ဤေဆာငး့ပါ့၏မူရငး့ေရ့သာ့သူ တီမိုသီစီ ဂ္ကးဖရီယန
ျ း၏ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ ်မနးမာဘာသာသုိ႔ ဆီေလ္ားစျာ်ပနးဆိုထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး။
အဂၤလိပးလို မူရငး့အကးေဆ့မ္ာ့ကို spirit-ledleader.com တျငးွငးေရာကးဖတးရႈႏုိငးပါသညး။

ယခုခ္ိနးတျငး ဘုရာ့သခငးထဵမြ ကၽျႏုးပးတို႔ဘာကိုေမြ္ားလငးံႏုိငးပါသနညး့။
အမြနးတရာ့ ၁ -ခရစးေတား၏ဆငး့ရဲဒုကၡကိုေွမြ္်ပီ့ ခရစးေတားႏြငးံအတူဘုနး့ေတားစဵစာ့ပါ။

ကမာၻ႔ေနရာအႏြ႔ရ
ဵ ိြ ခရစးယာနးမ္ာ့သညး သူတို႔၏ယုဵၾကညး်ခငး့ေၾကာငးံ ဒုကၡခဵေနရသညး။ ဆငး့ရဲဒုကၡမ္ာ့မြာ
ပုဵစဵအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ႏြငးံ်ဖစးသညး။ လူ႔အသိုငး့အွိုငး့၏ဖယးၾကဥး်ခငး့၊ အၾကပးအတညး့သို႔တျနး့ပို႔်ခငး့ခဵေနရသညး။
တစးခါတစးရဵ မြာ့ယျငး့စျာစျပးစျဲ်ခငး့၊မုနး့တီ့်ခငး့၊ဆနး႔က္ငး်ခငး့၊ကိုယးထိလကးေရာကးက္ဴ့လျနးခဵရ်ခငး့၊
အခ္ိဳ႕မြာ အေသသတးခဵရသညးအထိ်ဖစးသညး။ မညးသူမြ္ထိုသို႔မခဵစာ့လိုၾကေပ..သုိ႔ေသား ဤသို႔ဒုကၡခဵ်ခငး့
မြာခရစးေတားႏြငးံအတူမြ္ေွခဵစာ့်ခငး့်ဖစးသညးဟူ၍ ေရြ့ဘို့ေဘ့ေခတးမ္ာ့ကတညး့က ယူဆလာခဲံၾက်ခငး့
်ဖစးေသာေၾကာငးံ ယခုလညး့ဤသို႔ပငး ယုဵၾကညးေမြ္ားလငးံေနၾကဆဲ်ဖစးသညး။
ဧွဵေဂလိသတငး့ေကာငး့မြာ ခရစးေတားႏြငးံအတူေွမြ္ခဵစာ့်ခငး့်ဖငးံ တစးေန႔တျငးသူႏြငးံအတူ ဘုနး့ေတားစဵစာ့
ရာလမး့သိ႔လ
ု ြမး့်ခငး့ပငး်ဖစးသညး။

