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½lyg½kH
	 ဘုရားသခင်၏	သာသနာတော်မြေ်ေည်းဟူတသာ	မြန်ြာနိုင်ငံရှိ	အသင်းတော်ြျား	ေစ်လုံး	
ေစ်ဝေည်းမြစ်မခင်း၊	 လူသားေစ်ရပ်လုံး	 ညီညွှေ်မခင်းနှင့်	 ေတလာကလုံး	 မပည့်စုံကကယ်ဝတသာ	
အသက်ောအေွက်	 မြန်ြာ့တရခံတမြခံနှင့်တလှော်ညီစွာ	 အသင်းတော်ြျားအားလုံး	 စုစည်းလက်ေွဲ၍	
အတစခံဝန်ထြ်းရန်။

&yfwnfvkyfaqmifrI
	 မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီသည်	မြန်ြာနိုင်ငံရှိ	ခရစ်ယာန်အသင်းတော်	
ြျားကို	 အတမခခံ၍	 ြွဲ့စည်းထားတသာ	 ဂိုဏ်းတပါင်းစုံသာသနာ့အြွဲ့အစည်းမြစ်ပါသည်။	 မြန်ြာနိုင်ငံ	
ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီသည်	မြန်ြာနိုင်ငံေွင်ရှိတသာ	အသင်းတော်ြျားနှင့်	ခရစ်ယာန်	
အြွဲ့အစည်းြျား	အားလုံးစည်းလုံးညီညွှေ်၍	ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်မခင်း၊	ဝိညာဉ်သတဘာ	 မပည့်ဝ	
မခင်း၊	 ဘက်စုံသာသနာ့လုပ်ငန်း	 တြာ်ထုေ်လုပ်တောင်မခင်း၊	 မပန်လည်သင့်မြေ်မခင်း၊	 ငငိြ်းချြ်းတရး၊	
ေရားြှေေမခင်း၊	လူ့ဂုဏ်သိက္ခာမြှင့်ေင်မခင်း၊	ကျား/ြ	တရးရာ	ေန်းေူညီြှေမခင်း၊	အတစခံဝန်ထြ်းမခင်း၊	
သက်တသခံမခင်းနှင့်	ဘာသာတပါင်းစုံ	ချစ်ခင်	လက်ေွဲလုပ်တောင်မခင်းေို့ကို	ဦးေည်လုပ်တောင်ြည်	
မြစ်သည်။	 ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို	 ယုံကကည်မခင်း	 နှင့်	 ကျင့်သုံးြှု	 အမပန်အလှန်အသိအြှေ်မပုမခင်း၊	
လုပ်တောင်နိုင်တသာ	စွြ်းအားမပည့်ဝတစမခင်း၊	တေွ့ေုံတေွးတနွးမခင်း၊	မပည်ေွင်းမပည်ပြှ	အရင်းအမြစ်	
ြျား	 တဝြှေြလှယ်မခင်း၊	 ြိေ်ြက်လုပ်တောင်မခင်း၊	 ညှိနှိုင်းစုစည်း	 လက်ေွဲလုပ်တောင်မခင်းြျားမြင့်	
ပါဝင်တောင်ရွက်သွားြည်မြစ်သည်။

ပုံနှိပ်	-	
ကိုြျ ိုးသန်း	
တစာင်တရ	-	
၁၀၀၀	
၂၀၂၂	ခုနှစ်	ဒီဇင်ဘာလေွင်	
ထုေ်တဝသည်။

ောဝန်ခံစာေည်း		
သိက္ခာတော်ရေရာြန်းပါြာစေန်
အယ်ဒီော	
CPS Team
ြျက်နှာြုံးပန်းချ ီ
	တစာဂျနုံး

ြျက်နှာြုံးဒီဇိုင်း	
တစာြိုးနီ
အေွင်းသရုပ်တြါ်		
ညီတထွး	(ကတလး)
စာစီစာရိုက်	
CPS Team
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သာသနာပိုင်ချုပ်ကကီးစေီဗင်သန်းမြင့်ဦး

                   
	 ၂၀၂၂ခုနှစ်၏	ခရစ်တော်တယရှုြွားမြင်ရာ	လမြေ်ဒီဇင်ဘာအေွင်း	ချဉ်းနင်းဝင်တရာက်ကာ	ယခုနှစ်ကုန်ေုံး၍	၂၀၂၃	
ခုနှစ်သစ်သို့	တရာက်ရှိတော့ြည်မြစ်ရာ	မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်တော်ြျား	တကာင်စီြှ	ခရစ္စြေ်၏အဓိက	သေင်းစကား	
ကကီးေစ်ခုမြစ်သည့်	လူသားေို့	 ကကံစည်၍	ြြှီနိုင်တသာ	ဘုရားသခင်၏	 ငငိြ်သက်မခင်းသည်	ညီအစ်ကိုတြာင်နှြြျားနှင့်အေူ	
ရှိပါတစဟု	ေန္ဒမပုေုတောင်းရင်း	နှုေ်ခွန်းေက်သလိုက်ပါသည်။

	 ၂၀၂၀	ခုနှစ်ြှစ၍	ယခုနှစ်ေိုင်တအာင်	အလွန်ကကီးြားတသာြုန်ေိုင်းကကီးြျားအကကား	ြိုးရွာ၍တရစီးသည်နှင့်	တလေိုက်	
သမြင့်	ကကီးစွာတသာ	စုံစြ်းမခင်းနှင့်ဒုက္ခြျားကို	အြျားနည်းေူ	ခံစားခဲ့ကကရတသာ်လည်း	အသင်း	တော်ြျားသည်	ယုံကကည်မခင်းနှင့်		
တြှော်လင့်မခင်းအရာ၌	ြယိုင်ြလဲ	ခိုင်ငြဲနိုင်ေဲရှိတနကကတသာတကကာင့်	ဘုရားသခင်၏တကျးဇူးတော်ကို	ချးီြွြ်းပါ၏။

	 ငငိြ်သက်	တအးချြ်းမခင်း၊	 သာယာဝတမပာမခင်းကို	 လူသားေို့	 အလွန်တောင့်ေလိုချင်ကကတသာ်လည်း	 လူသားေို့	
အေွင်း၌	 ကိန်းဝပ်တနသည့်	 လူသားေို့အားအစွြ်းနှင့်	 ြလွန်ေန်နိုင်သည့်အမပစ်နှင့်	 ယင်း၏အားေည်းဟူတသာ	 တလာဘ၊	
တဒါသ၊	 တြာဟ၊	 အေ္တ၊	 ြာန်ြာနအစရှိသည်ေို့ကို	 ြပယ်ထုေ်၊	 ြတေးတကကာ၊	 အမြစ်မြေ်မခင်းြမပုနိုင်ြမခင်း	 ြိုးရွာ၍	
တရစီးသည်နှင့်	တလမပင်းေိုက်မခင်းဒါဏ်ကို	ကျွန်ုပ်ေို့နှင့်	ကြ္ဘာတလာကကကီးေစ်ခုလုံး	ေက်လက်တေွ့ကကုံရင်ေိုင်ခံစားတနကက
ရြည်ပင်	မြစ်သည်။

	 သို့တသာ်	 ကျွန်ုပ်ေို့အေွက်၊	 ကြ္ဘာတလာကကကီးအေွက်	 ဝြ်းတမြာက်ြွယ်ရာနှင့်	 တြှော်လင့်စရာကား	 ထိုအမပစ်နှင့်	
ယင်း၏အြိုးအခမြစ်တသာ	 တသမခင်းကို	 သခင်တယရှုခရစ်က	 ကျွန်ုပ်ေို့ကိုယ်စား	 လက်ဝါးကားေိုင်တပါ်ေွင်	 ခံယူ၊	 ခံစား၊	
အတသခံ၊	 ရှင်မပန်ထ	တမြာက်မခင်းအားမြင့်	 အငပီးေိုင်	 အမြစ်မပေ်	 တေးတကကာတပးခဲ့ငပီး	 မြစ်မခင်းပင်ေည်း။	 ထို့တကကာင့်	 ဤ	
လူ့	တဘာင်		 တလာကအေွင်း၌	 အမပစ်နှင့်တသမခင်းက	 အစိုးြရတသာ၊	 လွေ်	တမြာက်တသာ၊	 တလာဘ၊	 တဒါသ၊	 တြာဟ၊	 အေ္တ	
ြာန်ြာနကင်းတသာ၊	အေွင်းသတဘာ	စစ်ြှန်တသာ	ထာဝရငငိြ်သက်တအးချြ်းမခင်းသည်	နက်ရှိုင်းစွာ	မြစ်ေည်တနငပီမြစ်သည်	
(	လုကာ	၁၇:၂၀	)။	

	 ခရစ်ယာန်အသင်း	တော်ြျားသည်	 ထိုရှင်မပန်ထတမြာက်တသာ	 ခရစ်တော်တယရှု၏	 ကိုယ်ခန္ဓာမြစ်သမြင့်	 အသင်း	
တော်ြျား၌	ထိုနက်ရှိုင်းစစ်ြှန်တသာ	လွေ်တမြာက်မခင်းနှင့်	ငငိြ်သက်မခင်းဧကန်	ရှိတနရြည်၊	ရှိတနငပီမြစ်တပသည်။

	 ထို့တကကာင့်	အသင်းတော်ြျားသည်	 ကကီးလှစွာတသာ	 ဒုက္ခြုန်ေိုင်းြျားတကကာင့်	 တြှော်လင့်ရာြဲ့၏	 စိေ်ပျက်ဝြ်းနည်း	
ေူပွက်လှေက်ရှိတသာ	 တလာကကကီးအေွက်	 တြှော်လင့်ြွယ်ရာ၊	 တြှော်ကကည့်စရာ၊	အရိပ်တပးရာ၊	 တအးငငိြ်းတစရာ	 မြစ်ရတပြည်။	
ြိြိေို့၌ရှိငပီးမြစ်တသာ	ထိုအေွင်းေန်ြိုးစစ်ကို	 သေိမပု၊	 တြာ်ထုေ်လှုပ်ရှားသက်ဝင်တစရန်လည်း	အထူးနှိုးတော်ေိုက်ေွန်း
လိုက်ပါသည်။

	 မပင်ပြုန်ေိုင်းြျားကား	မပင်းထန်လှတပသည်။	သခင်တယရှုမပန်ကကလာသည်အထိ	ရုပ်ပိုင်း၊	စိေ်ပိုင်းေိုင်ရာ	ြျက်မြင်	
ရတသာ	 ဒုက္ခေင်းရဲြျားကို	 အြျားနည်းေူ	 ကျွန်ုပ်ေို့ရင်ေိုင်ခံစားကကရတပြည်။	 သို့တသာ်	 သခင်တယရှုေည်းဟူတသာ	
တကျာက်တပါ်၌	ေိုက်မြစ်ချလှေက်၊	ကိုယ်တော်၏စကားကိုကကား၍	လက်တေွ့လိုက်နာ	လုပ်တောင်လှေင်	ြုန်ေိုင်းြျားအေွင်း	
ြငပိုြလဲဘဲ	တအာက်တြာ်မပပါနှုေ်ကပေ်တော်သည်	ကျွန်ုပ်ေို့အေွက်	မြစ်တပလိြ့်ြည်။

	 “ထာဝရဘုရားကို	 ကိုးစားတသာသူ၊	 ထာဝရဘုရားကို	 ြိြိကိုးစားရာအတကကာင်း	 မြစ်တစတသာသူသည်	 တကာင်းချးီ	
ြဂဂလာကို	 ခံအပ်တသာသူမြစ်၏။	 ထိုသူသည်ကား၊	 တရရှိတသာအရပ်၌	 စိုက်၍	 မြစ်နားြှာ	 အမြစ်မြာသမြင့်၊	 ပူတသာအရှိန်	
တရာက်တကကာင်းကို	 ြသိ၊	 အရွက်ြညှိုးနွြ်း၊	 ြိုးတခါင်တသာကာလ၌	 စိုးရိြ်စရာြရှိဘဲ၊	 အစဉ်အငြဲ	 အသီးကို	 သီးေေ်တသာ	
အပင်နှင့်ေူ၏။”		(	တယရြိအနာဂေ္တိကျြ်း	၁၇:၇-၈	)

ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းအြှုတော်မြေ်၌

သာသနာပိုင်ချုပ်ကကီး	စေီဗင်သန်းမြင့်ဦး

ဉက္ကဌ

မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ
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မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ	-	၂၀၂၂	ခုနှစ်၊	ဒီဇင်ဘာလ။

	 "ြဂဂလာပါ"ဟု	 မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ	 (ြခသက)	 ြှ	 တြွးတန့တော်အကကို	 နှုေ်ခွန်း	
ေက်သအပ်ပါသည်။	ယခု	 ၂၀၂၂ခုနှစ်သည်	 ြခသက၏	ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရး	သာသနာတော်နှစ်	 (၁၀၈)နှစ်မပည့်	
အချနိ်အခါ	မြစ်ပါသည်။	
	 ယခုနှစ်ေွင်လည်း	ကိုဗစ်(၁၉)	အိုြီခရွန်၏	ကူးစက်ရိုက်ခက်ြှုတကကာင့်	ြခသက	ြူလအစီအစဉ်လုပ်ငန်းြျားကို	
ရက်တမပာင်းတရွ့ေိုင်း၍	 လုပ်တောင်ခဲ့ရပါသည်။	 အိုြီခရွန်သည်	 ကူးစက်ြှုနှုန်း	 မြန်ေန်သလို၊	 သက်သာတပျာက်ကင်းြှု	
လည်း	မြန်ေန်ပါသည်။	အသက်တဘးတရာက်သည်အထိ	ဒုက္ခတပးမခင်းြရှိ၊	မပင်းထန်ြှုြရှိခဲ့ပါ။	သို့တသာ်	ကျွြ်းကျင်ပညာရှင်	
ြျားက၊	ကူးစက်ခံရသူ၏အေွင်းအားစနစ်ကို	 ြျက်ေီးခဲ့ငပီမြစ်တသာတကကာင့်	ကူးစက်ခံြျားနာသူြျားသည်	စားမခင်း၊	အိပ်	
မခင်း၊	 သွားလာလှုပ်ရှားမခင်းြျားကုိ	 စနစ်ေကျ	 ေက်လက်လုပ်တောင်မပုြူတနထိုင်ကကရန်	 အထူးလိုအပ်ပါတကကာင်းကို	
သေိတပးထားပါသည်။	
	 ြည်သို့ပင်မြစ်တစကာြူ	လက်ကိုင်ထားရြည်မြစ်တသာ	တရှေကျြ်းချက်ြှာ	"အားယူ၍ရဲရင့်မခင်းရှိတလာ့၊	ြတကကာက်	
နှင့်၊	 စိေ်ြပျက်နှင့်၊	သွားတလရာရာ၌	သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှိသည်ဟု	 ြိန့်တော်ြူ၏"(တယာရှု	 ၁:၉)။	 နှုေ်က	
ပေ်တော်က	 တြာ်မပြိန့်ြှာတော်ြူသည့်အေိုင်း	 သခင့်လက်ကို	 ေွဲကိုင်လျက်	 ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းအြှုတော်အေွက်	
ေက်လက်ချေီက်ကကရန်	ေိုက်ေွန်းနှိုးတော်အပ်ပါသည်။	

ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းအြှုတော်မြေ်၌
တလးစားစွာမြင့်

သိက္ခာတော်ရေရာြန်းပါြာစေန်
အတထွတထွအေွင်းတရးြှူး
မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ
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That They All May Be One (John 17: 21)

Myanmar Council of Churches

၁	...	ဉက္ကဌ၏	နှုေ်ခွန်းေက်အြှာစကား
၂	...	အတထွတထွအေွင်းတရးြှူး၏	အြွင့်စကား

Bible Study 
၅	...	တကာင်းကင်သစ်နှင့်	တမြကကီးသစ်	....	
 ဂိုဏ်းချုပ်ေရာတော်ကကီး	ဦးတကာက်ထန်း	

သေင်းကဏ္ဌ
၈		 ...		အတထွတထွအေွင်းတရးြှူး	အစီရင်ခံစာ
၁၁		...		ငြို့မပတကျးလက်သာသနာမပုတရးတကာ်ြေီ
၁၃		...		ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရးပညာတရးအစီအစဉ်ဌာန
၁၅		...		ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရးလူငယ်ဌာန
၁၈		...		မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတပါင်းစုံဓြ္မသိပ္ပံ
၁၉.	..		 သာသနာမပုတရးနှင့်	ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရးဌာန
၂၀		 ...			ဝန်ထြ်းမခင်းနှင့်	ြွံ့ငြိုးတရးလုပ်ငန်းဌာန
၂၃		 ...		ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရး	အြျ ိုးသြီးလုပ်ငန်း
၂၆		 ...		Civil	Peace	Service	
၂၉		 ...		MCC-HIV/AIDS
၃၁		...		မပည်သူလူထုအတမခမပု	ငှက်ြျားတရာဂါ	ကာကွယ်နှိြ်နှင်းတရး	စီြံချက်

တောင်းပါးကဏ္ဌ
၃၃	...		 	ြန်ေင်းကြ္ဘာ	ထိန်းသိြ်းတစာင့်တရှာက်ပါ	...	ချစ်ရင်ထူး 
၃၈	...		 	ခပ်သိြ်းတသာ	အြှုအရာ	...	Rev.	M	Jar	Naw

မာတိကာ
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နိဒါန်း
	 ကျွန်ုပ်အတနမြင့်	 သြ္မာကျြ်းစာေွင်	 တေွ့ရသည့်	
ဘုရားသခင်ြှ	 ကေိထားတော်ြူတသာ	 ြိုဃ်းတကာင်းကင်သစ်	
(New	Heaven)	နှင့်	 တမြကကီးသစ်	 (New	Earth)	အတကကာင်းကို	
တေွးတနွးတဝြှေလိုပါသည်။	 ြိုဃ်းတကာင်းကင်နှင့်	 တမြကကီးသည်	
ေွဲလျက်မြစ်တသာ	 တနရာနှစ်ြျ ိုးမြစ်ပါသည်။	 ြိုဃ်းတကာင်းကင်	
ဟု	ေိုရာေွင်	ဘုရားသခင်	ကျနိ်းဝပ်စံပါယ်တော်ြူရာ	 တကာင်း	
ကင်နိုင်ငံတော်	 (ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်)နှင့်	 ြတရာတထွးြိတစ	
ရန်	အတရးကကီးလှပါသည်။	ဤတနရာေွင်	ကျွန်ုပ်ေို့တေွးတနွးြည့်	
ြိုဃ်းတကာင်းကင်သည်	(ဧြက်	၆း၁၂)	ေွင်	တေွ့ရသည့်	နေ်ေိုး	
ေို့စိုးြိုးတသာ	 ြိုဃ်းတကာင်းကင်နှင့်	 ဂျူးလူြျ ိုးေို့၏	အယူအေ	
အရ	 ကကယ်နက္ခေ်ောရာြျား	 ေည်ရှိရာ	 ြိုဃ်းတကာင်းကင်	
ကိုသာလှေင်	 မြစ်ပါသည်။	ဒုေိယအချက်မြစ်တသာ	တမြကကီးသည်	
ယတန့ကျွန်ုပ်ေို့တနထိုင်ရာ	 ပထဝီတမြကကီးကိုသာ	 ေိုလိုပါသည်။	
ယခု	 ြျက်တြှာက်ကာလေွင်	 ြိုဃ်းတကာင်းကင်ေွင်လည်း	
တလထုညစ်ညြ်းမခင်းြျ ိုးစုံနှင့်	မပည့်၀ကာ	လူသားေို့ကို	ဒုက္ခတပး	
တနပါသည်။	 ကျွန်ုပ်ေို့တနထိုင်ရာ	 ကြ္ဘာတမြကကီးသည်လည်း	

 ေကာင်းကင်သစ်
နှင့်ေြမြကီးသစ်

အတမခမပုကျြ်းချက်	-	
တဟရှာယ	၆၅း၁၇၊ဗျာဒိေ်	၂၁း၁-၂၄

(Bible Study)

ဂိုဏ်းချုပ်ေရာတော်ကကီးဦးတကာက်ထန်း
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ြည်။	ဤအတကကာင်းအရာေို့သည်	သိပ္ပံပညာရှင်ြျား၏	ခန့်ြှန်း	
ချက်နှင့်	 ကိုက်ညီတနသည်ကို	 တေွ့ရသည်။	 တရာြ	 ၈း၂၂ေွင်	
“ဤတလာက	 ေနိုင်ငံလုံးသည်	 ယခုေိုင်တအာင်	 ေညီေညွေ်	
ေည်း	 ညည်းေွား၍	 ေင်းရဲမခင်း	 တဝဒနာကိုခံရသည်ဟု	 ငါေို့	
သိကက၏”ဟု	 တြာ်မပထားသည်နှင့်အညီ	 တရတမြတောတောင်	
သဘာဝ၊	ေိရိစ္ဆာန်တလာက၊	တလထု၊	တရထု၊	တမြထုနှင့်ြန်ေင်းခံ
အရာအားလုံးသည်	 အေိဒုက္ခတရာက်တနကကရငပီ	 မြစ်တသာ	
တကကာင့်	လူသားေို့သည်	ပို၍တကာင်းတသာ	တကာင်းကင်သစ်နှင့်	
တမြကကီးသစ်ကို	တြှော်လင့်တောင့်ေတနကကမခင်းမြစ်ပါသည်။

၃။	တကာင်းကငသ်စန်ငှ့	်တမြကကီးသစက်ိ	ုြညသ်ိုဝ့ငစ်ားရြညန်ည်း။	
How	to	get	to	the	New	Heaven	and	the	New	Earth?
	 တဟရှာယ	၆း၃	အရ	ဘုရားသခင်အုပ်စိုးရာတနရာသည်	
သန့်ရှင်းတသာတနရာမြစ်သည်။	 ဘုရားသခင်သည်လည်း	 သန့်	
ရှင်းတသာဘုရားမြစ်သည်။	 တကာင်းကင်ေြန်ြျားကပင်လှေင်	
ြျက်စိမြင့်	 ြကကည့်ရဲသည်အထိ	သန့်ရှင်းတကကာင်း	 တေွ့ရသည်။	
ထို့တကကာင့်	 တကာင်းကင်သစ်နှင့်	 တမြကကီးသစ်ေွင်	သန့်ရှင်းမခင်း	
သည်	အတရးကကီးေုံးမြစ်သည်။	ောလံ	၁၃၃း၁၂ ေွင်	"ညီအစ်ကို	
ေို့သည်	သတဘာေူလှေက်	 တပါင်းတြာ်ကကသည့်အရာြှာ	အလွန်	
တကာင်းတပ၏။	အလွန်ေင့်ေယ်တလှောက်ပေ်တပ၏။-----ထိုသို့	
တနကကတသာအရပ်၌	 ဘုရားသခင်သည်	 အစဉ်အငြဲ	 အသက်ရှင်	
မခင်းအခွင့်ေည်းဟူတသာ	တကာင်းချးီြဂ်လာကို	စီရင်တော်ြူ၏”	
ဟု	တြာ်မပထားမခင်းတကကာင့်	ခရစ်ယာန်ေို့သည်	ဂိုဏ်းဂနအားမြင့်	
ြည်သို့ပင်	ကွဲမပားကကတစကာြူ	ညီအစ်ကိုကဲ့သို့	ချစ်ခင်တပါင်းစည်း	
ကကြည်ေိုလှေင်	 တကာင်းကင်သစ်နှင့်တမြကကီးသစ်ကို	 အြှန်ပင်	
ခံစားကကရြည်မြစ်သည်။

