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၀တ်ြပကုိးကွယ်ြခင်း အစီအစဉ် 

အဖွင့်သီခ်င္း (Catholic, Rev. Fr. Robert Kyaw Thu) 

ဓမအမေဆာင်များင့်ှ ဦးေဆာင်မည့်သူများသည် စတီန်းလက်၀ငလ်ာစဉ် ဓမသီချင်းကုိ 
တီးခတ်သည် (သုိ) သီဆုိသည။် 

Learder and MC (Rev. Fr. Paulus Saw Eh Do Kyaw) 

၀တ်ြပရန် ဖိတ်ေခြခင်း 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။ ခမညး်ေတာ်၊ သားေတာ်၊ သန�ရ်င်ှးေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်၏ နာမေတာ်ြမတ်၌။ 

အားလံုး       ။ ။ အာမင်။ 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။  ညအီစ်ကုိ ေမာင်မှအေပါင်းတုိ ယေန� ကု်ပ်တုိအားလံုးစုုံးက၍       ကမာအရပ် 
ေလးမျက်ာှမှ ယံုကည်သူများင့်ှေပါင်းစပ်လက ် အသငး်ေတာ်၏ ြမငသ်ာထင်ရာှးေသာ 
စည်းလံုးညွီတမ်အတွက် ဆုေတာင်းကမည်ြဖစပ်ါသည။် အေရှအလယ်ပုိငး် 
အသင်းေတာ်များ ေကာငစီ်မှ ြပငဆ်ငေ်ပးပုိထားေသာ ၀တ်ြပြခင်းအစီအစဉ်ကုိ 
အသံုးြပလက် ၀တ်ြပြခင်းကို ေဆာင်ရ�က်ကမည် ြဖစပ်ါသည။် ကျမ်းချက်များ ငှ့် 

စာစဉ်များကုိ ရငှမ်သဲခရစ်၀ငက်ျမ်းတွငေ်ရးသားထားသည့် “အေရှြပည၌် သူ၏ကယ်ကုိ 

ငါတုိ ြမငရ်သည်ြဖစ၍် ဖူးေတွပူေဇာ်ြခင်းငာှ ေရာက်လာပီး”ဟူေသာ မာဂပုညာရှိတုိမှ 
ဖွားြမင ် ေတာ်မူေသာ ရင်ှဘုရင်အား လာေရာက်ဖူးေမျာ်ြခင်းကို အေြခခံထားပါသည။် 
ကု်ပ်တို၏ မျက်စမိျားကုိ အေရှတုိင်းမှ ၎ငး်ကယ်ဆီသုိအာုံြပ၍ လမ်းြပေခေဆာငရ်န် 
အာုံြပကပါစုိ။ 

               ဘုရားရှငသ်ည် မိမိ၏အလငး်ေတာ်ြဖင့် ကု်ပ်တို၏အေမှာငက်ိုဖယ်ရာှးေပးုိငသ်ည်ကုိ 
သိရှိကလက်၊ နာမကျန်းြဖစသူ်များ၊ ေဝဒနာခံစားေနရသူများ၊ အပယ်ခမံျား၊ ဒကုသည်များှင့် 
အေြခမ့ဲများအားလံုးကုိ ေခေဆာင်၍ ေကျးဇူးတင်ြခင်းင့်ှဝမ်းေြမာက်ြခငး်ြဖင့် အထံေတာ်သုိ 
ခုိလံချဉ်းကပ်ကပါစို။ အသငး်ေတာ်များ စည်းလံုးညွီတေ်ရးအတွက ် ဆုေတာင်းကသည့်နည်းတူ 
ကု်ပ်တိုင့်ှ က်ုပ်တုိ၏အသင်း၀ငမ်ျားအားလံုးသည် အြခားသူများတုိအား အလင်းေပး၍ 
ကယ်တင်ရှငေ်ယထံသုိ လမ်းြပေခေဆာင်ကပါစုိ။  

ဦးေဆာင်သူ ။ ။  အားလံုးစံုကုိတတ်ိုင်ေတာ်မူေသာ အဖဘုရား၊ ကုိယေ်တာ်အား 
ဘုနး်ေတာ်ဂုဏ်ေတာ် ရှိပါေစ။ အေကာင်းမူကား ကိုယ်ေတာ်သည ် မိမိကိုယ်ကုိ 
ဖနဆ်င်းခံအရာများ၌ ထင်းရာှေတာ်မူ၍ လူသားမျိးယ်ွတုိအား 
ကုိယ်ေတာ်မျက်ေမှာက်ေတာ်သုိ ဖိတေ်ခလက်ရှိေပသည်။ ခရစေ်တာ်၏ ကယ်ေတာ်ကုိ 
ကု်ပ်တို၏ အသက်တာ၌ ြမငရ်၍ မာဂပုညာရိှများနည်းတူ ဝတြ်ပကုိးကယ်ွရန် 
ေရာက်ရှိလာကပါသည်။ ကု်ပ်တို ကုိယကုိ်ယေန�ပူေဇာ်အပ်ှံ၍ ကု်ပ်တုိအလယ်၌ 
ဝိညာဉ်ေတာ်ဘုရား၏ တည်ရှိေနြခင်းကုိ ေတာင်းခံကပါသည။် 

