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ခရစယ္ာန ္္ာ်ားတစ ္္လ်ားတစဝ္တည်္ားျဖစေ္ရ်ား ဆေ္တာင်္ားရာရက ္အဌပတပ္တိပ္ပြဲ 

ဝတျ္ပဳကိ်္ားကပယျ္ခင်္ား အစအီစဥ ္ 

၂၅.၁.၂၀၂၂          ညေန ၅်ား၀၀နာရ ီ

 

၁။ အဖပင့္သီခ္င္်ား  -   ဓ ၼသီခ္င္်ား   

၂။ ဦ်ားေဆာင္သူ  -   ဆရာ ိ္င္ေကသီ င္်ားဒင္ - တြဲပဖက္အေထပေထပအတပင္်ားေရ်ား   ်ား 

      ျ န္ ာနိ္င္ငလခရစ္ယာန္အသင္်ားေတာ္ ္ာ်ားေကာင္စီ 

၃။ ခ္ီ်ား ပ ္်ားဆ္ေတာင္်ားျခင္်ားန င့္ အျပစ္ဝန္ခလျခင္်ား - Sr.အင္ ာကူ ာ်ားတာ 

      ေညာင္က္န္်ား ကက္သ စ္ခရစ္ယာန္သာသနာ 

၄။ ဓ ၼသီခ္င္်ား   -  ျပည္္ိ္ဏ္်ားအ္ပ္ကက္သ စ္ခရစ္ယာန္ သာသန     

    Sisters  ္ာ်ား  

၅။  ဆာ လအျပန္အ  န္သဆီိ္ျခင္်ား -  ကပၸတိန္ထပန္်ား င္်ားရ ိန္်ား 

     ကယ္တင္ျခင္်ားတပ္အသင္်ားေတာ္  

၆။ ပထ က္ ္်ားစာဖတ္ရႈျခင္်ား - Sr. စီစီ ္ာ်ား စီစီ င္်ား (တလပေတ်ား ကက္သ စ္ခရစ္ယာန္ သာသနာ) 

၇။  ဆာ လသီခ္င္်ား  - Rev. Fr. Paulus Saw Eh Do Kyaw 

၈။ သီခ္င္်ား   - ရန္က္န္ခရစ္ယာန္အသင္်ားေတာ္ေပါင္်ားစ္လအ ္ိဳ်ားသ ီ်ား ိတ္သဟာရ 

၉။ ဒ္တိယက္ ္်ားစာဖတ္ရႈျခင္်ား - ဆရာ အယ္နာ္္ဳ ီယန္( ူသာရင္ဗက္သ င္ဟ ္်ားအသင္်ားေတာ္) 

    ဧဖက္ (၄်ား၂၀-၂၃)  

၁၀။ ခရစ္ဝင္က္ ္်ား ဖတ္ရႈျခင္်ား - သိကၡာေတာ္ရသင္်ားအ္ပ္ ဆရာဦ်ား ေအာင္  

      ြဲ (၁၁်ား၂၅-၃၀)    ပတ္ ပ္ေသာတိ္င္်ားရင္်ားခရစ္ယာန္သာသနာအသင္်ားေတာ္ 

၁၁။ ေဒသနာေဟာၾကာ်ားျခင္်ား - သိကၡာေတာ္ရေဒါက္တာဗနက္္န္်ား 

    အတပင္်ားေရ်ား   ်ား - ယ္လၾကည္ျခင္်ားန င့္က္င့္သ္လ်ား ႈေကာ္ ရ င္ 

၁၂။ ႏိ္င္ဆီ်ားႏိ္ ယ္လၾကည္ျခင္်ားကိ္ဝန္ခလျခင္်ား - အာ်ား ္လ်ားအတူတကပ ရပတ္ဆိ္ရန ္

၁၃။ ခရစ္ေတာ္၏ အ င္်ားေတာ္ကိ္ ေဝ  ္ျခင္်ား -  Rev.Fr. Pius Win Than  

     ပ္သိ ္ ္ိ္ဏ္်ားအ္ပ္ ကက္သ စ္ခရစယ္ာန္္သာသနာ 

၁၄။ အသနာ်ားခလဆ္ေတာင္်ားျခင္်ား  - သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဥ ၼာေဆပ        

    ျပည္ေထာင္စ္သ ၼတျ န္ ာနိ္င္ငလ က္သဒစ္အသင္်ားေတာ္-  

     ေအက္ျ န္ ာျပည္ 

၁၅။ ဓ ၼသီခ္င္်ား    -  အူပင္ ကက္သ စ္ခရစယ္ာန္သာသနာ   ဘာသာဝင္ ္ာ်ား 
 

၁၆။ ေစ ႊတ္ျခင္်ားႏ င့္ ေကာင္်ားခ္ီေပ်ားျခင္်ား - သာသနာပိ္င္ခ္ဳပ္ႀကီ်ားစတီဗင္သန္်ားျ င့္ဦ်ား 

     ဥကၠဌ - ျ န္ ာနိ္င္ငလခရစ္ယာန္အသင္်ားေတာ္ ္ာ်ားေကာင္စီ 

၁၇။ ထပက္ခပာသီခ္င္်ား (အာ်ား ္လ်ားအတတူကပသဆီိ္ရန္) - “တပည့္ေတာ္ခ္စ္ျခင္်ား”   -  
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ခရစယ္ာန ္္ာ်ားတစ ္္လ်ားတစ၀္တည်္ားျဖစေ္ရ်ားဆေ္တာင်္ားရာရက ္အဌပတ ္ပတိပ္ြဲပအစအီစဥ ္

 

ေန႔ရက္။  ။ ၂၀၂၂ ခ္န စ္၊ ဇန္န၀ါရီ  (၂၅)ရက္၊ အ္ၤါေန႔ 

အခ္ိန ္။  ။ ညေန (၅်ား၀၀)နာရီ 

ZOOM ID ။ 870 3348 8089 

Passcode ။ unity22 
 

အကၽပႏ္္ပတ္္ိ႔သည ္သ၏ူၾကယက္္ိအေရ ႔ျပည၌္ ျ ငၾ္ကရသညျ္ဖစ၍္ သူ႔အာ်ားဖ်ူားေ ္ာ္ပေူဇာ္ရနေ္ရာကရ္  ိာၾကျခင်္ား 

ျဖစသ္ညဟ္ ္ဆ္ိၾက၏။ (ရ င ္ ြဲ ၂်ား၂) 

Saying for we have seen his star in the east, and are come to worship him (Cf.Mt 2:2) 

အဖပင့္သီၤခ္င်္ား  - ဓ ၼသခီ္င်္ား 
 
၀တျ္ပဳရနဖ္တိေ္ခၚျခင်္ား - ဆရာ  ိင္ေ္ကသ ီင်္ားဒင ္                                          

    တြဲပဖကအ္ေထပေထပအတပင်္ားေရ်ား   ်ား  
     ျ န ္ာနိင္င္လခရစယ္ာနအ္သင်္ားေတာ္ ္ာ်ားေကာငစ္ ီ
 

ဥ်ီားေဆာငသူ္။ ခ ည္်ားေတာ္၊ သာ်ားေတာ္၊ သန္႔ရ င္်ားေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏နာ ေတာ္ျ တ္၌။ 
 
 