နိဂုံး
	 နိဂုံးအားမြင့်ေိုရတသာ်	 အထက်က	 တြာ်မပခဲ့ငပီးသည့်	
အေိုင်း	 ြိုဃ်းတကာင်းကင်ကို	 အုပ်စိုးတသာ	 စာေန်ြာရ်နေ်၏	
တြှာင်ြိုက်	 ေန်ခိုးကို	 ဘုရားသခင်သည်	 ပယ်ရှင်းတော်ြူြည်	
မြစ်သည်။	တမြကကီးတပါ်ေွင်လည်း	ချစ်မခင်း(love)၊	စည်းလုံးမခင်း	
(unity)၊	သဟဇာေ	မြစ်မခင်း(harmony)	ေို့မြင့်	 မပည့်၀တနြည်	
မြစ်သည်။	လူသားအချင်းချင်း၊	ေိရိစ္ဆာန်အချင်းချင်း	လူသားနှင့်	
အပင်တလာက၊	 လူသားနှင့်	 ေိရိစ္ဆာန်တလာကေို့၏ကကားေွင်	
သဟဇာေမြစ်မခင်းကို	 ေည်တောက်မခင်းေည်းဟူတသာ	 ေစ်	
လုံး	 ေစ်၀ေည်း	 အြှုတော်မြေ်အားမြင့်	 စာေန်ြာရ်နေ်၏	
ပရိယာယ်ြျားကို	 ပယ်ရှင်းလှေက်	 တကာင်းကင်သစ်နှင့်	 တမြကကီး	
သစ်ကို	 ရရှိခံစားကကရြည်မြစ်တကကာင်း	 တဝြှေလိုက်ရပါသည်။	
(တဟရှာယ	၁၁း၆-၉)။

ဂိုဏ်းချုပ်ေရာတော်ကကီးဦးတကာက်ထန်း
ြက်သဒစ်အသင်းတော်	(အထက်မြန်ြာမပည်)

တရထု၊	 တမြထု	 ညစ်ညြ်းမခင်း၊	 တဂဟစနစ်	 ပျက်စီးမခင်းတကကာင့်	
မြစ်တပါ်တသာ	သဘာ၀တဘး	 (Natural	 Disasters)	 နှင့်	 လူလုပ်	
တဘး	(Man-made	Disasters)	ြျားတကကာင့်	လူသားေို့အတနမြင့်	
တဘးဒုက္ခတပါင်းြျားစွာကို	 တန့စဉ်ရက်ေက်	 ကကုံတေွ့တနကကရပါ	
သည်။	 ၎င်းသည်	 အာကာသ	 ြိုဃ်းတကာင်းကင်နှင့်	 ဤပထဝီ	
တမြကကီးကို	 အစိုးရတသာ	 စာေန်ြာရ်နေ်၏	 ဒုက္ခတပးြှုြျားပင်	
မြစ်ပါသည်။	ယခုကဲ့သို့	လူသားြျားအေွက်	 တကာင်းကျ ိုးြတပး	
သည့်	 လက်ရှိြိုဃ်းတကာင်းကင်နှင့်တမြကကီးကို	 ြျက်ေီးကာ	
တကာင်းကင်သစ်နှင့်	 တမြကကီးသစ်	 (New	 Heaven	 and	 New	
Earth)	ကို	ဘုရားသခင်က	ြန်ေင်းတပးြည်မြစ်တကကာင်း	သြ္မာ	
ကျြ်းစာတော်မြေ်ေွင်	ကေိမပုထားခဲ့မခင်းမြစ်ပါသည်။

၁။	 ထိုသို့ေိုတသာ်	 တကာင်းကင်သစ်နှင့်	 တမြကကီးသစ်ေိုသည်ြှာ	
ဘာကိုေိုလိုပါသလဲ။
	 What	is	the	meaning	of	the	new	heaven	and	the	
new	earth?
	 ဗျာဒိေ်	၂၁း၁၈-၂၆	ေွင်	တြာ်မပထားချက်အရ	တကာင်း	
ကင်သစ်သည်	 တကျာက်ြျက်ရေနာြျ ိုးစုံ	 စီမခယ်ထားတသာ	
တနရာ၊	 အရာခပ်သိြ်းငပီးမပည့်စုံသည့်တနရာ	 (a	 perfect	 place)	
ချစ်စရာ	 တကာင်းတသာတနရာ	 (a	 lovely	 place)၊	ေန်ြိုးရှိတသာ	
တနရာ	 (a	 valuable	 place)	 မြစ်တကကာင်း	 တေွ့ရသည်။	
အနန္တေန်ခိုးရှင်	 ထာ၀ရဘုရားနှင့်	 သိုးသူငယ်တော်ေို့	 စံမြန်း	
အုပ်စိုးရာတနရာမြစ်သည်။	 ထိုတနရာေွင်	 “ထိုငြို့သည်	 တန၏	
အတရာင်၊	 လ၏အတရာင်ကို	 အလိုြရှိ”။	 ဘုရားသခင်၏	 ဘုန်း	
တော်သည်	 ထိုငြို့ကိုလင်းတစတကကာင်း	 (a	 place	 where	 the	
light	 of	 the	 glory	 of	 God	 is	 shining)	 ကို	 တေွ့ရသည်။	
တဟရှာယ	 ၆၅း၁၈ေွင်	 “ငါြန်ေင်းလေ္တံ့တသာအရာတကကာင့်	
သင်ေို့သည်	အစဉ်	ဝြ်းတမြာက်ရှေင်လန်းကကလိြ့်ြည်”ဟု	တြာ်မပ	
တသာတကကာင့်	တပျာ်ရှေင်ြွယ်ရာမြင့်	အေိငပီးတသာတနရာမြစ်သည်။	
အချုပ်ေိုရတသာ်	 တကာင်းကင်သစ်နှင့်တမြကကီးသစ်သည်	 ခြည်း	
တော်	ဘုရားသခင်နှင့်	သိုးသူငယ်ေို့၏အုပ်စိုးြှုတကကာင့်	သစ်လွင်	
တနြည်	မြစ်သည်။

၂။	 ခရစ်ယာန်ေို့သည်	 ထိုတကာင်းကင်သစ်နှင့်တမြကကီးသစ်ကို	
အဘယ်တကကာင့်	တောင့်ေတနကကရသနည်း။
			Why	do	the	Christians	long	for	the	New	Heaven	and	the	
New	Earth?
	 ၂တပ	 ၃း၇	 ေွင်	 ယခုရှိတသာ	 ြိုဃ်းတကာင်းကင်နှင့်တမြ
ကကီးြူကား	 ေရားေုံးမြေ်၍	 အဓြ္မလူေို့ကို	 ြျက်ေီးတသာ	
တန့ရက်ေိုင်တအာင်	 ထိုနှုေ်ကပေ်တော်မြင့်	 သိုထားလှေက်ရှိ၍	
ြီးရှို့မခင်းအလို့ငှာ	 တနရစ်သေည်းဟု	 တေွ့ရပါသည်။	 ငယ်	 ၂၀	
ေွင်	ြိုဃ်းတကာင်းကင်သည်	ကကီးစွာတသာအသံနှင့်ေကွ	တပျာက်	
သွားလိြ့်ြည်။	တလာကဓာေ်ေို့သည်	ပူအားကကီး၍	ပျက်ကကလိြ့်	
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"Christ's	love	move	the	world	to	reconciliation	and	uni-
ty"
	 သခင်ဘုရား၏ပို့တောင်လြ်းမပတော်ြူတသာတကျးဇူးတော်	
မြေ်တကကာင့်	 (၈)နှစ်ြှေစ်ကကိြ်မပုလုပ်တသာ၊	 (၁၁)ကကိြ်တမြာက်	
ကြ္ဘာ့အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ၏	 အတထွတထွညီလာခံကကီးသို့	
ေက်တရာက်ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	 ကြ္ဘာ့နိုင်ငံတပါင်း(၁၂၀)တကျာ်ြှ	
အြွဲ့ဝင်(၃၀၀)တကျာ်၊	 အြှုတော်တောင်ြျားနှင့်အသင်းသူ/သား	
ြျား	စုစုတပါင်း	(၃၀၀၀)တကျာ်ေက်တရာက်ခဲ့ပါသည်။	
	 တေွ့ေုံရင်းနှီးခဲ့ရပါတသာ	 ညီလာခံသို့	 ေက်တရာက်လာသူ	
ြျားက	 တမပာကကားလာတသာ	ေူညီသည့်	အားတပးစကားြျားြှာ	
-	 "ြင်းေို့ေစ်တယာက်ေည်း	 အထီးကျန်	 ြမြစ်တစရပါဘူး။	 ငါ
ေို့ဝိုင်းငပီးကူညီြစသွားပါြယ်။"	 ဟူ၍	 မြစ်ပါသည်။	 အလွန်	
ခွန်အားမြစ်တစပါသည်။	 အမပစ်ေင်	 အြုန်းစကားြျားနှင့်	 ြွန်း	
ကကပ်တနတသာ	 တန့စဉ်အသက်ောြှ	 ထွက်တပါက်ကိုရတစတသာ	
စကား	မြစ်ပါတကကာင်းကို	မပန်လည်တဝြှေလိုက်ပါသည်။	
	 ထိုထက်ပို၍ခွန်အားကိုမြစ်တစတသာ	 သြ္မာကျြ်းစာ	 သင်	
ကကားမခင်းြှ-	 ကျြ်းချက်ြျားနှင့်	 အဓိကအချက်ြျားကို	 လည်း	
ေက်လက်တြာ်မပထားပါတသာတကကာင့်၊	 ြမြစ်ြတနြေ်ရှု၍ခွန်
အားယူတစလိုပါသည်။	

၁.	စက်ေင်ဘာလ၊၂၀၂၂ခုနှစ်
အဓိကအချက်	 "The	 purpose	 of	 God's	 love	 in	 Christ	 for	

the	whole	 creation"	 (Reconciliation	and	
Unity)

တရှေကျြ်းချက်	 Col	 1:19,	 Eph	 1:10,	 Matt	 9:35	 (Christ's	
Compassion)

၂.	စက်ေင်ဘာလ၊	၂၀၂၂ခုနှစ်
အဓိကအချက်	 "Europe"
တရှေကျြ်းချက်	 Luke	10:25-37	(Good	Samaritan)

၃.	စက်ေင်ဘာလ၊	၂၀၂၂ခုနှစ်
အဓိအချက်	 Christ's	love	(Compassion	for	life)
တရှေကျြ်းချက်	 John	9:1-12

၄.	စက်ေင်ဘာလ၊	၂၀၂၂	ခုနှစ်
အဓိကအချက်	 Christ's	love	(Transforming	Discipleship)
တရှေကျြ်းချက်	 Matthew	15:21	(Canaanite	Woman)		

၅.	စက်ေင်ဘာ၊	၂၀၂၂ခုနှစ်
အဓိကအချက်	 Christ's	love	(The	bond	of	Christian	unity	

and	the	church's	commitment.
တရှေကျြ်းချက်	 Matthew	20:20-28	
 

(11) Budrfajrmuf ur ÇmYtoif;awmfrsm;aumifpD ?taxGaxGnDvmcH
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နိဒါန်း
	 အြဘုရားသခင်၏	 တကျးဇူးတော်ကို	 ခံစား၍	 ချးီြွြ်း	
လျက်၊	 COVID-19	စေုေ္ထလှိုင်းကို	 တကျာ်မြေ်လျက်၊	 “တကာင်း	
ကင်သစ်နှင့်	 တမြကကီးသစ်”ကို	 	 တြှော်လင့်လျက်	 ေစ်လုံးေစ်ဝ	
ေည်း	 အြှုတော်မြေ်အေွက်	 အခက်အခဲအြျ ိုးြျ ိုးကကားြှ	
ကူညီပံ့ပိုးတပးကကကုန်တသာ	အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျား၊	 ပူးတပါင်း	
ေက်သွယ်တသာအြွဲ့ြျားနှင့်	 တဒသန္တရအသင်းတော်တကာင်စီ	
ြျားြှ	လုပ်တြာ်တောင်ြက်	ေရာ/ေရာြြျားကို	တကျးဇူးေင်ရှိ	
ပါတကကာင်း	 တြာ်မပလျက်	 ဤအစီရင်ခံစာကို	 ေင်သွင်းအပ်ပါ	
သည်။

၁။	ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရး	လုပ်ငန်းြျား၌	ဦးတောင်ကျင်းပ	
ေင်နွှဲမခင်း၊	 လက်ေွဲလုပ်တောင်မခင်း၊	 တေွးတနွးမခင်း၊	 ြိေ်	
သဟာယြွဲ့မခင်း။
	 (က)	၂၀၂၂	ခုနှစ်	ဇွန်လ	(၁-၃)ရက်ြျားအေွင်း	မြန်ြာ	
နိုင်ငံ	နှစ်မခင်း	အသင်းချုပ်၌	(၈၈)ကကိြ်တမြာက်	ြခသက	သင်းလုံး	
ကျွေ်	အစည်းအတဝးကကီးကို	Zoom	Meeting	စနစ်မြင့်	တကာင်း	
ြွန်စွာ	 ကျင်းပ	 မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	 COVID-19	 နှင့်	 နိုင်ငံတရး	
အတမခအတနြျားတကကာင့်	 (၂)	 နှစ်	 တနာက်ကျမပုလုပ်ခဲ့ရပါသည်။	
အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျားြှ	 ကိုယ်စားလှယ်တော်ြျား၊	 ပူးတပါင်း	
ေက်သွယ်တသာအြွဲ့ြျားြှ	 ကိုယ်စားလှယ်ြျား	 တဒသန္တရခရစ်
ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီြှ	 ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊	 ေိုးချဲ့	
အြွဲ့ြျား၊	 စုစုတပါင်းကိုယ်စားလှယ်	 (၁၅၇)ဦး	ေက်တရာက်နိုင်ခဲ့	
ပါသည်။	 သင်းလုံးကျွေ်အစည်းအတဝးကကီးေွင်	 သြ္မာကျြ်းစာ	
တဟရှာယ	 (၆၅:၁၇)	 ၊	 ဗျာဒိေ်	 ၂၁/၁-၂၄)	 အတမခမပုလျက်	

“တကာင်းကင်သစ်	နှင့်	တမြကကီးသစ်”	ဟူတသာ	အဓိကအချက်မြင့်	
တေွးတနွး	 လုပ်တောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	 သို့မြစ်ပါ၍	 အိြ်ရှင်အမြစ်	
တနွးတထွးစွာ	 ကကိုေိုလျက်၊	 ဧည့်ခံတကျွးတြွးလျက်၊	 ZOOM	 link	
နည်းစနစ်	ပံ့ပိုးတပးလျက်	လက်ခံ	ကျင်းပတပးပါတသာ	မြန်ြာနိုင်ငံ	
နှစ်မခင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်အား	အထူးပင်	တကျးဇူး	ဥပကာယ	
ေင်ရှိပါတကကာင်းကို	ြှေ်ေြ်းေင်တြာ်မပအပ်ပါသည်။
	 (ခ)	၂၀၂၂	ခုနှစ်	ဇွန်လ	(၆-၉)ရက်ြျားအေွင်း	ြခသက	
၏	 အနာဂါေ်	 ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရး	 လုပ်ငန်းြျားအ	
ေွက်	Review	workshop	for	Proposal	Development	အလုပ်	
ရုံ	တေွးတနွးပွဲ	ေစ်ရပ်ကို	ြခသက	ဝန်ထြ်းြျားနှင့်	တချာင်းသာ	
ကြ်းတမခေွင်	မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (ဂ)၂၀၂၂	ခုနှစ်၊	ဇွန်လ	(၁၀)ရက်တန့ေွင်၊	ကက်သလစ်	
ေရာတော်ြျားတကျာင်းေိုက်	(CBCM)	၌	 မပုလုပ်တသာ၊	CBCM,	
MCC,	 MECA,	 MCMC,	 ြိသဟာယမပုတေွ့ေုံပွဲ၌	 ြခသက	
ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့်အေူ	 သွားတရာက်	 ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	
ေိုက်ပွဲတရှာင်မပည်သူြျားအေွက်	 ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန်	 အထူးတေွး	
တနွးခဲ့ကကပါသည်။
	 (ဃ)	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ဇွန်လ	 (၁၆-၁၉)	 ရက်ြျားအေွင်း	
တောင်ကကီးအသင်းတော်ြျားတကာင်စီကို	အတမခမပုလျက်	တောင်	
ကကီးငြို့၌	“ငငိြ်းချြ်းတြေ္တာ”	RFP	Myamar	၏	ဘာသာ	တပါင်းစုံ	
ချစ်ကကည်ညီညွေ်တရးအစီအစဉ်ေွင်	ဦးတောင်	ပါဝင်လုပ်တောင်	
ခဲ့ပါသည်။
	 (င)	၂၀၂၂	ခုနှစ်	၊	ဇွန်လ	(၂၄)ရက်တန့ေွင်	ြခသက	ရုံး၌	
မပုလုပ်တသာ	 ရန်ကုန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီြှ	 ဦးစီးလုပ်	
တောင်လျက်ရှိတသာ၊	 “ထိန်ပင်ဂိုဏ်းတပါင်းစုံ	 ဥယျာဉ်တော်”	
အစည်းအတဝး၌	ဦးတောင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

taxGaxGtwGif;a&;rSL; tpD&ifcHpm
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	 (စ)	၂၀၂၂	ခုနှစ်၊	ဇူလိုင်လ	(၁၀)ရက်တန့ေွင်	မြန်ြာနိုင်ငံနှစ်
မခင်းအသင်းချုပ်၏	 တန့ထူးတန့မြေ်မြစ်တသာ	 “ေရာ	ယုဒဿန်	
တန့”အစီအစဉ်ေွင်	ြေူပီနှစ်မခင်းအသင်းတော်	(ြ/ဒဂုံ)၌	ေရား	
တဒသနာတော်တဝြှေမခင်းအားမြင့်	ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
	 (ေ)	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ဇူလိုင်လ	 (၁၁)ရက်တန့ေွင်	 “တရှေမပည်	
တော်သစ်”တေးရုံကကီး	ြွင့်လှစ်နိုင်တရးအေွက်	ချစ်တြေ္တာအိုတအ	
စစ်တြာင်တဒးရှင်းနှင့်	 ြခသက	သတဘာေူစာချုပ်	 (MOU)	 တရး	
ထိုးနိုင်တရးအေွက်	 အထူးအစည်းအတဝးကို	 ဦးတောင်မပုလုပ်	
နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (ဇ)	 ၂၀၂၂	 	 ခုနှစ်၊	 ဇူလိုင်လ	 (၁၃)ရက်တန့ေွင်	 ြခသကနှင့်	
လက်ေွဲလုပ်တောင်ရန်ရှိတသာ	 Compassion	 နှင့်	 တရှ့လုပ်ငန်း	
စဉ်ြျားအေွက်	 ပုံြှန်	 ညှိနှိုင်းအစည်းအတဝးကို	 လုပ်တောင်ခဲ့ပါ	
သည်။
	 (ဈ)	 ၂၀၂၀	 ခုနှစ်၊	 ဇူလိုင်	 (၂၈)ရက်တန့ေွင်၊	 မြန်ြာနိုင်ငံ	
သြ္မာကျြ်းစာအသင်းကကီး၏	 အစည်းအတဝးသို့	 ပါဝင်ေက်	
တရာက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (ည)	၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ဇူလိုင်လ	 (၃၀)ရက်တန့ေွင်၊	 မြန်ြာနိုင်ငံ	
ခရစ်ယာန်ြျက်ြမြင်ြျား	 ြိသဟာယ	 (ြခသက)	 ြှ	 ကျင်းပ	
မပုလုပ်တသာ၊	နှစ်ပေ်လည်အစည်းအတဝး၌	ဒုေိယဥက္ကဋ္ဌ	အမြစ်	
တရွးချယ်ခန့်အပ်မခင်း	ခံရပါသည်။
	 (ဋ)	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	ဩဂုေ်လ(၂-၄)ရက်	ထိုင်းနိုင်ငံ၊	 ချင်းြိုင်	
ငြို့၌	မပုလုပ်တသာ	Christian	Conference	Asia	၏	HIV	/	AIDS	
အလုပ်ရုံတေွးတနွးပွဲသို့	 ေက်တရာက်ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	 ချင်းြိုင်	
ငြို့၌	 ြွင့်လှစ်ထားတသာ	 HIV	 /	 AIDS	 ကာကွယ်	 ေားေီးတရး	
အေွက်	 ၊	 တဒသန္တရလူြှုအြွဲ့အစည်းြျားြှ	 ြွင့်လှစ်ထားတသာ၊	
တေးခန်းနှင့်	 နှစ်သိြ့်တေွးတနွးပညာတပး	 စင်ောြျားသို့	 သွား	
တရာက်တလ့လာခဲ့ပါသည်။
	 (ဌ)	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ဩဂုေ်လ	 (၇-၁၇)ရက်ြျား	 အေွင်၊	