အားလံုး ။ ။  ေကာင်းကင်ဘုရင် ြဖစ်ေတာ်မူေသာ ကုိယ်ေတာ်အား ဖူးေတွပူေဇာ် 
ကုိးကွယ်ုိင်ရန်အ ေရှ၊အေနာက်၊ေတာင်၊ ေြမာက်မှ ေရာက်ရိှလာေသာ 
လူကီး၊လူငယ်၊သားသမီး ကု်ပ်တုိအားတစ်ဦးှင့်တစ်ဦး စည်းလံုးေစေတာ်မူပါဘုရား။ 
အာမင်။ 
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ဓမသီချင်း (Catholic) 

ချးီမွမ်းဆုေတာင်းြခင်းှင့် အြပစ်၀န်ခံြခင်း (MCC) 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။  ေကာင်းကင်င့်ှေြမကီးကို ဖနဆ်ငး်ေတာ်မူေသာ အိုသခင်၊ ကိုယေ်တာ်ကုိ 
ကု်ပ်တိုသည် ချးီမွမ်းဂဏ်ုြပကပါသည်။ အေကာင်းမူကား ကိုယ်ေတာ်သည် 
ေကာင်းကင်ယံ၌ အလင်းကိုတည်ေစပါသည်။ ကိုယ်ေတာ်သည် အလငး်ှင့်အေမှာငကုိ် 
ခဲွြခားသတ်မှတ၍် သန�်ရငှး်ေသာကာလ၊ ေန�ရက်ခုစှမ်ျားကုိ သတ်မှတခ်ဲ့ေပသည။် 
ေကာင်းကင်ြပင်ကုိ ကယ်များြဖင့်အလှဆင်ခဲ့ေပသည။် ကိုယ်ေတာ်၏ လကရ်ာေတာ် 
ကီးြမင့်ြမတ်လှေပသည်။ မုိဃး်ေကာင်ကင်းသည ် ကိုယ်ေတာ်၏ ဘုနး်အသေရေတာ်ကုိ 
ကားေြပာ၍ မုိဃး်မျက်ာှကကသ်ည် လကေ်တာ်င့်ှလုပ်ေသာအရာများကုိြပသပါသည။် 

အားလံုး ။ ။  အုိသခင်၊ ကုိယ်ေတာ်၏ ဘုန်းေတာ်ဂုဏ်ေတာ်ကုိ ကု်ပ်တုိ ချးီမွမ်းကပါသည်။ 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။  ကု်ပ်တို၏ ပုနက်နမ်များ၌ ကု်ပ်တိုကိုစနွ�ပ်စမ်ထားဘဲ က်ုပ်တုိ၏ 
အေမှာငကုိ်လင်းေစမည့် အလငး်ေတာ်အြဖစ၎်င်း၊ ကယ်တင်ရှငအ်ြဖစ်၎ငး် ကုိယ်ေတာ်၏ 
သားေတာ်ကို ေစလတ်ေတာ်မူသည့်အတွက် ကိုယ်ေတာ်ကိုချးီမွမ်းေထာပနာ ြပကပါသည။် 
ထုိသခင၌် အသကတ်ည်၍ထုိအသက်သည ် လူသားမျိးယ်ွအတွက် 
အလင်းြဖစေ်တာ်မူပါသည။် ထုိအလင်းသည ်အေမှာင၌်အလငး်ကုိေပးပါသည်။ 

အားလံုး ။ ။  အုိသခင်၊ ကုိယ်ေတာ်၏ ဘုန်းေတာ်ဂုဏ်ေတာ်ကုိ ကု်ပ်တုိ ချးီမွမ်းကပါသည်။ 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။  အိုသခင် ကု်ပ်တိုဘ၀၏ပ်ေထွးမများ၌ ကုိယ်ေတာ်ဝိညာဉ်၏ အားတန်းခုိး 
အားြဖင့် အေဖာ်ြပေတာ်မူသည့်အတွက် ကိုယေ်တာ်ကို ရှိခိုးကိုးကယ်ွကပါသည။် 
သံသယြဖစ်မငှ့် အမှနတ်ရားကင်းမ့ဲမတုိ၌ ာဏ်ပညာအလင်းကိုေပး၍ လမ်းြပ 
ေတာ်မူပါ၏။  

အားလံုး ။ ။  အုိသခင်၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ကု်ပ်တုိ ရှိခုိးကုိးကွယ် ကပါသည်။ 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။  ကုိယ်ေတာ်ေစလတေ်တာ်မူေသာ အလင်းေတာ်ကုိ ပတ်၀နး်ကျင်သုိ ထပ်ဆင့် 
အလင်းြပနရ်န် ကု်ပ်တိုကိုေလာကသုိ ေစလတ်ေတာ်မူ၍ က်ုပ်တုိအသီးသီး၏ 
အသင်းေတာ်၌၎င်း၊မတူကဲွြပားေသာ ယဉ်ေကျးမများ၌၎ငး် တစ်ပါးတည်းေသာရင်ှဘုရင် 
ကယ်တင်ရှငခ်ရစ်ေတာ်ကုိသက ်ေသခံ၍ က်ုပ်တုိကိုယ်ကို သူ�အားပူေဇာ်အပ်ှံ 
ေစသည့်အတွက် ကုိယေ်တာ်ကိုေကျးဇူးတင်ကပါသည်။  

