April 1 (ဧျပီလ)
စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလႊတ္မည့္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းလ်က္ ေစာင့္ေနၾကေလာ့။
(မာ ၁၄း၃၈)
သူတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အခ်ိန္မတိုင္မွီအထိ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း ႏွင့္
စပ္ဆိုင္ေသာ လကၡာဏာသည္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ႏုိင္သည္ဆိုတာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရွင္းလင္းစြာ သိ ျမင္ႏုိင္မည္
မဟုတ္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားလံုးကို ၾကိဳတင္သိခဲ့မည္ဆို လွ်င္ သူတုိ႔သည္
ေသးငယ္ေသာ အေရးမပါေသာ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔
ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ အျမဲတမ္း ဆုေတာင္းၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခု တည္းေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္
နည္းလမ္းမွာ အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္းရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သင္၏ရန္သူတည္းဟူေသာ မာရ္
နတ္သည္ အဘယ္သူ႔ကို မ်ဳိရမည္နည္းဆိုတာကို ရွာေဖြ လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ သင္၏အား
နည္းခ်က္မ်ားကို သိျပီး၊ သူတုိ႔အား အခြင့္အေရး တစ္ခုအျဖစ္ ယူရန္သူသည္ အဆင့္သင့္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔အေယာက္စီတိုင္း၏ ႏွလံုးသားမ်ားထဲ၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အက်ဳိး
ေက်းဇူးမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္၏ မစေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို လိုအပ္
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုမွလႊဲေခ်ာ္ ရန္ အျပစ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာ အမ်ားအျပားတို႔သည္ ျပင္းထန္စြာ ဖိႏွိပ္လ်က္
ရွိျပီး၊ ရန္သူတစ္ ေသာင္းတို႔သည္ ထလ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ငါ၀ိညာဥ္သည္ သူ၏ ကြယ္ကာမႈ၌ ရွိပါသည္။

April 2 (ဧျပီလ)
ထိုေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ အဆင္သင့္သည္အတိုင္း ယံုၾကည္ျခင္းအိမ္သူအိမ္သားတို႔၌ အထူးသျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ
လ်က္၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳၾကကုန္အ့ံ။ (ဂလာတိ ၆း ၁၀)
ခရစ္ယာန္သည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ကို ေက်းဇူးျပဳလ်က္ မိမိ၏ အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳျခင္း၌ ေက်းဇူး
ျပဳရန္အ ဆင္သင့္ရွိၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ ညီအစ္ကိုမ်ားအတြက္ သူ
၏ဘ၀အသက္ တာကို ခ်ထားရန္ အဆင့္သင့္ရွိေသာ သူျဖစ္ပါသည္။ ခဲယဥ္းဆိုးယုတ္ေသာ ေန႔ရက္ ကာလ၌
ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ လက္နက္စံုကို ၀တ္ဆင္ရန္အတြက္ မည္သည့္အမူအရာ၌ ကိုမဆို၊
သခင္ဘုရား၏ ညီအစ္ ကို မ်ားကို ကူညီျခင္း (သို႔) သမၼာတရားႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ဆက္ႏြယ္ျခင္း မ်ားအတြက္
သူ၏ အခ်ိန္ကိုေပးျခင္း သေဘာ၌ သူသည္ သူ၏အသက္တာကို တစ္ရက္ျပီးတစ္ရက္ ခ် ထားျခင္းအတြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေသာသူျဖစ္ပါသည္။

April 3 (ဧျပီလ)
ညည့္အခ်ိန္ကုန္လု၍ ေန႔အခ်ိန္ေရာက္လုေသာေၾကာင့္၎၊ ယခုအခါ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ ႏုိးရေသာအခ်ိန္ ေရာက္ခဲ့
ျပီဟု ငါတို႔သည္သိ၍ ကာလအခ်ိန္ကို ေထာက္လ်က္၊ ေမွာင္မိုက္၏အက်င့္ကို ဖယ္ရွား၍၊ အ လင္း၏ လက္နက္
စံုကို ၀တ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၾကကုန္အံ့။ (ေရာ ၁၃း ၁၂)
အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္တာထဲ၌ ျပည့္၀စြာရွိခဲ့ေသာ အသစ္ေသာေခတ္ကာလ၏ သမၼာတရား အလင္း၌
သေဘာတူညီျခင္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္၊ အျပည့္စုံဆံုး စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ကို ခံရပ္နုိင္လိမ့္
မည္မဟုတ္ေသာ မည္သည့္အလုပ္မဆိုသည္ ေမွာင္မိုက္၏ အလုပ္မ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔
သည္ အသစ္ေသာ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ ၾကသည္ကို ေအာက္ေမ့သတိ
ရၾကပါစို႔။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမွာင္မိုက္၏ အရွင္ႏွင့္ သူ၏အလုပ္မ်ား၊ သူ၏ လမ္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရာမ်ားႏွင့္အညီ အလင္း၏အရွင္အတြက္ အသက္ရွင္သင့္ၾကပါ
သည္။

April 4 (ဧျပီလ)
ေန႔အခ်ိန္၌က့ဲသို႔ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္ေဆာင္ျပဳမူၾကကုန္အံ့။ (ေရာ ၁၃း၁၃)
ေဒၚလာမ်ားႏွင့္ အေၾကြမ်ား၌သာမက အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား သူ၏ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း၌၎၊ ညီအစ္ကို
မ်ားအား သူ၏ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း၌၎၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာအားလံုးတို႔၌၎၊ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္း၌၎၊ သူ၏
ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏၀န္ခံျခင္းမ်ား၌၎ သူသည္ ႐ုိးသားေသာသူျဖစ္သည္ဟူေသာ အရာကို အ
ေယာက္စီတုိင္းသည္ ေတြ႔ျမင္သင့္ၾကပါသည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္ထားပါ
သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးျပဳျခင္းထက္သာ၍ လူတို႔၏ ေက်းဇူးျပဳျခင္း ကို ခ်စ္ေသာသူ၊ မုသာကို၀န္ခံေျပာ
ဆိုရန္ႏွင့္ ႐ုိးသားျခင္း ကင္းမဲ့စြာ ၀န္ခံေျပာဆိုရန္ လိုလိုလားလားရွိ ေသာသူတို႔သည္ သူတို႔၏ မုသာအထိ ေပး
ျခင္းခံရလိမ့္မည္။ သူတုိ႔၏ ထာ၀ရအက်ဳိးအျမတ္မ်ား ပ်က္စီး ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းခံရလိမ့္မည္။ သူတို႔သည္ ေနာက္
ဆံုးမွာ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္လာႏုိင္ေစကာမူ ႏုိင္ငံေတာ္အ တြက္ အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေသာသူမ်ား မဟုတ္ဟု သူတုိ႔
ကိုယ္ သူတို႔ သက္ေသျပျခင္းခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါ သည္။

April 5 (ဧျပီလ)
ရႊင္လန္းေသာ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ အကၽြႏု္ပ္၏ႏႈတ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ အကၽြႏု္ပ္ကို မစေတာ္မူေသာ
ေၾကာင့္ အေတာင္ေတာ္အရိပ္၌ ၀မ္းေျမာက္ပါမည္။ (ဆာ ၆၃း ၅ -၆)
ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုမွ်သာမက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခရစ္ယာန္၌ အသက္တာတိုး တက္
ၾကီးထြားျခင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာအျဖစ္ မိန္႔မွာထားသည့္ မရွိမျဖစ္ အရာတစ္ခု လဲျဖစ္ပါသည္။
ခ်စ္သနားျခင္းဂ႐ုဏာႏွင့္ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ႏွင့္အ တူ မိႆဟာရဖြဲ႔ျခင္း၊
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရန္ အလိုဆႏၵဆံုး႐ႈံးေသာ မည္သူမ ဆိုသည္ သားျဖစ္ျခင္းႏွင့္စပ္
ဆိုင္ေသာ စိတ္သေဘာ ဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိေနသည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္မည္ ျဖစ္ျပီး ေလာက၊ ဇာတိႏွင့္ မာရ္နတ္
စေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ခ်က္ျခင္း ရွာေဖြသင့္ပါ သည္။ သူ၏ဂုဏ္အဂၤါႏွင့္ အၾကံအစည္ကို
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ဖြင့္ျပျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ ဘုရားသခင္ အား ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ ျဖည့္စြက္
ထားေသာ သက္ေသအေထာက္အထားတိုင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကို အား
နည္းေစဖို႔ ေနေနသာသာ၊ သူတို႔အား ပို၍ တိုးပြားေစသင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားသည္ ေကာင္း
ေသာ ေျမ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔ သည္ ပို၍ ၾကြယ္၀စြာ အသီး သီးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