အာ်ား ္လ်ား     ။  အာ င္ 
 

ဥ်ီားေဆာငသ္။ူ ညီအစ္က္ိေ ာင္န  အေပါင္်ားတ္ိ႔ ယေန႔ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔အာ်ား ္လ်ားစ္ရ္လ်ားၾက၍ က ၻာအရပ္ေ ်ား ္က္န ာ   

 ယ္လၾကည္သူ ္ာ်ားန င့္ ေပါင္်ားစပ္  ္က္အသင္်ားေတာ္၏ ျ င္သာထင္ရ ာ်ားေသာ စည္်ား ္လ်ားညီညပတ္  ဳ 

 အတပက္ ဆ္ေတာင္်ားၾက ည္ျဖစ္ပါသည္။ အေရ ႔အ ယပ္္ိင္်ား အသင္်ားေတာ္ ္ာ်ားေကာင္စီ     ျပင ္

 ဆင္ေပ်ားပ္ိ႔ထာ်ားေသာ ၀တ္ျပဳျခင္်ားအစီအစဥ္က္ိ အသ္လ်ားျပဳ ္က္ ၀တ္ျပဳျခင္်ားက္ိ ေဆာင္ရပက္ၾက 

  ည္ျဖစ္ပါသည္။ က္ ္်ားခ္က္ ္ာ်ားန င့္ စာစဥ္ ္ာ်ားက္ိ ရ င္  ြဲခရစ္၀င္က္ ္်ားတပင္    ေရ်ားသာ်ားထာ်ား  

 သည္ ့“အေရ ႔ျပည္၌ သူ၏ၾကယ္က္ိ ငါတ္ိ႔ျ င္ရသည္ျဖစ္၍ ဖူ်ားေတပ႕ပူေဇာ္ျခင္်ားင ာ ေရာက္ ာျပီ်ား” 

 ဟူသာ  ာက္ပညာရ တိ္ိ႔   ဖပာ်ားျ င္ေတာ္ ူေသာ ရ င္ဘ္ရငအ္ာ်ား  ာေရာက္ဖူ်ားေ ္ာ္ျခင္်ားက္ိ အေျခ 

 ခလထာ်ားပါသည္။ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔၏  ္က္စိ ္ာ်ားက္ိ အေရ ႔တ္ိင္်ား   ၄င္်ားၾကယ္ဆီသ္ိ႔အာရ္လျပဳ၍   ္်ား ျပေခၚ 

 ေဆာင္ရန္ အာရ္လျပဳၾကပါစ္ိ႔။ 
 

ဘ္ရာ်ားရ င္သည္  ိ ၏ိအ င္်ားေတာ္ျဖင့္ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔၏ အေ  ာင္က္ိဖယ္ရ ာ်ားေပ်ားန္ိင္သည္က္ိ သိရ ိ 

ၾက ္က္၊ နာ က္န္်ားျဖစ္သူ ္ာ်ား၊ ေ၀ဒနာခလစာ်ားေနရသူ ္ာ်ား၊ အပယ္ခလ ္ာ်ား၊ ဒ္ကၡသည္ ္ာ်ားန င့္ 

အေျခ ြဲ့ ္ာ်ားအာ်ား ္လ်ားက္ိ ေခၚေဆာင္၍ ေက္်ားဇူတင္ျခင္်ားန င့္ ၀ ္်ားေျ ာက္ျခင္်ားျဖင့္ အထလေတာ္သ္ိ႔ 
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ခ္ိ  လဳခ္ဥ္်ားကပ္ၾကပါစ္ိ႔။ အသင္်ားေတာ္ ္ာ်ား စည္်ား ္လ်ားညီညပတ္ေရ်ားအတပက္ ဆ္ေတာင္်ားၾကသည့္ 

နည္်ားတူ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔န င့္ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔၏ အသင္်ား၀င္ ္ာ်ားအာ်ား ္လ်ားသည္ အျခာ်ားသူ ္ာ်ားတ္ိ႔အာ်ား အ င္်ား 

ေပ်ား၍ ကယ္တင္ရ င္ေယရ ဳထလသ္ိ႔   ္်ားျပေခၚေဆာင္ၾကပါစ္ိ႔။ 

အ ္လ်ားစ္လက္ိ တတ္န္ိင္ေတာ္ ူေသာ အဖဘ္ရာ်ားက္ိယ္ေတာ္အာ်ား ဘ္န္်ားေတာ္ ္္ဏ္ေတာ္ရ ိပါေစ။ 

အေၾကာင္်ား ူကာ်ား က္ိယ္ေတာ္သည္  ိ ိက္ိယ္က္ိ ဖန္ဆင္်ားခလအရာ ္ာ်ား၌ ထင္ရ ာ်ားေတာ္ ူ၍ 

 ူသာ်ား ္ိဳ်ားႏပယ္တ္ိ႔အာ်ား က္ိယ္ေတာ္ ္က္ေ  ာက္ေတာ္သ္ိ႔ ဖိတ္ေခၚ ္က္ရ ိေပသည္။ ခရစ္ေတာ္ 

၏ၾကယ္ေတာ္က္ိ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔၏ အသက္တာ၌ ျ င္ရ၍  ာက္ပညာရ ိ ္ာ်ားနည္်ားတူ ၀တ္ျပဳက္ိ်ား 

ကပယ္ရန္ ေရာကရ္ ိ ာၾကပါသည္။ ကၽပန္္ပ္တ္ိ႔ က္ိယက္္ိယ္ေန႔စဥ္ပူေဇာ္အပ္န လ၍ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔ 

အ ယ္၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘ္ရာ်ား၏ တည္ရ ေိနျခင္်ားက္ိ ေတာင္်ားခလၾကပါသည္။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ ေကာင္်ားကင္ဘ္ရင္ ျဖစ္ေတာ္ ူေသာ က္ိယ္ေတာ္အာ်ား ဖူ်ားေတပ႔ပူေဇာ္က္ိ်ားကပယ္ႏ္ိင္ရန္အေရ ႔၊ 

အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျ ာက္   ေရာက္ရ ိ ာေသာ  ူၾကီ်ား၊  ူငယ္၊ သာ်ားသ ီ်ား ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔အာ်ား 

တစ္ဦ်ားန င့္တစ္ဦ်ား စည္်ား ္လ်ားေစေတာ္ ူပါဘ္ရာ်ား။ အာ င္။ 

 
 

ခ္ီ်ား ပ ်္ားဆေ္တာင်္ားျခင်္ားန င့္အျပစ၀္နခ္လျခင်္ား  -  Sr.အင ္ာက ူာ်ားတာ  

     ေညာငက္န္်္ား ကကသ္ စခ္ရစယ္ာနသ္ာသနာ 
 

ဥ်ီားေဆာငသူ္။ ေကာင္်ားကင္န င့္ေျ ၾကီ်ားက္ိ ဖန္ဆင္်ားေတာ္ ူေသာ အိ္သခင္၊ က္ိယ္ေတာ္က္ိ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔သည္ 

ခ္ီ်ား ပ ္်ား္္ဏ္ျပဳၾကပါသည္။ အေၾကာင္်ား ူကာ်ား က္ိယ္ေတာ္သည္ ေကာင္်ားကင္ယလ၌ အ င္်ားက္ိ 

တည္ေစပါသည္။ က္ိယ္ေတာ္သည္ အ င္်ားန င့္အေ  ာငက္္ိ ခပြဲျခာ်ားသတ္  တ၍္ သန္႔ရ င္်ားေသာ 