ွိညာဥးေရ့အမြနးတရာ့ ၁- ခရစးေတား၏ဆငး့ရဲဒုကၡကိုေွမြ္်ပီ့ သူႏြငးံအတူဘုနး့ေတားစဵစာ့ပါ။
(ေရာမ ၈့ှ၁-ှ၈၊ ဿ၉-၀ွ။ ဖိ ဿ့၂-၈၊ လုကာ ဿဿ့၁ဿ-၁၁၊ ေဟ်ဗဲ ၂့၇၊ ှဿ့ှ-ဿ)
ဘုရာ့သာ့သမီ့မ္ာ့သညး ခရစးေတား၏ဆငး့ရဲဒုကၡကို ေွမြ္ခဵစာ့ၾကသညး။
ဆငး့ရဲဒုကၡခဵရမညး သို႔မဟုတး ခရစးေတား၏ဆငး့ရဲဒုကၡကိုေွမြ္ရမညးဟု က္မး့စာထဲမေ်ပာထာ့ေပ။
ထိုထကး ရြငးေပါလုေ်ပာထာ့သညးံမြာ ေယရႈေနာကးသို႔သစၥာရြိစာျ လိုကးေသာသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ထုိဆငး့ရဲဒုကၡ
ၾကဳဵေတျႏုိငးေၾကာငး့ ဟူ၍်ဖစးပါသညး။ ရြငးေပါလုကဘုရာ့သခငးွိညာဥးေတားဆုဵ့မပဲံ်ပငးေတားမူသမြ္ေသာသူတို႔သညး ဘုရာ့သခငး၏သာ့်ဖစးၾက၏။
သာ့မြနးလြ္ငးအေမျခဵ၊ ဘုရာ့သခငး၏ အေမျခဵ်ဖစးၾက၏။
ခရစးေတားႏြငးံအတူဘုနး့ေတားွငးစာ့မညး အေၾကာငး့၊ ထိုသခငးႏြငးံအတူဆငး့ရဲဒုကၡကိုခဵရ
လြ္ငး၊ ထုိသခငးႏြငးံဆကးဆဵေသာ အေမျခဵလညး့်ဖစးၾက၏။ ေရာမ ၈့ှ၁၊ှ၇

ဖိလပၸိအသငး့ေတားသို႔ေရ့ေသာစာတျငး ရြငးေပါလုက ခရစးေတားသညး ယုဵၾကညးသူတို႔၏စဵ်ပပုဂၢိဳလး်ဖစး
ေၾကာငး့ေရ့သာ့ထာ့သညး။
ေယရႈခရစး၌ရြိေသာစိတးသေဘာကို သငးတို႔၌လညး့ရြိေစၾကေလာံ။ထိုသခငးသညးဘုရာ့သခငး၏ သဏၭာနး
ေတားႏြငးံ်ပညးံစုဵေတားမူသညး်ဖစး၍ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ်ပိဳငးေသာအမႈကိုလုယူ်ခငး့အမႈဟူ၍မထငးမမြတးလ္ကးပငး၊
မိမိအသေရကိုစျန႔၍
း အေစခဵကၽျနး၏သဏၭာနးကိုယူေဆာငးလ္ကး လူကဲံသို႔ေသာအ်ဖစး၌ဘျာ့်မငး်ခငး့ကိုခဵေတားမူ၏။
ဖိလပၸိ ဿ့၂-၈

ဆငး့ရဲဒုကၡကိုေမြ္ားလငးံေနရမညးမဟုတးေသားလညး့ ေယရႈေနာကးသို႔လိုကးရနးေခၚ်ခငး့ခဵရသညး။
သူ႔ေနာကးသ႔သ
ို စၥာရြိစာျ လိုကး်ခငး့ေၾကာငးံ ဆငး့ရဲဒုကၡသညး ကၽျႏုးပးတို႔အတျကး်ဖစးလာႏုိငးသညး။
ဘာေၾကာငးံနညး့။ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ဘုရာ့သခငးကိုွနးခဵလိုကးေလြ္ာကးသညးႏြငးံေပ့ဆပးရမညးံ
အဖို့အခရြိစ်မဲ်ဖစးသညး။ စုဵစမး့ေႏြာငးံယြကး်ခငး့ကို မခဵလိုပါက ကၽျႏုးပးတို႔လုပးရမယးံအရာ၊ရြငးသနးရမညးံ
ဘွမ္ိဳ့ကိုေရာကးရြိမညးမဟုတးေပ။ သနး႔ရြငး့်ခငး့၊ေကာငး့်မတး်ခငး့ကိုေရျ့ခ္ယးလိုကးပါက ထိုသို႔ေရျ့ခ္ယး
လိုကး်ခငး့ေၾကာငးံေပ့ဆပးရမညးံအဖို့အခမ္ာ့ရြိလာမညး်ဖစးသညး။ ခရစးေတားႏြငးံ ဧွဵေဂလိသတငး့ေကာငး့
ကိုေရျ့ခ္ယးလိုကး်ပီဆိုပါက ကၽျႏုးပးတို႔်ဖစးေစ၊ ကၽျႏုးပးတို႔မိသာ့စု်ဖစးေစ စျန႔လ
း ႊတးေပ့ဆပးရမညးံအရာမ္ာ့
ရြိလာမညး်ဖစးသညး။ မယုဵၾကညးသူမ္ာ့ၾကာ့ ကၽျႏုးပးတို႔၏ယုဵၾကညး်ခငး့ကို်မဲ်မဲဆုပးကိုငးထာ့ေသာအခါ
မယုဵၾကညးသူတို႔၏ ်ငငး့ဆို်ခငး့၊ပစးပယး်ခငး့၊ၾကမး့တမး့စျာဆကးခဵ်ခငး့ စသညးတို႔အ်ပငး ထုိထကးဆို့ရျာ့
ေသာအရာမ္ာ့လညး့ၾကဳဵေတျ႕လာႏုိငးပါသညး။

