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ဇန္နဝါရီလ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

ဘုရားသခင္ကို မည္သူမွ် 
မျမင္ဖူးေသာ္လည္း ခမည္း 

ေတာ္၏ ရင္ခြင္ေတာ္၌ ရွိေတာ္ 
မူေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ 

သားေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို 
ထင္ရွား ေစေတာ္မူ၏။

ေယာဟန္ ၁း၁၈

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အား ျပန္လည္ ၾကည္႐ႈျခင္း
စာ - ၄

ရဟန္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို တည္ခင္းေသာ 

ခရစၥမတ္ရက္ျမတ္ စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ မိတ္ဆုံစားပြဲသို႔ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႂကြေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္
စာ - ၈

အေမွာင္အတြင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေသာသူတို႔သည္ ဧရာမ အလင္းႀကီးကို 

ျမင္ၾကရေလၿပ ီ(ေဟရွာယ ၉း၁)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ခရစၥမတ္ေန႔သတင္းစကား
စာ - ၄

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
႐ံုးစိုက္ရာ ေက်ာင္းတိုက္ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က သစ္လြင္စြာေတြ႕ရသည္
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ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ေငြလႊဲရန္
ရုိးမဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ ေျမနီကုန္း၊ ရန္ကုန္။
ေနာ္ျမတ္ႏွင္းေထြး (၁၄/ဟသတ(ႏိုင္)၂၄၆၀၉၅

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၏ခရီး

 ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ ႀကီးျမတ္ၿပီး တန္ဘိုႀကီးေသာအရာျဖစ္သည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသားထုတစ္ရပ္လံုး၏ တမ္းတျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သည္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့ဦးမလားဆိုသည့္ သံသယေသာကသည္ လူသားမ်ားအလယ္တြင္ ေနရာ 
ယူလာေနေပလိမ့္မည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆိုသည့္ အရာသည္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသာ္ျငား 
ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူေသာ လူ႔သေဘာထား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ 
စစ္က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အတြက္ သဝဏ္လႊာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္း၏ ခရီးအျဖစ္ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။

 လူ႔သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားစြာ၊ ပဋိပကၡမ်ားစြာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ရခဲ့ 
ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္အခ်ိန္အခါတြင္လည္း အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာ အ 
ၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မုန္းတီးျခင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေနသည့္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္းမ်ား အက်င့္ပ်က္ 
ခ်စားျခင္း ကြင္းဆက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ဖို႔ ခက္ခဲေနဆဲ့ပင္ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ား အၾကား 
တြင္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
အၿပိဳင္အဆိုင္ လက္နက္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ အားၿပိဳင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ တည္ၿငိမ္မႈ 
မရွိႏိုင္ျဖစ္ေနရသည္။ ထိတ္လန္႔ျခင္းႏွင့္ မယံုၾကည္ျခင္းတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္ မႈကို 
ေမြးဖြါးေပးသလို အၾကမ္းဖက္ျခင္းကလည္း ထိတ္လန္႔ျခင္းႏွင့့္ မယံုၾကည္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ 
သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသာ မတည္ၿငိမ္မႈဝဲဂယက္တြင္ လည္ေနရေတာ့သည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုသည္မွာ ေအာက္ေမ႔သတိရျခင္း၊ တလံုးတဝတည္းရွိျခင္း ႏွင့္ ညီ 
အစ္ကိုေမာင္ႏွမျဖစ္ျခင္းတို႔အေပၚ အေျခခံေသာ နားေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္တြင္ 
ျဖစ္ခဲ့ေသာအရာမ်ားအား ဘာမွ မျဖစ္သလို ေခ်မႈန္းပစ္ျခင္းသည္ မတရားမႈပင္ျဖစ္သည္။ 
အတိတ္တြင္ရခဲ့ေသာ ေဝဒနာမ်ားကို သတိရၿပီး လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္တို႔ ထိုကဲ့သို႔ 
ေဝဒနာမ်ားမွ ကင္းေဝးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ အတိတ္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ေနာင္ 
လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား ညႊန္ျပေပးရမည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အေျပာသက္သက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္၍မရပါ၊ လက္ေတြ႕လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားပါသည့္ ကတိကဝတ္ရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ 
တဖက္သတ္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကို ပယ္ထားျခင္းတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္မရပါ၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးသည္ အစဥ္တစိုက္ အတူလက္တြဲကာ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ သယ္ပိုးျခင္း၊ မွန္ 
ကန္ျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္နားေထာင္ျခင္း သည္ 
အျပန္အလွန္နားလည္ျခင္းႏွင့္ ေလးစားျခင္းကို ေဖၚေဆာင္ေပးသည္၊ ရန္သူကိုပင္ ညီ 
အစ္ကို ေမာင္ႏွမကဲ့သို႔ ျမင္လာႏိုင္စြမ္းကိုပင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အတူသြားၾကရမည့္ ခရီးတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ေစေသာအခါ ႐ႈတ္ေထြးမႈ 
မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ရမည္ကို သိမွတ္ရပါမည္။ လူတစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ အၾကား 
အျပန္အလွန္ ေပးထားသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားက ရွိႏွင့္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ အဦးဆံုး လုပ္ေဆာင္ရ 
မည့္အရာမွာ လူတုိင္းအား မိမိတို႔၏ နိတိ ၾသတပၸကို နားေထာင္ေစရမည္၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ ဆႏၵ 
ႏွင့္ မဆုတ္မနစ္ လုပ္ခ်င္ေသာဇြဲကို ႏိုးထေစရမည္။ ႏွလံုးသားထဲမွ ခိုင္မာေသာ ဆႏၵ ႏွင့္ 
ဇြဲရွိပါမွ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းကို စုစည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဖၚ 
ေဆာင္ရန္အတြက္ မိမိအသက္ကုိ စြန္႔ခဲ့သည္ (ေရာမ ၅း၆-၁၁)။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ ဇြဲဆႏၵရွိရမည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိ ေဖၚေဆာင္ေသာ လမ္းစဥ္သည္ ခိုင္မာေသာ စိတ္သ 
ေဘာထားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။ ခံစားခဲ့ရေသာသူတို႔၏ ကလဲ့စားေျခလိုေသာ စိတ္ထက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းလိုေသာ ဆႏၵႏွင့္ဇြဲ ရွိျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ရွင္သန္ေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
သူတို႔၏ ေအာက္ေမ့ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳကာ လူတိုင္းအတြက္ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးအား ေလးစားျခင္းကုိ အာမခံမႈ ေပးႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္ မညီ 
မွ်မႈမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ ၾကဖို႔လိုသည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမစိတ္ထား၏ ခရီး 
စဥ္ျဖစ္သည္။ တပါးသူအား လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ အႏိုင္ယူလိုေသာ စိတ္ကုိ ခ်ိဳးႏွိမ္ကာ လူအားလံုး 
တို႔အား ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမကဲ့သုိ႔ ႐ႈျမင္ရမည္။ အမွားကို အခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ 
သည္။ ခြင့္လႊတ္မႈမရွိပါက အျပန္အလွန္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ အေတာမသတ္ႏိုင္ 
ေသာ စစ္ပြဲမ်ား၊ အဆံုးမရွိေသာ ရန္ပြဲမ််ားကို ဆင္ႏႊဲေနရဦးမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခြင့္လႊတ္ 
ျခင္း၌ ေနထိုင္တတ္ၾကပါလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ သားေကာင္းသမီးေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ေန 
ထိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာၾကပါလိမ့္မည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေျမ 
ႀကီးအား စိတ္ရွိတိုင္း ဖ်က္စီးေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ဖ်က္စီးေနျခင္းလည္း ျဖစ္ 
သည္။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားအား တကိုယ္ေကာင္းစိတ္ျဖင့္ ေလာဘေဇာတိုက္ကာ 
ဖ်က္စီးေနျခင္းသည္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ လူသားအခ်င္း 
ခ်င္း ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကမၻာေျမကိုပင္ ဖ်က္စီး 
ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ အမိကမၻာေျမႀကီး၏ ငိုၿငီးသံကိုလည္း နား 
ေထာင္တတ္ရန္လိုလာသည္။ သူတပါးအေပၚ အႏိုင္ယူလိုစိတ္ျဖင့္ သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္အ 
ဆိုင္ ခြန္အား ေတာင့္တင္းလိုစိတ္ျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိ္မ္းရန္ အာ႐ံု မရွိ 
ေတာ့ဘဲ ဖ်က္စီးေနေသာ စိတ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၂၀၂၀ ႏွစ္သစ္ကို စတင္ခဲ့ၾကၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသည့္ စကား 
လံုးကို ထပ္ခါထပ္ခါ ၾကားေနၾကရဦးမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ 
လည္း ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သူတပါး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထိုင္ 
ေစာင့္မေနဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ကို နည္းလမ္းရွာကာ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါစို႔ . . . ။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 3

 ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ 
ႏွမ အေပါင္းတို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ရာ ခရစၥမတ္ 
ျဖစ္ပါေစ ...

 အမိအသင္းေတာ္၏ ဝမ္းေတာ္ျဖင့္ 
လူ႔အျဖစ္ ယူေတာ္မူေသာ ဘုရား၏ သား 
ေတာ္သည္ ဤညမွာပင္ အသစ္တဖန္ ဖြါး 
ျမင္ျခင္း ခံခဲ့ရပါၿပီ။ သူ၏ အမည္မွာ ေယဇူး 
ျဖစ္ပါတယ္၊ အနက္က "ဘုရားသခင္ ကယ္ 
တင္ေတာ္မူသည္" လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ 
ထာဝရ ႏွင့္ အနႏၲ ေမတၱာေတာ္ရွင္ ဘုရား 
သခင္သည္ မိမိသားေတာ္အား ကမၻာေလာ 
ကကို အျပစ္စီရန္မဟုတ္ ကယ္တင္ရန္ ေစ 
လႊတ္ခဲ့ပါတယ္ (ေယာဟန္ ၃း၁၇)။ ခမည္း 
ေတာ္ဟာ သနားျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ မိမိသား 
ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ 
သူ႔ကို လူသားအားလံုးအား ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
သူ႔ကို ထာဝရ အၿပီးအပိုင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
ေအးစက္ မဲေမွာင္ေသာ ညနက္အခ်ိန္မွာ 
မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ ျဖစ္ေနရွာတဲ့အလင္း 
ေရာင္ေလးလို သားေတာ္ဟာ ေမြးဖြါး ခဲ့ 
ပါတယ္။

 ကညာစင္မာရီယာမွ ဖြါးျမင္တဲ့ 
အဲ့ဒီကေလးငယ္ဟာ လူ႔အျဖစ္ခံယူတဲ့ ဘု 
ရား သခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အာဗရာဟမ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားနဲ႔ ေျခလွမ္းေတြကို 
ကတိထားေတာ္မူရာ ေျမဆီ ေခၚေဆာင္ခဲ့ 
တဲ့ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရား 
သခင္ရဲ႕ ကတိေတာ္၌ယံုၾကည္တဲ့သူေတြကို 
မိမိထံ ဆက္လက္ ေခၚေဆာင္လွ်က္ရွိပါ 
တယ္။ အစၥရာအဲလ္ လူမ်ိဳးမ်ားကို ကၽြန္ဘဝ 
မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဆီ ေခၚေဆာင္ခဲ့တဲ့ 
ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ 
ေခတ္အပါအဝင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကၽြန္ 
ျဖစ္ေနၾကရတဲ့လူမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕ အက်ဥ္း 
ေထာင္ထဲကေန ထြက္လာဖို႔ ဆက္လက္ 
ေခၚေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေန 
ထက္ပင္ ပိုၿပီး ေတာက္ပတဲ့ အလင္းေတာ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေသးငယ္ေသာ သားတစ္ဦး 

အျဖစ္ ေမြးဖြားျခင္းခံေသာသူ "ေယဇူးအရွင္ 
ေလာကရဲ႕ အလင္းေတာ္" ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲ ပေရာဖက္ 
က ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့တာပါ။ "အေမွာင္အတြင္း 
ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကေသာ သူတို႔သည္ ဧရာ 
မ အလင္းႀကီးကုိ ျမင္ၾကရၿပီ" (ေဟရွာယ 
၉း၁)။ လူသားမ်ားရဲ႕ ႏွလံုးသားမွ ေမွာင္မိုက္ 
ေနပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အလင္းက 
ပိုၿပီး ႀကီးမားပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္း မိသား 
စုနဲ႔ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္မ်ားရဲ႕ ဆက္ဆံေရး 
ေတြမွာ ေမွာင္မိုက္ေနပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ ခရစ္ 
ေတာ္ရဲ႕ အလင္း မ်ားစြာသာလြန္ အစြမ္းႀကီး 
ပါတယ္။ စီးပြါးေရး ပထဝီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ သဘာ 
ဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပဠိပကၡမ်ားမွာ ေမွာင္မိုက္ 
လ်က္ ရွိေနပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
အလင္းက ပိုၿပီး အားႀကီးေနပါေသးတယ္။

 အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသနဲ႔ ကမၻာ 
ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွာ စစ္ပြဲနဲ႔ ပဠိပကၡေတြ 
ေၾကာင့္ ဒုကၡခံေနၾကရတဲ့ ကေလးမ်ားစြာတို႔ 
ထံ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ အလင္းေတာ္ကို 
သယ္ေဆာင္ ထြန္းလင္းပါေစ။ လြန္ခဲ့တဲ့ 
ဆယ္စုႏွစ္က စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အ 
ဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသာ မုန္းတီးမႈဒဏ္မ်ား ခံ 
စားေနရသည့္ ခ်စ္လွစြာ ေသာ ဆီးရီးယား 
လူမိ်ဳးတို႔ထံ ခရစ္ေတာ္သည္ ႏွစ္သိမ့္မႈကို 
သယ္ေဆာင္ေပးပါေစ။ ယေန႔တြင္ပင္ စိတ္ 
ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းရွိသူ ေယာက်္ား မိန္းမ 
တို႔၏ ၾသတၱပၸ စိတ္မ်ားအား လႈပ္ႏိႈးေတာ္မူ 
ပါေစ။ ထိုေဒသတြင္းရွိ လူမ်ားအားလံုး ၿငိမ္း 
ခ်မ္းလံုၿခံဳစြာေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး စကားလံုးမ်ား 
ျဖင့္ မေဖၚျပႏိုင္ေသာ ေဝဒနာမ်ား အဆံုး 
သတ္ ေစေရးအတြက္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာ အသိုင္းအဝိုင္းတို႔သည္ ဝိုင္းဝန္း 
အေျဖရွာႏိုင္ရန္ အလင္းေပးပါေစ။ လက္ရွိ 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္ အခဲမ်ားအား 
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ 
ေနထိုင္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း သတင္း စ 
ကားကို လူတိုင္းအတြက္ မွ်ေဝႏိုင္သူမ်ား 

ျဖစ္လာေစရန္ လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံ 
သားမ်ားအား ခရစ္ေတာ္သည္ ခိုင္မာေစ 
လ်က္ ခြန္အားေပးပါေစ။

 ေလာက၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ 
မိမိဖြါးျမင္ခဲ့ရာ သန္႔ရွင္းေသာေျမသို႔ ခရစ္ 
ေတာ္သည္ အလင္း သယ္ေဆာင္ပါေစ။ ထို 
ေျမတြင္ လူတို႔သည္ စိတ္ဓါတ္မက်ဘဲ ႐ုန္း 
ကန္လ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္း၊ လံုၿခံဳျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ျခင္း 
ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိၾကတယ္။ လက္ရွိ 
လူမႈေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ 
ေသာ အီရတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ လူသားေရးရာ 
အၾကပ္ အတည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ ေနရေသာ 
ယီမင္ႏိုင္ငံ တို႔အား ႏွစ္သိမ့္မႈ ေပးပါေစ။

 ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြါးျမင္ 
ေသာ ကေလးငယ္ေလးသည္ အေမရိက 
တိုက္ရွိလူမ်ားထံ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ယူ ေဆာင္ 
ေပးပါေစ။ ထိုေဒသရွိ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ား 
မ်ားဟာ လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး အံုႂကြမႈမ်ား ရင္ 
ဆိုင္ ေနၾကရပါတယ္။ လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး 
တင္းမာမႈမ်ားအၾကား ကာလၾကာျမင့္စြာ 
ဒုကၡမ်ား ရင္ဆိုင္ ခံစားေနရေသာ ဗင္နီ 
ဇြဲလား ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံ သားတို႔အား ခရစ္ 
ေတာ္သည္ အားအင္ျဖည့္တင္းေပးေတာ္ 
မူပါေစ၊ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ကူညီေထာက္ 
ပံျခင္းမ်ား ျပည့္ဝစြာ ရရွိၾကပါေစ။ လူတို႔၏ 
ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစာ္ကားေသာ ဆင္း 
ရဲမြဲေတျခင္းႏွင့္ အၾကပ္အတည္း မ်ိဳးစံုကို 
ေက်ာ္လႊာႏိုင္ၿပီး တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းေအး 
ျခင္းကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား 
အားထုတ္ ေနသူမ်ားအား ခရစ္ေတာ္သည္ 
ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါေစ။

 ေလာက၏ ကယ္တင္ရွင္သည္ 
ခိုင္မာေသာ အေျဖႏွင့္ တည္တံေသာ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းကို ေတာင့္တေနေသာ ယူကရိန္း 
ႏိုင္ငံအေပၚသို႔ အလင္းသယ္ေဆာင္ပါေစ။

 ေမြးဖြါးလာေသာ အရွင္သည္ 
အာဖရိကရွိ လူမ်ားအေပၚ အလင္းကို သယ္ 

ေဆာင္လာပါေစ။ ထုိေဒသတြင္ အဆက္ 
မျပတ္ျဖစ္ေနေသာ လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး ပဠိ 
ပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားစြာသည္ မိသားစု 
ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြါထြက္ေျပးၿပီး 
အျခား ႏိုင္ငံမ်ားသံု႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရ 
ပါတယ္။ အဆက္မျပတ္ေသာ ပဠိပကၡမ်ား 
အၾကား ေနၾကရေသာ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္ 
တစ္ အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသယ္ေဆာင္ 
ေပးပါေစ။ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ သဘာဝေဘး 
အႏၲရယ္ ႏွင့္ ကပ္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ အတိ 
ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ျခင္းကို 
သယ္ေဆာင္ခဲ့ပါေစ။ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း 
အတြက္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းခံရသူမ်ား၊အထူး 
သျဖင့္ ျပန္ေပးဆြဲခံေနရေသာ သာသနာျပဳ 
မ်ား ႏွင့္ ယံုၾကည္သူဘာသာဝင္မ်ား၊ အစြန္း 
ေရာက္သူတို႔၏ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံ 
ေနရသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ဘူကီးနား ဖါ့ဆို၊ 
မာလီ၊ နီဂါ ႏွင့္ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ 
စိတ္ႏွစ္သိမ့္မႈကို သယ္ေဆာင္ေပးပါေစ။