ကာ ၊ ေန႔ရက္ခ္န စ္ ္ာ်ားက္ိ သတ္  တ္ခြဲ့ေပသည္။ ေကာင္်ားကင္ျပင္က္ိ ၾကယ္ ္ာ်ားျဖင့္ 

အ  ဆင္ခြဲ့ေပသည္။ က္ိယ္ေတာ္၏ က္ရာေတာ္ၾကီ်ားျ တ္  ေပသည္။  ္ိ်ားေကာင္်ားကင္သည္ 

က္ိယ္ေတာ္၏ ဘ္န္်ားအသေရေတာ္က္ိ ၾကာ်ားေျပာ၍  ္ိ်ား ္က္န ာၾကက္သည္  ကေ္တာ္န င့္  ္ပ္ 

ေသာအရာ ္ာ်ားက္ိ ျပသပါသည္။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ အ္ိသခင္၊ က္ိယ္ေတာ္၏ ဘ္န္်ားေတာ္္္ဏ္ေတာ္က္ိ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔ ခ္ီ်ား ပ ္်ားၾကပါသည္။ 
 

ဥ်ီားေဆာငသ္။ူ  ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ ပ္န္ကန္ ႈ ္ာ်ား၌ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔ကိ္ စပန္႔့ပစ္ ထာ်ားဘြဲ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ အေ  ာင္ကိ္ င္်ားေစ    

   ည့္ အ င္်ားေတာ္အျဖစ္၄င္်ား၊ ကယ္တင္ရ င္အျဖစ္၄င္်ား ကိယ္္ေတာ္၏သာ်ားေတာ္ကိ္ေစ ႊတ္  

  ေတာ္ ူသည့္အတပက္ ကိယ္္ေတာ္ကိ္ ခ္ီ်ား ပ ္်ားေထာပနာျပဳၾကပါသည္။ ထိ္သခင္၌ အသကတ္ည္ 

  ၍ ထိ္အသက္သည္  ူသာ်ား ္ိဳ်ားႏပယ္အတပက္ အ င္်ားျဖစ္ေတာ္ ူပါသည္။ ထိ္အ င္်ားသည္ အ  

  ေ  ာင္၌ အ င္်ားကိ္ေပ်ားပါသည္။ 

အာ်ား ္လ်ား။ အ္ိသခင္၊ က္ိယ္ေတာ္၏ ဘ္န္်ားေတာ္္္ဏ္ေတာ္က္ိ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔ ခ္ီ်ား ပ ္်ားၾကပါသည္။ 
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ဥ်ီားေဆာငသူ္။ အ္ိသခင္ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔ဘ၀၏ ရႈပ္ေထပ်ား  ဳ ္ာ်ား၌ က္ိယ္ေတာ္၀ိညာဥ္၏ အာ်ားတန္ခ္ိ်ားအာ်ားျဖင့္   

  အေဖာ္ ျပဳေတာ္ ူသည့္အတပက္ က္ိယ္ေတာ္က္ိရ ိခ္ိ်ားက္ိ်ားကပယ္ၾကပါသည္။သလသယ ျဖစ္  

    ဳ  အ  န္ တရာ်ားကင္်ား ြဲ့  ဳတ္ိ႔၌ ညဏ္ပညာအ င္်ားက္ိေပ်ား၍   ္်ားျပေတာ္ ူပါ၏။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ အ္ိသခင္၊ က္ိယ္ေတာ္က္ိ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔ရ ိခ္ိ်ားက္ိ်ားကပယ္ၾကပါသည။္  
 

ဥ်ီားေဆာငသူ္။ ကိ္ယ္ေတာ္ေစ ႊတ္ေတာ္ ူေသာ အ င္်ားေတာ္ကိ္ ပတ္၀န္်ားက္င္သိ္႔ ထပ္ဆင့္ အ င္်ားျပရန္ 

ကၽပန္္ပ္တိ္႔ေ ာကသိ္႕ေစ ႊတ္ေတာ္ ူ၍ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔အသီ်ားသီ်ား၏ အသင္်ားေတာ္၌၄င္်ား  တူကြဲပျပာ်ား 

ေသာယဥ္ေက္်ား ႈ ္ာ်ား၌၄င္်ား တစ္ပါ်ားတည္်ားေသာရ င္ဘ္ရင္ ကယ္တင္ရ ငခ္ရစ္ေတာ္ကိ္ သက္ေသ 

ခလ၍ ကၽပန္္ပ္တိ္႔ကိ္ယ္ကိ္ သူ႔အာ်ား ပူေဇာ္အပ္ႏ လေစသည့္အတပက္ ကိ္ယ္ေတာ္ကိ္ ေက္်ားဇူ်ားတင္ 

ၾကပါသည္။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ အိ္သခင္၊ ကိ္ယ္ေတာ္ကိ္ ေက္်ားဇူ်ားတင္ၾကပါသည္။ 
 

ဥ်ီားေဆာငသူ္။  ူသာ်ား ္ိဳ်ားႏပယ္ အာ်ား ္လ်ားတိ္႔သည္ ကိ္ယ္ေတာ္ကိ္ဦ်ားညႊတ္၍ ရ စ္ခ္ိ်ားကိ်္ားကပယ္ၾကပါေစ။ ကၽပန္္ပ္တိ္႔  

သည ္အႀကိ ္ ္ာ်ားစပာ အေ  ာင္ကိ္ႏ စ္သက္ခြဲ့ၾကပါသည္။ သိ္႔ေသာ္ကိ္ယ္ေတာ္သည္ အ င္်ားေပ်ား 

ခြဲ့ပါသည္။ သိ္႔ပါ၍ ကိ္ယ္ေတာ္ထလသိ္႔ခ္ဥ္်ားကပ္၍ အျပစ္၀န္ခလ  ္က္ဆိ္ၾကသည္  ာ-  
 

အာ်ား ္လ်ား။ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔သည္ ကိ္ယ္ေတာ္၏   ္်ားစဥ္ ္ာ်ား   အေ၀်ားသိ္႔ထပက္ခပာ၍ အထ္လ်ားအဖြဲပ႔ေတာ္တိ္႔ကိ္ 

 ည္်ား နာ်ား ေထာင္ခြဲ့ၾကသည့္အတပက္ ကိ္ယ္ေတာ့္ ္က္ေ  ာက္ေတာ္၌ ယေန႔အျပစ္၀န္ခလ 

ၾကပါသည္။ ကိ္ယ္ေတာ္၏ေကာင္်ားျ တ္ေသာ ဖနဆ္င္်ားျခင္်ား ္ာ်ားကိ္ ရ္ပ္ပ္က္ေစခြဲ့ ၾကပါၿပီ်ား။ 

သ္လ်ားစြဲပျဖဳန္်ားတီ်ားျခင္်ားအက္င့္ဆိ္်ား ္ာ်ားေၾကာင့္ သဘာဝအရင္်ားအျ စ္ ္ာ်ားကိ္ ျဖဳန္်ားတီ်ားခြဲ ့ ၾကပါၿပီ်ား။ 

ပင္ ယ္၊ ျ စ္ေခ္ာင္်ား ္ာ်ားကိ္ ညစ္ည ္်ားေစခြဲ့ပါၿပီ်ား။ ေျ ႏ င့္ေ ကိ္ အဆိပ္ အေတာက္ ျဖစ္ေစခြဲ့ 

ပါၿပီ်ား။ သတၱ၀ါ ္ိဳ်ားစ္ ္ာ်ားစပာကိ္ ပ္က္သ္န္်ားေစခြဲ့ပါၿပီ်ား။ 
 

 

