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ေလာက၏Aလင္း
သင္တို႔သည္ ဤေလာက၏
Aလင္းျဖစ္ၾက၏။ ေတာင္ထိပ္၌တည္ေသာၿမိဳ႔ကို
မကြယ္ႏိုင္။
ဆီမီးထြန္း၍ ေတာင္းဇလား ေAာက္၌ဖံုးထားေလ့မရွိ။
Aိမ္သူAိမ္သားAေပါင္းတို႔သည္ Aလင္းကိုရေစျခင္းငွါ
ဆီမီးခံုေပၚမွာ တင္ထားေလ့ရွိ၏။ ထိုနည္းတူ၊
သူတပါးတို႔သည္ သင္တို႔၏ေကာင္းေသာ
Aက်င့္ကိုျမင္၍၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ
သင္တို႔Aဘ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊
သူတပါးေရွ႔၌သင္တို႔Aလင္းကိုလင္း ေစၾကေလာ့။ (မ
၅း၁၄-၁၆) သခင္ေယရႈက “ငါသည္ ေလာက၏
Aလင္းျဖစ္သည္” ဟုဆိုသည္ (ေယာ ၈း၁၂၊ ၉း၅)။
တစ္ဖန္ မိမိတို႔ ယံုၾကည္သူတို႔Aား “သင္တို႔သည္ ေလာက၏ Aလင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္” ဟု
ဆိုသည္။ ေရွးAခါက ယုဒ လူမ်ဳိးကို “ေလာက၏ Aလင္း” ဟု ေခၚဆိုသည္ (ေဟ ၄၂း၆)။ ယခုAခါ
ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္Aား “ေလာက၏ Aလင္း” ဟုဆိုရာ၌ ဘာကို ဆိုလိုသနည္း။
Aလင္းဆိုသည္မွာ ျမင္ထားေသာAရာျဖစ္သည္
၀ထၳဳပစၥည္းမ်ားကို သာမက လူကိုပင္ ျမင္ႏိုင္ၾကသည္။ Aိမ္ေဆာက္ေသာ
Aခါ ျပဴတင္းေပါက္ ေဖာက္ထားေလ့မရွိေသာ ယုဒ လူမ်ဳိး Aတြက္ Aလင္းသည္ ပို၍ပင္ Aဓိပၸါယ္ရွိသည္။
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း ေလာကီသားမ်ားကို ျမင္ႏိုင္ရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၾကြား၀ါ ေၾကြးေၾကာ္စရာ မလိုဘဲ
သူတစ္ပါး တို႔က မိမိတို႔၏ က်င့္ႀကံေနထိုင္ပံုကို ျမင္ျခင္းAားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္မွန္း သိရွိနားလည္ ေစႏိုင္ရမည္။
Aလင္းသည္ ဖံုးကြယ္ထား၍ မရသကဲ့သို႔ သခင္ေယရႈ၏ ေနာက္လိုက္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္မည္
မဟုတ္ပါ။ ေAာ္ဟစ္ ေၾကြးေၾကာ္စရာ မလိုဘဲ ဇာတိသည္ ေပၚစၿမဲျဖစ္သည္။ Aေမွာင္ျဖင့္
ဖံုးကြယ္ျခင္းသည္ ေနာက္လိုက္ တမန္ေတာ္ ျဖစ္ျခင္းကို ပ်က္စီးေစသည္။ ဘုရားေက်ာင္းAတြင္း၊
Aသင္းေတာ္ Aတြင္း၌သာ လင္းဖို႔ရန္ မဟုတ္ဘဲ၊ ယံုၾကည္သူသည္ ေန႔စU္ေန႔တိုင္း ေနရာတကာ၌
လင္းဖို႔ရန္ ေယရႈ Aလိုရွိေတာ္မူသည္။
Aလင္းသည္လမ္းျပျဖစ္သည္
Aေမွာင္ထဲ၌ မည္သည့္ Aရာကိုမွ် မျမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မီးထြန္းေလ့ရွိသည္။ ေလာကီသားမ်ားကို ခရစ္ယာန္
မ်ားက လမ္းျပ Uီးေဆာင္ၾကရသည္။ လမ္းမလြဲ ဖို႔ ရန္Aလြန္Aေရးႀကီးသည္။
Aလင္းသည္ သတိေပးပါသည္
လမ္းျပရံုသာ မဟုတ္ဘဲ လိုAပ္ေသာAခါ သတိေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ကမာၻေလာကသည္ မည္သည့္ေနရာသို႔
Uီးတည္ ခရီးျပဳေနသည္ကို ခရစ္ယာန္မ်ား သိရွိနားလည္ ျမင္ေတြ႕ၿပီး၊ ေလာကကို ဖန္ဆင္း Aုပ္ခ်ဳပ္
ပိုင္သေသာ ဘုရားသခင္၏ Aလိုေတာ္ႏွင့္ Aညီ မလိုက္ေလွ်ာက္သူAား သတိေပးရဲေသာ
သတၱိရွိႏိုင္ရေပမည္။
Aလင္းကို သူတပါး Aေပၚ၌လင္းပါေစ
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ မိမိတို႔၌ ရွိေသာ Aလင္းကို ထင္ရွားေစဖို႔ရန္ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ေပးေသာ Aလင္းကို
ထင္ရွားေစဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ Aခ်ဳိ႕ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ Aလင္းထက္ မိမိတို႔၏ Aလင္းကို ပိုမို
ထင္ရွားေစတတ္သည္။ ဤသို႔ေသာ AေျခAေနတြင္ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္မည့္ Aစား
ကိုယ့္နာမကို ခ်ီးေျမႇာက္ေလ့ ရွိပါသည္။ မိမိတို႔ Aလင္းကို Aဟုတ္ထင္ၿပီး မာနေထာင္တတ္ၾကသည္။
ဤကဲ့သို႔ မျဖစ္သင့္ပါ။ သခင္ေယရႈသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို “၀ိညာU္ေတာ္” ၏ သား ေယာင္ေဆာင္ၿပီး
ကမာၻေလာက၌ Eည့္သည္ကဲ့သို႔ ေၾကာက္စိတ္ရွိၿပီး၊ မလံုမၿခံဳ မရွိရန္ လမ္းညြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေလာက၌
Aိမ္ရွင္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး “ဆား” ကဲ့သို႔ ငံ ၍ Aလင္းကို ျပသရန္ Aလိုေတာ္ရွိသည္။ ဆားႏွင့္ Aလင္းကဲ့သို႔
Aသက္ မရွင္ဘဲ ၾကားေနလို႔ မရပါ။ တကယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ပင္။ ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါက ဘုရားသခင္၏
ခ်စ္သား လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဆားသည္ Aငံဓါတ္ ေပးႏိုင္ရန္ သူ၏ Aေရာင္ AေသြးAားလံုးကို
စြန္႔လြတ္သကဲ့သို႔ မီးခြက္သည္လည္း Aလင္းေပးႏိုင္ဖို႔ရန္ Aတြက္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ခံဖို႔ရန္ လိုAပ္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း ဘုရားသခင္ထံမွ ရရွိေသာ Aလင္းကို လင္းေစဖို႔ရန္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ခံရဖို႔ လို
လိုAပ္သည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေရွ႕တန္တင္ျခင္းAားျဖင့္ Aလင္းကို ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
____________________
မွတ္ခ်က္။ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေဒါက္တာဆိုင္မြန္ေပါင္ခန္႔Aင္း ေရးသားေသာ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္
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