 ေကာင္းကင္မွ ကမၻာေလာကသို႔ 
ဆင္းႂကြ လာေတာ္မူေသာ ဘုရား၏သား 
ေတာ္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ တရားမွ်တမႈ 
ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေဘးဒုကၡမ်ား 
ေၾကာင့္ လံုၿခံဳမႈအတြက္ ေနရပ္စြန္႔ခြါ ထြက္ 
ေျပး ၾကရသူမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ 
ေရွာက္ ေတာ္မူပါေစ။ ဒီလူေတြဟာ တရား 
မွ်တမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ သခၤ်ဳိင္း 
ျဖစ္လာတဲ့ ကႏၲာရေတြနဲ႔ ပင္လင္ျပင္ကို စြန္႔ 
စား ကူးျဖတ္ၾကရပါတယ္။ တရားမမွ်တျခင္း 
က သူတို႔ကို ေလွာင္ပိတ္ထားတဲ့ စခန္းေတြ 
ထဲမွာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရတယ္၊ မေတာ္ 
မတရား ျပဳခံရတယ္၊ ကၽြန္ျပဳခံၾကရပါတယ္။ 
တရားမမွ်တျခင္းက သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ 
သိကၡာရွိတဲ့ ဘဝကုိ မရၾကဘဲ ဥပကၡာျပဳျခင္း 
တံတိုင္းကို သာျမင္ေတြ႔ေစပါတယ္။

 ေအမာႏူအဲလ္အရွင္သည္ ေဝဒနာ 
မ်ိဳးစံု ခံစားေနရေသာ လူသား မိသားစုဝင္ 
မ်ားထံ အလင္းကို သယ္ေဆာင္ေပးပါေစ။ 
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ေက်ာက္ခဲကဲ့သို႔မာ 
ေက်ာၿပီး အတၱႀကီးမားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ႏွလံုးသားကို ေပ်ာ့ေျပာင္းေစၿပီး ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာတို႔ စီးဆင္းရာ အျဖစ္ ဖန္တီးေပးပါ 
ေစ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ သူ၏ အၿပံဳးကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားမွတဆင့္ ကမၻာ 
ေလာက၏ ကေလးမ်ား အထူးသျဖင့္ အ 
ပယ္ခံမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ ကေလး 
ငယ္မ်ား ထံပို႔ေဆာင္ပါေစ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခ်ိနဲ႔ 
ေသာ လက္မ်ားမွတဆင့္ အဝတ္အထည္ 
မရွိသူမ်ားအား ဝတ္ဆင္ေပးပါေစ၊ ဆာ 
ေလာင္ေသာ သူမ်ားအား ေကၽြးေမြးပါေစ၊ 
ဖ်ားနာသူမ်ားအား ကုသေပးပါေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔၏ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ျခင္းမွတဆင့္ အိုမင္းမ 
စြမ္းသူမ်ား၊ အထီးက်န္သူမ်ား၊ အပယ္ခံမ်ား 
ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ားအား နီးကပ္ 
မႈ ရွိေစပါ။ 

 ဤ ေန႔ကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ ဘြယ္ရာ 
ခရစၥမတ္ ေန႔ရက္ျမတ္တြင္ ဘုရားသခင္ 
သည္ သူ၏ႏူးညံ့ျခင္းအား လူအားလံုးထံ 
သယ္ေဆာင္ပါေစ၊ ဤကမၻာ၏ အမိုက္ 
ေမွာင္ အား ထြန္းလင္းေစပါေစေသာ္ ... ။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး4

ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ ၏ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အား ျပန္လည္ ၾကည့္႐ႈျခင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း ေဟာေျပာျခင္းသည္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အစဥ္သတိေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ အတြင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ထို လုပ္ငန္းတာဝန္ကုိ အတိအက်ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္းျပဳလုပ္ေသာ လူထု ပရိတ္သတ္အား အယူဝါဒ သင္ၾကားျခင္း 
၄၁ ႀကိမ္ (ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာ ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ဝတၳဳ က်မ္းစာအေပၚ ေထာက္႐ႈ သင္ၾကားခဲ့သည္) ၊ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း လူထု ပရိတ္သတ္အား ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ 
အန္ေဂ်လူး ေမတၱာ အတူ မရြတ္ဆိုမွီ ေပးေသာ မိန္႔ခြန္း ၅၆ ႀကိမ္၊ လူထုပရိတ္သတ္အား ေပးေသာ ၾသဝါဒ ၆၀ ေက်ာ္၊ ဆန္တာ မာသာ ဘုရားခန္းတြင္ ေန႔စဥ္ 
မစၧားပူေဇာ္စဥ္ေပးေသာ ၾသဝါဒ ၄၄ ခု တို႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ သတင္းေကာင္းကို အမွန္တကယ္ မွ်ေဝေပးခဲ့သည္။ ထိုေဟာၾကားခ်က္မ်ားအျပင္ သဝဏ္လႊာမ်ား၊ 
ေပးစာမ်ား၊ စာခၽြန္ေတာ္ မ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား ႏွင့္ ေရာမၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း ၊ သိုးထိန္းခရီးစဥ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေပးခဲ့ေသည မိန္႔ခြန္း ၂၆၀ ခန္႔တို႔လည္း 
ပါဝင္သည္။ 

ေသခ်ာျခင္း၊ ႐ႈတ္ေထြးျခင္း မဟုတ္
ႏွစ္အတြင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေသခ်ာျပတ္သားေသာ စိတ္ခ်မ္း 
ေျမ႕ဘြယ္ရာ သြန္သင္ခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား 
ခ်စ္ေတာ္ၿပီး ခရစ္ ေတာ္သခင္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အသက္စြန္႔ကာ ခ်စ္ခဲ့သည္။ ဧဝံေဂလိ 
သတင္းေကာင္း၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း စာခၽြန္ေတာ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္အတိုင္း ဤသတင္း 
စကားသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က မိခင္မ်ားႏွင့္ အဖြါးမ်ား၏ ႐ိုးစင္းၿပီး ခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို တန္ဘိုးထားရန္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သတိေပးခဲ့သည္။ ထိုယံုၾကည္ျခင္းသည္ သားသမီးမ်ားအား ခြန္အားႏွင့္ 
ေရွ႕ဆက္ႏိုင္စြမ္းကို ေပးသည္။ ထုိယံုၾကည္ျခင္းသည္ လူအမ်ား သတိမမူမိေသာ အိမ္တြင္း 
ျဖစ္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္ေပးသည္။ ႐ႈတ္ေထြးမႈ 
မရွိေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဧဝံေဂလိ 
တရားေတာ္၏ ေသခ်ာခိုင္မာေသာ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။

ယံုၾကည္ျခင္း၊ ႐ုပ္ထုကိုးကြယ္ျခင္း မဟုတ္
ဘာသာပ ထံုးတမ္းမ်ား ႀကီးထြားလာေနေသာ ေခတ္အခါသမယတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား တဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္အား အာ႐ံုထားၾကရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။  "႐ုပ္ 
ထု ကုိးကြယ္ျခင္းဆိုတာ ဘာသာပေတြရဲ႕ ဗိမာန္ထဲဝင္ၿပီး ႐ုပ္ထုေတြအေရွ႕မွာ ဦးညြတ္တာ 
တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႐ုပ္ထု ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုတာ ႏွလံုးသားရဲ႕ သေဘာထား ျဖစ္ပါ 
တယ္။" ႐ုပ္ထုေတြရဲ႕ အမည္သာကြဲသြားပါလိမ့္မယ္ သူတို႔ဟာ အၿမဲရွိေနပါတယ္၊ မ်က္ 
ေမွာက္ကာလမွာ ပိုလို႔ေတာင္ ရွိေနပါေသးတယ္။ ေငြေၾကး၊ ေအာင္ျမင္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္၊ 
စိတ္ႀကိဳက္ဘဝကို ပံုေဖၚျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါး စတဲ့ အရာေတြအားလံုးဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရေစ 
ရမယ္လို႔ ကတိထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိပါဘူး။ ပိုဆိုးတာက သူတို႔ဟာ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကၽြန္ျပဳလာတတ္ပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက "ဒီ႐ုပ္ထုေတြဟာ အသက္ 
တာကို ကတိထားေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အသက္ကို ႏႈတ္ယူတတ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ 
ဘု ရားသခင္က အသက္ကို မေတာင္းဆိုပါဘူး၊ အသက္ကို ေပးပါတယ္။" ဟု သတိ ေပး 
ခဲ့သည္။

မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို သူေတာ္ေကာင္းျပဳျခင္း မဟုတ္
ခရစ္ေတာ္ သခင္ကဲ့သို႔ပင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ လိုအပ္လွ်င္ ဆံုးမစကားေျပာရန္ ဝန္ 
ေလး တတ္သူမဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို သူတပါးထက္ ပိုေကာင္းသည္ဟု 
မွတ္ယူသူမ်ားကို ဆံုးမေလ့ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ဓါတ္ကို မိမိကိုယ္ကို ကက္သလစ္ 
ဟု ေခၚၿပီး ခရစ္ယာန္ႏွင့္ လူသား ျဖစ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနသူတို႔ ကိုးကြယ္ေသာ အတၱဘာသာ 
ဟု မွည့္ ေခၚခဲ့သည္။ ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္အား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ နီးစပ္သူ 
တို႔အား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထားျခင္းတြင ္အေျခခသံညက္ိ ုေမ့ေလ်ာ့ေနသမူ်ားျဖစသ္ည္ေၾကာင္း 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သတိေပးခဲ့သည္။ မိမိကိုယ္ကို သူေတာ္ေကာင္းဟု ေျပာလိုေသာ 
ေမာက္မာစိတ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္းမွ မၾကာခဏ ထြက္လာတတ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္း 
ဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သူတပါးက အမွားျပင္ေပးခြင့္ျပဳသည့္ ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္ဟု ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးက သတိေပးသည္။

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ ခက္ထန္ျခင္း မဟုတ္
သခင္ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စကားတို႔သည္လည္း သက္ေရာက္မႈ ႏွစ္ 
မ်ိဳးရွိသည္။ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ စကားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာၾကေသာ္လည္း 
အခ်ိဳ႕တို႔သည္ အရင္ကထက္ပင္ပုိ၍ မာေၾကာလာၾကသည္။ စက္တင္ဘာလ၊ အာဖရိက 
ခရီးစဥ္မွ အျပန္ ေလယဥ္ေပၚတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အသင္းေတာ္အတြင္း အယူကြဲလြဲ 
မႈမ်ားရွိလာျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္မရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အသင္းေတာ္ 
အတြင္းတြင္ ခက္ထန္ေသာ အယူဝါဒ ေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းကိုေတာ့ စိုးရိမ္ 
ရမည္။ ဤေက်ာင္းမ်ားသည္ အယူကြဲျခင္း တမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ၿပီး ဆိုးရြားစြာ အဆံုးသတ္ 
ႏိုင္သည္ဟု မိန္႔ ၾကားခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခက္ထန္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ားတြင္ 
ဧဝံေဂလိ တရားေတာ္၏ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ျခင္း အသက္တာကို မရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အဆိုးကို အေကာင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္ရန္ မွာၾကားသည္။ အသင္းေတာ္ 
သည္ ကက္သလစ္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ လြဲမွားစြာသင္ၾကားေနသည္ 
ဟုစြပ္စြဲသူမ်ားအား ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ျခင္းႏွင့္ အေဖၚျပဳေပးရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးသည္ ယံုၾကည္ရာ အခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေနသည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္ သဒၶါ 
ၾကည္ညိဳျခင္းကိုမွ မဖ်က္စီးပါ။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သူတပါးကို လက္ခံႀကိဳဆိုတတ္ရန္၊ 
သနားၾကင္နာစိတ္ထားရွိရန္ သြန္သင္ေနသည္၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ လူအဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုအျဖစ္ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရန္ အားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ယံုၾကည္ 
ရာ အခ်က္တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ စစ္မွန္ေသာ ထံုးတမ္းဓေလ့တို႕ျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ 
လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ ၾကေပလိမ့္မည္။

ခရစ္ေတာ္အား ဗဟိုျပဳျခင္း
ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေမဇုံ ေဒသအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာ 
ခံတြင္ မၾကာခဏၾကားရေသာ စကားလံုးမွာ အက်င့္ေျပာင္းလဲျခင္း conversion ျဖစ္သည္။ 
အက်င့္ေျပာင္းလဲျခင္း ေလးမ်ိဳးကုိ ညီလာခံ၏ အပိတ္စာတမ္းတြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။ ညီလာခံ 
စိတ္ထားရွိေရး - အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသင္းေတာ္သည္ တစ္ခုတည္း ေလွ်ာက္လွမ္း 
ရမည္၊ တကြဲတျပား သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္း မေရာက္ႏိုင္ပါ။ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ - အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႐ိုးရာဓေလ့ေပါင္းစံုႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းႏိုင္ရမည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး - အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အတၱစိတ္ျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ်က္စီး 
ျခင္းသည္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးကို ဖ်က္စီးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သိုးထိန္းလုပ္ငန္း - အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာျခင္းကို အေဆာတလ်င္ ျပဳလုပ္ 
ရန္လိုသည္။

ဤ အက်င့္ေျပာင္းလဲျခင္း ေလးခု၏ အေျခခံမွာ အသက္ရွင္ေသာ ဧဝံေဂလိ တရားေတာ္ 
ျဖစ္သည့္ ခရစ္ေတာ္ထံ ျပန္လည္ ခ်ည္းကပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက စစ္မွန္ 
ေသာ အက်င့္ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိကိုယ္ကို ေဘးဖယ္ထားကာ ခရစ္ေတာ္အား 
မိမိဘဝ၏ ဗဟိုတြင္ထားကာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဝ၏ အဓိက ဇာတ္ 
ေဆာင္ အျဖစ္ လက္ခံၾကရန္ ျဖစ္သည္ဟု သြန္သင္ခဲ့သည္။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 5

မေတာ္မတရား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ျခင္း
ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ "အသင္းေတာ္အတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာ 
ကြယ္ျခင္း" ညီလာခံသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ သမိုင္းဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံသို႔ ႏိုင္ငံ 
ေပါင္းစံုမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဥကၠဌ မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိညီ 
လာခံတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ျဖင့္ အသင္းေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေတ္မတရား ျပဳမူျခင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးကာ ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ညီလာခံ အဆံုးတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အပိတ္ 
မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကေလးသူ ငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျခင္းသည္ 
ယူနီဗာဆယ္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ေနရာတိုင္းတြင္ လူတိုင္းကို ထိခိုက္လ်က္ ရွိသည္။ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ကိုးကားကာ အိမ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ကစားကြင္းမ်ားႏွင့္ 
ဘုရားေက်ာင္းတို႔တြင္ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေပးသူမ်ားက က်ဴးလြန္ေနၾက 
သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ရက္စက္ 
လြန္းေသာ ဤ အျပဳအမူသည္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အပ္စပ္မႈ မရွိေသာ္ 
လည္း အသင္းေတာ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းသည္ ႀကီးမားစြာ ဆိုးရြားေသာ ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ 
ေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤ ျဖစ္စဥ္တို႔သည္ အသင္းေတာ္၏ နီတိစြမ္းအားႏွင့္လည္း 
ေကာင္း ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း လံုးဝ ဖီလာဆန္႔က်င္ 
ေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းျခင္း
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ VOS ESTIS LUX MUNDI အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ မေတာ္မတရားျပဳျခင္း၊ ဗလကၠာရျပဳျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း မ်ားအား 
ကိုင္တြယ္ရာတြင္ နည္းလမ္းအသစ္ကို အသံုးျပဳေစသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အသင္း 
ဂိုဏ္းအႀကီးအကဲမ်ားအားလည္း သူတို႔၏ အျပဳအမူအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ ခိုင္မာေစ 
ခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့့္ သစၥာသံုးပါးခံအသင္းဝင္တိုင္းတို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ျပစ္မႈကို 
သတင္းေပးရန္ တာဝန္ယူေစသည္။ ကက္သလစ္သာသနာ အသီးသီးတြင္လည္း ထိုကိစၥ 
မ်ားအား အမ်ားသူငွါ လြယ္လင့္တကူ သိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား 
လက္ခံရန္ လြယ္ကူေသာနည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ ဤအမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ ပုပ္ ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ကေလးမ်ားအရြယ္ကို အရင္က 
၁၄ ႏွစ္ ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဤထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၁၈ ႏွစ္ အထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဗာတီကန္ စိးပြါးေရးစနစ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ဗာတီကန္တြင္ ေငြေၾကးက႑အား ျပဳျပင္လ်က္ရွိရာ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ 
အသံုးစရိတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ သိသာစြာေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဗာတီကန္္ 
ဘဏ္၏ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီး ျပင္ပမွ စာရင္းစစ္မ်ားအား ခန္႔အပ္ 
ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေစသည္။ ေယဇူးအသင္းဝင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဟြမ္ အန္ေတာ္နီယို ဂူအယ္ရယ္႐ို အာလ္ဗဇ္ အား စီးပြါးေရးဌါန၏ ဥကၠ 
ဌ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ႐ံုးေတာ္၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား၏ ေငြလႊဲ 
ျခင္းမ်ားအား စိစစ္ရန္ အခြင့္အာဏာေပးခဲ့သည္။ Peter's Pence ဟုေခၚေသာ ဘာသာဝင္ 
မ်ား၏ အလွဴေငြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရဟန္းမင္းႀကီးက ေငြေၾကးကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္း 
ျခင္းဆိုသည္မွာ လိုအပ္သလို သံုးစြဲရန္ ျဖစ္ၿပီး အံဆြဲထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းမဟုတ္ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုင္းသည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္။ ေငြေၾကးကို 
ဧဝံေဂလိ သတင္းျဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့့္ ဆင္းရဲသားမ်ား အေရးအတြက္ အသံုးျပဳရမည္ဟု သတိ 
ေပးခဲ့သည္။

Roman Curia ႐ိုမင္ ကူရီယာ အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ကမၻာတဝန္းလံုးတြင္ရွိေသာ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စီမံ 
ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚရသည့္ ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ဌါနမ်ားကို 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိသည္။ ဧဝံေဂလိ တရားေတာ္ 
အား ေၾကျငာေဟာေျပာေလာ့ (Praedicate Evangelium) ဟု အမည္ေပးထားေသာ 
ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒအား ဆက္လက္ျပဳျပင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုဥပေဒအရ ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင္ 
ဌါနမ်ားကို ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္ သာမန္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားအား ပါဝင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ ကာဒီနယ္မ်ားအသင္း၏ ဥကၠဌ 
ကာဒီနယ္ အန္ေဂ်လို ဆိုဒါႏို၏ အနားယူျခင္းကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက လက္ခံခဲ့သည္။ 
ကာဒိနယ္ ဆိုဒါႏိုသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကပင္ ထိုရာထူးယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ထိုရာထူးေနရာကို ၅ ႏွစ္သက္တမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ လိုအပ္ပါက 
သက္တမ္းတိုးႏိုင္သည္။ အသင္းေတာ္အား သာသနာျပဳအသင္းေတာ္ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္လ်က္ရွိသည္။

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ပါဌ္ေတာ္ တနဂၤေႏြ
စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ APERUIT ILLIS အမိန္႔ေၾကျငစာျဖင့္ 
ဘုရား သခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ တနဂၤေႏြေန႔ကို သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔တြင္ ဘာသာ 
ဝင္မ်ားအား သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္႐ႈၾကသည့္ အေလ့အထကို ေမြးဖြါးေပးရန္ အထူးေန႔ရက္ 
ကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စိန္႔ေဂ်႐ုမ္း၏ အဆိုအတိုင္း 
သမၼာက်မ္းစာကို မသိျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္အား မသိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤတနဂၤေႏြေန႔ 
ကို ႏွစ္အတြင္း တတိယသာမန္တနဂၤေႏြေန႔ကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ 
ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