- ေယရႈကာ့တိုငးထမး့်ခငး့
ဘုရာ့သခငး၏အလိုေတားကိုလိုကး်ခငး့ေၾကာငးံ ေပ့ဆပးရမညးံအဖို့အခကို ေယရႈေကာငး့စျာသိထာ့ပါသညး။
ထုိ႔ေၾကာငးံ တပညးံေတားမ္ာ့အာ့ထိုမြတပါ့ လူအေပါငး့တို႔အာ့မိနး႔ေတားမူသညးကာ့ ငါ၌ဆညး့ကပးလိုေသာသူ်ဖစးလြ္ငး
ကိုယးကိုကုိယး်ငငး့ပယးရမညး။ကုိယးလကးွါ့ကပးတိုငးကိုေန႔တိုငး့ထမး့၍ငါံေနာကးသို႔လိုကးရမညး။ အၾကငးသူသညး
မိမိအသကးကိုကယးဆယး်ခငး့ငြါအလိုရြိ၏၊ထိုသူသညးအသကးရႈဵ့လိမးံမညး။အၾကငးသူသညး ငါံေၾကာငးံအသကးရႈဵ့၏၊
ထုိသူသညးမိမိအသကးကိုကယးဆယးလိမံးမညး။
လုကာ ၉့ဿ၀-ဿ၁

တပညးံေတားမ္ာ့ကဲံသို႔ ေယရုရြလငး်မိဳ႕သို႔ ေယရႈသျာ့ေသာအခါလိုကးႏိုငးသညးံအချငးံအေရ့မ္ိဳ့

႔

်ပနးရႏုိငးမညးမဟုတးသလို၊ ေယရႈကာ့တိုငးေပၚတျငး အသတးခဵရသကဲံသို႔ ကၽျႏုးပးတို႔လုပးရၾဲ ကမညးမဟုတးေပ။
ေယရႈက ထိုသုိ႔ေတာငး့ဆိုေန်ခငး့မဟုတးေပ။ ဘွခရီ့လမး့ထကးတျငး သူ႔ေနာကးသို႔လိုကးရနးေခၚေန်ခငး့
်ဖစးပါသညး။ မိမိအတျကးသာၾကညးံ်ပီ့ မိမိစိတးၾကိဳကးေနထုိငးသညံးဘွမ္ိဳ့မဟုတးဘဲ၊ ေယရႈကိုအသကးတာ
၏ဗဟိုတျငးထာ့ရြိ်ပီ့ ဧွဵေဂလိသတငး့ေကာငး့အတျကး အသကးရြငးေနထုိငးရငး့ ဆငး့ရဲဒုကၡခဵရႏိုငးသညးံ
အေၾကာငး့သိရြိလကးခဵထာ့သညးံ ဘွမ္ိဳ့်ဖစးလာရနးေယရႈကေခၚေနပါသညး။ မိမိအသကးကိုဆုဵ့ရႈဵ့်ခငး့
ေၾကာငးံ မိမိအသကးကို်ပနးရမညး (ကယးတငး်ခငး့ခဵရမညး)်ဖစးသညး။