ငငိြ်းချြ်းတြေ္တာ	 (Religions	For	Paeace	 (RFP))	Myanmar	 ၊	
အြွဲ့နှင့်	 ပူောအိုငြို့သို့	 သွားတရာက်ခဲ့ပါသည်။	 အေိုပါ	 ရက်	
ကာလြျားအေွင်း……….
	 (၁)ပူောအိုငြို့တပါ်ရှိ	 ကက်သလစ်အသင်းတော်၊	 ရဝြ်	
နှစ်မခင်းအသင်းတော်၊	 လီေူအသင်းတော်၊	 ရဝြ်အသင်းတော်	
(Church	 of	 Christ)/	 ဧဝံတဂလိအသင်းတော်	 (MECA)	အသင်း	
တော်ြျားသို့	သွားတရာက်တေွ့ေုံလျက်	ြိဿဟာယမပုခဲ့ပါသည်။	
ပူောအိုအသင်းတော်ြျား	 	 ြိဿဟာယအြွဲ့	 မြစ်တမြာက်တရး	
အေွက်	အားတပးလှုံ့တော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (၂)	 ပူောအိုငြို့ရှိ	 တဒသခံ	 လူြှုအြွဲ့အစည်း	 မြစ်တသာ	
“နြ်ရှနီ”	 အြွဲ့နှင့်	 ပူးေွဲ၍	 “လူြှုတပါင်းစည်းမခင်း	 စွြ်းအား”	
သင်ေန်းေစ်ရပ်ကို	 (၄)ရက်ော	 မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	 “Social	
Cohesion”	ဘာသာရပ်အား	ပို့ချတပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (ဍ)	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ဩဂုေ်လ	 (၂၁)	 ရက်တန့ေွင်၊	 မြန်ြာ	
နိုင်ငံကျြ်းစာအသင်းကကီး၏	 တန့ထူးတန့မြေ်မြစ်တသာ	 “သြ္မာ	
ကျြ်းစာတန့”	အစီအစဉ်ေွင်	 “တဂသတရှြာန်အသင်းတော်”	 (ြ/
ဒဂုံ)	၌	ေရားတဒသနာ	တဝြှေမခင်းအားမြင့်	ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (ဎ)	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	ဩဂုေ်လ	 (၂၂-၂၄)ရက်	 တန့ြျား	အေွင်း	
MCC	 Volunteer	 Team	 နှင့်	 Jhpieg	 အြွဲ့ေို့	 ပူးတပါင်း	
မပုလုပ်သည့်	 COVID-19	 Volunteer	 Response	 Training		
(TOT)၌	ဦးတောင်	ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (ဏ)	၂၀၂၂	ခုနှစ်	 ၊	ဩဂုေ်လ(၂၆)ရက်တန့ေွင်	 မြန်ြာနိုင်ငံ	
ခရစ်ယာန်ကျန်းြာတရးလုပ်သားြျားအသင်း	 (MCHWA)	 ြှ	 မပု	
လုပ်တသာ၊	 COVID-19	 ေေိယလှိုင်းေွင်	 တခါ်တော်ြူမခင်းခံရ	
တသာသူြျားအေွက်	 တအာက်တြ့ြွယ်ရာဝေ်မပုအစည်းအတဝး
ေွင်	ေရားတဒသနာတော်တဝြှေမခင်းအားမြင့်	ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (ေ)	၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ဩဂုေ်လ(၂၇)ရက်တန့ေွင်	 မြန်ြာနိုင်ငံ	
ခရစ်ယာန်	 အသင်းတော်	 “သန့်ရှင်းတသာကားေိုင်ဓြ္မ	 ေက္က	
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သိုလ်”	 ၏	 တကျာင်းတောင်သစ်ြွင့်လှစ်ပွဲနှင့်	 ဘွဲ့နှင်းသဘင်သို့	
ပါဝင်ေက်တရာက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (ထ)	၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ဩဂုေ်လ	 (၃၁)ရက်တန့ြှ	 စက်ေင်ဘာ	
လ(၈)ရက်တန့အထိ၊	 ဂျာြဏီနိုင်ငံ၊	 ကားလ်စရူးငြို့၌	 မပုလုပ်	
ကျင်းပတသာ	(၁၁)ကကိြ်တမြာက်	ကြ္ဘာ့အသင်းတော်ြျား	တကာင်	
စီ(WCC)	၏	နှစ်ပေ်လည်အစည်းအတဝးသို့	 မြန်ြာနိုင်ငံြှ	WCC	
အြွဲ့ဝင်	 ကိုယ်စားလှယ်တော်ြျားနှင့်အေူ	 ေက်တရာက်	 ပါဝင်	
နိုင်ခဲ့ပါသည်။	 အဓိကအချက်ြှာ	 “Christ’s	 love	 moves	 the	
world	 to	 reconciliation	 and	 unity”	 မြစ်ပါသည်။	
တရှေကျြ်းချက်ြှာ	 ရှင်ြဿဲ	 (၂၀:၂၀-၂၈)	 မြစ်ပါသည်။	 အစည်း	
အတဝးကာလအေွင်း	 ြခသက၏	 ြိေ်ြက်သာသနာအြွဲ့ြျား	
မြစ်တသာ	 Bread	 for	 the	world	 (BFTW),	 EMW,	 Church	 of	
Sweden,	Church	of	Act,	American	Briptist		Mission		ေို့ြှ	
တခါင်းတောင်ြျားနှင့်	ရင်းနှီးစွာ	ြိဿဟာယြွဲ့	တေွ့ေုံတေွးတနွး	
နိုင်ခဲ့ပါသည်။	အားလုံးြှ	ေက်လက်ပံ့ပိုး	ကူညီသွားကကပါြည်ဟု	
အားတပးလျက်	 ဂေိမပုကကပါသည်။	 တနာင်လာြည့်	 (၈)နှစ်ော	
ကာလ	(၁၂)	ကကိြ်တမြာက်	အစည်းအတဝးအေွက်	ဗဟိုတကာ်ြေီ	
ေွင်	 အြွဲ့ဝင်အမြစ်	 မြန်ြာနိုင်ငံြှ	 လူငယ်၊	 သာြာန်အသင်းသူ		
“Don	 Lam	 Len”	 တရွးချယ်ခံရပါတကကာင်းကို	 ဝြ်းတမြာက်စွာ	
တြာ်မပလိုပါသည်။	 Rev.	 Dr.	 Saiman	 Pan	 Ken	 En	 ၏	 တမြး	
မြစ်ပါသည်။
	 (ဒ)	 ၂၀၂၂	ခုနှစ်၊	စက်ေင်ဘာလ	(၁၆)ရက်တန့ေွင်	မပုလုပ်	
တသာ	ြခသက၏	HIV	/	AIDS	အစည်းအတဝးသို့	 	ေက်တရာက်	
ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

အကျ ိုးတကျးဇူးြျား
	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ဇွန်လြှ	 စက်ေင်ဘာလ	 (၄)	 လော	ကာလ	

အေွင်း		COVID-19	ကြ္ဘာ့ကပ်တရာဂါ	စေုေ္ထလှိုင်း	မြစ်ပွားြှုနှင့်	
နိုင်ငံတရးအတမခအတနြျားတကကာင့်	လျာထားတသာ	လုပ်ငန်းြျားကို	
အစီအစဉ်အေိုင်း	 တောင်ရွက်နိုင်မခင်းြရှိပါတသာ်လည်း	 လုပ်	
တောင်ငပီးစီးခဲ့တသာ	 လုပ်ရပ်ြျားသည်	 အသင်းတော်	 ေစ်လုံး	
ေစ်ဝေည်းမြစ်တရးအေွက်	ေက်လက်	ရှင်သန်	ရပ်ေည်	လုပ်	
တောင်နိုင်ြှု	အကျ ိုးတကျးဇူးြျားကို	ခံစားရရှိတစပါသည်။

နိဂုံး
	 (၂၀၂၂-၂၀၂၄)	တကာင်စီသက်ေြ်း၏	အဓိကအချက်	 မြစ်ပါ	
တသာ	“တကာင်းကင်သစ်နှင့်	တမြကကီးသစ်”	 (New	Heaven	and	
New	Earth)	ဟူသည့်	 တခါင်းစဉ်နှင့်အေူ	ြခသကသည်	အထူး
ကကိုးပြ်းလုပ်တောင်လျက်ရှိပါသည်။
	 ထိုနည်းေူစွာ	 ြခသက၏	 အထူးစီြံကိန်းြျားမြစ်တသာ	
Malaria	Project,	Climate	Change	Adaptation	Project,	Civ-
il	 Peace	 Service	 Project	 ြျားကို	အခက်အခဲ	 ြျားစွာကကားြှ	
ေက်လက်	တောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
	 အထူးသမြင့်	 ၂၀၂၀	 ခုနှစ်ြှ	 စ၍	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ယတန့ေိုင်	
ကျွန်ုပ်အား	 COVID-19	 ကြ္ဘာ့ကပ်တရာဂါ	 ကူးစက်ခံစားြှုြျားြှ	
လွေ်ကင်းတစခဲ့တသာ	 သခင်ဘုရား၏	 တကာင်းချးီေုြဂဂလာကို	
အထူးပင်	ချးီြွြ်းြိပါသည်။
	 သို့မြစ်ပါ၍	လက်ေွဲပါဝင်	လုပ်တောင်တနကကတသာ	ေစ်လုံး	
ေစ်ဝေည်း	လုပ်တြာ်တောင်ြက်	အားလုံးအတပါ်သို့	အြဘုရား	
သခင်၏	 တကာင်းချးီြဂဂလာကျတရာက်ပါတစဟု	 ေုြွန်တကာင်း	
တောင်းလျက်		ဤအစီရင်ခံစာကို	နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။

သိက္ခာတော်ရေရာြန်းပါြာစန်
အတထွတထွအေွင်းတရးြှူး
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	 တရှးဦးစွာဘုရားသခင်၏တကျးဇူးတော်ကို	ချးီြွြ်းလှေက်	
နာြတော်သည်	ဘုန်းကကီး၍	ြဂဂလာရှိပါတစတသာ။
	 ဤကဲ့သို့	ခဲယဉ်းကကပ်ေည်းတသာ	တခေ်ကာလ	အခက်	
အခဲြျားစွာနှင့်	 စိန်တခါ်ြှုြျားအကကားေွင်	 ကျွန်တော်ြျား	 ငြို့မပ	
တကျးလက်သာသနာ	(Urban	Rural	Mission)	သည်	ရှင်လုကာ	
၄:၁၈-၁၉ေွင်	သခင်တယရှု	ြိန့်တော်ြူသကဲ့သို့	“ဘုရားသခင်၏	
အလိုတော်နှင့်ေန့်ကျင်တသာအရာြျား”	လူြှုဝန်းကျင်ေွင်	 မြစ်	
တပါ်တနတသာ	 ြေရားြှုေို့ကို	 ေွန်းလှန်၍	 ေရားြှေေြှု	 ရရှိ	
ခံစားနိုင်တစရန်	တြာ်ထုေ်လုပ်တောင်တနတသာ	မြန်ြာနိုင်ငံ	ခရစ်	
ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ	 (MCC)	 လုပ်ငန်းဌာနြျား	
အနက်	URM	ဌာန	ေစ်ခုမြစ်ပါသည်။	
	 ငြို့မပတကျးလက်သာသနာ	 (Urban	 Rural	 Mission)	
သည်	ပထဝီတမြအတနအထား၊	တနရာ၊	ကာလံ၊	တဒသကို	ေိုလိုမခင်း	
ြဟုေ်ပဲ	ြိြိေို့၏လူြှုဝန်းကျင်ေွင်	မြစ်တပါ်တနတသာ	အြှုအရာ	
(ISSUE)	ြျားကိုသာ	ရည်ညွှန်းမခင်း	မြစ်သည်။	

	 FY	 2021-2022	Covid-19	ကပ်တဘးကကီး၏	 မပင်းထန်	
တသာ	ရိုက်ခေ်ြှုြျားနှင့်အေူ	ြျက်တြှာက်တခေ်ကာလ	အကကပ်	
အေည်းြျားစွာအကကားြှ	 တအာက်ပါအစီအစဉ်ြျားကို	 တောင်	
ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 1.	 Community	Organizers	Follow	up	Training.	
	 2.	 Advocacy	for	Community	Organizers	Training.	
	 3.	 Safeguarding	(Women	and	Children)	Training.
	 4.	 People	Forum
	 5.	 Awareness	on	Human	Rights	&	Citizenship	
	 6.	 May	Day	Celebration	
	 7.	 Human	Right	Day	Celebration
	 8.	 Environmental	Related	Day	Celebration	
	 9.	 Recruit	New	Community	Organizers	Training	
	 10.	 Disable	 Inclusion	 and	 Psychological	 First	 Aids	
အစီအစဉ်ြျားမပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	

jrKdU  jyaus;vufomomemjyKa&;aumfrwD
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	 ယခုြျက်တြှာက်မြစ်ပျက်တနတသာ	 လူအြျားရင်ေိုင်
ကကုံတေွ့မြေ်သန်းြှုြျားြှာ	တနရာ၊	ကာလံ၊	တဒသအလိုက်	 ငခိြ်း	
တမခာက်မခင်း၊	 အနိုင်အထက်မပုမခင်း၊	 အဓြ္မမပည့်ေန်ောမပုမခင်း၊	
အမခားေနည်းနည်းမြင့်	 ကာြေိုင်ရာ	 ကိစ္စမပုလုပ်မခင်း၊	 အဓြ္မ	
တစခိုင်းမခင်း၊	 အဓြ္မဝန်တောင်ြှုတပးတစမခင်း၊	 တကျးကျွန်ကဲ့သို့	
တစခိုင်းတစမခင်း၊	 သူေပါး	 ခန္ဓာကိုယ်၏	 အဂဂါအစိေ်အပိုင်းအား	
ထုေ်ယူပယ်ရှားမခင်း၊	 တရာင်းချမခင်း၊	 ြေရားြြ်းေီးခံရမခင်း	
စသည့်	 အြျ ိုးြျ ိုးတသာ	 ြေရားြှုြျားမြင့်	 လူြှုဝန်းကျင်ေွင်	
တခါင်းပုံမြေ်ခံတနကကရပါသည်။	 အထက်	 တြာ်မပပါ	 အတကကာင်း	
အရာြျားကို	 “ဘုရားသခင်၏	 အလိုတော်သာ	 မြစ်တကကာင်း”	
ြည်သူ	ေစ်စုံေစ်ဦးကြှေ	လက်ခံြည်ြဟုေ်တကကာင်း	 တမြကကီး	
လက်ခေ်ြလွှဲ	တသချာလှပါသည်။	
	 ထိုကဲ့သို့အြျ ိုးြျ ိုးတသာ	 တခါင်းပုံမြေ်၊	 ြေရားြှုြျား	
သည်	ကျွန်ုပ်ေို့တနထိုင်တသာ	ဝန်းကျင်ေွင်	မပည့်နက်လျက်ရှိငပီး	
URM	 COs	 ဝန်းကျင်စည်းရုံးတရးြှုးြျားေို့သည်	 ြိြိေို့၏တနရာ	
တဒသအလိုက်	 မြစ်တပါ်	တနတသာ	အြျ ိုးြျ ိုးတသာ	တခါင်းပုံမြေ်ြှု၊	
ြေရားြှုခံရတသာသူြျားအေွက်	ေရားြှေေြှု	(Justice)	ခံစား	
ရရှိတစရန်	နည်းလြ်းအသွယ်သွယ်၊	ပုံစံအြျ ိုးြျ ိုးအားမြင့်	ထိုသို့	
တသာသူေို့အေွက်	ရပ်ေည်လုပ်တောင်	အတစခံလျက်	တနကကပါ	
သည်။	
 COs	ြျား၏	ေက်ကပ်မခင်း	(Commitment)၊	အေေ်	
ပညာ	(Skills)၊	လုပ်တောင်နိုင်တသာစွြ်းရည်	(Ability)၊	ရဲရင့်မခင်း	
(Brave)၊	 အတစခံတသာနှလုံးသား	 စိေ်သတဘာေို့ကို	 တလးစား	
ဂုဏ်မပုထိုက်သလို	ဤတနရာြှ	တလးစားဂုဏ်ယူပါတကကာင်း	တြာ်	
မပလိုက်ရပါသည်။

	 ကျွန်ုပ်ေို့ဝန်းကျင်သည်	ေရားြှေေြှုကို	အတမခခံတသာ	
(သို့)	 ေရားြှေေြှုကို	 တရှ့ရှုတသာ	 လူသားချင်း	 စာနာတထာက်	
ထားြှု	 ြျားစွာ	လိုအပ်ပါသည်။	လူေစ်ဦးသည်	အြျ ိုးြျ ိုးတသာ	
အြည်	(သို့)	အြျ ိုးြျ ိုးတသာ	အြှေ်ေံေိပ်ြျားမြင့်	လွှြ်းြိုးမခင်း	
(သို့)	 လူြျ ိုးေစ်ြျ ိုးသည်	 အြျ ိုးြျ ိုးတသာအြည်	 (သို့)	 အြျ ိုး	
ြျ ိုးတသာ	 အြှေ်ေံေိပ်မြင့်	 လွှြ်းြိုးချုပ်ကိုင်ထားမခင်းသည်	
လူြျ ိုးကကီးဝါဒသာ	မြစ်သည်။	အေ္တကကီးမခင်းမြစ်သည်။	၎င်းသည်	
လည်း	ဘုရားသခင်	 အလိုရှိတသာအရာ	 ြမြစ်တကကာင်း	ထင်ရှား	
ပါသည်။	ထို့တကကာင့်	ကျွန်ုပ်ေို့သည်	ြိြိတနထိုင်တသာ	ဝန်းကျင်ကို	
(1)	 Look	 ရှုမြင်ေေ်တသာသူ၊	 ရှုမြင်နိုင်တသာသူ	 (2)	 Listen	
ဝန်းကျင်ကို	နားတထာင်တသာသူ	(3)	Link	ဝန်းကျင်နှင့်	လက်ေွဲ
ပူးတပါင်းချေိ်ေက်တောင်ရွက်တသာသူြျားမြစ်ကကငပီး	 အကူ	
အညီ	လိုအပ်တနတသာသူြျား	အငယ်ေုံးတသာသူြျား၊	ြေရားြှု	
ခံတနရတသာသူြျား၊	 ဝန်းကျင်အေွက်	 အတစခံနိုင်တသာသူြျား	
မြစ်ကကပါစို့။	
	 အလိုတော်သည်	 တကာင်းကင်ဘုံ၌	 မပည်စုံသကဲ့သို့	
တမြကကီးတပါ်၌လည်း	 မပည့်စုံပါတစတသာ။	 အသုံးတော်ခံ	 ေန်ော	
ပလာြျား	မြစ်နိုင်ကကပါတစလို့	ေုတောင်းတြေ္တာမပုလှေက်	တြာ်မပ	
အပ်ပါသည်။	

သိက္ခာတော်ရေရာတကျာ်လှ	
(အစီအစဉ်အေွင်းတရးြှူး)
ငြို့မပတကျးလက်သာသနာမပုတရးတကာ်ြေီ	
မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ
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	 ေစ်လုံးေစ်လုံးဝေည်းမြစ်တရး	ပညာတရးအစီအစဉ်	ဌာနြှ	
“Shalom”	ဟု	နှုေ်ခွန်းေက်သပါရတစရှင့်။
	 ေစ်လုံးေစ်လုံးဝေည်းမြစ်တရး	 ပညာတရးအစီအစဉ်	 ဌာန	
၏	အဓိကရည်ြှန်းချက်ပန်းေိုင်ြှာ	တပါင်းစည်းညီညွှေ်မခင်း	နှင့်	
ေစ်လုံးေစ်လုံးဝေည်းမြစ်တရး	 စိေ်သတဘာထားြျားကို	 အြွဲ့	
ဝင်	အသင်းတော်ြျား	အကကား၌	လည်းတကာင်း၊	အမခားဘာသာ	
ဝင်ြျားနှင့်လည်းတကာင်း၊	ေစ်လုံးေစ်လုံးဝေည်းမြစ်တရး	ပညာ	
တရးအားမြင့်	 ကကယ်ဝမပည့်စုံတသာ	 လူ့တဘာင်အြွဲ့အစည်း	 မြစ်	
ထွန်းလာတစြို့	အားတပးမြှင့်ေင်ရန်	မြစ်ပါသည်။
	 ေစ်လုံးေစ်လုံးဝေည်းမြစ်တရး	 ပညာတရးသည်	 အသင်း	
တော်ြျားအား	အိြ်ေွင်းပုန်း	အြွဲ့အစည်းြျားအမြစ်	ရှင်သန်မခင်း	
ထက်	 သင်ကကား၊	 သင်ယူတသာ	အြွဲ့အစည်းြျား	 မြစ်လာတစရန်	
အေွက်	 အတလးအနက်	 ကူညီလုပ်တောင်တပးပါသည်။	 ေစ်ယူ	
သန်	 ေစ်လြ်းသွားမခင်း၊	 ြိြိေို့၏	 ယုံကကည်မခင်းနှင့်	 ကြ္ဘာ	
တလာကကကီးကို	ကျဉ်းတမြာင်းစွာ	တဘာင်ခေ်ရှုမြင်မခင်းြျားထက်	
ကျယ်မပန့်စုံလင်တသာ	ရှုတထာင့်ြျားမြင့်	ရှုမြင်ေေ်ရန်နှင့်	အမခား	
အသင်းတော်ြျားနှင့်	အမခားဘာသာြျားအား	ေန့်ကျင်	 မငင်းခုန်	
မခင်းထက်	သူေို့ထံြှ	သင်ယူလိုတသာေန္ဒြျား	ပွင့်လန်းလာတစရန်	
ကူညီလုပ်တောင်တပးမခင်းပင်	မြစ်သည်။

	 ေစ်လုံးေစ်လုံးဝေည်းမြစ်တရး	 ပညာတရး၏	သီးမခားလုပ်	
တောင်သည့်	 ရည်ရွယ်ချက်ကဏ္ဍ	 ေစ်ရပ်ြှာ	 ေက်နွယ်ြှုြျား၊	
နားလည်ြှုြျား၊	သတဘာထားြျား၊	အမြင်ြျားနှင့်	လုပ်တောင်ြှု	
ြျားကို	 အသွင်တမပာင်းလဲမခင်း	လုပ်ငန်းစဉ်ေစ်ရပ်	 မြစ်ပါသည်။	
ထိုသို့	 အသွင်တမပာင်းလဲလာမခင်းအားမြင့်	 အတရးေကကီး	လိုအပ်	
လှေက်ရှိတသာ	 လူသားြျား၏	 ဥဿုံြွံ့ငြိုးတရးကဏ္ဍ၊	 စည်းလုံး	
ညီညွှေ်တရးကဏ္ဍ၊	 ငငိြ်းချြ်းတရးကဏ္ဍနှင့်	 ေရားြှေေတရး	
ကဏ္ဍြျားအေွက်	 ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ	 သက်ဝင်လှုပ်ရှား	 ပါဝင်	
လာြည်	မြစ်ပါသည်။		

	 ၂၀၂၂	ခုနှစ်အေွင်း	မပုလုပ်ခဲ့တသာ	အစီအစဉ်ြျား	တအာက်ပါ	
အေိုင်း	မြစ်ပါသည်။
	 (1)	 Ecumenical	 Church	 School	 Teachers’	 Training				
(TOT-5thBatch,	2022)	ကို	August	15	To	Sept	9,	2022	အထိ	
ZOOM	အားမြင့်	 မပုလုပ်ခဲ့ငပီး	Educators	and	Church	School	
Teachers	 from	 Member	 Churches	 and	 RCC	 ြျားကို	
ဦးေည်ြိေ်ကကား	ခဲ့ငပီး	ကျား	(	၅)	ဦး၊		ြ		(၂၉)	ဦး	စုစုတပါင်း	-၃၄	
ဦး	ေက်တရာက်ခဲ့ပါသည်။	

