ကုိယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္၏ ရာဇ၀င္ (၂)
(၁) ငွက္ေသမ်ားကို Aသက္သင
ြ ္းျခင္း
ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္၏ တန္ခိုးတစ္ခုတင
ြ ္ ငွက္မ်ားကို ယူေဆာင္လာလွ်က္ Aပိုင္းပိုင္း ခုတ္ပိုင္းကာ ထိုတစ္စ
ခ်င္း ခုတ္ပိုင္းထားေသာ ငွက္Aပိုင္းAစမ်ားAား ေတာင္မ်ားေပၚတြင္ တင္လွ်က္ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ Aမိန္႔ေတာ္
ျဖင့္ ျပန္ေခၚလိုက္ရာ ထိုငွက္Aပိုင္းAစမ်ားမွာ ကိုယ္ေတာ့ထံသို႔ Aလွ်င္Aျမန္ျပန္၍ ေရာက္လာေတာ့သည္ဟု
ျဖစ္သည္။ ထိုAတြက္ ကိုးကားရန္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံတင
ြ ္ ပါသည့္ ေAာက္ပါ သုတ္ေဒသနာ ေတာ္မွ Aနီေရာင္
ျဖင့္ ေဖၚျပထားေသာ စကားလံုးတြA
ဲ ား တလြဲတေခ်ာ္ ဘာသာျပန္ၾကေလေတာ့သည္။

 ﺭ ﻡ ﻴﺍﻫﺭﻭِﺇﺫﹾ ﻗﹶﺎ َل ِﺇﺒ
ﺨﺫﹾ
ﻥ ﹶﻗﻠﹾﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎ َل ﹶﻓ ﹸ
 ﻤ ِﺌ ﻴﻁﹾ ﻥ ﱢﻝﻭﻝﹶـﻜ ﺒﻠﹶﻰ َﻥ ﻗﹶﺎل ﹸﺘﺅْﻤﻭ ﹶﻝﻡ ﺘﹶﻰ ﻗﹶﺎ َل َﺃﻤﻭ ـﻲ ﺍﻝﹾﻴﻑ ﹸﺘﺤ
 ﹶﻲ ﹶﻜﻴﺏ َﺃ ﹺﺭﻨ
 ﻤ ﻌ ﹰﺔ ﺒ َﺃﺭ
ﻪ ﻥ ﺍﻝﹼﻠ
  َﺃ ﹶﻠﻡﺍﻋﺎ ﻭﻴﺴﻌ
 ﻙ
 ﻴ ﹶﻨﻴﺄْﺘ ﻥ
 ﻬ ﻋ
 ﻡ ﺍﺩ ﺍ ﹸﺜﺀﺠﺯ
 ﻥ
 ﻬ ﻤﻨﹾ ﺒ ﹴل ﺠ
 ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻜ ﱢل
 ْﻌل  ﺍﺠﻙ ﹸﺜﻡ
 ﻥ ِﺇ ﹶﻝﻴ
 ﻫ ﺼﺭ
  ﹺﺭ ﹶﻓﻁﻴ
ﻥ ﺍﻝ ﱠ
۞ﻴﻡﺤﻜ
 ﻋﺯﹺﻴﺯ