Christmas Crib ဖြါးေတာ္မူခန္း ျမင္ကြင္းအား တည္ေဆာက္ျခင္း
ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ADMIRABILE SIGNUM ၾကည္ညိဳ ေလးျမတ္ဘြယ္ရာ အမွတ္ 
ဆိုသည့္ တမန္ေတာ္စာအား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုစာတြင္ ခရစၥမတ္အခ်ိန္၌ ခရစ္ 
ေတာ္၏ဖြါးေတာ္မူျခင္းျမင္ကြင္းအားတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဘုရားသားေတာ္၏ လူ႔အျဖစ္ 
ယူျခင္း နက္နဲဘြယ္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာႏွင့္ ႐ိုးစင္းစြာ ေဟာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ေရးသား 
ထားသည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္သည္ ျဖစ္ေစ ခရစၥမတ္ 
ျမင္ကြင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာရွိေန 
မည့္ ေမတၱာေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးငယ္ေလးအျဖစ္ ေမြးဖြါးလာ 
သည့္ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ေတြ႕ေစပါသည္။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး6

ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ အၿမဲ 
တမ္း ရပ္တည္ခဲ့သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အခ်ိန္အခါတြင္ ကနဦးအသင္းေတာ္ထက္ပင္ 
တရားေတာ္အတြက္ အေသခံသူ ပိုမ်ားသည္ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ မတ 
ရားစြပ္စြဲခံထားရကာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကပင္ ေထာင္ခ်ခံထားရေသာ အာရွ ဘီဘီ ျပန္လည္ 
လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သူ႔အတြက္ အစဥ္ဆုေတာင္းေပးေနေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ဘီဘီ၏ သမီးတစ္ဦးအားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ အီစတာပြဲေတာ္ က်င္းပေနၾကေသာ ဘုရား ေက်ာင္း 
တြင္ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ခရစ္ယာန္ ဦးေရ ၂၅၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ရဟန္း 
မင္းႀကီးက တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ 
သာမက အျခားဘာသာဝင္မ်ား မတရားခံရလွ်င္လည္း ရပ္တည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ႏ်ဴးဇီလန္ 
ႏိုင္ငံ ခ႐ိုက္စ္ခ်ာ့ခ်္တြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ဗလီအတြင္း ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 
ဆုေတာင္း ဝတ္ျပဳေနေသာ မြတ္ဆလင္ ၅၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။ ထိုအျပဳအမူကိုလည္း 
႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူ႔အသက္ကို ကာကြယ္ျခင္း
မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ အီတလီႏိုင္ငံ ေလာရက္တိုသို႔ သြား 
ေရာက္ခဲ့သည္။ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ တို႔အၾကား လက္ထပ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာက္တည္ထား 
ေသာ မိသားစုတို႔သည္ ယေန႔ေခတ္အခါတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေရးပါမႈႏွင့္ လုပ္ 
ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢတြင္ ဗတီကန္၏ အၿမဲတမ္း ေလ့လာ 
သူအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘယ္နာဒီတို ေအာဇာ က 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ကိုးကားကာ လိင္တူ လက္ထပ္ျခင္းကို လူသားထု၏တိုးတက္မႈတြင္ 
ေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ အသက္တာအား သဘာဝအတိုင္း ကုန္ဆံုးေစျခင္းကို 
ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕လူေတြဟာ လူျဖစ္ရက်ိဳး မနပ္ေတာ့ဘူးလို႔ မွတ္ယူၿပီး 
သတ္ပစ္တတ္တဲ့ အေလ့အထ ျဖစ္မလာဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႀကိဳးစားၾကရပါမယ္။ အသက္တိိုင္းမွာ 
တန္ဘိုးရွိပါတယ္။ မိခင္ဝမ္းထဲက မေမြးဖြါးေသးတဲ့ကေလးငယ္ရဲ႕ အသက္၊ ဆာေလာင္မႈ 
ေၾကာင့္၊ အႀကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္၊ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာခံစားေနရတဲ့ 
သူတို႔ရဲ႕အသက္ ဟာတန္ဘိုးရွိပါတယ္။ ေရာဂါသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ 
အိုမင္း မစြမ္းသူျဖစ္ပါေစ၊ ပိုေကာင္းတဲ့ေနရာကို ရွာေဖြေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားျဖစ္ပါေစ 
လူတိုင္းရဲဲ႕ အသက္ဟာ တန္ဘိုးရွိပါတယ္။ တရားမွ်တျခင္းဆိုတာ လူအခ်ိဳ႕အတြက္ပဲ 
မဟုတ္ပါဘူး။ လူတိုင္းအတြက္ပါ။

လူငယ္မ်ားကို အားေပးျခင္း
၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္စူးေသာ ခရစ္ေတာ္ အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ 
Christus Vivit စာခၽြန္ေတာ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုစာခၽြန္ေတာ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္ 
တိုဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ 
ျဖစ္သည္။ စာခၽြန္ေတာ္ကို ဤစကားလံုးမ်ားျဖင့္ အစခ်ီထားသည္။ “ခရစ္ေတာ္သည္ ရွင္ 
သန္ေတာ္မူသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္ကာ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
လူငယ္မ်ားအား ကမာၻေလာကသုိ႔ ေဆာင္ယူ လာေတာ္မူသည္။ ခရစ္ယာန္လူငယ္ 
အေယာက္စီတုိင္းအား ေျပာလုိေသာ ကြ်ႏု္ပ္၏ သတင္းစကားမွာ - ခရစ္ေတာ္သည္ ရွင္ 
သန္ေတာ္မူၿပီး သင္တုိ႔ကိုလည္း အလားတူ ရွင္သန္ရန္ ခရစ္ေတာ္သခင္ အလုိရွိေတာ္ 
မူသည္။”

အသင္းေတာ္အား အိုမင္းသြားေအာင္ လုပ္ေသာသူတို႔လက္မွလည္းေကာင္း၊ အတိတ္တြင္ 
ေလွာင္ပိတ္ထားခံရျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ ေနာက္တြန္႔ကာ ရပ္တန္႔ေနျခင္းမွလည္းေကာင္း  
ကယ္တင္ရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အသင္းေတာ္သည္ မိမိ 
ေရွ႕၌ ေလာကႀကီးက ခ်ေပးသမွ် အသစ္အဆန္းမ်ားကို လက္ခံရယူျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ေကာင္း၊ မိမိ၏ သတင္း ေကာင္းကို စြန္႔လႊတ္ကာ အမ်ားနည္းတူ ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ 
လည္းေကာင္း ႏုပ်ဳိေနသည္ ဆိုသည့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ရန္လည္း ဆု 
ေတာင္းၾကရမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အသင္းေတာ္သည္ မိမိ၏ ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ 
သာ ႏုပ်ဳိလန္းဆန္းေနသည္ကို သိမွတ္ရမည္။

စာခၽြန္ေတာ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက လူငယ္မ်ားအား ညီအစ္ကို စိတ္ထားရွိရန္၊ အဖြဲ႕ 
ငယ္ေလးမ်ားဖြဲ႕ကာ အျခားသူမ်ားအား ပစ္ပယ္ထားျခင္းမ်ိဳး မျပဳရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ 
လူတိုင္းသူ အမ်ားအက်ိဳး သယ္ပိုးသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူမႈေရးစိတ္ျဖင့္ မိတ္ေဆြ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ား တည္ေဆာက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားကို အလုပ္အေကၽြး 
ျပဳၾကပါ၊ ေမတၱာတရားႏွင့္ အေစခံျခင္းတို႔အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကပါ၊ 
ထုတ္ကုန္မ်ားေနာက္လိုက္ေနေသာ စားသံုးသူဘဝ၊ တစ္ကုိယ္တည္း ေနထိုင္လိုေသာ 
စ႐ိုက္မ်ား၏ ေရာဂါကို တြန္းလွန္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက လူငယ္မ်ား 
အား စိန္ေခၚထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာ သိုးထိန္းခရီးစဥ္မ်ား
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း သိုးထိန္းခရီးစဥ္ ၇ ႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ တိုက္ႀကီးေလးတိုက္ရွိ 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္သည္ အီတလီႏိုင္ငံအျပင္သို႔ ခရီး ထြက္ 
ျခင္းကို စံခ်ိန္တင္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပထမဦးဆံုးခရီးစဥ္မွာ ပနားမားႏိုင္ငံ ကမၻာလူငယ္ 
မ်ားေန႔ ပြဲေတာ္ျဖစ္ၿပီး ယူေအအီး အာရပ္ ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု သို႔ ခရီးဆက္ခဲ့သည္။ 
ထိုႏိုင္ငံတြင္ အာလ္ အာဇား၏ မြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ ညီအစ္ကိုျဖစ္ျခင္း 
သေဘာတူ စာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ေမာ္႐ိုကို ႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာအခ်င္း 
ခ်င္းအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၏ အေရးပါမႈကို ေျပာျပခဲ့သည္။ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ 
ေျမာက္မက္ဆယ္ဒိုးနီးယားႏွင့္ ႐ိုေမးနီးယား ခရီးစဥ္တြင္ ခရစ္မ်ား၏ စည္းလံုးေရးကို အား 
ေပးခဲ့သည္။ မိုဇမ္ဘစ္၊ မာဒါဂါစကား ႏွင့္ ေမာရစ္သွ် တို႔တြင္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ဖန္းဆင္း 
ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလုိက္နာၾကရန္ မွာၾကားသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သူ၏ သ 
တင္းစကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္သည္။ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လက္ 
ဝယ္ထား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ထပ္မံ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အီတလီႏိုင္ငံအတြင္း ခရီးစဥ္မ်ားမွ မွတ္သားဘြယ္ရာမ်ားမွာ မာကက္စ္ ေဒသတြင္ ငလ်င္ 
ဒဏ္ခံခဲ့ရသူမ်ား ေပြ႕ဖက္ခဲ့သည္၊ ေလာ္ရက္တိုတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ စာခၽြန္ေတာ္ကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္၊ ရဟႏၲာ ဖရန္စစ္ ပထမဦးဆံုး ခရစၥမတ္ ျမင္ကြင္း စတင္ တည္ 
ေဆာက္ခဲ့ရာ ဂေရခ်ီအိုတြင္ ခရစၥမတ္ ျမင္ကြင္း တည္ေဆာက္ျခင္း စာလႊာကို လက္မွတ္ 
ေရးထိုးခဲ့သည္။

ရဟႏၲာမ်ားႏွင့္ သူေတာ္ျမတ္မ်ား
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းရဟႏၲာတင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ သူေတာ္ျမတ္တင္ေျမွာက္ျခင္း မ်ားစြာကို 
ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုႏွင့္ အယူဝါဒ ေပါင္းစံုမွ တရားေတာ္အ 
တြက္ အေသခံခဲ့သူ မ်ားစြာပါဝင္သည္။ စပိန္ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း အသတ္ခံရသူတို႔အား 
ယံုၾကည္ျခင္ကို မုန္းတီးသူတို႔က သတ္ခဲၾကသည္။ ႐ိုေမးနီးယားမွ ဂရိကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ၇ပါးသည္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံ၏ 
ဆရာေတာ္ႀကီး အဲရစ္ အန္ဟဲလယ္လီ ႏွင့္ အေပါင္းပါတို႔သည္ လကၤ်ာယိမ္းေသာ အာဏာ 
ရွင္မ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သာမန္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္း ရဟႏၲာအျဖစ္ 
တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ မာဂရိတာ ေဘး သည္ အိမ္ေဘးနားက ရဟႏၲာ 
ဟု တင္စားခံရသည္။ မိသားစု အသက္တာကို ေန႔စဥ္ ေနထိုင္ရင္းသန္႔ရွင္းေသာ အသက္ 
တာကို ရယူခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၈၄၅ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိကန္ အသင္းေတာ္မွ ကက္သ 
လစ္အသင္းေတာ္သို႔ ေျပာင္းလာခဲ့ေသာ ကာဒီနယ္ ဟင္နရီ ႏ်ဴးမင္း ကိုလည္း ရဟႏၲာ 
တင္ ေျမႇာက္ခဲ့သည္။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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ရဟန္းဝါေတာ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ရဟန္းဝါေတာ္ ၅၀ ျပည့္ခဲ့ 
သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔သည္ ၈၃ ႏွစ္ ျပည့္ ေမြးေန႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ေခၚေတာ္မူျခင္းမွာ ၁၉၅၃ ခု 
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ တြင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။ ထိုေန႔သည္ ဧဝံေဂလိ က်မ္း 
ေရးသူ အခြန္ခံမာေတဦး၏ ပြဲေန႔ျဖစ္သည္။ သူသည္ အာပတ္ေျဖ စကၠရမင္းတူး အား 
ခံယူခဲ့ရာမွ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို နက္႐ိႈင္းစြာခံစားခဲ့ရမွ ရဟန္းျဖစ္ရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ရဟန္းဟူသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ သနား 
ၾကင္နာေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ လူအမ်ားၾကားတြင္ရွိေနျခင္းဟု ခံယူခဲ့သည္။ ယေန႔သည္ 
သနား ၾကင္နာျခင္းေန႔ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သနား ၾကင္ 
နာျခင္းကို တဆင့္ခ်င္းနားလည္ လာလ်က္ရွိသည္။ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ေယာဟန္ (၂၃) မွ 
စတင္ခဲ့ၿပီး သူ႔ေနာက္ဆက္ခံသူတုိ႔သည္ ထိုလမ္းစဥ္ကို လိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ေယာဟန္ေပါလူး 
(၂) အခ်ိန္တြင္ ဂ႐ုဏာရွင္ ေယဇူး တနဂၤေႏြကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး သနားၾကင္နာျခင္းကို လိုအပ္ပါသည္။ 
ခရစ္ေတာ္၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ သနားျခင္း စီးဆင္းရာ ေနရာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ထိုဒဏ္ရာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ရတနာ တစ္ပါးပင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ 
၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ႏိုင္ရန္ ေဝဒနာခံစားေနရေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေနၾကပါစို႔ ဟု ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ရဟန္းဝါေတာ္ ၅၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အတြက္ 
တံဆိပ္ေခါင္း ၂ ခုကို ဗာတီကန္မွ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ တစ္ခုမွာ ငယ္ရြယ္စဥ္ ရဟန္းဘဝက 

ပံုျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခု လက္ရွိအရြယ္ ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ အန္ေတာ္နီယို တာ့ဂေလး အား 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး႐ံုးေတာ္ဆိုင္ရာ ဧဝံေဂလိသတင္း ေကာင္းပ်ံ႕ပြါးေရး႐ုံးေတာ္ ၏ ဥကၠဌ 

(Prefect of Propaganda Fide) အျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ မွ ခန႔္အပ္

 ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ လူးဝစ္ 
အန္ေတာ္နီယို တာ့ဂေလး (Luis Antonio 
Tagle) အား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ႐ုံး 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း 
ပ်ံ႕ပြါးေရး႐ုံးေတာ္၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန႔္အပ္ 
လိုက္သည္။ 

 ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ သည္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သိုးထိန္းခရီးစဥ္မွ 
ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ဒီဇင္ဘာလ 
၈ ရက္ေန႔က ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ ဤ 

ကဲ့သို႔ အလြန္ျမင့္မားလွသည့္ တာဝန္ကို 
အာရွ ကာဒီနယ္အား အပ္ႏွင္းေၾကာင္း 
ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အေနျဖင့္  အာရွ 
တိုက္အေပၚ မည္မွ်အေလးထား အာ႐ုံစိုက္ 
ေၾကာင္းျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

 ကာဒီနယ္ Tagle အား ၁၉၅၇ 
ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ 
မနီလာၿမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး ဖခင္မွာ ဖိလစ္ 
ပိုင္လူမ်ိဳးျဖစ္ကာ မိခင္မွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး 
ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းသိကၡာ 

ခံယူခဲ့သည္။ 

 အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာ သင္ 
ယူခဲ့သည့္အျပင္ သီဩေလာ္ဂ်ီ ေဒါက္တာ 
ဘြဲ႕အတြက္ “ဒုတိယ ဗာတီကန္ ေကာင္စီ 
အလြန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္ 
ျခင္း ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာမႈ” (The evolu-
tion of the notion of episcopal collegi-
ality since the Second Vatican Coun-
cil) ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတန္းကိုလည္း 
ထိုႏိုင္ငံတြင္ပင္ ျပဳစုတင္သြင္းကာ ေဒါက္ 
တာဘြဲ႕ ရယူခဲ့သည္။ ေရာမ၌ ၇ ႏွစ္တာ 
စာေပမ်ား ဆက္လက္ဆည္းပူးရင္း အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ သီဩေလာ္ဂ်ီေကာ္မစ္ရွင္တြင္ 
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မွစတင္ကာ ပါဝင္ခဲ့သည္။

 ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ကာဗီေတနယ္ရွိ 
အီးမြတ္စ္ၿမိဳ႕ ကာသီျဒယ္တြင္၌ ေက်ာင္း 
ထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္း 
ေဆာင္ ေနရင္း ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ (သက္ေတာ္ 
၄၄ ႏွစ္အ႐ြယ္) တြင္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ပုပ္ 

ရဟန္းမင္းႀကီး ရဟႏၲာ ဂၽြန္ေပါလ္ ၂ 
မွခန႔္အပ္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 
၁၃ ရက္ ေန႔တြင္ မနီလာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္န 
ဒစ္ ၁၆ မွခန႔္အပ္ခဲ့ၿပီး ၁၃ လအၾကာ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရဟန္းအမတ္ ကာဒီ 
နယ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

 ကာဒီနယ္ တာ့ဂေလးသည္ အ 
ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဂ႐ုဏာအသင္း ႏွင့္ ကက္ 
သလစ္ သမၼာက်မ္းစာ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ဥကၠဌ 
လည္းျဖစ္သည္။

 သတင္းေကာင္းပ်ံ႕ပြါးေရး ႐ံုးေတာ္ 
၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း 
တြင္ တာဝန္မ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: Vatican News
ဘာသာျပန္ Sr Denis Ja Tawng, SJA



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး8

ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ေက်ာင္းတိုက္၌ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို တည္ခင္းက်င္းပေသာ ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔ အထိမ္းမွတ္ 
စုေပါင္း ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆံုစားပြဲသို့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး 
မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ အတူ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
စိန္ဝင္းႏွင့္ ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္းႏွင့္ ဇနီး၊ ကာ 
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ 
တပ္မေတာ္ အရာ ရွိႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး တို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕၊ စိန႔္ေမရီ ေက်ာင္းမွ ကက္သလစ္လူငယ္အဖြဲ႕က ခရစၥ 
မတ္ ကာရယ္ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၾကၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က 
ခရစၥမတ္ အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳပန္းျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ားေပးအပ္သည္။ 

ယင္းေနာက္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက ခရစၥမတ္သတင္းေကာင္း 
စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (ကာဒီနယ္၏ သတင္းေကာင္းစကား အျပည့္အစံုကို ေအာက္တြင္ 
ေဖၚျပထားပါသည္) 