အားလံုး ။ ။  အုိသခင်၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ေကျးဇူးတင်ကပါသည်။ 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။  လူသားမျိးွယ် အားလံုးတုိသည ် ကုိယေ်တာ်ကို ဦးွတ၍် 
ရှိခုိးကုိးကွယ်ကပါေစ။ကု်ပ်တုိသည ် အကိမ်များစာွ အေမှာင်ကို စှသ်ကခ်ဲ့ကပါသည။် 
သုိေသာ်ကုိယ်ေတာ်သည ် အလင်းေပးခ့ဲပါသည။် သုိပါ၍ ကိုယ်ေတာ်ထံသုိချဉ်းကပ်၍ 
အြပစ်၀နခံ်လက်ဆုိကသည်မှာ--- 

အားလံုး ။ ။  ကု်ပ်တုိသည် ကုိယ်ေတာ်၏လမ်းစဉ်များမှ အ   ေဝးသုိထွက်ခွာ၍ 
အထံုးအဖဲွေတာ်တုိကုိလည်း နားမေထာင်ခ့ဲကသည်အတွက် ကုိယ်ေတာ်မျက်ေမှာက်ေတာ်၌ 
ယေန�အြပစ်ဝန်ခံကပါသည်။ ကုိယ်ေတာ်၏ ေကာင်းြမတ်ေသာဖန်ဆင်းြခင်းများကုိ 
ုပ်ပျက်ေစခ့ဲကပါပီး။ သံုးစဲွြဖန်းတီးြခင်းအကျင့်ဆုိးများေကာင့် သဘာ၀အရင်းအြမစ်များကုိ 
ြဖန်းတီးခ့ဲကပါပီး။ ပင်လယ်၊ ြမစ်ေချာင်းများကုိ ညစ်ညမ်းေစခ့ဲပါပီး။ ေြမှင့်ေလကုိ 
အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစခ့ဲပါပီး။ သတဝါမျိးစုများစွာကုိ ပျက်သုန်းေစခ့ဲပါပီး။ 
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(တတ်ိဆိတြ်ခင်း) 

အားလံုး ။ ။  ကု်ပ်တုိ၏ ညီအစ်ကုိေမာင်ှမများှင့် တစ်ကုိယ်ေကာင်းဆန်စွာြပမူဆက်ဆံမိခ့ဲက 

ပါသည်။ တရားမတြခင်းသုိသစာမရိှဘဲ၊ မိမိ၏အလုိဆာကုိသာ စုိးမုိးေစခ့ဲပါသည်။ တစ်ဦးှင့် 

  တစ်ဦးကား အကားအရံ၊ အတားအစည်းများြပလုပ်လက် သံသယှင့် မယံုကည်မမျိးေစ့ 

များကုိ ပျိးေထာင်မိခ့ဲကပါသည်။ 

(တတ်ိဆိတြ်ခင်း) 

အားလံုး ။ ။  ခရစ်ေတာ်၏နာမေတာ်ကုိ မမိိတုိဘက်သုိ အစဲွြပ၍ လူမျိး၊ဘာသာ၊ကျားမ စသည့် 

တုိကုိအေြခခံေသာ ကဲွြပားမမျိးအား လူသားတုိ၌ ြဖစ်ေစခ့ဲပါသည်။ အုိသခင် ေနာင်တတရား 

ှင့် ကုိယ်ေတာ်ထံသုိ ချဉ်းကပ်လာေသာ ကု်ပ်တုိ၏ အေတွးအေခများ လုပ်ရပ်များအားလံုး 

ကုိ  ခွင့်လတ်ေတာ်မူပါ။  

(တတ်ိဆိတြ်ခင်း) 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။  ကု်ပ်တို၏ သခင်ေယခရစေ်တာ်၏ အဖ၊ အားလံုးစုံကို တတ်ိုငေ်တာ်မူေသာ 
အိုဘုရားသခင်၊ ကုိယေ်တာ်အချနိက်ာလ ြပည့်စုံေသာအခါ လူသားအားလံုးကို 
ကယ်တင်ရန်ကုိယ်ေတာ်၏ သားေတာ်ကိုဤေလာကသုိ ေစလတေ်တာ်မူခဲ့ေပသည။် 
ပူပငေ်သာကေဝေသာ ဤေလာကအား ေမာ်လင့်ြခငး်ေရာင်ြခည်ကို ေပး ေဝုိငရ်န်၊ 
ကု်ပ်တိုကုိ သနားေတာ်မူ၍၊ အြပစ်များကို ခင့်ွလတ်ေတာ်မူကား၊ ကိုယ်ေတာ်၏ 
ဘုနး်ေတာ်ဂုဏ်ေတာ်ငှ့် ြပည့်ဝေသာုပ်အဆင်းသုိ က်ုပ်တုိကို ေြပာငး်လဲေပးေတာ်မူပါ၊ 
ဘုရား။ 