April 6 (ဧျပီလ)
ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခံရလွ်င္မူကား၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိေစႏွင့္။ ထိုအမႈေၾကာင့္ ခံရလွ်င္ ဘုရားသခင္
၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစ။ (၁ေပ ၄ း ၁၆)
သမၼာတရားကို အေစခံျခင္း၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ေရာက္လာေသာ မည္ သည့္အ
မ်ိဳးအစားမ်ိဳးႏွင့္မဆို စပ္ဆုိင္ေသာ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္မႏွစ္ျမိဳ့ဖြယ္ရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သစၥာရွိ ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္း
ေမတၱာ ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအျဖစ္ ခမည္းေတာ္ဘုရား သခင္သည္ ခြင့္ျပဳထား
ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အလားအလာမရွိခဲ့ ေသာ္ (သို႔) နိမိတ္လကၡဏာတစ္ခု
အားျဖင့္ ၎တို႔အား သက္သာေစခဲ့ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ သည္ သမၼာတရားေၾကာင့္ ၾကံၾကံခံရန္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လိုလားျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ စစ္ေဆးျခင္းအား လို အပ္မႈရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္သလို ကၽြႏု္ပ္တို႔
အတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အဖိုးအခလည္း ရွိ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သမၼာတရားကို ေထာက္
႐ႈျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းျဖတ္ခံရျခင္း (စကားလံုး အ တိုင္းအတိအက် (သို႔) အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ ဦးေခါင္းျဖတ္ျခင္း)
(သို႔) ခံစားမႈမ်ား (သို႔) လူတို႔မွ ျပဳလုပ္ ေသာဒဏ္ရာ (သို႔) နာက်င္ျခင္း (သို႔) ေ၀ဒနာဆိုးတိုင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
သစၥာရွိျခင္းကို သက္ေသခံလ်က္ရွိေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ သက္ေသတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သခင္
ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ပီတာ ေျပာသည့္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡအားလံုးတို႔၌ ၾကီးစြာ ၀မ္း
ေျမာက္သင့္ၾကပါသည္။

April 7 (ဧျပီလ)
ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္၌ စံပယ္ေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ရွိသည္အတိုင္း သင္တို႔အလိုရွိ သမွ်တို႔
ကို၊ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ဖိ ၄း၁၉)
ၾကီးစြာေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ အလြန္၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာေကာင္းေသာ ဧ၀ံ ေဂလိ
တရားကို ေဟာေျပာရန္ ေတာက္ေလာင္ေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈ သင့္တြင္မရွိဘူးဆိုလွ်င္၊ ၎အတြက္ စိတ္
အားထက္သန္စြာ၊ သစၥာရွိစြာ အဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းပါ။ ၎အတြက္ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ပါ။ မၾကာမီ သင္ရ
ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္တြင္ ဧ၀ံေဂလိတရားအတြက္ စိတ္အားထက္ သန္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းရွိျပီး၊ ၎အား
တင္ဆက္ရန္ အရည္အခ်င္း မရွိဘူးဆိုလွ်င္၊ သင့္မွာရွိေသာ အရာ ကို အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳရန္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္၊
တဘက္တြင္လည္း ထိုအရည္အခ်င္းအတြက္ ဆုေတာင္း ပါ။ သင္တြင္ ဧ၀ံေဂလိတရားအတြက္ စိတ္အား
ထက္သန္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိျပီး အခြင့္အလန္းမရွိ ဘူးဆိုလွ်င္ သင္တတ္ႏုိင္သမွ်အတိုင္း ဆုေတာင္းျခင္း၌
ဘုရားသခင္ထံ ယူေဆာင္ပါ။ သင့္တြင္ရွိ ေသာ အခြင့္အလန္းအားလံုးကို သင္သည္ သစၥာရွိစြာ အသံုးျပဳေန
သည္ဟု သူ႔အားေျပာပါ။ သင္ လက္လွမ္းမွီသမွ်အတြင္း အလြန္ေသးငယ္ျပီး အေရးမပါေသာအရာမ်ားကိုအသံုး
ျပဳရန္ သင္၏ လက္ တို႔အား ေႏွးေကြးျခင္းမရွိေစ႐ံုသာမက သာ၍ မ်ားစြာေသာ အခြင့္အလန္းမ်ားကို ေစာင့္
ၾကည့္ပါ။

April 8 (ဧျပီလ)
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရြ႔ေလ်ာလွ်င္ ငါစိတ္
၀ိညာဥ္သည္ ထိုသူကို အားရႏွစ္သက္ျခင္းမရွိဟု ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ (ေဟ ၁၀း၃၈)
ေရြ႔ေလ်ာ့ျခင္းသည္ အစပထမ၌ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ လမ္းက်ဥ္းမွ အလြန္ေသး ငယ္ေသာ
ထြက္ခြါျခင္းတခုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္တြင္ရွိေသာ အရာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းႏွင့္အတူ ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္
ျခင္းမွ်သာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မ်က္ေမွာက္၌ရွိေသာ ေျပးပြဲ၌ အ ရွိန္ကို အနည္းငယ္ေႏွးေကြးေစ
ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုေနာက္တြင္ က်ဆင္းလ်က္ရွိေသာ သေဘာသ ဘာ၀၏ ေတာင့္တျပင္းပ်သည့္ ဆႏၵ၏
အလို၌ သမၼာတရားကို အေပးအယူလုပ္ရန္ အနည္းငယ္စီမံ ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
အမႈကိစၥအတြက္ ကိုက္ညီေသာ အေကာင္းဆံုး ေသာ ပံုစံ၌ အက်ဳိးအျမတ္ယူရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္
မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ ဂ႐ုစိုက္ေသာသူျဖစ္ ေသာ စံုစမ္းေသြးေဆာင္သူ၏ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္
လမ္းကို ျပင္ဆင္ထားလ်က္ရွိပါ သည္။ အေသးအမႊားအမွားမ်ားမွာ တရားစီရင္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ရန္ ျဖစ္ေပၚေစ
ျပီး ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအား ျပသျခင္းႏွင့္အတူ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈကို ေပးေသာ ေသြးေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ဇာတိ
ဆိုင္ရာ စိတ္ႏွလံုး အားမိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ သည့္အျပင္ သခင္ဘုရားအတြက္ သူ၏ေရွးဦးေမတၱာႏွင့္ သခင္
၏ အမႈ ေတာ္အတြက္ သူ၏ ေရွးဦး စိတ္အားထက္သန္ျခင္းကို လံုး၀မသိမမွတ္ႏုိင္စြာ ေမ့ေလ်ာ့လာျပီး ဘုရား
သခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္လမ္းျပျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ သမၼာတရားႏွင့္ သမၼာတရားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ ေသာ
စိတ္သေဘာမွ အေ၀းသို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရြ႔ေလ်ာ့လာပါသည္။

