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oefY&Sif;aom &ufowåywf

uREfkyfwdkY c&pf,mefrsm;twGuf tvGef ta&;ygaom aeY&ufrsm;jzpfonfh ygpum;yGJawmf&ufrsm;udk t"dy®g,f&Sd&Sd wefbdk;odod usif;yEdkifMuygvdkY qE´jyKvdkufygonf

 ေမ တၱာ ပ န္း တ န ဂၤေႏြေ န ႔ တြ င္  
ကယ္ တင္ျခင္းသမိုင္း၏ အဆုံးအျဖတ္ 
တစ္ခု အတြက္ ေနာက္ဆုံးတုိက္ပြဲကုိ 
စတင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသြးေခၽြးတို႔ သြန္း 
ကာ နာက်င္မႈ ဆင္းရဲဒုကၡတုိ႔ျဖင့္ ႀကီးမား 
ေသာ ေပး ဆပ္ျခင္း တစ္ခုကုိ စတင္သည့္ 
ရက္ ျဖစ္သည္။ ေပးဆပ္သူ တုိ႔၏ ရက္ 
ေရာျခင္း ႏွင့္ ခံႏိုင္ ရည္စြမ္း တုိ႕ကုိ အဆုံး 
အစြန္ထိ အစမ္းသပ္ခံရေပ ေတာ့မည္။

ျမည္းကေလးကိုစီးသည့္ ဘုန္းႀကီးေသာဘုရင္
tdk ZdtkefowdkYorD; tvGef0rf;ajrmufavmh? tdk a,&k&SvifNrdKUowdkYorD; 
aMuG;aMumfavm w&m;ojzihf pD&ifí u,fwifjcif;odkYa&mufaomocif oifh 
t&Sifrif;BuD;onf jrnf;rESihf jrnf;uav;ukd pD;í El;nHhodrfarGUaom pdwfESihf 
oif&Sd&mokdY MuGvmawmfrlonfukd Munfh½Iavmh? igonf {z&drfjynfY &xm;ukd 
vnf;aumif;/ a,&k&SvifNrdKUudkvnf;aumif; y,fzsufrnf? ppfav;ukdvnf; 
y,fzsufrnf? wyg;trsKd;om;wdkU onf ppfNidrf;rnftaMumif;udk xkdt&Sifonf 
rdefYawmfrlrnf? tmPmawmfvnf; yifv,fwyg;rSonf yifv,fwyg;wkdif 
atmifvnf;aumif;/ jrpfrSonf ajrBuD;pGef;wdkifatmifvnf; aumif;wnf 
vdrfhrnf/ (ya&mzuf Zmc&d 9;9-10)

ya&mzufZmc&d, BudKwifa[mxm;cJh usrf;csuftwdkif; jrnf;udkpD;NyD; a*s½kqvif 
NrdKUtwGif; 0ifa&mufcJhw,f/ c&pfawmf vkyfaqmifr,fh vkyfief;pOfudk usrf;pmu 
&Sif;&Sif;vif;vifqdkxm;ygw,f/ }jrnf;} qdkwm jrif;wdkY qifwdkYvdk ppfyGJrSmoHk;wJh wd 
&pämef r[kwfygbl;/ ppfwdkufzdkY r&nf&G,fovdk ppfyGJawGudkvnf; Nidrf;apr,f? ppf 
rwdkufbJeJU olU&JUtmPmpuf[m yifv,fwpfckrSwpfck jrpfacsmif;rsm;rSonf ajr 
BuD;pGef;txd a&mufr,fvdkY BudKwifaMujimxm;ygw,f/

 {0Ha*vdusrf;rS vlawGc&pfawmfudk tHhtm;oifhp&maumif;atmif BudKqdkcJh 
Muw,f/  BudKqdkMuolrsm;u t0wfawGcif;ay;w,f? oHvGifcufawGa0SY,rf;Mu 
w,f? ]tkdZm;em;} vdkYaMuG;aMumfMuw,f/