Aီဗရာဟီးမ္က Aို ကံၾကမၼာရွင္၊ သက္မဲ့Aား မည္သို႔ Aသက္၀င္ေစသည္ကို တပည့္ေတာ္Aား ျပေတာ္မူပါ ဟု
ေလွ်ာက္ေသာAခါ၊ -သင္၊ မယံုလို႔လား၊ ဟု Aရွင္က မိန္႔၏။ သူက မဟုတ္ရပါ၊ သို႔ေသာ္ တပည့္ေတာ္၏ ႏွလံုး၌
ဘ၀င္က်လိုပါ၏၊ ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ Aရွင္က ငွက္တမ
ို႔ ွ ေလးေကာင္ကိုယူကာ၊ သင့္ထံသို႔ လိုက္ရန္ ေလ့က်င့္
ၿပီး၊ ေတာင္သီးျခား၌ ၎တို႔ကို ခြ၍
ဲ ေနရာခ်ေလာ့၊ တဖန္ ၎တို႔Aား ေခၚေလာ့၊ သင့္ထံသို႔ Aလွ်င္Aျမန္ လာၾက
လိမ့္မည္။ Eကန္ပင္ Aလႅာဟ္Aရွင္သည္ ဘုန္းေတာ္ရွင္ ဓမၼသတ္ရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိမွတ္ေလာ့ ဟု မိန္႔၏။
ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကို AတိAက် မစြပ္စြဲလိုပါ။ သို႔ေသာ္ Aစၥလာမ္ဘာသာျပန္ ဆရာေတာ္ႀကီး Aမ်ားစု
သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ ဘာသာ ျပန္ဆိုေသာAခါ၊ ရသည့္နည္းျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဆရာေတာ္မ်ား ျပန္ဆိုသည့္ ဘာ
သာျပန္Aား လုိက္နာ မွီးျငမ္းသည္ဟုသာ ခံစားရမိပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ Aစၥလာမ္တို႔၏ လက္ခံ ယံု
ၾကည္သည့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္AံAား ဘာသာျပန္ဆိုေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကလည္း က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ၏ Aႏွစ္
သာရထဲ၌ ရသည့္နည္းျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာ Aေရာင္ကို ဆိုးခဲ့ေလေတာ့သည္။
သမၼာက်မ္းစာတြင္ ငွက္ေလးေကာင္၏ သမိုင္းရာဇ၀င္ မပါ၀င္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ငွက္ေလးေကာင္၏ ဇတ္လမ္း Aား
သားသတ္ ပူေဇာ္ျခင္းကဲ့သို႔ ပီပီျပင္ျပင္ ဇတ္လမ္းဆင္ Aစာသြပ္၍ မရေသာ္လည္း- ထာ၀ရဘုရားကလည္း သံုး
ႏွစ္Aသက္ရွိေသာ ႏြားမတေကာင္၊ သံုးႏွစ္Aသက္ရွိေသာ ဆိတ္မတေကာင္၊ သံုးႏွစ္Aသက္ရွိေသာ သိုးထီး တ
ေကာင္၊ ခ်ိဳးတေကာင္၊ ခိုတေကာင္တို႔ကို ငါတို႔ကို ယူေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္Aတိုင္း- ထိုတိရိစၧာန္ Aေပါင္းတို႔
ကို ယူ၍၊ တေကာင္ တေကာင္ကို ထက္၀က္စီခြဲၿပီးလွ်င္၊ ခြေ
ဲ သာ Aသားတို႔ကို တဘက္တခ်က္၌ ထားေလ၏(ကမၻာUီး ၁၆း၉၊၁၀) မွ တိရိစၧာန္တေကာင္စီAား ထက္၀က္စီ ခြသ
ဲ ည္ဟူေသာ Aာျဗဟံ၏ ဇတ္လမ္းမွ စကားလံုး
Aား မရ ရေAာင္ ဆြဲ ထည့္ သြားဟန္ ရွိေပသည္။
ထိုသို႔ ဆြဲထည့္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္၏ ရာဇ၀င္ႏွင့္ စပ္လွ်U္း၍ ေျပာဆိုေသာ Aထက္ေဖၚျပပါ
ကုရ္Aံရွိ သုတ္ေဒသနာမွ-