အာ်ား ္လ်ား။ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ ညီအစ္ကိ္ေ ာင္ႏ   ္ာ်ားႏ င့္ တစ္ကိ္ယ္ေကာင္်ားဆန္စပာျပဳ ူ ဆက္ဆလ ိခြဲ့ၾကပါ သည္။ 

တရာ်ား  ္တျခင္်ားသိ္႔ သစၥာ ရ ိဘြဲ၊  ိ ိ၏အ ိဆ္ႏၵကိ္သာစိ္်ား ိ်္ားေစခြဲ့ပါသည္။ တဦ်ားန င့္တစ္ ဦ်ားၾကာ်ား 

အကာအရလအတာ်ားအဆီ်ား ္ာ်ား ျပဳ ္ပ္  ္က္ သလသယႏ င့္  ယလ္ၾကည္ ႈ  ္ိဳ်ားေစ့ ္ာ်ားကိ္ ပ္ိဳ်ား 

ေထာင္ ိခြဲ့ၾကပါသည္။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ ခရစ္ေတာ္၏နာ ေတာ္ကိ္  ိ ိတိ္႔ဘက္သိ္႔ အစြဲပျပဳ၍  ူ ္ိဳ်ား၊ ဘာသာ၊ က္ာ်ား  စသည္တိ္႔ကိ္ 

အေျခခလေသာ ကြဲပျပာ်ား ႈ ္ိဳ်ားအာ်ား  ူသာ်ားတိ္႔၌ ျဖစ္ေစခြဲ့ပါသည္။ အိ္သခင္ ေနာင္တတရာ်ားႏ င့္ 

ကိ္ယ္ေတာ္ထလသိ္႔ ခ္ဥ္်ားကပ္ ာေသာ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ အေတပ်ားအေခၚ ္ာ်ား  ္ပ္ရပ္ ္ာ်ားအာ်ား ္လ်ားကိ္ 

ခပင့္ ပတ္ေတာ္ ူပါ၊  
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ဥ်ီားေဆာငသူ္။ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ အဖ၊ အာ်ား ္လ်ားစ္လကိ္တတ္ႏ္္ိင္ေတာ္ ူေသာ 

အိ္ဘ္ရာ်ားသခင္၊ ကိ္ယ္ေတာ္အခိ္န္ကာ ျပည့္စ္လေသာအခါ  ူသာ်ားအာ်ား ္လ်ားကိ္ ကယ္တင္ရန ္

ကိ္ယ္ေတာ္၏ သာ်ားေတာ္ကိ္ ဤေ ာကသိ္႔ေစ ႊတ္ေတာ္ ူခြဲ့ေပသည္။ ပူပင္ေသာကေဝေသာ 

ဤေ ာကအာ်ား ေ  ္ာ္ င့္ျခင္်ားေရာင္ျခည္ကိ္ ေပ်ားေ၀ႏိ္င္ရန္၊ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔ကိ္ သနာ်ားေတာ္ ူ၍၊ 

အျပစ္ ္ာ်ားကိ္ခပင့္ ႊတ္ေတာ္ ူကာ်ား၊ ကိ္ယ္ေတာ္၏ ဘ္န္်ားေတာ္ ္္ဏ္ေတာ္ႏ င့္ ျပည့္၀ေသာ 

ရ္ပ္အဆင္်ားသိ္႔ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔ကိ္ ေျပာင္်ား ြဲေပ်ားေတာ္ ူပါ၊ ဘ္ရာ်ား။ 
 

ဥ်ီားေဆာငသူ္။ အာ်ား ္လ်ားစ္လကိ္ တတ္ႏ္ိင္ေတာ္ ူေသာ ဘ္ရာ်ားသခင္သည္ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔ကိ္သနာ်ားေတာ္ ူ၍ ကၽပႏ္္္ပ္ 

တိ္႔၏ အျပစ္ ္ာ်ားကိ္ ခပင့္ ႊတ္ ေတာ္ ူပါ၏။  
 

အာ်ား ္လ်ား။ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔အသလကိ္ဖပင့္၍ ခ္ီ်ား ပ ္်ားေထာပနာျပဳေသာ ဘ္ရာ်ားသခင္အာ်ားေက္်ားဇူ်ားတင္ပါသည္။ 
 

ဓ ၼသခီ္င်္ား  - ျပည ္္ိဏ္်္ားအပ္ ္ကကသ္ စခ္ရစယ္ာန ္သာသနာ   sisters  ္ာ်ား 
 

 

ဆာ လ (၈) အျပနအ္  နဆ္ိျ္ခင်္ား -  ကပၸတနိထ္ပန္်ား င်္ားရ နိ်္ား (ကယတ္ငျ္ခင်္ားတပအ္သင်္ားေတာ္) 
 

ဖတၾ္ကာ်ားသူ။ အိ္အကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ ဘ္ရာ်ားရ င္ ထာ၀ရဘ္ရာ်ား၊ နာ ေတာ္သည္ ေျ ႀကီ်ားတစ္ျပင္ ္လ်ား၌ အ ပန္ 

ႀကီ်ားျ တ္ေတာ္ ူ၏။ ဘ္န္်ားအာန္ေဘာ္သည္  ိ္ဃ္်ားေကာင္်ားကင္ေပၚ  ာ တည္  ္က္ရ ိပါ၏။  
 

အာ်ား ္လ်ား။ ကိ္ယ္ေတာ္၏ ရန္သူတိ္႔ကိ္ ရည္ေဆာင၍္ ရန္သူကိ္၄င္်ား၊ အၿငိဳ်ားထာ်ားေသာသူကိ္၄င္်ား၊  တိတ္ 

ဆိတ္စပာေနေစျခင္်ားင ါ၊ ႏ္ိ႔စ္ိ႕သငူယတ္ိ္႔၏ ႏႈတ္ထြဲ   အစပ ္်ားသတၱိကိ္ စီရင္ေတာ္ ူ၏။ 
 

ဖတၾ္ကာ်ားသူ။  က္ညိ္်ားေတာ္အ ္ပ္တည္်ားဟူေသာ ကိယ္္ေတာ္၏  ိ္ဃ်္ားေကာင္်ားကင္ကိ္၄င္်ား၊ ျပင္ဆင္ေတာ္ 

 ူေသာ  ႏ င့္ ၾကယ္ ္ာ်ားကိ္၄င္်ား၊ အကၽပႏ္္ပ္ဆင္ျခင္ေသာ္၊  ူသည္အဘယ္သိ္႕ေသာ သူျဖစ္၍ 

ကိ္ယ္ေတာ္သည္ ေအာက္ေ ့ေတာ္ ူရသနည္်ား။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။  ူသာ်ားသည္ အဘယသ္ိ္႔ေသာသူျဖစ္၍ အၾကည့္အရႈၾကပေတာ္ ူရသနည္်ား။ သူ႔ကိ္ ေကာင္်ား 

ကင္တ န္တိ္႔ေအာက္၌ အနည္်ားငယ္ႏ ိ ့္ေတာ္ ူၿပီ်ား။ 

ဖတၾ္ကာ်ားသူ။ သူ၏ေခါင္်ားကိ္ ဘ္န္်ားအသေရႏ င့္ ပတ္ရစ္ေတာ္ ူၿပီ်ား။ ဖန္ဆင္်ားေတာ္ ူေသာ အရာ ္ာ်ားကိ္ အ္ပ္စိ္်ား 

