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၁ ရက္ ဧၿပီ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္ (၇)
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စာ ၁၀ ...

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး 
သူရ ဦးေအာင္ကို ကယားျပည္နယ္ ခရစ္ယာန္ 

ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
စာ ၁၇ ...

မတ္လအတြင္း ျဖန္႔ေဝသည့္ CBCM HERALD စာေစာင္မ်ား 
အခ်ိန္မွီ မေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ စာဖတ္မိတ္ေဆြမ်ားအား 
အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ပါအပ္သည္။

တာဝန္ခံႏွင့္အဖြဲ႕သားမ်ား
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စာ ၉ ...  

သန္႔ရွင္းေသာ ရသတၱပတ္ႏွင့္ ပါစကားပြဲေတာ္အတြက္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အခ်ိန္စာရင္း ထုတ္ျပန္

စာ ၈ ...
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လြတ္လပ္ေသာ အသက္တာ

လြတ္လပ္ျခင္းရေစရန္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အား လြတ္ေျမာက္ေစေတ္ာမူခဲ့ၿပီ (ဂါလားဆီယာ ၅း၁)။ 

 ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအတြက္ ပါစကား ပြဲေတာ္သည္ အလြန္ အေရးပါေသာ ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
မျဖစ္မေန က်င္းပရန္လည္း ဝတၱရားသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသိပင္ျဖစ္သည္။ ပါစကားပြဲကို ပါဝင္က်င္းပရန္ 
အလြန္ လုိအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤပြဲေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို သတိရေစသည္၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ အဖိုးအခကို အသိအမွတ္ျပဳကာ တန္ဘိုးထားေစ 
ခ်င္သည္၊ အထူးသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔မည္ပံု လူ႕ဘံုအလယ္တြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ရမည္ကို လမ္းေတြ႕ေစ 
သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္ျဖင့္ ရယူေပးခဲ့ေသာ ဤ လြတ္လပ္ျခင္း အသက္တာကို အႏွစ္သာရရွိစြာ ေန 
ထိုင္က်င့္ႀကံျခင္းအားျဖင့္ ပါစကားပြဲ အခ်ိန္ကာလကိုလည္း အဓိပၸါယ္ရွိေစပါလိမ့္မည္။

 လြတ္လပ္သူမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္ဆိုသည့္စကားကို မွန္ကန္စြာ နားလည္ရန္လိုပါသည္။ လြတ္လပ္ျခင္း 
ဆိုသည္မွာ "တစ္စံုတစ္ခုမွ" "တစ္စံုတစ္ခု အတြက္" လြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥရာအဲလ္ လူမ်ိဳးတို႔သည္ 
အီဂ်စ္မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ကတိထားရာျပည္သို႔ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါလွ်င္ မည္သို႔မွ် တန္ဘိုး 
မရွိႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္မွ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ျပဳ 
လုပ္ျခင္းမရွိပါမူ မည္သည့္ တန္ဘုိးမွ် ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီ ေနခ်င္သလို 
ေနလို႔ရၿပီဆိုသည့္ အယူအဆသည္ အလြန္လြဲမွားေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေသြးျဖင့္ရယူ 
ေပးခဲ့ေသာ ကယ္တင္ျခင္း အျပစ္၏ ေလွာင္ပိတ္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကာ ဘုရားသခင္၏ သားသမီး 
မ်ား အျဖစ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အသက္တာကို ရွင္သန္ေနထိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ေဟာခဲ့ေသာတမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုက "ကၽြန္ဘဝ၏ 
ထမ္းပိုးေအာက္သို႔ ေနာက္တဖန္ မက်ေရာက္ေစၾကႏွင့္" (ဂါလားဆီယာ ၅း၁) ဟု သတိေပးထားပါေသး 
သည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူခဲ့ေသာအခါက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ အျပစ္တရား၌ ေသခဲ့ၾကၿပီ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသခင္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္က အသစ္ေသာ အသက္တာကို ေနထိုင္ 
ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ရွင္ေပါလုက သြန္သင္ခဲ့သည္၊ (ေရာမ ၆း၄)။ အျပစ္လမ္းထဲသို႔ ျပန္သြားမည္ဆိုပါ ဘဝ 
သစ္ကို ပစ္ၿပီး အျပစ္၏ ကၽြန္ဘဝသို႔ ျပန္ေရာက္မည္သာ ျဖစ္သည္။

 ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ပါစကားပြဲေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်င္းပၾကေတာ့မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမွန္တကယ္ 
လြတ္ေျမာက္ၿပီလား၊ သခင္ေယဇူး၏ အသက္ေသြးေခၽြးတို႔ျဖင့္ ရယူေပးခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ျခင္းကို မခံယူဘဲ 
ကၽြန္ဘဝကိုသာ စြဲလမ္းေနၿပီလားဆိုသည္ကို သံုးသပ္ရမည္။ အစၥရာအဲလ္ လူမ်ိဳးတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းေလး 
ဆယ္ ကႏၲာရတြင္ က်င္လည္ၿပီး ဘုရားသခင္ကတိထားရာ လြတ္ေျမာက္ရာေျမသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ အျပစ္မေကာင္းမႈတို႔ကို သတိႀကီးစြာ ေရွာင္ရွားကာ မိမိကိုယ္ကို ၿခိဳးၿခံ 
ခ်ဳပ္တီးရင္း ကႏၲာရခရီးၾကမ္းႏွင့္တူေသာ ဝါတြင္းကာလကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကပါၿပီ။ မေကာင္းေသာ အက်င့္တို႕ 
ကိုလည္း ႏိုင္နင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ဝါတြင္းကာလ၌ ေဆးလိပ္မေသာက္ အရက္မေသာက္ 
ေရွာင္ၾကည္လာၾကၿပီး ဝါကၽြတ္ပြဲညတြင္ စားေသာက္ပြဲႀကီးႏႊဲကာ မူး႐ူးၾကသည္။ မိမိရရွိထားေသာ အသက္ 
တာအသစ္ကို တန္ဘိုး မထားဘဲ ကၽြန္ခံရာဘဝကို ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 ပါစကားပြဲကာလအလြန္ မိမိ၏ အေနအထိုင္ အက်င့္အႀကံမ်ားကို သတိထားၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ ေနထိုင္ 
ျခင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ျခင္းအသက္တာ၌ တည္တံ့စြာ ရွင္သန္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အတြက္ လြတ္လပ္ျခင္းကို ရယူခဲ့ၿပီ၊ ဝါတြင္းခရီးစဥ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လြတ္လပ္ျခင္းဆီ ေရာက္ရွိလာ 
ၾကပါၿပီ။ ဝါတြင္းကာလအတြင္းမိမိက်င့္ႀကံေနထိုင္ခဲ့ေသာ ပါရမီမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္ႀကံျခင္းအားျဖင့္ 
စံုလင္ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဆီ အေရာက္သြားၾကပါစို႔။

CBCM Herald (သတင္း)

နာယက
ဆရာေတာ္ပီတာလြီစ္က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ လီအို နိန္းခန္႔မန္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ေစာေလာရင္းစ္

ဖာသာရ္ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ရုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ(၁၆)ခုႏွင့္ 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
cbcmosc@gmail.com

CBCM-Herald ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
•  ဧဝံဂလိသတင္းေကာင္းကို ထပ္ဆင့္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ေစရန္၊

•  ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလုံးဆိုင္ရာ 
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္မွီ ပို႔႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊

•  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သာသနာအသီးသီး၊ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္း 
အသီးသီးႏွင့္ CBCM ေကာ္မရွင္အသီးသီးတို႔သည္ နီးကပ္စြာ  
ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္၊

•  ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးကို ေကာင္းေသာသတင္းမ်ား 
အခ်ိန္မွီ(တစ္လတြင္ႏွစ္ခါ) ထုတ္ေဝရန္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အထူးသျဖင့္ online ျဖင့္ေပးပို႔ႏိုင္ရန္၊

•  အာရွသမၼာတရားေလလိွဳင္းအသံ၏ သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္း 
မ်ားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္၊ 

t,f'Dwmh tmabmf

လူငယ္ေမာင္မယ္အေပါင္းတို႔သည္ သူတို႔ ခံယူရရွိေသာ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို 
ရက္ေရာစြာ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ၾကၿပီး မိမိတို႕ကိုယ္ကို ရဟန္းအသက္တာျဖင့္ 

လည္းေကာင္း၊ သူေတာ္စင္ အသက္တာျဖင့္လည္းေကာင္း ဘုရားသခင္အား 
ပူေဇာ္ရန္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားႏိုင္ၾကရန္။

{NyDv twGuf &pef;rif;BuD;\ qkawmif;arwåm &nf&G,fcsuf
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ လူထု ပရိတ္သတ္အား ၾသဝါဒစကား ျမြတ္ၾကားပါသည္။ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ မထုိးမွီ ၁၅ မိနစ္တြင္ 
သူ၏႐ံုးခန္းျပတင္းတံခါးမွ ၾသဝါဒစကား ျမြတ္ၾကားသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ထုိေန႔ မစၧားတရားတြင္ ဖတ္ရေသာ ဧဝံေဂလိက်မ္းအား အေျခခံ၍ ခရစ္ယာန္ အသက္တာအတြက္ သင္ခန္းစာေပး 
ေဟာၾကားေလ့ရွိသည္။ ထုိနည္းတူ အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း ဆဌမေျမာက္ ေပါလူး ခန္းမေဆာင္၌ ၾသဝါဒေပးေလ့ရွိသည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း ေဟာၾကားသည့္ တရားမွာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု 
သတ္မွတ္ထားၿပီး အပတ္စဥ္သြန္သင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ အပတ္စဥ္ေဟာေျပာသြန္သင္လ်က္ရွိရာ ယခုစာေစာင္တြင္ 
အနည္းေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပာေပးထားပါသည္။

&Sifjyefjcif;? 0dnmOfawmfESifh bk&m;arwåmawmfüwnfaom c&pf,mef arQmfvifhjcif;

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ 
 အေပါင္းတုိ႔ . . .

ယခင္အပတ္မ်ားမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
သည့္ ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဘုရားစ 
ကား အယူ၀ါဒဆုိင္ရာ သင္ၾကားျခင္းကို 
ဆက္လက္ ေထာက္ရႈသြားၾကမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ယခုအပတ္တြင္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာ 
ေစာင္ေတြရဲ႕ အေစာဆံုး က်မ္းစာေစာင္ျဖစ္ 
သည့္ တမန္ေတာ္ၾကီးရွင္ေပါလု၏ သက္ 
ဆာ ေလာနိက ၾသ၀ါဒစာပထမေစာင္ကို 
ႏွလံုးသြင္း ေထာက္ရႈၾကပါစုိ႔။ 

ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ျခင္း၌ 
တည္ေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
ရွင္ေပါလုသည္ မိမိတည္ေထာင္ 

ထားခဲ့သည့္ သက္တမ္း ႏုနယ္ေသးေသာ  
ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ သားသမီးမ်ားအား 
၄င္းတုိ႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္၏ 
အေသခံေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ 
ေတာ္မူျခင္းတုိ႔၌ ခုိင္မာတည္ျမဲေစရန္ အား 
ေပးလႈံေဆာ္ ေရးသားထားသည္။ ၄င္းအ 
ျပင္၊ ရွင္ေပါလုက ယံုၾကည္သူ သားသမီး 
တုိင္း၏ ဘ၀အသက္တာအတြက္ ရွင္ျပန္ 
ထေျမာက္ျခင္း၏ နက္နဲဖြယ္ရာ အနက္ 
အဓိပၸါယ္ကိုလည္း မိန္႔ခဲ့ေသးသည္။ အ 
ေၾကာင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္သည္ 
ေနာင္ကာလ၌ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း၏ 
ပထမဆံုးေသာ အသီးအပြင့္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏အေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ 
မ်ား ကြယ္လြန္ အနိစၥျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ အနိစၥ 
ေသျခင္းတရား၏ မ်က္ေမွာက္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ထာ၀ရအသက္တည္း 
ဟူေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ကတိေတာ္၌ 
ပို၍ တည္ၾကည္ျမဲျမံစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထား 

ရွိရန္စိန္ေခၚလွ်က္ရွိေပသည္။

ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
တည္းဟူေသာ ရင္အုပ္တန္ဆာကို ၀တ္ 
ဆင္ၾကလွ်က္ ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူး၌ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတည္းဟူေသာ သံခေမာက္ကို 
ေဆာင္းၾကစို႔ဟု သက္ဆာေလာနိက ၅း၈ 
တြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားအား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 
ခရစ္ေတာ္၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၌ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ အခုိင္အမာ ေသ 
ခ်ာခဲ့၏။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္းသည္ ဘ၀ရွင္သန္ရာ လမ္းသြယ္ 
တစ္ခုပမာ ျဖစ္လာသည္။ ရွင္ျပန္ထ 
ေျမာက္ျခင္းကို ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ေန႔ 
စဥ္ဘ၀ကို ရွင္သန္ၾကသည္။ ထုိ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္း၌ပင္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုး တစ္လံုး 
တစ္၀တည္း ထားရွိလွ်က္ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေရွ႕၌ 
သြားႏွင့္ၾကကုန္ေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအ 
ေပါင္းတုိ႔သည္လည္း ခရစ္ေတာ္၌ ထာ၀ရ 
ရွင္သန္ႏုိင္ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာ 
ပို႔သပါ၏။ တစ္ေန႔ေသာေန႔တြင္ ရွင္ျပန္ထ 
ေျမာက္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၌ 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ်ားႏွင့္ 
အတူ ခရစ္ေတာ္၌ တစ္လံုးတစ္၀တည္း 
ေပါင္းစည္းႏုိင္ရန္ အတြက္ခုိင္မာ ေသခ်ာ 
ေသာ ထုိေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အား 
ခြန္အား ေပးသနားေတာ္မူမည့္ အေၾကာင္း 
ေက်းဇူးေတာ္ ေတာင္းခံၾကပါစိုိ႔။ (ေဖေဖၚ 
၀ါရီလ၁၊၂၀၁၇)

ဝိညာဥ္ေတာ္၏ 
စြမ္းအား၌တည္ေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

ဘ၀၏ ခက္ခဲဒုကၡၾကံဳရခ်ိန္၊ အ 
ေမွာင္ အတိလႊမ္းေသာ အခ်ိန္ေတြမွာေမွ်ာ္
လင့္ျခင္းပါရမီကို ထားရွိရန္မွာ မလြယ္ကူ 

ပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းပါရမီသည္ ခရစ္ေတာ္၏ 
ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေနာင္ကာလတြင္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း ရွင္ျပန္ ထျမာက္ရမည္ဟူ 
ေသာ ကတိေတာ္၌ အုတ္ျမစ္တည္ အေျခ 
ျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ၾကေပသည္။ 

ခရစ္ယာန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ 
တစ္ဦးပုဂၢလ ျဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း 
အသင္းအပင္း အဖဲြ႕စည္းနဲ႔လည္း ပတ္ 
သက္ေနသည္။ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလု 
ကိုယ္တုိင္ကလည္း အသင္းေတာ္၏ အစ 
ကနဦးပုိင္းမွာ ယံုၾကည္သူမ်ားအား တစ္ဦး 
နွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေမတၱာပို႔သေပး 
ျခင္း၊  အကူညီလိုသူမ်ားအား တတတ္တ 
အား ကူညီ အားျဖည့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္း၌ တည္ရွိၾကရန္ မၾကာခဏ တုိက္ 
တြန္း အားေပးေလ့ ရွိခဲ့သည္။ ထုိကူညီ 
အားျဖည့္ျခင္းကို အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသား 
မ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္း ခြန္အားနည္းသူမ်ား၊ 
ဒုကၡ ေ၀ဒနာခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္း 
ေပးရမသည္။ 

က႐ုဏာတရားႏွင့္ ယွက္ႏြယ္ေန 
ေသာ ခရစ္ယာန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟူသည္  
အျပန္အလွန္ေဖးမ ကူညီၾကလွ်က္ ေမတၱာ 
ျပ ဂ႐ုျပဳတတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု 
အတြက္ မရွိမျဖစ္စံထားစရာ ကိုယ္ထည္ၾကီး 
တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကိုယ္ထည္ၾကီးသည္ 
အသင္းေတာ္ျဖစ္၍ ၄င္း၏အသက္၀ိဉာဥ္မွာ 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ဘုရားပင္ ျဖစ္ 
သည္။ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ ကတိေတာ္ 
၌ထား႐ွိေသာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း သက္ 
ေသဟူသည္ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခု 
လံုးအား အဓြန္႔ရွည္ေစကာ ျပည့္၀စံုလင္ 
ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေမွာင္လြန္းေသာည၊ 
အေရာင္စြန္းေသာ ဘ၀ေတြမွာ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္း ေရာင္ျခည္ကို ထားရွိရန္မွာ ခက္ခဲလွ 
ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး သိနားလည္ၾက 
သည္။ သုိ႔ပင္ေသာ္ညာလည္း ဘုရားသခင္ 
၏ ပံပိုးကူညီေစာင္မျခင္း၌ ယံုၾကည္အပ္ႏွံ 
ၾကလွ်က္ လူ႕ေဘာင္မိသားစု တစ္ခုလံုး အ 
တြက္ ရွင္သန္ေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအမွတ္ 
လကၡဏာျဖစ္ရန္ အစဥ္မျပတ္ၾကိဳးစားအား
ထုတ္ႏုိင္ရန္ ႏွလံုးသားအတြင္း၌ က်ိန္း 
ေအာင္း စံျမန္းေတာ္မူေသာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားသည္ လမ္းျပသြန္သင္ေပးလွ်က္ရွိ 
ေနေပသည္။ (ေဖေဖၚ၀ါရီလ၈ရက္ ၂၀၁၇)

ဘုရား၏ ေမတၱာေတာ္၌ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

“ကေလးဘ၀ကတည္းက ၾကြား၀ါ 
တာဟာ မေကာင္းဘူးဆုိတာ မိဘေတြသြန္
သင္ခဲ့လုိ႔သိခဲ့ရပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔ 

လဲဆုိေတာ့ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုၾကြားတာ၊ 
ကုိယ့္ကိုကိုယ္အထင္ၾကီး ေမာ္ၾကြားလြန္း 
တာဟာ သူတစ္ပါးကို ေလးစားသမႈ မျပဳ 
တတ္တာပါပဲ။ ပုိဆုိးတာကကိုယ့္ထက္ နိမ့္ 
က်သိမ္ငယ္သူေတြကို ၾကြား၀ါျခင္း အားျဖင့္ 
ေစာ္ကားပစ္လုိက္ပါတယ္” ဟု မိန္႔ခဲ့သည္။ 

ဤသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ဂုဏ္ယူၾကြား၀ါျခင္း 
ကို မည္သုိ႔နားလည္ရမည္နည္း။ မည္သူကို 
မွ် ထိခုိက္မေစာ္ကားဘဲ မည္သုိ႔ၾကြား၀ါဂုဏ္
ယူႏုိင္မည္နည္း။

ပထမဦးစြာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ၾကြား၀ါဂုဏ္ 
ယူရမည္မွာ ဘုရားသခင္၏ အထံေတာ္မွ 
ရရွိခံစားရေသာ ေက်းဇူးေတာ္ အေျမာက္အ 
ျမားအတြက္ ပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
ထုိေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ခရစ္ေတာ္၌ 
ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ တည္ေနႏုိင္ၾကသည္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္၏ အလင္းျပမႈ 
ေအာက္မွာ အရာရာကို႐ႈျမင္ တတ္မည္ဆုိ 
လွ်င္ အရာရာတုိင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္ 
ျဖစ္သည္ကို သိနားလည္လာၾကမည္။

အရာရာတုိင္းသည္ ဘုရားေပး 
သည့္ လက္ေဆာင္ျဖစ္၏။ ဘ၀သမုိင္းကို 
ေသခ်ာအေလးအနက္ ျပန္ၾကည့္ၾကည့္မည္ 
ဆုိပါက ျဖစ္ရပ္တုိင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိင္း 
သည္ ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ မကင္းခဲ့ 
ေပ။ အရာအားလံုးအထက္မွာ ဘုရားရွင္က 
ပဲ့ျပင္ေပးေနသည္။ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ 
တုိင္ အရာရာတုိင္းကို ေမတၱာသက္သက္ျဖင့္ 
စီရင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး ကယ္တင္ျခင္း စီမံ 
ကိန္းကုိ စနစ္တက်ေရးဆဲြကာ သားေတာ္ 
ေယဇူးခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ေတာ္မူ 
ခဲ့သည္။ ဤအရာမ်ားအတြက္ ေက်းဇူး သိ 
တတ္စြာ လက္ခံၾကိဳဆုိ အသိမွတ္ျပဳရမည့္ 
အျပင္ ေကာင္းၾကီးေထာပနာေပး၍ ေပ်ာ္ရႊင္ 
၀မ္းေျမာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ျပဳ 
လုပ္လွ်င္၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ သ 
ဟာဇာတရွိစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းလွ်က္ လြတ္လပ္မႈ 
အရသာကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရသည္။ ထုိမွ 
တဆင့္ ၄င္းျငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ မိမိႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သူ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္း၀ိုင္းတစ္
ခုလံုးကိုပါ လႊမ္းျခံဳပ်ံ႕ႏွံ႔သြြားေစသည္။ မိမိ 
ကုိယ္ႏွင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိသည္။ မိ 
သားစုႏွင့္လည္း သဟာဇာတက်က် ရွင္ 
သန္သည္။ ဘ၀ခရီးတစ္ေလွ်ာက္မွာ ၾကံဳ 
ဆံုေတြ႕ရသည့္ လူတုိင္းႏွင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္း 
စြာလက္တဲြႏုိင္ေပသည္။

သို႕ေသာ္ ရွင္ေပါလုက ဒုကၡ 
အခက္ ခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ရသည့္တုိင္ ဂုဏ္ယူ 
၀င့္ၾကြားျခင္းရွိရန္ အားေပးထားသည္။ ဤ 
အေျခအေနမ်ိဳး၌ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထုိင္

စာမ်က္ႏွာ (၄) သို႔
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 ဝါတြင္းကာလ အခ်ိန္ရာသီသည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာ စိတ္ 
အာရံုကို ေက်နပ္မႈအေပးႏိုင္သည့္ ေလာက 
အရာမ်ားမွ ရုန္းထြက္ကာ ေဆးေၾကာျခင္း 
ခံယူခဲ့စဥ္က လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ အသက္ေရ 
ကို ျပန္လည္ေအာက္ေမ႔သတိရဆင္ျခင္ရန္
အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ 
 ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူခဲ့ 
ေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရား၏ ေက်းဇူး 
ေတာ္ တည္းဟူေသာ ထာဝရ အသက္ေပး 
သည့္ ေရသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚသုိ႔ ေလာင္း 
ခ် ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဘုရား 
သားသမီးအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္း ေခၚေဆာင္ 
ေပးခဲ့သည္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မတ္လ 
(၁၉) ရက္ေန႔  ေသာၾကာေန႔တြင္  မိန္႔ ၾကား 

ခဲ့သည္။ 
 ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုေက်းဇူးေတာ္ 
လက္ေဆာင္ၾကီးကုိ ေမ႔ေလ်ာ့ထားျခင္း၊ အ 
နည္းအက်ဥ္းမွ်သာ သိမွတ္ထားျခင္း ႏွင့္ 
ေရငတ္မေျပႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ရွိ ေရတြင္း 
မ်ားထံ သြားေရာက္ရွာေဖြေနျခင္းမ်ားသာ 
လုပ္ေဆာင္ေန တတ္ၾကပါသည္။  ထို အ 
ေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ဆာမာရိတန္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သခင္ေယဇူး ၏ 
ပံုဥပမာကို ခိုင္းႏိုင္းကာ ေျပာျပခဲ့သည္။ 
 သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဆာမာရိ 
တန္အမ်ိဳးသမီးကို ေျပာခဲ့သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္ 
တို႔အားလည္း ယေန႔ ေျပာေနပါသည္။  ထို 
အရာကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိႏွင့္ျပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္ 
သည္။ သူႏွင့္ရင္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုမႈ မရွိဖူးျခင္းႏွင့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သူအား 

သတိမမူမိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
 ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ သခင္ခရစ္ 
ေတာ္၏ ေသာက္ေရ တစ္ခြက္ေတာင္းဆို 
ျခင္းကို  ဆာမာရိလူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး 
က  အံၾသျခင္းျဖင့္ ဘာ့ေၾကာင့္ေရေတာင္းရ 
ေၾကာင္း ေမးေသာအခါ ခရစ္ေတာ္က 
ကၽြႏု္ပ္ကသာလွ်င္ ထာဝရ အသက္ေရ 
(ေနာက္တဖန္ ဆာငတ္မႈကင္းေသာေရ)  
ကို ေပးႏိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား 
ခဲ့သည္။ ရုတ္တရက္ ဆာမာရိတန္ အမ်ိဳး 
သမီးက  ေရတြင္းသို႔ ေရထပ္မံ လာခတ္ရန္ 
မလိုေသာ သာမာန္ေရမ်ိဳးဟုေတြးထင္ကာ 
ထိုေရကို ေတာင္းခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္က ထိုေရႏွင့္ ကြဲျပားေသာ အျခား 
ေသာေရကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

 ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ထာဝရအသက္ေပးသည့္ေရကိုသာရွာေဖြၾကရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတိုက္တြန္း

ရန္မွာ ပို၍ခက္ခဲလွသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ 
ေပးအပ္ထားခဲ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းဟူသည္ 
မွာ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမရွိျခင္း၊ အားငယ္ စိတ္ 
ပ်က္မႈမရွိျခင္း၊ ဒုကၡေ၀ဒနာ ကင္းမဲ့ျခင္းမ်ိဳး 
ကို ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမွ 
ေပါက္ဖြားလာေသာ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ိဳးသာ 
ျဖစ္သည္။ ၄င္းအားျဖင့္ဘုရားရွင္၏ခ်စ္ျခင္း
ကိုခံစားသိရွိကာ ဘယ္ေတာ့မွ စြန္႔ခြာမသြား 
ဘဲ အနီးအနားမွာ အျမဲရွိသူအျဖစ္ သိမွတ္ 
ခံစားရသည္။

ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ 
ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းက ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကို စိတ္ရွည္ 
သည္းခံႏုိင္စြမ္း ရွိေစသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ အခက္ခဲဒုကၡ ေရာက္ရဆုံး အေျခ 
အေနမွာပင္လွ်င္ ဘုရားရွင္၏ က႐ုဏာ 
ေကာင္းျမတ္ျခင္းသည္ အရာအားလံုးထက္ 
ၾကီးျမတ္သာလြန္ေနသည္။ မည္သည့္အရာ 
ကမွ် သူ၏လက္ေတာ္အတြင္းမွ ဆဲြထုတ္ 
ေခၚယူႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္းသည္ ခုိင္မာက်စ္လ်စ္မႈရွိ၍ လြယ္လြယ္ 
ႏွင့္လက္မိႈင္ခ်အရႈံးမေပးတတ္ပါ။ ၄င္းသည္ 
လူ၏ အစြမ္းအစ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
မွာ အေျခခံထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦး 
စီတုိင္း အေပၚမွာထားရွိသည့္ ဘုရားရွင္၏ 
မဟာေမတၱာေတာ္၌ လံု၀ဥသံု အုတ္ျမစ္ 
တည္ထားသည္။ ဘုရားက လူကိုခ်စ္သည္ 
ဟု ေျပာထြက္ရန္ လြယ္ကူၾကသလုိ မၾကာ 
ခဏလည္း ေျပာတတ္ၾကသည္။ အနည္း 
ငယ္ စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ “ဘုရားကငါ႔ကို ခ်စ္ 
တာသိပ္ေသခ်ာတယ္”  ႏႈတ္မွေျပာႏုိင္စြမ္း 
ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာမူ ေျပာ မထြက္ 
ေပ။ “ဘုရားကငါ့ကိုခ်စ္တယ္” “ဘုရားက 
ငါ႔ကိုခ်စ္တယ္” ဟုမိမိကိုယ္ကို သတိေပး 
ခံစားတတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဘုရားရွင္၏ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဆုပ္ကိုင္ 
ထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၏ ေရေသာက္ျမစ္ 
ျဖစ္သည္။ 

မိမိ၏ ေမတၱာေတာ္အျဖစ္ ဘုရား 
ရွင္က ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ၾကြယ္၀စြာ သြန္း 

ေလာင္းေပးခဲ့သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြင္းရွိ ယံုၾကည္ျခင္းကို ခြန္ 
အား ျဖည့္တင္း၍ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ရွင္ 
သန္ေစသည္။ အဆိုးအ၀ါးဆံုး အေျခအ 
ေနမွာ ဘုရားကငါ႔ကိုခ်စ္သည္။ မေကာင္း 
မႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ငါ႔ကို ဘုရားက 
ခ်စ္ေသးသည္။ ဘုရားသခင္ ငါ႔ကို ခ်စ္တယ္ 
ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ဆုေတာင္း ေမတၱာ 
ရြတ္ဆုိသကဲ့သို႔ “ဘုရားကငါ႔ကို ခ်စ္တယ္၊ 
ဘုရားက ငါ႔ကိုခ်စ္တာ အေသအခ်ာပဲ” 
ဟူ၍ ထပ္ခါထပ္ခါ ရြတ္ဖတ္ရေပမည္။ 

ဘာေၾကာင့္ ရွင္ေပါလုက ဘုရား 
ရွင္၏ ခ်စ္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားျခင္းရွိရန္ မိန္႔ၾကား 
ထားသည္ကို ယခုနားလည္ႏုိင္ၾကေပသည္။ 
ဘုရားက ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ ေမတၱာ 
ေတာ္၌ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရမည္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ကုိ ေပးအပ္ထားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္းသည္ တစ္ပါးသူႏွင့္ ေ၀းကြာသြားျခင္း 
ရွိရမည္ မဟုတ္။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ပယ္က်ဥ္ 
ထားရမည္လည္း မဟုတ္ေပ။ အမွန္စင္စစ္ 

ဆုိရေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ျခငး္သည္ ထူးျခား 
ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္၍ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ရုိးသားျဖဴ 
စင္ျခင္း ပါရမီမ်ားႏွင့္အတူ လူတုိင္း အတြက္ 
အသံုးေတာ္ခံ လမ္းသြယ္ေလးမ်ားျဖစ္ရန္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကိုဖိတ္ေခၚေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြား 
ရမည္မွာ လူတုိင္းအေပၚမခဲြမျခား သာတူ 
ညီမွ် ေမတၱာထားရွိကာ သားသမီးမ်ား 
အတြက္ မိမိအိမ္ေတာ္ကို အသင့္ဖြင့္ထား 
ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ အဖဘုရားသခင္ အ 
တြက္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာဘုရား၏ သား 
သမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ႏွစ္သိမ့္အားေပး ကူညီ 
ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ လက္မိႈင္ခ် စိတ္ 
ပ်က္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေစမည္မဟုတ္သည္ကို 
မေမ့ေလ်ာ့ၾကေလႏွင့္ . . . ။ (ေဖေဖၚ၀ါရီလ 
၁၅ရက္၊ ၂၀၁၇)

သီကုိရွင္း

(အဂၤလိပ္မွျမန္မာသုိ႔ ျပန္ဆုိသည္)

 ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တနည္းနည္း အား 
ျဖင့္ ထိုအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ တူပါသည္။  ခင္ပြန္း 
(၅) ဦးရွိခဲ့ျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူမ 
သည္ မိမိအား စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရြင္မႈ၊ ေက် 
နပ္အားရမႈမ်ား မေပးႏိုင္ေသာ ေလာက၏ 
ေပ်ာ္ရြင္မႈ၊ သာယာမႈႏွင့္  ခ်စ္ခင္ယုယမႈတို႔ကို 
ေတာင့္တကာ ၾကိဳးစားစြာရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း
သိႏိုင္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သူ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိႏွင့္ျပီးျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သူႏွင့္ သီးျခားေတြ႔ဆံုမႈမရွိ 
ျခင္းေၾကာင့္သာ သူကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကယ္ 
တင္ရွင္အျဖစ္ မသိျမင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ထိုေၾကာင့္ ယခုလုိ ဝါတြင္း အခါသမယသည္ 
သူ႔ထံသို႔ျပန္လည္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ၊ ဆုေတာင္း 
ျခင္းထဲတြင္ သူႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ႏွလံုးသား 
ခ်င္း စကားေျပာဆိုရန္၊ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ 
ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားထဲတြင္သူ၏ မ်က္ 
ႏွာကို  ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ 
အခ်ိန္ကာလ ပင္ျဖစ္ပါသည္ ဟု အရွင္ 
သူျမတ္ က မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 ဆုေတာင္းျခင္းတြင္ ဘုရားအား 
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ သူႏွင့္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ 
ေရးကို ျမင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူခဲ့စဥ္က ရရွိခဲ့ေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္ကို ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ေပး 
ကာ၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိဥာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ႏူတ္က 
ပါတ္ေတာ္တို႔၏ အရင္းအျမစ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
၏ ဆာေလာင္ျခင္းမ်ားကို ျဖည့္တင္း 
ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ေန႔စဥ္ဘဝ အသက္တာ၌ ျပန္လည္ေက် 
ေအးသင့္ျမတ္ျခင္းကို ဖန္တီးေသာ လက္မႈ 
ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
၏ တူရိယာမ်ား ျဖစ္လာရျခင္း၏ ဝမ္း 
ေျမာက္ ရႊင္လန္းျခင္းကို ျပန္လည္ ရွာေဖြ 
ေတြ႔ ရွိ လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။ 

Ref; Vatican Radio         (CBCM-OSC)   

စာမ်က္ႏွာ (၃) မွ



CBCM HERALD: Vol. (2), No. (7) 1 April 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး CBCM-Herald 5

 လွိဳင္းၾကီး ေလွေအာက္၊ ေတာင္ 
ၾကီး ဖ၀ါးေအာက္ဟု ငယ္စဥ္က၊ ျမန္မာဖတ္ 
စာတြင္ သင္ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ ဆိုလိုသည္ 
မွာ မည္ေရြ့မည္မွ်ပင္ ျပင္းထန္ေသာလွိဳင္း 
ၾကီးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ေလွ 
ေအာက္ ေရာက္သြားရမည္။ ေတာင္ၾကီး 
သည္လည္း မည္မွ်ပင္ မတ္ေစာင့္ျမင့္မား 
ေနေစကာမူ၊ ဇဲြရွိရွိျဖင့္ တက္လွ်င္ ေတာင္ 
ထိပ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ ေၾကာင္းဆိုလိုပါသည္။

 အီတလီသို႔ ေရာက္ရွိ၍၊ ဗာတီ 
ကန္ ျပတိုက္သို႔၊ လည္ပတ္ျခင္းမျပဳပါက၊ 
အီတလီ ေရာက္ရက်ဳိးမနပ္ဟု၊ သမိုင္း 
အေမႊအနစ္ကိုသိသူ၊ တန္ဖိုးထားသူမ်ားက 
ဆိုၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ သ 
မိုင္း သည္ေလ့လာစရာ၊ သိမွတ္စရာ၊ တစ္စုံ 
တစ္ရာ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ သမိုင္း 
မသိျခင္းသည္၊  မိမိ၏တန္ဖိုးမသိျခင္း၊ သ 
မိုင္းကိုဖုံးဖိျခင္းသည္၊ မရိုးသားျခင္း၊ သမိုင္း 
သိေအာင္ မသင္၊ မေလ့လာျခင္းသည္၊ သူ 
တစ္ပါး၏ လိမ္လည္ျခင္းကို၊ ေကာ့ေန 
ေအာင္ခံ ၾကရ၊ မွိဳင္းတိုက္၀ါဒျဖန္ ့သည့္လုပ္
ရပ္မ်ားကုိအဟုတ္ထင္တတ္ေသာလူစား
လာျခင္း၊ အစြန္းေရာက္သူမ်ားျဖစ္လာၾက 
ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္သမိုင္္းအေၾကာင္းအရာ 
ႏွင့္သမိုင္းအေမႊအႏွစ္မ်ားကို၊ အေျခအေန 
ေပးလ်င္ ေလ့လာမွတ္သားရန္ သင့္လွေပ 
သည္။ သမိုင္းမရိွသူ၊ မသိသူကို အုတ္ၾကား 
ျမတ္ေပါက္ ဟု အေျခမျမစ္မဲ့သည္ဟု ခိုင္း 
ႏွိဳင္း သုံးႏွဳန္းၾကသည္။ သမိုင္းသိျခင္းသည္ 
ရွက္စရာမဟုတ္။ ရွက္စရာျဖစ္ေနလွ်င္ျပင္
ယူႏိုင္သည္။ မွားယြင္းစြာ သမိုင္းေရးထိုး 
ေနျခင္းသည္ ပို၍ ပင္ရွက္စရာျဖစ္ပါ သည္။ 
သမိုင္းအမွန္ကို လက္ခံလိုက္ေသာ္၊ ထိုသ 
မိုင္းသည္ မေကာင္းလွ်င္၊ တစ္ခါသာ ရွက္ရ 
သည္။ သမိုင္းအမွန္ကိုလက္မခံျခင္းသည္၊ 
အခါခါရွက္ရ၊ အခါခါမုသာသုံးရပါသည္။  