April 9 (ဧျပီလ)
ေျမတလင္၌ ျပိဳင္၍ ေျပးၾကေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ျပိဳင္၍ေျပးၾကေသာ္လည္း တေယာက္တည္းသာ လွ်င္
ဆုကိုရသည္ဟု သင္တို႔မသိၾကသေလာ။ ဆုကိုရမည္အေၾကာင္း ေျပးၾကေလာ့။ (၁ေကာ ၉း၂၄)
ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရရွိရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လက္နက္စံုကို ၀တ္ဆင္ၾကရမည္ သာမက စင္
ၾကယ္ျခင္းႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၏ ရန္သူအားလံုးတို႔ႏွင့္ ဘ၀အသက္တာမွ မာန၊ ဇာတိႏွင့္ မ်က္စိ တပ္မက္ျခင္း
တို႔အေပၚ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲတခုကို ဆက္လက္ဆင္ႏြဲလ်က္ ဆိုင္ျပိဳင္တိုက္လွန္ျခင္း ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သူရဲ
ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္အား ခ်စ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းႏွင့္ သမၼာတရားအား ခ်စ္ျခင္း
ကဲ့သို႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ႏိုးေဆာင္ေသြးေဆာင္ၾက ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္
တို႔သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ ပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကသာလွ်င္ ေသထိတိုင္ေအာင္
သစၥာရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေစာင့္ထိန္းေပးမည္ျဖစ္ ပါသည္။ အလင္း၌ သန္႔ရွင္းသူတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အေမြ
ခံျခင္းအတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွလံုးသားကို ျပင္ျပေသာ
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအုပ္စိုးျခင္းသည္၊ ဘုရားသခင္ထံ ႏွလံုးသားကို အျပည့္အ၀အပ္ႏွံျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ထို
နည္းလမ္းသည္ တိုက္ပြဲ မွ (၁၀) ပံု ပံု (၉) ပံုကို ႏုိင္ျပီးသားျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထို႔အျပင္
တမန္ေတာ္မွ ေျပာဆိုထားသည့္အတိုင္း (ယုဒ ၂၁) စိတ္အားထက္သန္ျခင္း ဆုေတာင္းျခင္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္း၌ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ခ်စ္ျခင္းေမတၱာၾကြယ္၀ေသာ ေန
ရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ၾကြယ္၀မည္ျဖစ္ပါသည္။)

April 10 (ဧျပီလ)
ထို႔ေၾကာင့္၊

ကာလအခ်ိန္တန္လွ်င္၊

ဘုရားသခင္သည္

သင္တို႔ကို

ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း

တန္ခိုးၾကီးေသာ လက္ေတာ္ေအာက္၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်ၾကေလာ့။ (၁ေပ ၅း၆)
အျပည့္အ၀ေလာင္ကၽြမ္းသည္အထိ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကို ေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင့္ လူ၏ ျပင္း
ျပေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အဆက္မျပတ္စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္
ရန္သည္ လြယ္ကူေသာ အရာမဟုတ္သည္မွာ ဧကန္အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လဲ ၎သည္ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္
ျခင္းႏွင့္အတူ အထက္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေခၚေတာ္မူျခင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းကို ေသခ်ာေအာင္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ႏွိမ့္ခ်ျပီး ႏူးညံ့သိမ့္ေမြ႔ေသာသူျဖစ္ေသာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မဂၤလာရွိေတာ္မူေသာ ေရွးေျပး၏ ေျခေတာ္ရာ မ်ား၌ နီးကပ္စြာေလွ်ာက္ေသာ သစၥာရွိျပီးေအာင္ျမင္
ေသာသူတို႔အတြက္ ဂတိျပဳထားသည့္ အထက္ အရပ္မွ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဆု အတြက္ ကၽြႏု္ပ္
တို႔သည္ ထိုက္တန္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾက လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
ဤကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏွိမ့္ခ်ျပီး သစၥာရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာအခါ သခင္ဘုရားသည္ သူ ၏နာမ
ကို အျခားသူတို႔ထံ သယ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သူ၏ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ အိုးမ်ားအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ျပဳလုပ္ပါသည္။

သည့္အျပင္ ဘာမွမရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သူသည္ သူ၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ၊ သူ၏ သမၼာတရားႏွင့္အတူ
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ျဖည့္ေပးႏုိင္ျပီး ကားတိုင္း၏ စစ္သူရဲမ်ားအျဖစ္ ခြန္အားႏွင့္ ၾကီးစြာေသာ အေစခံျခင္းကို လုပ္
ေဆာင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သခင္ဘုရား၌၎၊ သူ၏ တန္ခိုးေတာ္၌၎ ဆက္လက္ သန္စြမ္းႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္
ပါသည္။

April 11(ဧျပီလ)
ပြဲလုပ္ျခင္း၊ ယဇ္မ်ဳိးေသာက္ၾကဴးျခင္း၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌ မွီ၀ဲျခင္း၊ ကိေလသာ ညစ္ညဴးျခင္း၊ ရန္ ေတြ႔ျခင္း၊
ဂုဏ္ျပိဳင္ျခင္း အမႈတို႔ကို ၾကည့္ေရွာင္၍ ေန႔အခ်ိန္၌ကဲ့သို႔ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္ ေဆာင္ျပဳမူၾကကုန္
အံ့။ (ေရာ ၁၃း ၁၃)
အခ့်ိဳတို႔တြင္ ေငြ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းအတြက္ ယဇ္မူးျခင္းတခုရွိၾကပါသည္။ အျခားသူတို႔တြင္ အလုပ္
ကိစၥမ်ားအတြက္ ယဇ္မူးျခင္းတခုရွိၾကပါသည္။ အျခားသူတို႔မွာ အ၀တ္အစား၊ အျခားသူတို႔မွာ ဂီတ၊ အျခားသူ
တို႔မွာ ပန္းခ်ီ ၌ယဇ္မူးျခင္းတခုရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသစ္ေသာေန႔ရက္ကာလႏွင့္ ထိုေနရက္ကာလ၌ ျပီး
ျပည့္စံုမည္ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ၾကီးစြာေသာအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ ရွိၾကေသာ သခင္ဘုရား၏
လူတို႔အျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားသည္ (အျခားေသာသူ၊ ေလာကီ ဆိုင္ရာလူတို႔၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အ
တိုင္းအတာတခု၊ မွန္ကန္ေစေသာအတိုင္းအတာတခုသာ စဥ္းစား ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ) ဘုရားသခင္၏ အ
လုပ္၌္ နစ္ျမဳပ္ထားသင့္ၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ ႏုိးလာ
ၾကေသာသူမ်ား မဟုတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမင္ၾက
သကဲ့သို႔ အနာဂတ္ကို္ မျမင္ၾကေသာသူမ်ားျဖစ္ ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ယူဆ
ခ်က္ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမွ အလြန္ေ၀းကြာ ၾကေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။.

April 12 (ဧျပီလ)
ငါတို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရာ ခြက္ဖလားမူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးကို ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္
မဟုတ္ေလာ။ ငါတို႔ဖဲ့ေသာမုန္႔မူကား၊ ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ကိုဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။ မုန္႔တလံုး
တည္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ တလံုးတည္းျဖစ္ေသာ ထိုမုန္႔ကိုဆက္ဆံလ်က္ ခံယူၾကေသာေၾကာင့္၊ အ
မ်ားျဖစ္ေသာ ငါတို႔သည္ တလံုးတကိုယ္တည္းျဖစ္ၾက၏။ (၁ေကာ ၁၀း၁၆၊ ၁၇)
မ်ားျပားေသာ ဂ်ဴံစပါးေစ႔တို႔မွျဖစ္ေသာ္လည္း မုန္႔တလံုးတည္းျဖစ္သကဲ့သို႔ပင္ မ်ားျပားေသာ စပ်စ္သီးတို႔မွ
စပ်စ္ရည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခြက္တခြက္တည္းျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ဴံစပါးေစ့တို႔သည္ အျခားသူတုိ႔အတြက္ မုန္႔ျဖစ္ခ်င္
သည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ တသီးတျခားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သူတို႔၏ပိုင္ဆိုင္ေသာအသက္ကို မထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါ။
စပ်စ္သီးတို႔သည္လည္း

အသက္ကိုေပးေသာ ၀ိညာဥ္တြင္ ပါ၀င္ခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔သည္ စပ်စ္သီး