ေစ၍၊ သိ္်ားႏပာ်ားအစရ ိေသာေျ တိရိစၦာန္၊  ိ္်ားေကာင္်ားကငင္ က္၊ ပင္ ယ္ငါ်ား ပင္ ယ္  ္်ား၌ 

သပာ်ားတတ္ေသာ တိရိစၦာန္  စ၍၊ ခပ္သိ ္်ားေသာအရာတိ္႔ကိ္ သူ၏ ေျခေအာက္၌ ခ္ထာ်ား 

ေတာ္ ူၿပီ်ား။  

အာ်ား ္လ်ား။ အိ္အကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ ဘ္ရာ်ားရ င္ ထာဝရဘ္ရာ်ား၊ ကိ္ယ္ေတာ္၏နာ သည္ ေျ ႀကီ်ားတစ္ျပင္ ္လ်ား၌  

  အ ပန္ႀကီ်ားျ တ္ေတာ္ ူသတည္်ား 
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သခီ္င်္ား   - ရနက္န္ခ္ရစယ္ာနအ္သင်္ားေတာ္ေပါင်္ားစ္လအ ္ိဳ်ားသ ်ီား ိတသ္ဟာရအဖြဲပ႔ 

 
 

ပထ က္ ်္ားစာဖတရ္ႈျခင်္ား   -   Sr. စစီ ီ္ာ်ား စစီ ီင်္ား (တလပလေတ်ား ကကသ္ စခ္ရစယ္ာနသ္ာသနာ) 

ေယရ  ိ(၃၁်ား၃၁-၃၄) 
 

ဆာ လ ၁၆   - Rev. Fr. Paulus Saw Eh Do Kyaw 

ဒတ္ယိက္ ်္ားစာဖတရ္ႈျခင်္ား  - ဆရာ အယန္ာ္္ဳ ယီန ္( သူာရငဗ္ကသ္ ငဟ္ အ္သင်္ားေတာ္) 

ဧဖက ္(၄်ား၂၀-၂၃)  
 

ခရစဝ္ငက္္ ်္ား ဖတရ္ႈျခင်္ား  - သကိၡာေတာ္ရသင်္ားအပ္ဆ္ရာဥ်ီား ေအာင ္ 

  ြဲ (၁၁်ား၂၅-၃၀)   ( ပတ ္ပေ္သာတိင္်္ားရင်္ားခရစယ္ာနသ္ာသနာအသင်္ားေတာ္) 
 

ေဒသနာေတာ္ေဟာၾကာ်ားျခင်္ား -  သကိၡာေတာ္ရေဒါကတ္ာဗနက္န္်္ား  

    (အတပင်္ားေရ်ား   ်ား - ယ္လၾကညျ္ခင်္ားန င့္က္င့္သ္လ်ား ႈေကာ္ ရ င္) 
 

နိင္ဆ္်ီားနိ ္ယ္လၾကညျ္ခင်္ားကိ ္ဝနခ္လျခင်္ား - အာ်ား ္လ်ား 

  တစ္ဆူတည္်ားေသာ ထာဝရဘ္ရာ်ားရ င္ျဖစ္ေတာ္ ူ၍ က ၻာ ိ္်ားေျ ႏ င့္ ျ င္နိ္င္ရာ  ျ င္ႏိ္င္ရာတိ္႔ကိ္ 

  ဖန္ဆင္်ားေတာ္ ူေသာ အႏၱတန္ခိ္်ားရ င္ အဖခ ည္်ားေတာ္ဘ္ရာ်ားရ င္အာ်ား ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔ယ္လၾကည္ပါ၏။ 

ခ ည္်ားေတာ္ဘ္ရာ်ား   ထာဝရကဖပာ်ားျ င္ေတာ္ ူေသာ၊ တစ္ပါ်ားတည္်ားေသာသာ်ားေတာ္၊ တစ္ပါ်ား 

တည္ေသာသခင္၊ ေယဇူ်ားခရစ္ေတာ္ဘ္ရာ်ားရ င္အာ်ား ကၽပႏ္္ပ္ယ္လၾကည္ပါ၏။ ဤအရ င္သည္ 

စစ္  န္ေသာ ဘ္ရာ်ား  ဘ္ရာ်ား၊ အ င္်ား  အ င္်ား၊ ဘ္ရာ်ားစစ္  ဘ္ရာ်ားစစ္ျဖစ္ေတာ္ ူ၏။ ဖန္ဆင္်ား 

ျခင္်ား ခလ ဖပာ်ားျ င္ျခင္်ားကိ္ ခလေတာ္ ူသျဖင့္ ခ ည္်ားေတာ္န င့္ ဘ္ရာ်ားဇာတိေတာ္၌ တစ္ ္လ်ား 

တစ္ဝတည္်ား ျဖစ္ေတာ္ ူ၏။ သာ်ားေတာ္ဘ္ရာ်ားအာ်ားျဖင့္ အရာခပ္သိ ္်ားတိ္႔သည္ ဖန္ဆင္်ားျခင္်ား 

ခလၾကရက္န္၏။ ဤသာ်ားေတာ္ ဘ္ရာ်ားသည္ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔ ူသာ်ား ္ာ်ားကိ္ ကယ္တငအ္လ့ေသာင ာ 

ေကာင္်ားကင္ဘ္လ   ဆင္်ားၾကပ ာေတာ္ ူ၏။ သန္႔ရ င္်ားေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘ္ရာ်ား၏ 

တန္ခိ္်ားေတာ္အာ်ားျဖင့္ ကညာစင္ ာရီယာ်ား    အူျဖစ္ကိ္ယူေတာ္ ူ၍  သူာ်ားစင္စစ္ပင ္

ျဖစ္ေတာ္ ူ၏။ ပ္လစီဦ်ားပီ ာတ ူင္်ား ကထ္က္ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔အဖိ္႔  က္ဝါ်ားကပ္တိ္င္တင္ခလရ၍ 

အသက္စပန္႔ေတာ္ ူသည့္တိ္င္ေအာင္ ဒက္ၡေဝဒနာခလယူေတာ္ ူ၍ သၿ္ႍဳ ္ျခင္်ားကိ္  ခလေတာ္ ူ၏။ 

ေရ ႔က္ ္်ား ာသည့္တိ္င္ တတယိေန႔တပင္ ေသသူတိ္႔အစ္   ရ င္ျပန ္ ထေျ ာက္ေတာ္ ူ၏။ 

ေကာင္်ားကင္ဘ္လသိ္႔ၾကပေတာ္ ူ၍ ခ ည္်ားေတာ္ဘ္ရာ်ား၏  က္ယာ ေတာ္  ာစလပယ္ေတာ္ ူ၏။ ထိ္   

ဘ္န္်ားတန္ခိ္်ားေတာ္ႏ င့္ တဖန္ၾကပ ာေတာ္ ူ၍ ရ င္သူေသသူ တိ္႔ကိ္ စီရင္ေတာ္ ူ ိ ့္ ည္။ 

ကိ္ယ္ေတာ္ရ င္၏ နိ္င္ငလေတာ္သည္  အဆလ္်ား ြဲ့ ထာဝရအစဥ္ တည္ေန ည္။ အသက္ေပ်ား 

ေတာ္ ူေသာ အရ င္သန္႔ရ င္်ားေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘ္ရာ်ားအာ်ား ည္်ား ကၽပႏ္္ပ္ယ္လၾကည္ပါ၏။ ဤ 