ﻙ
 ﻥ ِﺇ ﹶﻝﻴ
 ﻫ ﺼﺭ
 ﹶﻓ

ဖဆုရ္ဟြမ္းန ေAလိုင္းက Aား မိမိထံ၌ Aပိုင္းပိုင္း ခုတ္ပိုင္း၍ ဟု ျဖစ္

လာ ေလေတာ့သည္။
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ဤသုတ္ေတာ္မွ

ﻙ
 ِﺇ ﹶﻝﻴ

ﻙ
 ﻥ ِﺇ ﹶﻝﻴ
 ﻫ ﺼﺭ
  ﹶﻓဖဆုရ္ဟြမ္းန ေAလိုင္းက

ဟူသည့္ စကားလံုးသည္ ﻥ
 ﻫ ﺼﺭ
  ﹶﻓဖဆုရ္ဟြမ္းန ႏွင့္

ေAလိုင္းက ကို ပူးေပါင္းထားေသာ စကားလံုးစု ျဖစ္သည္။

ﻙ
 ِﺇ ﹶﻝﻴ

ေAလိုင္းက ဆိုသည္မွာ သင့္ထံသို႔ ဟူ

သည့္ Aဓိပၸါယ္ေပးေၾကာင္း Aထူးရွင္းေနရန္ မလုိပါ။ သို႔ေသာ္ သင့္ထံ၌၊ သင္ႏွင့္Aတူဟူေသာ Aဓိပၸါယ္ကို
မေပးေပ။ ဤေနရာတြင္ ရွင္းရန္မွာ
မူရင္း

ﺃ ﺼﺭﻡ

ﻥ
 ﻫ ﺼﺭ
 ﹶﻓ

ဆုရ္ဟြမ္းန ဟူသည့္ စကားလံုးပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစကားလံုးသည္

Aာဆြ္ရမ္ Aခ်ိန္ကာလႏွင့္ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ ယU္ပါးလာေစရန္ ျပဳလုပ္သည္ ဟူသည့္ စကား

လံုးမွ ဆင့္ပြားျခင္း ျဖစ္၍၊

ﺼﺭﻡ

ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုစကားလံုး

ဆြရမ ပိုင္းျဖတ္သည္ ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရမွ ဆင့္ပြားျခင္း မဟုတ္ေခ်။ Aဘယ္

ﻥ
 ﻫ ﺼﺭ
 ﹶﻓ

ဖဆုရ္ဟြမ္းန စကားလံုးတြင္ ဖ ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ သို႔ျဖင္၊့ သို႔ၿပီး

ေနာက္ ဟူေသာ စကားလံုးျဖစ္၍၊ Aမိန္႔ေပး၊ ၫႊန္ၾကားစကားလံုး

ﺃ

Aလဖ္ ၏ ေနရာတြင္ Aစား၀င္လိုက္ျခင္း

ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဆရာေတာ္တို႔၏ ဘာသာျပန္မ်ားကို မမွီျငမ္းေသာ Aစၥလာမ္ သာသနာ့ပညာရွင္တိုင္း၏
ဘာသာျပန္တိုင္းတြင္ ဤAေၾကာင္းကို ရွင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ Aသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပး၍ ရေသာ လူAမ်ိဳးAစားကို ﺭ
 ﹺﻁﻴ
 ﺍﻝ ﱠတိဳြ င္းရ္
ငွက္ မ်ားဟု ပမာေပးေျပာဆိုေပသည္၊ ၆း၃၈ တြင္ၾကည့္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ Aထက္ပါ သုတ္ေဒသနာ၏ ဆိုလိုခ်က္မွာ Aသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေသေနေသာ လူတန္းစားAား
Aသိဉာဏ္ရွင္သန္ ရင့္က်က္လာေစရန္ ကိုယ္ေတာ္Aီဗရာဟီမ္းက Aလႅာဟ္Aရွင္က ကိန္း၀ပ္ေပးေသာ ဉာဏ္
စU္ (၀ဟီ)ျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟုသာ ျဖစ္၍၊ Aမွန္တကယ္ ငွက္သတၱ၀ါတို႔Aား Aပိုင္းပိုင္း ခုတ္
ပိုင္းလွ်က္ ျပန္လည္ မန္းမႈတ္ျခင္ျဖင့္ မ်က္လွည့္ျပသကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။
ဤသုတ္ေဒသနာေတာ္တင
ြ ္ ေဖၚျပေသာ သက္မဲ့Aား မည္သို႔ Aသက္၀င္ေစသည္ ကို Aလႅာဟ္Aရွင္က
ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္Aား လက္ေတြ႔ ျပသည့္ Aေနျဖင့္ ငွက္မ်ားကို သတ္လွ်က္ ျပန္လည္ ရွင္ေစသည္ ဆို
သည္ဟု Aခ်ိဳ႔ဆရာေတာ္တို႔၏ မ်က္လံုးစံုမွိတ္ ျငင္းဆိုျခင္းသည္ က်မ္းေတာ္ပါ- သီAိုရီ သစၥာတရားမ်ားAား
ေစာ္ကားေသာ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုစကားလံုး သက္မဲ့Aား မည္သို႔ Aသက္၀င္ေစသည္- ဟူ
သည္မွာ ဤသုတ္ေဒသနာ၂း၂၆၀ Aား မေဖၚျပမွီ ၂း၂၅၉ သုတ္ေဒသနာေတာ္မွ Aဆက္ျဖစ္၍၊ ကိုးကြယ္မွားမ်ား
ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးဆက္ တစ္ခု၏ ဘ၀ AေတြးAေခၚေသေနျခင္းကိုသာ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေပ
သည္။
ထိုသုတ္ေဒသနာေတာ္ ၂း၂၅၉၏ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို islammyanmar.com က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ ဘာသာျပန္
တြင္ၾကည့္ပါ။ (ဤေနရာ၌ စာမ်က္ႏွာမ်ား ရွည္လြန္းေနမည္ျဖစ္၍၊ မေဖၚျပေတာ့ပါ။)