တစ်လုံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေရး
ပညာေရးအစီအစဉ်ဌာန
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	 (၂)	Ecumenical	Junior	High	Camp	ကို	26-28	October	
ေွင်	ZOOM	အားမြင့်	မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ငပီး	Non	Member	Churches,	
Regional	Council	of	Churches	and	Member	Churches	ေို့ြှ	
အသက်	(၁၄)	နှစ်	ြှ	(၁၆)	နှစ်အရွယ်	ကတလးြျား	ကျား	(၁၇)ဦး၊	
ြ	(၄၆)ဦး၊	စုစုတပါင်း	(၆၃)ဦး	ပါဝင်ေက်တရာက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	

		 	 	 	 	 	(၃)	Ecumenical	Church	School	Teachers’	Training		
(TOT-4thBatch,	Part	2)	ကို	 7-11	November	အထိ	ZOOM	
အားမြင့်	မပုလုပ်ခဲ့ငပီး	ကျား	(၂)	ဦး၊	ြ	(၁၉)	ဦး၊	စုစုတပါင်း	(၂၁)ဦး	
ေက်တရာက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
 
	 (၄)	 Gender	 and	 Social	 Justice	 for	 Church	 School	
Teachers	 ကို	 15-17	 November	 ေွင်	 ZOOM	 အားမြင့်	
မပုလုပ်ခဲ့ငပီး	 ကျား	 (၈)ဦး၊	 ြ	 (၄၇)ဦး၊	 စုစုတပါင်း	 (၅၅)ဦး	
ပါဝင်ေက်တရာက်	နိုင်ခဲ့ပါသည်။

	 ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရး	 ပညာတရးအစီအစဉ်ြျားကို	
အတကာင်အထည်တြာ်လုပ်တောင်ရာေွင်	 တကာ်ြေီ၏	 လြ်း	
ညွှန်ချက်နှင့်အညီ	 အသင်းတော်တခါင်းတောင်ြျား၊	 အြွဲ့ဝင်	
အသင်းတော်ြျား၊	 တဒသန္တရခရစ်ယာန်	 အသင်းတော်တကာင်စီ	
ြျား၊	 	 ကျြ်းစာတကျာင်းြျားနှင့်	 အေူေကွ	လက်ေွဲလျက်	 ညှိ	
နှိုင်းလုပ်တောင်မခင်းအားမြင့်	 အစီအစဉ်ြျားကို	 တအာင်မြင်စွာ	
အတကာင်အထည်တြာ်	လုပ်တောင်နိုင်မခင်း	မြစ်ပါသည်။	ေစ်လုံး	
ေစ်ဝေည်းမြစ်တရး	 ပညာတရးအစီအစဉ်ြျားြှာ	 တရရှည်	 လုပ်	
တောင်ရြည့်	 လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ြျားမြစ်တသာတကကာင့်	 ေက်	
လက်တြာ်တောင်	မပုလုပ်သွားရြည့်	အစီအစဉ်ြျားေွင်	ေစ်လုံး	
ေစ်ဝေည်းစိေ်ဓာေ်မြင့်	အေူေကွ	ဝိုင်းဝန်းကူညီ	အားမြည့်	
လုပ်တောင်ကကပါစို့ဟု	ြိေ်တခါ်ရင်း	နိဂုံးချုပ်ပါရတစရှင့်။	

ြိုင်ကကည်ကကည်ဝင်း
အြှုတောင်အေွင်းတရးြှူး
ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရး	ပညာတရးအစီအစဉ်ဌာန
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တစ်လုံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေရးလူငယ်လုပ်ငန်း

	 ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရးလူငယ်လုပ်ငန်းသည်	 အတမြာ်အမြင်ရှိငပီး၊	
နိုးကကားတသာ	 လူငယ်တခါင်းတောင်ြျား၏	 ဦးတောင်ြှုမြင့်	 လွေ်လပ်တရး	
အကကိုတခေ်	 	 ၁၉၄၆ခုနှစ်၊	 ဧငပီလအေွင်း၊	 သန်လျင်ေွင်	 “ေိုင်းရင်းသား	
လုလင်”	ဟူတသာ	အြည်မြင့်	စေင်ြွဲ့စည်းခဲ့ငပီး၊	၁၉၄ရခုနှစ်ေွင်	 မပည်ငြို့၌	
“ဗြာနိုင်ငံလုံးေိုင်ရာ	 ခရစ်ယာန်	 လူငယ်ြျားအြွဲ့ချုပ်”	 (ဗ.ခ.လ)	 ထပ်ြံ	
တမပာင်းလဲြွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။	 ဗ.ခ.လ၏	 ြွဲ့စည်းပုံြှာ	 ေစ်ဦးချင်းပါဝင်ြှုသာ	
မြစ်တသာတကကာင့်	အသင်းတော်	လူငယ်ြျား၏	ပါဝင်ြှု	အတရးကကီးတကကာင်းကို	
သိမြင်လာလျက်၊	၁၉၆၇	ခုနှစ်ြှ	စ၍	“မြန်ြာနိုင်ငံ	ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျား	
ြိေ်သဟာယ”	(ြ.ခ.လ.ြ)	ကို	ထပ်ြံြွဲ့စည်းလုပ်တောင်ခဲ့ပါသည်။	သို့တသာ်	
တခေ်တမပာင်းကာလအေွင်း၊	လူငယ်ြျား	သီးသန့်အြွဲ့အစည်းကဲ့သို့	 မြစ်တန	
မပန်သမြင့်	 ြ.ခ.လ.ြကို	 ြ.ခ.သ.က၏	လူငယ်ဌာနအမြစ်	 ရှိတနသင့်တကကာင်း	
အကကံမပုခဲ့ငပီး၊	၁၉၇၉ခုနှစ်ေွင်	ြ.ခ.လ.ြ	အသွင်ြှ	ြ.ခ.သ.က၏	လူငယ်ဌာန	
အသွင်မြင့်	 ရပ်ေည်လုပ်တောင်ခဲ့ပါသည်။	 ယတန့အချနိ်အခါေွင်လည်း	
အထူးသမြင့်	လူငယ်တခါင်းတောင်ြျား၊	အသင်းတော်လူငယ်ြျားထဲေွင်	ေစ်	
လုံးေစ်ဝေည်း	 စိေ်ဓာေ်	 ပိုြို	 ရှင်သန်နိုင်ရန်	 အြျ ိုးြျ ိုးတသာ	 နည်းလြ်း	
ြျားမြင့်	ထိ၊	တေွ့၊	စည်း၊	ရုံး	လုပ်တောင်ြှုြျားကို	အစဉ်	ကကိုးစားလုပ်တောင်
လျက်ရှိတနပါသည်။	
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၂၀၂၂	ခုနှစ်အေွင်း		မပုလုပ်ခဲ့တသာဌာနလုပ်ငန်းြျား	နှင့်	အစည်း	
အတဝးြျား	ြှာ
	 (၁)		၇	-	၉၊	ဧငပီလ	၂၀၂၂	ေွင်	 	Training	on	Promoting	
knowledge	 of	 Gender	 Justice	 among	 Youth	 Leader	ကို	
တကျးဇူးတော်တကကာင့်	 အခက်အခဲြျားစွာ	 ရှိတနတသာ်လည်း	
အြျ ိုးသားချင်းတထာက်ပံ့သည့်	ကရင်နှစ်မခင်းခရစ်ယာန်အသင်း
တော်မြစ်တသာ	 သံေဇာ	 အသင်းတော်ေွင်	 လူငယ်	 (၄၉)ဦး	
ပါဝင်ေက်တရာက်ကာ	 	 တကာင်းြွန်စွာ	 လုပ်တောင်ခွင့်	 ရခဲ့ပါ	
သည်။	
	 (၂)		၂၅-၂၇၊	ဧငပီလ	၂၀၂၂	ေွင်	 	Promoting	Ecumenical	
Culture	and	Dialogue	among	Church	youth		သင်ေန်းကို	
တကျးဇူးတော်တကကာင့်	ဘားအံ	အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ၊	တကာ့	
အီးြိုက်အသင်းတော်ေွင်		လူငယ်	(၅၈)	ဦး	ပါဝင်ေက်တရာက်ကာ	
တကာင်:ြွန်စွာ	မပုလုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။		
	 (၃)	 ၉-၁၁၊	 တြလ၊	 ၂၀၂၂ေွင်	 Promoting	 knowledge	 of	
Gender	 and	 Social	 Justice	 among	 Youth	 သင်ေန်းကို	
(Zoom)	မြင့်	အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်	(၇)ပါးမြစ်တသာ	(LCC,	PCM,	
MBC,	SSKBMS,	CPM,	Up	Myanmar	Meththodist,	St.Gabri-
el’s	Church)	နှင့်	 (1)	RCC,	KPCC	 /	2	Cooperating	Bodies	
(MYFC,	 MEC)	 ေို့ြှ	 လူငယ်	 (၅၁)ဦး	 ပါဝင်ေက်တရာက်ကာ		
တကျးဇူးတော်အားမြင့်	တကာင်းြွန်စွာ	လုပ်တောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	
	 (၄)	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျား	 တကာင်စီ	
ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရး	 လူငယ်လုပ်ငန်း	 တကာ်ြေီ	

(၁/၂၀၂၂-၂၀၂၄)	 တကာင်စီသက်ေြ်းအစည်းအတဝးကို	 ၂၃	ရက်၊	
ကသဂုေ်လ၊		၂၀၂၂	ခုနှစ်ေွင်	Zoom	(Online)မြင့်	ြွန်းလွဲ	(၀၂းဝ၀ 
ြှ	၀၅း၄၅)	 နာရီေွင်	ေက်တရာက်သူ	 တကာ်ြေီဝင်	 (၁၈)ဦးတရ	
မြင့်		ပထြဦးေုံးအတနမြင့်		တကာ်ြေီဝင်အသစ်ြျားမြင့်	သဘာ	
ပေိအသစ်၊	 ဒုသဘာပေိသစ်တရွးချယ်ခန့်အပ်မခင်းြျားနှင့်	 တရှ့	
လုပ်ငန်းစဉ်ြျားေွက်	 အစည်းအတဝးတခါ်ြိေ်	 မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ	
သည်။	
	 (၅)	 ၂၃၊	 ကသဂုေ်လ၊	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်ေွင်လည်း	ေစ်လုံးေစ်ဝ	
ေည်း	လုပ်ငန်းေွင်	ကျန်ရှိတသာ	သင်ေန်း	အစီအစဉ်ြျား	ေက်	
လက်မပုလုပ်နိုင်ရန်အေွက်		တကာ်ြေီ		တထာက်ခံ	ေင်မပချက်	
မြင့်	 Working	 Group	 အစည်းအတဝးကို	 ြွန်းလွဲ	 (၀၃းဝ၀	 ြှ	
၀၅း၂၅)	နာရီေွင်	Zoom	(Online)	 မြင့်	 	ကိုယ်စားလှယ်	(၈)ဦး	
ပါဝင်ေက်တရာက်ကာ	မပုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
	 (၆)	 စက်ေင်ဘာလ	 ၅၊	 ရက်တန့	 ၂၀၂၂ခုနှစ်ေွင်လည်း	
Working	 Group	 ြှ	 စည်းတဝးခဲ့တသာ	 လုပ်ငန်းစဉ်ြျားအား	
ေက်လက်လုပ်တောင်နိုင်ရန်အေွက်	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 ခရစ်ယာန်	
အသင်းတော်ြျား	တကာင်စီေစ်လုံးေစ်ဝေည်း	မြစ်တရး	လူငယ်	
လုပ်ငန်း	တကာ်ြေီ	(၂/၂၀၂၂-၂၀၂၄)တကာင်စီသက်ေြ်း	အစည်း	
အတဝးကို	Zoom	(Online)မြင့်	ြွန်းလွဲ	(၀၂းဝ၀	ြှ	၀၄း၃၀)	နာရီ	
ေွင်	 ေက်တရာက်သူ	 တကာ်ြေီဝင်	 (၁၈)ဦးတရမြင့်	 ထပ်ြံ	
မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ငပီး	လုပ်ငန်းြျား	တြာ်တောင်	အေည်မပုနိုင်ခဲ့ပါသည်။	
	 (၇)	 	 ၂၈	 -	 ၃၀၊	 စက်ေင်ဘာလ၊	 ၂၀၂၂	ေွင်	 Ecumenical	
Social	and	Gender	Justice	for	Ecumenical	Youth	သင်ေန်း	
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ကို	 တကျးဇူးတော်တကကာင့်	 နြ့်စန်ခရစ်ယာန်	 အသင်းတော်ြျား	
တကာင်စီ၊	 နြ့်စန်ငြို့ေွင်	 ကရင်၊	 ချင်း၊	 လားဟူ၊	 ရှြ်း၊	 လီေူ၊	
ပတလာင်	ေိုင်းရင်းသား		လူငယ်	(၅၂)	ဦးပါဝင်ေက်တရာက်ကာ	
တကာင်းြွန်စွာ		မပုလုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။		
	 (၈)	၂၃	-၂၆၊	နိုဝင်ဘာလ	၂၀၂၂	ေွင်	Ecumenical	Seminar	
with	Youth	သင်ေန်းကို	(Zoom)	မြင့်	အြွဲ့အသင်းတော်ြျားမြစ်		
တသာ	(	LCC,	PCM,	MBC,	SSKBMS,	CPM,	Meththodist	Up-
per	Myanmar,	St.Gabriel’s	Church)	နှင့်	(1)	RCC,	KPCC	/	2	
Cooperating	 Bodies	 (MYFC,	 MEC)	 ေို့ြှ	 လူငယ်	 (၇၀)ဦး	
ေို့နှင့်	 တကျးဇူးတော်အားမြင့်	 	 တကာင်းြွန်စွာ	လုပ်တောင်နိုင်ခဲ့	
ပါသည်။	

၅။	စိန်တခါ်ြှုနှင့်	သင်ခန်းစာြျား
	 အချ ို့တသာအြွဲ့ဝင်	အသင်းတော်ြျား၏	ြခသက	လုပ်ငန်း	
စဉ်ြျားေွင်	 ရင်းနှီးြှုတဝးကွာမခင်း၊	 သက်ေိုင်ရာ	 တဒသန္တရ	
အသင်းတော်ြျားြှ	 အေက်အသွယ်	 အားနည်းမခင်းြျားသည်	
ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရး	လူငယ်လုပ်ငန်း၏	တရှ့လုပ်ငန်းစဉ်	
ြျားအေွက်	ကကီးြားတသာ	စိန်တခါ်ြှုြျားမြစ်ငပီး၊	တဒသန္တရအသင်း	
တော်ြျားနှင့်တသာ်လည်းတကာင်း၊	 အြွဲ့ဝင်	 အသင်းတော်ရှိ	 လူ	
ငယ်ြျားနှင့်တသာ်လည်းတကာင်း	 ပိုြိုရင်းနှီး	 လုပ်တောင်နိုင်ရန်	
ေက်သွယ်ကကိုးပြ်းလျက်	 	 ရှိပါသည်။	ယခုအခါ	 တေွ့ကကုံခံစား	

တနကကရတသာ	တမြမပင်အတမခအတနြျားနှင့်	ကပ်တရာဂါြျားတကကာင့်	
သင်ေန်းြျားကို	 အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျားနှင့်	 တသာ်လည်း	
တကာင်း၊	 တဒသန္တရ	 ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီမြင့်	
တသာ်လည်းတကာင်း၊	သင်ေန်းြျားအား	အေူေကွ	 မပုလုပ်ရန်	
ခက်ခဲတနတသာအတမခအတနြျားမြင့်	အားလုံး	 တေွ့ကကုံတနကကရပါ	
သည်။	

နိဂုံးနှင့်	တထာက်ခံေင်မပချက်ြျား
	 ဘုရားရှင်တကျးဇူးတော်အားမြင့်	 အတမခအတနြျားစွာ	 မြစ်	
တပါ်တသာ်လည်း			ေစ်လုံးေစ်ဝမြစ်တရး	လူငယ်လုပ်ငန်းြျား	ကို	
ယတန့ထက်ေိုင်	 လုပ်ကိုင်တောင်ရွက်ခွင့်ရရှိငပီး၊	 	 ေက်လက်	
လုပ်ကိုင်ခွင့်တပးတသာတကကာင့်	 တကျးဇူးတော်ချးီြွြ်းရင်း၊	 အေူ	
ေကွ	 လက်ေွဲ	 တြာ်တောင်တပးကကတသာသူ	 ေစ်တယာက်စီ				
ေိုင်းကိုလည်း	 အထူးပင်တကျးဇူးတကကာင်း	 တြာ်မပရင်း	 ေစ်လုံး	
ေစ်ဝေည်းမြစ်တရး	အြှုတော်မြေ်ေွင်	အေူေကွ	ေက်လက်
ပါဝင်လက်ေွဲလုပ်တောင်သွားြို့ရန်	ေိုက်ေွန်းရင်း								အထူးပင်	
တကျးဇူးေင်တကကာင်းတြာ်မပရင်း	နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။	

တစာလုကာ
အြှုတောင်အေွင်းတရးြှူး
ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရးလူငယ်လုပ်ငန်း
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	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ၊	 မြန်ြာ		
နိုင်ငံခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတပါင်းစုံဓြ္မသိပ္ပံသည်	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်ကာလ	
အေွင်း	 လုပ်တောင်ခဲ့တသာ	 လုပ်ငန်းတောင်ရွက်ြှုကို	 တကျးဇူး	
တော်	ချးီြွြ်းလျက်	ေင်မပအပ်ပါသည်။
	 (၁)	 ၂၃-၂၄၊	ဇွန်လ	 ၂၀၂၂ခုနှစ်	ေွင်	ေစ်လုံးေဝေည်းမြစ်
တရးတေွး	တနွးပွဲကို	 ရန်ကုန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီြှ	 ကိုယ်	
စားလှယ်	 (၅၂)	 ဦး	 မြင့်	 လူတေွ့အားမြင့်	 မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	
ရလာဒ်အတနမြင့်	ေစ်လုံးေဝေည်းမြစ်တရးေိုင်ရာ	ဓြ္မသတဘာ	
ေရားြျားကို	သြ္မာကျြ်းရှုတထာင့်၊	လူြှုတရး	ရှုတထာင့်ေို့ြှ	တလ့	
လာနိုင်ခဲ့ကကငပီး	 ရန်ကုန်ေိုင်းတဒသကကီးအေွင်းရှိ	 တဒသန္တရအ	
သင်းတော်ြျားတကာင်စီြျား	 တေွ့ေုံြိေ်သဟာယြွဲ့နိုင်ကကပါ	
သည်။
	 (၂)			၁၂၊	ဇလူိငု	်၂၀၂၂	ေငွ	်အပုခ်ျုပတ်ရးတကာြ်ေအီစည်းအတဝး	
ကို	 ၂၀၂၂-၂၀၂၄	တကာင်စီသက်ေြ်း	အုပ်ချုပ်တရး	တကာ်ြေီဝင်	
ြျားမြင့်	 မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ကာ	 ဓြ္မသိပ္ပံအုပ်ချုပ်တရးတကာ်ြေီြျား
တေွ့ေုံငပီး	လုပ်ငန်းစဉ်ြျား	သုံးသပ်ကာ	တရှ့လုပ်ငန်းစဉ်ြျား	ချ	
ြှေ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (၃)	 ၂၂-၂၃.၁၀.	 ၂၀၂၂	ေွင်	 	ေစ်လုံးေဝေည်းမြစ်တရးေိုင်
ရာတေွး	တနွးပွဲ	အစီအစဉ်	ကို	တဒသန္တရအသင်းတော်ြျားတကာင်စီ	
ြျားနှင့်မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (၄)	၁-၂၅	နိုဝင်ဘာ	၂၀၂၂	ေွင်	ေလုံးေဝေည်းမြစ်တရးတခါင်း	
တောင်သင်ေန်းအြှေ်စဉ်	၄၀	ကို			အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျားနှင့်	
တဒသန္တရအသင်းတော်ြျားတကာင်စီြှ	 ကိုယ်စားလှယ်တော်ြျား	
ကို	 ြိေ်ကကားကာ	 ၂၅	ရက်ော	Zoom	အားမြင့်	 မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ	
သည်။

စာကကည့်ေိုက်
	 မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတပါင်းစုံဓြ္မသိပ္ပံ	 စာကကည့်ေိုက်	
ေွင်	ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းေိုင်ရာ	ဓြ္မသတဘာေရား	ေိုင်ရာ၊	လူ
ြှုတရးေိုင်ရာ၊စီးပွားတရးေိုင်ရာ၊	 နိုင်ငံတရး၊	 သြိုင်းတကကာင်းနှင့်	
ဘာသာေရားြျားေိုင်ရာစာအုပ်	စုစုတပါင်း(၈၁၅၀)အုပ်ကို	ဝယ်	
ယူ၊	စုတောင်းထားငပီးပါသည်။	လစဉ်ထုေ်ြဂ္ဂဇင်းြျား၊	စာတစာင်	
ြျားကိုလည်း	ဝယ်ယူထားရှိပါသည်။
	 လက်ရှိေွင်	Online	library	software	(	KOHA	Software)	
ကို	 အသုံးမပုကာ	 စာရင်းသွင်းမခင်း	 လုပ်ငန်းြျားနှင့်	 စာကကည့်			
ေိုက်	 အေင့်မြှင့်မခင်းလုပ်ငန်းြျားကို	 လုပ်တောင်လျက်ရှိပါ	
သည်။

နိဂုံး
	 မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတပါင်းစုံဓြ္မသိပ္ပံသည်	 ေစ်လုံး	
ေစ်ဝေည်းမြစ်တရးေိုင်ရာ	 ပညာရပ်ြျားကို	 မြန့်တဝလျက်ရှိ
တသာလုပ်ငန်းအစီအစဉ်မြစ်တသာတကကာင့်	အြွဲ့ဝင်	အသင်းတော်	
ြျား၊	တဒသန္တရအသင်းတော်ြျားတကာင်စီြျားေို့	ပူးတပါင်းပါဝင်ြှု	
သည်	အတရးပါတသာကဏ္ဍမြစ်ပါသည်။	ထို့တကကာင့်	ဗဟိုတကာ်ြေီ	
ဝင်	ြျားအတနမြင့်	လြ်းညွှန်ြှုမပုမခင်း၊	ေုတောင်းခွန်အားတပးမခင်း	
ြျားမြင့်	 ပါဝင်တပးပါရန်	 အထူးတြေ္တာရပ်ခံ	 ပန်ကကားအပ်ပါ	
သည်။