မ်ားအျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္သူ တို႔ မထိန္းသိန္းႏုိင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ဘုရား၏လူတို႔သည္ မုန္႔တလံုးႏွင့္ ခြက္
တခြက္၌ ပါ၀င္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု တမန္ေတာ္၏အဆိုျပဳခ်က္မွ လွပမႈကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမင္ ေတြ႔ၾက
ရပါသည္။ သူ၏ခြက္ကို ေသာက္ ရန္ မုန္႔တလံုးထဲ၌ အဂၤါမ်ားအျဖစ္ သူႏွင့္အတူခ်ိဳးဖဲ့ရန္၊ သူ၏ေသျခင္းထဲ၌
သူႏွင့္အတူျမႈပ္ႏွံရန္ သခင္၏ဖိတ္ေခၚျခင္းကို လက္ခံျခင္းထက္ အသစ္ေသာပကတိကို ရရွိႏုိင္ေသာ အျခား
နည္းလမ္းမရွိေတာ့ပါ။ ဤသို႔အားျဖင့္ သူႏွင့္အတူရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ဘုန္းအသေရ၊ ဦးေျမွာက္ျခင္းႏွင့္
ဘုရားပကတိကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

April 13 (ဧျပီလ)
ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ လူသား၏အသားကိုမစား၊ အေသြးကိုမေသာက္လွ်င္ သင္တို႔၌အ
သက္မရွိ။ (ေယာ ၆း၅၃)
ခ်စ္လွစြာေသာသခင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ စင္ၾကယ္ေသာ
ပကတိ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ေက်းဇူးျပဳျခင္းကို( ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မျဖစ္မေနလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၀မ္းေျမာက္စြာစားပါသည္။ ထိုအတူ - အခ်ိန္တန္ေသာအခါ သူႏွင့္အတူ
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း စိုးစံႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ သူႏွင့္အတူ ဒုကၡဆင္းရဲခံရန္သည္ မဂၤလာရွိေသာ အခြင့္အလန္းတ
ခုျဖစ္သည္ကို သိမွတ္နားလည္လ်က္ သူႏွင့္အတူ ဒုကၡဆင္ရဲခံျခင္းႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာခြက္ကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔
သည္၀မ္းေျမာက္စြာ ေသာက္သံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သေကၤတအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၌ သာမက အစစ္ အမွန္
၌လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သစၥာရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကရမည္။ မဂၤလာရွိေသာသခင္ဘုရား “ သင္တို႔သည္
ငါေသာက္ေသာခြက္ကို ေသာက္ရၾကမည္၊ ငါခံေသာဗတၱိဇံကိုလည္း ခံရၾကမည္ဟု” ေျပာဆိုေသာ ကိုယ္ေတာ္
၏ စကားေတာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကားၾကပါသည္။ သခင္ဘုရား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္ တိုင္အား
ျဖင့္ တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္
လံုေလာက္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထာ၀ရကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။

April 14 (ဧျပီလ)
ထိုသို႔ မိမိအသက္ကို ေသျခင္း၌ သြန္း၍၊ မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ေရတြက္၀င္ျခင္းသို႔ေရာက္သျဖင့္။ (ေဟရွာ
၅၃း၁၂)
သခင္၏ေျခေတာ္ရာမ်ား ေနာက္သို႔လိုက္ေသာသူအေယာက္တိုင္းသည္ ေဂသေရွမာန္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအ
ခ့်ိဳရွိရန္လိုအပ္သည့္အတိုင္း ထိုနည္းတူ အေယာက္စီတိုင္းသည္ သခင္၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအားလံုးကို အနည္း
ဆံုးေတာ့ ျမည္းစမ္းမႈတခုရွိၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္၏ အဂၤါမ်ား၊ သိုးစုငယ္မ်ား၊ ညီအစ္ကိုမ်ားကို

အေစခံျခင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္စပ္လွ်ဥ္းေသာအခြင့္အလန္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈ႔ဖို႔ရန္ မေမ့ၾကပါစို႔နဲ႔။ သိုးသငယ္၏
ေနာက္လိုက္မ်ားအားလံုတို႔အေပၚတြင္ က်ေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ားသို႔ ထပ္မံေပါင္း
ထည့္ျခင္းမျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ အေယာက္စီတုိင္း ဂ႐ုျပဳၾကပါစို႔။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ လမ္းခရီးတေလွ်ာက္ စစ္
ေၾကာျခင္းမ်ားႏွင့္အခက္အခဲမ်ား၊ တဦးႏွင့္တဦး၏ကားတိုင္းမ်ားကို ကူညီထမ္းဖို႔ရန္ ႏွင့္ စာနာနားလည္ေသာ
စကားလံုးမ်ားကိုေပးၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔အားျဖင့္ ကရာနီသို႔သြားေသာလမ္းတြင္ သူ၏ကားတိုင္ကို
ကူညီ၍ ထမ္းျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအခြင္အလန္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္မွ်ေလာက္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္
ဆိုတာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သခင္ႏွင့္ဦးေခါင္းအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အေကာင္းဆံုးေဖၚျပႏုိင္ပါသည္။

April 15 (ဧျပီလ)
ေယ႐ႈသည္လည္း ၾကီးေသာအသံႏွင့္ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူျပီးလွ်င္၊ အိုအဘ ကၽြႏ္ုပ္စိတ္၀ိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္
လက္၌ အကၽြႏု္ပ္အပ္ပါ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္ အသက္ခ်ဳပ္ေတာ္မူ၏။ (လု ၂၃း၄၆)
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္အ၀ႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ေရြးႏုတ္ရွင္သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား
သခင္ထံ ေမွ်ာ္ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ ခမည္းေတာ္၏ အၾကံအစည္ႏွင့္ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ညီညြတ္မႈ၌ ျပင္ဆင္
ေပးေတာ္မူမည့္ ခမည္းေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္၌၎၊ ခမည္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္၌၎၊ အနာဂတ္ အ
တြက္ေျမာ္လင့္ျခင္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ဘ၀အသက္တာအားလံုးတို႔ကို သူသည္ အပ္ႏွံခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းအ
ျပည့္အ၀ႏွင့္ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သခင္၏ ေျခေတာ္ရာမ်ား ေနာက္သို႔လိုက္ေသာသူမ်ား
အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္အတူ ေရွ႔သို႔ေမွ်ာ္ၾကည့္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေသတတ္ေသာ အခ်ိန္
နာရီ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္၀င္စားမႈမ်ားအားလံုးတို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေရြးႏုတ္ရွင္အျဖစ္ သူ၏သားေတာ္ကို လက္ေဆာင္
ေပး႐ုံ သာမက သူ၏ေစာင့္ထိန္းကြယ္ကာမႈ၌၎၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေရွ႔မွသြားျပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သန္စြမ္းျခင္းႏွင့္၊
ႏွစ္သိမ့္ ျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်မႈကိုေပးေသာ အလြန္ၾကီးျမတ္၍ အဖိုးထိုက္တန္ေသာ ဂတိေတာ္မ်ား၌၎ - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔အတြက္ သူ၏ေမတၱာကို ထင္ရွားျပသခဲ့ေတာ္မူေသာ သူ၏ေစာင့္ထိန္း
ကြယ္ကာ မူထဲသို႔ အပ္ႏွံၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

April 16 (ဧျပီလ)
ထိုသူတို႔သည္ ငါစီရင္ေသာေန႔ရက္၌ ငါပိုင္ထိုက္ေသာ ဘ႑ာေတာ္ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘ၏အမႈကို ေဆာင္
ေသာသားကို အဘႏွေျမာသကဲ့သို႔ ထိုသူတို႔ကို ငါႏွေျမာမည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာ၀ရဘုရား မိန္႔
ေတာ္မူ၏။ (မာလ ၃း၁၇)

သခင္ဘုရားသည္ သူ၏သတို႔သမီးကို ရွာေဖြရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ မထိုက္တန္ေသာသူ
မ်ားအျဖစ္ သူျငင္းပယ္ေသာသူတို႔ကို ပမာဏတခု၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စုသိမ္းေကာင္းစုသိမ္းခဲ့ႏုိင္ပါသည္၊ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏွလံုးသားကို မဖတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတြးသည္ လူအေပါင္း
တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အလြန္ႏွိမ့္ခ်ေစလ်က္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာသူျဖစ္ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ထံအလြန္ခို
လႈံကိုးစားကာ ဒါ၀ိဒ္အား ဘိသိတ္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ဆက္ႏြယ္ျခင္း၌ ရွေမြလသည္ သခင္ထံသို႔ ေမွ်ာ္ၾကည္ခဲ့သ
ကဲ့သို႔ သူ၏အေစခံမ်ားအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏ ဦးေဆာင္ျခင္းကို မ်ားစြာေျမာ္
ၾကညႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