(၂) ရုပ္ပြားဆင္းတုတို႔Aား ရိုက္ခ်ိဳးျခင္း
ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္သည္ ကိုးကြယ္မွားတို႔ ကိုးကြယ္ေနျခင္းAား Aထူးတိုက္ဖ်က္ခဲ့ေသာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္
တစ္ပါး Aျဖစ္ ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္၌ ေဖၚျပသည္။ ထိုသို႔ တိုက္ဖ်က္သည့္ Aထဲတင
ြ ္ ရုပ္ပြားဆင္းတုမ်ားAား ကိုး
ကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေန၊ လ၊ ၾကယ္ နကၡတ္တို႔Aား ပူေဇာ္ပသ ကိုးကြယ္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုAခ်င္းAရာမ်ားမွာ မိရိုး
ဖလာကိုးကြယ္မွားမ်ား တိုက္ဖ်က္လွ်က္- မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားAတြက္ Aယူသန္႔သည့္ ကိုးကြယ္မွန္တို႔Aား ပို႔
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ေဆာင္လိုသူမ်ားAတြက္ စံနမူနာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္- ဘာသာျပန္ ဆရာတို႔၏ ဘာသာျပန္ လြဲမွားမႈ
ေၾကာင့္ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူလိမ္လူညာ တစ္Uီးကဲ့သို႔ ျဖစ္
ရေလေတာ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ရုပ္ပြားဆင္းတု ေတာ္လွန္ တိုက္ဖ်က္ျခင္း သမိုင္းမ်ားကို က်မ္းေတာ္၏ ၂၁း၅၁ မွ
၆၇ ထိတင
ြ ္ ေဖၚျပထားေပသည္။ ထိုသုတ္ေဒသနာေတာ္မ်ားAနက္ Aထူးရွင္းရန္ လိA
ု ပ္သည့္ စကားလံုးမွာ

۞ﻡ ﻴﺍﻫﺭﺎ ِﺇﺒﺘﻨﹶﺎ ﻴ ﻬ ﻫﺫﹶﺍ ﺒﹺﺂ ِﻝ ﺕ
ﻌﻠﹾ ﹶ ﺕ ﹶﻓ
ﻗﹶﺎﻝﹸﻭﺍ ﺃَﺃَﻨ ﹶ
သူတို႔က Aိ-ု Aီဗရာဟီးမ္၊ သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုးကြယ္သည့္ ဘုရားမ်ားကို စီရင္ေလသေလာ ဟု ေျပာေသာ္(၂၁း၆၂)