]tkdZm;em;} qdkwm rl&if; [Db½lpum;tmjzifh ]ulyg? u,fyg] [k t"dy®g,f&ygw,f/ 
]<uvmaomol} qdkonfrSm rufqD;,m;ocifudk &nfnTef;jzpfonf/ *sL;vlrsdK;rsm; 
arQmfvifhapmifhpm;aewJh u,fwif&Sif <ua&mufvmNyDqdkwJh oabmeJY atmf[pfMu 
jcif;vnf; jzpfygw,f/

ocifa,Zl; a,½kqvifNrdKUxJ 0ifwJhyHkpHu ppfyGJawGwdkufNyD; atmifjrifpGmjyefvmwJh 
ppfolBuD;udk BudKqdkwJh tcrf;tem;eJY bk&if topfwpfyg;udk bdodwfay;wJh tcrf; 
tem; 2 ckudk wGJNyD; az:jyxm;ovdkygyJ/ 

သခင္ေယးဇူး ဂ်ဴးေတြရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း 
ေသာၾကာေန႔မွာ ပါစကား ညစာ စားရပါ 
တယ္။ အဲ့ဒီထံုးစံကေတာ့ ဂ်ဴးေတြဟာ 
အီဂ်စ္လူမ်ိဳးေတြ လက္ေအာက္ကၽြန္ခံ 
ရာကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ထြက္ေျပးလာ 
ရမယ့္ညမွာ မိသားစုအလိုက္ တစ္ႏွစ္ 
အရြယ္ သုိးအထီးရဲ႕ အသားကို စားၿပီး 

ေသြးကို အိမ္တံခါးမွာ ပက္ဖ်န္းၾကရမယ္လို႔ ဘုရားက အမိန္႔ေပးခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး 
ဂ်ဴးေတြဟာ သူတုိ႔ လြတ္ေျမာက္လာျခင္း အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္ က်င္းပ 
ၾကပါတယ္။ 
 အဲ့ဒီပြဲဟာ ႏွစ္စဥ္ သူတို႔ရဲ႕ "နိဆန္း" လမွာ က်င္းပၾကပါတယ္။ အဲဒီလႏွစ္စဥ္  ပါ 
စကားပြဲေတာ္က်င္းပတဲ့လျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီညစာပြဲကို က်င္းပတိုင္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကယ္ 
တင္ျခင္းကို ျပန္လည္ က်င္းပၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴးေတြအတြက္ "ေအာက္ေမ့သတိ ရ 
ျခင္း" ဆိုတာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲထက္ အမ်ားႀကီးပိုပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေတြ၊ ေကာင္း 
ျမတ္ျခင္းေတြဟာသူတို႔ဆီကို အသစ္တဖန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိတာတယ္လို႔ ခံယူၾကပါတယ္။
 အဲ့ဒီပါစကားညစာကို သိုးငယ္ရဲ႕ အသားေနရာမွာ သခင္ေယဇူးက သူ႔အေသြး အ 
သားနဲ႕ အစားထုိးေပးၿပီး ငါ့ကိုေအာက္ေမ့ဖို႔ ဤညစာကိုစားၾကေလာ့ဆိုၿပီး အစားထိုး ေပး 
ခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာ ပဋိညာဥ္အသစ္ကိုေပးတယ္လို႔လည္း သခင္ေယဖူးက ဆိုခဲ့ 

ပါတယ္။ ပဋိညာဥ္အေဟာင္းကို ကမၺည္းထိုးတဲ့အခါ သိုးရဲ႕ေသြးကို အသံုးျပဳပါတယ္။ အခု 
ပဋိညာဥ္မွာေတာ့ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေသြးနဲ႔ တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္ပါတယ္။

