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Ngai poan bong bùh lah ngai sơntờm kơnhai wèr ơt, krung lah ngai ơt sa mơ wèr poăc. 

 Ngày thứ tư xức tro là ngày bắt đầu mùa chay, cũng là ngày ăn chay và kiêng thịt. 

  

Ală broă do gơ geh gùng jơnau is-krơi lơi bol he in ? 

 Những cử chỉ này nó có ý nghĩa đặc biệt gì cho chúng ta ? 

  

Bong bùh gen làng tơngkah he in lah : he bơh kơmbuh ù, mơ rơp rê wơl mơ kơmbuh ù, 

kờn đơs lah tus dùl ngai lơi he rơp chơt. 

 Xức tro thì để nhắc nhớ chúng ta rằng : chúng ta từ bụi đất, và sẽ trở lại với bụi đất, 

nghĩa là đến một này nào đó chúng ta sẽ chết. 

  

Ai ơt sa wèr poăc gen nchi làng lơh taih ? 

 Còn ăn chay kiêng thịt thì để làm gì ? 

  

Ơt sa gen làng tơngkah he git kơryơn să he do, tài bơh tam poăc să do găm gơ ơn tờm 

rơyăs bơta tìs dê, he pal git ơt-ơl, dilah lời lềng gen poăc să do rơp chồl-tơdro he kis 

gơlềng-gơlàng tam gùng tìs-iơh gơ dê. 

 Ăn chay thì nhắc nhớ chúng ta phải hãm dẹp xác chúng ta đây, bởi vì nơi thân xác này 

vẫn còn gốc rễ của sự tội, chúng ta phải biết chịu nhịn, nếu buông thả thì xác thịt này 

sẽ đưa đẩy chúng ta sống trên con đường tội lỗi của nó. 

  

Wèr poăc làng chi lơh taih ? 

 Kiêng thịt để làm gì ? 

  

Jơnau sồr lăm do krung bươn boài, tài bơh ờ sa poăc gen sa ka, sa tăp, sa biap…… 

 Luật này cũng dễ dàng, vì không ăn thịt thì ăn cá, ăn trứng, ăn rau…… 

  

Bol he mìng kah mơ pơnđơl lah rơgơi lơm. 

 Chúng ta chỉ cần nhớ và gắng lên một ít là làm được hết. 

  

Wèr-poăc tơngkah bol he tềm prăp priă-jền, ờ dơ prih-prăh lềng làng, mơya git ngui 

làng lơh broă sơnđàc cau. 



 Kiêng thịt nhắc nhớ chúng ta tiết kiệm đồng tiền, không tiêu xài hoang phí vô chủ đích, 

nhưng biết dùng để làm việc lành và bác ái. 

  

Ală jơnau sồr do Pơrjum-niam dê ờ rơlau mơ bơta rơgơi ờs he dê, gơ ờ lơh ơniai bơta 

pràn kơldăng he dê, mơya gơ rơp dong he sơntờm cơnđoà tam gùng Kơnràñ jà he tam 

kơnhai wèr-ơt lah : màl tìs mơ pindờn dơ Jơnau Kơnràñ bơto. 

 Những luật này của Hội Thánh không vượt khả năng bình thường của chúng ta, nó 

không làm hại sức khoẻ của chúng ta, nhưng nó giúp chúng ta khởi động bước đi trên 

con đường mà Chúa mời gọi chúng ta trong Mùa Chay là : sám hối và tin vào Lời Chúa 

dạy. 

  

Kơnràñ đơs : crè tĕ nùs nhơm, băñ crè ào, kờñ đơs lah he pal màl bơh tam nùs, ờ di đah 

bơdìh lơm. 

 Chúa nói : hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo, nên hiểu là chúng ta cần sám hối từ trong 

lòng, chứ không chỉ bề ngoài. 

  

Do lah tŭ tơngai bươn, di wă lah băn pal mhăc mhar màl tìs, băn rừi tồr bơh ngai do lời 

ngai dă.. 

 Đây là ngày thuận tiện, nên hiểu là phải mau mắn sám hối, đừng lần lữa từ ngày này 

sang ngày khác. 

  

Ală jơnau răc dăn, wèr-ơt mơ dong kờl cau pal lah broă ngăn ngồn gơlik bơh nùs niam 

ngăn ngồn, ai dilah he lơh bơh kờñ pơnyờsă, bơh nùs pơnrà gen ờ kươ chi lơi dơ đăp 

măt Yàng. 

 Mọi lời cầu xin, ăn chay và việc giúp đỡ người khác phải là cộng việc chân thành phát 

sinh từ lòng đạo đức chân chính, còn nếu chúng ta làm vì muốn nâng mình lên, vì khoe 

mễ thì chẳng ích lợi gì trước mặ Chúa. 

  

Ơseh gen pal kơt che bò làng lăm gơ. 

 Ngựa phải có dây cương để hướng dẫn nó. 

  

Rơndeh gen krung pal geh chi kơryơn làng băñ gơtup. 

 Xe phải có cái thắng để không tai nạn. 

  

Kơnhai wèr-ơt lah kơnhai tơngkah he git ơt-kơrhia đah poăc să, làng nùs nhơm he gơrê 

wơl ngăn ngồn mơ Yàng. 

 Mùa chay là mùa nhắc nhớ chúng ta biết hãm dẹp thân xác, tăng cường cầu nguyện và 

bác ái, để tâm hồn chúng ta chân thành trở về với Chúa. 
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