۞ﻥ
 ﻁﻘﹸﻭ
 ﻨ ﺇِﻥ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻴﻫﻡ  َﺄﻝﹸﻭﻫﺫﹶﺍ ﻓﹶﺎﺴ ﻫﻡ ﺭ ﻪ ﹶﻜﺒﹺﻴ ﻌ ﹶﻠ ﺒلْ ﹶﻓ ﻗﹶﺎ َل
သူက Aမွန္မွာ၊ ၎ကို စီရင္ခဲ့၏၊ ဤသည္ သူတို႔၏ AႀကီးAကဲ ျဖစ္၏၊ သူတို႔ စကားေျပာတတ္လွ်င္ သူတို႔ကို
ေမးၾကည့္ေလာ့ဟု ဆို၏။(၂၁း၆၃)
ဤသုတ္ေဒသေတာ္Aား- ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ Aမ်ားစုက ထိုသို႔ မဟုတ္၊ Aမွန္မွာ ၎တို႔၏ Aႀကီးျဖစ္ေသာ
ဤရုပ္ထုက (က်န္ရုပ္ထုမ်ာကိ)ု ဖ်က္ဆီးခဲ့ဟန္ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုရုပ္ထုမ်ား စကားေျပာတတ္လွ်င္ ၎တို႔Aား
ေမးျမန္းၾကပါကုန္ ဟု ျဖစ္ေလသည္။
ဤသုတ္ေတာ္မ်ားAား မတင္ျပမွီ ၂၁း၅၈ တြင္ ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္က ﻬﻡ
 ﱠﻝ

ﺍﺠﺫﹶﺍﺫﹰﺍ ِﺇﻝﱠﺎ ﹶﻜﺒﹺﻴﺭ
 ﻬﻡ ﻌ ﹶﻠ ﺠ
  ﹶﻓ၎တို႔မွ

Aႀကီးဆံုးမွ Aပ ၎တို႔ကို Aစိတ္စိတ္ စီရင္လိုက္ေလ၏။ ဟု ေဖၚျပထားရာ- Aမွန္တကယ္ ရုပ္ပြား ဆင္းတုမ်ား
Aား ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့သည္မွာ ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္၍၊ သူ႔Aား Aတိုက္Aခံမ်ားက ေမးသည့္Aခါ၊
သူရိုက္ခ်ိဳးသည္ဟု ေျဗာင္ေျပာရဲျခင္း မရွိဘ၊ဲ သို႔မဟုတ္ ၀န္မခံဘ၊ဲ ရုပ္ပြားAႀကီးဆံုးက က်န္ရုပ္ပြား Aငယ္မ်ားကို
ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့ဟန္ျဖစ္ေၾကာင္း လွည့္ပတ္ ေျပာဆိုသည္ဟု ျဖစ္ရန္ ဘာသာျပန္လိုက္ ေလေတာ့သည္။
ဤသုတ္ေတာ္၏ Aဓိပၸါယ္မွာ ထိုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ျပန္ဆို သကဲ့သို႔ လံုး၀ မဟုတ္ေပ။ ထိုသုတ္ေတာ္တင
ြ ္ ၀ါက်
ႏွစခ
္ ု ပါ၀င္သည္။ ပထမ၀ါက်သည္-