ြိုင်တကသီြင်းဒင်
အကျ ိုးတောင်ညွှန်ကကားတရးြှူး
မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတပါင်းစုံဓြ္မသိပ္ပံ
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နိဒါန်း
	 မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ၊	 ေစ်လုံး	
ေစ်ဝေည်းမြစ်တရးဌာန၏	တောင်ရွက်ြှုြျားကို	အစီရင်ခံေင်မပ	
အပ်ပါသည်။	
	 ဘာသာတပါင်းစုံနှီးတနှာြလှယ်မခင်း	အစီအစဉ်ြှ	တကျာင်းသူ/
သား(Alumni)ြျားစုတပါင်းငပီး	 တောင်ငူငြို့၌	 ြွြ်းြံသင်ေန်းကို	
၉.၄.၂၀၂၂ခုနှစ်ေွင်	တသာ်လည်းတကာင်း၊	 ၂၂.၆.၂၀၂၂	 ခုနှစ်ေွင်	
မပည်၌တသာ်လည်းတကာင်း၊	 ၂၈.၆.၂၀၂၂	 ခုနှစ်ေွင်	 မပင်ဦးလွင်	၌	
တသာ်လည်းတကာင်း	တနရာ	(၃)	တနရာေွင်	မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။		
	 သင်ေန်းမပုလုပ်မခင်းအားမြင့်	 တကျာင်းသား/သူ(Alumni)
ြျား	 ေစ်ဦးနှင့်ေစ်ဦးေိုး၍	 ရင်းနှီးကျွြ်းဝင်ြှုရရှိမခင်း၊	 လက်ရှိ	
ဘာသာတပါင်းစုံ	 နှီးတနှာြလှယ်မခင်းေိုင်ရာ	 အတမခအတန	 အ	
တကကာင်းအရာြျားကို	 တေွးတနွးခဲ့မခင်း	သင်ေန်း၏	လိုအပ်ချက်	
ြျားနှင့်	အသိပညာဗဟုသုေ	ကွာဟြှုြျားကို	ဤသင်ေန်းအား	
မြင့်	 မပန်လည်တြာ်ထုေ်နိုင်ခဲ့မခင်း၊	 ေည်ကကည်ခိုင်ငြဲတသာ	

အတေွ့အကကုံအြှေ်ေရြျားစွာကို	 သင်ေန်းသားြျားအကကား
ေည်တောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	

နိဂုံး
	 အခုလိုကာလေွင်	 ဌာန၏လုပ်ငန်းတောင်ရွက်ရာေွင်	 စိန်
တခါ်ြှုအြျ ိုးြျ ိုးကကုံရတသာ်လည်း	ဘုရားသခင်၏	လြ်းမပ	ကွယ်	
ကာြှုနဲ့အေူ	 ဌာနတကာ်ြေီဝင်ြျား၏	 ကူညီလြ်းမပပါဝင်ြှု၊	
G.S,	A.G.S,	Finance	Department	နှင့်	Regional	Council	ြှ	
အသင်းတော်ြျား	 ပူးတပါင်းပါဝင်ြှုေို့တကကာင့်	 အခက်အခဲြရှိပဲ	
လုပ်ငန်းတောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မခင်းမြစ်တကကာင်းအား	 ြှေ်ေြ်းေင်	
ရင်း	ဤအစီရင်ခံစာကို	ေင်မပအပ်ပါသည်။	

Rev.ေိုင်ြွန်ဗန်လာ်ချွားငါ	
(Executive	Secretary)	
သာသနာမပုတရးနှင့်	ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရးဌာန

တစ်လုံးတစ်ဝတည်းြဖစ်ေရးဌာန

(တောင်ငူအစီအစဉ်)(မပည်အစီအစဉ်)

(မပင်ဦးလွင်အစီအစဉ်)
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တနာက်ခံသြိုင်း	
မြန်ြာနိုင်ငံသာသနာမပု	အြွဲ့ြျားကို	ကိုယ်စားမပုတသာတကာင်စီ
	 ၁၉၁၄	 ခုနှစ်	 Burma	 Representative	 Council	 of	
Mission	 ကို	 ြွဲ့စည်းစဉ်ကေည်းကပင်	 မြန်ြာလူြှုဝန်ထြ်း	
လုပ်ငန်းတောင်ရွက်ြှုြှာ	ေည်ရှိတနငပီးမြစ်သည်။	ယင်း	လုပ်ငန်း	
ြျားကို	 သဘာဝနှင့်လူလုပ်တဘးဒဏ်ခံစားရသူြျား၊	 ြေရား	
တခါင်းပုံမြေ်ခံရသည့်	 တောင်သူလယ်သြားြျား၊	 ကျန်းြာတရး	
ချ ို့ေဲ့သူြျား၊	 ပညာတရးနိြ့်ကျသူြျား၏	 ဘဝကို	 မြင့်ေင်တပး	
သည့်	တြးြကူညီြှုြျားပါဝင်ပါသည်။	
	 ၁၉၄၈	ခုနှစ်၊	လွေ်လပ်တရးရငပီးတနာက်ပိုင်း	 နိုင်ငံတရး၊	
စီးပွားတရး၊	စနစ်တမပာင်းလဲြှုနှင့်အေူ	လူြျ ိုးစုအတရးမပသနာြျား	
မြစ်တပါ်လာခဲ့သည်။	 ထိုတမပာင်းလဲြှု	 တရခံတမြခံအတမခအတနအရ	
The	 Burma	 Christian	 Council	 ကို	 Burma	 Council	 of	
Churches	(BCC)	ဟု	၁၉၇၄	ခုနှစ်ေွင်	အြည်တမပာင်းလဲတခါ်တဝါ်	
ခဲ့သည်။	ထိုတမပာင်းလဲြှုြျားတကကာင့်	 ဒုက္ခေင်းရဲတေွ့ကကုံခံစားရ	
သြူျားကိ	ုတြးြကညူရီန	်ရညရ်ယွလ်ှေက	်ခရစယ်ာနဝ်နထ်ြ်းဘေု	်
(Christian	 Service	 Board-	 CSB)	 ဟူ၍	 ြွဲ့စည်းမြစ်တပါ်	
လာခဲ့ပါသည်။	
	 ယင်းဘုေ်အြွဲ့တောင်ရွက်ချက်ြျားေွင်	 အတရးတပါ်	
ကယ်ေယ်တရး၊	 မပန်လည်တနရာချထားတရး၊	 မပန်လည်ထူတထာင်	
တရး	 (စိုက်ပျ ိုး/တြွးမြူ)	အသင်းတော်လှည့်လည်ရံပုံတငွ၊	လူြှုဝန်	
ထြ်းလုပ်ငန်းြျား	 (ပညာတရး၊	 ကျန်းြာတရးကဏ္ဍြျား)	 ပါဝင်ပါ	
သည်။	၁၉၇၇	ခုနှစ်၊	၁၉၉၁	ခုနှစ်ကာလြျားေွင်	တကျးလက်မပည်	
သူလူထုအေွက်	 သာြက	 တောင်ေန်းတဒသရှိ	 ေိုင်းရင်းသား	
ေို့၏	 လူြှုြွံ့ငြိုးတရးကို	 ရည်ရွယ်လှေက်	 အထူးစီြံကိန်း	 (၃)ကို	
လုပ်တောင်ခဲ့သည်။	ယင်းေို့ြှာ	Training	Institute	Particapa-
tion	 in	 National	 Development	 (TIPIND)	 နှင့်	 Ten	 Years	
Project	 (၁၀နှစ်ဘက်စုံ	 ြွံ့ငြိုးတရးစီြံကိန်း)	 ေို့မြစ်သည်။	
တဒသခံြျားအေွက်	ြျားစွာအကျ ိုးမြစ်ထွန်းတစခဲ့သည်။	
	 ၁၉၉၂	 ခုနှစ်ြှ	 စေင်၍	 ဤလုပ်ငန်းကိုထိတရာက်စွာ	

လုပ်တောင်နိုင်တရးအေွက်	တလ့လာမပင်ေင်မခင်းကို	မပုလုပ်ခဲ့ငပီး	
၁၉၉၄	ခုနှစ်ေွင်	မပန်လည်သုံးသပ်မခင်းကိုမပုလုပ်ခဲ့သည်။	CSB	ြှ	
Service	and	Developement	Department	ဟုအြည်တမပာင်း	
လဲတခါ်တဝါ်ခဲ့သည်ြှာ	ယတန့ေိုင်မြစ်ပါသည်။
	 ဝန်ထြ်းမခင်းနှင့်	 ြွံ့ငြိုးတရးဌာနသည်	 ၂၀၁၇-၂၀၁၉		
သုံးနှစ်ောကာလအေွင်း	ြွံ့ငြိုး	တရးလုပ်ငန်းြျားကို	လုပ်တောင်	
ခဲ့ပါသည်။
၁။	စွြ်းတောင်ရည်မြှင့်ေင်မခင်းလုပ်ငန်းြျား
၂။	ရပ်ရွာအတမခမပုလုပ်ငန်းြျားကို	ပံ့ပိုးမခင်း	နှင့်	
၃။	သဘာဝ	ပေ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ	ြွံ့ငြိုးတရးလုပ်ငန်းြျား	 မြစ်ပါ	
သည်။

၁။	၂၀၂၂	ခုနှစ်ဌာနလုပ်ငန်း၏အစီအစဉ်ြျား
	 Promotion	of	 Ecumenical	Movement	 and	Pro-
tection	of	Evnironment	in	Myanmar	(PEME)
	 ၁။	 ၂၀၂၂ခုနှစ်၊	 ဇန်နဝါရီလ	 (၂၅-၂၈)ရက်တန့ေွင်	 Envi-
ronment	 Challenge	 DRR	 and	 Climate	 Change	 Aware-
ness	 Training	 ကို	 The	 Salvation	 Army,	 CPM	 (Angli-
can),	 Myanmar	 Christian	 of	 the	 Blind	 (MCFB),	 MBC	
ေို့နှင့်လည်းတကာင်း၊	 တြတြာ်ဝါရီလ	 (၂၃-၂၆)ရက်	 တန့ေွင်	
Presbyterian	Church	of	Myanmar,	Independent	Presby-
terian	Church	of	Myanmar,	The	Methodist	Church	(Upper	
Myanmar),	Mara	Evangelical	Church	ေို့နှင့်	လည်းတကာင်း၊	
ြေ်လ	 (၂၃-၂၆)	 ရက်တန့ေွင်	 National	 YMCA,	 National	
YWCA,	 Myanmar	 Youth	 of	 Christ,	 National	 Ecumenical	
Church	Loan	Fund	Myanmar,	Myanmar	Christian	Leprosy	
Mission	ေို့နှင့်လည်းတကာင်း		Zoom	အားမြင့်	မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	
	 ၂။	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	 ဇူလိုင်လ	 ၂၉ရက်တန့ေွင်	 Environmental	
Related	Day	 (World	Environment	Day)	Myanmar	Chris-
tian	 Blind	 Fellowship	 (MCBF)	 နှင့်	 Lorrain	 Theological	
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Seminary	(MEC)	သွားတရာက်၍	ကျင်းပမပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	
	 ၃။	 Strengthening	 Church	 Activities	 ကို	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊	
တအာက်ေိုဘာလ	 (၁၀)	 ရက်ေွင်	 ဒုံရင်းကျြ်းစာတကျာင်း	
(ဘားအံငြို့)	 ေွင်လည်းတကာင်း၊	 တအာက်ေိုဘာလ	 (၁၄)	
ရက်ေွင်	 တရှာက်တချာင်း	အသင်းတော်၊	 ပုသိြ်ငြို့နယ်၊	 တအာက်	
ေိုဘာလ	 (၁၉)	 ရက်တန့ေွင်	 ြက်သဒစ်အသင်းတော်(တအာက်	
မြန်ြာမပည်)၊	 သံလျင်ငြို့ေွင်လည်းတကာင်း၊	 နိုဝင်ဘာလ	
(၁၇-၁၉)ရက်တန့ေွင်၊	 စီစန်းခိုတကျးရွာ၊	 ဝါတသာခိုတကျးရွာ၊	
ထီးတောတဒါ်တကျးရွာ၊	 ဒီတြာေိုငြို့နယ်ေွင်လည်းတကာင်း	သစ်	
ပင်စိုက်ပျ ိုးမခင်း	 ၊	သဘာဝ	ပေ်ဝန်းကျင်	ထိန်းသိြ်းမခင်းေိုင်ရာ	
အသိပညာတပး	တမပာကကားမခင်း	နှင့်	 	သင်ေန်းြျား	 မပုလုပ်မခင်း	
မပု	လုပ်ခဲ့ပါသည်။	
	 ၄။	 Experience	 Sharing	 and	 Waste	 Management	
Training	ကို	၂၀၂၂ခုနှစ်၊	နိုဝင်ဘာလ	(၂၃)ရက်တန့ေွင်၊	တြေ္တာ	
ဥယျာဉ်တမြ၊	ပဲခူးငြို့နယ်ေွင်	ကျင်းပမပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	
	 ၅။	Pratical	Learning	(သဘာတမြဩဇာမပုလုပ်မခင်း၊	အိြ်ခခံ	
ဥယျာဉ်သင်ေန်းကို	 ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ	(၅-၈)ရက်တန့	ေွင်	
ဩစိန့်ဘုရားတကျာင်း၊	 မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်၊	 ြန္တ
တလးသာသနာပိုင်နယ်၊(အဂဂလီကန်)	ေွင်မပုလုပ်ခဲ့သည်။	

	 ၂၀၂၂ခုနှစ်၊	ဇူလှိုင်လ(၂၆)ရက်တန့ေွင်	မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်	
ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ၊	 ဝန်ထြ်းမခင်းနှင့်	 ြွံ့ငြိုးတရး	
လုပ်ငန်းဌာနြှ	 ကကီးြှူး၍	 အနုပညာစွြ်းရည်ငပိုင်ပွဲ	 (တောင်း	

ပါးနှင့်	 ဝေ္ထုေို)	 ငပိုင်ပွဲကို	 ကျင်းပခဲ့ပါသည်။	 တောင်းပါးငပိုင်ပွဲ	
ေွင်	 ပထြေုကို	 တစာတဝလှေငံြိုး	 (ချစ်ရင်ထူး)၊	 ကျွန်းညိုကကီး	
အသင်းတော်၊	 ပိုးကရင်နှစ်မခင်းခရစ်ယာန်အြွဲ့ချုပ်၊	 ဒုေိယ	
ေုကို	 တစာောရှီးဘလု	 (ောရှီး)၊	 ဘားအံနှစ်မခင်းခရစ်ယာန်	
အသင်းတော်၊	 ကရင်နှစ်မခင်းခရစ်ယာန်အြွဲ့ချုပ်၊	 ေေိယေု	
ကို	တဒါ်မြင့်မြင့်ကကည်(ြိ)	ြွန်နှစ်မခင်းအသင်းတော်၊	 မြန်ြာ	နိုင်ငံ	
နှစ်မခင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်၊	 နှစ်သိြ့်ေုကို	 တစာြလားေဲ	
(ြလားေဲ)၊	ေားချက်ကရင်နှစ်မခင်းအသင်းတော်၊	ကရင်နှစ်မခင်း	
ခရစ်ယာန်အြွဲ့ချုပ်ြှရရှိခဲ့ငပီး၊	 ဝေ္ထုေိုငပိုင်ပွဲေွင်	 ပထြေု	 ကို	
တဒါ်ေင်နွဲ့(တြဉဿာ)	 ငြို့ြြက်သဒစ်အသင်းတော်(တအာက်	
မြန်ြာမပည်)၊	 ဒုေိယေုကို	 တဒါ်ေင်သန်း	 (ဂရုဏာ-ပဲခူး)၊	
ငြို့ြ	 ြက်သဒစ်အသင်းတော်၊	 မပည်တထာင်စု	 မြန်ြာနိုင်ငံ	
ြက်သဒစ်အသင်းတော်	 (တအာက်မြန်ြာမပည်)၊	 ေေိယေုကို	
ရှရီဝင့်သီရိဦး	 (Iceberg)၊	 သဲမြူ	 အရိုချင်းနှစ်မခင်း	 ခရစ်	
ယာန်အသင်းတော်၊	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 နှစ်မခင်းခရစ်ယာန်အြွဲ့	 ချုပ်၊	
နှစ်သိြ့်ေုကို	 စသက်တဇာ်မြင့်(ေန်ြာထိ-ကွင်းတဘာ)၊	 ကွင်း	
တဘာဇရပ်ေိပ်	 အသင်းတော်၊	 ပိုးကရင်နှစ်မခင်းခရစ်ယာန်အြွဲ့
ချုပ်ေို့ြှ	အသီးသီးေွေ်ခူးသွားခဲ့ကကပါသည်။
	 ငပိုင်ပွဲဝင်ေုရသူြျားကို	 ၂၀၂၂ခုနှစ်၊	 ဒီဇင်ဘာလ(၅)
ရက်တန့၊မြန်ြာနိုင်ငံ	 ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျား	 တကာင်စီ၊	
ရန်ကုန်ငြို့ေွင်	 ကျင်းပခဲ့တသာ	 Green	 Church	 Event	
(World	 Soil	 Day)	 အစီအစဉ်ေွင်	 ေုရရှိသူြျားအားလုံးကို	
ေုချးီမြင့်ခဲ့ပါသည်။
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	 (၄)	 တြလ	 ၃၁	 ရက်	 နှင့်	 ဇွန်လ	 ၅	 ရက်တန့ြျားေွင်	
မပည်ငြို့နှင့်	 တောင်ငူငြို့ြျားေွင်	 တဒသေိုင်ရာကွန်ယက်/
ပလက်တြါင်းအစီအစဉ်ေွင်	 (INGO,	 NGOs,	 CSO,	 Volun-
teer	 Group	 and	 4	 religious’	 leaders)	 ြျားနှင့်	 အေူေကွ	
ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။	
	 (၅)	 စီြံကိန်း	 အတကာင်အထည်တြာ်တောင်တရး	
လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို	 တြလနှင့်ဇူလိုင်လေွင်	 ကရင်မပည်နယ်၊	
ဘားအံငြို့၊	လှိုင်းဘွဲ့ငြို့ြျားေွင်	လုပ်တောင်ခဲ့ပါသည်။	
	 ထို့နည်းေူ	 စီြံကိန်းအတကာင်အထည်တြာ်တောင်တရး	
လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို	တြလနှင့်ဇူလိုင်လ	၂၀၂၂	ခုနှစ်ေွင်	ပဲခူးေိုင်း၊	
မပည်ငြို့နှင့်တောင်ငူငြို့ြျားေွင်	လုပ်တောင်ခဲ့ပါသည်။	

ဌာန၏	 Climate	 Change	 Adaptation	 Project	လုပ်ငန်းအစီ	
အစဉ်ြျား
	 (၁)		၉-၁၃၊	တြလ၊၂၀၂၂	ေွင်	(Waste	management)	
အမြင်ြွင့်သင်ေန်းအား	ကရင်မပည်နယ်၊	ဘားအံငြို့ေွင်မပုလုပ်	
ခဲ့ပါသည်။	ထို့အေူ	
	 (၂)	 ၉-၁၃၊	 တြလ၊၂၀၂၂	 ေွင်	 (Waste	 manage-
ment)	 အမြင်ြွင့်သင်ေန်းအား	 ပဲခူးေိုင်း၊	 မပည်ငြို့ေွင်မပုလုပ်	
ခဲ့ပါသည်။	

	 (၃)	 ၂၅.၇.၂၀၂၂ေွင်	 ဘားအံငြို့ရှိ	 (INGO,	 NGOs,	
CSO)	 အြွဲ့(၁၆)ြွဲ့ပါဝင်တသာ	 တဒသေိုင်ရာကွန်ယက်/ပလက်	
တြါင်းြျားေွင်	ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။	

နိဂုံး
	 ဌာန၏	 လုပ်ငန်းြျားကို	 ြခသကြှ	 ော၀န်ရှိတခါင်း	
တောင်ြျား၊	ဂိုဏ်းဂဏ	အြွဲ့၀င်အသင်းတော်	 (၁၃)	ပါးနှင့်	Co-
operating	body	ြှ	တခါင်းတောင်ြျား၏	ပူးတပါင်းပါ၀င်	ပံ့ပိုးမခင်း၊	
ော၀န်ယူတောင်ရွက်တပးမခင်း၊	 ဌာနတကာ်ြေီ၀င်ြျား၏လြ်း	
ညွှန်ြှုမြင့်	 ဌာနလုပ်ငန်းြျားကို	 ၂၀၂၂ခုနှစ်	 ၊	 ဧငပီလြှ	 စက်ေင်	
ဘာလအထိ	 အခက်အခဲ	 အကကပ်အေည်းြျားကကားြှအတကာင်	
အထည်တြာ်တောင်ရွက်နိုင်မခင်းအတပါ်	အထူးပင်	တကျးဇူးေင်ရှိ	
တကကာင်း	တြာ်မပအပ်ပါသည်။

တစာငြိုးတြာင်တြာင်မြ	    
အြှုတောင်အေွင်းတရးြှုး
ဝန်ထြ်းမခင်းနှင့်ြွံ့ငြိုးတရးလုပ်ငန်းဌာန
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	 မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ၊	 ေစ်လုံး
ေစ်ဝေည်းမြစ်တရးအြျ ိုးသြီးလုပ်ငန်းသည်	 ၁၉၇၀ခုနှစ်	 အ	
ေွင်းေွင်	 ဂိုဏ်းတပါင်းစုံြှ	 အြျ ိုးသြီးတခါင်းတောင်ြျား	 အေူ	
ေကွ	 တေွ့ေုံလက်ေွဲကကလျက်	 စေင်ြွဲ့စည်းခဲ့ကကပါသည်။	
အသင်းတော်ရှိ	 အြျ ိုးသြီးြျား	ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရးကို	
ြျက်တမခြမပေ်တစဘဲ	 တခေ်နှင့်အညီ	အတေွးအတခါ်၊	 ဗဟုသုေ	
ကကယ်ဝတစြှု၊	 တခါင်းတောင်ြှုအရည်အတသွးြျား	 ေိုးေက်တစြှု၊	
စီးပွါးတရး၊	 လူြှုတရး၊	 ဝိညာဉ်တရးကဏ္ဍြျားေွင်	 ြွံ့ငြိုးေိုးေက်	
တစြှုေို့အေွက်	အစီအစဉ်ြျား	လုပ်တောင်လျက်ရှိပါသည်။	
	 ၂၀၂၀ခုနှစ်ေွင်	 ဌာန၏	 နှစ်	 (၅၀)	 မပည့်ခဲ့ငပီမြစ်ပါသည်။		
သို့တသာ်	ကြ္ဘာ့ကပ်တရာဂါ	ကိုဗစ်	 	၁၉	တကကာင့်	 နှစ်	 (၅၀)	 မပည့်	
တရှေရေု	 တကျးဇူးတော်ချးီြွြ်းမခင်း	 အစီအစဉ်ကို	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်၊	
နိုဝင်ဘာ	(၂၀	)	ရက်	(စတနတန့)	ေွင်	ZOOM	(Online)	အားမြင့်	
မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	ထို့မပင်	လက်ရှိေိုက်ပွဲတရှာင်မပည်သူြျားနှင့်	
လိုအပ်တနတသာ	ကိုယ်ဝန်တောင်နှင့်	နို့ေိုက်ြိခင်ြျား၊	ြသန်စွြ်း	
ြျားအေွက်	ေေ်အားသတရွ့ပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။	