ပဋိညာဥ္ဆိုတာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါ 
တယ္။ အစၥရာအဲလ္လူေတြက ဘုရားတစ္ပါးတည္းကိုသာ ကိုးကြယ္ပါ့မယ္၊ ဘုရားဥပေဒ 
ေတြ လိုက္နာပါ့မယ္လို႔ ကတိျပဳတယ္၊ ဘုရားကလည္း ငါသင္တို႔ရဲ႕ ဘုရားျဖစ္မယ္၊ ကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ္၊ အစားအစာေပးမယ္၊ ေနစရာေပးမယ္ လို႔ကတိျပဳပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြ အေျခခံၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူးကုိ ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္က ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မစၧားတရားေတြဟာ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ လာပါ 
တယ္။ ခရစ္ယာန္ အသက္တာမွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူး ခြန္အားေပးတဲ့ အရာ 
ျဖစ္သလို ပဋိညာဥ္ကို လည္း အစဥ္အၿမဲ ဆန္းသစ္ေစပါတယ္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူးဟာ ဘုရားနဲ႔လူကို ေပါင္းစပ္ေစတယ္ဆိုရင္ ဒီကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္ စကၠရမင္းတူးရဲ႕ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ဖို႔လူလိုပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ "ရဟန္း" 
ဆိုတာ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒီ ၾကာသာပေတးေန႔ႀကီးမွာပဲ သခင္ေယဇူးက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
စကၠရမင္းတူးနဲ႔ ရဟန္းသိကၡာ စကၠရမင္းတူးကို ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ရဟန္းဆိုတာ လူနဲ႔ဘုရားၾကားမွာ ေပါင္းကူးဆက္ႏြယ္ေပးသူျဖစ္ပါတယ္။ လူထဲက လူတစ္ 
ေယာက္ဆိုေပမဲ့ ရဟန္တစ္ပါးဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နယ္ပယ္ထဲကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ရဟန္းဟာ လူေတြရဲ႕ ပူေဇာ္ျခင္းေတြ၊ ဆုေတာင္းသံေတြကို ဘုရားသခင္ဆီ ေဆာင္ 
ယူသြားေပးသလို ဘုရားရဲ႕ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာေက်းဇူးေတာ္ကို လူေတြဆီ ျပန္ လည္ 
ျဖန္႔ေပးရပါတယ္။  အဲ့ဒါေၾကာင့္ရဟန္းဟာ လူေတြရဲ႕နယ္ပယ္မွာ ကၽြမ္းက်င္သလို ဘုရားနဲ႔ 
ဆိုင္ေအာင္ လည္းေနရပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ရဟန္းဟာ သန္႔ရွင္းစြာေနထိုင္ဖို႔၊ 
ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ထိုက္တန္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ဝတၱရားရွိလာပါတယ္။

ဒီေန႔မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူးအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရင္း ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ 
လည္း အထူးဆုေတာင္းေပးရမယ့္ ေန႔ရက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔မွာသခင္ေယဇူးက တပည့္ 
ေတာ္ႀကီးေတြရ႕ ေျခကို ေဆးခဲ့ 
ေပးတယ္။

တဆက္တည္းမွာ ပညတ္သစ္ 
ကိုလည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အခ်င္း 
ခ်င္းရဲ႕ေျခကို ေဆးဖို႔၊ အခ်င္း 
ခ်င္းကို ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ အေစခံ 
ၾကဖို႔ ဆုိတာေတြကို မွာၾကား ခဲ့ 
ပါတယ္။
 ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္းအက်င့္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္အတြက္သာ ဦးစားေပးတတ္တဲ့ လူေတြကို 
သင္ခန္းစာ အႀကီးႀကီး ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေစခံျခင္းဆိုတာ မပါရင္ ခ်စ္ျခင္းဆိုတာ 
ဘာအႏွစ္သာရမွ မရွိပါဘူး။  မာသာရ္ထေရဇားက "လက္ေတြ႕က်တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းက 
ခ်စ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕က်တဲ့ခ်စ္ျခင္းက အေစခံျခင္း" လို႔ဆိုပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔ အာ႐ုဏ္မတက္ခ်ိန္က 
စၿပီး သခင္ေယဇူးဟာ တေနကုန္ 
အျပင္းအထန္ ေဝဒနာ ေပါင္းစံု ခံစား 
ခဲ့ရပါတယ္။

 ေနမထြက္ခင္မွာပဲ ကာအီဖ 
အိမ္မွာ စြပ္စြဲခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တရား 
စီရင္ခံရတယ္။ နာရီ အနည္းငယ္က 
ပဲ တပည့္ေတြကို ေမတၱာ သစၥာတရား 