ﻪ ﻌ ﹶﻠ ﺒلْ ﹶﻓ  ﻗﹶﺎ َلAမွန္မွာ ၎ကို သူစီရင္ခဲ့၏။ ဆိုေသာ၀ါက်၊ ဒုတိယ၀ါက်မွာ

ﻥ
 ﻁﻘﹸﻭ
 ﻨ ﺇِﻥ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻴﻫﻡ  َﺄﻝﹸﻭﻫﺫﹶﺍ ﻓﹶﺎﺴ ﻫﻡ ﺭ  ﹶﻜﺒﹺﻴဤသည္ သူတို႔၏ AႀကီးAကဲ ျဖစ္၏၊ သူတို႔ စကားေျပာတတ္လွ်င္
သူတို႔ကို ေမးၾကည့္ေလာ့- ဆိုေသာ ၀ါက်ျဖစ္သည္။ ထိ၀
ု ါက် ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ဆက္စပ္မႈ မရွိေသာ ၀ါက်ျဖတ္ ပါရွိ
ေပသည္။ စာရႈသူသည္ ႀကိဳက္သည့္ Aာရ္ဗီမူရင္း ကုရ္Aံကို ၾကည့္ပါ။ ထိ၀
ု ါက်ႏွစ္ခုၾကား၌  ﻖကာ့ဖ္ Aေပၚတြင္ ﺻ
သေကၤတပါသည့္ ၀ါက်ျဖတ္ကို ထိ၀
ု ါက်ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။
ထိ၀
ု ါက်၏ Aဓိပၸါယ္မွာ- Aတိုက္Aခံမ်ားက ကိုယ္ေတာ္Aီဗရာဟီးမ္Aား ဤAရုပ္မ်ားAား ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့သေလာ
ဟု ေမးသည့္Aခါ၊ ကိုယ္ေတာ္က ဟုတ္သည္၊ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္တို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ဆင္းတု
မ်ားမွာ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သေလာ၊ ဤမွာ က်န္ရွိေသာ Aႀကီးဆံုး ရုပ္ထုAား ေမးၾကည့္ေလာ့-ဟုသာ ျဖစ္သည္။
ရုပ္ထုဆိုသည္မွာ မည္သို႔မွ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္က မသိ၍မဟုတ္ေပ။ ထိုရုပ္ပြားဆင္းတု၀ါဒီ
မ်ားက ထိုဆင္းတုမ်ားသည္ Aစြမ္းရွိသည္ဟု ထင္ေယာင္ထင္မွား AစြA
ဲ လန္းAႀကီးေနသည္ကို Aစြခ
ဲ ၽြတ္လို
၍သာ ျဖစ္ေပသည္။ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ ဉာဏ္စU္ေဆာင္တစ္ပါး Aေနျဖင့္ မုသားကို Uပါယ္တမည္ျဖင့္ပင္ ေျပာ
ၾကားျခင္း မရွိေၾကာင္းကို တိက်ေသခ်ာေသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္Aံက AတိAက် ေျပာဆိုေပသည္။

(၃) မီးမ်ား ၿငိမ္းေAးသြားျခင္း
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ကိုယ္ေတာ္က မိရိုးဖလာ၀ါဒီတို႔၏ Aယူမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုမိရိုးဖလာ လူမ်ားစုႀကီးက ကိုယ္ေတာ့
Aား Aျပစ္ဒဏ္ေပးပံ-ု ထိုျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ Aရာမထင္ ျဖစ္ရပံုမ်ားကို ထိုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ တဆက္တည္း ၂၁း၆၈-၇၀
တြင္ ေဖၚျပထားေပသည္။ ထိုAေၾကာင္းAရာမ်ားမွာ-

۞ﻥ
 ﻴﻋﻠ
  ﻓﹶﺎ ﺇِﻥ ﻜﹸﻨ ﹸﺘﻡﻬ ﹶﺘ ﹸﻜﻡ ﻭﺍ ﺁ ِﻝﺼﺭ
 ﺍﻨﻩ ﻭ ﺭﻗﹸﻭ ﺤ
 ﻗﹶﺎﻝﹸﻭﺍ
သူတို႔က သင္တို႔ ျပဳလုပ္လိုလွ်င္၊ သူ႔Aား ေလာင္တိုက္သင
ြ ္း၍၊ သင္တို႔၏ ဘုရားမ်ားကို ေထာက္ခံေလာ့ ဟု
ဆိုေလ၏။

۞ﻡ ﻴﺭﺍﻫ ﻋﻠﹶﻰ ِﺇﺒ
 ﺎﺴﻠﹶﺎﻤ
 ﻭ ﺍﺩﺒﺭ ﻲﺭ ﻜﹸﻭﻨ ﺎ ﻨﹶﺎﹸﻗﻠﹾﻨﹶﺎ ﻴ
ငါAရွင္က Aိ-ု မီး၊ ေAးခဲေလာ့၊ Aီဗရာဟီးမ္ Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ခေစေလာ့ ဟု မိန္႔လိုက္၏။