- ေဂသေရြမနးဥယ္ာဥးတျငး ေယရႈဆုေတာငး့ေနပုဵ။
ေဂသေရြမနးဥယ္ာဥးတျငး သခငးေယရႈဆုေတာငး့ခဲံသညးမြာအိုအဘ အလိုေတားရြိလြ္ငးဤချကးကို အကၽျႏုးပးမြလျေ
ဲ တားမူပါ။ သို႔ေသားလညး့အကၽျႏုးပးအလိုရြိသညးအတိုငး့
မ်ဖစးပါေစႏြငးံ။ ကိုယးေတားအလိုရြိသညးအတိုငး့်ဖစးပါေစေသာ ဟုဆုေတာငး့ေတားမူ၏။ ထိုအခါေကာငး့ကငး
တမနးသညးထငးရြာ့လာ၍ ကုိယးေတားကိုအာ့ေပ့ရ၏။ ်ပငး့စျာေသာေွဒနာကိုခဵလ္ကး အထူ့သ်ဖငးံၾကိဳ့စာ့
၍ဆုေတာငး့ေတားမူ၏။ေခၽျ့ထျကးေတားမူသညးကာ့ ေ်မေပၚ၌က္ေသာေသျ့စကးခဲကံသ
ဲ ို႔်ဖစးသတညး့။
လုကာ ဿဿ့၁ဿ-၁၁

ေဟ်ဗဲက္မး့ေရ့သူက ဤသို႔ဘာသာ်ပနးဆိုထာ့သညး
ထိုခရစးေတားသညး လူဇာတိအ်ဖစး၌ေနစဥးကာလ၊ ေသ်ခငး့မြကယးလႊတးႏုိငးေတားမူေသာ သူကိုၾကီ့စျာေသာ
ေၾကျ့ေၾကား်ခငး့၊ မ္ကးရညးက္်ခငး့ႏြငးံ ဆုေတာငး့ပဌနာ်ပဳသ်ဖငးံ ေၾကာကးရျဵ႕ရာအမႈ၌ ခ္မး့သာရသညး်ဖစး၍..
ေဟ်ဗဲ ၂့၇

ဤက္မး့ခ္ကးသညးမညးသို႔အဓိပၸာယးရြိပါသနညး့။ ထိုသို႔ဆိုေတာငး့်ပီ့သညးႏြငးံ နာရီပင
ုိ ့း အတျင့း ေယရႈကာ့
စငးတငးသတး်ခငး့ခဵရပါသညး။ ထုိသို႔ဆိုေသား ေယရႈ၏ဆုေတာငး့ခ္ကးကို ဘုရာ့သခငးနာ့မေထာငးခဲံ်ခငး့
လာ့။ ရြငး်ပနးထေ်မာကး်ခငး့မ်ပဳမြီ ကာ့တုိငးေပၚတျငးနာက္ငးစျာညငး့ဆဲခဵရ်ခငး့၊အေသသတးခဵရ်ခငး့မ္ာ့ကို
ပငးဘုရာ့သခငးက မကာကျယးေပ့ခဲံေပ။ ေယရႈကဲံသို႔ယုဵၾကညး်ခငး့်ပညးံွသူ၊ ေ်ဖာငးမ
ံ တး၍သစၥာရြိေသာသူ၊
ဘုရာ့သာ့ေတား်ဖစးေသာသူ၊ ကာ့စငးတငး်ခငး့မြလႊတးေ်မာကးဖို႔ဆုေတာငး့ခဲံသူ၏ ဆုေတာငး့ခ္ကးကိုပငး
ဘုရာ့သခငးအေ်ဖမေပ့ခဲံ်ခငး့က အဘယးေၾကာငးံနညး့။