(တတ်ိဆိတြ်ခင်း) 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။  အားလံုစုံကုိတတ်ိုငေ်တာ်မူေသာဘုရားသခင်သည ် က်ုပ်တုိကိုသနားေတာ်မူ၍ 
ကု်ပ်တို၏ အြပစ်များကို ခွင့်လတ်ေတာ်မူပါ၏။ 

အားလံုး ။ ။      ကု်ပ်တုိအသံကုိဖွင့်၍ ချးီမွမ်းေထာပနာြပေသာ ဘုရားသခင်အား ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ 

ဓမသီချင်း 

ဆာလံ (၈) အြပန်အလှန်ဆုိြခင်း (MCC) 

ဖတ်ကားသူ ။ ။          အုိအကု်ပ်တို၏ ဘုရားရှင ်ထာ၀ရဘုရား၊ နားမေတာ်သညေ်ြမကးီတစ်ြပငလံု်း၌ 
အလွန်ကီးြမတ်ေတာ်မူ၏။ ဘုနး်အာုေဘာ်သည ် မုိဃ်းေကာင်းကငေ်ပမှာ 
တည်လက်ရှိပါ၏။ 

အားလံုး ။ ။  ကုိယ်ေတာ်၏ ရန်သူတုိကုိ ရည်ေဆာင်၍ ရန်သူကုိ၎င်း၊ အငိးထားေသာသူကုိ၎င်း၊ တိတ် 

ဆိတ်စွာေန ေစြခင်းငှါ၊ ုိစုိသူငယ်တုိ၏ တ်ထဲမှ အစွမ်းသတိကုိ စရီင်ေတာ်မူ၏။  

ဖတ်ကားသူ ။ ။  လက်ညိးေတာ်အလုပ်တည်းဟေူသာ ကုိယေ်တာ်၏ မုိဃး်ေကာင်းကင်ကို၎င်း၊ 
ြပင်ဆငေ်တာ်မူေသာလင့်ှ ကယ်မျာကို၎င်း၊ အကု်ပ်ဆင်ြခငေ်သာ်၊ လူသည ်
အဘယ်သုိေသာသူြဖစ၍် ကုိယ်ေတာ်သညေ်အာက်ေမ့ေတာ်မူရသနည်း။ 

အားလံုး ။ ။     လူသားသည်အဘယ်သုိေသာသူြဖစ်၍ အကည့်အကေတာ်မူရသနည်း။ 
သူ�ကုိေကာင်းကင်တမန်တုိေအာက်၌ အနည်းငယ်ိှမ့်ေတာ်မူပီး။  
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ဖတ်ကားသူ ။ ။  သူ၏ေခါင်းကုိ ဘုန်းအသေရှင့် ပတ်ရစ်ေတာ်မူပီး။ ဖနဆ်င်းေတာ်မူေသာ 

အရာများကုိ အပ်ုစိုးေစ၍၊ သုိးာွးအစရိှေသာေြမတိရ စာန၊် မုိးေကာင်းကင်ငက်ှ၊ 
ပငလ်ယ်ငါးှင့် ပင်လယလ်မ်း၌ သွားတတ်ေသာတိရစာနမှ်စ၍၊ ခပ်သိမ်းေသာအရာတုိကုိ 
သူ၏ေြခေအာက်၌ ချထားေတာ်မူပီး။  

အားလံုး ။ ။      အုိကု်ပ်တုိ၏ ဘုရားရှင် ထာ၀ရဘုရား၊ ကုိယ်ေတာ်၏နာမသည် ေြမကီးတစ်ြပင်လံုး 
၌ အလွန်ကီးြမတ်ေတာ်မူသတည်း။ 

ဓမသီချင်း (MCC) 

ပထမကျမ်းစာဖတ်ြခင်း (MCC) 

ေဟရှာယ  9:2-7 

သီချင်း (MCC) 

ဒုတိယ ကျမ်းစာဖတ်ြခင်း (MCC) 

ဧဖတ် 5:8-14 

ဧဝံေဂလိ ကျမ်းမတုိငမီှ် ေကးေကာ်ြခင်း (သီဆုိရန်) 

ခရစ်၀င်ကျမ်း ဖတ်ြခင်း (Catholic , Rev. Fr. Myint Soe/Pathein Diocese) 

မဿဲ 2:1-12 

ေဒသနာေတာ်ေဟာကားြခင်း။ (Rev. Fr. Simon Tin Maung) 

တိတဆိ်တ်ြခင်း (သုိ) သီးချင်းကျးဧြခင်း 

 

ုိင်ဆီးုိ  ယံုကည်ြခင်းကုိ ၀န်ခံြခင်း။ (အားလုံး) 

တစ်ဆူတည်းေသာထာ၀ရ ဘုရားရှင်ြဖစ်ေတာ်မူ၍ ကမာမုိးေြမှင့် ြမင်ုိင်ရာ မြမင်ုိင်ရာတုိကုိ ဖန်ဆင်းေတာ်မူ 