ဝိညာဥ္ေတာ္ဘ္ရာ်ား သည ္ ခ ည္်ားေတာ္ဘ္ရာ်ားႏ င့္ သာ်ားေတာ္ဘ္ရာ်ား   ေပၚထပက္ ာေတာ္ ူ၍ 

ခ ည္်ားေတာ္ဘ္ရာ်ား၊ သာ်ားေတာ္ဘ္ရာ်ားႏ င့္ အတူတကပ ခ္ီ်ား ပ ္်ားကိ္်ားကပယ္ ျခင္်ားကိ္ ခလေတာ္ ူ၏။ 
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ပေရာဖက္ ္ာ်ားအာ်ားျဖင့္  ဗ္ာဒိတ္ေပ်ားေတာ္  ူေသာအရ င္ ည္်ား ျဖစ္ေတာ္ ူ၏။ 

တ န္ေတာ္ႀကီ်ားတိ္႔    ဆင္်ားသက ္ာေသာ တစ္ပါ်ားတည္်ားေသာသာ်ားေတာ္ သန္႔ရ င္်ားေသာ 

ကက္သ စ္သာသနာေတာ္ကိ္ ည္်ား ကၽပႏ္္ပ္ယ္လၾကညပ္ါ၏။ အျပစ္တိ္႔ကိ္ ခၽပတ္ေသာ 

ေဆ်ားေၾကာျခင္်ား  ္ၤ ာတစ္ပါ်ားတည္်ားရ ိသည္ကိ္  ကၽပႏ္္ပ္ဝန္ခလပါ၏။ ေသသတူိ္႔၏ ရ င္ျပန ္

ထေျ ာက္ျခင္်ားႏ င့္ ေနာင္ဘဝတပင္ ထာဝရအသက္ရ င္ ျခင္်ားကိ္  ည္်ား ကၽပႏ္္ပ္ေစာင့္ေ  ္ာ္ေနပါ။ 

အာ င္။ 
 

ခရစေ္တာ္၏ အ င်္ားေတာ္ကိ ္ေဝ  ္ ျခင်္ား -  Rev.Fr. Pius Win Than 

    ပသ္ ိ္္ ိဏ္်္ားအပ္ ္ကကသ္ စခ္ရစယ္ာန္္သာသနာ 

 

 ညအေ  ာင္ကိ္ ေဖၚညႊန္်ားရန ္နက္ျပာေရာင္ ပိတက္ာ်ားတစခ္္ပ္ကိ္ ခ္ိတ္ဆြဲပထာ်ားရသည္၊ယင္်ားတပင္ 

ၾကယ္ႀကီ်ားတစ္ခ္ကိ္ ကပ္ဆြဲပထာ်ားရ ည္။ ဝတ္ျပဳသူ ္ာ်ားသိ္႔ စကၠ ျဖ ၾကယ္ ္ာ်ား ႀကိဳတင္ ေဝင  

ထာ်ား၍ ၄င္်ားၾကယ္ ္ာ်ားကိ္ ပတ္ကာ်ားေပၚသိ္႔  ာေရာက္ကပဆ္ြဲပေစၾကရသည္။ 
 

ေခါင္်ားေဆာင္။  ာ္္ပညာရ ိ ္ာ်ားကိ္ ၾကယ္တစ္ပပင့္သည္ ခရစ္ေတာ္ထလသိ္႔   ္်ားျပေခၚေဆာင္ခြဲ့သည္။ ယေန႔ 

ဤၾကယ္သည္ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔အာ်ား ဗ္ာဒိတ္ေပ်ားခလရ၍ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔အ ယ္တပင္ ထပန္်ားေတာက္  ္က္ 

ရ ိေနေသာ ခရစ္ေတာ္ကိ္ ညႊန္ျပ  ္က္ရ ိေပသည္။ ၾကယ္ေနာကသ္ိ္႔ ္ိက္၍  ာ္္ပညာရ ိ 

တိ္႔သည္ ဘက္သ င္ျ ိဳ႕သိ္႔သပာ်ားၾကသည္နည္်ားတူ ဤၾကယ္ေအာက္၌ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔ ယေန႔စ္ရ္လ်ား၍ 

ကၽပႏ္္ပ္၏ၾကယ္ ္ာ်ားကိ္ ည္်ား ေကာင္်ားကငယ္လႏ င့္ေပါင္်ားစပ္ကာ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ ဆ္ေတာင္်ားပဌနာႏ င့္ 

 က္ေဆာင ္္ာ်ားကိ္ အသင္်ားေတာ္ ္ာ်ား၏ ျ င္သာေသာ စည္်ား ္လ်ားညီညပတ္  ႈအတပက္ ဆကက္ပ္ 

ၾကပါသည္။ ထိ္ပန္်ားတိ္င္သိ္႔ ခရီ်ားျပဳရာ၌ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ ညီညပတ္ေသာ အသကတ္ာသည ္

တစ္ပါ်ားေသာသူ ္ာ်ားကိ္ ခရစ္ေတာ္ထလသိ္႔ ဦ်ားေဆာင္  ္်ားျပရာ ေတာက္ပေသာသက္ေသျဖစ ္

ပါေစ။ 

 

အသနာ်ားခလ ဆေ္တာငျ္ခင်္ား ္ာ်ား -  သကိၡာေတာ္ရဆရာ ဥ ၼာေဆပ        

    ျပညေ္ထာငစ္သ္ ၼတျ န ္ာနိင္င္လ ကသ္ဒစအ္သင်္ားေတာ္-  

    ေအာကျ္ န ္ာျပည ္

 

ဥ်ီားေဆာငသူ္။ ခ ည္်ားေတာ္၊ သာ်ားေတာ္ႏ င့္သန္႕ရ င္်ားေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္ ူေသာ ဘ္ရာ်ားရ င္ထလယ္လ 

ၾကည္စိတ္ခ္ ႈျဖင့္ ခ္ဥ္်ားကပ္၍ ဆ္ေတာင္်ားၾကစိ္႔။ 

ဖတၾ္ကာ်ားသူ။  ာ္္ပညာရ ိတိ္႔သည္ အေရ ႔အရပ္   ာ၍ ရိ္ေသ္ါရဝျပဳကာ  ိ ိတိ္႔၏ တိ္င္်ားျပည္န င့္ ယဥ္ေက္်ား ႈ 

   ထူ်ားျခာ်ားေသာ  က္ေဆာင္ဘ႑ာ ္ာ်ားကိ္ ဆကက္ပ္ၾကေပသည္။ ယေန႔ ကၽပႏ္္ပ္ တိ္႔သည ္

က ၻာေပၚရ ိ   တူကြဲပျပာ်ားေသာ ကိ္်ားကပယ္ ႈႏ င့္ ဓေ ့ထ္လ်ားစလ ္ာ်ားကိ္ က္င့္သ္လ်ားၾကေသာ 

ခရစ္ယာန္ ိသာ်ားစ္အာ်ား ္လ်ားအတပက္ ဆ္ေတာင္်ားၾကပါသည္။ ရတနာတစ္ပါ်ားႏ င့္တူေသာ ဤ  
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အစဥ္အ ာကိ္ ကိ္ယ္ေတာ္ေစာင့္ေရ ာက္ေတာ္ ူ၍ က ၻာေပၚတပင္ အထူ်ားသျဖင့္၊ အၾက ္်ား 