 ဗာတီကန္၏ ျပတိုက္တြင္၊ ရာစု 
အဆက္ဆက္၏ လူသားဆိုင္ရာ၊ ဓမၼ 
ေဟာင္း ကာလ၏အေမႊအႏွစ္မ်ား၊ ခရစ္ 
ယာန္တို႔၏ အေမႊႏွစ္မ်ားစြာ စုစည္းထား 
ေသာ ျပတိုက္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာ၍မကုန္၊ 
မွတ္သား၍ မဆုံးႏိုင္ေသာသုတ၊ ရသ 
မ်ားစြာေပးစြမ္းေသာ၊ စာေပ၊ သမိုင္း၊ က်မ္း 

ဂန္၊ ပရပိုက္ အေထာက္အထားမ်ားစြာရွိ 
သည့္ ေနရာ၊ သမိုင္း၀င္ပန္း ခ်ီကား၊ 
ေက်ာက္ျဖစ္ ရုပ္ၾကြင္းမ်ား၊ သမိုင္း၀င္ ေသာ 
ေရွးေဟာင္းအသုံးအေဆာင္အေမႊအႏွစ္
မ်ားစြာျပသထားေသာေန ရာျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုေနရာသို ့ေရာက္ျဖစ္ရန္မွာမခက္ခဲလွဟု
ဆိုေသာ္လည္း၊ လြယ္ကူလွသည္ေတာ့ မ 
ဟုတ္ေပ။

 ဥပမာအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္အ
မ်ဳိးသားျပတိုက္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား 
တစ္ဦး အေနျဖင့္၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းယဥ္ 
ေက်းမူအေမႊအႏွစ္မ်ား ခင္းက်င္းျပသထား 
ေသာေနရာ၊ ေန႔စဥ္ဘ၀၌ မျမင္မေတြ႔ရ 
ေတာ့သည့္၊ လူ႔အသုံးအ ေဆာင္မ်ား၊ 
ေနထိုင္မူစရိုက္မ်ား၊ ၀တ္စားဆင္ယဥ္မူမ်ား 
စသည္တို႔ကို ခင္းက်င္းျပသထား ေသာ 
ေၾကာင့္၊ လည္ပတ္ သင့္လွေသာ္လည္း၊ 
ရန္ကုန္ျမိဳ့၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား အားလုံး 
မေရာက္ဖူးၾကေပ။ သြားရန္ခက္ခဲ၍မဟုတ္။  

သြားေရာက္ရန္ အေၾကာင္းမတိုက္ဆိုင္၍ 
လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ ဗာတီကန္ 
ျပတိုက္သည္၊ ကမၻာသ မိုင္း အေမႊအႏွစ္မ်ား၊ 
သာသနာ့ အေမႊအႏွစ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္ 
ဆို ေသာ္လည္း၊ ေရာမျမိဳ႕သားမ်ားလည္း 
မေရာက္ဖူးသူမ်ားစြာရွိေနမည္ မွာမလဲႊေပ။

 သို႔ေသာ္ စားကံၾကံဳ၍၊ မုတ္ဆိတ္ 
ပ်ားစြဲသည္ဆိုမည္လား မေျပာတတ္။ ေရာ 
မ ရွိအေျခအေနမဲ့သူေပါင္း (၁၅၀) ဦးသည္၊ 
ျပီးခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန ့လယ္ပိုင္းက၊ 
ဗာတီကန္ျပတိုက္ႏွင့္ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုလက္ရာ 
အျပည့္ ျဖင့္၊ သပါယ္စြာထုလုပ္ေရးဆဲြျခယ္
သထားေသာ၊ စစၥတင္းဘုရားေက်ာင္း (ဤ 
ဘုရားေက်ာင္း၌ပင္ ရဟန္းမင္းၾကီးအသစ္ 
ကို ေရြးရန္ျပင္ဆင္ဆုေတာင္းသည့္ ဘုရား 
ေက်ာင္းလည္းျဖစ္ပါသည္) သို႔ မထင္မွတ္ 
ဘဲ အေျခအေနမဲ့သူမ်ားအား ကူညီရန္ 
တာ၀န္ကို၊ ရဟန္းမင္းၾကီးထံမွ တထူး တ 
ျခား ေပးအပ္ျခင္း ခံထားရေသာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ၾကီး Konrad Krajewski အစီ 
အစဥ္ျဖင့္၊ သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ရခဲ့ 
ပါသည္။

 အဆိုပါ တာ၀န္ရွိေသာ ဆရာ 
ေတာ္ဘုရားသည္၊ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ 
သည့္ အခ်ိန္မွစ၍၊ အေျခအေနမဲ့ သူမ်ား 
အား၊ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ထိထိေရာက္ေ
ရာက္ကူညီႏိုင္ရန္အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ
သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဗာတီကန္ပုရ၀ုတ္၌ 
ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ဆံသ 
ဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းတို ့ကို လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ပါသည္။

 ထိုသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ 
ရခဲ့ ေသာသူမ်ားအနက္အဖဲြ႕(၃) ဖဲြ႕ခဲြ၍၊ 

တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းစီသည္ ရဟန္းမင္းၾကီး သီတင္း 
သုံး ရာ ‘ရွင္မားတာ၏ေဂဟာ’ (Casa San-
ta Marta) မ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေလွ်ာက္ 
ၾကည့္ရူ႕ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ထို ့အတူရဟန္း 
မင္းၾကီး၏ ကရုဏာေရးလုပ္ငန္း ရုံးေတာ္မွ၊ 
ရံပုံေငြ ရွာေဖြသည့္အေနျဖင့္၊ လာမည့္ဇြန္လ 
(၂၉) ရက္ေန ့၊ ရွင္ပီတာႏွင့္ ရွင္ေပါလုတို ့ 
၏ပဲြေန႔၌လည္း၊ ကံစမ္းမဲနံပါတ္ ေရြးခ်ယ္ 
မည္ ျဖစ္ျပီး၊ ထိုကံစမ္းမဲေပါက္သူမ်ားသည္၊ 
ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္အစီ 
အစဥ္တြင္ပါ၀င္ခြင့္ ရမည့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 
ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကို ယခုလ (၂၄) 
ရက္ေန႕တြင္ အသိေပး ေၾကျငာခဲ့ျပီး၊ ကံ 
စမ္းမဲ လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ (၁၀) 
ယူရုိျဖစ္ ပါသည္။ ကံစမ္းမဲ လက္မွတ္မ်ား 
ကို ဗာတီကန္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ ရံပုံေငြ ဆိုင္မ်ား 
အား လုံး၌ ၀ယ္ယူကံ စမ္းႏိုင္ပါသည္။

 ရဟန္းမင္းၾကီးအေနျဖင့္ ရရွိလာ 
ေသာ ရံပုံေငြမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ 
ေၾကာင္း၊ ဤရံပုံေငြ ျဖင့္ရဟန္းမင္းၾကီး၏ 
ကရုဏာေရးလုပ္ငန္း၌ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ 
ကူညီေနျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုအကူအညီ 
ျဖင့္ ျပီးခဲ့ေသာ ဇႏၷ၀ါရီလ၌ အေကာင္ အ 
ထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူအမ်ား ပါ၀င္ 
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရက္ရက္ ေရာေရာပါ၀င္ႏိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္၍၊ ကံစမ္းမဲဆု အေျမာက္ အမ်ား 
ကို ျပင္ဆင္ထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကံစမ္း 
မဲ ေပါက္သူမ်ားသည္ရက္ေပါင္း (၃၀) အ 
တြင္း၊ ရုံးေတာ္၌ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားထံ လာ 
ေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ ေၾကာင္းျဖင့္ အေသးစိပ္ 
ရွင္းျပသြားခဲ့ပါသည္။

 အငယ္ဆုံးေသာ ငါ၏ညီအစ္ကို 
တို႔အား သင္တို ့ျပဳသမွ်သည္၊ ငါ့အားျပဳျခင္း 
ျဖစ္၏။

ဗာတီေမာင္ေမာင္

ဗာတီကန္ျပတိုက္ႏွင့္ စစၥတင္းဘုရားေက်ာင္းသို ့လည္ပတ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ အေျခအေနမဲ့သူ (၁၅၀) ဦး

ဗာတီကန္ ျပတိုက္၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာ

အလြန္လက္ရာေျမာက္ေသာ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား အျပည့္ရွိေနေသာ 
စစၥတင္း ဘုရားေက်ာင္း

ဗာတီကန္ ျပတိုက္၏ အတြင္းပိုင္း တစ္ေနရာ
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ေကာင္းေသာ အာပတ္ေျဖနားေထာင္သည့္ ရဟန္းတစ္ပါးဟူသည္ . . .

 အသင္းေတာ္၏ ပညာေရးေကာင္ 
စီမွ ၾကီးမႈးက်င္းပေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
အတြက္ အာပတ္ေျဖနားေထာင္ျခင္း နည္း 
နာသင္တန္း သို႔ တက္ေရာက္ေသာ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ားကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မတ္လ 
(၁၇) ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ သြားေရာက္ 
ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ 

 ထိုသို႔ေတြ႕ဆံု စဥ္တြင္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ေကာင္းေသာ အာပတ္ေျဖ နား 
ေထာင္သူ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ရန္အတြက္ လို 
အပ္ခ်က္ (၃) ခ်က္ကို အဓိကထားကာ 
ေျပာျပသြားေပးခဲ့သည္။ 

 ထိုအခ်က္မ်ားမွာ 

(၁) ထိုရဟန္းသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အ 
လြန္ရင္းႏွီးၿပီး ခရစ္ေတာ္၏စစ္မွန္ေသာ 
မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။ 

(၂) ထိုရဟန္းသည္ သေဘာထားၾကီးၿပီး၊ 
ေကာင္းစြာေတြးေခၚဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းသူ 
ျဖစ္ရမည္။ 

(၃) အျပစ္ေျဖရာေနရာသည္ စစ္မွန္ေသာ 
ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း ေဟာေျပာ 
သည့္ေနရာ ျဖစ္ရမည္။ 

 ဗာတီကန္ သတင္းငွာနက ထုတ္ 
ျပန္ ခ်က္အရ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးသည္ အ 
ထက္ပါအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  “ ပထမဦးစြာ 
အျပစ္ေျဖလြတ္ေပးသူသည္ ခရစ္ေတာ္၏ 
စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။ သူသည္ ဆုေတာင္းျခင္း အသက္ 
တာတြင္ ေမြ႔ေလွ်ာ္သူျဖစ္ရမည္။ အေၾကာင္း 
မွာ ျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္း အ 
မႈသည္ ဆုေတာင္းျခင္း၌ အုတ္ျမစ္ခ်ထား 
ေသာအရာျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ ဘုရား 
သခင္၏  သနားျခငး္ႏွင့္ အလုိေတာ္ကို 
ယုတၱိ ရွိရွိ ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္မူ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ 
ျခင္း ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ (အထင္ျမင္ 
လြဲမွားႏိုင္ၿပီး ခံရခက္ေစေသာ စကားမ်ား 
ကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ)။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ 

မၾကာမၾကာ ေပါင္းစပ္ပါ၊ ဆုေတာင္းျခင္း 
သည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားမ်ားႏွင့္ 
အျပစ္ေျဖသူကို မညွာမတာ အျပစ္တင္ 
စီရင္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွား ႏိုင္မည္ျဖစ္ 
ပါသည္။  

 ဆက္လက္ျပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က  သင္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္သူ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီး မ်ားအား မိမိတို႔သည္ မိမိကိုယ္ 
ကို မိမိ ခြင့္လြတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ  အျပစ္ေျဖ
လြတ္ျခင္းစကၠရာမင္းအားျဖင့္ ခြင့္လြတ္ျခင္း 
ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းႏွင့္ စာ 
နာတတ္ေသာ ႏွလံုးသား တစ္စံုကုိ ေပးပါ 
မည့္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္း 
ၾကပါ၊ သုိ႔မွသာလွ်င္ သင္တို႔သည္ တစ္ပါး 
သူတို႔၏ နာက်င္မႈဒဏ္ရာမ်ားကို  စာနာ 
နားလည္ေပးႏိုင္ကာ  ဘုရားသခင္၏ သနား 
ျခင္း ဆီေတာ္အားျဖင့္ လူးမွတ္ ကုသေပး 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဟု မိန္႔ၾကားေပးခဲ့သည္။ 

 ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းၾကီးက အျပစ္ေျဖလြတ္ေပးသူ 
သည္ သေဘာထားၾကီးေသာ၊ ထိုးထြင္း 
သိျမင္ႏိုင္ေသာ၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာသူ 
ျဖစ္ရမည္။ ေသခ်ာစြာ ေဝဖန္ပိုင္းျခားျခင္း
အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ အ 
ေနျဖင့္ မည္သို႔ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း 
ကိုလည္း ေျပာျပေပးသြားသည္။ မိမိတို႔ထံ 
ေရာက္လာေသာ အျပစ္သားမ်ားသည္ အ 
ေျခ အေနမ်ိဳးစံုမွ  အျပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္ခံစား
နာက်င္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ 
ရာ လူတိုင္းကို တစ္ပုံစံတည္း ျပစ္တင္ 
ဆံုးျဖတ္ စီရင္ရန္ မသင့္ပါ၊

 ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ ေကာင္းစြာ ခြဲ 
ျခားတတ္ရန္၊ ပီျပင္စြာ ေဝဖန္ပုိိင္းျခားရန္ 
လိုပါသည္။ အျပစ္ေျဖလြတ္ေပးသူသည္ 
ရင့္ က်က္တည္ျငိမ္ေသာ ဝိဥာဥ္ေရးလမ္း 
ညြန္မႈနည္းမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးျပဳေသာ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ပါမွ မိမိထံ လာ 
ေသာသူမ်ားသည္ အျခားစိတ္ေရာဂါ ဆရာ 

မ်ားထံသို႔ သြားလွ်င္ ပိုမိုထိေရာက္သည္ 
ဟူေသာ ခံစားခ်က္ အသိမ်ားကုိ ထိန္း 
ေက်ာင္း ကာကြယ္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 တတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ ပုပ္ရ 
ဟန္း မင္းၾကီးက  အျပစ္ေျဖျခင္းသည္ ဧဝံ 
ေဂလိသတင္းကားေဝငွရန္ ႏွင့္ အသင္း 
ေတာ္၏ သြန္သင္လမ္းညြန္မႈမ်ားကို သင္ 
ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ေနရာေကာင္း တစ္ခု 
လည္းျဖစ္ရမည္။

 အျပစ္ေျဖလြတ္ေပးသူသည္  မိမိ 
တို႔ထံ အျပစ္လာေလွ်ာက္ေသာ မိမိတို႔ ညီ 
အစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ အေရးပါဆံုး 
ျဖစ္ေသာ၊ ဝိဥာဥ္ေရးခရီးဆိုင္ရာလမ္းညြန္မႈ
မ်ားကိုလည္း လုိအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို 

ေပးႏိုင္ရမည္။  

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး က အျပစ္ေျဖျခင္း စကၠရာမင္းတူး 
သည္ အသင္းေတာ္တြင္ ကနဦးက တည္ 
ရွိျပီးသား တမန္ေတာ္တို႔မွ ဆင္းသက္လာ 
သည့္  အာဏာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ မိမိ 
ထံလာေရာက္ကာ အျပစ္ေျဖခြင့္ ေလွ်ာက္ 
ထားသူကုိ မည့္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ 
မွ် ကန္႔သတ္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တိုက္ 
တြန္းေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

 Ref; Vatican Radio

(CBCM-OSC)  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ စိန္ပီတာ ရင္ျပင္တြင္ လူငယ္မ်ားတြက္ သနားျခင္း ဂ်ဴဘီလီ 
က်င္းပျပဳလုပ္စဥ္ အာပတ္ေျဖခ်ိန္၌ ရဟန္းမင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ လူငယ္ ၁၆ ေယာက္အား 

အာပတ္ေျဖနားေထာင္ေပးခဲ့စဥ္။

ykyf&[ef;rif;BuD; Oa&my EdkifiHrsm;rS acgif;aqmif27 OD;tm; vufcHawGUqHk
ဗာတီကန္ ၊ ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
ဥေရာပတိုက္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္း 
ေဆာင္ ၂၇ ဦးအား ဗာတီကန္တြင္ လက္ခံ 
ေတြ႕ဆံုၿပီး ၾသဝါဒစကား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 
ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ သူ၏ ေလးႏွစ္တာ 
သက္တမ္းအတြင္း ဤကဲ့သို႔ ဥေရာပႏိုင္ငံ 
ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈ မ်ိဳး 
ေလး ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုအ 
ၾကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ဥေရာပ 
ႏိုင္ငံမ်ား ေရးထိုးခဲ့ေသာ ေရာမ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ အခမ္းအနားလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ၏မိန္႔ခြန္း 
တြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ 

ျဖစ္သည့္ ဤစာခ်ဳပ္၏ သမိုင္းကုိ ေဖၚျပၿပီး 
အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားစြာ 
ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ဥေရာပကို ေဆာက္ 
တည္ခဲ့သည့္ ဖခင္ႀကီးမ်ား၏ စကားမ်ားကို 
ျပန္လည္ အမွတ္ရေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
"အတိတ္ကို အေျခမျပဳဘဲ ပစၥဳပၸန္ကို နား 
မလည္ႏိုင္ၾကသည့္အျပင္ အတိတ္သည္ 
လက္ရွိအခ်ိန္ကို ေမြးဖြါးေပးထားသည့္ အ 
သက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္" ရဟန္းမင္းႀကီး 
က အတိတ္၏ အေရးပါမႈကို ေျပာျပခဲ့သည္။

 ဥေရာပ၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေဖၚ 
ေဆာင္ေပးမည့္အရာမ်ားမွာ - လူကုိ အဓိက 
ထားျခင္း၊ ထိေရာက္စြာ ေဝမွ်ခံစားျခင္း၊ 
ကမၻာႀကီးအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားျခင္း၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အနာဂတ္ကို  
တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစၿပီး လက္ကမ္းႀကိဳျခင္း စ 

သည္တို႔သည္ ဥေရာပ၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို 
ပံုေဖၚေပးမည့္ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။
    ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လက္ 
ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အသစ္ ေသာ 

ဥေရာပ လူသားဝါဒီတစ္ခုကို ေဖၚေဆာင္ 
ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။
 Ref: Zenit

(CBCM-OSC)
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 အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစ ကက္သလစ္ 
ဘုရားေက်ာင္းအသစ္အား မြတ္ဆလင္မ်ား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ

ဂ်ာကာတာ ၂၄ မတ္လ ၂၀၁၇

 ရာဂဏန္းရွိေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား 
သည္ ဂ်ာကာတာ ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရွိ 
ေသာ ဘာကာစီေဒသတြင္ ေဆာက္လုပ္ေန 
ဆဲ ဘုရားေက်ာင္းအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ရာ 
အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား လုပ္ၾကသျဖင့္ ရဲမ်ားက 
မ်က္ရည္ယို ဗံုးမ်ားျဖင့္ လူစုခြဲခဲ့သည္ ဟု 
မ်က္  ျမင္ သက္ ေသမ်ားအဆုိအရသိရသည္။ 
ဆႏၵျပသူတို႔သည္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ 
လုပ္ ေနေသာ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းသို႔ အ 
တင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က ဘုရား 
ေက်ာင္းကို ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ ပုလင္း မ်ားျဖင့္ 
ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကသည္။

 တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ 
ဖါသာရ္ ႐ိြဳင္မြန္ဒူးစ္ ရွန္နီပါ အား လံုၿခံဳေရး 
အတြက္ ထိုေနရာမွ ထြက္ခြါရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ 
သည္ဟုသိရသည္။

 စန္တာ ကလာရာ ဘုရားေက်ာင္း 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ကပင္ ေဆာက္မိန္႔က်ခဲ့ 
ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခု ႏိုဝင္ဘာလမွသာ စ 

တင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ အခြင့္က်ၿပီးသည္ 
မွစတင္ကာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ ဆႏၵ 
ျပ ေနခဲ့ၾကသည္။ 

 အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အစိုးရ အသိအ 
မွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာ ၆ ခုရွိသည္။ 
သို႔ေသာ္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား 
က လူနည္းစု ဘာသာမ်ားအေပၚ အၿမဲတမ္း 
ဆန္႔က်င္ ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ရဲမ်ားက 
လည္း ဝင္ေရာက္ဟန္႔တားျခင္း မရွိေပ။

 ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္ေသာ မြတ္ 
ဆလင္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ အစ္မာအီ 
အီဘရာဟင္က ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္မိန္႔ 
ျပန္မ႐ုတ္သိမ္းလွ်င္ လူစုခြဲမည္မဟုတ္ဟု 
ဆိုသည္။

 ထိုေဒသတြင္ ကက္သလစ္ ဘာ 
သာဝင္ ၁၂၀၀၀ ခန္႔တို႔သည္ ဝတ္ျပဳရန္ 
ဘုရားေက်ာင္း မရွိဘဲ ကြင္းက်ယ္သည့္ ေန 
ရာ မ်ားတြင္ စု႐ံုးကာ ဝတ္ျပဳျခင္းအမႈကို 
ျပဳေနၾကရသည္။

 Ref: Catholic Herald

 မူးယစ္ေဆးေရာင္းခ်ျခင္းသည္ လူသတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္ ဟု 
မနီလာၿမိဳ႕မွ ကာဒီနယ္ တာ့ဂေလး မိန္႔ၾကား

မနီလာ ၂၁ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇

 ကာဒီနယ္ လူးဝစ္ အန္ေထာ္နီ 
တာ့ဂေလးက မူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္ျခင္း 
သည္ ေသျခင္း ကို သယ္ေဆာင္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္ဟု က်ိန္းေမာင္းၿပီး မူးယစ္ေဆး 
တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ပါဝင္ ၾက 
ရန္ ဘာသာသူမ်ားအား ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

 "အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္က အိမ္နီးနား 
ခ်င္း တေယာက္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစမယ့္ 
အရာတစ္ခုကို ေရာင္းေပးၿပီး အျမတ္ယူမယ္ 
ဆိုရင္ ကၽြႏ္ု္ပ္သူ႕ကို သတ္တာနဲ႔ အတူတူ ပါ 
ပဲ" ဟု မူးယစ္ေဆး ကုန္သည္မ်ား အား 
သတိေပးၿပီး ေဆးစြဲေနသူမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ 
႐ႈျခင္း အပယ္ခံကဲ့သို႔ ဆက္ဆံျခင္းသည္ 
လည္း မျဖစ္သင့္ေသာ အရာဟု သတိေပး 
ခဲ့သည္။

 လူမ်ားသည္ အေကာင္းဖက္သို႔ 
ေျပာင္းလဲလာႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကို သိမွတ္ၾက 

ရန္၊ အႀကီးမားဆံုးေသာ အျပစ္သည္ပင္လွ်င္ 
ဘုရားသခင္၏ အခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ခံရၿပီး 
လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 
"ေဆးသမားေတြဟာ အလကားလူေတြ၊ 
လႊင့္ပစ္လုိက္တာပဲ ေကာင္းတယ္လို႔ မေျပာ 
ၾကပါနဲ႔။ ဘုရားသခင္ဟာ တန္ခိုးျပႏိုင္ပါ 
တယ္။ ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ဟာ သူတို႔ကို 
ေျပာင္းလဲေးႏိုင္ပါတယ္။"

 မနီလာၿမိဳ႕၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီလည္း ျဖစ္ေသာ ကာဒီနယ္ 
တာ့ဂေလး သည္သူ၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ 
အတြင္းရွိ ေဆးစြဲသူမ်ားကို ကူညီ ကယ္တင္ 
ရန္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က  တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္။

 မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဆးသံုး 
စြဲဖူးသူမ်ားအား ကူညီရန္ အသင္းေတာ္၏ 
အစီအစဥ္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခမ္း 
အနားတြင္ ကာဒီနယ္ႀကီးက ယခုကဲ့သို႔ဆိုခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအစီအစဥ္တြင္ ဝိညာဥ္ 
ေရး အေထာက္အကူမ်ား အျပင္၊ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ား၊ အားကစားႏွင့္ 
အႏုပညာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း သင္ 
ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

 ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဆြဲ 
သူမ်ား အလြန္ ေပါမ်ားေသာေၾကာင့္ ေဆး 
ျဖတ္သည့္ ဌါနမ်ား အလံုအေလာက္ မရွိ 
ေပ။ အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ မည္သို႔မွ် မလံု 
ေလာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားက ဝိုင္းဝန္းကူညီျခင္းျဖစ္သည္။

Ref: UCANews

(CBCM-OSC)

ဓါးျဖင့္ ၅၄ ခ်က္ထိုးကာ အသတ္ခံခဲ႔ရေသာ သီလရွင္အား 
သူေတာ္ျမတ္အျဖစ္တင္ေျမႇာက္မည္

ဗာတီကန္ ၂၃ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇

 လြန္ခဲ့သည့္ ၂၂ ႏွစ္က လူမ်ား 
ျပည့္က်ပ္ေနသည့္ ဘတ္စကားေပၚတြင္ 
ဓါးျဖင့္ ၅၄ ခ်က္ အထိုးခံခဲ့ရသည္ စိန္ဖရန္ 
စစ္ ကလဲ အသင္းဂုိဏ္းဝင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသူ 
စစၥတာ ရာနီ မာရီယာအား သူေတာ္ျမတ္ 
အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ ဗာတီကန္ရွိ ရဟႏၲာ 
တင္ေျမႇာက္ေရး ႐ံုးေတာ္မွ တင္ျပခ်က္ကို 
ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက အတည္ျပဳ ခဲ့ သည္။

 နာမည္အရင္း ေရဂ်ီးနား မာရီယမ္ 
ဗာတာလီ (ရာနီ မာရီယား) သည္ ေဖေဖၚ 
ဝါရီလ ၂၅ ရက္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ဘာသာ 
ေရး ယံုၾကည္ခ်က္ ကို မုန္းတီးစိတ္ ေၾကာင့္ 
အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ 

 အသတ္ခံရသည့္ အခ်ိန္တြင္ စစၥ 
တာ၏ အသက္မွာ ၄၁ ႏွစ္ရွိခဲ့သည္။ ေၾကး 
စားလူသတ္သမား ဆာမန္ဒါ ဆင္းသည္ 
သူမအား လူအုပ္အလယ္မွာပင္ ဓါးျဖင့္ 
ထိုးခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးသြားေသာအခါ ေနာက္မွ 
လိုက္၍ ေသသည္အထိ ထိုးခဲ့သည္။ ထိုး 
သြင္းသည့္ ဓါးဒဏ္ရာေပါင္းမွာ ၅၄ ခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ ေျမပိုင္ရွင္တို႔က ေငြေပးကာ ခိုင္း 
ေစသျဖင့္ သတ္ခဲ့သည္ဟု ေနာက္ပိုင္း တြင္ 
ထြက္ဆို ဝန္ခံခဲ့သည္။

 စစၥတာ ရာနီသည္ အန္ဒါ ပရာ 
ဒက္ ရွ္ အင္ဒိုးဟုေခၚေသာၿမိဳ႕၏ လမ္းေဘး 
တြင္ မ႐ႈမလွ အသက္ထြက္ခဲ့ရသည္။ သူမ 
၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို သူမ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့ရာ ေဒဗါး ခ႐ိုင္အတြင္းမွ ရြာငယ္ 
ေလးတြင္ သၿဂႍဳလ္ခဲ့သည္။

 သူမတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ 
ေနရာတြင္ ရွိေသာ သူမ်ားမွာ ေျမပုိင္ယာပိုင္ 
မရွိေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ 
သည္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားထံ ေန႔စားပံုစံျဖင့္လည္ 
းေကာင္း၊ သူရင္းငွါးပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း 
လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ေျမပိုင္ရွင္တုိ႕၏ မတ 
ရားအႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္လာရေသာ 

အခါ စစၥတာ ရာနီက သူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား 
ကို ေတာင္းဆိုေပးခဲ့သည္။ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားက 
သူမအေပၚ ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။

 စစၥတာ ရာနီအား ဇႏၷဝါရီလ ၂၉ 
ရက္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယ ေတာင္ပိုင္း 
ကယ္ရယ္္လာျပည္နယ္၌ဖါးျမင္ခံသည္။ 
ဖရန္စၥကန္ ကလဲ အသင္းဂိုဏ္းသို႔ ဝင္ 
ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ 
ေန႔တြင္ ပထမသစၥာ ျပဳခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ 
စတင္ကာ သူမနာမည္ကို ရာနီ မာရီယား 
ဟု အမည္ေပးေျပာင္းခဲ့သည္။ သစၥာဆို ၿပီး 
သည္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္း 
သာသနာ ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ 
၁၉၉၂ တြင္ သူမ အသတ္ခံရသည့္ ေဒသ 
သို႔ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

 လူသတ္သမား ဆင္း အား က်န္ 
ရစ္သည့္မိသားစုက အခြင့္လႊတ္႐ုံမက မိ 
သားစုဝင္တစ္ဦးအျဖစ္လက္ခံခဲ့သည္။ သူ 
သည္လည္း ေနာင္တရကာ အက်င့္ေျပာင္း 
လဲခဲ့သည္။ သူ႔အေၾကာင္း႐ိုက္ထားသည့္ 
မွတ္တမ္းတင္ ႐ုပ္ရွင္ "လူသတ္သမား၏ 
ႏွလံုးသား" သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ 
တကာဆုရရွိခဲ့သည္။

 စစၥတာ ရာနီသည္ သာသနာျပဳ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ ဆင္းရဲသား 
မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္၊ သူတို႔၏ တရားမွ်တေသာ 
လုပ္အားခတို႔ကို အရယူေပး႐ံုမက ကေလး 
မ်ားအားလည္း ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ 
ပညာတတ္ျခင္းအားျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ခံရ 
သည့္ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ဟု 
ယံုၾကည္ခဲ့သည္။

 သူမ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ စစ္ 
မွန္စြာ သီးပြင့္ေဝဆာလာခဲ့ေပၿပီ။ သူမ၏ 
ေသျခင္းမွ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ တရားမွ်တျခင္း 
ႏွင့္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမစိတ္မ်ား ေလာက 
တြင္ ေပါက္ဖြါးရွင္သန္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 Ref: Vatian Radio
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ဗာတီကန္ ၂၇ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇

သန္႔ရွင္းေသာ ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ ဝါကၽြတ္ပြဲေတာ္အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစၥ 
ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ ဇယားကို မတ္လ ၂၇ 
ရက္ အဂၤါေန႔တြင္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ႐ံုးေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဧၿပီလ  ၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔  နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ စိန္ပီတာ ရင္ျပင္တြင္ သံလြက္ 
ခက္မ်ားအား ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းႏွင့္ ေမတၱာပန္း တနဂၤေႏြ မစၧား တရားေတာ္ျမတ္ကို 
ပူေဇာ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ ၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔လည္း 
ျဖစ္ပါသည္။

ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔ႀကီး နံနက္ ၉း၃၀ နာရီတြင္ စိန္ပီတာ ဘုရားေက်ာင္း 
ဗိမာန္ႀကီးထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ဆီမ်ားအား ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း ႏွင့္ မစၧားတရား 
ေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္မည္ ျဖစ္သည္။

 လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ ေနာက္ဆုံးညစာစားပြဲ မစၧားတရားႏွင့္ ေျခေဆးပြဲ 
အခမ္းအနားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔ က်င္းပမည္ဆုိသည္ကို ထည့္သြင္း ေဖၚ 
ျပထားျခင္း မရွိေသးပါ။

ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔ႀကီး ညေန ၅း၀၀ နာရီတြင္ စိန္ပီတာ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတြင္ 
ခရစ္ေတာ္ အသက္ေတာ္စြန္႔ျခင္းႏွင့္ ခရစၥတူး ကားတိုင္ေတာ္အား ႐ိုေသ ဂါရဝျပဳျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ည ၉း၁၅ နာရီတြင္ ေကာ္ေဆယုမ္ (ေရာမ 
ေရွးေဟာင္း အားကစား႐ံု) ၌ က႐ူစူးကားလွည့္ျခင္းႏွင့္ အဆံုးတြင္ လူထုပရိတ္သတ္ 
အေပၚသို႔ တမန္ေတာ္ႀကီးတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာ အခြင့္အာဏာရွိ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ 
ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ စေနေန႔ႀကီးတြင္ စိန္ပီတာ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးထဲတြင္ ည ၈း၃၀ မွ 
စတင္ကာ ပါစကား အဖိတ္ည အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို က်င္းပ 
မည္ျဖစ္သည္။ မစၧားမတိုင္မွီတြင္ ေဆးေၾကာျခင္းေပးျခင္းအခမ္းအနားကိုလည္း ရဟန္း 
မင္းႀကီးကိုယ္ေတာ္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ ပါစကားတနဂၤေႏြေန႔တြင္ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ 
ထေျမာက္ျခင္း မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို စိန္ပီတာ ရင္ျပင္တြင္ ပူေဇာ္မည္ျဖစ္သည္။ 
မစၧားအၿပီးတြင္ (urbi et orgi) (ၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္ ကမၻာႀကီးသို႔) ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ 

ဖါတီမာၿမိဳ႕တြင္ မယ္ေတာ္ ႐ူပါ႐ံု ျပသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္ ႏွစ္ဦးအား ရဟႏၲာ တင္ေျမႇာက္ေတာ့မည္

 ေပါတူဂီႏိုင္ငံ ဖါတီမာၿမိဳ႕တြင္ မယ္ေတာ္၏ 
႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္ သံုးဦးအနက္ 
ဂ်က္စင္းတာ ႏွင့္ ဖရန္စစၥကို တို႔ႏွစ္ဦးအား ရဟႏၲာ 
အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္မ်ား 
ျပည့္စံုစြာ ရရွိထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဟႏၲာတင္ေျမႇာက္ေရး 
႐ံုးေတာ္ မွ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ေၾကျငာခဲ့သည္။

 ႐ူပါ႐ံုျမင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဂ်က္စင္တာမွာ အ 
သက္ ၇ ႏွစ္ ႏွင့္ ဖရန္စစၥကိုမွာ ၉ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ 
႐ူပါ႐ံုျမင္ၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ကေလးငယ္ ႏွစ္လံုး 
ဥေရာပ တစ္ခြင္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပလိပ္ေရာဂါေၾကာင့္ 
ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ဖရန္စစၥကိုသည္ ၁၈၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ 
လ ၄ ရက္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္တြင္လည္းေကာင္း 
ဂ်က္စင္းတာသည္ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀ ရက္ 
ေန႔ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ အတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

 သူတို႔အား ရဟႏၲာ တင္ေျမႇာက္ အေစာပိုင္းက 
ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အလြန္ ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလး 
မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရ 
ဟႏၲာ ဒုတိယေျမာက္ ေယာဟန္ ေပါလူး က ၁၉၇၉ ခု 
ႏွစ္တြင္ သူတို႔အား ၾကည္ညိဳထိုက္သူမ်ားအျဖစ္ ေၾက 
ျငာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ သူေတာ္ျမတ္ စာရင္းတြင္ 
ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

 ယခုအခါ ရဟႏၲာအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ လို 
အပ္ခ်က္မ်ား ၿပီးျပည့္စံုၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဖရန္စစၥက မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ 

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

 ဖာတီမာ ထင္ရွားျပျခင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ပြဲေန႔ 
ေမလ ၁၂ မွ ၁၃ ရက္မ်ား တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ 
ဖာတီမာသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိအခမ္းအနား 
အတြင္းမွာပင္ ဖရန္စၥကို ႏွင့္ ဂ်က္စင္းတာ တို႔အား 
ရဟႏၲာ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္မည္ျဖစ္သည္။

 သူတို႔အထဲမွ လူစီသည္ စစၥတာတစ္ပါး ျဖစ္ 
လာခဲ့ၿပီး အသက္ ၉၇ ႏွစ္ အရြယ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သူမအား ရဟႏၲာ တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ရန္ 
စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

 ၁၉၁၇ ခုႏွစ္က ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အ သံုး 
လံုးပင္မတတ္ေသာ လူစီယား၊ ဂ်က္စင္းတာ ႏွင့္ ဖရန္ 
စစၥကို တို႔ ကေလးသံုးေယာက္ကို မယ္ေတာ္ ထင္ရွား 
ျပခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလသို႔ ေရာက္ေသာ 
အခါ ဘုရားဖူးေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ လာေရာက္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္  မယ္ေတာ္ ထင္ရွားျပသည္ 
မွာ စစ္မွန္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သည္။

 ဤ႐ူပါ႐ံုေၾကာင့္ ဖါတီမာ သတင္းစကားဟု 
လူသိမ်ားလာကာ အျပစ္ဒဏ္ဆပ္ ေျဖျခင္း၊ စိတ္ပုတီး 
စိပ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္မဲ့ သေႏၶယူေတာ္ မူေသာ မယ္ေတာ္၏ 
ႏွလံုးေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္း စသည့္  က်င့္စဥ္ 
သံုးခုသည္လည္း လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။