April 17 (ဧျပီလ)
သို႔ေသာ္လည္း၊ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ လက္မွ သင္တို႔ခံရေသာ ဘိသိက္ေက်းဇူးေတာ္သည္
သင္တို႔၌ရွိသည္ျဖစ္၍၊ အဘယ္သူမွ် သင္တို႔ကို ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးစရာအေၾကာင္းမရွိ၊ (၁ေယာ ၂း၂၇)
သခင္ဘုရား၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာႏွင့္တန္ခိုးေတာ္သည္ ဒါ၀ိဒ္၏ဘိသိက္ေပးျခင္းအျပဳအမူအခ့်ိဳ၌ ဆက္
ႏြယ္ခဲ့ပါသည္။ အသိပညာ၌ တိုးတက္ဖံြ႔ျဖိဳးရန္ သူ႔အားတတ္စြမ္းႏုိင္ျခင္း၊ သူဘိသိက္ခံရေသာအ႐ုိက္အရာႏွင့္
စပ္ဆိုင္ေသာ တာ၀န္မ်ားအတြက္ သူ႔အားျပင္ဆင္လ်က္ အံ့၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္
သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နားမလည္ႏုိင္ပါ။ သခင္ဘုရားအား သူမ၏လက္ခံျခင္း၏အခ်ိန္မွ အသင္းေတာ္အေပၚသို႔
ေရာက္ရွိလာေသာ ဘိသိက္အတြက္ အစစ္အမွန္တခုအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စဥ္းစားေတြးေတာႏုိင္ပါသလား?။ ကၽြႏု္ပ္
တို႔၏ ဘိသိက္သည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘိသိက္မဟုတ္ပါ။ တဒဂၤဆိုင္ရာ စ႐ုိက္လကၡဏာတခုအတြက္ အပ္ႏွင္းခဲ့
ေသာေကာင္းၾကီး မဂၤလာလဲမဟုတ္ပါ။ အသစ္ေသာ သတၱာ၀ါမ်ားအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္၌၎၊
အသိပညာ၌၎၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌၎ ၾကီးထြားေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ေသာသတၱ၀ါမ်ားအျဖစ္ တ
ျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပထမရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၌ စံုလင္ျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဦး
ေခါင္းအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ ပလႅင္ေတာ္ သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

April 18 (ဧျပီလ)
ခ်စ္သူတို႔ သင္တို႔ကို စံုစမ္းစရာဘို႔ ယၡဳခံရေသာ မီးစစ္ျခင္းအရာကိုကား၊ သင္တို႔၌ အံ့ၾသဘြယ္ေသာအရာျဖစ္
သည္ဟု ထင္မွတ္၍ အံ့ၾသျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဆင္းရဲကို ဆက္ဆံၾကသည္ျဖစ္၍၊ ဘုန္း
ေတာ္ေပၚထြန္းေသာအခါ အလြန္၀မ္းေျမာက္ရြင္လန္းမည့္အေၾကာင္း၊ ယၡဳပင္၀မ္းေျမာက္ၾကေလာ့။
(၁ေပ ၄း၁၂၊ ၁၃)
ခင္မင္ရင္ႏွီးျခင္းမရွိေသာေလာကတခုထဲ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သခင္အားျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္း
မ်ားကိုသာလွ်င္ လက္ခံရရွိရန္ ေျမာ္လင့္ႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္သည္ သူ၏သခင္အထက္
၌မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေလာက၊ ဇာတိႏွင့္မာနတ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လမ္းခရီးကို ဆန္႔က်င္ပါသည္။ အ

တြင္း၌ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားရွိျပီး အျပင္ဘက္၌လည္း ေၾကာက္ရြ႔ံျခင္းမ်ားရွိၾကပါသည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ထံ
သို႔ ပစ္ေသာမီးျမွားမ်ားႏွင့္ျမွားတို႔မွာ မ်ားစြာရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားႏွင့္ျပင္းထန္ေသာ စစ္ေဆး
ျခင္းမ်ားေအာက္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လံုျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ သေဘာထားမွာ မည္သို႔ျဖစ္ပါသနည္း? မၾကာခဏမ်ားစြာပါ
၀င္ေသာအရာမ်ားကို ထိေတြ႔ရန္ ထင္ျမင္ယူဆျခင္းမတိုင္မွီ အမႈအရာတိုင္း၌ သူ၏အလိုေတာ္၊ သူ၏ ဦးေဆာင္
ျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ရန္ ဦးစြာေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ေျမာ္လင့္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ေရွ႔ေတာ္၌ ျငိမ္၀ပ္စြာေနျခင္းမဟုတ္
ေပဘူးလား? ထို႔ေၾကာင့္ ဆာလံဆရာမွ တိတ္ဆိတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္သည္ ‘အ’ လ်က္ရွိျပီး။ ဆာလံဆရာ မွ
ံေကာင္းေသာအရာမွ ကၽြႏု္ပ္၏ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္ဆုပ္ကိုင္သညဟု (ကၽြႏု္ပ္၏အျမင္႐ႈေထာင့္၌ ေကာင္း
သည္ဟု ထင္ျမင္ရေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း(သို႔) ေျပာဆိုျခင္းမွပင္လွ်င္) ေျပာဆိုလ်က္ ဆာလံဆရာမွ
အၾကံေပးထားပါသည္။

April 19 (ဧျပီလ)
စိတ္ႏွလံုးအျပည့္ရွိသည့္အတိုင္း ႏုတ္ျမြက္တတ္၏။ ေကာင္းေသာသူသည္ ေကာင္းေသာစိတ္ႏွလံုးဘ႑ာတုိက္
ထဲက ေကာင္းေသာအရာတို႔ကို ထုတ္ေဘာ္တတ္၏။ မေကာင္းေသာသူသည္ မေကာင္းေသာဘ႑ာတိုက္ထဲ
က မေကာင္းေသာအရာတို႔ကို ထုတ္ေဘာ္တတ္၏။ (မ ၁၂း၃၄၊ ၃၅)
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဦးစြာအေလးထားရမည့္အရာမွာ

ဘုရားသခင္၏

ေက်းဇူးေတာ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မူေအာက္တြင္

၎၏ ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈမ်ားႏွင့္ တိမ့္ညြတ္မႈမ်ားကို ျပည့္၀စြာရွိေနႏုိင္ေသာ၊ သမၼာတရားႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၏
နိယာမတိုင္းကို ပလႅင္ေပၚ၌ တင္ထားႏုိင္ေသာ၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္း၊ က႐ုဏာ၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ညီအစ္ကိုခ်င္း ခ်စ္
ျခင္းေမတၱာ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ့္ေမြ႔ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ခရစ္ေတာ္အား အ
လြန္႐ုိေသေလးျမတ္ျခင္းႏွင့္သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ လွပျခင္းအားလံုးတို႔အား စိတ္အားထက္သန္စြာ ခ်စ္ျခင္း
စသည္တို႔ကို ဘ၀အသက္တာတြင္ အုပ္စိုးလ်က္ရွိေသာအေျခခံနိယာမမ်ားအျဖစ္ ခိုင္မာစြာ တြဲကပ္ခ်ည္ေႏွာင္
ထားႏုိင္ေသာ - “ ႏွလံုးသား ” ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ဤနိယာမတရားမ်ားကို ႏွလံုးသားထဲ၌ တည္ေဆာက္ကာ ခိုင္ျမဲ
စြာခ်ည္ေႏွာင္ထားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ စိတ္ႏွလံုး၏ ေကာင္းေသာဘ႑ာတိုက္ထဲမွ သမၼာတရားႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာစ
ကားမ်ား ေလးေလးနက္နက္ဆင္ျခင္ေတြးေခၚျခင္းမ်ား၊ ပညာႏွင့္ေက်းဇူးတရားကို “ႏုတ္” သည္ထုတ္ေဘာ္ေျပာ
ဆိုလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