ဖက္ ႈႏ င့္ ဖိႏ ပ္ိ ႈ ္ာ်ားေၾကာင့္ အသက္ရ င္ရပ္တည္ေရ်ား ခက္ခြဲေသာေဒသ ္ာ်ားရ ိ ခရစ္ယာန္ 

 ္ာ်ားတိ္႔၌ ထိန္်ားသိ ္်ားေတာ္ ူပါ။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ အိ္သခင္ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ ဆ္ေတာင္်ားရာ နာ်ားေညာင္်ားေတာ္ ူပါ။ 
 

ဖတၾ္ကာ်ားသူ။ ခရစ္ေတာ္၏ ငယ္စဥ္ဘဝသည္ အာဏာရ င္ေဟရ္ဒ၏္ အ ိန္ေၾကာင့္ အၾက ္်ားဖက္ ႈႏ င့္ 

သတ္ျဖတ္ ႈတိ္႔ျဖင့္ စပန္်ားထင္ခြဲ့ရသည္။ က ၻာေပၚတပင္ အၾက ္်ားဖက္ ႈ ္ာ်ား ဆက္ က္ျဖစ္ေပၚေန 

၍ ၄င္်ား၏ဆိ္်ားကိ္ဳ်ားကိ္  ္က္ဝါ်ားထင္ထင္ျ င္ေတပ႔ေနရေသာ ေဒသ ္ာ်ားရ ိ ခေ ်ားငယ္ ္ာ်ားအဖိ္႔ 

ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔ဆ္ေတာင္်ားၾကပါသည္။ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ အသင္်ားေတာ္ ္ာ်ားအၾကာ်ား၌ စည္်ား ္လ်ားညီညပတ္ျခင္်ား 

ႏ င့္ အျပန္အ  န္ေ တၱာျပဳျခင္်ားတိ္႔အာ်ား ပ္ိ ္ိခ္ိင္ၿ ြဲေစ၍ အခ္င္်ားခ္င္်ားပူ်ားေပါင္်ားေဆာင္ရပက္ကာ 

ကိ္ယ္ေတာ္၏ သန္႔ရ င္်ားေသာနာ ေတာ္ကိ္ သက္ေသခလေစေတာ္ ူပါ။ ဖိႏ ပ္ိခလရသတူိ္႔ကိ္ 

ကာကပယ္ျခင္်ား၊ အပယ္ခလသတူိ္႔အာ်ား ပါဝင္ေပါင္်ားစပ္ေစျခင္်ားအ ႈတိ္႔၌  ရပ္ နာ်ား ေဆာင္ရပက္ 

န္ိင္ရန္ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔ကိ္  ႈလေဆာ္ေတာ္ ူ၍ စိတ္ဝင္စာ်ားေစေတာ္ ူပါ၊။ အာဏာရ င ္ႏ င့္ ဖိႏ ပ္ိခ္ဳပ္ခ္ယ္ 

စိ္်ား ိ္်ား ႈတိ္႔ကိ္ ေတပ႔ၾကလဳရာ၌ ကိ္ယ္ေတာ္၏ ႏ္ိင္ငလေတာ္ကိ္ ရ ာေဖပေသာ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔အာ်ား ္လ်ားကိ္ 

စည္်ား ္လ်ားစပာရင္ဆိ္င္ေစေတာ္ ူပါ။  
 

အာ်ား ္လ်ား။ အိ္သခင္ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ ဆ္ေတာင္်ားရာကိ္နာ်ားေညာင္်ားေတာ္ ူပါ။ 
 

ဖတၾ္ကာ်ားသူ။  ာ္္ပညာရ ိတိ္႔ ျပန္ၾကၿပီ်ား ေနာက္ သန္႔ရ င္်ားေသာ အိ ္ေထာင္စ္သည္ ေတာအရပသ္ိ္႔ ေရႊ႔ေျပာင္်ား 

ျဖတ္သန္်ားခြဲ့ရ၍ အီ္္စ္ျပည္၌ ဒ္ကၡသည္ ္ာ်ားအျဖစ္ေနထိ္င္ခြဲ့ရေ သည္။ ဤက ၻာ ေပၚရ ိ 

ဒ္ကၡသည္ ္ာ်ားႏ င့္ ေနရပ္စပန္႔ခပာရသူ ္ာ်ားအဖိ္႔ ဆ္ေတာင္်ားၾကပါသည္။  ္လျခလဳရာ ေနရာ ္ာ်ားကိ္ 

ရ ာေဖပၾကေသာသူ ္ာ်ားကိ္ ႀကိဳဆိ္ က္ခလ၍၊  ိ ိတိ္႔ေနရပ္ ္ာ်ား   ႏ င္ထ္တ္ ခလရသူ ္ာ်ားအာ်ား 

ဧည့္ဝတ္ျပဳႏိ္င္ရန္ အိ္သခင္၊ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔ကိ္ ဆင္ျ န္်ားေပ်ားေတာ္ ူပါ။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ အိ္သခင္ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ ဆ္ေတာင္်ားရာကိ္ နာ်ားေညာင္်ားေတာ္ ူပါ။ 
 

ဖတၾ္ကာ်ားသူ။ ခရစ္ေတာ္၏ ေ ပ်ားဖပာ်ားေတာ္ ူျခင္်ားသည္  ူသာ်ားအာ်ား ္လ်ားတိ္႔အတပက္ သတင္်ားေကာင္်ားျဖစ္၍၊ 

တိ္င္်ားႏိ္င္ငလအသီ်ားသီ်ားႏ င့္ ဘာသာအသီ်ားသီ်ားတိ္႔အာ်ား သန္႔ရ င္်ားေသာသူငယ္ေတာ္ကိ္ ရ ိခိ္်ားကိ္်ားကပယ္ 

ျခင္်ား၌ စည္်ား ္လ်ားေစခြဲ့ပါသည္။ အျခာ်ားဘာသာ သာသနာ ္ာ်ားႏ င့္ အျပန္အ  န္ ေဆပ်ားေႏပ်ား 

ညိ ႏိႈင္်ားျခင္်ား၊ အတူတကပယ ဥ္တြဲပေနထ္ိင္ျခင္်ားတိ္႔အတပက ္ ႀကိဳ်ားစာ်ားေဆာင္ရႊက္ရာ၌ ခပန္အာ်ား 

ေပ်ားေတာ္ ူပါ။ အိ္သခင္၊ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔အာ်ား စိတ္ႏ ိ ့္ခ္ျခင္်ားႏ င့္ စိတ္ရ ည္ျခင္်ားကိ္ ေပ်ားေတာ္ ူ၍ 

သူတစ္ပါ်ားတိ္႔ႏ င့္ ဘဝခရီ်ားျပဳရာ၌ သူတိ္႔အာ်ားေ ်ားစာ်ား ႈျပဳႏိ္င္ရန္ ေက္်ားဇူ်ားျပဳ ေတာ္ ူပါ။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ အိ္သခင္ ကၽပႏ္္ပ္တ္ိ႔၏ ဆ္ေတာင္်ားရာကိ္ နာ်ားေညာင္်ားေတာ္ ူပါ။၏ 
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ဖတၾ္ကာ်ားသူ။  ာ္္ပညာရ ိတိ္႔သည္  ိ ိတိ္႔ေနရပ္ ္ာ်ားသိ္႔ အျခာ်ား  ္်ား ္ာ်ားျဖင့္  ျပန္ခြဲ့ၾကေပသည္။ ေျပာင္်ား 