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခရစၥမတ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာ 
တြင္ ယေန႔သည့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ထူးကဲႀကီးျမတ္ေသာေန႔ တစ္ေန႔ ျဖစ္သကဲ့သို႔ 
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို အတူတကြ 
ဆင္ႏြဲျခင္းသည္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္သည့္အတြက္ သမိုင္းဝင္ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား အေလးအျမတ္ထားသည့္ ခရစၥမတ္ေန႔အခ်ိန္ကာလတြင္ ခရစ္ 
ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား အားလုံး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလုံးႏွင့္ ကမာၻသူ၊ ကမာၻသား 
အားလုံး ေမတၱာတရားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ရွိၾကပါေစေၾကာင္းျဖင့္ ဆႏၵျပဳဆုေတာင္း 
ေမတၱာပို႔သအပ္ပါေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မိမိတို႔ကမာၻတြင္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ အသီးသီးရွိၾကၿပီး ကိုးကြယ္မႈ၊ ဆည္း 
ကပ္မႈဆိုသည္မွာ ယုံၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈတို႔ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ဘာသာတရား 
ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈသည္ ပိုမိုေလးနက္မႈရွိပါေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္၊ ေလးစား၊ တန္ဖိုးထားမႈ 
မ်ားအျပင္ ဘာသာတရား၏အဆုံးအမမ်ားကို လိုက္နာျခင္း၊ က်င့္ႀကံရမည္မ်ားကို က်င့္ႀကံ 
ျခင္းဆိုသည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဘာသာတရားတိုင္းသည္ လူသားမ်ားအတြက္ ေလာကီေကာင္းက်ိဳး၊ ေလာကုတၱရာ ေကာင္း 
က်ိဳး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ေမတၱာတရားမ်ားကိုသာ ၫႊန္ျပေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ 
ၫႊန္ျပေနသည္မ်ားကို လူသားတိုင္းက မွန္မွန္ကန္ကန္ လိုက္နာၾကမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ 
ေနထိုင္သည့္ကမာၻ၊ မိမိတို႔ေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းသည္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ 
ႏွလုံးသား၊ နားလည္သည္းခံခြင့္လႊတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္မွာ ဧကန္မလြဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ၃.၂ သန္း ခန႔္ရွိၿပီး လူဦးေရ၏ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန႔္ 
ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအမ်ားစုကိုးကြယ္ရာ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္အတူ ခရစ္ယာန္၊ 

ရဟန္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘို တည္ခင္းေသာ ခရစၥမတ္ရက္ျမတ္ စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ 
မိတ္ဆုံစားပြဲသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႂကြေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ 

မြတ္ဆလင္၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက အခ်င္းခ်င္း
စည္းလုံးညီၫြတ္စြာျဖင့္ အမိႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ 
ဘာသာတရား အသီးသီး၏ မြန္ျမတ္သည့္ အဆုံးအမမ်ား ေအာက္တြင္ ညီရင္းအကို၊ 
ေမာင္ရင္းႏွမစိတ္ဓာတ္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ လ်က္ရွိၾကပါေၾကာင္း၊ 
မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၆၂ ႏွင့္ ၃၆၃ တို႔တြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 
ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အတြက္ အာမခံေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဘာသာေရးကိုအသုံးခ်ၿပီး မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးမႈၿပိဳကြဲေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို မိမိတို႔အားလုံး ဂ႐ုျပဳၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအရ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိရန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ေနၾကသည့္ ဘာ 
သာတရားအားလုံးအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ဆိုသည့္ အခြင့္အေရးကို 
ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလုံးရရွိေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားၾကေစလိုေၾကာင္း 
စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္ေပးအပ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး 
ခ်ဳပ္က ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္အတြက္ တပ္မေတာ္ 
(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ား၏ အလႉေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ အား ေပးအပ္လႉဒါန္းသည္။

ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ၿပီး ရန္ကုန္ 
ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ၊ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ေစာေယာဟန္က ခရစၥ
မတ္ဆုမြန္ေကာင္းစကားေျပာၾကားၿပီး ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သသည္။ ၎ေနာက္ တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ ခရစၥမတ္ ဂုဏ္ျပဳေန႔လည္စာကို 
အတူတကြသုံးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စိန႔္ေမရီကယ္သီ 
ျဒယ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအတြင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈၾကရာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့ၾကၿပီး အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓာတ္ပုံ 
႐ိုက္ခဲ့ၾကသည္။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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 ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ လူ႔ဇာတိပကတိနဲ႔ ေမြးဖြား 
လာခဲ့တဲ့၊ ထူးျမတ္လွတဲ့၊ ဤခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ေန႔မွာ အတူ 
တကြ စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆုံစားပြဲသို႔ ကိုယ္တိုင္
ၾကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ေပးၾကေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး 
စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ဇနီး၊ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္
စုံၾကပါေစ။ ေမြးေန႔ရွင္ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤ 
လာေတာ္ႏွင့္ ေမြးေန႔ရွင္ကိုယ္တိုင္ ဤကမၻာေလာကထဲသို႔ 
သယ္ေဆာင္လာေသာၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားအေပၚ သက္ 
ေရာက္ပါေစေၾကာင္း ေရွးဦးပထမ ကၽြႏု္ပ္ဆႏၵျပဳ ဆုမြန္ 
ေကာင္း ပို႔သလိုက္ပါတယ္။ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ဆိုတာ၊ ကၽြႏု္ပ္ 
တို႔ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္သာမက၊ မေကာင္းမႈအျပစ္ႏြံမွာ 
နစ္မြန္းေနၾကတဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ေလာကလူသား အားလုံး 
အတြက္၊ အံ့မခမ္းဝမ္းေျမာက္ဖြယ္၊ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ ေန႔ 
ႀကီးရက္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဤကဲ့သုိ႔ထူးျမတ္လွတဲ့ ခရစၥမတ္ 
ပြဲေတာ္အခမ္းအနားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လာ 
ေရာက္ၿပီး မိသားစုစိတ္ဓါတ္ အျပည့္အဝနဲ႔၊ ဒီမွာရွိၾကတဲ့ 
သားသမီးညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔အတူတကြ ေၾကာသား 
ရင္သား မခြဲျခားဘဲ၊ တလုံးတဝတည္း ပါဝင္က်င္းပေပးၾကတဲ့ 
အတြက္လည္း ကၽြန္ုပ္အေနနဲ႔ အထူးႏွစ္ေထာင္းအားရ၊ 
ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါေၾကာင္းနဲ႔၊ ရင္ထဲက လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ 
ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

 ခရစၥမတ္ရဲ႕အဓိကအႏွစ္သာရက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲ 
လို႔ စဥ္းစားလိုက္ရင္၊ အေျဖက ရိုးရုိး ရွင္းရွင္းေလး ေတြ႕ရမွာ 
ပါ။ လူသားတိုင္းအေပၚ ဘုရားရွင္ရဲ႕ႀကီးမားလွတဲ့ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာကိုဘဲ ခရစၥမတ္ရဲ႕အႏွစ္သာရအျဖစ္ ညႊန္ျပရမွာပါ။ 
သံေယာဟန္ ၃း ၁၆ မွာ “မိမိ၏ တစ္ပါး တည္းေသာသားေတာ္ 
ကို စြန႔္ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ဤေလာကကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏ 
ဆိုတဲ့ က်မ္းစကားအတိုင္း မိမိရဲ႕တစ္ပါးတည္းေသာသား 
ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ဒီကမၻာေလာကထဲကို 
ေစလြတ္ၿပီး၊ အျပစ္မေကာင္းမႈႏြံမွာ နစ္မြန္းေနၾကတဲ့ ေမၽွာ္ 
လင့္ခ်က္မဲ့ ေလာကလူသားေတြကို ကယ္တင္ေစခဲ့တယ္။ 
ကယ္ခၽြတ္ေစခဲ့တယ္။ မေကာင္းမႈ၊ မတရားမႈ၊ ေမတၱာကင္း 
မဲ့မႈအားလုံးရဲ႕ ပင္မႀကီးျဖစ္တဲ့ ရန္သူနတ္ဆိုးရဲ႕လက္တြင္း 
ကေန ေလာကလူသားေတြကို ကယ္တင္တဲ့အခါ၊ ခရစ္ 
ေတာ္အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာဗ်ဴဟာ၊ အစြမ္းထက္ 
ဆုံးလက္နက္က သူ႔ရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဘဲျဖစ္ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစၥမတ္စ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရကို တနည္း 
ေျပာရရင္၊ ေလာကလူသားေတြကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေပးေဝဖို႔၊ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပသဖို႔၊ ဘုရားရွင္ ကုိယ္တိုင္ လူ႔ဇာတိကိုယူခဲ့ 
ျခင္းဘဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကာလမွာ 
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး Merry Christmas လို႔ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ဟာ 
တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ခ်စ္ခင္ျခင္းေမတၱာရွိျခင္းဆိုတဲ့ ခရစၥ 
မတ္ရဲ႕အႏွစ္သာရကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာသည္သာလၽွင္ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္းၾကား နာၾကည္း 
မႈမ်ားကို ကုသေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္း 
ၾကား သံသယႀကီးထြားမႈေတြကိုေလ်ာ့က်ၿပီး တစ္ဦးကတစ္ 
ဦးအေပၚ ယုံၾကည္မႈတိုးပြားေစနိုင္ ပါတယ္။ ၾကမ္းတမ္းခက္ 
ထန္မႈမ်ားေနရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုအစားထိုးႏိုင္စြမ္းရွိပါ 
တယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္သာလၽွင္ ပဋိပကၡအားလုံးရဲ႕အ
ရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ မတရား၊ မမၽွတမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး 
ဖယ္ရွားနိုင္စြမ္းကို ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ 
သာလၽွင္ ညီအစ္ကိုမ်ား၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ေတြ
ကိုျမင္ေတြ႕ၿပီး ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ အတို 
ခ်ဳပ္ေျပာရရင္၊ ေသြးခ်င္းညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ အျပန္ 
အလွန္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားႏိုင္မွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီရဲ႕ 

ႏွလုံးသားထဲမွာ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ 
မွာျဖစ္တယ္။ တစ္ဦးစီတစ္ေယာက္စီတိုင္း၊ အတြင္းႏွလုံး 
သားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမွလည္း မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ မိမိတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံ၊ 
မိမိတို႔ရဲ႕ကမၻာႀကီးမွာလိုအပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို အမွန္ 
တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္လို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
Francis အရွင္သူျမတ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေန႔မွာ ေလာကလူသားအားလုံးကို သတိေပးႏႈိးေဆာ္တဲ့ 
အခ်က္ေလးတစ္ခ်က္ကိုလည္း ျပန္လည္ေဝမၽွလိုပါတယ္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မိန႔္ဆိုခဲ့တာကေတာ့ “ေကာင္းျမတ္ေတာ္ 
မူတဲ့ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ ဒီကမၻာေလာကထဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳး 
ေစ့ေတြကို ၾကဲခ်ေပးခဲ့တယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ိဳးေစ့ေတြ 
အပင္ေပါက္ႏိုင္ခြင့္ရရွိၿပီး ဆက္လက္ရွင္သန္ႀကီးထြားႏိုင္ဖို႔ 
အသီးအပြင့္မ်ား ေဝဆာေနဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးစီက အင္ 
တိုက္အားတိုက္ စိုက္ပ်ိဳးၾကရမယ္။ ျပဳစုၾကရမယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေလးေလးနက္နက္ သတိထားသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ 
ဒီေန႔ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးရန္သူဟာ စစ္ပြဲေတြ၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေလာက္ပဲလို႔ ယူဆလို႔မရပါဘူး။ ပတ္ 
ဝန္းက်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ျပႆနာ၊ မမၽွတမႈ၊ ပဋိပကၡေတြ 
ကို ေရငုံႏႈတ္ပိတ္လစ္လ်ဴရႈ ထားျခင္းဟာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္းရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ရန္သူျဖစ္တယ္” လို႔ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

 ျမန္မာျပည္ရဲ့အေျခအေနေတြကို ေကာင္းစြာနား 
လည္ သေဘာေပါက္ထားတဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး Francis 
အရွင္သူျမတ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔နဲ႔ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္၊ ျမန္မာျပည္ႀကီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမို 
ေလးစားတန္ဖိုးထားတဲ့၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ႀကီးတေန႔တျခား ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္တည္လာေရးအတြက္၊ 
လုပ္ေဆာင္ၾကရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးထံမွလည္း သူအေနနဲ႔ 
မ်ားစြာေမၽွာ္လင့္ထားေၾကာင္း သူရဲ႕ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္ 
လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ 

ေဆာက္ဘို႔ ဆိုတာကလဲ တကယ္ေတာ့ လူသားတိုင္းအ 
တြက္ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ေပးထားတဲ့ ဘုရားေပး 
တာဝန္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္တယ္။ ခရစၥမတ္စ္ပြဲရဲ႕ မဂၤလာ 
သတင္းစကားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ဒီကမၻာေလာကထဲ လူသား 
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႂကြျမန္းလာတဲ့အခါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
သတင္းေကာင္းကို သယ္ေဆာင္လာခဲ့တယ္။ “ေျမႀကီးေပၚ၌ 
စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းရွိသူတို႔အား ၿငိမ္းသက္ျခင္းရွိေစ 
သတည္း”။ ယေန႔ကမၻာႀကီးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ေလာက္ 
လိုအပ္သလဲ၊ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ ေသြးခ်င္းညီအစ္ကိုမ်ား 
မွီတည္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
ဘယ္ေလာက္ လိုအပ္ေနသလဲ၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ အသိဆုံးျဖစ္ 
တယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မၾကာခဏေတြ႕ၾကဳံေနရတယ္။ 
အဆုံးမသတ္ႏိုင္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ၊ ဒီစစ္ပြဲေတြရဲ႕အက်ိဳး 
ဆက္အျဖစ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ 
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ျပည့္နက္ေနေသးတဲ့အေျခအေနေတြ၊ စတဲ့ 
အနိဌာန္႐ုံေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကဳံခံစားေနရဆဲ ျဖစ္တယ္။ အခ်င္း 
ခ်င္း မညီညြတ္မႈအေပၚအေျခခံၿပီး နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္း 
အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ထိုးႏွက္မႈ ဖိအားေပးမႈေတြလဲ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္ 
တယ္။ ခရစၥမတ္္အခ်ိန္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံးကို တစ္ဦး ႏွင့္ 
တစ္ဦး ေမတၱာမၽွေဝၾကဖို႔၊ ေသြးစည္းညီညြတ္ၾကဖို႔၊ တရားမၽွ 
တမႈကို အေလးထားၾကဖို႔၊ ကြဲျပားမႈေတြရဲ႕အေၾကာင္းအရင္း 
ေတြကိုရွာေဖြၿပီး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ ဖိတ္ ေခၚေန 
ပါတယ္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါ၊ ဤ ယေန႔ 
ထူးျမတ္လွတဲ့ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ေန႔ရဲ႕ ေမြးေန႔ရွင္ ခရစ္ေတာ္ 
ဘုရား သူ႔ရဲ႕အသက္တာအားျဖင့္၊ သူ႔ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္မ်ား 
ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားတိုင္းကို သင္ျပေနတာကေတာ့၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကမွသာလၽွင္ ခြင့္လႊတ္ ျခင္း 
တရားကို လက္ကိုင္ထားနိုင္ၾကမွသာလၽွင္၊ ေမတၱာတရားနဲ႔ 
ျပည့ဝ္တဲၿ့ငမိ္းခ်မ္းတဲလ့ူ႔ေဘာငႀ္ကီးကိ ုတည္ေဆာကန္ိငုမ္ယ ္
ဆိုတာကို ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္က မီးေမာင္းထိုးျပေနပါတယ္။

 ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ကၽြန္ုပ္ထပ္မံ ဆုေတာင္းေပးခ်င္ 
တာကေတာ့၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ အလြန္ခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ 
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဘုရားရွင္၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတာ္ 
ႏွင့္ျပည့္ဝၿပီး ထာဝရတည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အျမန္ဆုံး 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါေစ။ ဤနိုင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ မွီတင္းေန 
ထိုင္ၾကေသာ သားသမီးတစ္ဦးစီတိုင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ၊ 
က်န္းမာခ်မ္းသာၿပီး၊ သားသမီးတိုင္းသည္ သာယာဝေျပာ 
ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ ေမၽွာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ား ေပးစြမ္းနိုင္ေသာ ေခတ္သစ္ျမန္မာျပည္ႀကီး၏ 
သားသမီးရတနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ခရစၥမတ္ဆု 
ေတာင္းျဖင့္ ထပ္ေလာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အဖြဲ႕အား တည္ခင္းက်င္းပေသာ ခရစၥမတ္အထိမ္းအမွတ္ 
စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ မိတ္ဆံုစားပြဲတြင္ေျပာၾကားေသာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ခရစၥမတ္ သတင္းစကား



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး10

ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔ (ခရစၥမတ္) ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ပြဲေတာ္ႏွင့္ 
မိတ္သဟာယ ညစာစားပြဲကို ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွ တည္ခင္း ဧည့္ခံ

 ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ေပါင္းစုံ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား
စုေပါင္းက်င္းပသည့္ ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔(ခရစၥမတ္) ေက်းဇူး 
ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ညစာစားပြဲကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း 
ဗဟိုဌာန - ၂ ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ တို႔တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္ စုသမၼတ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီး ယူႏွင့္ဇနီး 
ေဒါက္တာ ေ႐ႊလႊမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီ ခြန္ျမတ္ 
ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚရင္ေမ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္ 
သန္းႏွင့္ ဇနီး ေဒၚနန႔္ၾကင္ၾကည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးၫြန႔္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚ 
ေဌးရီ၊ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွ 
သိန္းႏွင့္ ဇနီး ေဒါက္တာစိန္စိန္သိမ္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 
ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚသိန္းယဥ္ေခ်၊ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဇနီးမ်ား၊ ျပည္ ေထာင္ 
စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ ေထာင္စု 
ရာထူးဝန္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ 
၎တို႔၏ဇနီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္၊ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဇနီးမ်ား၊ ျပည္ 
ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဝင္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ 
ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သိကၡာ 
ေတာ္ရဆရာေတာ္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူ မ်ားႏွင့္ တာဝန္ 
ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧဝံေဂလိခရစ္ယာန္
မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ သိကၡာေတာ္ရ ေဒါက္တာေအးမင္း 
က ပဏာမဆုေတာင္းေပးသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧဝံေဂလိခရစ္ယာန္မဟာ 
မိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သိကၡာေတာ္ရ 
ေဒါက္တာ ေမာရစ္လ်ံနာက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား 
ေျပာၾကားၿပီး သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ 
ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ခရစၥမတ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ 
အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္
မ်ားေကာင္စီဥကၠ႒ သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္ စတီဗင္သန္းျမင့္ဦးက 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး 
အကဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေမတၱာပို႔ ဆု 
ေတာင္းေပးသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ေတာ္သာသနာျပန္ပြား
မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာဦး 
ႏိုႏို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧဝံေဂလိခရစ္ယာန္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ 
သိကၡာေတာ္ရ ဆရာဦးမ်ိဳးဝင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဖါသာရ္လုကပ္စ္ ဆြန္ဇာလ်န္ 
တို႔က သမၼာက်မ္းစာမ်ားကိုဖတ္ၾကားၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသ 
နာမွ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး ဆရာေတာ္ ဂြၽန္ေစာ 
ေယာဟန္က ခရစၥမတ္ေဒသနာကုိ ေဟာၾကားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ 
ငံ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ အေထြေထြအတြင္း 
ေရးမွဴး သိကၡာေတာ္ရဆရာ မန္းပါမာစတန္က ေက်းဇူးတင္ 
စကား ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ 
အား ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ေပါင္းစုံအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကိုယ္ 
စား ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ 
ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟီွ က ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္ေပး 
အပ္သည္။

 ယင္းေနာက္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး 
ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ခရစ္ယာန္ 
အသင္းေတာ္ေပါင္းစုံအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအား ခရစၥမတ္လက္ 
ေဆာင္ေပးအပ္သည္။

 ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾက 
သူမ်ား သည္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္သည္။

 ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္
မ်ားေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဦးျမတ္ဆန္းက ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းဆုေတာင္းေပးၿပီး 
အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်းက ``ေယရႈႂကြ
လာေတာ္မူက်ဳး´´ဓမၼေတးသီခ်င္းကို သီဆို ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ေတာ္သာသနာျပန႔္ပြား
မႈပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ သိကၡာေတာ္ရ 
ဆရာ ဦးေအာင္သက္ၫြန႔္၏ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
အခမ္းအနားကို႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

 ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾက 
သူမ်ားသည္ မိတ္သဟာယညစာကုိ အတူတကြ သုံးေဆာင္ 
ၾကသည္။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 11

ေရနံသာမွ အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်ားအား ခရစၥမတ္အထိမ္းအမွတ္ 
ဧည့္ခံေကြၽးေမြးျခင္းႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ားေပးေဝျခင္း

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) 
ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ မႏၲေလးကက္သလစ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ (၈၂-၂၅x၂၆) ၾကားရွိ 
ေ႐ႊႏွလုံးေတာ္ကက္သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း 
ဝင္း၌ ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္ဝင္း ဦး 
ေဆာင္၍ ေရနံသာမွ အနာႀကီးေရာဂါသည္ 
မိသားစုမ်ားအား ခရစၥမတ္အထိမ္းအမွတ္ 
ဧည့္ခံေကြၽးေမြးျခင္းအလွဴ၊ ေငြသားႏွင့္ 
လက္ ေဆာင္ပစၥည္းေပးေဝျခင္းကို ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ Australia ႏိုင္ငံမွ အလွဴရွင္ 
မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊႏွလုံးေတာ္ကက္သီျဒယ္ 
သာသနာအုပ္စုမွ အလွဴရွင္မိသားစုအခ်ိဳ႕ 
တို႔အတူတကြစုေပါင္း၍ ႏွစ္စဥ္ ခရစၥမတ္ 
ကာလေရာက္တိုင္း အနာႀကီးေရာဂါသည္ 
မ်ားကို ယခုကဲ့သုိ႔ ေ႐ႊႏွလုံးေတာ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ ဧည့္ခံေကြၽးေမြး၍ 
လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွပါသည္။

RVA-Myanmar
 

ေမာ္လၿမဳိင္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ
ခရစၥမတ္ (Christmas) ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆံုစားပြဲက်င္းပျခင္း

 ေမာ္လၿမဳိင္ၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္အသင္း 
ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ခရစၥမတ္ ဝတ္ျပဳကုိး 
ကြယ္ျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆံုစားပြဲကုိ ၂၀၁၉ ခု 
ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ 
တြင္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း 
တုိက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။

 အစီအစဥ္တြင္ အခမ္းအနားမွဴး 
အျဖစ္ ဆရာဦးသန္းဝင္း (ေတလဂူ) မွ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပဏာမ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ 
(ေယာ ၃း၁၆၊ လု၂း၂၇-၁၄၊ မႆဲ ၁း၂၁) 
သားဦးကုိဖြားျမင္၍ အဝတ္ႏွင့္ ရစ္ပတ္ၿပီးမွ 
ဧည့္သည္တည္းရာ ဇရပ္၌ သူတုိ႔ေနစရာ 
မရွိေသာေၾကာင့္ သူငယ္ကုိႏြားစားခြက္၌ 
သိပ္ထားေလ၏။ က်မ္းခ်က္ကုိ ဖတ္ၾကား 
ေထာက္ရႈခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဗသနိဧဝံ 
ေဂလိအသင္းေတာ္ Rev. ဦးညြန္႔တင္မွ 
အဖြင့္ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၿပီး Oh Come, all 

ye faithful ဓမၼသီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုဧက်ဴးၾကပါ 
သည္။ 

 ထို႔ေနာက္ နာယက ဆရာေတာ္ 
ေမာ္လၿမိဳင္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ေရမြန္ပိုးေရ မွ ႏႈတ္ ခြန္းဆက္ 
အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ “သခင္ခရစ္ 
ေတာ္ ဖြားျမင္ျခင္းသည္ ကမၻာ လူသားမ်ား 
ကုိ အလင္းေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ဤ အလင္းေတာ္ 
အားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေျပာဆုိျပဳမူသမွ်အားလံုး
သည္ ခရစ္ေတာ္၏ အလင္းေတာ္ကုိ ေဖၚ 
ျပရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ သားေတာ္ 
ကုိ ကမၻာလူသားအတြက္ အၾကြင္းမဲ့ ေပး 
ဆပ္ခဲ့သည့္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူသားေတြ 
သည္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ဆက္ ကပ္ ေပး 
ဆက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ မိမိကိုယ္ကုိ အၾကြင္းမဲ့ မိမိ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားမ်ားအေပၚ တစ္ 
ကုိယ္ေကာင္းမဆန္ ကုိယ္က်ဳိး မၾကည့္ဘဲ 

ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႕ 
အလုိေတာ္ႏွင့္ လက္ရာေတာ္ အတုိင္း 
အစဥ္လွပ၊  ေကာင္းျမတ္ သဟဇာတ ရွိ၍ 
အစဥ္ဆန္းသစ္ ႏုိင္ၾကဖုိ႔ရန္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ 
ရွင္ဖြားျမင္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိ 
ျပန္လည္ေထာက္ရႈစဥ္းစားကာ မိမိအသက္ 
ရွင္ေသာအသက္တာကုိ  ခရစ္ေတာ္၏ ဘဝ 
အသက္တာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ အသက္ရွင္ 
ေနထုိင္သြားရန္ သခင္ခရစ္ေတာ္ မိန္႔မွာ 
ေတာ္မူသည့္အတုိင္း ငါသည္လမ္း၊ သမၼာ 
တရား၊ အသက္ျဖစ္သည္ ဆုိသည့္ လမ္းစဥ္ 
အတုိင္း ဘုရားႏွင့္ လူသား၊ လူသား ႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ သမၼာတရားအလင္းေတာ္ 
ကုိေဖၚျပ၍ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ၾကပါစို႔ ဟု 
ျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။”

 ထို႔ေနာက္ အသင္းေတာ္အသီး 
သီးမွ သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္ၾကားေဝမွ်ျခင္း၊ 

ဓမၼသီခ်င္းဧက်ဴး သီဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား ကုိယ္ 
စားမြန္ျပည္နယ္ သာသနာေရးမွဴး ညြန္ၾကား 
ေရးမွဴး ဦးေအာင္ဝင္းထြန္းမွ အမွာစကား 
ေျပာၾကားရာတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေျပာၾကားခြင့္ရရွိ
သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ဝမ္းေျမာက္မိပါ 
ေၾကာင္း ဒီႏွစ္ဒီေခတ္ေတြမွာ မတူညီတဲ့ဘာ 
သာတစ္ခုစီ၊ ကြဲျပားေသာ ဘာသာတစ္ခု 
ဟာ အတူတကြခရီးလမ္းတစ္ခုေလွ်ာက္တဲ့ 
အခါ မတူညီတဲ့ ေတြးေခၚယူဆမွဳေတြကုိ 
ညွိႏႈိင္းၿပီး ေတြးေခၚျခင္းျဖင့္ တူညီေသာ 
လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအေပၚ သြားမွသာ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ ဘဝကုိ ရရွိ 
မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေရွ႕ ဆက္ 
ေလွ်ာက္တဲ့ခရီးမွာ မတူညီေသာဘာသာ 
ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း 
ဒီမတူညီေသာ ဘာသာတရားေတြနဲ႔ တ 
ေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္း ၾက 
ၿပီး သည္းခံစိတ္၊ ခြင့္လြတ္စိတ္၊ ေမတၱာ 
တရားေတြနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိခ်င္တဲ့ပ
န္းတုိင္ကုိ ခ်ီတက္ၾကပါစုိ႔ဟု တုိက္ တြန္းႏႈိး 
ေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဤအခမ္းအနားတြင္ ဧည့္သည္ 
ေတာ္ ဗုဒၶ၊ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ 
ညီအစ္ကို္မ်ား စုစုေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ တက္ 
ေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ကုိယ္စား အတြင္း ေရးမွဴး 
ဦးၾကည္ရွိန္မွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကား 
ၿပီးေနာက္ Joy To The  World, The Lord 
has Come သီခ်င္းျဖင့္အပိတ္သီဆုိကာ 
ဖါသာရ္ ပီတာမ်ဳိးလြင္မွ ေကာင္းခ်ီးေပးၿပီး 
ညစာစားျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾက ပါသည္။

MLM-OSC



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး12

ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ခရစၥမတ္ညမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရရွိတဲ့သတင္းစကားက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္ 
ေလာက္ဆင္းရဲေနပါေစ၊ အျပစ္ရွိေနပါေစ သူ႔ကို ဘုရားသခင္ ျပည့္ျပည့ဝဝ လံုးလံုး 
လ်ားလ်ား ခ်စ္ေတာ္မူတယ္။
ဘက္သေလဟင္ ႏြားစားခြက္ ေမြးဖြါးေတာ္မူတဲ့ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးေလးမွာ ဘုရား 
သခင္က သူ႔ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေဖၚျပပါတယ္။ အဲ့ဒီခ်စ္ျခင္းက ဘဝေတြကို ေျပာင္း 
လဲေပးတယ္၊ သမိုင္းကို ဆန္းသစ္ေစတယ္၊ မေကာင္းမႈမွ ကယ္တင္ေပးတယ္၊ ႏွလံုး 
သားမ်ားကို ခ်စ္ျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတို႔နဲ႔ ျပည့္ဝေစတယ္။

(ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ခရစၥမတ္ည ၾသဝါဒမွ)

ရန္ကုန္္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ 
ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ မိခင္ႀကီး ေခၚခင္ ၾကည္ ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ 
ဘာသာေပါင္းစံု စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲသို႔ တက္ ေရာက္ကာ မုဒိတာ စကား ေျပာၾကား 
ေပးခဲ့ပါသည္။

ဘားအံဂိုဏ္းအုပ္သာသနာတည္ေထာင္ျခင္း ၁၀ ႏွစ္ ျပည့္၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္စ 
တင္း ေစာမင္းသုိက္၏ ဆရာေတာ္ ဝါေတာ္ (၁၂) ဝါ ျပည့္ ႏွင့္ စိန္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီး 
ယားဆင္းထု ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း ကို ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘို ဦးေဆာင္၍ ဆရာေတာ္ 
ဂ်က္စတင္းေစာမင္းသိုက္၊ ဆရာေတာ္ ေရမြန္ဖိုးေရ၊ ဆရာေတာ္ ဂြၽန္ေစာေယာဟန္၊ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေက်းဇူးတင္မစာၦးတရား ပူေဇာ္ျခင္း၊ 
ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ျခင္း ပြဲေတာ္ကုိ ၂၀၁၉ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရေန႔တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕၌ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။
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ကေလး ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္ လ်န္ခင္းထန္သည္ ကေလးသာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ခရစ္စမတ္အႀကိဳ အထိမ္းအမွတ္ ဗုဒၶဘာသာ 
သံဃာအပါး (၁၀၀) ကို ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လႉဒန္းခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္သည္ ေလး 
ႀကိမ္ေျမာက္ လႉဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
ေ႐ႊႏွလုံးေတာ္ကက္သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း ဝင္း၌ ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္ဝင္း ဦး ေဆာင္၍ 
ေရနံသာမွ အနာႀကီးေရာဂါသည္ မိသားစုမ်ားအား ခရစၥမတ္အထိမ္းအမွတ္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြး 
ျခင္းအလွဴ၊ ေငြသားႏွင့္ လက္ ေဆာင္ပစၥည္းေပးေဝျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 13

ICJ တြင္ ျမန္မာျပည္ တရားစြဲခံရ ျခင္းအေပၚ

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘို၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္
ရန္ကုန္ - ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ၂၀၁၉ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒဏ္ရာေပါင္းစုံျဖင့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက္ပ်က္စီးေနေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ျပန္လည္ ကုစားျခင္းကို လြန္စြာ လိုအပ္ေနေလသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)အတြင္း 
ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား၊ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘာသာေရး၊ 
လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေသြးထြက္သံယိုမႈ၊ ေသေၾကပ်က္ 
စီးမႈ၊ ကြၽန္ျပဳမႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ ထိခိုက္နာက်င္မႈတို႔ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ အမုန္းတရားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား 
ေၾကာင့္ ရာေထာင္ခ်ီေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွာ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးရသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးလည္း က်ဆင္းကာ ပညာ 
ေရးမွာလည္း နိမ့္က်ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာျပည္ဖြား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ိဳးဆက္မ်ားမွာလည္း 
အမိႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္း ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း ကြာျခားသည့္ အျခားေသာအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ 
ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပင္ပကမာၻႏွင့္ကင္းကြာခဲ့ရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 
(၇)ႏွစ္တာကာလတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း အ 
သစ္ အသစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ား၏လႊမ္းမိုးျခင္းကို ခံရျပန္သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ အမွန္တရား၊ တရားမွ်တေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို 
ေရွ႕ရႈလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ သံဃာတစ္ပါးသာျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ေန 
မဟုတ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားလည္း မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
ႏိုင္ငံတကာ တရားေရးရာကိစၥမ်ားကို သုံးသပ္ ေျပာဆိုမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ရရွိလိုပါက တရားမွ်တေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ အမွန္တရားအား သိမွတ္ 
လက္ခံေရးတို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုမူ ကြၽႏ္ုပ္ေကာင္းစြာ သိရွိထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို 
ေဘးဖယ္ထားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာပဋိပကၡမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး 
နည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ အမွန္တရားႏွင့္ 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ကို အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ယေန႔ 
ကြၽႏ္ုပ္ ပန္ၾကား လိုပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းအေနႏွင့္လည္း တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရာ၌ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္ 
သားတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစလိုပါသည္။

အထူးသျဖင့္ လူသားတို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူတို႔အား 
ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မရည္႐ြယ္ဘဲ တာဝန္မရွိသူတို႔အား 
အျပစ္ဖို႔ျခင္း၊ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားတစ္ရပ္လုံးကို ၿခဳံ၍အျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းတို႔မျဖစ္ေပၚေ
စရန္၊ အဆင္းရဲဆုံးေသာသူမ်ားအား ထိခိုက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ 
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ကြၽႏ္ုပ္ ပန္ၾကားလိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ 
(၇) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပင္ပကမာၻႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခက္ 
ခဲခဲႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ဆိုး႐ြားေသာ 
လူ႔ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ မတရားမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရိွသူတို႔ကိုသာ ဦးတည္ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါဟု ကြၽႏ္ုပ္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ တရားမွ်တမႈအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းကို လြန္စြာ 
အေလးထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာရွိ ပညာအလိမၼာက်မ္း (၃၁း၈-၉)တြင္ "ဆြံ႕အေသာသူ 
မ်ားႏွင့္ ပစ္ပယ္ထားျခင္းခံရသူတို႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္ သင္၏ႏႈတ္ကို ဖြင့္၍ ေျပာဆိုပါ 
ေလာ့" ဟု ေျပာဆုိဆုံးမထားပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိပါသည္။ မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ "အစြန္အဖ်ားေဒသမွ 
ေထာက္ရႈဆင္ျခင္ခ်က္" တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာအပ္ေသာစံတန္ဖိုးမ်ားကို 
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမွန္တရားႏွင့္ 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔မွာ အတူတကြ လက္တြဲေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ 
လက္ခံထားပါသည္။ အမွန္တရားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေလွ်ာက္လွမ္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အကူအညီလိုအပ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံး 
အတူတကြလက္တြဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရွာေဖြႏိုင္ပါမည့္အေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာ အသိုင္းအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းပါသည္။ ျပည္သူျပည္သားအားလုံး အေၾကာက္ 
တရားမရွိဘဲ လူမ်ိဳးတိုင္း ဘာသာတိုင္း တူညီေသာေနရာ၊ တူညီေသာအခြင့္အေရး၊ တူညီ 
ေသာဂုဏ္သိကၡာရရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တတ္ 
အားသေ႐ြ႕ ကြၽႏ္ုပ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လိုပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္၌ လမ္းျပေခၚေဆာင္ ေတာ္မူ 
ပါမည့္အေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္ အေလးအနက္ထား၍ ေတာင္းဆုျပဳပါသည္။

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္)

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား -

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္သစ္မဂၤလာအခါသမယမွာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာ 
ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာ 
တိုးတက္မႈေတြနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ဘဝ သာယာခ်မ္းေျမ့ ေပ်ာ္႐ႊင္ 
ေအာင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာခ် 
မွတ္ကာ ျပည္သူတို႔ရဲ႕စုေပါင္းအင္အားႏွင့္အတူ ႀကိဳးပမ္းပုံေဖာ္ေနပါတယ္။ တိုင္း 
ရင္းသား ျပည္သူအားလုံး ကာလရွည္ၾကာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့ရတဲ့ တန္းတူအခြင့္ 
အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္မယ့္ ဒီမို ကေရစီ 
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ 
မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။

ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ႀကဳံရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္ 
အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ႐ိုး 
သားပြင့္လင္းမႈတို႔ကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ 
လႊား လြန္ေျမာက္ ႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ 
ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ မိဘ ျပည္ 
သူမ်ားအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။

ႏွစ္သစ္အခါသမယမွာ မိဘျပည္သူမ်ားအားလုံး ေကာင္းက်ိဳးမဂၤလာအျဖာျဖာနဲ႔ 
ျပည့္စုံႏိုင္ၾကပါေစ၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေမတၱာတရား လႊမ္းၿခဳံကာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ 
ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါတယ္။

အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ 

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး14

ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

မယ္ေတာ္ဂူ ဖြင့္ပြဲႏွင့္ St.William Hall ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာမွ 
သာသနာအုပ္စု တစ္ခုျဖစ္သည့္ အထူးေဒ 
သ (၄) အတြင္း႐ွိ ဘားခ်ဲသာသနာအုပ္စု 
ဘားခ်ဲရြာ၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၅) 
ရက္ေန႔ ညေန (၄) နာရီဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ 
ဖြင့္လွစ္ေသာ စိန္႔ဝီလ်ံ ခန္းမေဆာင္ ႏွင့္ 
မယ္ေတာ္ ဂူလိုဏ္အား ေကာင္းႀကီးေပး ဖြင့္ 
လွစ္ ခဲ့သည္။

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္ 
ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ ဘို၊ လက္ေထာက္ ဆ 
ရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္၊ က်ိဳင္းတံု 
ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ပီတာ လူးဝစ္၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးေရး ေကာ္မတီ အျမဲ 
တမ္းေကာ္မတီ ဝင္ သာသနာေရး ဦးစီးဌာန 
ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းတစ္၊ နမ့္ပန္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရး ေကာ္မတီ ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
ဦးအားဂ်ာႏွင့္ အဖြဲ႔ သားမ်ား၊ အာခါဝန္ႀကီး 
ဦးအာေဗလ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ 
မ်ား၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း ေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ 
ကားလို ေအာင္ကုိလတ္ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ား၊ ကိုရင္ႀကီးမ်ား၊ 

လူႀကီး သူမမ်ားႏွင့္ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ဘာသာ 
သူမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၀၀၀ နီးပါး 
တက္ေရာက္အား ေပးခဲ့သည္။
     KYENGTUNG-OSC