April 20 (ဧျပီလ)
အနည္းငယ္ေသာအမႈ၌ သစၥာရွိေသာသူသည္ ၾကီးေသာအမႈ၌လည္း သစၥာရွိလိမ့္မည္။ (လု ၁၆း၁၀)
ဘုရားသခင္၏ လူတို႔သည္ အိမ္၌ (သို႔) ဆိုင္၌ ေနစဥ္ဘ၀အသက္တာကို ပံုမွန္သမ႐ုိးက် လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္
ႏွင့္အတူ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲၾကရမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဤအရာမွဆိုလိုေနျခင္းမဟုတ္ပါ။
ဘုရားသခင္၏လူတို႔သည္ ပို၍လိုလားေသာအျခားေသာပံုစံအခ့်ိဳ၌ “သူ႔”ထံသို႔ တိုက္႐ုိက္ေပးသကဲ့သို႔ ဘု
ရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏လုပ္ေဆာင္မႈကို လက္ခံသည္ဟု သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ေျပာဆိုၾကလ်က္ အိမ္၌၎ (သို႔)

ဆိုင္၌၎

ေနစဥ္ဘ၀အသက္တာကို

ပံုမွန္သမ႐ုိးက်

လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ႏွင့္အတူ

တင္းတိမ္ေရာက္ရဲၾက

ရမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဤအရာမွဆိုလိုေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အေယာက္စီတိုင္းတို႔သည္ ေျမၾကီး
ဆိုင္ရာစိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင့္ ေျမၾကီးဆိုင္ရာအရာမ်ားကို အေစခံျခင္းမွ အခ်ိန္နာရီမ်ား (သို႔) ေန႔ရက္မ်ားကို သူ
သည္တရားမွ်တစြာ၊ သင့္ေလ်ာ္စြာ မည္ကဲ့သို႔ ျဖတ္ေတာက္ရမည္ကို ျမင္ေတြ႔ရန္ သူ၏ေျမၾကီးဆိုင္ရာတာ၀န္
၀တၱရားမ်ားကို တရက္ျပီးတရက္ နီးနီးကပ္ကပ္စစ္ေဆးသင့္သည္ ဆိုလိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယၡဳအခ်ိန္သည္
သူကိုယ္တိုင္ႏွင့္အျခားသူတုိ႔၏ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရာမ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားအတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ အ
တြက္ ေပးႏိုင္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားေသာႏွလံုးသား၊ ယဇ္ပူေဇာ္လ်က္ရွိေသာ
ယဇ္ပေရာဟိတ္သည္ လွ်င္ျမန္စြာပ်ံ သန္းလ်က္ရွိေသာအလြန္တိုေတာင္းသည့္အခ်ိန္ကာလမ်ားကို ခမည္း
ေတာ္ဘုရားသခင္၏ အမႈကိစၥ၌ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အတိုင္း အသံုးျပဳလ်က္ အက်ိဳးရွိေအာင္အသံုးျပဳမည့္ သူတဦး
ျဖစ္ပါသည္။

April 21 (ဧျပီလ)
ငါတို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ငါတို႔ခံရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ မၾကင္နာႏုိင္ေသာသူမဟုတ္။ ငါတို႔ခံရ
သည့္နည္းတူ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းတို႔ကို ခံဘူးေသာသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္၊ ဒုစ႐ုိက္အ
ျပစ္ႏွင့္ကင္းလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ သနားျခင္းက႐ုဏာကို၎၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာမစျခင္း ေက်း
ဇူးေတာ္ကို၎၊

ခံရမည္အေၾကာင္း၊

ရဲရင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ေက်းဇူးပလႅင္ေတာ္သို႔

တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္အ႔ံ။

(ေဟျဗဲ ၄း၁၅၊ ၁၆)
စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း၏ အခ်ိန္ကာလ၌ သူ႔ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အက်ဳိးအဖို႔အလိုငွါ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔
ကိုတညီတညြတ္တည္းျပဳစုဖို႔ရန္ သူ၏အလိုရွိျခင္းႏွင့္သူ၏ ေမတၱာ၊ သူ၏ဥာဏ္ပညာႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ကူညီရန္
သူ၏အရည္အခ်င္းကို သိမွတ္လ်က္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္အ၀၌ ၾကီးစြာေသာသခင္ထံသို႔ ႏွလံုးသားကို ခ်ီမ
သင့္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္၌ အကူအညီအတြက္ ေတာင္းခံျခင္းသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သမၼာတ
ရား၊ စင္ၾကယ္ျခင္းႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ သခင္၏အၾကံဥာဏ္၊ အကူအညီႏွင့္ခြန္အားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံသို႔
အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ႔သို႔အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ နာရီတိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္
ေသာသူ၊ ေနရက္တိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာသူျဖစ္လ်က္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ၾကမည္
ျဖစ္ပါသည္။

April 22 (ဧျပီလ)
ငါဆိုသည္ကား၊ လူတို႔သည္ အက်ိဳးမဲ့ေသာစကားကို ေျပာသမွ်အတြက္၊ တရားဆံုးျဖတ္ေသာေန႔၌ စစ္ေၾကာ
ျခင္းကို ခံရၾကသတံ့။

ခရစ္ယာန္တိုင္၏ တာ၀န္ျဖစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လမ္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးျခင္း၌ ကၽြႏု္ပ္
တို႔သည္ အထူးသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စကားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အား မ႐ုိေသမေေလးစားျဖစ္လ်က္ရွိသည္ကို
ရွာ ေဖြေတြရွိခဲ့ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမႈ႔ေဆာင္သခင္နာမ၌ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္သို႔ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ပါသည္။
အ မွားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သိမွတ္နားလည္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းႏွင့္ ေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ သူ၏နာမ
ေတာ္ႏွင့္သူ၏ဂုဏ္အဂၤါ၏ ခ်ီးေျမွာက္ရန္၊ ဘုန္းကိုထင္ရွားေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပ်က္ကြက္ျခင္း၌ ေလးနက္ေသာ
ေနာင္တ၊ အမွားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သိမွတ္နားလည္ျခင္းကို ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ထံ ရွင္းျပလ်က္ ထိုအျပစ္
အား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စြဲခ်က္အတြက္ ခ်မထားရန္ ႏွိမ့္ခ်စြာ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၊ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္
တို႔၏ စင္ၾကယ္ေစျခင္းအတြက္ သူ၏ (အဖိုးထိုက္တန္ေသာ) က႐ုဏာရွိေသာ မစေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ဖံုးအုပ္
ေစႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေျမာ္လင့္ျခင္းမ်ား၊ ခိုလႈံကိုးစားျခင္းမ်ားအားလံုးတို႔သည္ သူ၏အဖိုးထိုက္တန္ေသာ
အေသြးေတာ္၌ရွိသည္ဟု ႏွိမ့္ခ်စြာ အခိုင္အမာေျပာဆိုျခင္းကို ေအာက္ေမ့သတိရသင့္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အက်ိဳးမဲ့ေသာစကားမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စာရင္းကို ျပန္လည္ေပးသင့္ၾကပါသည္။
ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ထားေသာအရာကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္
သည့္ ေနာင္တႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာစကားမ်ားအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္မွကင္းစင္ျခင္းရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