၁။	တခါင်းတောင်ြှုသင်ေန်း	(Leadership	Training	)	
	 (၁)	 ၂၂-၂၅ရက်၊	 ြေ်လ၊	 ၂၀၂၂ခုနှစ်ေွင်	 တခါင်းတောင်ြှု	
သင်ေန်းသို့	 ေက်တရာက်သူဦးတရ	 ကျား-၁၁ဦး၊	 ြ-	 ၃၂၊ဦး၊	
တပါင်း-	၄၃ဦး	ေက်တရာက်ခဲ့ငပီး		အသင်းတော်အြွဲ့ဝင်ြျား၊	တဒ	
သန္တရအသင်းတော်တကာင်စီ၊	 ဧြာတနွလအသင်းတော်	 (ယူနီယံ)		
တရှေမပည်သာ၊	 တြါဝီးဒီအြျ ိုးသြီး	 ဘက်စုံ	 ြွံ့ငြိုးတရး	 အသင်း၊	
Yangon	 Kayin	 Baptist	 Women	 Associationေို့ြှ	 ပါဝင်	
ခဲ့ပါသည်။
	 (၂)	 ၂၄-၂၇ရက်၊	 တြလ၊	 ၂၀၂၂ခုနှစ်ေွင်တခါင်းတောင်ြှုသင်
ေန်းသို့	 ေက်တရာက်သူဦးတရ	ကျား-	 ၈ဦး၊	 ြ-	 ၃၆ဦး၊	 တပါင်း-	
၄၄ဦး	 ေက်တရာက်ခဲ့ငပီး	 အသင်းတော်အြွဲ့ဝင်ြျား၊	 တဒသန္တရ	
အသင်းတော်တကာင်စီ၊	 ဧြာတနွလအသင်းတော်	 (ယူနီယံ)	
တရှေမပည်သာ၊	 	 တြါဝီးဒီ	 အြျ ိုးသြီးဘက်စုံ	 ြွံ့ငြိုးတရးအသင်း၊	
ဒလ-ဟံသာဝေီသာသနာနယ်၊	Yangon	Kayin	Baptist	Wom-
en	Associationေို့ြှ	ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။	
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	 (၃)	 ၁၉-၂၂ရက်၊	 စက်ေင်ဘာလ၊	 ၂၀၂၂ခုနှစ်ေွင်	
တခါင်းတောင်ြှုသင်ေန်းသို့	 ေက်တရာက်သူဦးတရ	 ကျား-၁၈ဦး၊	
ြ-၃၂ဦး၊	 တပါင်း-	 ၅၀ဦးေက်တရာက်ခဲ့ငပီး	 အသင်းတော်	 အြွဲ့	
ဝင်ြျား၊	 တဒသန္တရအသင်းတော်တကာင်စီ၊	 တြါဝီးဒီ	 အြျ ိုးသြီး	
ဘက်စုံြွံ့ငြိုးတရးအသင်း၊	ဒလဟံသာဝေီ	သာသနာနယ်၊	တောင်	
ကကီးကက်သလစ်အြျ ိုးသြီးအြွဲ့၊	 Yangon	 Kayin	 Baptist	
Women	Association,	Karen	Women	Empowerment	Group	
ေို့ြှပါဝင်ခဲ့ပါသည်။	

၂။	 Human	 Trafficking	 Awareness	 and	 Myanmar	 Legal	
System	Training
	 ၁၇-၁၈ရက်၊	 တအာက်ေိုဘာလ၊	 ၂၀၂၂ခုနှစ်ေွင်	 Yangon	
Kayin	Baptist	Women	Associationနှင့်	ေစ်လုံးေစ်ဝေည်း	
မြစ်တရးအြျ ိုးသြီးလုပ်ငန်းေို့ပူးေွဲမပုလုပ်တသာ	Human	Traf-
ficking	Awareness	and	Myanmar	Legal	System	Training	
သို့	 ေက်တရာက်သူဦးတရ	 ကျား-	 ၈ဦး၊	 ြ-	 ၂၇ဦး၊	 တပါင်း-	
၃၅ဦးေက်တရာက်ခဲ့ငပီး	 အသင်းတော်အြွဲ့ဝင်ြျား၊	 ဧြာတနွလ	
အသင်းတော်	(ယူနီယံ)	လှိုင်သာယာ	နှင့်	တရှေမပည်သာ	၊	တဒသန္တရ	
အသင်းတော်တကာင်စီ၊	 တြါဝီးဒီ	 အြျ ိုးသြီး	 ဘက်စုံြွံ့ငြိုးတရး	
အသင်း၊	ဒလဟံသာဝေီသာသနာနယ်	ေို့ြှ	ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

၃။	 (က)	 ကြ္ဘာလုံးေိုင်ရာေုတောင်းရာတန့အစီအစဉ်	 (World	
Day	of	Prayer)	
		 ြေ်လ	 ပထြပေ်	 (တသာကကာတန့)	 ကြ္ဘာလုံးေိုင်ရာ	
ေုတောင်းရာတန့၏	 ၂၀၂၂ခုနှစ်	အဓိက	အချက်ြှာ	 	 ‘’I	 Known	
the	 Plans	 I	 Have	 for	 you’’	 ‘သင်ေို့အြို့ကကံစည်တသာ	
အကကံေို့ကိုငါသိ၏’’		တခါင်းစဉ်မြင့်	ဘာသာမပန်မခင်း၊	မြန့်တဝမခင်း	
ြျားကို	ြခသက	အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျားနှင့်	တဒသန္တရအသင်း
တော်တကာင်စီြျားထံသို့တပးပို့ငပီး	 အသင်းတော်အသီးသီးြှ	 ၄င်း	
ေို့နှင့်	နီးစပ်ရာ	အချနိ်ေွင်	ဝေ်မပုမခင်းအစီအစဉ်ြျားကိုမပုလုပ်
ကကပါသည်	။	

၃။	 (ခ)	 အာရှအသင်းတော်အြျ ိုးသြီးကွန်ြရင့်တန့	 (Asia	
Church	Women’s	Conference	Day)	
	 နှစ်စဉ်	မပုလုပ်တလ့ရှိသည့်	နိုဝင်ဘာ	(၁၅)	ရက်	တန့	အာရှအ
သင်းတော်အြျ ိုးသြီးကွန်ြရင့်တန့	၂၀၂၂	ခုနှစ်	အဓိက	အချက်ြှာ	
“	ခရစ်တော်နှင့်အေူထတမြာက်မခင်း	”	‘	Raised	with	Christ	”	
တခါင်းစဉ်မြင့်	 ဘဂဂလားတဒ့ရှ်	 အြျ ိုးသြီးြျားအြွဲ့	 (ACWC	 )	 ြှ	
ဝေ်မပုမခင်းအစီအစဉ်ကို	 တရးေွဲငပီး	 နိုင်ငံအသီးသီးြှ	 ဘာသာ	
မပန်မခင်း၊	 မြန့်တဝမခင်းြျားကို	 ြိြိနှင့်	 သက်ေိုင်သည့်	 အသင်း	
တော်ြျားထံသို့	တပးပို့ခဲ့ကကပါသည်။	

၄။	အိြ်ေွင်းသက်တြွးြှုလုပ်ငန်းတထာက်ပံ့မခင်းအစီအစဉ်
		 ၂၀၂၂ခုနှစ်၊တအာက်ေိုဘာ	 -နိုဝင်ဘာလအေွင်း	 	အိြ်ေွင်း
သက်တြွးြှုလုပ်ငန်းတထာက်ပံ့မခင်းအစီအစဉ်ကို	အြွဲ့ဝင်	အသင်း	
တောရ်ှအိြျ ိုးသြီး	(၄၃)	ဦးေိုက့ိ	ုေနိငုေ်ပိငုလ်ပုင်န်းလပုတ်ောင	်
နိုင်ရန်အေွက်တထာက်ပံ့မခင်းြျားမပုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။	

၅။	၁၆	ရက်ောလှုပ်ရှားြှုအစီအစဉ်	(16	days	of	Activism) 
	 	၂၀၂၂ခုနှစ်	၊	ဒီဇင်ဘာ	(၈)	ရက်တန့ေွင်		၁၆	ရက်ောလှုပ်ရှားြှု	
အစီအစဉ်ကို	 မြစ်ကကီးနားေွင်	 မပုလုပ်ငပီး	 လူဦးတရ	 (၁၅၀)	 ဦး	
ေက်တရာက်ခဲ့ပါသည်။	

တအာင်မြင်ြှုနှင့်ရလဒ်ြျား
	 (၁)	အသင်းတော်၊	အြွဲ့အစည်းေွင်	 ြိြိပါဝင်သည့်	 တနရာ	
ေွင်	ြည်ကဲ့သို့	ေန်ြိုးထားရြည်၊	တခါင်းတောင်ေစ်ဦးသည်	ြိြိ	
အြွဲ့အစည်းေိုးေက်တအာင်ြည်ကဲ့သို့	 လုပ်တောင်ရြည်နှင့်	
အတစခံတကာင်းေစ်ဦးမြစ်ရြည်ေိုသည့်	 အသိပညာြျားစွာရရှိ	
တကကာင်း၊
	 (၂)	Leadership	is	Action,	not	position	ေိုသည့်အေိုင်း	
ြိြိအသင်းတော်ေွင်	 ဦးတောင်သူအမြစ်	 ပါဝင်	 ေက်ကပ်တန	
ချနိ်ေွင်	 Action	 မြစ်တအာင်	 ယခုထက်ပိုကကိုးစားြည်မြစ်	
တကကာင်း၊	 Action	 Plans	 တေွေွဲငပီး	 မပုမပင်တမပာင်းလဲြည်	 မြစ်	
တကကာင်း၊
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	 (၃)	 ရရှိသည့်အသိပညာြျားကို	 လက်ေင့်ကြ်းြည်၊	
ြိသားစုေွင်လည်း	ကတလးငယ်ြျားကို	ငယ်စဉ်ဘဝကပင်	Gen-
der	 ခွဲမခားြှုြရှိတအာင်	သင်ကကားမခင်း၊	 တလ့ကျင့်မခင်းမြင့်အစမပု	
ြည်မြစ်တကကာင်း၊	
	 (၄)	ဂျဲန်ဒါ၊	လူြှုတရး၊	အကကြ်းြက်မခင်း၊	ခွဲမခားေက်ေံမခင်း၊		
ေရားြှေေမခင်းစသည့်	 ရှု့တထာင့်ြျားစွာကို	 သြ္မာကျြ်းစာ	
အမြင်မြင့်		တလ့လာသိရှိခွင့်ရရှိမခင်း၊	
	 (၅)	 အတရးတပါ်ခွဲစိေ်ြီးြွားသည့်	 ေိုက်ပွဲတရှာင်	 ကိုယ်ဝန်	
တောင်၊	ခွဲစိေ်ကုသြည့်	နို့ေိုက်ြိခင်နှင့်	ြုေိုးြြျားေို့အေွက်	
တငွသားမြင့်	ပံ့ပိုးတပးနိုင်ခဲ့မခင်း၊
	 (၆)	 အြျ ိုးသြီးြျားအတနမြင့်	 လုပ်ငန်းြျားလက်ေွဲလုပ်
တောင်ရာေွင်	အြျ ိုးသြီးြျား	အချင်းချင်းတနရာတပးမခင်း၊	အကကံ	
ဉာဏ်ြျားကို	 နားလည်လက်ခံတပးမခင်း၊	 အြျ ိုးသားြျားအားရန်
သူလိုသတဘာြထားဘဲ	 အတမခအတနြျားအတပါ်	 တအးတအးတေး	
တေးညှိနှိုင်းတောင်ရွက်ြှုြျားမြင့်	 ထည့်သွင်းစဉ်းစားရြည်ဟု	
သုံးသပ်ခဲ့ကကမခင်း၊
	 (၇)	 GBV	 နှင့်သက်ေိုင်တသာ	အခက်အခဲ၊	 မပဿနာြျားကို	
ေစ်ဦးေည်း၊	ေစ်ြိသားစုေည်းြဟုေ်ပဲ	ကွန်ယက်ချေိ်ေက်	
၍	ပူးတပါင်းတမြရှင်းရန်လိုအပ်တကကာင်းသိရှိလာမခင်း၊

၆။	စိန်တခါ်ြှုြျား
	 (၁)	 Online	 နှင့်မပုလုပ်ရမခင်းအားမြင့်	 ေချ ို့တသာ	 တနရာ	
ြျားေွင်	 	 Internet	 connection	 ကန့်သေ်ချက်ြျားရှိမခင်း	
တကကာင့်	အခက်အခဲြျားရှိမခင်း၊	
	 (၂)	ကြ္ဘာ့ကပ်တရာဂါ	 Covid	 19	နှင့်	 နိုင်ငံတရးြေည်ငငိြ်ြှု	
ြျားတကကာင့်	 အစီအစဉ်ြျားကိုထိတရာက်စွာလုပ်တောင်နိုင်ရန်	
အခက်အခဲြျားရှိမခင်း၊	 ခက်ခဲြှုြျားကကားထဲြှ	 သင်ေန်းြျား၊	
တေွးတနွးပွဲြျား၊	 အစည်းအတဝးြျားမပုလုပ်နိုင်ခဲ့မခင်းသည်	 အြွဲ့	
ဝင်အသင်းတော်၊	တဒသန္တရအသင်းတော်ြျားတကာင်စီ၊	ကွန်ယက်	
အြွဲ့ြျားေို့၏	 ပါဝင်ပူးတပါင်းြှုေို့တကကာင့်သာ	 မြစ်သည်။	ေက်	
လက်၍	 ေုတောင်းတပးမခင်း၊	 အကကံဉာဏ်ြျား	 တပးမခင်း၊	 ကူညီ	
အားတပးမခင်းြျားနှင့်အေူ	ေက်လက်	 ပူးတပါင်း	 ပါဝင်တပးကကပါ	
ရန်	တြေ္တာရပ်ခံလျက်	တလးစားစွာမြင့်တကျးဇူးေင်မခင်းနှင့်အေူ	
နိဂုံးချုပ်တြာ်မပအပ်ပါသည်။

ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းအြှုတော်မြေ်၌၊
	သွဲ့စာ
အြှုတောင်အေွင်းတရးြှူး
ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရးအြျ ိုးသြီလုပ်ငန်း

တေးသံရှင်တစာတအာင်ြျ ိုးြှ		သီေိုချးီြွြ်းတနစဉ်

ေရာြြိုင်တကသီြင်းဒင်ြှ	သင်ကကားစဉ် အတြးအတမြ	ကဏ္ဌ

တေးသံရှင်လားဒင့်ထားရ်ရီြှ	သီေိုချးီြွြ်းစဉ်
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Civil	 Peace	 Service	 (CPS)	 စီြံချက်သည်	 Bread	 for	 the	
World	 ၏	 ပံ့ပိုးြှုမြင့်	 ၂၀၂၁-၂၀၂၃	 သုံးနှစ်ော	 မပုလုပ်ြည့်	
စီြံချက်မြစ်ပါသည်။
	 (၁)	သေင်းအချက်အလက်ြျားအတပါ်	တဝြန်ပိုင်းမခားသည့်	
အရည်အတသွးကို	ေိုးမြှင့်ရန်၊	ေိုရှယ်ြီဒီယာြျားအသုံးမပုမခင်း၏	
အနှုေ်သတဘာတောင်တသာ	အကျ ိုးသက်တရာက်ြျားကို	တလျာ့ချ	
နိုင်ရန်	 သေင်းအချက်အလက်ြျား	 ေက်သွယ်မပန်ကကားတပးပို့	
ရာေွင်	 ပဋိပက္ခြမြစ်တစရန်	 ထိခိုက်ြှုြမြစ်တစရန်	 နည်းလြ်း
ြျားချြှေ်နိုင်မခင်းမြင့်	ငငိြ်းချြ်းစွာ	အေူယှဉ်ေွဲတနနိုင်ရန်။	
	 (၂)	 အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျား၊	 ပူးတပါင်းေက်သွယ်တသာအ
ြွဲ့အစည်းြျားနှင့်	 ေက်သွယ်ြှုကွန်ယက်ကို	 ပိုြိုအားတကာင်း	
တစရန်	ရည်ရွယ်ချက်မြင့်	စီြံချက်ကို	လုပ်တောင်မခင်းမြစ်ပါသည်။
	 ထိုအေူ	 မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ	
၏	ကာလရှည်ကကာစွာ	 ရပ်ေန့်တနခဲ့တသာ	ေက်သွယ်မပန်ကကား	
တရးေိုင်ရာ	လုပ်ငန်းြျားကို	မပန်လည်	အသက်သွင်းသည့်	အတန	
မြင့်	 ဌာနြျား၏	လုပ်ငန်းြျား	ပိုြိုတချာတြွ့စွာ	လည်ပေ်နိုင်တရး	
နှင့်	လိုအပ်တသာ	နည်းပညာေိုင်ရာ	ပံ့ပိုးကူညီမခင်းြျားကို	လုပ်	
တောင်လျက်	 ရှိသလို	 ြိေ်ြက်အသင်းတော်ြျား၊	 ပူးတပါင်း	
ေက်သွယ်တသာ	အြွဲ့အစည်းြျားနှင့်	တဒသန္တရအသင်းတော်ြျား	
အား	ရင်းနှီးြှုေည်တောက်မခင်းနှင့်	သေင်းအချက်အလက်ြျား	
ေက်သွယ်မပန်ကကားမခင်းလုပ်ငန်းြျားကိုလည်း	 ကကိုးစားလုပ်	
တောင်လျက်ရှိပါသည်။

စီြံချက်လုပ်ငန်းြျား
	 (၁)	 အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျား၊	 ပူးတပါင်းေက်သွယ်တသာ	
အြွဲ့အစည်းြျားြှ	 ေက်သွယ်တရးလုပ်ငန်းြျား	 စိေ်ပါဝင်စား	
လုပ်တောင်သူြျားနှင့်	 တေွ့ေုံမခင်းကို	 ၄	 ဂျူလိုင်	 ၂၀၂၂ေွင်	
မပုလုပ်ခဲ့ငပီး	CPS	အတနမြင့်	အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျား၊	ပူးတပါင်း	
ေက်သွယ်တသာ	 အြွဲ့အစည်းြျားြှာ	 ေက်သွယ်တရးေိုင်ရာ	
လုပ်ကိုင်တနသူြျားနှင့်	 ကနဦးတေွ့ေုံကာ	 သူေို့လုပ်တောင်တန	
တသာ	အတမခအတနြျားကို	ရှင်းလင်းေင်မပမခင်းအား	ကကားနာမခင်း၊
ေက်သွယ်တရးေိုင်ရာ	 လုပ်ငန်းြျားမြစ်တသာ	 သေင်းအချက်	
အလက်ြျား	စီးေင်းြှုေိုင်ရာ	လုပ်ငန်းစဉ်ြျားအေွက်	တေွးတနွး	
ေိုင်ပင်မခင်း၊	 CPS	 ြှာ	 လုပ်ကိုင်ြည့်	 အစီအစဉ်ြျားမြစ်တသာ	
ေက်သွယ်တရးနှင့်	 ေိုင်တသာ	အတေွ့အကကုံတဝြှေမခင်း၊	 သုံးရက်	
ောသင်ေန်း	 နှင့်	 ၂	 ရက်ော	 အလုပ်ရုံတေွးတနွးပွဲမပုလုပ်ရန်ရှိ	
သည်ြျားကိုေင်မပမခင်းနှင့်	 အကကံဉာဏ်ြျား	 တောင်းခံမခင်းြျား	
မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 ေက်တရာက်လာသူြျားြှ	 တနာက်လုပ်ြည့်	 သင်ေန်းြျား	
ေွင်	 အသင်းတော်ေစ်ခု/အြွဲ့အစည်းေစ်ခုအေွက်	 ကိုယ်စား	
လှယ်	 တစလွှေ်ရာေွင်	 ေစ်ဦးအစား	 နှစ်ဦး	 သေ်ြှေ်တပးရန်	
တောင်းေိုခဲ့ပါသည်

Civil Peace Service (CPS)
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	 (၂)	ေက်သွယ်တရးနှင့်	သေင်းြီဒီယာေိုင်ရာ	အတေွ့အကကုံ	
တဝြှေမခင်းကို	၁၄	ဂျူလိုင်	၂၀၂၂	ေွင်	 မပုလုပ်ခဲ့ငပီး	သိက္ခာတော်ရ	
ေရာအယ်ဂလယ်ြှူး	 (မြန်ြာ့ေြန်	 အယ်ဒီောတဟာင်း)	 ြှ	
ပုံနှိပ်ြီဒီယာနှင့်	 စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝေ်	 တခါင်းစဉ်မြင့်လည်း	
တကာင်း၊	ေရာြတနာ်ြိုးဘီ	(ေက်သွယ်တရး	ဒါရိုက်ော၊	တဝါဗီရှင်)	
ြှ	 အြွဲ့အစည်းေိုင်ရာ	 ေက်သွယ်တရးလုပ်ငန်းတခါင်းစဉ်မြင့်	
လည်းတကာင်း၊	ေရာြ	ဂျူးဒစ်	(စီဘီအြ်	ခရစ်ယာန်ြီဒီယာ)	ြှ	
ေိုရှယ်ြီဒီယာတခါင်းစဉ်မြင့်	 ဦးတောင်	တေွးတနွးခဲ့ငပီး	 ေစ်ရက်	
ောအစီအစဉ်ကို	 Zoom	 +	 Inperson	 (Hybrid)	 မပုလုပ်ခဲ့ရာ	
အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျား၊	 ပူးတပါင်း	 ေက်သွယ်တသာ	 အြွဲ့	
အစည်းြျားြှ	 ကိုယ်စားလှယ်	 (၄၀)	 ခန့်မြင့်	 တအာင်မြင်စွာ	
ကျင်းပမပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

(၃)	 ေက်သွယ်တရးနှင့်	 သေင်းြီဒီယာေိုင်ရာ	 သုံးရက်ော	
သင်ေန်းကို	 ၇	 -	 ၉	 စက်ေင်ဘာ	 ၂၀၂၂	 ေွင်	 မပုလုပ်ခဲ့ငပီး	
ပထြတန့ေွင်	သေင်းြီဒီယာေိုင်ရာသိနားလည်ြှုတခါင်းစဉ်မြင့်	
ေရာတဂျပိုင်	 (အယ်ဒီောချုပ်၊	 ဧရာဝေီ	သေင်းဌာန)ြှ	လည်း	