۞ﻥ
 ﺴﺭﹺﻴ
 ﻡ ﺍﻝﹾ َﺄﺨﹾ ﻫ ﻌﻠﹾﻨﹶﺎ ﺠ
 ﺍ ﹶﻓﺩﻪ ﹶﻜﻴ ﻭﺍ ﹺﺒﺍﺩﻭَﺃﺭ
သူတို႔သည္ သူႏွင့္ စပ္လွ်U္း၍၊ ဗ်ဴဟာခ်၏၊ သို႔ျဖင့္ ငါသည္ သူတို႔Aား ဆံုးရႈံးရသူမ်ား Aျဖစ္ စီရင္လိုက္၏။
ဤသုတ္ေတာ္မ်ားမွ မီး၊ ေAးခဲေလာ့၊ Aီဗရာဟီးမ္ Aေပၚသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ခေစေလာ့ ဟူသည့္ ၀ါက်Aား Aာ
ေဘာင္Aာရင္း သန္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက၊ ကိုယ္ေတာ္Aား Aဆင္သင့္ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးထဲ
သို႔ပစ္ခ်လိုက္သေယာင္၊ ထိုAခါမီးမွာ ဖ်တ္ကနဲၿငိမ္းသြားေလသေယာင္ ၀ုန္းဒိုင္း မ်က္လွည့္သေဘာ၊ ဒ႑ာရီ
ေျမာက္ေAာင္ ဖြင့္ဆိုေလေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ Aလႅာဟ္Aရွင္က ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လိုလွ်င္၊ မည္သည့္
Aရာကိုမဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု Aလႅာဟ္Aရွင္၏ နာမေတာ္Aား Aလြသ
ဲ ံုးစား လက္ကိုင္ျပဳ ေျပာဆုိေလေတာ့
သည္။
Aလႅာဟ္Aရွင္သည္ က်မ္းေတာ္၏ ၃၀း၃၀ တြင္ ျဖစ္တည္ေစျခင္း ဆိုင္ရာ နိယာမAား ကေမာက္ကမ ေျပာင္း
လဲျခင္း မရွိ၊ ဟု AတိAက် ဆိုထားေပသည္။ မီးေလာင္ျခင္း၊ မီးၿငိမ္းျခင္း၊ မီးေAးသြားျခင္း- ဆိုသည္မွာ သတ္
မွတ္သည့္ ကာလျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရွိေနေပသည္။ မည္သို႔ ဆိုေစ- Aထက္ပါ သုတ္ေတာ္မ်ားAား ေသခ်ာစြာ
ဖတ္ၾကည့္ေစလိုပါသည္။
Aတိုက္Aခံမ်ားက ကိုယ္ေတာ္Aား Aျပစ္ေပးလိုလွ်င္ မီးေလာင္တိုက္သင
ြ ္းၾကဟု ဆိုသည္။ (၂၁း၆၈) ထိုသို႔
ေျပာဆိုမႈမွာ လူAားလံုးမွ ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္၊ လူတစ္စုကေျပာဆို၍ Aျခားသူမ်ားAား လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း စကားေျပာဟန္က သိသာစြာ ေဖၚျပေနေပသည္။ Aေျပာခံရသူ လူထုAား သင္တို႔ ဟု သံုးထားျခင္းက
စကားေျပာဆိသ
ု ူသည္ လူတစ္စု သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္စုသာ ျဖစ္သည္။
ကိုယ္ေတာ္Aား သတ္ပစ္သင့္သည္ဟု လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ေသာ Aျခားတစ္စုလည္း ရွိေနေသးေပသည္- ထိုAေၾကာင္း
ကို ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္၏ ၂၉း၂၄ တြင္ေဖၚျပေသာ-