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား..ဤသို႔်ဖစးရနးဘုရာ့၏အလိုေတားရြိေန်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးသညး။ ကမာၻၾကီ့ကိုကယး
တငးရနး ဘုရာ့သာ့ေတား အေသခဵရမညးကို ဘုရာ့သခငးကေရျ့ခ္ယးထာ့်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးသညး။ ေယရႈ၏
ဒုကၡဆငး့ရဲထကး ဘုရာ့သခငး၏ ထိုအလိုေတားက ပို၍အေရ့ၾကီ့ေနေသာေၾကာငးံ်ဖစးပါသညး။
ခမညး့ေတား၏အလိုေတားသို႔လိုကးေသာ ေယရႈကလညး့ ထုိအရာကိုလကးခဵခံပ
ဲ ါသညး။ ထို႔ေၾကာငးံ သူ၏
ဆုေတာငး့မႈကို ဘုရာ့သခငးနာ့ေညာငး့ခဲံပါသညး။ ဒုကၡ်ပငး့စျာခဵစာ့ရခ္ိနးတျငး လုပးေဆာငးရမညးံသူ၏
တာွနးကိုအဆုဵ့တိုငလ
း ုပးေဆာငးႏုိငးရနး ဘုရာ့သခငးကူညီေပ့ခဲံပါသညး။ ေယရႈ၏ ၾကီ့စျာေသာဆုေတာငး့
ခ္ကးမြာ အလဟသမ်ဖစးခဲံေပ။ ဆငး့ရဲဒုကၡမြလႊတးေ်မာကးေသာအချငးံမရရြိခံေ
ဲ သားလညး့ ထုိဆငး့ရဲဒုကၡကို
ခဵႏုိငးေသာ ချနးအာ့ကို ရရြိခဲံပါသညး။
ေယရႈ၏ဘုနး့ေတားကို ေွမြ္ခဵစာ့မညး
ဤဘွကုနးလျနး်ပီ့ခ္ိနးတျငး ဒုကၡဆငး့ရဲ်ခငး့အာ့လုဵ့ခ္ဳပး်ငိမး့သျာ့မညး်ဖစးသညး။ ထိုအခါ ဘုရာ့၏ကယးတငး
်ခငး့ကို ခရစးေတားႏြငးံအတူအ်ပညးံအွ အေမျခဵရမညး်ဖစးသညး။ ထိုအခ္ိနး၌ ကၽျႏုးပးတုိ႔သညး ဘုရာ့သခငး၏
သာ့သမီ့မ္ာ့်ဖစးလ္ကး၊ ွိညာဥးေတား၏ဦ့ေဆာငးမႈကိုခဵၾကရမညး်ဖစးသညး။ ထိုအခိုကးအတနး႔သညး ကၽျႏုးပး
တို႔၏ဘုနး့အသေရပငး်ဖစးသညး။
ထို႔ေၾကာငးံ တမနးေတားၾကီ့ရြငးေပါလုက ရဲွငးံစာျ ်ဖငး-ံ
ငါတို႔အာ့ ေပၚထျနး့လတံဵေသာဘုနး့ကိုေထာကးေသား၊ ယခုမ္ကးေမြာကးကာလ၌ခဵရေသာ ဆငး့ရဲဒုကၡကို
ပမာဏမ်ပဳထုိကးဟုငါသေဘာရြိ၏။
ေရာမ ၈့ှ၈

ထိုသုိ႔ေသာဘုနး့အေသေရႏြငးံကၽျႏးုပးတို႔မထုိကးတနးေပ။ထိုဘုနး့ေတားသညး ဘုရာ့ဆီမြလာ်ပီ့ကၽျႏုးပးတို႔တျငး
ေပၚထျနး့်ခငး့်ဖစးသညး။ ေက့္ဇူ့ေတားေၾကာငးံ ဘုရာ့သခငး၏သာ့သမီ့်ဖစး်ခငး့အချငးံကို ဘုရာ့ကေပ့်ခငး့
်ဖစးသညး။ ေယရႈခရစးေတားကို ယုဵၾကညးႏုိငးေသာအချငံးကိုလညး့ ေပ့ထာ့ပါသညး။ထုိ႔ေၾကာငးံ မိမိကာ့တုိငး
ကိုေန႔တိုငး့ထမး့ႏုိငးေသာအချငးံရရြိပါ၏။ ဘုရာ့၏ွိညာဥးေတားအာ့်ဖငးံ ခရစးေတား၏ဒုကၡဆငး့ရဲကိုမြ္ေွခဵ
စာ့ႏုိငးလြ္ကး ဟုတးကဲံ ဟူ၍အလိုေတားကိုွနးခဵႏိုငးမညး်ဖစးသညး။ ဘုရာ့၏ခ္စး်ခငး့ေမတၱာသညး ကၽျႏုးပးတို႔
အသကးတာတျငးအလုပးလုပးေန်ခငး့ေၾကာငးံ ခမညး့ေတား၊သာ့ေတား၊သနး႔ရြငး့ေသာွိညာဥးေတား မြာဘုနး့
ထငးရြာ့လ္ကးရြိသညး။ကၽျႏုးပးတို႔သညးလညး့ ဘုနး့အသေရရရြိပါသညး။ ထုိ႔ေၾကာငးံရြငးေပါလုကဘုရာ့သခငး၏သာ့ေတားသညး အမ္ာ့ေသာညီတို႔တျငးသာ့ဦ့်ဖစးေတားမူမညးအေၾကာငး့၊ ဘုရာ့သခငးသညး
ေရြ႕မဆျကသိေတားမူေသာသူတို႔ကို သာ့ေတား၏ပုဵသဏၭာနးႏြငးံတညီတညး့်ဖစးေစ်ခငး့ငြါေရြ ႕မဆျကချခ
ဲ နး႔
မြ