ေသာအနတန်ခုိးေတာ်ရှင် အဖခမည်းေတာ်ဘုရားရှင်အား ကု်ပ်ယံုကည်ပါ၏။ ခမည်းေတာ်ဘုရားမှထာ၀ရက 

ဖွားြမင်ေတာ်မူေသာ၊ တစ်ပါးတည်းေသာသားေတာ်၊ တစ်ပါးတည်ေသာသခင်၊ ေယဇူးခရစ်ေတာ်ဘုရားရှင်အား 

ကု်ပ်ယံုကည်ပါ၏။ ဤအရှင်သည် စစ်မှန်ေသာဘုရားမှဘုရား၊ အလင်းမှအလင်၊ ဘုရားစစ်မှဘုရားစစ်ြဖစ် 

ေတာ်မူ၏။ ဖန်ဆင်းြခင်းမခံ ဖွားြမင်ြခင်းကုိ ခံေတာ်မူသြဖင့် ခမည်ေတာ်ှင့် ဘုရားဇာတိေတာ်၌ တစ်လံုးတစ်၀ 

တည်း ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ သားေတာ်ဘုရားအားြဖင့် အရာခပ်သိမ်းတုိသည် ဖန်ဆင်းြခင်းခံကရကုန်၏။ ဤ သား 

ေတာ်ဘုရားသည် ကု်ပ်တုိလူသားများကုိကယ်တင်အ့ံေသာငှာ ေကာင်းကင်ဘံုမှ ဆင်ကလာေတာ်မူ၏။  

(ဦးွတ်ရန်) သန�်ရှင်းေသာ၀ာညိာဉ်ေတာ်ဘုရား၏ တန်ခုိးေတာ်အားြဖင့် ကညာစင်မာရီယားမှ လူအြဖစ်ကုိယူ 

ေတာ်မူ၍ လူသားစင်စစ်ပင်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ ပံုစီဦးပီလာတူမင်းလက်ထက် ကု်ပ်တုိအဖုိ လက်ဝါးကပ်တုိင်တင်ခံ 

ရ၍ အသက်ေတာ်စွန်�ေတာ်မူသည့်တုိင်ေအာင် ဒုက ေဝဒနာခံယူေတာ်မူ၍ သဂလ်ြခင်းကုိခံေတာ်မူ၏။  ေရှကျမ်း 

လာသည့်အတုိင် တတိယေန�တွင် ေသသူတုိအစုမှ ရှင်ြပန်ထေြမာက်ေတာ်မူ၏။ ေကာင်းကင်ဘံုသုိ 
တတ်ကေတာ် 



5 
 
မူ၍ ခမည်းေတာ်ဘုရား၏ လက်ယာေတာ်ဘက်မှာ စံပယ်ေတာ်မူ၏။ ထုိမှဘုန်းတန်ခုိးေတာ်ှင့် တဖန်ကလာ 

ေတာ်မူ၍ ရှင်သူေသသူတုိကုိ စီရင်ေတာ်မူလိမ့်မည်။ ကုိယ်ေတာ်ရှင်၏ ုိင်ငံေတာ်သည် အဆံုးမ့ဲထာ၀ရအစဉ် 

တည်ေနမည်။ အသက်ေပးေတာ်မူေသာအရှင် သန�ရှ်င်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်ဘုရားအားလည်း ကု်ပ်ယံုကည်ပါ၏။ 

ဤ ဝိညာဉ်ေတာ်ဘုရားသည် ခမည်းေတာ်ဘုရားှင့် သားေတာ်ဘုရားမှ ေပထွက်လာေတာ်မူ၍ ခမည်းေတာ် 

ဘုရား၊ သားေတာ်ဘုရားှင့်အတူတကွ ချးီမွမ်းကုိးကွယ်ြခင်းကုိခံေတာ်မူ၏။ ပေရာဖတ်များအားြဖင့်ဗျာဒိတ်ေပး 

ေတာ်မူေသာအရှင်လည်းြဖစ်ေတာ်မူ၏။ တမန်ေတာ်ကီးတုိမှ ဆင်းသက်လာေသာ တစ်ပါးတည်ေသာ သန်�ရှင်း 

 ေသာကက်သလစ်သာသနာေတာ်ကုိလည်း ကု်ပ်ယံုကည်ပါ၏။ အြပစ်တုိကုိခတ်ေသာ ေဆးေကာြခင်းမဂလာ 

တစ်ပါးတည်းရိှသည်ကုိ ကု်ပ်၀န်ခံပါ၏။ ေသသူတုိ၏ ရှင်ြပန်ထေြမာက်ြခင်းှင့် ေနာင်ဘ၀တွင် ထာ၀ရအသက် 

ရှင်ြခင်းကုိလည်း ကု်ပ်ေစာင့်ေမာ်ေနပါ၏။ အာမင်။ 

 

ခရစ်ေတာ်၏ အလင်းကုိ  ေဝမြခင်း (MCC) 