CBCM-OSC

ပါစကား သတင္းစကားကို ကမၻာတဝွမ္းလံုးသို႔ ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသတင္း 
စကားကို ကမၻာတဝွမ္းမွ စိတ္ဝင္စားစြာ နားေထာင္ၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးကလည္း 
ကမၻာ့ ဘာသာစကား ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ေလ့ရိွရာ ျမန္မာ စကားလည္းပါဝင္သည္။

CBCM-OSC

သန္႔ရွင္းေသာ ရသတၱပတ္ႏွင့္ ပါစကားပြဲေတာ္အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အခ်ိန္စာရင္း ထုတ္ျပန္

လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားသည္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ေျခေဆးပြဲျမင္ကြင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပါစကားပြဲေန႔တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစၥ၏ ပါစကားသတင္း လာေရာက္ 
နားေထာင္သူ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္ရွိခဲ့သည္
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 ကရုဏာ လူမႈ စည္းလံုး ညီညြတ္ 
ေရး အသင္း (KMSS) ၏ ၁၅ ႏွစ္ ေျမာက္ 
ရတုသဘင္ အခမ္းအနား၊ က႐ုဏာ 
(KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပဲြကုိ ကယား 
ျပည္နယ္၊ လိြဳင္ ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ (၂၂ - ၂၄၊ 
မတ္လ ၂၀၁၇) အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ 
 အဖြင့္ မစာၦးတရား ေတာ္ျမတ္ ကို 
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္ေမာင္ဘိုမွ ပင္မ ဦးေဆာင္ 
၍ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ႀကီး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလ်ိဳအားသုိက္မွ 
တရားေရေအး ျမြက္ၾကား တုိက္ေကၽြး 
ခဲ့သည္။ 
 အဖြင့္မစာၦးတရား ေတာ္ျမတ္ တြင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဆိုေတးရိုဖားေမာ၊ ဆရာ 

ေတာ္ႀကီး အိုင္ဇက္ဓနု၊ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဖရန္စစ္ ေဓၚတန္၊ ဆရာေတာ္ ႀကီး စတီးဖင္း 
ေတးဖဲ၊ KMSS ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ေရမြန္ဆမ္လုဂမ္ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၂၀ 
ပါးမွ ပါ၀င္ ပူေဇာ္ ေပးခဲ့ပါသည္။
 ထို႔ေနာက္ ကာဒီနာလ္ ခ်ားလ္စ္ 
ေမာင္ဘို၊ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ဘာစီးလ်ဳိ 
အားသုိက္၊ ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဆုိေတးရုိ 
ဖားေမာ (ၿငိမ္း)၊ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဖရန္ 
စစ္ ေဓါထန္၊ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အုိင္ဇက္ 
ဓႏု၊ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ စတီဖင္ ေထ်းဖဲ 
ႏွင္႔ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ေရမြန္ ဆမ္လုဂမ္ 
တုိ႔မွ ဖဲႀကိဳးၿဖတ္ ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ကရုဏာ (KMSS) မိသားစု ေတြ႔ဆုံပြဲကို ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ကရုဏာရံုး (၁၇) ရုံးမွ ၀န္ထမ္း 

စုစုေပါင္း  ၅၃၁ ဦး (က်ား-၃၀၃၊ မ-၂၂၈) တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပန္လည္ အမွတ္ရ၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္၊ 
ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းျဖင့္ အားအင္မ်ား ျပန္လည္ 

ျဖည့္တင္းၾကပါစို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ က႐ုဏာလူမူစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအသင္း (KMSS) ၏ အခန္းက႑

 ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ က႐ုဏာလူမူစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအသင္း 
(KMSS) အေနႏွင့္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါမည္နည္းဆိုသည့္ 
အခ်က္ကို အဓိကထားကာ သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ပထမေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအေၾကာင္း နားလည္ 
ႏိုင္ရန္ "ျပည့္စံု ေသာ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို မွ 
မိန္႔ခြန္းေပးခဲ့သည္။

 မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္ ေရမြန္ ဆမ္လုဂမ္ မွ "ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား" အေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းေပးခဲ့သည္။

 ဒုတိယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ "ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္း"  ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Laudato Si စာခၽြန္ေတာ္အေပၚ အေျခခံကာ 
ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ ေဓၚတန္ ၏ မိန္႔ခြန္းကို နာယူ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ The Joy of the Gospel စာခၽြန္ေတာ္ကို အေျခခံကာ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္တြင္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ စီးပြါးေရး တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္း အေၾကာင္းကို ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလ်ဳိအားသိုက္မွာ မိန္႔ခြန္းေပးခဲ့သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ မိန္႔ခြန္းအၿပီးတြင္ အုပ္မ်ားဖြဲ႕၍ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုၿပီးနက္႐ိႈင္းစြာ နားလည္ႏိုင္စြမ္းကို ရေစသည္။ မရွင္းလင္းေသာ အခ်က္ 
မ်ားကိုလည္း အခ်င္းခ်င္းေဝမွ်ကာ အေျဖရွာၾကသည္။

 တတိယရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕အနာဂတ္လမ္း စသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖါသာရ္ ဟူးဘတ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)၊ ဖါသာရ္ လြီးဂ်ီ (လား႐ိႈး)၊ ဖါသာရ္ 
ပီးကိုတို႕က ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က႐ုဏာ အဖြဲ႔အစည္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံကို 
ေဒါက္တာ ဝင္းထြန္းၾကည္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး အသင္း၏ဖြဲ႕စည္းပံု၊ တိုး 
တက္မႈမ်ားကို အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

 သံုးရက္တာအတြင္း အလြန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား စဥ္းစား ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေန႔စဥ္အခ်ိန္စာရင္းတြင္ ကစားပြဲမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားက မိသားစု 
စိတ္ကို ပိုမို ပီျပင္ေစသကဲ့သို႔ စိတ္ပန္းလည္းေျပေစပါသည္။

 က႐ုဏာ လူမူစည္းလံုး ညီညြတ္ 
ေရး အသင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၂ 
ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယခု ၁၅ ႏွစ္ 
ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ ေန 
ရာ အႏွံ႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားသည္ လူထုကို အမွန္အက်ဳိးျပဳ ေန 
လ်က္ရွိပါသည္။

Ref: http://www.kmss-caritasmyanmar.org/

(CBCM-OSC)
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 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသာေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးသည္ မတူညီေသာ ယံုၾကည္ရာ 
ဘာသာတရားမ်ားအား ကိုးကြယ္ကာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည္။ မၾကာေသးေသာ ႏွစ္ အနည္း 
ငယ္မွစတင္ကာ လူမ်ိဳး မတူေသာေၾကာင့္ ဘာသာ မတူေသာေၾကာင့္ ပဠိပကၡမ်ားျဖစ္လာ 
သည္ကို ျမင္ရၾကားရသည္။ တခ်ိန္က ရွိခဲ့ေသာ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ျခင္းမ်ား၊ သဟဇာတ 
ျဖစ္မႈမ်ားသည္ ပံုျပင္တစ္ခုပမာ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအေျခအေနဆိုးကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ ကုစားရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားစြာကိုလည္း မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ဝမ္းသာ 
အားရၾကည္ႏူးရသည္။

 ထိုၾကည္ႏူးစရာ မ်ားစြာထဲမွ အလြန္ေက်နပ္အားရစရာေကာင္းေသာ အျဖစ္တစ္ခု 
သည္ ကယားျပည္နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 
အခမ္းအနားမွာ အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ သခင္ဘုရားေက်ာင္း ေရစက္ခ် 
မဂၤလာႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ မာ့ခ္ ဖဲဗ်ား၏ ရဟန္းဝါေတာ္ ၂၅ ဝါ ျပည့္ ေငြရတု ဂ်ဴဘီ 
လီပြဲေတာ္ အခမ္းအနားျဖစ္သည္။

 ထိုအခမ္းအနားသို႔ ၾကြေရာက္ၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအထဲတြင္ သီတဂူ 
ဆရာေတ္ဘုရားႀကီး အရွင္ ဉာဏိႆရ အား ဖူးျမင္ခဲ့ရျခင္းသည္ လြန္စြာ ထူးျခားခဲ့ပါသည္။ 
ပြဲေတာ္သို႔ သာမန္ ၾကြေရာက္ပါဝင္လာျခင္းသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းက 
ပို၍ထူးျခားေစခဲ့ သည္။ ထိုပြဲေတာ္ အခမ္းအနားတြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးတရားေရ ေအးတိုက္ေကၽြးခဲ့သကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုမွလည္း ညီညြတ္ေရးတရား ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

 သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ ဉာဏိႆရ က ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ စိတ္ထား ပြါးမ်ား 
ေရးအတြက္ ဥပမာ ခိုင္းႏႈိင္းခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ နားလည္ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ေဟာၾကားခဲ့သည္ 
မွာ ၾကားနာရသူတို႔၏ ႏွလံုးသားကို ေအးခ်မ္းေစခဲ့ပါသည္။ "ဖါသာရ္ဖဲဗ်ားရဲ႕ ၂၅ ဆိုတဲ့ 
ရဟန္းဝါေတာ္ရျခင္း ဂ်ဴဘီလီအထိမ္းအမွတ္ပြဲနဲ႔ မယ္ေတာ္ေမရီရဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးဖြင့္ 
လွစ္ပြဲ တက္ေရာက္ခြင့္ရတာ၊ တက္ေရာက္ခြင့္ရတာတင္မဟုတ္ဘူး စကားေျပာခြင့္ရတာ 
သိပ္ၿပီးေတာ့ ဝမ္းသာတယ္။" ဟု အစခ်ီကာ လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘာသာမတူေသာ္ျငား ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ယခင္ဘဝမ်ားက ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ႏိုင္ 
ေၾကာင္းေဟာၾကားခဲ့သည္။

 "ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕မွာ ႐ိုမင္ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ေရာ ဒကာ ဒကာ 
မ ေတြနဲ႔ေရာ ေတြ႕ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ေဆြရင္း မ်ိဳးရင္းႀကီးေတြ ေတြ႕ရသလို ငါဝမ္းသာတယ္၊ 
သိပ္ေပ်ာ္တယ္။" ဆက္လက္ၿပီး "ဘဝသံသရာမွာ ေဆြမ်ိဳး မေတာ္ခဲ့ဖူးတဲ့ လူရယ္လို႔ မရွိဘူး။" 
ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ " ဒီဖ႐ူဆိုက ရခဲ့တဲ့ အၿပံဳးကို ငါ အၿမဲတမ္း သိမ္းပိုက္ထားမယ္။ ငါတို႔ 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေတြ႕ရင္ အခ်စ္ နဲ႔ ၿပံဳးျပၾကရမယ္။" ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက 
မွာၾကားခဲ့သည္။

 "ညီအစ္ေမာင္ႏွမ စိတ္ဓါတ္ေတြ မခမ္းေျခာက္သမွ်ကာလပတ္လံုး ဒို႔ တိုင္းျပည္ႀကီး 
ဘယ္ေတာ့မွ မၿပိဳကြဲဘူး။" ဟုဆုိကာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အတူတကြ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ျခင္း 
တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားခဲ့သည္။ "ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမစိတ္ဓါတ္ကို ခရစ္ယာန္ ဘာသာရဲ႕ 
အလံေတာ္ေအာက္မွာ၊ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အလံေတာ္ေအာက္မွာ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာရဲ႕ အလံ 
ေတာ္ေအာက္မွာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာရဲ႕ အလံေတာ္ေအာက္မွာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အလံေတာ္ ေအာက္ 
မွာ ဒီအလံႀကီး ငါးခုေအာက္မွာ ထားၿပီး စည္းလံုး ညီညြတ္စြာ ေအးခ်မ္းစြာ အတူတကြ 
ေနထိုင္သြားဖို႔လိုတယ္။" 

 ဆက္လက္၍ဘာသာတိုင္းတြင္ အျမတ္ဆံုးေသာ သြန္သင္မႈကို ေထာက္ျပရာတြင္ 
သီလ ႏွင့္ ပညာ သာ အျမတ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ထပ္ေလာင္းေဟာၾကားခဲ့သည္။ လူတိုင္းတြင္ 
သီလ (character) ႏွင့္ ပညာ (wisdom) တို႔သည္ အလြန္ လိုအပ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းျပခဲ့ 
သည္။ ပညာဆိုတာ လူ႔မ်က္လံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာမတဲ့လူဟာ မ်က္ကန္းနဲ႔တူသည္၊ အက်င့္ 
ပ်က္လွ်င္ ေအာက္ပ်က္တာႏွင့္ တူသည္ ဟု ဆို ခဲ့သည္။ အက်င့္ပ်က္ရင္ ေျခေထာက္မရွိတဲ့ 
လူလိုပဲ ဘယ္မွမသြားနိုင္ေတာ့ဘူး၊ ပညာမတတ္ရင္ မ်က္ကန္းပဲ ဘယ္ပန္းတိုင္မွ ေရာက္ 
ေအာင္မလွမ္းႏိုင္ေတာ့ဘူး။" "တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ 
စည္းလံုးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ဆိုတဲ့ပန္းတိုင္ေတြကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ မင္းတို႔ ငါတို႔လိုတာ ၂ ပဲ။ 
အဲဒါေတြက ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ပညာ (character and wisdom). Character is life a foot 
of man, wisdom is an eye of man. Character and wisdom are our very essential 
thing. ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာျပခဲ့သည္။

 ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြအားလံုး စစ္မွန္တဲ့ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စည္းလံုး 
ညီညြတ္ေရး နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုတဲ့ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေအာင္ 
ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ကို ထိန္းႏိုင္ၾကပါေစ၊ မ်က္စိပြင့္ေအာင္လည္းပဲ ပညာကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး 
သင္ၾကားႏိုင္ၾကပါေစ ဟု ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ေဟာၾကားရာတြင္ သဟဇာတ ျဖစ္မႈအေၾကာင္းကို ဥပမာ 
မ်ားစြာျဖင့္ ၾသဝါဒစကား ျမြက္ၾကားခဲ့သည္။ "ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ 
ေခါင္းေလာင္းသံၾကားရတယ္။ ေခါင္းေလာင္းသံဆိုတာ ညီညြတ္ဖို႔ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚသံ 
ျဖစ္ပါတယ္။" "ညီညြတ္ဖို႔ဆိုတာကို ဘင္ခရာတီးဝိုင္းႏွင့္ ယွဥ္ကာ မတူညီေသာ တူရိယာမ်ား၊ 
မတူညီေသာ အသံေတြထြက္ေနေသာ္လည္း ၿပိဳင္တူ တီးမႈတ္တဲ့အခါ ၿမိဳင္ဆိုင္တဲ့ အသံထြက္ 
ေပၚလာတယ္။ အားလံုးဟာ ဟာမိုနီျဖစ္ဖို႔ လုိက္ဖက္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ကိြဳင္ယာ သီခ်င္း 
ဆိုတဲ့အခါလည္း မတူညီတဲ့အသံေတြ ဟာမိုနီက်ေအာင္ လိုက္ဖက္ေအာင္ လုပ္ၾကတယ္။ 
ဂီတေလာကမွာ ဟာမိုနီျဖစ္ေအာင္ လိုက္ဖက္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရတယ္၊ စိတ္ရွည္ 
ရတယ္၊ ႏွိမ့္ခ်ရတယ္။ အသံေတြ လိုက္ဖက္တဲ့ ဟာမိုနီက်တဲ့ ဂီတသံထြက္ေပၚလာရင္ 
တီးခတ္သူေရာ၊ နားေထာင္သူပါ အထူးကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈရပါတယ္။"

 လူမ်ား၏ မတူညီေသာ သေဘာကိုလည္း ဂီတတူရိယာမ်ားႏွင့္ ႏိႈးယွဥ္ျပခဲ့သည္။ 
"မတူညီတာေတြထဲမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ လိုက္ဖက္မႈ၊ ဟာမိုနီ၊ ညီညြတ္မႈကို ရွာရပါတယ္။" 
လူမ်ိဳးဘာသာ မတူညီေသာ သူမ်ားအား ပယ္သည္သူမ်ား၊ ခြဲျခင္းခ်င္သူမ်ားသည္ မည္သို႔မွ် 
မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ လက္ခံဖို႔ လိုေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း မွားၾကားပါသည္။ 

 ရွင္ေပါလု၏ ေကာ္ရိန္သု ဆံုးမစာ ပထမေစာင္ အခန္းႀကီး ၁၂ တြင္ ေျပာသကဲ့သို႔ 
ခႏၶာကိုယ္ မွာ မတူညီေသာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတို႔သည္ သဟဇာတက်သကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔လည္း အတူတကြခံစားရွင္သန္တတ္ဖို႔လိုေၾကာင္းမွာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ "မတူညီတာကို 
အႏၲရာယ္လို႔ မျမင္ဘဲ မတူညီတာကို လက္ခံႏိုင္ၿပီးေတာ့ ဟာမိုနီဆိုတဲ့ ညီညြတ္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ရွာေဖြေနၾကပါတယ္။ လူတိုင္းကုိ ကိုယ့္ရဲ႕ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမလုိ႔ ျမင္ႏိုင္ရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ 
ဘဝဟာ အေမွာင္ကို လြန္ၿပီး အလင္းေရာက္ပါၿပီ။ "လူတိုင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ျမင္ၿပီး ဤသူဟာ 
ငါ့ရဲ႕ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔"

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ စကားလံုးမ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ေတးသီေနၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ တိုင္းသူျပည္သားအေပါင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတးကို 
လက္တြဲ မျဖဳတ္ဘဲ လိုက္ဖက္ညီေသာ ဟာမိုနီ သံစဥ္မ်ားကို ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ စိတ္ျဖင့္ 
သီက်ဳးနိုင္ၾကပါေစ . . . ။
ၽ   Ref:  https://www.facebook.com/soe.naing.9809
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Bishop Isaac Danu
06. 04. 1975

Bishop Peter Louis Caku
04. 04. 1982

Archbishop Nicolas Mang Thang
28. 04. 1973

Archbishop Basilio Athai
01. 04. 1984

Bishop Raymond Saw Po Ray
13. 04. 1975

Archbishop Charles Card. Bo
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Bishop John Saw Yaw Han
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22. 04. 1989