သာ့ေတားမူ၏။ ထိုသို႔ခခ
ျဲ နး႔မြတးသာ့ႏြငးံေသာသူတို႔ကို ေခၚေတားမူ၏။ေခၚေတားမူေသာသူတို႔ကိုလညး့
ေ်ဖာငးံမတးရာ၌တညးေစေတားမူ၏။ ထုိသို႔တညးေစေတားမူေသာသူတို႔ကိုလညး့ ခ္ီ့ေ်မြာကးေတားမူ၏။
ေရာမ ၈့ဿ၉-၀ွ

ွိညာဥးေရ့ရာက္ငးံသုဵ့်ခငး့
်ပငးသစးႏုိငးငဵရြိ Chartres Cathedral ဘုရာ့ေက္ာငး့၏အေနာကးဘကး်ပတငး့ေပါကးတျငး
ခရစးေတားက စီရငး်ခငး့ထုင
ိ ခ
း ေ
ုဵ ပၚတျငထ
း င
ို လ
း ္ကးေနေသာရုပပ
း က
ဵု ုိ

႔….

ဘာကို်မငးရမညးနညး့။ ဘုနး့အသေရရြိေသာခရစးေတား၏ရုပးပုဵသညး ဘာႏြငးံတူပါသနညး့။ ေသခ္ာၾကညးံ
ပါကလကးဖွါ့တျငး သဵမိႈရာႏြငးံ နဵေဘ့တျငးလြဵရာကိုေတျ႕ရမညး်ဖစးသညး။ ထုိဒဏးရာမြေသျ့မ္ာ့လညး့
စီ့က္လ္ကးရြိသညး။ အ်ပညးံအွနာ့လညးမညးမဟုတးေသားလညး့ ခရစးေတားအေသျ့သျနး့်ခငး့်ဖငးံ
သူ႔ကိုယဵုၾကညးေသာသူတို႔၏အ်ပစးမ္ာ့ဖုဵ့လႊမး့သျာ့မညး်ဖစးသညး။ ကၽျႏးုပးတို႔သညးအ်ပစးတငးချငးံႏြငးံ
ထုိကးတနးေသားလညး့ ချငးံလႊတး်ခငး့ရရြိခဲံသညး။ စီရငး်ခငး့ခဵရမညးဟု ကၽျႏုးပးတို႔ေမြ္ားလငးံထာ့ေသားလညး့
ထိုစီရငးမညးံသူက မိမိအသကးကိုစေတ့ခဲံေသာကယးတငးရြငးအ်ဖစး ကၽျႏုးပးတို႔ကိုဆီ့ၾကိဳေနပါသညး။
အေပၚတျငး်ပသထာ့ေသာ ခရစးေတား၏ပုဵကို်ပနးၾကညးံပါ။ ေယရႈ၏ လကးဖျငးံလြစးထာ့်ခငး့မြာ
သငးံကိုေကာငး့ကငးဘုဵတျငးၾကိဳဆိုေန်ခငး့်ဖစးသညး။ သူ၏ဒဏးရာမ္ာ့မြာ သငးံကုိယးစာ့အ်ပစးဒဏးကိုခဵယူ်ပီ့
ေၾကာငး့်ပသ်ခငး့်ဖစးသညး။ သငးံကိုအဖဘုရာ့သခငးခ္စးေတားမူသညး။ သငးသညး ခ္စးစျာေသာသာ့၏
ပုဵသဏၭာနးသို႔ေ်ပာငး့လဲ်ပီ့်ဖစးသညး။ သငးသညးဘုရာ့သာ့သမီ့်ဖစးလာ်ပီ့ သနး႔ရြငး့ေသာွိညာဥးေတားက
ဤဘွတျငး သငးံကိုဦ့ေဆာငးလမး့်ပလ္ကး ချနးအာ့ေပ့ႏြစးသိမးံေပ့မညး်ဖစးသညး။ တစးေန႔ သငးေကာငး့
ကငးဘုဵသို႔ေရာကးရြိေသာအခါတျငး ခရစးေတား၏ဘုနး့ေတားကိုေွမြ္ခဵစာ့ရမညး်ဖစးသညး။
မညးသူမြ္ ယုဵၾကညး်ခငး့ေၾကာငးံ ဒုကၡဆငး့ရဲမခဵလိုေပ။ သို႔ေသား ခရစးေတားေနာကးသို႔ သစၥာရြိစာျ လိုကး်ခငး့
်ဖငးံသူႏြငးံအတူ ဒုကၡဆငး့ရဲကို ေွမြ္ခဵစာ့ရမညးဆိုပါက သငးမညးသုိ႔ေရျ့ခ္ယးမညးနညး့။ ေယရႈသညး