 ညအေမှာငကုိ် ေဖွနး်ရန် နက်ြပာေရာင် ပိတ်ကားတစ်ချပ်ကုိ ချတ်ိဆဲွထားရသည်၊ 
ယင်းတွင်ကယ်ကီးတစ်ခုကုိ ကပ်ဆဲွထားရမည။် ၀တ်ြပသူများသုိ စကြဖကယ်များ ကိတင် ေဝငှထားရ၍ 
၎င်းကယ်များကုိ ပိတက်ားေပသုိ လာေရာက်ကပ်ဆဲွေစကရသည်။ 

ေခါင်းေဆာင် ။ ။ မာဂပုညာရိှများကုိ ကယ်တစ်ပွင့်သည ် ခရစ်ေတာ်ထံသုိ လမ်းြပေခေဆာင်ခဲ့သည။် 
ယေန�ဤကယ်သည ် ကု်ပ်တိုအား ဗျာဒိတ်ေပးခရံ၍ ကု်ပ်တုိအလယ်တင်ွ 
ထွနး်ေတာက်လက် ရိှေနေသာ ခရစ်ေတာ်ကိုနြ်ပလက်ရှိေပသည်။ 
ကယ်ေတာ်ေနာက်သုိလုိက၍် မာဂပုညာရှိတုိသည ် ဘက်သလင်မိသုိသွားကသည်နညး်တူ 
ဤကယ်ေအာက်၌ ကု်ပ်တိုယေန�စုုံး၍ ကု်ပ်၏ကယ်များကိုလည်း 
ေကာင်းကင်ယံင့်ှေပါငး်စပ်ကာ ကု်ပ်တုိ၏ ဆုေတာငး်ပဌနာင့်ှ လကေ်ဆာင်များကုိ 
အသင်းေတာ်များ၏ ြမင်သာေသာ စညလံု်းညီတ်မအတွက ် ဆကက်ပ်ကပါသည။် 
ထုိပနး်တုိငသုိ်ခရးီြပရာ၌ က်ုပ်တုိ၏ ညီတေ်သာ အသက်တာသည် 
တစ်ပါးသူများကုိခရစ်ေတာ်ထံသုိ ဦးေဆာင်လမ်းြပရာ ေတာက်ပေသာ သက်ေသြဖစပ်ါေစ။ 

 

အသနားခံ ဆုေတာင်းြခင်းများ (Catholic Sisters) 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။  ခမညး်ေတာ်၊ သားေတာ်ငှ့် သန�ရ်င်ှးေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်ြဖစေ်တာ်မူေသာ ဘုရားရင်ှ 

  ထံ ယံုကည်စတိခ်ျမြဖင့် ချဉ်းကပ်၍ ဆုေတာင်းကစုိ။ 

ဖတ်ကားသူ။ ။ မာဂပုညာရိှတိုသည ် အေရှအရပ်မှလာ၍ ိုေသဂါရ၀ြပကာ မိမိတို၏ တိုငး်ြပည်များင့်ှ 
ယဉ်ေကျးမများမှ ထူးြခားေသာလကေ်ဆာင်ဘာများကို ဆကက်ပ်ကေပသည်။ ယေန� 
ကု်ပ်တိုသည် ကမာေပရှိ မတူကွဲြပားေသာ ကုိးကယ်ွမငှ့် ဓေလ့ထံုးစမံျားကုိ 
ကျင့်သံုးကေသာခရစ်ယာန ် မိသားစအုားလံုးအတက်ွ ဆုေတာင်းကပါသည။် ရတနာ 
တစ်ပါးငှ့်တူေသာ ဤအစဉ်အလာကို ကုိယ်ေတာ်ေစာင့်ေရှာကေ်တာ်မူ၍ ကမာေပတွင် 
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အထူးသြဖင့်၊ အကမ်းဖက်မင့်ှ ဖိှိပ်မများေကာင့် အသကရှ်ငရ်ပ်တည်ေရး ခက်ခေဲသာ 
ေဒသများရိှ ခရစယ်ာန်များတုိ၌ ထိနး်သိမ်းေတာ်မူပါ။ 