April 23 (ဧျပီလ)
ေကာင္းေသာေျမ၌ ရွိေသာသူကား၊ ေျဖာင့္မတ္စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ႏွလံုးႏွင့္ တရားစကားကို ၾကားလွ်င္၊ စြဲလမ္း
ေသာအားျဖင့္ ျမဲျမံစြာ အသီးသီးေသာသူကို ဆိုလိုသတည္း။ (လု ၈း၁၅)
ယဇ္ပူေဇာ္ေသာသူတဦးျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာသူတို႔သည္ ႏွိမ့္ခ်ေသာသူ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာသူ၊ သြန္သင္
လြယ္ေသာသူ မျဖစ္မေနျဖစ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ သူသည္ လမ္းခရီးမွ မၾကာခင္ထြက္ခြါသြား
မည္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ သီးခံျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို
တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးရန္ကိုလည္း ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခင္ဘုရား၏အက်ိဳးအတြက္
(သို႔) သူ၏လူအခ့်ိဳတို႔အတြက္ ထိခိုက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေရွာင္ရွားဖုိ႔ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းမရွိ
ေသာ မတရားေသာအေျခအေန အခ်ိန္အခါမ်ား၌ အပ္ႏွံဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ဖို႔ရန္အတြက္ သီးခံ
ျခင္းအား အေသအခ်ာလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ညီအစ္ကိုခ်င္း ဆိုင္ရာၾကင္နာျခင္းကို တိုး
တက္ဖြ႔ံျဖိဳးေစျခင္းကိုလည္း ရည္ညြန္းပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားႏွင့္အသက္တာမ်ား၌ ဘုရားသခင္၏
အလိုေတာ္တခုလံုးအား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအား စကားလံုးတခု၌ ေျပာရမည္္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျမၾကီးဆိုင္ရာ
ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၏အလုပ္ ျပီးျပည့္စံုၾကမည့္အခ်ိန္မတိုင္မွီ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ၾကီးစြာေသာအတိုင္း
အတာပမာဏတခု၌ ရရွိရမည္ျဖစ္ေသာ “ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ” ျဖစ္ပါသည္။

April 24 (ဧျပီလ)
ထိုသို႔ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ အက်ိဳးကိုေထာက္၍၊ သူ႔ကိုတည္ေဆာက္ေစျခင္းငွါ သူ၏
အလိုသို႔လိုက္ၾကကုန္အံ့။ (ေရာ ၁၅း၂)
ယၡဳလက္ရွိ အခ်ိန္ကာလ၌ သူတို႔၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း၊ အလုပ္ႏွင့္ သူတို႔၏အ႐ုိက္အရာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအ
ထူးသာသနာမွာ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ျဖစ္သည္ဟူေသာအရာမွာ မင္းစည္းစိမ္ရွိေသာ ယဇ္ပေရာဟိတ္အႏြယ္တို႔ႏွင့္စပ္
ဆိုင္ေသာအေယာက္စီတိုင္းအတြက္ သင္ခန္းစာျဖစ္ပါသည္။ ယဇ္ပေရာဟိတ္အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔အားျဖင့္ မၾကာခ
ဏပိုင္းျခား၍သိမွတ္နားလည္ျခင္းမရွိေသာ အေစခံျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ပံုစံတခုမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
နည္းလမ္းမ်ား(သို႔)

အစီအစဥ္မ်ား၊

စြန္လႊတ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏

ကုိယ္ပိုင္နည္းစနစ္မ်ား(သို႔)

ႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ားကို

အခြင့္အလန္းႏွင့္ကိုယ္တဦးတည္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

ႏွစ္သက္ျခင္း၏အမႈ

အရာမ်ား၌၎ အျခားနည္းလမ္းတခုကဲ့သို႔ နည္းလမ္းတခုရွိ ရန္ အလိုရွိသကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္သည္ အလိုရွိ
လိမ္႔မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ေသာ အမႈအရာမ်ား၌၎ အျခားသူ တုိ႔၏ ႏွစ္သက္ျခင္းမ်ား၊ အစီစဥ္မ်ားကို
လက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းတခုအားျဖင့္ ေကာင္းေသာအရာတစံုတရာရရွိႏုိင္သည္ကို
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ႔ျမင္ခဲ့လွ်င္ ျငိမ္သက္ျခင္းကို စိတ္၀င္စားျခင္းမ်ား၌ အျခားသူတို႔၏အလိုဆႏၵမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ
၏ ႏွစ္သက္ျခင္းမ်ားကို ယဇ္ပူေဇာ္ႏုိင္ပါသည္။

April 25 (ဧျပီလ)
ယုံၾကည္ျခင္းမရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႔ႏုိင္။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔
ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူသည္ကို၎၊ ကိုယ္ေတာ္အား ရွာေသာသူအား အက်ိဳးေပးေတာ္မူ
သည္ကို၎ ယံုၾကည္ရမည္။ (ေဟျဗဲ ၁၁း၆)
သင္ယံုၾကည္သည့္အတိုင္ သင္၌ျဖစ္ေစ ဟူေသာအရာသည္ သူတုိ႔၏ ခရစ္ယာန္လမ္း ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း
ႏွင့္အေတြ႔အၾကံဳ၏အစမွ အဆံုးထိ၊ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားအားလံုးတို႔ႏွင့္အတူ ဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ
သခင္ဘုရား၏ နည္းဥပေဒသျဖစ္ရန္ ထင္ျမင္ရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိအား သူသည္ သတိမမူဟုထင္ျမင္ရေသာ
အခါ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာအငန္းအတာမ်ား၌၎၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တဒဂၤဆုိင္ရာ အငန္း
အတာမ်ား၌၎၊ အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ ေအာင္ျမင္ၾကြယ္၀စြာ ရွိေနသည္ဟု ထင္ျမင္ရေသာအခ်ိန္ ယံုၾကည္
ျခင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနႏွင့္ အင္အားမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ဆန္႔က်င္သည္ဟု ထင္ျမင္
ရေသာ အခ်ိန္ တြင္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းမွာ သန္စြမ္းပါသည္။
ေလာကကိုေအာင္ျမင္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ “သူ”၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင့္သစၥာရွိျခင္း၌ လုံး၀ဥႆုံ ယံု
ၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းႏွင့္အတူ အေျခအေနအားလံုး၌ ဘုရားသခင္ထံ ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏုိင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သူ၏ ဂတိေတာ္မ်ားႏွင့္အညီ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အက်ိဳးအဖ႔ိုအလ႔ိုငွါ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တညီတညြတ္တည္း
ျပဳစုၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ၏ လူျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

April 26 (ဧျပီလ)
ဘုရားသခင္သည္ မိမိအမႈအရာတို႔ကို ျပီးစီး၍ ျငိမ္၀ပ္စြာ ေနေတာ္မူသည္နည္းတူ ထိုခ်မ္းသာထဲသို႔ ၀င္ရေသာ
သူသည္လည္း မိမိအမႈအရာတို႔ကို ျပီးစီး၍ ျငိမ္၀ပ္စြာေနရ၏။ (ေဟျဗဲ ၄း၁၀)
ခုႏွစ္ရက္မွ တရက္ကိုေတာင္းဆိုျခင္းအစား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာတရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အ
လံုးစံုေသာအခ်ိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ ရက္သတၱပတ္၏ ခုႏွစ္ရက္စလံုး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘုရားသ
ခင္အား စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ အစြမ္းသတၱိရွိသမွ်ျဖင့္ ခ်စ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရက္သတၱပတ္၏ ခုႏွစ္ရက္ပတ္
လုံး ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျငိမ္၀ပ္စြာ အနားယူၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္မ်ားမွ အနားယူျခင္း၊ ျပီးစီး
ခဲ့ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏အလုပ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အနားယူျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ အ
နားယူျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလံုးသားမ်ား၌ အဆက္မျပတ္ အုပ္စိုးလ်က္ရွိေသာ၊ ဘုရားသခင္၏ ျငိမ္သက္ျခင္း၌ အ
နားယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