လြိဳင္ေမြသာသနာအုပ္စုငယ္သို႔ ယုံၾကည္ျခင္းေရာက္ရွိျခင္းႏွစ္(၉၀)ျပည့္အခမ္းအနားက်င္းပ

 က်ိဳင္းတုံ ကက္သလစ္သာသနာ 
လြိဳင္ေမြသာသနာ အုပ္စုငယ္သို႔ ယုံၾကည္ 
ျခင္း ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၉၀)ျပည့္ ပြဲေတာ္ 
အဖြင့္ေန႔ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 
(၇)ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မစၧားတရား 
ေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ 

 မစၧားတရား ေတာ္ျမတ္တြင္ ပထမ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ခံယူ သူေပါင္း (၂၀၀) ကို 
ရန္ကုန္ကက္သလစ္ သာသနာ လက္ 
ေထာက္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ ေစာေယာဟန္မွ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အတူ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား 

ျခင္း စကၠရမင္တူး ခံယူေသာ အတြဲ (၂၁)
တြဲတို႔အားလည္း ေကာင္း ႀကီးေပးခဲ့သည္။

  ႏွစ္ေပါင္း (၉၀) ျပည့္ုၿပီျဖစ္သည့္ 
ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
အေဆာင္ႏွင့္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ပြဲကို
လည္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ 
ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ရဟန္းအမတ္ Car-
dinal Charles Bo၊ ဆရာေတာ္ John Saw 
ေယာဟန္၊ ဆရာေတာ္ Peter Louis Ca 
Ku၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာ 
သာေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ စစ္ဘက္ 

ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာလူ 
ႀကီးမ်ား၊ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ လူႀကီးသူမမ်ားႏွင့္ 
အတူ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္ကို 
စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ 
သည္။ 

 ညေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ တြင္ 
လည္း နိုင္ငံေက်ာ္ အဆိုရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ဂေရဟမ္၊ ပန္းေရာင္ျခယ္၊ ကိုလီဂါ၊ ကိုထက္ 
ေအာင္၊ တစ္ျခားေသာ အဆိုရွင္မ်ားမွ ေတး 

သီ ခ်င္းမ်ားျဖင့္သီဆို ေဖ်ာ္ေျဖ ခဲ့ၾကပါသည္။  
ေဒသခံ ဘာသာဝင္မ်ားမွလည္း အက 
ပေဒသာ တို႔ျဖင့္ လာေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖေပး 
ခဲ့သည္။ 

 ပြဲေတာ္အစီအစဥ္မ်ားကို ကံစမ္းမဲ  
ေဖာက္ျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ တက္ 
ေရာက္ လာသူ စုစုေပါင္းဦးေရ ၃၀၀၀ 
ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

KYENGTUNG-OSC

ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိ ေကာင္းႀကီးေပး၍ ေစာင့္မေတာ္မူပါေစေသာ္၊ 
ထာဝရဘုရားသည္ သင္၌ မ်က္ႏွာေတာ္အလင္းကုိ လႊတ္၍ ဂ႐ုဏာ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ္၊ 

ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိေျမႇာ္ၾကည့္၍ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါေစေသာ္



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 15

ကၽြန္ုပ္ခ်စ္လွစြာေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔...

မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ခရစၥမတ္ေန႔တြင္ ဘုရားသခင္၏ 
ၾကြယ္ဝေတာ္မူေသာ ေကာင္းခ်ီးေတာ္မ်ား ခံစားၾက ရပါေစေၾကာင္း 
ဦးစြာပထမ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္ႏွင့္အတူရွိေသာ ျပည္သူ 
ျပည္သား အားလုံးအတြက္လည္း လာမည့္ႏွစ္သစ္သည္ သတင္း 
ေကာင္းမ်ားႏွင့္ျပည့္ေသာႏွစ္ ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း အထူးသတိရ ဆု 
ေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ခရစၥမတ္၏ အသက္ 
ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရွင္၏ သတင္းစကားေတာ္မွာ ခရစၥ 
မတ္၏ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာပင္ျဖစ္သည္။ ေအးခ်မ္းလွပေသာထိုည၌ 
လူသားသည္ ကၽြန္ုပ္ကဲ့သို႔လူ႔ဇာတိအျဖစ္ကို ယူေတာ္မူ၍ ႏုံခ်ာလွ 
ေသာ ႏြားစားခြက္တြင္ ဖြားျမင္ျခင္းခံေတာ္မူေသာအခါ သိ ၾကားတ
မန္ေတာ္မ်ားက"စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းရွိေသာသူအေပါင္းတို႔၌ 
ၿငိမ္းခ်မ္းရွိျခင္းရွိေစသတည္း" ဟု သံၿပိဳင္ က်ဴးေအးခဲ့ၾကသည္။ ထို 
ခရစၥမတ္ သတင္းစကားမွာ အမွန္ တကယ္ပင္ရိုးရွင္းလွေပသည္။

စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းရွိေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးအားလုံး၌ 

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိေစသတည္း

 ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ 
တြင္ ထူးျခားလွေသာ အလွည့္အေျပာင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ 
ထိုႀကိဳးပမ္းခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔ တစ္နိုင္ငံလုံးသည္ မိသား 
စု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံေတာ္ပါး၌ ေတာင္းေလၽွာက္ၾကပါ 
သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူသားတို႔အၾကား ဆက္ 
ႏြယ္မႈကို ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ရန္ ၾကြလာေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းကို 
သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ နိမ့္က် 
ေသာ လူ႔အျဖစ္ကို ယူေတာ္မူ၍ လူသားတို႔၏ဘဝမွာ ျပည့္ဝစုံလင္ 
လာခဲ့သည္။ ဆင္းရဲသားဘဝကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္ခံယူေတာ္မူျခင္း 
အားျဖင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မွာ အားေကာင္းခဲ့ 
သည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ခြန္အားကင္းမဲ့ေသာ အျဖစ္ကို ခံယူ 
ေတာ္မူခဲ့သျဖင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလုံးမွာ စြမ္းအားျပည့္ဝလာခဲ့ 
သည္။

 ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္သည့္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ မိသားစု စိတ္ 
ဓာတ္ျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏လက္ကို ဆန႔္တန္း၍ႏွလုံးသား၌ ေမၽွာ္လင့္ 
စိတ္ျဖင့္ ဤေမတၱာတစ္ပုဒ္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ရြတ္ဆိုၾက ပါသည္ ...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းေရာင္ျခည္သည္ 

ကၽြန္ုပ္တို႔ေျမေပၚတြင္ ထြန္းလင္းပါေစ

 ျမန္မာနိုင္ငံမွ ကၽြန္ုပ္၏ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတစ္ဦးစီတိုင္း
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း သံတမန္ျဖစ္ ပါေစ 
ေၾကာင္း ကၽြန္ုပ္ဆုေတာင္းပါသည္။ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာ 
အသိုင္း အဝိုင္းသည္လည္း မိမိတို႔တတ္နိုင္သည့္အပိုင္းျဖင့္ ကူညီ 
နိုင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာ၌ လူတိုင္းပါဝင္ၾကရန္ 
ခရစၥမတ္က စိန္ေခၚေနပါသည္။ တိတ္ဆိတ္လွေသာ ထိုညတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းစကားကို အာဏာပိုင္မ်ား၊ ရွင္ဘုရင္မ်ား၊ လူ 
ခ်မ္းသာမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ထိုသတင္း 
စကားကို ၾကားနာရသူတို႔မွာ အာဏာမရွိသည့္ ရိုးသားေသာ သိုး 
ထိန္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ပထမဆုံးခရစၥမတ္ညတြင္ ၾကားခဲ့ရ 
ေသာထို သတင္းစကားကို ယခုတစ္ဖန္ျပန္လည္ၾကားနာၾကပါစို႔။ 
ျမန္မာနိုင္ငံသားအေပါင္းတို႔ ...။

ကၽြန္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သံတမန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ

 ခရစ္ေတာ္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔သမိုင္း၏ အခက္ခဲဆုံးအ 
ခ်ိန္တြင္ ၾကြလာေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ၾကြျမန္း 
လာေတာ္မူျခင္းသည္ ကုသျခင္းခံစားရသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴး 
လူမ်ိဳးတို႔သည္ မ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊အုပ္ခ်ဳပ္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပန္လည္ 
သင့္ျမတ္ေစေတာ္မူမည့္ ေမဆိယကယ္တင္ရွင္ကို ေစာင့္ေမၽွာ္ေန 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကာလ၌ ၄င္းတို႔သည္ စစ္ေဘးဒဏ္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခံစားေနၾကရသည္။

 ျမန္မာနိုင္ငံသည္လည္း သမိုင္းေၾကာင္း အလွည့္အ 
ေျပာင္းတစ္ခုကို ၾကဳံေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ေျမာက္မ်ား လွစြာေသာ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား 
အၾကားတြင္ မၿပီးဆုံးနိုင္ေသာစစ္ပြဲမ်ား၊ လူမ်ား အစုလိုက္ အျပဳံ 
လိုက္ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာရျခင္း၊ လူငယ္မ်ားစြာ ျပည္ပထြက္၍ အလုပ္ 
လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးေဖာက္ျပန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပန္ 
လည္ ေအးခ်မ္းမႈကို လိုလား ေတာင့္တလ်က္ရွိၾကသည္။

 ဘုရားသခင္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ လြန္စြာရက္ရက္ 
ေရာေရာေပးသနားေတာ္မူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္း
တြင္ က်က္သေရႏွင့္ျပည့္စုံေသာသူမ်ား၊သဘာဝ သယံဇာတမ်ား၊ 
ဘာသာ သာသနာ ထြန္းကားျခင္းမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုအရာမ်ားကို 
တစ္ပါးသူတို႔ပင္ အားက်လ်က္ရွိၾကသည္။ ဤနိုင္ငံသည္ဘုရား 
ရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ႏွစ္သက္ ျမတ္နိုးေတာ္မူေသာ ေရႊနိုင္ငံပင္ျဖစ္ 
ေပသည္။

 ထိုကဲ့သို႔ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားစြာရွိေနပါေသာ္လည္း 
ကမၻာကျမန္မာနိုင္ငံကို သိသည့္ပုံစံမွာကြဲျပားေနေလသည္။ ျမန္မာ 
နိုင္ငံကို နိုင္ငံတကာတရား႐ုံးပင္ တရားစြဲခဲ့ၾကသည္။ ျပင္းထန္ 
ေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ဤနိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ခရစၥ 
မတ္သည္ ေနာင္တရရန္ႏွင့္ အက်င့္ေျပာင္းလဲရန္ ႏႈိးေဆာ္လ်က္ 
ရွိသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ မုန္းတီးစိတ္ရွိပါက ထိုအက်င့္ကို ေျပာင္းလဲ 
ရန္လိုအပ္သည္။ဘုရား သခင္ကိုလည္းေကာင္း၊ လူသားအခ်င္း 
ခ်င္းကိုလည္းေကာင္း လြန္က်ဴးမိေသာ အျပစ္အမွားမ်ားရွိပါက 
ေနာင္တရ ရန္လိုအပ္သည္။

 ျမန္မာနိုင္ငံမွလူမ်ား ဒုကၡ ခံစားေနရျခင္း အေပၚ ကမၻာက 
စိုးရိမ္ပူပန္သည္ကို ျမန္မာနိုင္ငံနားလည္ရန္လိုအပ္သည္။ ျပႆ 
နာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းၿပီး ျပႆနာ၏ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ ခံစား 
ရေသာသူမ်ား ေနရပ္ျပန္နိုင္ေရးကို ၄င္းတို႔ လိုလားၾကသည္။ တစ္ 
ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကမၻာက ျမန္မာနိုင္ငံကို ပိုမိုနားလည္ရန္ လိုအပ္ 
သည္။

 နိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ မိမိ၏လုံျခဳံေရး 
အတြက္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာအစီအမံမ်ားရွိသည္။ ကမၻာ တစ္ဝန္းလုံး 
မွ နိုင္ငံမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏လုံျခဳံေရးအစီအမံ ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ 
ဤတိုင္းျပည္၌ ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ ဒီမိုကေရစီ႐ုန္းကန္မႈကို ကမၻာ 
က နားလညရ္န ္လုိအပသ္ည။္ စစမ္နွ္ေသာဒမီိကုေရစရီေရးအတြက ္
႐ုန္းကန္ ေနရေသာဤ တိုင္းျပည္ကို နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက
တြဲကူရန္ လိုအပ္သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ျပန္ 
လည္ အေရးယူရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ယင္းအတြက္ ထိခိုက္ 
ရသူတို႔မွာ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္ေလသည္။

 ကမၻာက ျမန္မာနိုင္ငံသားတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလား 
သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားတို႔ ေလၽွာက္ခဲ့ေသာခရီးမွာ ရွည္လ်ားၾကမ္း 
တမ္းသညက္ိ ုကမၻာက သသိည။္ ဤနိငုင္ရံွ ိလတူိငု္း၏စတိ္ႏလွုံးတြင ္
ႀကီးမားေသာအိပ္မက္ ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ ကမၻာအသိုင္းအဝိုင္း အ 
ေနျဖင့္ ထိုစိတ္ကူးအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ လို 
အပ္သည္။ ေဘးဒုကၡ ဆိုးမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံသားတို႔ မခံထမ္းလို 
ၾကေတာ့ပါ။ ၄င္းတို႔၏ စိတ္ႏွလုံးတြင္ စိတ္ကူးအိပ္မက္သစ္မ်ား ရွိ 
ၾကပါသည္။ ခရစၥမတ္ဟူသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ကို 
စိတ္ကူးပုံေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ထိုစိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကို 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ၾကပါေစ။

 ယခုအခ်ိန္အခါ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာ 
နိုင္ငံအား ထိုးႏွက္ခ်က္မွာ နိုင္ငံအတြက္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေပၚ လာေစ 
နိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္လာပါက ေျပာင္ေခ်ာေနေသာ ေက်ာက္ေပၚ 
တြင္ စမ္းတဝါးဝါး ေလၽွာက္ေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ျမန္ 
မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ျပဳလုပ္ 
ေပးသင့္ေသာအရာမွာ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ျခင္းမဟုတ္ဘဲ နားလည္မႈ 
ရွိျခင္း၊ အႀကံေပးျခင္း၊ ေဖးမတြဲကူျခင္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ သာမန္ 
ျပည္သူလူထုကိုထည့္ တြက္ျခင္းမရွိဘဲ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ပါက ျမန္မာျပည္သားတို႔အေပၚ ကမၻာက ထားသည့္ ေစတ 
နာကို မွန္ကစြာ အဓိပၸာယ္ေကာက္နိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ယင္း 
သည္ ပင္ ခရစၥမတ္သတင္းစကားျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၊ 
၄င္းတို႔၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား၊ ၄င္းတို႔ခံစားခဲ့ရေသာ ဒုကၡမ်ားကို 

နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ။

 တိုင္းျပည္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကလည္း နိုင္ငံတကာ 
အသိုင္းအဝိုင္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ လူသည္ 
ကၽြန္းမဟုတ္သကဲ့သို႔ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံသည္လည္း တစ္ခုတည္းထီး
ထီးရပ္တည္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ မဟာမိတ္ 
နိုင္ငံမ်ား ယခုထက္ပိုမိုမ်ားျပားဖို႔ လိုအပ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူ 
ျပည္သားမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလားေသာ နိုင္ငံမ်ားစြာ ရွိၾက 
သည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီေျပာရမည္ ဆိုပါကလည္း ကြယ္လြန္သြားၿပီ 
ျဖစ္ေသာ ကိုဖီအာနန္ကဲ့သို႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားလိုအပ္သည္။ ကိုဖီအာနန္ 
သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပႆနာကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္အေျဖရွာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ အစီရင္ခံစာ 
ကို အေျချပဳ၍ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈျပန္လည္ တည္ 
ေဆာက္ ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္။ သူသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ 
နိုင္ငံအ တြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္တစ္ဦးပင္ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ုပ္ 
တို႔၏ တိုင္းျပည္တြင္ နာက်င္ဖြယ္အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ ၾက 
သည္။ ၄င္းတို႔ကို ကၽြန္ုပ္တို႔လက္ခံနိုင္စြမ္းရွိရမည္။ နိုင္ငံတကာအ
သိုင္းအဝိုင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပႆနာ၏သက္ ေရာက္မႈဒဏ္ခံခဲ့
ရေသာသူတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ႏိုင္ 
ရမည္။

 ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အရွင္ျဖစ္ ေတာ္ 
မူသည္။ သာမန္ႏြားစားခြက္၌ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရွင္ဖြားျမင္ေတာ္မူ 
ျခင္းမွာ မုန္းတီးမႈႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔ျဖင့္ အေမွာင္ဖုံးေနေသာ ကမၻာ 
ေျမအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ လည္း 
ထိုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးကို ၾကဳံ ေတြ႕ေနရသည္။ ေခ်ာက္ခ်ား
ဖြယ္အေမွာင္ထု၏အလြန္တြင္ ေတာက္ပေသာ အ႐ုဏ္ဦး ေရာက္ 
လာစျမဲပင္။ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ အသစ္ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းတို႔ 
ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ထြက္ ေပၚလာပါေစ။

 အို ... ေယဇူးဘုရားသခင္ ၾကြလာေတာ္မူပါ။ ထာဝရ 
တည္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္းခ်ီးေတာ္ျဖင့္ ဤတိုင္းျပည္ကို 
ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါ။ ႀကီးျမတ္ေသာဤတိုင္းျပည္၏ နိုင္ငံသူ 
နိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ေမၽွာ္လင့္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ သာယာဝ ေျပာ 
ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပည့္စုံေသာ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သစ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ယုံ 
ၾကည္မႈထားပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ 
တစ္ခုတည္းေသာလမ္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းရွိေသာသူတိုင္း၌ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိေစသတည္း။

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာခရစၥမတ္ႏွင့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအေပါင္း
ခေညာင္းေသာႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ။

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို SDB
ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ၂၀၁၉ - ခရစၥမတ္သတင္းစကား



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး16

ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ေမြးေန႔ပြဲေတာ္အႀကိဳ က်င္းပျခင္း
 ပုသိမ္ၿမိဳ႕ မဟာေဗာဓိလမ္းရွိ အ 
မွတ္ (၄) အေျခခံပညာ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းမွ ကက္သလစ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွ ခရစၥ 
မတ္ပြဲေတာ္အႀကိဳ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ နံနက္ 
(၁၀) နာရီတြင္ ေဝ႒ဳဝန္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။ 

 အဆိုပါအခမ္းအနားကို ဆရာမ 
နန္႔က်င္ေအးမွ အဖြင့္ဆုေတာင္း ေမတၱာျဖင့္ 
စတင္ေပးျခင္း၊ ခရစ္ယာန္သားငယ္၊ သမီး 
ငယ္မ်ားမွ ခရစၥမတ္ေတးသံသာမ်ားျဖင့္ 

ႀကိဳဆို သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးျခင္းႏွင့္ ဆရာႀကီး 
ဦးေစာဂ်ိမ္း(စ္)မွလည္း ခရစၥမတ္၏ အဓိ 
ပၸါယ္ကို နက္နဲစြာ ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ 
ေနာက္ ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္မ်ားကို အ 
ျပန္အလွန္ေပးခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို မြန္း 
တည့္ (၁၂) နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။

 ထို႔အတူ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚရိွ အမွတ္ 
(၅) အထက အမွတ္(၆) အထက၊ အလက 
(၂) တို႔မွလည္း ေမြးေန႔ေတာ္ အႀကိဳအခမ္း 
အနားမ်ား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

  နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 
ဗဟိုသသာသနာ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ 

ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးက်င္းပ

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဗဟို 
သာသနာအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ ႏွစ္ပတ္ 
လည္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ 
ဘာလ (၁၅) ရက္ႏွင့္ (၁၆) ရက္တို႔တြင္ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတာ ကာသီျဒယ္ရွိ သာသနာ့ 
ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ 
ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာ 
သနာရွိဇံု (၃) ဇံုမွ သာသနာအုပ္စု (၃၆) 
အုပ္စုမွ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား (၁၂၈)ဦး 
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ 
Fr.ဟင္နရီႏွင့္ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဖာသာရ္ ဂ်ိဳစဖတ္တို႔က အမွာစကားေျပာ 
ၾကားၿပီး သာသနာအုပ္စုအသီးသီးမွ အစီ 
ရင္ခံစာမ်ားတင္သြင္း ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ဇံုအ 

လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ဒုတိယေန႔ နံနက္ (၈း၃၀) နာရီ 
တြင္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ ၾသဝါဒ 
ကိုနာယူၿပီး ဖာသာရ္ ေအာင္ေက်ာ္ဦး၏ 
ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ပံုသြင္းျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
ေဝမွ်ေပးျခင္း၊ ျပင္ပပညာရွင္တစ္ဦးမွ ျမန္ 
မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ကက္သလစ္ 
သာသနာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဆြးေႏြးသြားပါ 
သည္။

 ညေနပိုင္းတြင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား ညႇိႏိႈင္း ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ၿပီး အစည္းအေဝးကို ညေန (၄)နာရီ 
တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။
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ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ ၆၆ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ႏွင့္ ဦးပၪၨင္းသိကၡာတင္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

 ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ ၆၆ 
ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ႏွင့္ ဦးပၪၨင္းသိကၡာတင္ျခင္း 
အခမ္းအနား ” ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ 
ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၌ 
ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ ၆၆ 
ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ႏွင့္ ကိုရင္ႏွစ္ပါးအားဦးပၪၨင္း 

သိကၡာတင္ျခင္း အခမ္းအနားကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ 
စိန္ပီတယ္ ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
နံနက္ ၇ နာရီ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
 ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ေမြးေန႔ အ 
ႀကိဳ ညေန  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) 
၌ ဆရာေတာ္အား ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ျခင္း 

အခမ္းအနားကို ညေန ၇ နာရီတြင္ တင္ 
ဆက္ခဲ့ပါသည္။ 
 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၌ ကိုရင္ 
ႀကီး Caesar Htoo Ko Ko ႏွင့္ ကိုရင္ႀကီး 
Robert Nyan Lin တို႔သည္ ပုသိမ္ ဆရာ 
ေတာ္ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ လက္ေတာ္မွ ဦးပၪၨင္း 

သိကၡာကို ခံယူခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲေတာ္၌ 
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ား၊ ဦးပၪၨင္းမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ 
ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ဘာသာတူမ်ား တက္ 
ေရာက္ ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးၾကပါသည္။ 
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အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ 
အသင္း၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ

 ပုသိမ္သာသနာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ဗင္း 
ဆင္းဒီေပါလ္အသင္း နာယက ေဒၚမာလာ 
လြင္ ဦးေဆာင္၍ အသင္းဝင္မ်ားသည္ ပု 
သိမ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ား၊ နာ 
တာရွည္ေရာဂါ ခံစား ေနရသူမ်ား ထံသို႔ 

မုဆိုးမ၏အလွဴ

 ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ပုသိမ္မံုရြာေရဦးလမ္းမ 
ေလဆိပ္ေရွ႕ Shining star restaurant 
ပိုင္ရွင္ ပုသိမ္စိန္႔ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း၏ 
နာယကျဖစ္သူ ေဒၚမာမာလြင္သည္ မုဆိုးမ 
တစ္ဦးအေနျဖင္ ့ခ်ိဳးျခံေခၽြတာစုေဆာင္းထား 
ေသာ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း (၃၀) အား 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေန႔က်င္းပ

 ”International Volunteer Day 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား 
ေန႔” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
မ်ားေန႔ ( International Volunteer Day) 
အခမ္းအနားကို က႐ုဏာ၊ ပုသိမ္အဖြဲ႕၏ 
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မရမ္းေခ်ာင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ 
ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာလ 
၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီ 
ထိေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤ 
အခမ္းအနားတြင္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသ 
နာမွ အဖဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီႏွင့္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ စာေရး 
ဆရာ ဦးညီမင္းညိဳ၊ ေဒါက္တာ လွျမတ္ေသြး 
ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးမွ အစိုးရအဖြဲ႕၊ 

တိုင္းအဆင့္ လႈမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဆရာ 
မ ေနာ္သဝါး၊ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန႔္ခြဲေရးဦး
စီးဌာနမွၫြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းစိုး၊ ပုသိမ္ 
ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ လူမႈေရးလုပ္ 
ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤ အခမ္းအနား 
တြင္ အဖဆရာေတာ္ဘုရားမွ အားေပးစ 
ကား၊ ေဒါက္တာ လွျမတ္ေသြးမွ အားေပး 
စကား၊ စာေရးဆရာ ဦးညီမင္းညိဳမွ ေစတ 
နာ့အေၾကာင္း ေဝငွခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို 
မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါ 
သည္။ 
  Photo. . OSC Pathein

ဟသၤာတဇုံသာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္သင္တန္း

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဟသၤာ 
တဇုံ ဓမၻီလူငယ္ဗဟိုေက်ာင္းစု၌ သာသနာ 
ျပဳကေလးသူငယ္ သင္တန္းကို ၂၀၁၉ ဒီဇင္ 
ဘာလ ၂၇ မွ ၃၀ ထိ ၃ ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ ဤသင္တန္းကို လူငယ္တာဝန္ခံ Fr 
Gilbert Sune Sune တို႔အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ 
ကာ စကၤာပူနိုင္ငံမွ Lay Canossian မွ ဆပ္ 
ကပ္လူငယ္မ်ား သင္တန္းတြင္ ၃ ရက္တာ 
ပို႔ခ်ေဝငွခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ 
မွလည္း သက္ေထြးမ်ားအား ဒီဇင္ဘာလ 
၃၀ ရက္ေန႔တြင္ မစၧားတရားျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး 
သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အား 
ေပးစကားေျပာၾကားျခင္း၊ သက္ေထြးမ်ား 

ႏွင့္အတူ နံနက္စာ သုံးေဆာင္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ 
ၾကပါသည္။ သင္တန္း ကာလတြင္သာသနာ 
အလိုက္ အကၿပိဳင္ပြဲ၊ အဖြဲ႕လိုက္သီခ်င္းဆို 
ၿပိဳင္ပြဲ၊ စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ဘုရားစကားသင္ 
ၾကားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဟသၤာတ 
ဇုံ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္ သင္တန္းသို႔ 
တက္ေရာက္ၾကေသာ သာသနာအသီးသီးမွ 
သက္ေထြးမ်ား ၄၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ညေန ၇ နာရီ 
တြင္ သင္တန္းဆင္းပြဲကို ျပဳလုပ္ကာ သာ 
သနာျပဳကေလးသူငယ္ သင္တန္းကို အဆုံး 
သတ္ခဲ့ပါသည္။ 
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔၌ 
သြားေရာက္၍ ၾကည့္႐ႈအားေပးျခင္း၊ ဆု 
ေတာင္းျခင္းႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား၊ အာဟာရအ 
စားအစာမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

  နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔၌ 
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာအဖဆရာေတာ္ 
ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီအား သြားေရာက္လွဴဒါန္း 
ခဲ့ပါသည္။
  နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)
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ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္အစည္းအေဝး
 ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ အ 
တြင္းရွိရဟန္းေတာ္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးႀကီးကို (၂၆. 
၁၁.၂၀၁၉ မွ ၆.၁၂.၂၀၁၉) အထိ ေတာင္ 
ငူၿမိဳ႕ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္ 
၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္းကို ဒိုမိနီကန္အသင္းဂိုဏ္းမွ Rev.
Fr.Anthony Vincent မွ တရားေရေအး 
တိုက္ေကၽြးေပးၿပီး၊ အစည္းအေဝးႀကီးကို 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ဓာႏုႏွင့္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားတို႔မွ ဆက္လက္ၿပီး ျပဳလုပ္ 
ကာ စုေပါင္းမစၧားတရားေတာ္ျမတ္၌ ဆီသုံး
မ်ိဳးေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ပါသည္။ရဟန္းေတာ္
မ်ား (၆၃) ပါး ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)

ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ လူငယ္မ်ားႏွစ္ဖြင့္ပြဲ
 ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၂၀၁၉  
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား Christmas gathering  
ႏွင့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ 
လ (၁၃-၁၅) အထိ လိပ္သိုကက္သလစ္ 
ဓမၼာ႐ုံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ 
ဖြင့္ပြဲကို ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အိုက္ 
ဇက္ဓာႏုမွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ကာ မစာၦး 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ရဟန္းေတာ္ (၄) ပါး 
ႏွင့္အတူ တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎ဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္းကို Rev. Fr. ရီးခ်က္အားခိုမွ 
တရားေရေအး တိုက္ေကြၽးေပးၿပီး လူငယ္ 
တာဝန္ခံ Rev.Fr.ဂြၽန္ ၿငိမ္းမင္းသူ၊ လိပ္သို 
ေက်ာင္းထိုင္ Rev. Fr. Daniel အာခိုးမွ 
အားေပးအမွာစကား ႁမြက္ၾကားေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၈၆) ဦး ရွိပါ 
သည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)

လိပ္သိုတိုက္နယ္အတြက္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီးအိုက္ဇက္ဓာႏုသိုးထိန္းခရီးစဥ္

       ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ဆရာ 
ေတာ္ အိုက္ဇက္ဓာႏု၏ လိပ္သိုတုိက္နယ္ 
အတြက္သိုးထိန္းခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလ (၁၅-၂၀) အထိ လၻက္အင္း႐ြာ 
သစ္အုပ္စု၊ မစေအာက္ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ 

မစအလယ္႐ြာအုပ္စု တို႔ကိုခရီးျပဳခဲ့ပါသည္။ 
၎ခရီးစဥ္၌ဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ဆရာေတာ္ႀကီး
အားဂုဏ္ျပဳျခင္းအခမ္းအနားတြင္ လူမ်ားစြာ 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (l.S.R)

ေတာင္ငူၿမိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္သို႔ SSVP အဖြဲ႕ မွခရစၥမတ္ 
အႀကိဳသြားေရာက္ဆုေတာင္းလွဴဒါန္း

 ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ၊ 'ကူ 
ညီ႐ိုင္းပင္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း' စိန္ဗင္း 
ဆင္းဒီေပါလ္အသင္း မွ  ေတာင္ငူၿမိဳ႕အက်ဥ္း 
ေထာင္သို႔ ခရစၥမတ္အႀကိဳ သြားေရာက္ဆု 
ေတာင္းျခင္း၊ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ရွိ လူဦးေရ 
(၁၅၀၀) အတြက္နံနက္စာေကြၽးေမြးလႉဒါန္း 
ျခင္း ကို (၂၃.၁၂..၂ဝ၁၉) ေန႔တြင္ ရဟန္း 
ေတာ္ (၃)ပါး၊ သီလရွင္တစ္ပါးႏွင့္ အသင္း 
ဝင္ (၄၀)ဦး တို႔ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၎အစီ 
အစဥ္ကို SSVP ဝိညာဥ္လမ္းၫႊန္ Rev.Fr.

အူဘားႏိုအားတစ္မွ ဆုေတာင္းေမတၱာ ဦး 
ေဆာင္ေပးကာ၊ လိပ္သိုေက်ာင္းထိုင္ Rev.
Fr.Daniel အာခိုးမွ အားေပးအမွာစကား 
ႁမြက္ၾကားျခင္း၊ Rev.Fr.ဝီလ်ံထူးမွ ဧဝံေဂလိ
သတင္းေကာင္းေဝမွ်ေပးျခင္း၊Sr.ဘက္နက္ 
ဒက္ျမတ္ႏွင္းႏြယ္မွ ေအာ္ဂင္သီခ်င္း ဦး 
ေဆာင္ေပးၿပီး ဘာသာတူမ်ား အာပတ္ေျဖ 
ကာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပင့္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ 
၎ေနာက္ နံနက္စာ ေကြၽးေမြးေပးခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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ပထမကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းမဂၤလာခံယူျခင္း
 သန္႔ရွင္းေသာမယ္ေတာ္မာရိယာ
ပြဲေန႔ႏွင့္အတူ ကေလးသူငယ္ (၇၀) ဦး 
ပထမ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ခရစၥမားအားေပး 
ျခင္း မဂၤလာခံယူျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀ 
၂၀ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) 
နာရီ အခ်ိန္တြင္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဗဟိုဘုရား 
ေက်ာင္း၌ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio 
Athai ဦးေဆာင္ၿပီး မစာၦးတရား ပူေဇာ္ပါ 
သည္။

 မစာၦးတရားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားအသင္းဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား
ဘာသာဝင္မ်ားပါဝင္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ တရား 
ေဒသနာေဟာၾကားအၿပီးတြင္ ကေလးသူ 
ငယ္မ်ားအား ခရစၥမားအားေပးျခင္းမဂၤလာ 
ေပးပါသည္။

 မစာၦးအၿပီးတြင္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ 
ေလးထပ္တိုက္ ဓမၼာ႐ုံ၌ ဘာသာဝင္မ်ား 
အတူတစ္ကြ ေန႔လည္စာ မိတ္ဆုံစားၾကပါ 
သည္။

 ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္သာသနာ၊ 
ကေလာတိုက္နယ္တြင္လည္း ခရစၥမား 
အားေပးျခင္း ခံယူၾကေသာ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားအတြက္ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ဆရာေတာ္ ဘာဆီးလ်ိဳအားသိုက္မွ ဦး 
ေဆာင္ပူေဇာ္ပါသည္။ 

 ခရစၥမားအားေပးျခင္း ခံယူၾက 
ေသာ ကေလာတိုက္နယ္ရွိ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားမွာ စုစုေပါင္း (၃၁) ဦးျဖစ္ပါသည္။

          Tgi-Osc

ဘုရားျဖဴမသန္စြမ္းႏွင့္လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရးေဂ ဟာတြင္ ခရစၥမတ္ႏွင့္
အႀကိဳႏွစ္သစ္ကူးမိတ္ဆုံစားပြဲက်င္းပျခင္း

 ဘုရားျဖဴမသန္စြမ္းႏွင့္ လူငယ္ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေရးေဂဟာတြင္ ခရစၥမတ္ႏွင့္ အႀကိဳႏွစ္ 
သစ္ကူးမိတ္ဆုံစားပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ 

ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ (၁၁း၃၀) နာရီတြင္ 
မိတ္ဆုံစားပြဲက်င္းပရာ ျပည္နယ္အစိုးရမွ 
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာလူႀကီးမင္းမ်ား

တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

 အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ Sr. Julia မွ 
ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေဒၚဇက္စည္စည္မွ အဖြင့္ 
ဆုေတာင္းေမတၱာ ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖင့္ 
အစျပဳပါသည္။

 မိဘမဲ့ကေလးသူငယ္မ်ားက ခရစၥ 
မတ္ေတးသီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုႀကိဳဆိုပါသည္။ 
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားအား လက္ေဆာင္ေပးျခင္းအခမ္းအနား 
ျပဳလုပ္ရာ ခရစၥမတ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း 
မ်ားႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚနန္းေ႐ႊျမင့္ကေပးအပ္ 
ပါသည္။

 စားေသာက္ဖြယ္ရာ မ်ားအတြက္ 

ဖာသာရ္လာဘန္က ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ 
ေပးပါသည္။

 ေဂဟာတာဝန္ခံ စစၥတာရ္ ကလဲ 
ရာညိဳမွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာ 
ၾကားၿပီး မိဘမဲ့ေဂဟာ၏ရာဇဝင္အက်ဥ္းကို 
ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသြားပါသည္။

 မိတ္ဆုံစားပြဲ သုံးေဆာင္ေနၾကစဥ္ 
မိဘမဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားက အကပေဒ 
သာႏွင့္ ခရစၥမတ္ေတးသီခ်င္းမ်ားကို သီဆို 
ဧည့္ခံကာ မိတ္ဆုံစားပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ
က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

   Sai-Sheng

ဘာသာေပါင္းစုံ ခရစၥမတ္အႀကိဳ မိတ္ဆုံစားပြဲႏွင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအခမ္းအနား 
မႏၲေလးကက္သလစ္သာသနာတြင္ ျပဳလုပ္

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၄) 
ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက စိန္ကိုလန္ဘန္သီလ 
ရွင္မ်ားဦးစီးသည့္ ဘာသာေပါင္းစုံ အမ်ိဳး 
သမီးအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္၍ ဘာသာေပါင္းစုံ 
ခရစၥမတ္အႀကိဳပြဲေတာ္ႏွင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳး 
ျခင္း အခမ္းအနားတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ 
သည္။

 အခမ္းအနားသို႔ ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥ
လာမ္ဘာသာ၊ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ဟိႏၵဴဘာ
သာႏွင့္ ဘဟာအီ ဘာသာတို႔မွ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထား 
ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

 ေ႐ႊႏွလုံးေတာ္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း 
နံနက္စာကို အတူတကြ သုံးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး 
ေနာက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။

 သစ္ပင္မ်ားအား ေ႐ႊႏွလုံးေတာ္ 

ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၊ ေ႐ႊက်ီးျမင္ဘုရား အ 
တြင္း၊ စရီးအမိဘီကာမယ္ေတာ္ႀကီးဘုရား 
ေက်ာင္းအတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဗလီအတြင္း 
မ်ားသို႔ အတူတကြလမ္းေလွ်ာက္သြားၾက၍ 
တစ္ေနရာလွ်င္ သစ္ပင္ႏွစ္ပင္စီ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ 
ၾကပါသည္။

 ၎သစ္ပင္တို႔မွာ တျပည္ပူရပင္ 
ႏွင့္ Peace Lili ပင္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ဘာသာေပါင္းစုံ ခရစၥမတ္အႀကိဳ 
ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ 
ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို 

ထည့္ရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ကမာၻေပၚ 
တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာ 
သာေပါင္းစုံမွ လူသားမ်ားအားလုံးသည္ 
ကမာၻေျမႀကီး တစ္ခုတည္းေပၚတြင္ အတူ 
တကြ ေနထိုင္၍ တစ္ခုတည္းေသာေလကို 
သာအတူတကြ ႐ွဴ႐ႈိဳက္ ၾကရတာျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ သစ္ပင္မ်ားဟာ ေအာက္စီဂ်င္ကို 
ထုတ္လႊတ္ေပးၾကတဲ့အတြက္ သစ္ပင္စိုက္
ရန္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎သစ္ပင္မ်ား 
ကို အတူတကြစိုက္ပ်ိဳး၍ အတူတကြျပဳစု 
ပ်ိဳးေထာင္ၾကရင္ ဘာသာတရားမ်ား အခ်င္း 
ခ်င္းလည္း မေကာင္းမႈကိုေရွာင္၍ ေကာင္း 
မႈမ်ားကိ ု အတတူကြ စည္းလံုးညီၫႊတစ္ြာျဖင့ ္
လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုသည့္ ရည္ 
႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အစီ 
အစဥ္ကို ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရွိ 
ရပါသည္။

Pinky MDY - OSC



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး20

ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

“ေျမႀကီးေပၚ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ရွိေစသတည္း” (Pacem In Terris)