 ﺍﺠﻭ
 ﻥ
 ﺎ ﻜﹶﺎﹶﻓﻤ
۞ﻤﻨﹸﻭﻥ ْﻴﺅ  ﹴﻡﺕ ﱢﻝ ﹶﻘﻭ
 ﺎﻙ ﻝﹶﺂﻴ
 ﻲ ﹶﺫ ِﻝﻥ ﻓ
 ﻥ ﺍﻝﻨﱠﺎ ﹺﺭ ِﺇ
 ﻤ ﻪ ﻩ ﺍﻝﱠﻠ ﺎﻩ ﹶﻓﺄَﻨﺠ ﺭﻗﹸﻭ ﺤ
 ﻩ َﺃﻭ ﻪ ِﺇﻝﱠﺎ ﺃَﻥ ﻗﹶﺎﻝﹸﻭﺍ ﺍﻗﹾ ﹸﺘﻠﹸﻭ ﻤ ﺏ ﹶﻗﻭ
သူ႔လူမ်ိဳးမွ သူ႔Aား သတ္ပစ္ၾက၊ သို႔မဟုတ္ ေလာင္တိုက္သင
ြ ္းၾက ဟူေသာ တံု႔ျပန္မႈသာ ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ Aလႅာဟ္
Aရွင္သည္ သူ႔Aား Aပူမီးမွ ကယ္တင္ခဲ့၏။ Eကန္ပင္ ဤ၌ ယံုၾကည္သူ လူမ်ိဳးAတြက္ နိမိတ္လကၡဏာရပ္
ရွိေန၏။ ဟူသည့္ စကားရပ္က ေထာက္ျပေနေပသည္။
ထိုAတိုက္Aခံမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ့Aား မည္သို႔ လုပ္ႀကံရမည္ကို ခ်က္ခ်င္း လွ်ပ္တစ္ျပက္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း
မရွိေခ်။ ထိုစကားကို ၂၁း၇၀ ပါ သူတို႔သည္ ဗ်ဴဟာခ်၏၊ ဆိုသည့္ စကားလံုးက AတိAက် ေထာက္ျပေနေပ
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ပါ ကိုယ္ေတာ္၏ သမိုင္းAား ေဖၚျပရာတြင-္
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ထိုAတိုက္Aခံမ်ား Aေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္Aား မီးေလာင္တိုက္ သြင္းႏိုင္ရန္ Aမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံစည္ ဗ်ဴဟာခ်ၾကသည္။
ထိုAႀကံAစည္Aား ပ်က္ျပားသြားေစရန္ Aလႅာဟ္Aရွင္က စီမံလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ AႀကံAစည္မ်ား
ပ်က္ျပားသြားေစရန္ Aေၾကာင္းAမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာရသည္ဟု ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မီးAား ေAးခဲေလာ့ ဟု စီမံမိန္႔ခ်ေသာ စကားမွ ေAးခဲေလာ့ ဆိုသည့္စကား

ﺍﺩﺒﺭ

ဘရ္ဒန္ ဆိုေသာ

ေ၀ါဟာရသည္ တေငြ႔ေငြ႔ Aရွိန္ေသ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေသာ သေဘာကိုသာ ဆိုလို၍ ၀ုန္းကနဲ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ခ်ဳပ္
ၿငိမ္းသြားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထိုစကားလံုး၏ Aဓိပၸါယ္Aား ၂၄း၄၃ တြင္ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ Aီဗရာဟီးမ္ Aေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေဒါသမီး၊ Aာဃာတမီး၊ မိရိုးဖလာ Aမုန္းမီးမ်ားမွာ
Aေၾကာင္းAမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားျခင္း၊ ေျပေလွ်ာ့သြားျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ပါးစပ္ရာဇ၀င္၊ သမၼာက်မ္းပါ ရာဇ၀င္၊ ကုရ္Aံပါ ရာဇ၀င္မ်ားမွာ ႏွစ္သက္ရာကို လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေဌးလြင္Uီး
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