 ြဲေနေသာ ဤက ၻာ၌ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏  အသင္်ားေတာ္ ္ာ်ား အဖိ္႔ ဆ္ေတာင္်ားၾကပါသည္။ အိသ္ခင္၊ 

ကိ္ယ္ေတာ္ေနာက္ ိက္္ရာ၌၄င္်ား၊ သက္ေသခလရာ၌၄င္်ား၊ နည္်ား  ္်ားသစ္ ္ာ်ားကိ္ ဖန္တီ်ား၍ 

ဤက ၻာႀကီ်ားအာ်ား ကိ္ယ္ေတာ္ကိ္ ယလ္ၾကည္ ာေစရန္ ေက္်ားဇူ်ားျပဳေတာ္ ူပါ။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ အိ္သခင္ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏ ဆ္ေတာင္်ားရာကိ္ နာ်ားေညာင္်ားေတာ္ ူပါ။ 
 

ဖတၾ္ကာ်ားသူ။`  ာ္္ပညာရ ိတိ္႔သည္ သန္႔ရ င္်ားေသာသူငယ္ေတာ္ကိ္ ဖူ်ားျ င္ရ၍ အ ပန္ဝ ္်ားေျ ာက္ဝ ္်ားသာ 

ျဖစ္ခြဲ့ၾကေပသည္။ ေကာင္်ားကင္ရ င္အိ္အဖဘ္ရာ်ား ကၽပၽႏ္္ပ္တိ္႔သည္   ္်ားစ ေပ္ာက္သပာ်ားေစရန္၊ 

ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏  ္က္စိ ္ာ်ားကိ္သူ၌ အာရ္လျပဳထာ်ားေစေတာ္ ူပါ။ အိ္အဖ၊ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔၏   ္်ားခရီ်ား၊ 

သ ၼာတရာ်ားႏ င့္ အသက္ ည္်ားျဖစ္ေတာ္ေတာ္ ူေသာ ထိ္သခင္ေယရႈႏ င့္ ေပါင္်ားစပ္ေနထိ္င္ 

ေစ၍၊ သူကိ္ယ္တိင္္ သင္ၾကာ်ားေတာ္ ူေသာ ပဌာနေတာ္အာ်ားျဖင့္ ဆ္ေတာင္်ား ၾကပါသည္။  
 

အာ်ား ္လ်ား။ ေကာင္်ားကင္ဘ္လ၌ ကိန္်ားဝပ္ေတာ္ ူေသာ တပည့္ေတာ္တိ္႔၏အဖ၊ ကိ္ယ္ေတာ္၏ နာ ေတာ္ 

အာ်ားရိ္ေသေ ်ားျ တ္ျခင္်ားရ ိပါေစေသာ္။ ကိ္ယ္ေတာ္၏ ႏ္ိင္ငလေတာ္သည္ ေရာက္ပါေစေသာ္။ 

ေကာင္်ားကင္ဘ္လ၌ ျဖစ္သကြဲ့သိ္႔ ေျ ႀကီ်ားေပၚ၌ ည္ ကိ္ယ္ေတာ္၏ အ ိ္ေတာ္သည္ ျပည့္စ္လ 

ပါေစေသာ္။ ေန႔စဥ္ ျပတအ္ ိရ္ အိပ္ေသာအရာအစာ်ားတိ္႔ကိ္ တပည့္ေတာ္တိ္႔အာ်ား ယေန႔ ၌ပင္ 

ေပ်ားသနာ်ားေတာ္ ူပါ။ တပည့္ေတာ္တိ္႔ကိ္ ထိ္ခိ္က္က္ ်ား ပန္ေသာသူတိ္႔အာ်ား တပည့္တိ္႔ခပင့္ ႊတ္ 

သကြဲ့သိ္႔ တပည့္ေတာ္တိ္႔၏ အျပစ္ ္ာ်ား ကိ္ ည္်ား ခပင့္ ပတ္ေတာ္ ူပါ။ ေန ာင့္ယ ကျ္ခင္်ားအ ႈတိ္႔၌ 

တပည့္ေတာ္တိ္႔ကိ္ ပါဝင္ေစျခင္်ား  ရ ိ ေစ  ္က္  ေကာင္်ားဟူသ  ္န င့္ ကင္်ား ႊတ္ေစေတာ္ ူပါ။ 
 

ဓ ၼသခီ္င်္ား -  အပူင ္ကကသ္ စခ္ရစယ္ာနသ္ာသနာ   ဘာသာဝင ္္ာ်ား 
 

ေစ ႊတျ္ခင်္ားႏ င့္ ေကာင်္ားခ္ေီပ်ားျခင်္ား -  သာသနာပိင္ခ္္ဳပႀ္က်ီားစတဗီငသ္န်္ားျ င့္ဥ်ီား 

     (ဥကဌၠ - ျ န ္ာနိင္င္လခရစယ္ာနအ္သင်္ားေတာ္ ္ာ်ားေကာငစ္)ီ 
 

ဥ်ီားေဆာငသူ္။ သင္တိ္႔သည္ ယခ္ျပန္ၾက၍အ င္်ားေတာ္၏ သာ်ားသ ီ်ားအျဖစ္အသက္ရ င္ၾကပါေ ာ့။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ စစ္  န္၍ ေကာင္်ားျ တ္ေသာ အရာအာ်ား ္လ်ား၌ အ င္်ားေတာ္၏ အသီ်ားအပပင့္ ္ာ်ားကိ္ ေတပ႔ျ င္ 

ၾကရပါသည္။ 

ဥ်ီားေဆာငသူ္။ အေ  ာင္က ၻာ၏အသီ်ား သီ်ားေသာ  ္ပ္ရပ္ ္ာ်ား၌  ပါဝင္ၾကေ ႏ င့္။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ အိပ္ေပ္ာ္ေနျခင္်ား   ႏိ္်ားထၾကပါစိ္႔ ခရစ္ေတာ္ဘ္ရာ်ားသည္ ကၽပႏ္္ပ္တိ္႔အေပၚသိ္႔ထပန္်ားေတာက ္

 ိ ့္ ည္။ 
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ဥ်ီားေဆာငသူ္။ အဖခ ည္်ားေတာ္ဘ္ရာ်ားန င့္ သာ်ားေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ထလ   ယ္လၾကည္ျခင္်ားႏ င့္ ခ္စ္ျခင္်ားေ တၱာ၊ 

ၿငိ ္သက္ျခင္်ားတိ္႔သည္ စ္ရ္လ်ားေနေသာ အာ်ား ္လ်ားေပၚသိ္႔ သက္ေရာက္ပါေစ။ ခရစ္ေတာ္အတပက ္

၊ ေသ ေပ္ာက္ႏ္ိင္ေသာ ခ္စ္ျခင္်ားေ တၱာကိ္ ပိ္င္ဆိ္င္ေသာသင္တိ္႔ေပၚသိ္႔၊ ေက္်ားဇူ်ားေတာ္သက္ 

ေရာက္ပါေစ။ 
 

အာ်ား ္လ်ား။ အာ င္၊ ဘ္ရာ်ားသခင္အာ်ား ေက္်ားဇူ်ားတင္ပါသည္။ 

 

ထပက္ခပာသီခ္င္်ား ( အာ်ား ္လ်ားအတတူကပသီဆိ္ရန)္ “ တပည့္ေတာ္ခ္စျ္ခင်္ား” 

    

   ××××××××××××××××× 

 

 

 

 

 

 

 

 