နဲ႔ ကိုယ့္မိတ္ေဆြအတြက္ အသက္စြန္႔ျခင္းအေၾကာင္းေတြ ေျပာခဲ့တယ္။ သင္တို႔ကို ငါ သူ 
ငယ္ခ်င္းလို႔ေခၚပါတယ္ဆိုတာေတြ ေျပာျပခဲ့တယ္။ တစ္ေယာက္တည္း ဆိုတဲ့ အေတြးက 
သူ႕ကို ႏွိပ္စက္ပါလိမ့္မယ္။ သစၥာမဲ့တဲ့ တပည့္တစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္က အသဲကြဲစရာ ျဖစ္ 
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ေနပါလိမ့္မယ္။

ဒီေန႔မွာ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းအေနနဲ႔ ေန႔လည္ သံုးနာရီမွာ သခင္ေယဇူး အသက္စြန္႕ျခင္း 
အခမ္း အနားနဲ႔ ကားတိုင္ကို ဂါရဝျပဳျခင္း တို႔ကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါတယ္။ 

ခရစ္ေတာ္ဟာ ေန႔လည္ ၃ နာရီ အခ်ိန္မွာ အသက္စြန္႔တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သမၼာက်မ္းစာ ေဖၚ 
ျပခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေန႔လည္ သံုးနာရီမွာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ကားတိုင္ေတာ္ 
ကို ႐ုိေသ ဂါရဝျပဳၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဝမ္းလ်ားေမွာက္ၿပီး 
ဘာသာသူမ်ားက တိတ္ဆိတ္စြာနဲ႔ ကားတိုင္ေပၚမွာ အသက္ေတာ္စြန္႔ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကို 
ေထာက္႐ႈၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ၾကားနာျခင္းမွာ ရွည္လ်ားတဲ့ ၾကားဖူးေနက် က်မ္းစာျဖစ္ေပမဲ့ ေသခ်ာ နား 
ေထာင္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ႏွလံုးသားထဲမွာ ေျပာလာမယ့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စကားသံကို ၾကား 
ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ဟာ သက္ရွိစကားလံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။ 
ၾကားရတဲ့အခါတိုင္း ႏွလံုးသားကို ႏိႈးဆြႏိုင္ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေသျခင္းနဲ႔ ရယူေပးခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္ကို 
အဖ လို႔ေခၚတၿပီး လိုရာ ေက်းဇူးမ်ား ေတာင္းခံႏိုင္ခြင့္ ရခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အေထြ 
ေထြဆုေတာင္းခန္းကို အက်ယ္တဝင့္ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ 

ကားတိုင္ေတာ္ကို ထူးထူးျခားျခား ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးထဲ 
မွာ ေက်းဇူးတင္ျခင္းေတြ၊ အျပစ္အမွားကို ဖက္တြယ္ေနခဲ့တာေတြအတြက္ ေနာင္တတရား 
ေတြ ရင္ထဲမွာ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ ကားတိုင္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တိုနမ္းၾကတယ္။ ရင္ထဲမွာ သခင္ 
ေယဇူးကို ေက်းဇူးတင္တဲ့စိတ္၊ ဒါ့ထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ေနပါမယ္ဆုိတဲ့ ကတိေတြနဲ႔ ေသာ 
ၾကာေန႔ႀကီးရဲ႕ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အခမ္းအနားမ်ားကို ပါဝင္ၾကပါစို႔။

လက္ဝါးကားတိုင္ကိုၾကည့္ၿပီး ေထာက္႐ႈပါ။ ဘဝအတြက္ ခြန္အားမ်ားစြာရပါလိမ့္မယ္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လက္ဝါးကားတိုင္ဟာ အ႐ံႈးမဟုတ္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္ျခင္းပါ။ ေပးဆက္ျခင္း 
ျဖင့္ ရယူတယ္၊ ေသျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္တယ္ဆိုတဲ့ တရားသေဘာကို သိလာမွာပါ။

ပါစကား အဖိတ္ည
ပါစကား အဖိတ္ည ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း 
သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အလြန္ အေရးပါ 
ေသာ အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းသမိုင္း 
ႏွင့္ လူ႔သမိုင္းကို နားလည္လာေစႏိုင္ေသာ 
အခမ္းအနားမ်ားျဖစ္သည္။