၁။ ေျမႀကီးေပၚ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ရွိေစသတည္း။ Pacem In Terris (ရွင္လုကာ ၂း၁၄) 
ဤမဂၤလာစကားသည္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ား၏ သတင္းစကားျဖစ္သည္။ ဘုရား 
သားေတာ္ ဤေလာကသို႔ ဆင္းႂကြလာေတာ္မူ၍ လူ႔အျဖစ္ယူေတာ္မူေၾကာင္းကို ေၾကျငာ 
ေဟာေျပာျခင္းသည္ ဤေလာက၌ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
ဘုရင္ ႂကြေရာက္ တည္ရွိေနေတာ္မူၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေၾကျငာေဟာေျပာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ထိုဘုရင္ ၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ျပည့္ဝ၍ နိစၥအၿမဲတည္ လိမ့္မည္(ေဟရွာယ 
၉း၆-၇) ျဖစ္သည္။ ဘုရား၏အုပ္စိုးျခင္း၊ ဘုရားဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္၏လႊမ္းၿခဳံျခင္း၊ ဘုရား 
ႏွင့္အတူတည္ရွိျခင္း၊ ဘုရားႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ဘုရားသားေတာ္ ဤေလာကသို႔ ဆင္းႂကြလာေတာ္မူျခင္းမွာ ေလာကလူသားတို႔အား 
“ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းလမ္းစဥ္” ကို ေဖာ္ေဆာင္ ၫႊန္ျပေပးေတာ္မူရန္ ျဖစ္ပါသည္ (ရွင္လုကာ 
၁း၇၉)။ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီး ဆာငတ္ေတာင့္တခဲ့ေသာ ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕ရွိ ေရတြင္းမွ 
ထြက္ေသာ စမ္းေရၾကည္မွာ(ဒု-ဓမၼရာဇဝင္ ၂၃း၁၅)၊ ထိုၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ျခင္းခံေတာ္ မူေသာ 
သခင္ေယဇူးထံေတာ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုရည္ၫႊန္းသည္။ သခင္ေယဇူး 
အားျဖင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း” သည္ ျမစ္ေရကဲ့သို႔စီးဆင္းလာေသာအခါ(ေဟရွာယ ၄၈း၁၈)၊ 
“ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းနမ္းၾကလိမ့္မည္ (ဆာလံက်မ္း 
၈၅း၁၀) အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

၂။ ဘုရားသားေတာ္ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏုံခ်ာစြာေမြးဖြားရျခင္း၊ ႏြားစားခြက္ထဲ၌ သိပ္ထား 
ခံရျခင္းစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ေတာ့ 
မဟုတပ္ါ။  ညႇင္းပန္းႏွပိစ္က္ျခင္းႏွင့ ္ဆင္းရဲဒကုၡမ်ိဳးစုခံထံမ္းလ်က ္လကဝ္ါးကပတ္ိငု္ေပၚတြင ္
အေသခံကာ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ဘုရား 
သားေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းလမ္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ၫႊန္ျပ ေတာ္မူခဲ့ရေပသည္။ ရွင္ျပန္ 
ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ထင္ရွားျပေတာ္မူ၍ သင္တို႔၌ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိပါေစဟု တပည့္ေတာ္ႀကီး 
တို႔အား ျပည့္စုံႂကြယ္ဝေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း (ရွင္ေယာဟန္ ၂၀း၁၉) ကို ေပးေတာ္မူခဲ့သည့္ 
သခင္ေယဇူးသည္။

 “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏” (ရွင္မာ 
ေတဦး ၅း၉) ဟု ကုိယ္ေတြ႕ တရားေတာ္ကို သြန္သင္ေတာ္မူ၍ ဆႏၵရိွ႐ုံမွ်ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
႐ုပ္လုံးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစေတာ္မူသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
ဆုလာဘ္သည္ အျမင့္ျမတ္ဆုံး ေသာဆုလာဘ္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုက္သင့္ေသာ အဖိုးအခကို 
မျဖစ္မေန ဦးစြာေပးဆပ္ျခင္း ျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟူေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းလမ္းစဥ္ကို သခင္ေယဇူးသည္ မိမိဘဝအသက္တာျဖင့္ ၫႊန္ျပေတာ္မူသည္။ 
ဘုရားအျဖစ္ေတာ္မွတပါး ဘုန္းစည္းစိမ္ခပ္သိမ္းကို စြန႔္ေတာ္မူသည္သာမက နိမ့္ညံ့ေသာ 
လူ႔ဇာတိကိုခံယူလ်က္ အေစခံကြၽန္တစ္ဦးကဲ့သို႔ အသက္ရွင္က်င့္ ႀကံေတာ္မူျခင္း အား 
ျဖင့္လည္းေကာင္း (ဖိလိပိ ၂း၆-၇)၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ ေသြးေတာ္သြန္း၍ အသက္ 
ေတာ္စြန႔္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္လိုမုန္းတီးျခင္းဟူသမွ်ကို ေခ်ဖ်က္အဆုံးသတ္ကာ ဘုရားသခင္ 
ႏွင့္ လူတို႔ကို ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေပါင္းစည္းေစျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း (ဧဖက္ ၂း၁၆)၊ 
ဘုရားႏွင့္လူ၊ လူႏွင့္လူအျပင္ ဘဝကိုယ္စီ၌လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူ 
ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာက “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို လိုလားေသာ သူတို႔သည္ 
မဂၤလာရွိၾက၏” ဟုမဆိုဘဲ၊ “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေသာ သူတို႔သည္ 
မဂၤလာရွိၾက၏” ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။

၃။ “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္း 
မူကား သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားမ်ားဟု အေခၚခံၾကရလိမ့္မည္” (ရွင္မာေတးဦး 
၅း၉)။ သားေတာ္ေယဇူးဘုရား လူ႔ဇာတိခံယူေတာ္မူသည့္ မဂၤလာအခါသမယျဖစ္ေသာ 
ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ႀကီးကိုက်င္းပရန္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ 
ျပင္ဆင္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေလ့ရွိၾကေပသည္။ ဘုရားသားေတာ္သည္ မည္သည့္အတြက္ႏွင့္ မည္ 
သည့္အရာကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ လူ႔ဇာတိကို ခံယူေတာ္မူခဲ့ပါသနည္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ 
မည့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သားေတာ္ဘုရား၏ လူ႔ဇာတိခံယူေတာ္မူျခင္းပြဲကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ 
တိုင္း က်င္းပေနၾကပါသနည္းဟူေသာ အေမးကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတို႔ၾကား၌ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္း တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ လူသားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရရွိခံစားႏိုင္ရန္ ဘုရားသားေတာ္ 
သည္ ဤေလာက လူ႔အျဖစ္ကို ယူေတာ္မူခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျဖရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
“အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔အဖို႔ သူငယ္ေတာ္ကို ဖြားျမင္၏။ ငါတို႔အား သားကို ေပးသနား 
ေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အံ့ၾသဖြယ္၊ 
တိုင္ပင္ဘက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္းသက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚ 
ေဝၚ သမုတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူလိမ့္မည္” (ေဟရွာယ ၉း၆) ဟူေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္း 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ သားေတာ္မွာ 
“သူငယ္ေတာ္ေယဇူးေလး” ပင္ျဖစ္ေလသည္။

၄။ မိမိတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမရွိ ရွက္ေၾကာက္စြာ ပုန္းေအာင္းေနၾကေသာ 
အာဒမ္ႏွင့္ဧဝတို႔အား သားေရျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာဝတ္လုံကို ဝတ္ၿခဳံေစေတာ္မူခဲ့ေသာ ဘုရား 
သခင္သည္ (ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၂၀) မိမိ သားေတာ္အား လူ႔ဇာတိကို ခံယူေစေတာ္ 

မူျခင္းအားျဖင့္ ေလာကသားတို႔ကို အျပစ္၏ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမွ ေျဖ လႊတ္ေပးေတာ္မူ၍ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းရရွိေစေတာ္မူသည္။ လူ႔အျဖစ္ယူေတာ္မူေသာ ထိုသားေတာ္၌ ဆည္းကပ္ 
ယုံၾကည္သူ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုသားေတာ္အားျဖင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိသူမ်ား” ႏွင့္ “ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္း ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား” ျဖစ္လာႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ထိုသားေတာ္၏ 
သန႔္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ မႈတ္သြင္းေပးေတာ္မူ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား 
“ဘုရား၏သားသမီးမ်ား” ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ထို 
သားေတာ္ ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ကို “အဗၺ၊ အဖ”ဟု (ေရာမ ၈း၁၅) ေခၚဆိုႏိုင္ ေသာအခြင့္ 
ေက်းဇူးကို လည္းေကာင္း ေပးသနားေတာ္မူသည္။ ဂ်ဴးေဒးယျပည္၊ ဘက္သလဟင္ၿမိဳ႕၌၊ 
အပ်ိဳကညာမာရိယာ၏ဝမ္းေတာ္မွ ေမြးဖြားလာေသာ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
ဘုရင္သည္ မိမိ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းလမ္းစဥ္ေတာ္ကို ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမိဳ႕၌ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ 
ေၾကာင္း(ရွင္မာေတးဦး ၂း၅-၆) ႏွင့္၊ ထို “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းလမ္းစဥ္” ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအမႈသည္ 
“ခ်စ္ျခင္းစားပြဲေတာ္” မွ စတင္ေပါက္ဖြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏြားစားခြက္ထဲ၌ 
သိပ္ထားျခင္းခံရသည့္ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး၏ ျဖစ္ရပ္မွန္က ေဖာ္က်ဴးထင္ရွားေစပါသည္ 
(ရွင္လုကာ ၂း၇)။ သခင္ေယဇူး ဘက္သေလ ဟင္ၿမိဳ႕ႏြားစားခြက္ထဲ၌ အစျပဳခဲ့ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အမႈေတာ္သည္ ေနာက္ဆုံးညစာစားပြဲ၌ တပည့္ေတာ္ႀကီး 
တို႔၏ ေျခကိုေဆးေတာ္မူ ျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ခႏၶာေတာ္ကို ထိုစားပြဲေတာ္၌ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာအစာ (Agape) အျဖစ္ အတူတကြပါဝင္သုံး ေဆာင္ၾကရန္ အပ္ႏွံေတာ္မူျခင္း၌ 
ျပည့္ဝစုံလင္စြာ ၿပီးေျမာက္လာခဲ့ပါသည္ (ရွင္ေယာဟန္ ၁၃း၁-၂၀)။

၅။ ေယဇူးသခင္၏ လူ႔ဇာတိခံယူေတာ္မူျခင္းကို ေအာက္ေမ့သတိရလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ေရး၌ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ဘုရား၏သား သမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကို အသစ္တစ္ဖန္ ေပၚလြင္ထင္ရွားေစၾကရပါမည္။ 
ဘုရား၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိ လိုလားေတာင့္တ 
ေနသူမ်ား သာမဟုတ္ဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
လမ္းစဥ္ကို အမွန္တကယ္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူမ်ားျဖစ္ၾကရန္ ဘုရားသခင္ အလိုရွိေတာ္ 
မူသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိဂုဏ္အရွိန္အဝါမ်ား လက္လြတ္ ဆုံးရႈံး 
သြားႏိုင္ပါသည္။ မိမိဥစၥာပစၥည္းကို စေတးရႏိုင္ပါသည္။ အမ်ား၏ကဲ့ရဲ႕မုန္းတီးျခင္း၊ နား 
လည္လြဲမွားျခင္း၊ အထင္အျမင္ေသးျခင္း၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ ေလွာင္ 
ေျပာင္ျခင္းကို ခံရႏိုင္ပါသည္။ သခင္ေယဇူးသည္ ဘုရားႏွင့္လူ၊ လူႏွင့္လူၿငိမ္းခ်မ္းေစေရး 
အတြက္ ဒုကၡမ်က္ရည္အ သြယ္သြယ္ႏွင့္ ေသြးေခြၽးေျမာက္မ်ားစြာကို ရင္းႏွီး သြန္းေလာင္း 
ခဲ့ရပါသည္။ ရက္စက္စြာအေသသတ္မည့္ တိုင္းတစ္ပါးသားတို႔၏လက္သို႔ မိမိလူမ်ိဳးကပင္ 
အသနားမဲ့အပ္ႏွံသည္ကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ နာက်င္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္ လ်န္းခင္းထန္ ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ခရစၥမတ္ သတင္းစကား



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာဆီးလ်ဳိ အားသိုက္ ၏
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ခရစၥမတ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စာလႊာ

ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ ကာလတြင္ ခရစ္ေတာ္၌ ခ်စ္ခင္ရပါေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရွိေနၾကပါေစေၾကာင္း ေရွးဦးပထမ ေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။

ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ႀကီးကို ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ ေအးအတူ ပူအမွ် ေမာင္ႏွမစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနၾက 
သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသျဖင့္ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္မိပါသည္။ အႀကိဳရက္သတၱပတ္ (၄) ပတ္အတြင္း ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္အတြက္ 
ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရင္း ခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ားကို လိုက္လံႏႈတ္ဆက္ကာ ခရစၥမတ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမဂၤလာကို ေဝမွ်ေပးၾက 
သည္ကိုလည္း အစဥ္အလာေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သံုးသပ္မိပါသည္။ တစ္ခ်ိဳကေဒသမ်ားတြင္ ေစ်းပြဲေတာ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
ပြဲေတာ္စသည္ျဖင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲသ႑န္ႏွင့္အတူ စီးပြါးေရးဆန္ဆန္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေနၾကသည္ကိုလည္း 
ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအထြဋ္အျမတ္ထား က်င္းပသည့္ ပြဲေတာ္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ သက္သက္သာ က်င္းပသည့္ ပြဲေတာ္မဟုတ္ေၾကာင္း 
ခရစ္ယာန္တိုင္း သိမွတ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္၏ လူ႕အျဖစ္ကို ယူေတာ္မူသည့္ ေမြးေန႔ေတာ္ျမတ္တြင္ 
ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ သဒၶါတရားမ်ား ထက္သန္စြာျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င္းပျခင္းသည္သာလွ်င္ ေမြးေန႔ရွင္ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ 
အနႏၲေမတၱာေတာ္ကို ေဖာ္က်ဴးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာေျမျပင္၌လည္း ဘုရားခ်စ္ခင္သူေတာ္စင္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း ရွိေစသတည္း (ရွင္လုကာ ၂း၁၄)

ခရစၥမတ္အခါသမယတြင္ သဒၶါတရားျဖင့္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္အတူ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သျခင္း၊ ကိုယ္ 
ခ်င္းစာတရားထားကာ တစ္ပါးသူအား ကူညီျခင္း၊ ေစတနာ၊ သဒၶါတရားထက္သန္စြာ အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ 
ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း စသည့္ ေကာင္းမႈတို႔ျဖင့္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ျမတ္၏ အစဥ္အလာ ေကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္း 
သိမ္းၾကရေပမည္။

ႂကြလာေတာ္မူမည့္ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတာ္ေၾကာင့္ လူတကာအေပါင္း ပူေဆြးေသာက ကင္းေဝး 
ႏိုင္ၾကပါေစ။ ေဘးအႏၲရာယ္ အေပါင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ လုပ္ေဆာင္သမွ်လည္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ 
ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါသည္။

ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ျမတ္၌

         ဘာဆီးလ်ဳိ အားသိုက္ 
ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္

ခံခက္ ဒူးႏွင့္မ်က္ရည္သုတ္ရသူ၊ မိမိလူမ်ိဳး၏ ရန္သူအလား မုန္းတီးကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ခံရသူျဖစ္
သြားႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
၏ တမန္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကရန္ သင္ႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္ကို သခင္ေယဇူးက အလိုရွိေတာ္ရွိ၍ ဖိတ္ 
ေခၚေနပါသည္။

၆။ ေ႐ြးႏႈတ္ကယ္တင္ေသာအရွင္ သခင္ေယဇူးသည္ လူ႔ဇာတိျဖင့္ ေမြးဖြားသန႔္စင္၍ ေ႐ႊ 
လင္ပန္းႏွင့္မဟုတ္ ႏြားစားခြက္ျဖင့္ အခ်င္းေတာ္ေဆးရေသာ ကနဦးအခ်ိန္မွစ၍ ကာလ္ဝါ 
ရီေတာင္ထိပ္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ အေသခံေတာ္မူသည့္အခ်ိန္အထိ အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ 
ျခင္း တရားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဦးလည္ 
မသုန္ ေဖာ္ေဆာင္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ သတင္းဆိုးမွသတင္းေကာင္း၊ က်ိန္ဆဲျခင္းမွ 
ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ၊ ရန္လိုမုန္းတီးျခင္းမွ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာျခင္း၊ အာဃာတတရားမွ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းတရားသို႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ေျခဦးလွည့္ေစေတာ္မူသည္။ သို႔ပါ၍ ဤခရစၥမတ္ကာလ 
အခါသမယ၌ ကယ္တင္ရွင္ သခင္ ေယဇူး ယူေဆာင္လာေတာ္မူေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို 
အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးရွိ လူသားတိုင္း ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကၿပီး၊ မိမိတို႔ 
မွီတင္းေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေျမကမာၻ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ေဒသၿမိဳ႕႐ြာ၊ မိသားစုႏွင့္ တကြ အမိ 
သာသနာေတာ္အတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ား ေဝဆာစြာ ပြင့္လန္းေစသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။ 
သခင္ ေယဇူးက မိမိတပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားအား “ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္းကို သင္တို႔၌ ငါ 
ထားခဲ့၏။ ငါ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ကုိ သင္တို႔အား ငါေပး၏။ ဤေလာကေပးသကဲ့သို႔ သင္ 
တို႔အား ငါေပးသည္ မဟုတ္” (ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၂၇)ဟု ႁမြက္ၾကားမိန႔္မွာေတာ္မူခဲ့သည္
ကို ကုိယ္စီရင္ဝယ္ပိုက္လ်က္၊ ေလာကေပးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ မတူေသာ၊ ေယဇူးဘုရား 
အေမြေပးသည့္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို အျခားသူတို႔အား ျပန္လည္ေဝမွ်ေပး 
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူတို႔ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေက်ေအးႏိုင္ရန္အ
တြက္ ဘုရားသား သမီးမ်ားပီပီ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾက 
ရန္ က်င့္ႀကံႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကပါစို႔ ဟု တိုက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။

 သူငယ္ေတာ္ေယဇူး၏ ခရစၥမတ္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာအျဖာျဖာသည္ အေဆြတို႔အားလုံး 
အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ပါေစ။ သင္ႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ ဤကမာၻေျမ၌ 
ဧကန္အမွန္ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါေစ။

သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္ လ်န္ခင္းထန္
ကေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ - ကေလးၿမိဳ႕
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွစ္သစ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ဖြင့္ၾကမယ္

စာမ်က္ႏွာေတြက အလြတ္ေတြပါပဲ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ 

        အဲ့ဒီစာရြက္ေပၚ စာေတြေရးၾကမယ္

စာအုပ္ကို အခြင့္အေရးလို႔ မွည့္ေခၚပါတယ္

စာအုပ္ရဲ႕ အခန္း တစ္ ကေတာ့ 

    ႏွစ္သစ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္

မဂၤလာ ႏွစ္သစ္ ျဖစ္ပါေစ



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး22

ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 23



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး24

ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

မြန္ဆီေညာ္ လုကာ့စ္ ဂ်င္ေဖါက္ ေဒါင္ဇယ္

ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ပြဲ

ဦပၪၨင္း သုံးပါး တုိ႔၏ ရဟန္း သိကၡာတင္ပြဲ
ႏွင့္

၏