Bishop Francis Daw Tang
11. 04. 2002
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 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ၌
ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာ စိန္ပီတယ္ 
ကယ္သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ရဟန္း 
သိကၡာတင္ပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပုသိမ္ကက္သလစ္ 
သာသနာတြင္ ရဟန္းေတာ္သစ္ ငါးပါးသည္ 
ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္ဟီွ၏လက္ 
ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာကိုခံယူခ့ဲပါသည္။ 
ရဟန္းေတာ္သစ္ငါးပါး၏ အမည္မ်ားမွာ ၁. 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး အီညာစီဦး သန္းေဇာ္မင္း  
(ေဇာင္းတန္းသာသနာ) ၂. ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဂ်က္စတင္း မင္းသစ္လြင္(ေဇာင္းတန္းသာ 
သနာ) ၃. ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗင္းဆင္း 
ေအာင္ႏူိင္ထြန္း (ေရြးကုန္းသာသနာ) ၄. 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ေဘာစကို ေအာင္ထြန္း 
ေလး(က်ိဳတ္လတ္သာသနာ) ၅. ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္စိုးမင္းႏူိင္(ေျဗာင္းျပန္သာသနာ 
)  တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤရဟန္းသိကၡာတင္ပြတဲြင္ 
ပုသိမ္သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၅၀ 
ေက်ာ္ ႏွင့္ Bro ,Sr မ်ား ဘာသာသူ 
၉၀၀ေက်ာ္ ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးၾကပါသည္။ 

ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲ

ဤပြဲေတာ္အႀကိဳ ညပိုင္းတြင္ ရဟန္းေတာ္ 
သစ္အားအႀကိဳ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ၾကပါ 

သည္။ ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာတြင္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား ၁၁၇ ပါး႐ွိၿပီး ျပည္ပ ၊ 

ျပည္တြင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ကို 
ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါသည္။ Pathein OSC
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 ရွင္ပါထေရပီးအို ကိုးစားရာဗိမာန္ 
ေတာ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲအခမ္း 
အနားကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းရိွ စိန္ အ 
လြိဳက္ ရွက္ အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ ေက်ာင္း 
တြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပ 
ခဲ့ၾကပါသည္။

 ၂၁.၃.၂၀၁၇ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ ရွင္ပါထေရပီအိုကိုးစားရာ ဗိမာန္ေတာ္ 
ကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆ 
ရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္ မန္ထန္းႏွင့္ 
အလွဴရွင္မိသားစုမွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ကာ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမွ ေကာင္းႀကီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ 
သည္။

 အဆိုပါဗိမာန္ေတာ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအ
နားတြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ရွင္ 
ပါထေရ ပီအို၏ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ အထူး 
သဒၵါၾကည္ ညိဳေလးစားမႈ အေၾကာင္းကို 
ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရဟန္းျဖစ္ 

သင္ ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr. Solamon  ထြန္းမင္းေဇာ္ မွ ဗိမာန္ ေတာ္ 
ျဖစ္ေပၚလာရပံု ႏွင့္အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္း 
ရေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ား၊ Fr. Dominic 
ဦးသီဟမွ ပါထေရပီ အို၏တန္ခိုးေတာ္မ်ား
အေၾကာင္း၊ပက္ထရစ္ ေသာင္းတင္ဦးမွ ရွင္ 
ပါထေရပီအို၏ ဘဝအေၾကာင္းမ်ားတို႔ကို 
ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ ေနာက္ပါထေရပီအို၏ ေက်ာ္ 
ၾကားရာ တစ္ ရပ္ျဖစ္ေသာ အာပတ္ ေျဖျခင္း  
စကၠရမင္တူး ကိုပြဲေတာ္လာဘာသာ တူမ်ား  
အတြက္ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမ်ားက တစ္ခမ္း 
တစ္နားျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံု 
းအေနႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းခ်ီးမဂၤ
လာႏွင့္ ရွင္ပါထ ေရပီအို ကိုးစားရာ ဗိမာန္ 
ေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားကို က်င္းပ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဗိမာန္ေတာ္ အလွဴရွင္မ်ား မွာ 

ကြယ္ လြန္သူ ဗိုလ္မွဴး Paul သက္ေအာင္ကို 
ရည္စူးၿပီးဇနီးသည္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၊ သမီး ေမစႏၵီ 
ေအာင္၊ ေမဟန္နီေအာင္ တို႕ မိသားစုမွ 
လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

 ဗိမာန္ေတာ္ တြင္ထားရွိသည့္ ရွင္ 
ပါထေရပီအို ဆင္းတု ေတာ္ႀကီးကုိ ဦး L 
ဘားနက္ + ေဒၚစီစီလ်ား မိသားစုမွလွဴဒါန္း
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ရွင္ပါထေရပီအို 
ကိုးစားရာ ဗိမာန္ေတာ္ ဖြင့္ပြဲ သို႔ မႏၲေလး 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္ 
မန္ထန္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဂိုဏ္း အ 
သီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္ ႀကီးမ်ား၊ 
အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ 
မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။   
 ေနာက္တေန႔  (၂၂) ေန႔မနက္၊ ၈ 
နာရီ၌ အဆိုပါ ဗိန္မာန္ေတာ္ႀကီးတြင္ 
မႏၲေလး သာသနာမွ ဦးပဥၥင္းႀကီး (၆) ပါးကို 
ထာဝရရဟန္းသုိ႔ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 

Nicolas  ဦးမန္းထန္မွ သိကၡာတင္ေပးေတာ္ 
မူခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းသစ္ (၆) ပါး အမည္မ်ား 
မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Alexis ေမာင္ေမာင္ေဌး 
(ေခ်ာင္းရုိးရြာ)၊ ဘုန္း ေတာ္ႀကီး Anthony 
ေက်ာ္ေဌး (ေခ်ာင္းရုိးရြာ)၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Richard ေက်ာ္မ်ဳိးလႈိင္ (ေခ်ာင္းရုိးရြာ)၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Peter သန္းႏုိင္ဦး (သရက္ 
ခုံ)၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Firmin ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ 
(ေညာင္ပင္သာ)၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Eugene 
ခ်စ္စုုိးဦး (သံဝင္းရပ္၊ မႏၲေလး) တုိ႔ ျဖစ္ 
ပါသည္။ 

 (၂၁) ရက္ေန႔ည ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္ 
မႏၲေလး ကက္သလစ္သာသနာ၊ ထာဝရ 
ပေဒသာ သပင္အသင္းမွ ႀကီးမွဴးၿပီး က်င္းပ 
တဲ့ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ 
ကုိလည္း က်င္းပခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္း ရ႐ွိ 
ခဲ႔ပါသည္။

William (MDY. OSC)
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pDrHb@mtzGJU\rsufESmpHknDawGUqHkaqG;aEG;yGJ
 ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ကက္သလစ္
သာသနာ စီမံဘ႑ာအဖြဲ႕၏ မ်က္ႏွာစံုညီ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ၂၁.၃.၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္၊ နံနက္ ၈:၃၀ မွ ေန႔လည္ ၁၂:၀၀ 
နာရီအထိ ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ 
သာသနာ့ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ၎ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေတာင္ႀကီး 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘာဆီးလ်ိဳအားသိုက္ 
မွ အမွဴးျပဳ၍ သာသနာေတာ္၏ စီမံ 
ဘ႑ာအဖြဲ႕၊ တုိက္နယ္ အသီးသီးမွစီမံ 
ဘ႑ာအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ၾကကာ သာ 
သနာေတာ္ အတြင္း ေကာက္ခံ ရရွိေသာ 
ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ အလွဴေငြမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္း 
ခ်က္မ်ား၊ သာသနာ့ စီမံဘ႑ာအဖြဲ႕မ်ား၏ 
တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ 
နယ္ စီမံဘ႑ာအဖဲြ႕၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တုိက္နယ္ 
အသီးသီးမွ စီမံဘ႑ာအဖြဲ႕၏ အားသာ 

ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
လည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

 ၎ျပင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္၏ 

သိုးထိန္း တာဝန္ ျဖစ္ေသာ နယ္လွည့္ ခရီး 
စဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ၾကရင္း 
အစည္းအေဝးကို ေန႔လည္ ၁၂:၀၀ နာရီ 

CBCM-PMS ရံုးအဖြဲ႕ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာသို႔ MCA အေၾကာင္းေဝမွ်ရန္သြားေရာက္ျခင္း

 မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အဖြဲ႕ 
မွ "အနာ  ဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ကေလးသူငယ္မ်ား 
စည္းလံုးစို႔"ဟူေသာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သာသနာ 
လံုးဆိုင္ရာေႏြရာသီသက္ေထြးသင္တန္းကို 
၂၀.၃.၂၀၁၇ မွ ၂၄.၃.၂၀၁၇ထိ ဖြင့္လွစ္ေပး 
ခဲ့ပါသည္။ ဤသင္တန္းကို ကေလးသူငယ္ 
ေပါင္း ၄၇၃ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
 CBCM-PMS ရံုးအဖြဲ႕သည္ 
ထိုသင္တန္းသို႔ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္သြား ေရာ
က္ကေလးသူငယ္မ်ားအား"ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အသင္း" အေၾကာင္းကို ေဝမွ်ရွင္းလင္းေပးခဲ့ 
ပါသည္။ တက္ေရာက္ပါဝင္ၾကားနာခဲ့ၾက 
ေသာ သူေတာ္စင္(၂၈)ဦးအား ရဟန္းမင္း 
ႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား 
အသင္း၏ လက္စြဲစာအုပ္ကိုလက္ေဆာင္ 
အျဖစ္ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။(CBCM-PMS)

 ကန္ျကီးေဒါင့္ျမို့နယ္က်ဴတန္းေက်းရြာတြင္ ၂၅ ၃ ၂ ဝ၁၇ နံနက္  ၇နာရီတြင္က်ဴတ
န္းေက်းရြာစိန္ေမရီဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းနွင့္မယ္ေတာ္ဂူဖြင့္ပြဳဲကိုက်င္းပရာပုသိမ္ဂိုင္းအုပ္ဆ
ရာေတာ္ဂ်ြန္မန္းဆိန္းဟွီမွဖဲျကိုးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးပါသည္။

 ထို့ေနာက္အဖဆရာေတာ္ျကီးမွဘုရားေက်ာင္းနွင့္မယ္ေတာ္ဂူအားေမတၱာေရပက္
ဖ်န္းျပီးေကာင္ခ်ီးေပးကါသည္ဆက္လက္ျပီးမစၦားတရားေတာ္ျမတ္အားဆရာေတာ္ျကီးနွင့္
တစ္ကြဘုန္းေတာ္ျကီးဆယ့္သံုးပါးတို့မွတင္ပူေဇာ္ေပးျကပါသည္။ 

 မစၧားျပီးတြင္မတည္အလွဴရွင္ေဒါ္မာလာလြင္မွအမွာစကားေျပာျကားပါသည္ ထို့ေ
နာက္ပါဝင္လွဴဒါ္န္းခဲ့သည့္အလွဴရွင္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလြွာမ်ားေပးအပ္ျပီးမတည္အွဴ
ရွင္မိသားစုမ်ားမွေရြွမိုးေငြမိုးရြာသြန္းျဖိဳးျပီးအဖဆရာေတာ္၏ေကာင္းခ်ီးေတာ္ကိုခံယူျကလ်ွ
က္ဘုရားေက်ာင္းနွင့္မယ္ေတာ္ဂူဖြင့္ပြဲကိုနံနက္ဆယ္နာရီတြင္အဆံုးသတ္ခဲ့ျကပါသည္

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး

က်ဴတန္းေက်းရြာဘုရားေက်ာင္းနွင့္မယ္ေတာ္ဂူဖြင့္ပြဲ

တြင္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ ပါသည္။ 

(Taunggyi-OSC)
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 Littly Way Missionary of St. 
Theresa ကုိရင္ (၅) ပါး ဦးပၪၨင္း ႀကီးသိကၡာ 
ခံယူျခင္းအခမ္းအနားကို ၁၉၊ ၃၊ ၂၀၁၇ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႐ွိ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ ဗဟုိဘုရား႐ွိခိုး 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီး ဘာဆီးလ်ဳိ အားသုိက္၏လက္ေတာ္မွ 
ခံယူခဲ့ပါသည္။ 

 ဦးပၪၨင္းႀကီး သိကၡာ ခံယူခဲ့ေသာ 
ကိုရင္ႀကီးမ်ားမွာ ကိုရင္ ကာစီမီး႐ို 
အိုင္ေစာလံု (ဘီစီကုန္းတိုက္နယ္၊ ေတာင္ငူ 
ဂုိဏ္းအုပ္သာနာ)၊ ကိုရင္ ဂၽြန္ေဘာစကို၊ 
(ကုန္းသာတုိက္နယ္၊ ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္သာ 
သနာ)၊  ကိုရင္ ေပါလ္ေပါင္ကိမ္းေတြာင္ 
(တီြးထန္တိုက္နယ္၊ ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာ 
သနာ)၊ ကုိရင္ ဂၽြန္ေပါလ္လြယ္ (နာနတ္ 
ေတာ တိုက္နယ္၊ လြဳိင္ေကာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာ 
သနာ)၊ႏွင့္ ကိုရင္ ေလအိုနယ္ဇ႐ုန္း (နာရိန္း 

OD;yÍÆif;odu©mwifyGJtcrf;tem;
တိုက္နယ္၊ ဟားခါးဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ) တို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ 

 ၄င္း ဦးပၪၨင္းႀကီး သိကၡာတင္ပြဲ 
မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ၁၉၊ ၃၊ ၂၀၁၇ 
တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘာဆီးလ်ဳိအားသုိက္ 
မွ ဦးေဆာင္၍ မႏၱေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
နီေကာလပ္စ္မန္းထန္၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
မာတီးယာဦးေ႐ႊ (ၿငိမ္း)၊ ရဟန္းေတာ္ ၃၂ 
ပါးႏွင့္ ဘာသာသူဦးေရ ၁၀၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ 
ခဲ့ပါသည္။

 Little Way  Missionary အသင္း 
ဂိုဏ္းကို ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာ 
လပ္ မန္းထန္ႏွင္႔ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ ေတာ္ႀကီး 
မာတီးယာဦးေ႐ႊ(ၿငိမ္း) တို႔မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ 
တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲဲ႔ပါ သည္။ ယခု 
လက္ရွိ အသင္းဂုိဏ္းဝင္ ရဟန္း ( ၁၄ ) ပါး 

၊ ဦးပၪၨင္းႀကီး ( ၅ ) ပါး၊ ကိုရင္ ( ၆ ) ပါး ႏွင္႔ 
ရဟန္းေလာင္း ေက်ာင္းသား ( ၅ )ဦး ရွိၿပီး ၊ 
ရဟန္းေတာ္ အခ်ိဳ႕သည္ Papua New Gin-
ni ႏိုင္ငံ ႏွင္႔ Cambodia ႏိုင္ငံတို႔တြင္ 

သာသနာျပဳ ေနၾကပါသည္။ အသင္းဂိုဏ္း၏ 
ဌာနခ်ဳပ္မွာ ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ 
ကေလးၿမိဳ႕၊ ေခ်ာင္းခြ တြင္တည္ရိွပါသည္။ 

                                  (Taunggyi-OSC)

မႏၲေလး။ ၁၈.၃.၂၀၁၇။

bmomaygif;pH k nDtpfudkarmifESrrsm; awGYqHkyG J

 ၿငိမ္းခ်မ္းခ်စ္ၾကည္စြာ အတူယွဥ္ 
တြဲေနထိုင္ၾကသည့္ ဘာသာေပါင္းစံုညီအစ္ 
ကို ေမာင္ႏွမမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို မတ္လ(၁၈)
ရက္ ေန႔ေန႔လည္(၁)နာရီတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ 
ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ အဆို 
ပါဘာသာေပါင္းစံုေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႕အ
စည္းအသီးသီးမွ    ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ဘာသာေပါင္း 
စံုညီအစ္ကိုေမာင္ႏွ မမ်ား၊မီဒီယာသမားမ်ား 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။

 မႏၲေလးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္ 
တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္မွ အဖြင့္ အမွာစကား 
ေျပာၾကားရာတြင္ ဤကဲ့သို႕ေသာ အခမ္း 
အနားက်င္းပခြင့္ ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူမိ 
ပါေၾကာင္း၊ပြဲျဖစ္ ေျမာက္ေရးစီစဥ္ ေပးၾက 
ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိ 
ေၾကာင္း မႏၲေလးဟာ ဘာသာတရားမ်ား 
ထြန္းကားသလိုတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ဘာ 
သာႏွင့္တစ္ဘာသာခ်စ္ၾက၍ ရင္းႏွီးစြာေန
ထိုင္တတ္ေသာဓေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ဒီအစဥ္အ
လာကိုိဆက္လက္ထိန္းသိမ္းဖို ႔လိုေၾကာင္း၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကာလာရာေနရာမ်ားမွာ 
ဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲ

ျပားမႈမရွိပဲ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ 
ဖို႕လိုေၾကာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ဘာသာတရားအသီးသီးမွ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးသို႔ ဦးတည္ေသာ ေဟာၾကားခ်က္ 
မ်ားကို ေဟာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ေဟာၾကား 

ပို႔ခ်   ခ်က္မ်ား အၿပီးတြင္ အခမ္းအနားတက္ 
ေရာက္သူမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း 
အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ ဘာသာေပါင္းစံုမွ 
တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ားအတြက္ ရွစ္ 
စကၠန္႔ ၿငိမ္သက္စြာဆု ေတာင္းခဲ့ၾကပါ 
သည္။ 

 ဤေတြ႕ဆံုပြဲကို ကက္သလစ္ 
သာသနာမွ မႏၲေလးေရႊႏွလံုးေတာ္ ကာသီ 
ျဒ ယ္ေ က်ာ င္း ထုိ င္ ဘု န္းေ တာ္ ႀ ကီး မာ ကု  
ဦးတင္ဝင္းဦးေဆာင္ေသာဘာသာတူ (၁၅)
ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။       

MDY-OSC

 ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္ကို မိႈင္းမေတာ္မူေသာ 
စိန္႔ ဂ်ဳိးဇက္ပြဲေန႔ကို ၁၉ - ၂၀၊ ၃၊ ၂၀၁၇ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႐ွိ စိန္႔ဂ်ဳိးဇက္ ဗဟိုဘုရား 
႐ွိခိုးေက်ာင္း ေတာ္ႀကီးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။ ၁၉၊ ၃၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ည ၇း၃၀ 

နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အသင္း 
အဖြဲ႕အသီးသီးတို႔မွ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အခမ္း 
အနားျဖင့္ တင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။  
 ၂၀၊ ၃၊ ၂၀၁၇  တနလၤာေန႔ 
နံနက္ ၈း၀၀ နာရီ  အခ်ိန္တြင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 

ဆရာေတာ္ ဘာဆီး လ်ဳိ အားသုိက္မွ ဦး 
ေဆာင္၍ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ မာတီး 
ယာ ဦးေ႐ႊ (ၿငိမ္း)၊ ရဟန္းေတာ္ ၂၅ ပါးႏွင့္ 
ဘာသာတူ ဦးေရ ၁၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္အတူ 
စိန္႔ဂ်ဳိးဇက္ပြဲေန႔ႏွင့္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
ေတာ္ေန႔ မစာၦးတရား ေတာ္ျမတ္ကုိ တင္ 

ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္း မစာၦးတရားေတာ္ 
ျမတ္တြင္ ကေလးငယ္ ၁၅ ဦးတို႔မွ ပထမ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ခံယူခဲ့ ပါသည္။ 

(Taunggyi-OSC)

စိန္႔ဂ်ဳိးဇက္ပြဲေန႔ႏွင့္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာေတာ္ေန႔က်င္းပ
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 ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သာ 
သနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား အသင္းမွ ေႏြ 
ရာသီစခန္းခ် သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆/ 
၂၀၁၇)ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာ 
ေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိန္အန္ေထာ္နီဘုရား 
ေက်ာင္းတြင္မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔မွ (၂၆) 
ရက္ေန႕ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္း 
အနားကိုမြန္ဆီေညာ္ဖရန္စစ္မွ သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအလံတင္ျခင္း အစီအ 
စဥ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

 သင္တန္းတြင္ မြန္ညီေညာ္ေမာရစ္ 
ညႊန္႔ေဝမွ "မိသားစု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ 
ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 

လည္းေကာင္း၊ ဖာသာရ္ဟာဂ်ီးႏူးစ္ျမင့္စိုးမွ 
"မိသားစုတြင္း၌ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ရွင္သန္ 

ျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စစၥတာရ္ 
လူစီ (RGS) မွ "ကေလး သူငယ္္ ဆိုင္ရာ 

အခြင့္ အေရး" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 
ဖာသာရ္ ေဂ်ာ္ကင္းမွ "အာပတ္ေျဖျခင္း 
စကၠရမင္တူးမဂၤလာ" အေၾကာင္းကို လည္း 
ေကာင္း အသီးသီး ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ က 
ေလး သူငယ္မ်ား အတြက္ ေန႔စဥ္ မစၧား တ 
ရားေတာ္ျမတ္ကို စိန္အန္ေထာ္နီေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္မူတူး စိန္ထြန္း 
မွ ဦးေဆာင္၍ ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းသို႔ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ အသီးသီးမွ ကေလးသူငယ္ 
(၄၁၃) ဦ း  တက္ေရာက္ခဲ့သည္။        

Isabella

 ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ 
ရွိေသာ မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာလံုးဆုိင္ရာ သက္ေထြး ကေလး 
ငယ္ သင္တန္းကုိ မတ္လ(၂၀-၂၄)ရက္ေန႔ 
ထိ ခ်မ္းသာကုန္းစိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္သခင္မ
ဘုရားေက်ာင္း တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 သက္ေထြးကေလးငယ္ သင္တန္း 
တြင္ “အနာဂတ္ကမာၻ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ သက္ 
ေထြးငယ္မ်ား စည္းလံုးစို႔’’ ဟူသည့္ ေခါင္း 
စဥ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီး သင္တန္းအတြင္း 
တြင္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဦးတည္ 
ခ်က္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သက္ 
ဆုိင္သည့္ အရာမ်ားလည္း ျဖစ္သည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏုိးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
တန္ဖိုးထားရန္ စသည့္ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကို အဓိကထား ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိ 
ရပါသည္။

 (၂၃.၃.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ တြင္ 
မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ 
ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္း မန္ထန္း 

မွဦးေဆာင္ကာ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို 
လာေရာက္ ပူေဇာ္က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။

 အဆုိပါ သက္ေထြးကေလးငယ္ 
သင္တန္းကို ဂိုဏ္းေပါင္းစံုသူေတာ္စင္မ်ား
အသင္းမွ Fr. Peter Myo Khin ႏွင့္အဖြဲ႔မွ 
ဦးေဆာင္ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိ
ရွိရပါသည္။ သင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္ စာေရး 
ေသာက္ေရးအ တြက္အလွဴရွင္ ဦးျမင့္ေဝမွ 
လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဝ ေၾကာင့္ 
သာ ဒီသင္တန္းၾကီးကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း 
ျပဳလုပ္ေနႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ 
ဘာသာတူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဦးျမင့္ေဝ 
အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေစလုိေၾကာင္း၊ 
ဦးျမင့္ေဝ ကဲ့သို႔ ရက္ရက္ေရာေရာနဲ႔ကေလး 
ငယ္မ်ားအေပၚ ေစတနာ ေမတၱာထားတဲ့ 
အလွဴရွင္မ်ား မ်ားစြာျဖစ္လာ ေစခ်င္တယ္ 
ဟု Fr. Peter Myo Khin ကေျပာျပခဲ့ပါသည္။

 ဆက္လက္ၿပီးလည္း ယခုႏွစ္ သင္ 
တန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အ 
ေတာ္ဆံုး စည္းကမ္းအရွိဆံုးႏွင့္ လုပ္ခဲ့သည့္  

သင္တန္းမ်ားအထဲတြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုး 
ကေလးမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္လည္း အားရ 
စရာေကာင္းကာ သီလရွင္မ်ား၏ ပို႔ခ်မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း စနစ္တက်ရွိ 
ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြက္လည္း ကေလး 
ေတြဟာ ဝတ္ဆုံကအစ ညီညာမႈအဆံုး၊ 
အကုန္လံုး အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္လာခဲ့ 
ၾကတာကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ယခုႏွစ္ဟာ 
အေအာင္ျမင္ဆံုး ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ကေလး 
သူငယ္မ်ားသည္ အသင္းေတာ္အတြက္ အ 
ေရးႀကီးသည့္ သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလး 
မ်ားအေပၚ ပိုမိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမယ္ ပိုမိုအားေပး 
မယ္၊ ပိုၿပီးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ 
ဆိုရင္ မႏၱေလးသာသနာ အတြက္သာမက  
ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိမယ့္ လူ 
ငယ္ေတြ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ လူငယ္မေရာက္ခင္ ကေလးမ်ား 
အား အေတြးအေခၚေတြ အျမင္မွန္ေတြ ရ 
ေအာင္၊ ဘာသာေရးအပိုင္းမွာလည္း ဘာ 
သာေရးကို တန္ဖိုးထားတက္ေအာင္၊ ဘာ 
သာေရးကိုင္း႐ိႈင္းတဲ့ လူငယ္ျဖစ္ေအာင္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနနဲ႔ ႀကိဳးစားေပးရန္ လို 
ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ က 
ေလးသူငယ္ အဖြဲ႔စည္းေလးကို ရြာတိုင္း၊ 
သာသနာစီရင္စုတုိင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ၿပီး လုပ္ 
ငန္း ေဆာင္တာနဲ႔အညီ  လုပ္ေပးႏိုင္ပါက 

မႏၱေလး သာသနာတြင္ရွိေသာ သက္ေထြး 
မ်ားဟာ အင္မတန္မွေတာ္ၿပီး ဘုရားတရား 
ရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ေျပာျပခဲ့ 
ပါသည္။

 တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ က 
ေလး သူငယ္မ်ား ထဲမွာ ျမင္းျခံမွ  ကေလး 
ငယ္တစ္ဦးမွလည္း သက္ေထြး ကေလး 
သင္တန္းကို တက္ေရာက္လာခ့ဲသည္မွာ 
ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တုိက္ ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္ 
တန္း တက္ရသည္မွာ ေပ်ာ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ေနာင္ႏွစ္တြင္လည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ သင္တန္းရက္အတြင္းတြင္ သာ 
သနာ စီရင္စုအလိုက္ က်မ္းစာ ပေဟဋိ 
ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အကၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ သီခ်င္းဆုိ 
ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊  ႏွင့္ ျပဇာတ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

 အဆုိပါသက္ေထြး ကေလး သင္ 
တန္းသို႔ မႏၱေလးသာသနာ အတြင္းမွ က 
ေလးငယ္ေပါင္း (၄၇၃) ေယာက္၊ သင္ 
တန္းကို ဦးစီး လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ကိုရင္ 
မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား အားလံုးေပါင္းလွ်င္  
စုစုေပါင္း (၅၃၇) ေယာက္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု 
သိရွိရပါသည္။

Pinky ( MDY-OSC) 

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ သက္ေထြးကေလးငယ္သင္တန္း

ႏုနယ္ေသာ သစ္ပင္ငယ္ေလးမ်ားကို လိုရာပုံသြင္းယူႏိုင္ေသာ္လည္း 
ေကာက္ေကြ႕ေနေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ သစ္ကိုင္းကုိ ျပန္ေျဖာင့္ရန္ 

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
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 လားရွိဳးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ (၁၂)၊ အေျခ 
ခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း အေနာက္ဘက္ 
တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ သက္ႀကီီး 
ရြယ္အို ရပ္ပေရးရွင္း သီလရွင္မ်ား၏ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းမယ္ေတာ္ နားေနအေဆာင္ သစ္ 
ဖြင့္ပြဲကို မတ္လ (၁၈) ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ 

 ၄င္းဖြင့္ပြဲကို ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ 
အားေကာင္း ခ်ီးေပးျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီး 
မြမ္းျခင္း မစၦားတရား၊ အလွဴရွင္မ်ားအား 
ဂုဏ္ျပဳျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္တူ ႂကြေရာက္ 
ခ်ီးျမွင့္ ေပးၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား 
အား ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးးမြမ္းျခင္း မစၧား 
တရားပူေဇာ္ျခင္းတြင္ အဖဆရာေတာ္ႀကီး 
ဖိလစ္ဇေဟာင္းႏွင့္ အတူ ရဟန္းေတာ္ 

(၁၄) ပါး၊ သီလရွင္ (၃၄)ပါး၊ လားရွိဳးၿမိဳ႕ေပၚ 
ႏွင့္ တိုက္နယ္အသီးသီးမွ ဘာသာ၀င္ 
(၅၀၀) ခန္႕ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဤသက္ႀကီး ရြယ္အို သီိလရွင္မ်ား 
၏ ရိပ္သာကို ေဆာက္ လုပ္ရန္ စည္းေ၀း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့စဥ္က ေငြ ေၾကးအေျခ 
အေန သုညမွ စတင္ခဲ့ေပမဲ့ ယံု ၾကည္ျခင္း 
ျဖင့္ ဘုရားရွင္ကုိ အရင္းျပဳ စတင္ခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ အလွဴရွင္မ်ား တစ္ဦးၿပီး တစ္ဦး 
ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ၿပီးေျမာက္ 
ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Moth-
er Carmal Hkawng Nyoi  ထံမွသိရွိရ ပါ
သည္။                                                                                                              

LSO-OSC

သက္ႀကီးရြယ္အိုသီလရွင္မ်ား၏ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲ

 လားရွိဳး ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ၊ 
လြယ္ခမ္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပိုင္၊ ဖာဖိန္႔ 
တိုက္နယ္၊ လံုမြန္းေက်းရြာတြင္ ကက္သ 
လစ္ သာသနာေရာက္ရွိျခင္း (၇၅)ႏွစ္ျပည့္ 
စိန္ရတုဂ်ဴဗီလီပြဲကို မတ္လ ၁၉ မွ ၂၁ 
ရက္ေန႔အထိ ဂ်ဴဗီလီေက်ာက္တုိင္ဖြင့္လွစ္ 
ျခင္း၊ ဂ်ဴဗီလီေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းမစၦား
ပူေဇာ္ျခင္း၊ ကားတိုင္လွည့္ျခင္း၊ လက္၀ါး 
ကားတိုင္ေတာင္တက္ျခင္း၊ ဂ်ဴဗီလီ မိတ္ဆံု 
စားပြဲက်င္ပျခင္း ႏွင့္ ညပိုင္းတြင္ ကခ်င္ 
ေထာင္ကာအက၊ တိုင္းရင္းသား ရိုးရာ 
အက ပေဒသာႏွင့္ ကခ်င္ရိုးရာ ဂါ ဂ်ီဗ်ဴ 
အက စသည့္အစီစဥ္မ်ားျဖင့္ (၃) ရက္ တာ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ၄င္းပြဲေတာ္သို႔ အဖဆရာေတာ္ႀကီး 
ဖိလစ္ဇေဟာင္း ႏွင့္တကြ ရဟန္းေတာ္ 
(၁၃) ပါး၊ သီလရွင္ (၁၈)ပါး၊ ကိုရင္မ်ား (၇)
ပါးႏွင့္ ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ ဘာသာ၀င္ ဧည့္သည္ 
မ်ား (၅၀၀) ခန္႔ ႂကြေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဂ်ဴဗီလီပြဲက်င္းပေသာ လံုမြန္းရြာ 
သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ က 
တည္းက တည္ရွိေသာ ရြာေလးျဖစ္ၿပီး၊ 
၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ PIME သာသနာျပဳမ်ား 

ေၾကာင့္ လားရွိဳးၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ဆိုင္ ေက်းရြာ 
၌ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူကာ ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ 
လာ ေသာ မိသားစုမ်ားက ၁၉၄၀ ခုႏွစ္တြင္ 
မိမိတို႔၏ ဇာတိေမြးရပ္ေျမျဖစ္ေသာ လံုမြန္း 
ရြာရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား သခင္ခရစ္ေတာ္ အ 
ေၾကာင္းျပန္၍ ေ၀မွ်ျခင္းေၾကာင့္ ထုိရြာေလး 

စိန္ရတုဂ်ဴဘီီလီပြဲက်င္းပ

တြင္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္းကို  ခံယူရရွိခဲ့ျခင္း 
မွာ ၂၀၁၇ ႏွစ္တြင္ (၇၅) ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။

 လံုမြန္း ရြာမွ ဘုရား အမႈေတာ္ 
ေဆာင္ ဓမၼဆရာ/ဆရာမ (၅) ဦး၊ ဘုန္း 

ေတာ္ႀကီး (၁)ပါး၊ သီလရွင္ (၁၅) ပါး ႏွင့္ 
ကိုရင္ (၂) ပါး ေပၚေပါက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဂ်ဴဘီလီ သမိုင္း မွတ္တမ္းအရ သိရွိရ 
ပါသည္။

LSO-OSC 

မိုးေကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္မွ မိခင္မ်ား ျပင္ဦးလြင္၊ 
အနီးစခန္း နာဇရက္ ဆေလးရွင္း ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ 

၅ ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းျပဳလုပ္
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ မွ ၂၉ ရက္မ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ထို 
ဝတ္ေစာင့္ပြဲတြင္ မိခင္မ်ား ၁၇၀ ေယာက္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အနီးစခန္း၏ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းအတြက္ 
အလြန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။
 မိခင္မ်ားအား နာဇရက္ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဖါသာရ္ ေဘာ့စကုိ ညီညီႏွင့္ ဆေလးရွင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ တရားေဟာေပးၾကသလို 
ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။
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ျပည္ေထာင္စု သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီး သူရ ဦးေအာင္ကို 
ကယားျပည္နယ္ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

လြိဳင္ေကာ္ ၂၆ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇

 ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ လြဳိင္ေကာ္ ကက္သလစ္သာသနာ၏ 
သာသနာ့ဗဟုိ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ကုိ သည္  ကယားျပည္နယ္ ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ 
မွ အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ 

 ထိုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအာလ္ေဖါင္း႐ိႈ ႏွင့္ 
ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း လိုက္ပါ 
တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သီလရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အက်ဳိးေဆာင္ မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကၿပီး၊ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္း အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
လည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။  

 ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ မိန္႔ခြန္းစကား ေျပာၾကားၿပီး အသင္း 
ေတာ္မ်ားအတြက္ အလွဴ ေတာ္ေငြမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

  Ref:  https://www.facebook.com/soe.naing.9809

jynf uufuovpf *dkPf;tkyfomoemvHk;qdkif&m vli,fawGUqHkyGJ

 ျပည္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲကို ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္မွ 
၃၁ ရက္အထိ က်င္းပလ်က္ရိွရာ လူငယ္ ေမာင္မယ္ စုစုေပါင္း ၅၆၀ ဦးပါဝင္တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကနဦးသတင္း 
ရရွိပါသည္။

 ထိုလူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲေတာ္သို႔ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို 
သည္လည္း သင္တန္းပို႔ခ်လ်က္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။ ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးသည္လည္း လူငယ္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ 
ေနကာ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ မစၧားတရား ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ သိုးထိန္းေကာင္းတစ္ဦး ပီသစြာ သိုးမ်ားႏွင့္ 
အနီးကပ္ဆံုးရွိေနပါသည္။

 သင္တန္းတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေနၾကေသာ လူငယ္မ်ား၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဓါတ္ပံုမ်ား ေဝေဝဆာဆာ 

ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည့္ အေရးအသား 
မ်ားကိုလည္း အားတက္ဘြယ္ရာ ႐ႈျမင္ 
ရပါသည္။ မလာေရာက္ႏိုင္သူတို႔၏ 
ဝမ္းနည္းေသာ စာသားမ်ားကလည္း 
သနားစရာ ေကာင္းလွသည္။

 ျပည္သာသနာအတြက္ အလြန္ 
အေရးပါေသာ မွတ္တမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 
က်န္ရစ္မည့္ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခု 
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

CBCM-OSC
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ယခင္အပတ္မွ အဆက္ . . . .