"ငါသည္ ေလာက၏ အလင္းျဖစ္သည္" 
လို႔ ထင္ထင္ရွားရွား ေၾကျငာထားတဲ့ ခရစ္ 
ေတာ္ဟာ သခႋ်ဳင္းဂူအတြင္းမွာ သံုးရက္ေန 
ၿပီး ေတာက္ပတဲ့ အလင္းတခုလို ျပန္လည္ 

ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ဒီအလင္းက ျဖာထြက္လာတဲ့ အလင္း ျဖစ္တဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ဖေယာင္း 
တိုင္ကိုယ္စီ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး အလင္းေတာ္ေနာက္ကို လိုက္ၾကပါတယ္။ ပါစကားသတင္း 
ေကာင္းေၾကျငာျခင္းက စိတ္ႏွလံုးကို အမွန္တကယ္ ရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ေစပါတယ္။

ဝတ္ျပဳျခင္း အခမ္းအနားေတြက မ်ားတဲ့ၾကားမွာ က်မ္းစာ အရွည္ႀကီးဖတ္တယ္ဆိုၿပီး အခ်ိဳ႕ 
လက္မခံခ်င္အသံေတြ ၾကားရတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီက်မ္းစာ အရွည္ႀကီးက 
ပါစကား အဖိတ္ညကို အနက္ဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညျဖစ္လာဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂ ေထာင္ 
ေက်ာ္ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ သမိုင္းကို ျပန္ၿပီးသတိရေစတယ္။ ဖန္ဆင္းျခင္းကစၿပီး အျပစ္ထဲက်တာ၊ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ကယ္တင္တာစတဲ့ ကယ္တင္ျခင္းသမိုင္းကို 
ျပန္ေျပာင္းသတိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုးရာအရ အဖိုးအဖြါးမိဘေတြက မီးဖိုေဘးမွာ မီးလံႈရင္း 
ေျပာျပတတ္သလို သားစဥ္ေျမးဆက္လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ဖခင္ႀကီးမ်ား ရဲ႕ 
သမိုင္းက တကယ္ကို စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ အခု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ရရွိထားတဲ့ ယံုၾကည္ 
ျခင္းဆိုတာ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ရထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးအမ်ိဳး အစမ္းသပ္ခံၿပီး ေပးဆပ္ 
ျခင္းႀကီးမားတဲ့ အေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေရကို ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး သန္႔ေစျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သန္႔စင္ေစတဲ့ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာ 
ကို အမွတ္ရက်င္းပၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  ကယ္တင္ျခင္း သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ ေရဟာ 
အလြန္အေရးပါတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရဟာ သန္႔စင္ေစတယ္ (ေရလႊမ္းမိုးျခင္း)၊ 
ကယ္တင္ျခင္းကို ေပးတယ္ (ပင္လယ္နီကို ျဖတ္သန္းျခင္း) အသက္ရွင္ေစတယ္ (ကႏၲာရမွာ 
ေက်ာင္ေဆာင္ကေနထြက္ေစတယ္)၊ အျပစ္အခြင့္လႊတ္ျခင္းရတယ္ (ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္တြင္ ေဆး 
ေၾကာျခင္း)။ ေဆးေၾကာျခင္း ကတိသစၥာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ၾကမယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ 
ကို ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ပါစကားအဖိတ္ည မစၧားတရားက ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ဟာ ကယ္တင္ျခင္း ခံယူ ရရွိၿပီးသူေတြ 
ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အတြင္းစိတ္ရဲ႕ ၾကည္ႏူး 
ေက်နပ္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ ခံစားရရွိေစ 
မွာျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္ထဲမွာ ရရွိထားတဲ့ ကယ္တင္ 
ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ရဲ႕ အဖိုးအခကို သိလာၿပီး 
တန္ဘိုးထားတတ္လာပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ 
ဘဝကို တန္ဘိုးထားတတ္လာရင္ ေက်းဇူး 
တင္တတ္လာမယ္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း 
ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနထိုင္ခ်င္စိတ္ ရွိလာ 
မွာ ျဖစ္သလို ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းေတြ 
လည္း ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပါစကားပြဲေတာ္ကို အဓိပၸါယ္ရွိရွိ က်င္းပၿပီး 
ကိုယ့္ရဲ႕ ခရစ္ယာန္သက္တာကို တန္ဘိုး 
ထား ၾကပါစို႔
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