အားလံုး ။ ။ အုိသခင် ကု်ပ်တုိ၏ ဆုေတာင်းရာကုိ နားေညာင်းေတာ်မူပါ။ 

ဖတ်ကားသူ။ ။  ခရစ်ေတာ်၏ ငယ်စဉ်ဘ၀သည် အာဏာရှငေ်ဟုဒ်၏ အမိနေ်ကာင့် အကမ်းဖကမ်င့်ှ 
သတ်ြဖတ်မတိုြဖင့် စွနး်ထငခ်ဲ့ရပါသည်။ ကမာေပတွင ် အကမ်းဖတ်မများ 
ဆက်လက်ြဖစေ်ပေန၍ ၎င်း၏ဆုိးကျိးကို   မျကဝ်ါးထင်ထင် ြမင်ေတွေနရေသာေဒသများရိှ 
ခေလးငယ်များအဖုိ ကု်ပ်တိုဆုေတာင်းကပါသည်။ ကု်ပ်တို၏ 
အသင်းေတာ်များအကား၌ စည်းလံုးညွီတြ်ခင်းင့်ှ အြပန်အလှနေ်မတာြပြခင်းတုိအား 
ပုိမုိခုိင်မဲေစ၍ အချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာငရ်�ကက်ာ ကုိယ်ေတာ်၏ 
သန�ရ်င်ှးေသာနာမေတာ်ကုိ သကေ်သခံေစေတာ်မူပါ။ ဖိှိပ်ခရံသူတုိကို ကာကွယေ်ပးြခင်း၊ 
အပယ်ခံသူတုိအား ပါ၀ငေ်ပါငး်စပ်ေစြခင်း၊ အမတုိ၌ မရပ်မနား ေဆာင်ရ�က်ိုငရ်န် 
ကု်ပ်တိုကုိ လံ�ေဆာ်ေတာ်မူ၍ စတိ၀်င်စားေစေတာ်မူပါ။ အာဏာရငှ်င့်ှ ဖိှိပ်ချပ်ချယ် 
စိုးမုိးမတုိကုိ ေတွ�ကံရာ၌ ကိုယ်ေတာ်၏ ိုငငံ်ေတာ်ကို ရာှေဖွေသာ ကု်ပ်တုိအားလံုးကုိ 
စည်းလံုးစာွ ရင်ဆုိငေ်စေတာ်မူပါ။ 

အားလံုး ။ ။ အုိသခင် ကု်ပ်တုိ၏ ဆုေတာင်းရာကုိ နားေညာင်းေတာ်မူပါ။ 

ဖတ်ကားသူ။ ။ မာဂပုညာရိှတို ြပန်ကပီးေနာက် သန�ရ်င်ှးေသာအမ်ိေထာင်စသုည ် ေတာအရပ်သုိ 
ေရ�ေြပာင်းြဖတ်သနး်ခ့ဲရ၍ အီဂျစြ်ပည်၌ ဒုကသညမ်ျားအြဖစ် ေနထုိင်ခဲ့ရေလသည။် 
ဤကမာေပရိှ ဒကုသညမ်ျားင့်ှ ေနရပ်စနွ�ခ်ာွရသူများအဖုိ ဆုေတာင်းကပါသည။် 
လံု�ခရံာေနရာများကုိ ရာှေဖွေနကေသာသူများကုိ ကိဆုိလကခ်၍ံ၊ မိမိတိုေနရပ်များမှ 
င်ှထုတခံ်ရသူများအား ဧည့်၀တ်ြပိုငရ်န် အိုသခင်၊ က်ုပ်တုိကို ဆငြ်မနး်ေပးေတာ်မူပါ။ 

အားလံုး ။ ။ အုိသခင် ကု်ပ်တုိ၏ ဆုေတာင်းရာကုိ နားေညာင်းေတာ်မူပါ။ 

ဖတ်ကားသူ။ ။ ခရစေ်တာ်၏ ေမွးဖွားေတာ်မူြခင်းသည ်လူသားအားလံုးတုိအတက်ွ သတင်းေကာင်းြဖစ၍်၊ 
တုိငး်ိုင်ငအံသီးသီးငှ့် ဘာသာအသီးသီးတုိအား သန�ရ်င်ှးေသာသူငယ်ေတာ်ကို ရှိခုိး 
ကုိးကွယြ်ခင်း၌ စည်းလံုးေစခဲ့ပါသည။်  အြခားဘာသာသာသနာများင့်ှ အြပနအ်လှန် 
ေဆွးေးွညိငး်ြခင်း၊ အတူတကွယှဉ်တွဲေနထုိငး်ြခင်းတုိအတွက ် ကိးစားေဆာင်ရ�ကရ်ာ၌ 
ခွနအ်ားေပးေတာ်မူပါ။ အုိသခင၊် ကု်ပ်တိုအား စိတ်ှိမ့်ချြခင်းင့်ှ 
စတ်ိရည်ှြခငး်ကုိေပးေတာ်မူ၍ သူတစ်ပါးတုိငှ့် ဘ၀ခရးီြပရာ၌ သူတုိအားေလးစားမ 
ြပိုင်ရန ်ေကျးဇူးြပေတာ်မူပါ။ 

အားလံုး ။ ။ အုိသခင် ကု်ပ်တုိ၏ ဆုေတာင်းရာကုိ နားေညာင်းေတာ်မူပါ။ 

ဖတ်ကားသူ။ ။ မာဂပုညာရိှတိုသည် မိမိတိုေနရပ်များသုိ အြခားလမ်းများြဖင့် ြပနခ်ဲ့ကေပသည။် 
ေြပာင်းလဲေနေသာ ဤကမာ၌ ကု်ပ်တုိ၏ အသင်းေတာ်များအဖုိ ဆုေတာင်းကပါသည။် 
အိုသခင်၊ ကုိယေ်တာ်ေနာကလုိ်ကရ်ာ၌၎င်း၊ သကေ်သခရံာ၌၎င်း နည်းလမ်းသစမ်ျားကုိ 
ဖနတီ်း၍ ဤကမာကးီအား ကိုယ်ေတာ်ကိုယံုကည်လာေစရန် ေကျးဇးူ ြပေတာ်မူပါ။ 