တကာင်း၊	ဒုေိယတန့ေွင်	အြွဲ့အစည်း	ေိုင်ရာ	ေက်သွယ်တရးလုပ်	
ငန်းတခါင်းစဉ်မြင့်	 ေရာြ	 တအးမြငငိြ်း	 ြှ	 လည်းတကာင်း၊	
ေေိယတန့ေွင်	ေက်သွယ်တရးေိုင်ရာ	 တပါ်လစီတရးေွဲမခင်းနှင့်	
လုပ်ငန်းလုပ်တောင်မခင်း	 တခါင်းစဉ်မြင့်	 ေရာြတအးသဒ္ဒါလှ	
(ေက်သွယ်တရးြန်တနဂျာ)	ေို့ြှ	အွန်လိုင်းြှ	ေေင့်	သင်ကကားငပီး	
ေရာြဒီြိုးနာခူးြှ	 လူတေွ့မြင့်	 ဦးတောင်ကာ	 သင်ေန်းကို	
ောဝန်ယူခဲ့ပါသည်။	ကိုယ်စားလှယ်	 ၄၀	 တယာက်	 ပါဝင်	ေက်	
တရာက်ခဲ့ငပီး	တအာင်မြင်စွာ	မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (၄)	 ၃-၄၊	 နိုဝင်ဘာလ၊	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်ေွင်လည်း	သုံးရက်ော	
အစီအစဉ်ေွင်	ေက်တရာက်ခဲ့တသာ	အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်	 (၁၃)	
ပါးနှင့်	 ပူးတပါင်းေက်သွယ်တသာ	 အြွဲ့အစည်း	 (၁၄)	 ပါး	 ြှ	
ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့်	မပန်လည်တေွ့ေုံကာ	ေက်တရာက်လာသူ	
ြျားြှ	 ယင်းေို့၏	 	 အသင်းတော်ြျား	 နှင့်	 အြွဲ့အစည်းြျား၏		
သေင်းအချက်အလက်ြျားကို	 မပန်လည်ြွြ်းြံ	 စုတောင်း	
အေည်မပုကာ	 အသင်းတော်ြျား၊	 အြွဲ့အစည်းြျား၏	 တန့ထူး	
တန့မြေ်ြျားနှင့်	 အေူ	 Planner	 ကိုလည်း	 ထုေ်တဝ	 မြန့် မြူး	
နိုင်ခဲ့ပါသည်။
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	 (၄)	ြခသက	ဌာနြှ	ဝန်ထြ်းြျားနှင့်	Cooperating	Meet-
ing	 ကိုလည်း	 နိုဝင်ဘာ	 ၁၈	 တန့ေွင်	 Cozy	 Farm	 ၌	 မပုလုပ်	
နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (၅)	 ြခသက၏	 လှုပ်ရှားြှုြျားအား	 နှစ်အကုန်ေွင်	
သေင်းလွှာအမြစ်	 ထုေ်တဝကာ	 အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျားနှင့်	
ပူးတပါင်းေက်သွယ်တသာအြွဲ့အစည်းြျားသို့	မြန့် မြူး	တပးပို့မခင်း	
ကိုလည်း	လုပ်တ	ောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

	 ထိုအမပင်	 ြခသက၏	 ေက်သွယ်မပန်ကကားတရးလုပ်ငန်း	
အတနမြင့်	 လုပ်ငန်းတောင်ောြျားကိုလည်း	 တအာက်ပါအေိုင်း	
မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (၁)	(၈၈)	ကကြိတ်မြာက	်ြခသက	သင်းလုံးကျွေအ်စည်းအတဝး	
ကကီးတနာက်ပိုင်း	 ြခသက၏	 ၂၀၂၂-၂၀၂၄	 သက်ေြ်းအေွက်	
သေင်းအချက်အလက်ြျားကို	 လက်ကြ်းစာတစာင်အမြစ်	
မြန်ြာဘာသာနှင့်တရာ	 အဂ်လိပ်ဘာသာမြင့်ပါ	 ထုေ်တဝကာ	
အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျား၊	 တဒသန္တရအသင်းတော်ြျား၊	 ပူးတပါင်း	
ေက်သွယ်တသာအြွဲ့အစည်းြျားထံသို့	တပးပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (၂)	ြခသက	၏	ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းမြစ်တရး	လှုပ်ရှားြှုကို		
ြှေ်ေြ်းမပုစုက	တမြပုံအမြစ်	တရးေွဲမခင်းကိုလည်း	 မပုလုပ်နိုင်ခဲ့	
ပါသည်။
	 (၃)	 အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျား၏	 ေည်တနရာမပ	 တမြပုံကို	
လည်း	 တရးေွဲကာ	 အြွဲ့ဝင်အသင်းတော်ြျားသို့	 တပးပို့နိုင်ခဲ့ပါ	
သည်။

	 (၄)	 ြခသက၏	တြ့ဘွေ်စာြျက်နှာနှင့်	 ဝက်ေိုဒ်ကိုလည်း	
သေင်းြျားေင်မခင်းနှင့်	 မပင်ေင်ြွြ်းြံမခင်းြျားကိုလည်း	 မပု	
လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	
	 (၅)	ြခသက၏	official	mail	မြစ်တသာ	info@mccoikom	
ကိုလည်း	 တစာင့်ကကည့်ကာ	 သက်ေိုင်ရာသေင်းြျားကို	 သက်	
ေိုင်ရာဌာနြျားသို့	 သေင်းတပးပို့မပန်ကကားမခင်းကိုလည်း	 လုပ်	
တောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 (၅)	 ြခသက၏	 သင်ေန်းြျား၊	 လှုပ်ရှားြှုြျားအား	 ြှေ်	
ေြ်းဓါေ်ပုံြျား	ရိုက်ကူးတပးမခင်း။	Zoom	မြင့်	မပုလုပ်တသာ	အစီ	
အစဉ်ြျားအေွက်	 နည်းပညာပိုင်းေိုင်ရာ	 အကူအညီတပးမခင်း	
ြျားကိုလည်း	လုပ်တောင်တပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
	 ကိုဗစ်တရာဂါလှိုင်းနှင့်အေူ	 နိုင်ငံတရးြေည်ငငိြ်ြှုြျားရှိတန
တသာ်လည်း	 ဘုရားသခင်၏	 တကျးဇူးတော်တကကာင့်	 အြွဲ့ဝင်	
အသင်းတော်ြျား၊	 ပူးတပါင်းေက်သွယ်တသာ	အြွဲ့အစည်းြျားြှ	
ယုံကကည်စွာ	 လက်ေွဲလျက်	 အစီအစဉ်ြျား	 လုပ်တောင်နိုင်ခဲ့ရ	
သလို	ြခသကြှ	ဝန်ထြ်းြျား၏	အားတပးကူညီြှုတကကာင့်	၂၀၂၂	
ေစ်နှစ်ောလုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို	 တအာင်မြင်စွာ	 လုပ်တောင်နိုင်ခဲ့	
တကကာင်း	အစီရင်ခံစာ	ေင်မပအပ်ပါသည်။

တစာအိုြဲတဂး
ပတရာဂျက်ြန်တနဂျာ
Civil	Peace	Service	(CPS)
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သြိုင်းတကကာင်း	
	 ၁၉၈၈	 ခုနှစ်၊	 နိုင်ငံတော်အစိုးရြှ	 HIV	 ပိုးရှိသူကို	
စေင်တေွ့ရှိတကကာင်း	 တကကမငာသည့်တနာက်ြှ	 စေင်၍	MCC	၏	
လုပ်ငန်းဌာနြျားကို	HIV/AIDS	အသိပညာ	ဗဟုသုေကို	စေင်	
တပးခဲ့ပါသည်။	 ကချင်မပည်နယ်နှင့်	 အတရှ့ရှြ်းကျ ိုင်းေုံေွင်	
ြူးယစ်တေးဝါးမပဿနာ၊	လိင်အတပျာ်အပါးမပသာနာြျားတကကာင့်	
HIV	ပိုးကူးစက်ခံရငပီး၊	တသေုံးြှုြျားမပားလာတသာအခါ၊	အသင်း	
တော်တခါင်းတောင်ြျား	 သေိထား	 လာကကတသာတကကာင့်၊	
HIV/AIDS	 Awareness	 ကို	 MCC	 ြှဦးတောင်ငပီး	 HIV/AIDS	
အသိပညာြျား	 တပးခဲ့ပါသည်။	 	 ၁၉၉၃ခုနှစ်၊	 ြေ်လေွင်	 AIDS	
တကာြ်ေကီိ	ု	စေငြ်ွဲ့စည်းခဲရ့ာ၊		လငူယဌ်ာနနငှ့အ်ြျ ိုးသြီးဌာနြ	ှ
လည်း	 ပူးတပါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။	 ၁၉၉၅ခုနှစ်၊	 N-YMCA	 ေွင်	
ကျင်းပတသာ	 Round	 Table	 Meeting	 ေွင်	 HIV	 စီြံချက်	
ကိုမပုလုပ်သင့်တကကာင်း	 ေင်မပခဲ့ရာ	 သတဘာေူညီရယူခဲ့ငပီး၊	
HIV/AIDS	 ကာကွယ်ေားေီးတရး	 မပုစုတစာင့်တရှာက်တရး	
လုပ်ငန်းြျားကို	 ယတန့ေိုင်တအာင်	 တောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။	
ကနဦးေွင်	 တဒသ	 (၂)ခုြှ	 စေင်ခဲ့ငပီး၊လိုအပ်ချက်တပါ်ြူေည်	
၍	 တဒသြျားကို	 ေိုးချဲ့တောင်ရွက်ခဲ့ရာ	 တဒသ	 (၉)ခုြှ	
အသင်းတော်ြျား	 နှင့်ပူးတပါင်းတောင်ရွက်ခဲ့သည်။	 အသင်း	
တော်၏	 ပါဝင်ြှုမြင့်တောင်ရွက်ခဲ့ငပီးတနာက်	 Norwe-
gian	 Church	 AIDS	 (NCA),	 Christian	 Aid	 (CA)	 ေို့ြှ	
ရံပုံတငွမြင့်တောင်ရွက်ခဲ့သည်ြှာ	 ၂၀၁၆	 ခုနှစ်ေိုင်တအာင်မြစ်ငပီး၊	
၎င်းတနာက်ပိုင်းေွင်	 အသင်းတော်၏ပါဝင်ြှု၊	 ေစ်ဦးချင်းပါဝင်ြှု	

ြျား၏	 စားဝေ်တနတရး	 ဒုက္ခအခက်အခဲြျားစွာ	 ကကုံတေွ့ရမခင်း၊	
လူငယ်ြျားပညာသင်ကကားရန်	 အတနှာက်အယှက်မြစ်ရမခင်းေို့	
တကကာင့်၊	 လိင်လုပ်သားအမြစ်တသာ်လည်းတကာင်း၊	 ြူးယစ်တေး	
ဝါး၏	 သားတကာင်	 အမြစ်တသာ်လည်းတကာင်း	 ကျေင်းလျက်	
ရှိတနတသာတကကာင့်	 HIV	 ပိုးကူးစက်ြှုအန္တရာယ်ြှလွေ်ကင်းရန်၊	
အသင်းတော်ြျား၊	အသင်းတော်	 တခါင်းတောင်ြျားြှ	 HIV/AIDS	
ကာကွယ်ေားေီးတရးကို	 တောင်ရွက်ရန်၊	 ဦးတောင်ပါဝင်ရန်	
လိုအပ်လျက်	ရှိတနပါသည်။

၁။	တကာ်ြေီအစည်းအတဝးြျား		(Meetings)	
	 တကာ်ြေီအစည်းအတဝးကို	 ၁၆-၉-၂၀၂၂	 ရက်တန့ြွန်းလွဲ	
၂း၀၀	 နာရီြှ	 ၄း၀၀	 နာရီအေွင်းမပုလုပ်ရာေွင်	 ဒုေိယ	
သဘာပေိ	ေရာဦးအြ်ဂျာတနာ်ြှ	သဘာပေိအမြစ်	တောင်ရွက်	
ခဲ့ရာ၊	ရန်ကုန်၊ရှြ်းတမြာက်-လားရှိုး,	Methodist-Upper	Myan-
mar	 Church,	 Ayarwaddy	 နယ်	 ြှကိုယ်စားလှယ်ြျား၊နည်းပ
ညာအကကံတပးနှင့်	 တကာ်ြေီဝင်	 စုစုတပါင်း-၁၀	 ဦးေက်တရာက်
ပါသည်။အစည်းအတဝးေွင်လက်ရှိ	 HIV	 ကူးစက်ြှုနှုန်း	 အတမခ	
အတနနှင့်	တောင်ရွက်ငပီးစီးခဲ့ြှုြျားကို	တဒါ်တခါန်တောင်ြှ	ေင်မပ	
ခဲ့ငပီး၊	 တရှ့လုပ်ငန်းစဉ်အေွက်	 တကာ်ြေီဝင်ြျားြှ	 အကကံမပု	
တေွးတနွးရာ	HIV	Forum	ကျင်းပမခင်း၊	Self	Help	Group	Gath-
ering	မပုလုပ်မခင်းနှင့်National	AIDS	Program	၏အကကံမပုချက်	
အရ	 ကာကွယ်ေားေီးတရး	 အစီအစဉ်ြျားကို	 မပန်လည်ေိုးချဲ့	
မပုလုပ်သွားရန်	သတဘာေူကကပါသည်။	

၂။	သင်ေန်းြျား	(Capacity	Building)
	 MINA	 ြှ8-10	 June	 	 ရက်တန့ေွင်	 ဦးစီးမပုလုပ်တပးတသာ	
Financial	 Management	 Training	 ,	 Community	 Partners	
International	 ြှ15-7	 July	 သင်ကကားပို့ချတသာ	 Covid	 19	
and	Vaccine	Awareness	Training,	TOT	training	နှင့်	9-11	
September	 ေွင်မပုလုပ်တသာ	 Project	 Cycle	 Management	
သင်ေန်းြျားကို	ေက်တရာက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	

မြင့်	 ေက်လက်ေက်ကပ်	 တောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။	
အသင်းတော်ဂိုဏ်းဂဏအေွင်း	 ပူးတပါင်းတောင်ရွက်သလို၊	
၂၀၀၉ခုနှစ်ြှ	 စေင်၍	 အမခားတသာဘာသာြျားနှင့်လည်း	
ေို့ချဲ့ကာ	ကွန်ရက်အမြစ်	ပူးတပါင်းတောင်ရွက်ခဲ့သည်ြှာ	ယတန့	
ေိုင်တအာင်မြစ်ပါသည်။	ထို့အမပင်	MCC	၏ြိေ်ြက်အြွဲ့မြစ်တသာ	
CCA	 မြင့်တသာ်လည်းတကာင်း၊	 အာရှအေင့်ဘာသာတပါင်းစုံပူး
တပါင်းတောင်ရွက်ြှုအြွဲ့	 (AINA)	 နှင့်လည်းပူးတပါင်းတောင်ရွက်
လျက်ရှိပါသည်။ကိုဗစ်-၁၉ကာလနှင့်ပဠိပက္ခကာလေွင်မပည်သူ
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၃။	အခြ်းအနားြျား	(Advocacy	events)	
	 ၃-၁။	 တြလ	 ၁၅ရက်တန့၊	ေေိယအပေ်ေနဂ်တနွတန့ေွင်	
International	 AIDS	 Candle	 Light	 Memorial	 (CLM)	 ကို	
Zoom	virtual	မြင့်	MINA	ကွန်ရက်နှင့်ပူးတပါင်းကျင်းပခဲ့သည်။		
၃-၁။	စက်ေင်ဘာလ	၅ရက်တန့ေွင်	Drug	User	ကွန်ရက်(ND-
NM)	ြှကျင်းပတသာ	International	Overdose	awareness	Day

၃-၂။	 ဩဂုေ်လ	 ၁၂ရက်တန့ေွင်	 လူငယ်ကွန်ရက်(MYS)
ြှကျင်းပတသာ	International	Youth	Day,	

၃-၄။	 ကြ္ဘာခုခံအားကျေင်းြှုကူးစက်တရာဂါေိုက်ြျက်တရးတန့	
အခြ်းအနားကို	ဒီဇင်ဘာလ	(၁)ရက်တန့ေွင်	HIV	ကွန်ရက်	(၈)
ခု	နှင့်တသာ်လည်းတကာင်း၊	ဒီဇင်ဘာလ	(၂)ရက်တန့ေွင်	ရန်ကုန်	
ေိုင်း	 ခုခံကျ	 ကာလသား	 ေိုက်ြျက်တရးအြွဲ့နှင့်တသာ်လည်	
တကာင်း	ပူးတပါင်းကျင်းပြည်မြစ်ပါသည်။	

၄။	 ကွန်ရက်ချေိ်ေက်မခင်းနှင့်ညှိနှိုင်းတောင်ရွက်မခင်းြျား	
(Networking	and	Coordination)	
	 MINA	 ြှ	 Alliance	 Myanmar	 နှင့်	 Covid	 19	 project	
ကိုတသာ်လည်းတကာင်း,	Myanmar	Positive	Group	MPG	နှင့်	
Community	Feedback	Mechanism	project	ကိုတသာ်လည်း	
တကာင်း	 ၊၂၀၂၂ခုနှစ်ေွင်	 Community	 Led	Monitoring	လူထု
ဦးတောင်၍တစာင့်ကကည့်စစ်တေးမခင်းလုပ်ငန်း	 (	 PEPFAR	 ၏	
Implementing	Partners	ြျားတပးတနတသာ	ဝန်တောင်ြှုြျားကို	
တစာင့်ကကည့်စစ်တေးမခင်း)	 လုပ်ငန်းြျားေွင်ကိုယ်စားလှယ်ေစ်

တယာက်အတနမြင့်လည်းပါဝင်တောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။	 HIV	
ကွန်ရက်	(၈)	ခုပါဝင်တသာ	Community	Network	Consortium	
(CNC)		ေွင်	ဘာသာတပါင်းစုံ	ကွန်ရက်၏ကိုယ်စားလှယ်	အမြစ်	
တဒါ်တခါန်တောင်ြှ	ပါဝင်တနငပီး၊	ပုံြှန်လစဉ်တေွ့ေုံ၍	HIV	Com-
munity	 ၏သေင်းအချက်အလက်ြျား	 ရယူမခင်း	 ၊တမြရှင်းရန်	
လိုအပ်တသာမပသာနာြျား	၊ကူညီရန်	လိုအပ်တသာ	ကိစ္စရပ်ြျားကို	
ကွန်ရက်ြျားပူးတပါင်းကာ၊	 တေွးတနွး	 ညှိနှိုင်း	 တောင်ရွက်လျက်	
ရှိပါသည်။
	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်၊ဩဂုေ်လ	 ၂-၄	 ရက်အေွင်း၊	 Christian	 Con-
ference	 of	 Asia	 (CCA)	 ြှဦးစီးကျင်းပတသာ	 Asia	 Regional	
Consultation	on	Strengthening	Interfaith	Actions	in	HIV	
Response	အလုပ်ရုံ	တေွးတနွးပွဲကို	MCC	–	General	Secretary	
Rev.	 ြန်းပါြာစေန်နှင်ေရာတသာ်ောထွန်းေို့ြှ	 ကိုယ်စားမပု	
ေက်တရာက်ခဲ့ငပီး၊	 HIV	 နှင့်ပေ်သက်၍	 အသင်းတော်ြျား၏	
အခန်းကဏ္ဍြျားကို	တေွးတနွးခဲ့ကကပါသည်။

၅။	တထာက်ပံ့ြှုြျား	(Covid-19	Emergency	Supports)	
	 Community	Partners	International	၏ပံ့ပိုးြှုမြင့်		ေင်းရဲ	
နွြ်းပါး၍	 တအအာေီပိုးထိန်းတေး	 တသာက်တနသူ	 ရန်ကုန်ြှ	
(PLHIV)	 	 (၆၀)	ဦး၊	 မြစ်ကကီးနားြှ	 (၃၀)	ဦး၊	ကတလးငြို့ြှ	 (၃၀)
ဦးနှင့်	 လားရှိုးငြို့ြှ	 (၃၀)	 ဦး၊စုစုတပါင်း-၁၅၀	 ဦးကို	 ကိုဗစ်-၁၉	
အတရးတပါ်တထာက်ပံ့ြှု၊	 တေးရုံေက်စရိေ်	 ၊တအအာေီတေး	
သွားထုေ်သည့်	ခရီးစရိေ်နှင့်	ကိုဗစ်-၁၉	အကာအကွယ်ပစ္စည်း	
ြျားကို	 တထာက်ပံ့တပးသည့်အမပင်	ကိုဗစ်၁၉နှင့်	ကာကွယ်တေး	
အတကကာင်းကို	အသိပညာတပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။		

၆။	ကာကွယ်ေားေီးမခင်း	(Prevention)
	 ၂၈-၁၀-၂၀၂၂	 ရက်တန့၊	 ြွန်းလွဲ	 ၁၂း၀၀	 နာရီြှ	 ၄း၃၀ နာရီ	
အထိ၊	 ြန ္တတလးငြို့၊	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 ခရစ်ယာန်ဓြ္မတကာလိပ်-အထ
က်မြန်ြာြက်သဒစ်အသင်းတော်ြှကျြ်းစာတကျာင်းသား	 (၆၀)
တကျာ်နှင့်	အချနိ်မပည့်ဓြ္မကထိက(၇)ပါးကို	HIV	 /	AIDS	ေိုင်ရာ	
ဗဟုသုေြျားနှင်	HIV	update	data	ြျားကို	တဝြှေခဲ့ပါသည်။	
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နိဂုံး
	 အခက်အခဲြျားကကားြှ	 လုပ်ငန်းအချ ို့ကို	 တောင်ရွက်နိုင်			
တသာ်လည်း၊	အစည်းအတဝးြျား၊သင်ေန်းြျားကို	လူတေွ့မပုလုပ်	
ရန်	ခက်ခဲမခင်း၊	Zoom	နှင့်မပုလုပ်ရာေွင်	လှေပ်စစ်ြီးနှင့်	အင်ော	
နက်ေက်သွယ်ြှုတနှးတကွးမခင်းြျားကကုံတေွ့ရသည်။	
	 ခွဲမခားအမပစ်ေင်	 နှိြ်ချေက်ေံြှုြျားတကကာင့်	 လူြှုအသိုင်း	
အဝန်းေွင်	ရှိတနေဲမြစ်တသာတကကာင့်	တေးရုံ/	တေးခန်းြျားေွင်	
ဝန်တောင်ြှု	လာတရာက်ရယူရန်အေွက်	အဟန့်အေား	မြစ်တန	
ေဲ	မြစ်ပါသည်။	
	 လက်ရှိပဠိပက္ခအတမခအတနအေွင်း	 တေးရုံြျားေွင်	 လူစွ
ြ်းအားအရင်းအမြစ်နည်းပါးမခင်း၊	 စရိေ်ြှေတပးပုံစံြျ ိုး၊	အလှူတငွ
တကာက်ခံြှုြျ ိုးြျားရှိလာမခင်း၊	 တအအာေီတေးဝါးကို	 ယခင်က	