April 27 (ဧျပီလ)
ေယ႐ႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္း ရွိေစၾကေလာ့။ (ဖိ ၂း၅)
ခရစ္ေတာ္၏ စိတ္သေဘာရွိဖ႔ိုရန္သည္ တရားႏွင့္ညီေသာ ၾကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာေတာင္းဆိုမႈတခု
အမွန္တကယ္ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္ကာလမ်ားႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ အၾကံအစည္၌ ေဖၚျပထားခဲ့သည္အ တိုင္း
ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ထဲသို႔ ႏွိမ့္ခ်စြာ၊ သစၥာရွိစြာ အပ္ႏွံေသာစိတ္သေဘာ၊ သူ၏အလိုေတာ္ကို ျပီးေျမာက္ဖို႔
ရန္ အစြမ္းသတၱိအားလံုးကို ေပးဆပ္ေသာ စိတ္သေဘာ (အဆံုးအား သိျမင္နားလည္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
တခု သူတြင္ရွိေသာေၾကာင့္) ျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ေတာ္၌ ရွိခဲ့ေသာ ထိုစိတ္သေဘာႏွင့္အတူ အလြန္ျပည့္ ၀ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သူကဲ႔သို႔ ေျမ
ၾကီးဆိုင္ရာ အငန္းအတာမ်ားကို ျငိတြယ္ေစျခင္းမွ လႊတ္ေျမာက္ႏုိင္သမွ် လႊတ္ေျမာက္ျခင္းရွိရန္ႏွင့္ သခင္ဘုရား
၏အမႈေတာ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အခ်ိန္မ်ားကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အတိုင္း လႊတ္လပ္ႏုိင္သမွ် လႊတ္လပ္မႈရွိရန္ အလို
ဆႏၵရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ ထိုအေစခံျခင္းအတြက္ အစြမ္းသတၱိ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အားထုတ္မႈအားလံုး
တို႔ကို ေပးရန္ အလိုဆႏၵရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

April 28 (ဧျပီလ)
ထိုမွ်မက၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကိုခံ၍ ၀ါၾကြား၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက၏၊ အေၾကာင္းမူကား ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းသည္ သည္း
ခံျခင္းကို ျပဳစုတတ္၏။ သည္းခံျခင္းသည္လည္း သက္ေသထင္ရွားျခင္းကိုိ ျပဳစုတတ္၏။ သက္ေသထင္ရွားျခင္း

သည္လည္း ေျမာ္လင္ျခင္းကို ျပဳစုတတ္၏။ ထိုေျမာ္လင့္ျခင္းသည္ ရွက္ေၾကာက္စရာအေၾကာင္းႏွင့္ကင္းလႊတ္
၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္
၏ ေမတၱာေတာ္ကို ငါတို႔ စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ညြန္းေလာင္းေတာ္မူ၏။ (ေရာ ၅း ၃ - ၅)
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ သည္းခံျခင္းရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအရာကို ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိႏုိင္ပါ
သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ယံုၾကည္ျခင္းရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအရာကိုလိုအပ္မႈမ်ားအားျဖင့္သာလွ်င္ တိုးတက္
ေစႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အနာဂတ္အလုပ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အေတြ႔အၾကံဳ (သက္ေသထင္ရွားျခင္း)
ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအေတြ႔အၾကံဳကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာသူတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲ
မ်ားႏွင့္ စစ္ ေၾကာျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ခံစားခ်က္တခုႏွင့္အတူ ထိေတြ႔မႈရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ခြင့္ျပဳေသာ
ဤကဲ့သို႔ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပလႅင္ေတာ္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိ
ေသာအခါ သူတု႔ိအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္

ကိုယ္စလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ လက္ရွိအေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမွာ အဆိုးကို ဆန္႔က်င္
ဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုးကို အဆိုးအားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အေကာင္းအားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဖို႔ရန္ျဖစ္္ပါသည္။

April 29 (ဧျပီလ)
သူသည္ ငါ့ကိုေခၚေသာအခါ ငါထူးမည္။ ဒုကၡခံရေသာအခါ သူ႔ဘက္မွာ ငါေန၍ ခ်မ္းသာေပးမည္။ သူ၏ဘုန္းကို
လည္း ထင္ရွားေစမည္။ (ဆာ ၉၁း၁၅)
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ားႏွင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံေတာ္
သို႔ သယ္ေဆာင္ရန္ ဤေကာင္းၾကီးမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုေသာအခြင့္အလန္းသည္ အျမဲတမ္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘ၀၏ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားမွ ခါးသီးျခင္းကို မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ရမည္ကို သူသည္ သိေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပင္းျပစြာလိုလားေတာင့္တျခင္းကို ေက်နပ္ေစရန္ (သို႔) ဒဏ္ရာရွိေသာစိတ္ကို ႏွစ္သိမ့္ေစရန္
အတြက္ ေျမၾကီးဆိုင္ရာအရာမ်ားအားလံုး၏ အႏွစ္သာရကင္းမဲျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏ လံုး၀ႆုံမတတ္ႏုိင္ျခင္းအေတြ႔
အၾကံဳအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ေဖၚျပျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ထိုအခါ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ မည္သို႔ပင္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနေစကာမူ သူတုိ႔သည္ မၾကာခင္ျပီး
ဆံုးသြားလိမ့္မည္ဟု အေတြးသည္ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ အကယ္၍ သူတုိ႔အား ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္
ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အထဲ၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ျငိမ္သက္ျခင္းအသီးအ
ပြင့္မ်ားကိုသာလွ်င္ ဖြံ႔ျဖိဳးေစမည္ျဖစ္ျပီး ဘုရားသခင္၌ ခိုလႈံျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားကို
ၾကံၾကံခံသည္းခံျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာရွိစြာ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားေတြးေတာျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္
ျခင္းအတြက္ ပဲ့ျပင္သည့္ သန္စြမ္းျပီးး မြန္ျမတ္ေသာစ႐ုိက္လကၡဏာမ်ားကိုသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အထဲ၌ တိုးတက္
ဖြ႔ံျဖိဳးေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

April 30 (ဧျပီလ)
သင္တို႔မူကား၊ ေမွာင္မိုက္ထဲမွ အ႔ံဘြယ္ေသာအလင္းေတာ္သို႔ ေခၚသြင္းေတာ္မူေသာသူ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို
ေဘာ္ျပေစျခင္းငွါ၊ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာအမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ မင္းစည္းစိမ္ရွိေသာ ယဇ္ပေရာဟိတ္မ်ိဳး၊ သန္႔ရွင္း
ေသာလူမ်ိဳး၊ ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာအေပါင္းအသင္းျဖစ္ၾက၏။ (၁ေပး၂း၉)
ဤအလင္းထဲသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေခၚေတာ္မူျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလင္းအား
ထြန္းလင္းႏုိင္ဖို႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၎အားမထြန္းလင္းခဲ့ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၎ႏွင့္
မထိုက္တန္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ဘ႑ာမွာ အေ၀းသို႔ယူေဆာင္ျခင္းခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေမွာင္
မိုက္ျခင္း၌ က်န္ရစ္ခဲ့လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလင္းအား အမွန္တကယ္လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး ဘုရားသ
ခင္ထံသို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အျပည့္အ၀ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့ျပီးလွ်င္ “ ေမွာင္မိုက္မွ ကၽြႏု္ပ္ကို ေခၚေတာ္
မူခဲ့ေသာသူ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို ေဘာ္ျပေစျခင္းငွါ ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ေန
ပါသနည္း ” ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမးၾကပါစို႔။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဤ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ သတင္းစကား
ႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္၏ အနီးအနားႏွင့္ အေ၀းမွာရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသူတို႔ထံ သယ္ေဆာင္လ်က္
ရွိပါသလား?
အရာအားလံုးသည္ သခင္ေယ႐ႈအတြက္ျဖစ္သည္၊ အရာအားလံုးသည္ သခင္ေယ႐ႈအတြက္ျဖစ္သည္
ေရြးႏုတ္ထားျခင္းခံရေသာ ကၽြႏု္ပ္ျဖစ္ျခင္း၏ အစြမ္းသတၱိအားလံုး၊ ကၽြႏု္ပ္၏ေတြးေတာစဥ္းစားျခင္းအားလံုး၊
စကားလံုးမ်ား၊ ျပဳမႈလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္၏ ေနရက္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏အခ်ိန္နာရီအားလံုးတို႔သည္
သခင္ေယ႐ႈအတြက္ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္သည္ အမွန္တကယ္အတည္ျပဳႏုိင္ပါသလား?။
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