အားလံုး ။ ။ အုိသခင် ကု်ပ်တုိ၏ ဆုေတာင်းရာကုိ နားေညာင်းေတာ်မူပါ။ 

ဖတ်ကားသူ။ ။ မာဂပုညာရှိတုိသည ်သန�ရ်ငှး်ေသာသူငယ်ေတာ်ကုိ ဖူးြမငရ်၍ အလွန၀်မ်းေြမာက်၀မ်းသာ 
ြဖစခ့ဲ်ကေပသည်။ ေကာင်းကင်ရင်ှအိုအဖဘုရား ကု်ပ်တုိသည ်လမ်းစမေပျာက်သွားေစရန်၊ 
ကု်ပ်တို၏ မျက်စမိျားကုိသူ၌အာုံြပထားေစေတာ်မူပါ။ အိုအဖ၊ ကု်ပ်တုိ၏ လမ်းခရီး၊ 
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သမာတရားှင် အသက်လညး်ြဖစ်ေတာ်မူေသာ ထုိသခငေ်ယငှ့် ေပါင်းစပ်ေနထုိငေ်စ၍၊ 
သူကုိယ်တိုင် သင်ကားေတာ်မူေသာ ပဌာနာေတာ်အားြဖင့် ဆုေတာင်းကပါသည။် 

အားလံုး ။ ။       ေကာင်းကင်ဘံု၌ ကိန်း၀ပ်ေတာ်မူေသာ တပည့်ေတာ်တုိ၏အဖ၊ ကုိယ်ေတာ်၏ 
နာမေတာ်အား ုိေသေလြမတ်ြခင်း ရိှပါေစေသာ်။ ကုိယ်ေတာ်၏ုိင်ငံေတာ်သည် 
ေရာက်ပါေစေသာ်။ ေကာင်းကင်ဘံု၌ြဖစ်သက့ဲသုိ ေြမကီးေပ၌လည်း ကုိယ်ေတာ်၏ 
အလုိေတာ်သည်ြပည့်စံုပါေစေသာ်။ ေန�စဉ်မြပတ် အလုိရိှအပ်ေသာ အရာအစားတုိကုိ 
တပည့်ေတာ်တုိအား ယေန�၌ပင် ေပးသနားေတာ်မူပါ။ တပည့်ေတာ်တုိကုိ ထိခုိက် 
ကျးလွန်ေသာသူတုိအား တပည့်ေတာ်တုိ ခင့်ွလွတ်သက့ဲသုိ 
တပည့်ေတာ်တုိ၏အြပစ်များကုိလည်း ခွင့်လတ်ေတာ်မူပါ။ ေှာင့်ယှက်ြခင်းအမတုိ၌ 
တပည့်ေတာ်တုိကုိ ပါ၀င်ေစြခင်း မရိှေစဘဲလျက်မေကာင်းဟူသမှင့် ကင်းလွတ်ေစေတာ်မူပါ။ 

ဓမသီချင်း (Catholic, Rev. Fr. Robert Kyaw Thu) 

ေစလွတ်ြခင်းှင့် ေကာင်းချမီဂလာေပးြခင်း (Bishop John Saw Yaw Han) 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။ သငတုိ်သည ်ယခုြပန်က၍ အလင်းေတာ်၏ သားသမီးအြဖစ ်အသက်ရင်ှကပါေလာ့။ 

အားလံုး ။ ။ စစ်မှန်၍ ေကာင်းြမတ်ေသာ အရာအားလံုး၌ အလင်းေတာ်၏ အသီးအပွင့်များကုိ 
ေတွြမင်ကရပါသည်။  

ဦးေဆာင်သူ ။ ။ အေမှာငက်မာ၏ အသီးမသီးေသာ လုပ်ရပ်များ၌ မပါ၀င်ကေလှင့်။ 

အားလံုး ။ ။ အိပ်ေပျာ်ေနြခင်းမှ ုိးထကပါစုိ ခရစ်ေတာ်ဘုရားသည် ကု်ပ်တုိအေပသုိ 
ထွန်းေတာက်လိမ့်မည်။ 

ဦးေဆာင်သူ ။ ။ အဖခမည်းေတာ်ဘုရားှင့် သားေတာ်ေယခရစ်ေတာ် ထံေတာ်မှယံုကညြ်ခငး်ှင့် 
ချစ်ြခငး်ေမတာ၊ ငမ်ိသက်ြခငး်တုိသည် စုုံးေနေသာအားလံုး ေပသုိ သကေ်ရာက်ပါေစ။ 
ခရစ်ေတာ်အတွက်၊ မေသမေပျာက်ိုင်ေသာ ချစ်ြခင်းေမတာကို ပုိငဆုိ်င်ေသာသင်တိုေပသုိ၊ 
ေကျးဇူးေတာ်သကေ်ရာက်ပါေစ။ 

 အားလံုး ။ ။ အာမင်၊ ဘုရားသခင်အား ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ 

 

ထွက်ခွာသီချင်း (အားလုံး) 

 

 
 