လမး့ခရီ့၊ သမၼာတရာ့ႏြငးံ အသကးရြငး်ခငး့်ဖစးသညး။ သူသညး သငး၏ကယးတငးရြငး၊ ဘုရာ့်ဖစးသညး။
ေဟ်ဗဲက္မး့ေရ့သူက ဤသို႔အေလ့အနကးတိုကးတျနး့ထာ့ပါသညး-ထို႔ေၾကာငးံ ဤမ ေလာကးမ္ာ့စျာေသာသကးေသအေပါငး့တို႔သညး ငါတို႔ကိုွိုငး့ရဵလ္ကးရြိၾကသညး်ဖစး၍ ငါတို႔သညး
ခပးသိမး့ေသာွနးတို႔ကို၁ငး့၊ ေႏြာငးံယြကးတတးေသာဒုစရုိကးကို၁ငး့ ပယးရြာ့၍ ငါတို႔မ္ကးေမြာကး၌
ထာ့ေသာပနး့တုဵ့တိုငးသို႔ေရာကး်ခငး့ငြါ၊ အာ့မေလ္ာံဘဲေ်ပ့ၾကကုနးအဵံ။ ယုဵၾကညး်ခငး့ကိုအစအဦ့စီရငး၍
စုဵလငးေစေတားမူေသာ သခငးေယရႈကိုေစံေစံေထာကးရႈၾကကုနးအဵံ။ ထိုသခငးသညး မိမိေရြ႕၌ထာ့ေသာ
ွမး့ေ်မာကး်ခငး့အေၾကာငး့ေၾကာငးံ ရြကးေၾကာကးေသာအရာကိုမမြတးဘဲ လကးွါ့ကပးတိုငး၌ခဵ်ပီ့မြ၊
ဘုရာ့သခငး၏ပလႅငးေတား လက္ားဘကး၌ထုိငးေနေတားမူ၏။
ေဟ်ဗဲ ှဿ့ှ-ဿ

သငးံဘွတျငး ဘုရာ့သခငး၏အလိုေတားအတုိငး့သစၥာရြိစျာေလြ္ာကးလြမး့ႏုိငးဖို႔ရာ၊ ေၾကာကးရျဵ႕်ခငး့ႏြငးံ
ဒုကၡဆငး့ရဲကို ရငးဆိုငးႏုိငးဖို႔ရာ ေက့္ဇူ့ေတား ချနးအာ့်ဖငးံ ဘုရာ့သခငးသငးံကို ေထာကးပဵံမစပါေစေသား။