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ညီလာခံအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာခၽြန္ေတာ္တြင္ လူငယ္မ်ား၏ အေျခအေနကုိ သိႏိုင္ရန္ 
ကမၻာတဝွမ္းရွိ နိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ရွိေသာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္မ်ားထံအား ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးထားသည္။

ခ) လူငယ္မ်ားအတြက္ ေခၚေတာ္မူျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
  ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား

၈) လူငယ္မ်ား၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း ဆန္းစစ္ရာတြင္ မိသားစုမ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ားအေနႏွင့္ 
မည္ကဲ့သို႔ပါဝင္ၾကပါသနည္း။

၉) အသင္းေတာ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ အရပ္သားမ်ားပိုင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ 
အျခား ပညာေရးဌါနမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း 
အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ အေထာက္အကူ ျပဳၾကပါသနည္း။

၁၀) ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကမၻာ၏ တိုးတက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ လူငယ္မ်ား၏ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားကို သင္တို႔အေနႏွင့္မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ေနပါသနည္း။

၁၁) ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားပြဲေတာ္၊ ႏိုင္ငံတကာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ စသည္တို႔သည္ လူငယ္တို႔အား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနက်လုပ္င္းစဥ္မ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္နည္။

၁၂) သင္တို႔၏ ဂိုဏ္းအုပ္/ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေခၚေတာ္မူျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသနည္း။

ဂ) လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔အား ေစာင့္ေရွာက္ေသာ လုပ္သားမ်ား

၁၃) ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏွင့္ ပံုသြင္းေပးျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသူ (Formators) တို႔သည္ တစ္ဦးခ်င္းဝိညာဥ္ေရးလမ္းညႊန္ျခင္းကို မည္သို႔ မည္ပံု အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ၾကပါသနည္း။

၁၄) ေခၚေတာ္မူျခင္းကို လမ္းညႊန္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရေသာသူမ်ား (Formators) အတြက္ မည္သည့္အစီအစဥ္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးထားပါသနည္။

၁၅) ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းလမ္းညႊန္မႈကို မည္ကဲ့သို႔ ေပးပါသနည္း။

ဃ) ေဒသအလိုက္ သီျခား ေမးခြန္းမ်ား

 - အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားအတြက္

က) ကက္သလစ္ မဟုတ္သူမ်ား၏ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအား စြဲေဆာင္မႈရွိသနည္း။

ခ) ႐ိုးရာသဒၵါၾကည္ညိဳမႈမ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ ေဒသခံတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ သင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္မည္နည္း။ 

ဂ) လူငယ္မ်ား၏ လက္သံုးစကားမ်ား အထူးသျဖင့္ အားကစား၊ ဂီတ ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ စကားမ်ားကို လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ထည့္သြသ္း 
အသံုးျပဳပါသနည္း။

၃။ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဝမွ်ျခင္း

၁) လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၌လည္းေကာင္း လူငယ္မ်ား ေခၚေတာ္မူျခင္းဆန္းစစ္ရာ၌လည္းေကာင္း ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖၚျပပါ။

၂) သင္တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ မွ်ေဝလိုေသာ လႈပ္ရွားမႈသံုးခုကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုစံအတိုင္း ေရးျပေပးပါ။ (သံုးခုထက္မပိုပါႏွင့္၊ တစ္ခုကို တစ္မ်က္ႏွာထက္ 
မပိုပါႏွင့္။)

က) အေၾကာင္းအရာ - လႈပ္ရွားမႈ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းေျပာျပပါ၊ မည္သည့္အရာကို၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္၊ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သနည္း။ စသည္ အေၾကာင္း 
မ်ားကို ေျပာျပပါ။

ခ) ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း - လႈပ္ရွားမႈကို အေသးစိတ္ သံုးသပ္ပါ။ လႈပ္ရွားမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈ အေျခခံေသာ မူဝါဒမ်ား၊ မည္ကဲ့သို႔ ဤလႈပ္ရွားမႈ 
ျဖစ္ေပၚလာသနည္း စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပပါ။

ဂ) ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း - ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကာ အဘယ္နည္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ မွန္းသည့္အတိုင္း မျဖစ္လာသနည္း၊ ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
အသင္းေတာ္အေရးမ်ား အေပၚတြင္ မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသနည္း။ လူငယ္တို႔အတြက္ ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အဘယ္ကဲ့သို႔ အေရးပါသနည္း။ သူတို႔အား 
တည္ေဆာက္ေပးပါသလား။ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးပါ။

 ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအၾကားရိွေနေသာ ဆက္ႏြယ္မႈကို တေစ့တေစာင္း ေဖၚျပႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ညီလာခံကို ႀကီးမႈးမည့္ ေကာ္ 
မတီအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ခ်င္သည္။ လူငယ္မ်ား၏ လက္ရွိအေနအထားကို ပိုၿပီးတိက်စြာသိႏိုင္ေလ ပိုၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ လမ္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ဟု 
ယံုၾကည္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား အေနွႏွင့္ ဗာတီကန္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မည့္ ဝဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုကိုလည္း ဖန္တီးထားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဝဘ္ဆိုဒ္ လိပ္စာကိုလည္း 
http://www.sinodogiovani.va/ ဟု အမည္ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဝဘ္ဆိုဒ္ကို လႊတ္တင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

 လူငယ္မ်ားသည္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ား က်န္းမာ၊ တက္ၾကြရႊင္လန္းေနပါလွ်င္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းသည္လည္း အသက္ဝင္ေနေပမည္။ 
အသင္းေတာ္သည္လည္း လူငယ္မ်ားအား အစဥ္တန္ဘိုးထား ဂ႐ုတစိုက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ညီလာခံအား လူငယ္မ်ား အားတက္သေရာ ပါဝင္ႏိုင္ၾကရန္ တိုက္တြန္း 
အပ္ပါသည္။

Ref:  https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/01/13/170113c.html
 https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/01/13/170113a.html
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၁၉၈၅ ခုနွစ္တြက္ က်ေရာက္ေသာ ေမတၱာပန္း တနဂၤေႏြေန႔ကုိ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔အျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ရဟႏၱာ ဂၽြန္ေပါလ္ ၂ က ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိေန႔ 
မွ စတင္ေရတြက္က်င္းပခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ဆုိလွ်င္ ၃၂ ႀကိမ္ ျပည့္ေျမာက္ပါၿပီ။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လူငယ္မ်ားအတြက္ သတင္းစကားကုိ ရဟန္ူးမင္းႀကီးမ်ားက ထူးျခားစြာ ေပးပို႔ေလ့ရွိပါသည္။
သဝဏ္လႊာအား တုိက္႐ိုက္ဘာသာမျပန္ဘဲ အနည္းငယ္ကုိသာ ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပေပးလုိက္ပါသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သဝဏ္လႊာအတြက္ က်မ္းပိုဒ္ကို ရွင္လုကာ က်မ္းတြင္ 
ေဖၚျပထားေသာ  မယ္ေတာ္၏ မာညီဖီကတ္ သီခ်င္းမွ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ က်မ္းပိုဒ္ကို 
၂၀၁၇ အတြက္သာ မကဘဲ ၂၀၁၉ အတြက္ထိ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး သံုးႏွစ္တာအတြက္ 
လူငယ္မ်ားေန႔ ခရီးရွည္ကို ခ်ျပထားသည္။

၂၀၁၇ - တန္ခုိးႀကီးေတာ္မူေသာ သူသည္ ငါ၌ႀကီးျမတ္ေသာ အမႈမ်ားကို ျပဳေတာ္မူၿပီ။  
(လုကာ ၁း၄၉)

၂၀၁၈ - မာရိယာ မေၾကာက္ပါႏွင့္ သင္သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရသူ ျဖစ္သည္။ 
(လုကာ ၁း၃၀)

၂၀၁၉ - ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ကၽြန္မ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း 
အကၽြႏ္ုပ္၌ ျဖစ္ပါေစ။ (လုကာ ၁း၃၈)

 အမွန္မွာ ဤခရီးစဥ္သည္ ပနားမား ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ က်င္းပမည့္ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ ကမၻာ့လူငယ္ မ်ားေန႔အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ က်မ္းပိုဒ္းမ်ားကို 
ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ မယ္ေတာ္မာရီယားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ား ျဖစ္သည္ကို 
သိႏိုင္သည္။ မယ္ေတာ္ကို လူငယ္မ်ား၏ စံနမူနာ အျဖစ္ မီးေမာင္းထုိးျပထားျခင္းက အလြန္ 
ဝမ္းေျမာက္စရာ ျဖစ္ပါသည္။

 ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ "မယ္ေတာ္သခင္မဟာ ဇိမ္ခံေနသူတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး" 
ဆိုတာကို ရဟန္းမင္းႀကီးက ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ မယ္ေတာ္ဟာ ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕ မိခင္ျဖစ္ရ 
ေတာ့မယ္လို႔ သိရတဲ့အခါ ေၾကာက္စိတ္ေတြ၊ မာနစိတ္ေတြနဲ႔ အခန္းတံခါးပိတ္ မေနခဲ့ပါဘူး။ 
ခ်က္္ျခင္းပဲ ကိုယ္ဝန္ ေျခာက္လရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ဝမ္းကြဲမ ဧလိဇဘက္ရွိရာဆီကို ခရီးႏွင္ခဲ့ပါတယ္။

 ကီလိုမီတာ ၁၅၀ ေလာက္ အကြာအေဝးကို ေျခလ်င္ သြားခဲ့ရတဲ့ အဲဒီခရီးစဥ္အတြင္း 
မွာ မယ္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ႀကီးျမတ္ျခင္းေတြကို ေထာက္႐ႈဆင္ျခင္း 
စဥ္းစားမိမယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာပါပဲ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ ဘုရားဖူးသြားသလို 
ခရီးသြားၾကဖို႔လိုပါတယ္။ "ခရီးအတြင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဝရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပန္ျမင္ေယာင္ 
လာမယ္၊ ကိုယ့္ဘဝရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြကို နားလည္ ႏွစ္သက္လာလိမ့္မယ္၊ ကိုယ့္ဘဝရဲ႕ ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းကိုလည္း ဆန္းစစ္မိပါလိမ့္မယ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္းဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ 
ရင္းႏွီးစြာေတြ႕ရျခင္းမွာ သူတပါးကို အေစခံျခင္းေတြမွာ ႐ုပ္လံုးေပၚလာပါလိမ့္မယ္။"

 မယ္ေတာ္နဲ႔ ဧလိဇဘက္ တို႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့ ျမင္ကြင္းဟာ အလြန္ၾကည္ႏူးစရာ ေကာင္း 
ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ ကိုယ္စီနဲ႔ သားေတြကို ပိုက္ေထြးထားၾကတဲ့ မိခင္ႏွစ္ဦး၊ သူတို႔ဝမ္းထဲမွာရွိတဲ့ 
ကေလးႏွစ္ဦးေပ်ာ္ျမဴးေနသလုိ မိခင္ႏွစ္ဦးကလည္း ကိုယ္စီ အံ့ၾသျခင္းေတြ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း 
ေတြနဲ႔ ႏႈတ္ကေန ေတးသီခ်င္းေတြး ဧက်ဴးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဧလိဇဘက္က "သခင္ဘုရား မိန္႔ 
ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုေသာ သူမသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူ၏" (လုကာ 
၁း၄၅) လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္။ မယ္ေတာ္မာရီယားရဲ႕ ယံုၾကည္ဟာ အလြန္ကို ခ်ီးမြမ္းဖို႔ 
ေကာင္းပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တန္ဘုိးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ လက္ေဆာင္ 
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဧလိဇဘက္က သူမရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းတဲ့အခါ မယ္ေတာ္ကလည္း 
မာညီဖီကတ္ ေတးနဲ႔ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ "တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာသူသည္ ငါ၌ 
ႀကီးျမတ္ေသာ အမႈမ်ားကို ျပဳေတာ္မူၿပီ" (လုကာ ၁း၄၉)။

 မယ္ေတာ္သီက်ဴးခဲ့တဲ့ သီခ်င္းက ေတာ္လွန္းေရး သီခ်င္းလိုပါပဲ။ ႏွိမ့္က်သူေတြကို 
ခ်ီးေျမာက္ျခင္း အတြက္၊ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္၊ အစၥရာအဲလ္ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ 
သမိုင္းတခုလံုးတြက္ ဘုရားရဲ႕သနားျခင္းေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ဖြဲ႕ဆုိထားပါတယ္။ လူ႔သမိုင္း 
တခုလံုးကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြကို မွန္တကယ္ခံစား ရ 
ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ကိုယ့္ဘဝသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ဘုရားသခင္ 
ျပဳထားတဲ့ ႀကီးျမတ္ေသာ အမႈမ်ားစြာကို အမွန္တကယ္ ျပန္ျမင္လာၾကပါလိမ့္မယ္။

 ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္နဲ႔ထိတို႔ခံလိုက္ၿပီဆိုရင္ လူငယ္ေတြဟာ ႀကီးျမတ္တဲ့ အမႈမ်ား 
စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ မယ္ေတာ့္အတြက္ ဘုရားသခင္ဟာ ႀကီးျမတ္ 
တဲ့ မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သူလို လူငယ္တစ္ဦးစီတိုင္းရဲ႕ ဘဝမွာလည္း ဘုရားသခင္ဟာ 
ႀကီးျမတ္တဲ့အမႈ အမ်ားႀကီးလုပ္ေပးပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီးက လူငယ္တိုင္း ရင္ဆိုင္ရတဲ့ 
မေသခ်ာ မေရရာတဲ့ အနာဂတ္ေတြ၊ နာက်င္မႈေတြကို စာနာနားလည္ေပးပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ 

wefcdk;BuD;awmfrlaomolonf igüBuD;jrwfaom trIrsm;udk jyKawmfrlNyD

အတိတ္ဆိုးေတြရွိတယ္ အျပစ္အမွားေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ဆိုၿပီး အားမငယ္ၾကဖို႔ အႀကံ 
ေပးထားပါတယ္။ "ဘုရားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေခၚတဲ့အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ လက္ရွိဘဝ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဘဝ 
ကိုပဲ ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး။ သခင္ေယဇူးက ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ေခၚလိုက္တာနဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ 
ႏိုင္ေသးတဲ့အရာေတြ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေပးႏိုင္ေသး တဲ့ အခ်စ္ေတြကို ႀကိဳျမင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 
ငယ္ရြယ္သူ မယ္ေတာ္မာရီယားလုိပဲ ငယ္ရြယ္သူ သင္တို႔ဟာ ကမၻာႀကီးကို ပိုၿပီးေကာင္းတဲ့ 
ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးက ကမၻာႀကီးေပၚမွာ၊ 
သင့္ရဲ႕ အသက္တာနဲ႔ သင္ရဲ႕သမိုင္းမွာ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ခပ္ႏွိပ္ထားခဲ့ဖို႔ 
သင့္ကို ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။"

 ငယ္ရြယ္သူျဖစ္တယ္ဆိုေပမဲ့ ကိုယ့္သမိုင္းကို မေမ့သင့္ေၾကာင္း ကိုယ့္အမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ 
မိသားစုသမိုင္းေတြနဲ႔ အဆက္မျဖတ္သင့္ေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီးက အႀကံေပးပါတယ္။ 
မယ္ေတာ္ဟာ အစၥရာအဲလ္ သမိုင္းေၾကာင္းကို သူ႔ေတးထဲမွာ ထည့္ၿပီး သီက်ဴးခဲ့တယ္။ လူ 
တိုင္းမွာ သမိုင္းရိွတယ္၊ အသင္းေတာ္မွာလည္း သမိုင္းရွိတယ္၊ သင့္ရဲ႕သမိုင္းဟာ လူသားထု  
သမိုင္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။ သင့္ကိုယ္သင္ တန္ဘိုးထားရမယ္။ အ 
တိတ္မွာ သင္ခန္းစာေတြ၊ တန္ဘိုးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကေန တဆင့္ ဘုရား 
သခင္ဟာ ႀကီးျမတ္တဲ့ အရာေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ ပိုၿပီး ျမင္သာ ထင္သာ 
ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီးက လူငယ္ေတြ ကိုယ့္သမိုင္းကို ရဲရင့္စြာ ရင္ဆိုင္ၾကဖို႔ 
ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ "အတိတ္မရွိတဲ့ ရဟႏၲာဆိုတာ မရွိပါဘူး၊ အနာဂတ္ကင္းမဲ့တဲ့ အျပစ္သည္ 
ဆိုတာလည္း မရွိပါဘူး။ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ပုလဲေတြဟာ ကမာေကာင္ေတြရဲ႕ ေဝဒနာေတြကေန 
ျဖစ္လာတာပါ၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွလံုးသားေတြကို ကုသေပးႏိုင္ 
တယ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဝရဲ႕နာက်င္ေတြကို ပုလဲရတနာေတြျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တယ္၊ 
သံေပါလူး ဆိုခဲ့သလို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အားနည္းျခင္းထဲမွာ သူ႔ရဲ႕ခြန္အား တန္ခိုးကို ျပႏိုင္ပတယ္။"

 ရဟန္းမင္းႀကီးက လူငယ္ေတြရဲ႕ ဘာသာစကာျဖစ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာစကားလံုးေတြ 
သံုးၿပီး သူ႔ရဲ႕စာခၽြန္ေတာ္ကို ေရးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ဘာသာစကားကို  
သူလည္း တတ္ကၽြမ္းေၾကာင္းျပထားပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္တဲ့  "မက္ေမာ 
ရီ" မွာ "ေဆ့ဗ္" လုပ္ထားၾကဖို႔၊ ကုိယ့္ဘဝကို အသစ္ကျပန္စခ်င္တယ္ "ရီဆက္" ခ်ဖို႔နဲ႔ ကိုယ့္ 
သမိုင္းကို ေရရွည္တည္ေနေစဖို႔ "ကေလာက္" မွာ "ေဆ့ဗ္" လုပ္ၾကဖို႔ စတဲ့ စကားေတြက 
ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာနဲ႔ ရင္းႏွီးၾကတဲ့ လူငယ္ေတြ နားလည္ၾကမွာပါ။

 ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးက လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔၊ 
အသင္းေတာ္နဲ႔ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ကင္းကြာမေနဘဲ အၿမဲတမ္း ခ်ိတ္ဆက္ထားဖို႔ အားေပး 
မွာၾကားပါတယ္။ မယ္ေတာ္ဟာ ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းခဲ့တယ္၊ သူ႔လူမ်ိဳးသမိုင္းမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ 
ေကာင္းျမတ္တဲ့အမႈေတြအတြက္ ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ 
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူတဲ့ အေကာင္းေတြ အဆိုးေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔၊ 
ကိုယ့္ရဲဲ႕မိဘေတြ၊ အဖိုးအဖြါးေတြဆီက သင္ယူဖို႔တိုက္တြန္းထားပါေသးတယ္။

 လူငယ္တိုင္း တစ္ဦးစီရဲ႕ အသက္တာကို အေကာင္းဆုံး ေဆာက္တည္ၾကဖို႔ 
နည္းလမ္းေတြ ေပးၿပီး မယ္ေတာ္မာရီယားနဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးၾကဖို႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ 

 ဒီသဝဏ္ လႊာအျပည့္အစံုကို အလ်ဥ္းသင့္တဲ့အခါ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Mariano Naing
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၂၀၁၇ ခု မတ္လ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ ကေလးဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္ ၏ 

သိုးထိန္း နယ္လွည့္ခရီးစဥ္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ တစ္ခုလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဆုေတာင္းပြဲကို ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၂၅ မွ ၃၁ ရက္ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ လ်က္ 

ရွိရာ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အလက္ဇျႏၵား ဦးၿပံဳးခ်ဳိ လည္း လူငယ္မ်ားအား သင္တန္း 
ပို႔ခ်ေပးေနစဥ္။

ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝး

Episcopal Commission for Liturgy and OTC ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
အစည္းအေဝးကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္အေလာရွက္စ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ မတ္လ 

၂၇ ရက္မွ ၃၁ ရက္ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

r*fvm NcdrfhNcdrfhoJ ygpum;yGJ

ပါစကားပြဲအခါသမယ ႏွင့္ သႀကၤန္ကာလမ်ားမွသည္ 

မိတ္ေဆြတို႔၏ ဘဝကို ဆန္းသစ္ႏိုင္ၾကပါေစ