ရက်ရှည်	 ရရှိခဲ့တသာ်လည်း၊	 ယခုအခါေွင်	 ရက်ေို(ေစ်လ)ရရှိ			
မခင်းေို့တကကာင့်	 လူနာြျား	 အခက်အခဲ	 ကကုံတေွ့လျက်ရှိတနပါ	
သည်။	
	 သာသနာ့တခါင်းတောင်ြျား	ပိုြိုပါဝင်လာတစရန်နှင့်	အသင်း	
တော်ြှ	 HIV/AIDS	 	 ကာကွယ်ေားေီးတရး	 လုပ်ငန်း	 နှင့်မပုစု	
တစာင့်တရှာက်တရးလုပ်ငန်းကို	Healing	Ministry	အမြစ်	တောင်	
ရွက်ရန်	တြေ္တာမြင့်	ေိုက်ေွန်းနိုးတော်အပ်ပါသည်။	

တခါန်တောင်
အကျ ိုးတောင်ညှိနှိုင်းတရးြှူး			
MCC	-	HIV/AIDS			
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သြိုင်းတကကာင်း	-	
	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 ခရစ်ယာန်	 အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ	 (MCC)	
၏	 မပည်သူလူထုအတမခမပု	 ငှက်ြျားတရာဂါ	 ကာကွယ်	
နှိြ်နှင်းတရးစီြံချက်	 (CBMPCP)	 ကို	 ၂၀၀၂ခုနှစ်ေွင်	 စေင်	
ေည်တထာင်ခဲ့ငပီး	ငှက်ြျားတရာဂါ	ကာကွယ်တရးနှင့်ထိန်းချုပ်တရး	
အစီအစဉ်ြျားကို	 ကျန်းြာတရးနှင့်	 အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊	
အြျ ိုးသားငှက်ြျားတရာဂါေိုက်ြျက်တရးစီြံကိန်း	 (NMCP)၊	 UN	
Organization၊	 မပည်ေွင်းနှင့်နိုင်ငံေကာ	 NGO	 အြွဲ့အစည်း	
ြျားနှင့်ပူးတပါင်း၍	အတကာင်အထည်	တြာ်တောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။	
၂၀၁၁	ခုနှစ်ေွင်	GFATM	(Global	Fund	to	fight	against	AIDS,	
TB	 and	 Malaria)	 အတထာက်အပံ့မြင့်	 ကချင်မပည်နယ်၊	 ချင်း	
မပည်နယ်နှင့်	 စစ်ကိုင်းေိုင်းတဒသကကီးေို့ေွင်	 ငြို့နယ်တပါင်း	 ၁၈	
ငြို့နယ်၊	 တကျးရွာတပါင်း	 ၆၃၂	 ရွာေို့ေွင်	 ငှက်ြျားကာကွယ်	
ကုသတရး	လုပ်ငန်းြျား	 တောင်ရွက်	လှေက်ရှိရာြှ	ယခုအခါေွင်	
ငြို့နယ်တပါင်း	 ၁၇	 ငြို့နယ်	 အေွင်းရှိ	 တကျးရွာတပါင်း	 ၅၃၂	
ရွာေို့ေွင်	 ငှက်ြျားတရာဂါ	 ကာကွယ်ကုသတရးလုပ်ငန်းြျားနှင့်
အေူ	 ငှက်ြျားတရာဂါ	 ကူးစက်ြှုပတပျာက်တရးလုပ်ငန်းြျားကို	
လည်းအတကာင်အထည်တြာ်တောင်ရွက်လှေက်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းြျား	
	 စီြံချက်တကျးရွာြျားေွင်	 တစေနာ့ဝန်ထြ်း	 ေစ်ဦးစီကို	
တရွးချယ်ငပီး	 ငှက်ြျားတရာဂါကာကွယ်	 နှိြ်နှင်းတရး	 သင်ေန်း	
ြျားတပး၍	 ြိြိေို့တကျးရွာ	 အသီးသီးေွင်	 စီြံချက်၏	 တေးဝါး	
အတထာက်အပံ့မြင့်	ငှက်ြျားတရာဂါ	ကာကွယ်ကုသတရး	လုပ်ငန်း	
ြျားကို	 လုပ်တောင်လျက်ရှိပါသည်။	 အဓိကအားမြင့်	 ငှက်ြျား	
သံသယလူနာြျားအား	 ငှက်ြျားပိုး	 အမြန်တသွးစစ်ကိရိယာမြင့်	
တသွးတြာက်စစ်တေးမခင်း၊	 ပိုးတေွ့လူနာ	 ြျားအား	 အြျ ိုးသား	
ငှက်ြျားတရာဂါ	ေိုက်ြျက်တရး	 စီြံကိန်းြှ	 ညွှန်ကကားထားသည့်	
အေိုင်း	 ကုသြှုတပးမခင်း၊	 မပင်းထန်လူနာြျားအား	 နီးစပ်ရာ	
တေးရုံ	 တေးခန်းြျားသို့	 လွှဲတမပာင်းတပးမခင်း၊	 တကျးရွာ	 လူထုသို့	
ကျန်းြာတရးအသိပညာတပး	လုပ်ငန်းြျား	တောင်ရွက်မခင်း၊	တေး	
စိြ်မခင်တထာင်	 မြန့်တဝတပးမခင်းေို့ကို	 တောင်ရွက်လျက်	 ရှိပါ	
သည်။	 စီြံချက်ဝန်ထြ်းြျားြှ	 သက်ေိုင်ရာတကျးရွာြျားရှိ	
တစေနာ့ဝန်ထြ်းြျားထံသို့	 လစဉ်ကွင်းေင်းငပီး	 တေးဝါးြျား	
တထာက်ပံ့မခင်း၊	 နည်းပညာပံ့ပိုးတပးမခင်း၊	 အစီရင်ခံစာြျား	
တကာက်ယူမခင်းေို့ကို	 တောင်ရွက်လှေက်ရှိပါသည်။	 ထို့အမပင်	
တစေနာ့ဝန်ထြ်းြျားအား	 ြွြ်းြံသင်ေန်းြျား	 ပံ့ပိုးတပးမခင်းနှင့်	
လုပ်ငန်းေန်းစစ်	 အကဲမြေ်အစည်းအတဝးပွဲြျား	 ကျင်းပမခင်း	
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ေို့ကို	 နှစ်စဉ်တောင်ရွက်လှေက်ရှိပါသည်။	 စီြံချက်ဝန်ထြ်းြျား	
အတနမြင့်	 ြိေ်ြက်အြွဲ့အစည်းြျားြှ	 မပုလုပ်တသာ	 အစည်း	
အတဝးပွဲြျား၊	အြျ ိုးသားငှက်ြျားတရာဂါ	ေိုက်ြျက်တရး	စီြံကိန်း	
ြှ	ကျင်းပတသာ	ညှိနှိုင်းအစည်းတဝးပွဲြျား၊	မပည်နယ်နှင့်ေိုင်းြျားြှ	
မပုလုပ်တသာ	 အစည်းတဝးပွဲြျားသို့	 ပါဝင်ေက်တရာက်လှေက်	
ရှိပါသည်။	ထို့အမပင်	 စီြံချက်ဝန်ထြ်းြျားအား	 စွြ်းတောင်ရည်	
မြှင့်ေင်တရးသင်ေန်းြျားကိုလည်း	ေက်တရာက်တစခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းငပီးစီြှုအတမခအတန	
	 ၂၀၂၂	 ခုနှစ်	 ဇန်နဝါရီ	လြှ	 တအာက်ေိုဘာလအထိ	 မြန်ြာ	
နိုင်ငံခရစ်ယာန်	အသင်းတော်ြျား	တကာင်စီ	မပည်သူလူထု	အတမခ	
မပု	 ငှက်ြျားတရာဂါ	 ကာကွယ်နှိြ်နှင်းတရး	 စီြံချက်	 (CBMPCP)		
အတနမြင့်	 ငှက်ြျားသံသယလူနာတပါင်း	 ၅၁,၆၅၆	 တယာက်ကို	
ငှက်ြျားပိုး	 အမြန်တသွးစစ်	 ကိရိယာမြင့်	 တသွးတြာက်	 စစ်တေး	
ခဲ့ငပီး	ပိုးတေွ့လူနာ	၃,၅၉၄	တယာက်ကို	အြျ ိုးသားငှက်ြျားတရာဂါ	
ေိုက်ြျက်တရး	စီြံကိန်းြှ	ညွှန်ကကား	ထားသည့်	ကုသြှုလြ်းညွှန်	
အေိုင်း	ကုသြှုတပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။	ထို့အမပင်	တေးစိြ်မခင်တထာင်	
၇,၁၀၉	 လုံးကို	 ပိုးတေွ့	 လူနာြျား	 ကိုယ်ဝန်တောင်ြိခင်နှင့်	
ငါးနှစ်တအာက်	ကတလးငယ်ြျား၊	တရှေ့	တမပာင်းသွားလာ	တနထိုင်သူ	
ြျားအား	 မြန့်တဝတပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။	 ြင်းေပ်၊	 ြေူပီနှင့်	 ထန်	
ေလန်ြှ	 တစေနာ့ဝန်ထြ်းြျားြှအပ	 ကျန်ငြို့နယ်ြျားရှိ	

တစေနာ့ဝန်ထြ်းြျားအား	ငှက်ြျားတရာဂါ	ကာကွယ်နှိြ်နှင်းတရး	
နှင့်	ကူးစက်ြှုပတပျာက်တရး	ြွြ်းြံ	သင်ေန်းြျား	ပို့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။	
ထို့အမပင်	နယ်ရုံးြှစီြံချက်	ဝန်ထြ်းြျားအေွက်	ငှက်ြျား	တရာ
ဂါကူးစက်ြှုပတပျာက်တရးသင်ေန်းအား	online	နှင့်	လူကိုယ်ေိုင်	
ပူးေွဲေက်တရာက်နိုင်သည့်	သင်ေန်းအား	 မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။	
အြျ ိုးသား	ငှက်ြျားတရာဂါေိုက်ြျက်တရးစီြံကိန်း၊	အမခား	ြိေ်	
ြက်အြွဲ့အစည်းြျားနှင့်	 မပည်နယ်နှင့်	ေိုင်းြျားြှ	ကျင်းပတသာ	
ညှိနှိုင်းအစည်းတဝးပွဲြျားကိုလည်း	ေက်တရာက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

နိဂုံးချုပ်	-	
	 အချုပ်အားမြင့်ေိုရတသာ်	 စီြံချက်တကျးရွာြျားေွင်	 စီြံ	
ချက်ြစေင်ြီ	 ငှက်ြျားတရာဂါမပဿနာ	 ကကီးြားစွာခံစားရငပီး	
စြီခံျကဝ်ငလ်ာသည်	့တနာကပ်ိငု်းေငွ	်ငကှြ်ျားတရာဂါမပဿနာြှာ	
သိသိသာသာ	ကျေင်းလာတကကာင်း	တေွ့ရှိရပါသည်။	ထို့တကကာင့်	
MCC	ငှက်ြျား	တရာဂါ	ကာကွယ်နှိြ်နှင်းတရး	စီြံချက်ြှာ	တအာင်	
မြင်တသာ	စီြံချက်ေစ်ခုမြစ်ပါသည်။

ေစ်လုံးေစ်ဝေည်းတသာ	အြှုတော်မြေ်၌

တဒါက်ော	ခင်တြာင်ဝင်း
စီြံချက်	ြန်တနဂျာ
MCC	ငှက်ြျားစီြံချက်
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နိဒါန်း
	 ြန်ေင်းကြ္ဘာ	ထိန်းသိြ်းတစာင့်တရှာက်ပါဟု	ေိုရာေွင်	
ယတန့ကြ္ဘာတပါ်ေွင်	 တနထိုင်ကကတသာ	 လူသားြျားသည်	 ြမြစ်	
ြတန	လုပ်တောင်ရြည့်	လုပ်ငန်းေစ်ခုမြစ်သည်။	ယတန့	 တနရာ	
ေိုင်း	 တဒသအသီးသီးေို့ေွင်	ဘုရားသခင်	 	 ြန်ေင်းထားတသာ	
ကြ္ဘာတလာကရှိ	လက်ရာတော်ြျားကို	လျစ်လှေူရှု၍	အသက်ရှင်	
တနထိုင်ကကပါသည်။	 ေစ်နည်းအားမြင့်	 ြိြိ၏စားဝေ်တနတရး	
အေွက်သာ	အသက်ရှင်၍	 တနထိုင်ကကပါသည်။	 ြိြိ၏	 စားဝေ်	
တနတရးအေွက်တကကာင့်		လူသားြျားသည်	ဘုရားသခင်၏	လက်	
ရာတော်ြျားကို	ထုေ်ယူ၍	သုံးစွဲမခင်း၊	ြျက်ေီးမခင်းအြျ ိုးြျ ိုးေို့	
ကို	 လုပ်တောင်တနကကပါသည်။	 ထိုသို့လုပ်တောင်မခင်းအားမြင့်	
လည်း	 တဘးထွက်ေိုးကျ ိုးအြျ ိုးြျ ိုးနှင့်လူသားြျား	 ရင်ေိုင်ကကုံ	
တေွ့တနရပါသည်။	 ရာသီဥေုတြာက်မပန်မခင်း၊	 တမြငပိုမခင်း၊	
ငလျင်လှုပ်မခင်း၊	 ြိုးတခါင်တရရှားမခင်း၊	 အနာေိုးအြျ ိုးြျ ိုးတပါ်	
တပါက်မခင်း	 	 	လူသားြျား	ရှူရှိက်ရန်အေွက်	တအာင်ေီဂျင်ြျား	
တလျာ့နည်းလာမခင်း၊	ကြ္ဘာတလာက၌	လူသားြျား	 ကကာရှည်၊	အ		
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သက်ရှည်စွာ	 ြတနထိုင်ရမခင်း	 စသည့်မပဿနာအြျ ိုးြျ ိုးမြင့်	 ရင်	
ေိုင်ကကုံတေွ့လျက်	ရှိပါသည်။	ထိုသို့မြစ်ရမခင်းသည်			လူသားြျား	
၏	 တလာဘ၊	 တဒါသ၊	 ေက်ြက်ြှု၊	 ငပိုင်ေိုင်ြှု၊	 အနိုင်ယူလိုြှု	
စသည့်	 အတကကာင်းေရားြျားတကကာင့်	 မြစ်တပါ်လာရမခင်း	 မြစ်	
သည်။	 ယတန့ကြ္ဘာတပါ်ရှိလူသားြျားသည်	 ထိုမြစ်ေည်ြျား	
အားလုံးကို	 သိရှိ၍	 မပန်လည်မပုမပင်ထိန်းသိြ်းတစာင့်တရှာက်ရန်
လိုအပ်ပါသည်။	 	 ၄င်းေို့ကို	 မပုမပင်ထိန်းသိြ်းတစာင့်တရှာက်ြှာ
သာလှေင်	 လူသားြျား(သို့)	 ဤကြ္ဘာတလာကကကီး၌	 အသက်ရှင်	
တနထိုင်လျက်ရှိတသာ	 သက်ရှိသေ္တဝါအားလုံးေို့သည်	 လူသား	
ြျားနှင့်	အေူေကွ	 	 	တပျာ်ရှေင်စွာ	တနထိုင်နိုင်ြည်မြစ်သည်။	ထို	
တကကာင့်	 အသိဉာဏ်အရှိေုံးမြစ်တသာ	 လူသားြျားသည်	 ဘုရား	
သခင်၏ြန်ေင်းမခင်း	 လက်ရာတော်ြျားကို	 ထိန်းသိြ်းတစာင့်
တရှာက်မခင်းအြှုကို	 အတကာင်းေုံး	 တောင်ရွက်သွားရန်	 လိုပါ	
သည်။		၄င်းအရာနှင့်ပေ်သက်၍	ဘုရားသခင်၏ြန်ေင်းမခင်းေို
သည်ြှာအဘယ်နည်း၊	 လူသားြျားတကကာင့်	 ြန်ေင်းမခင်း		
လက်ရာြျား	 ပျက်စီးယိုယွင်းလာမခင်း၊	 ြန်ေင်းမခင်း	 လက်ရာ	
တော်ြျားကို	 မပန်လည်ထိန်းသိြ်းတစာင့်တရှာက်မခင်း	 	 	 	 စသည့်	
အချက်သုံးချက်မြင့်	တရးသားတြာ်မပသွားြည်မြစ်သည်။
 
၁။	ဘုရားသခင်၏ြန်ေင်မခင်း
	 ဘုရားသခင်၏	 ြန်ေင်းမခင်းေိုသည်ြှာ	 ယတန့	
အသက်ရှင်လျက်ရှိတနတသာ	 လူသားြျား၏ြျက်စိမြင့်	 မြင်တေွ့	
တသာ	တလာကအရာြျားထဲြှ	သက်ရှိအရာအားလုံးသည်	ဘုရား
သခင်၏ြန်ေင်းမခင်းလက်ရာြျားပင်	မြစ်သည်။		ကြ္ဘာဦးကျြ်း	
အခန်းကကီး	 ၁၊၂၊	 ကိုြေ်ရှုမခင်းအားမြင့်	 သိမြင်နိုင်ပါသည်။	
ဘုရားသခင်၏လက်ရာတော်သည်	 ကြ္ဘာတပါ်ရှိ	 တမြတပါ်တမြ	
တအာက်၊	သယံဇာေ	ပစ္စည်းြျား၊	တောတောင်သစ်ပင်ြျား၊တကျး
ငှက်ေိရစ္ဆာန်ြျား၊	မြစ်တချာင်း၊				အင်းအိုင်	ပင်လယ်သြုဒ္ဒရာြျား၊	
တလထုတမြထုတရထုနှင့်	ဤကြ္ဘာအေွင်း	ြှီေင်းတနထိုင်ကကတသာ	
သက်ရှိ၊သက်ြဲ့	 	 	အားလုံးေို့ကိုေိုမခင်း	 မြစ်သည်။	လူသားြျား	
အတနမြင့်	ဘုရားသခင်၏ြန်ေင်းထားတသာ	လက်ရာတော်ြျား	
ကို	သိရှိ၍	ထိန်းသိြ်းတစာင့်တရှာက်ရန်သာ	မြစ်သည်။	ထိုြန်ေင်း	
မခင်းြျား	တရရှည်ေည်ေံ့ရန်အေွက်	၄င်းေို့အတပါ်ထား	ရှိတသာ	
လူသားြျား၏	 ကိုယ်ကျင့်ေရားအတပါ်၌	 ြူေည်တနပါသည်။	
လူသားြျားအတနမြင့်	 ကိုယ်ကျင့်ေရားြှန်ကန်စွာ	 အသက်ရှင်	
မခင်း၊	 ြှန်ကန်စွာ	 လုပ်တောင်မခင်းရှိြှသာလှေင်	 တရရှည်ေည်ေံ့	
ခိုင်ငြဲတနြည်မြစ်သည်။	

(က)	ဘုရားသခင်၏	လက်ရာတော်နှင့်လူသားြျား
	 ဘုရားသခင်၏	 လက်ရာတော်နှင့်	 လူသားြျားဟု	
ေိုရာေွင်	 ဘုရားသခင်	 ြန်ေင်းထားတသာ	 လက်ရာတော်ြျား	
အတပါ်	 လူသားြျား၏	 တေွးမခင်း၊	 မြင်မခင်း၊	 သိရှိခံစားမခင်းပင်	
မြစ်သည်။	လူသားြျားအတနမြင့်	ဘုရားသခင်၏ြန်ေင်း	လက်	
ရာတော်ြျားကို	 ြိြိအေွက်သာ	 ခံယူလျက်	 အသက်ရှင်ကကပါ	
သည်။	ယတန့အတမခအတနြျားကို	 မပန်လည်သုံးသပ်လှေင်	သစ်ပင်	

ကကီးြျားကို	ခုေ်လှဲ၍		သုံးစွဲမခင်း၊	တရာင်းချမခင်း	သဘာဝတမြြျား	
ကို	အလွန်အကျွ	ံထွန်ယက်	စိုက်ပျ ိုးမခင်း၊	တရြျားကို	အလွန်အကျွ	ံ
အသုံးမပုမခင်း	တရသေ္တဝါြျားကို	 ြြ်းယူ၍စားတသာက်မခင်း၊	 တမြ	
တအာက်ေွင်ရှိတသာ	တရနံြျား၊	တကျာက်သံပေ္တမြားစသည့်ေို့ကို	
ထုေ်ယူမခင်း	စက်ရုံြျားစွာ	တောက်လုပ်မခင်း	စသည့်သတဘာေ		
ရားြျား	 ယတန့လူသားြျား၏	 အသိဉာဏ်အတေွးအတခါ်ထဲ၌	
အသက်ရှင်၍	 ကကီးထွားြွံ့ငြိုးလျက်ရှိတနပါသည်။	ထိုသို့	တသာ်အ
တေွးအတခါ်ရှိမခင်းအားမြင့်လည်း	 ကြ္ဘာကကီးသည်	 ပူတနွးလျက်	
တဘးအန္တရာယ်	အြျ ိုးြျ ိုးမြစ်တပါ်လျက်ရှိပါသည်။

(ခ)	ခရစ်ယာန်ရှုတထာင့်
	 အစအဦး၌	ဘုရားသခင်သည်	တကာင်းကင်နှင့်	တမြကကီး	
ကို	ြန်ေင်းခဲ့ပါသည်။	တကာင်းကင်တမြကကီးနှင့်ေကွ		 	ခပ်သိြ်း	
တသာေန်ောေို့သည်	 ငပီးစီးလျက်ရှိတသာအခါ	 တနာက်ေုံးေွင်	
ြိြိ၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီ	 လူတယာကျ်ားနှင့်	 လူြိန်းြကို	
ြန်ေင်းငပီးလှေင်	 အချင်းေို့ြျားမပားစွာ	 တြွးြွားကကတလာ့။	 တမြ	
ကကီးကို	 မပည့်တစ၍	 နိုင်ကကတလာ့။	 ပင်လယ်ငါးေို့ကိုလည်း	
တကာင်း၊	ြိုဃ်းတကာင်းကင်ငှက်ေို့ကိုလည်းတကာင်း၊	တမြတပါ်ြှာ	
လှုပ်ရှားေေ်တသာ	ေိရစ္ဆာန်အတပါင်းေို့ကိုလည်းတကာင်း	 အုပ်	
စိုးကကတလာ့ဟု	ြိန့်တော်ြူခဲ့ပါသည်။	(ကြ္ဘာ	၁း၂၈)။
	 ဘုရားသခင်သည်	လူသားြျားအား	ြန်ေင်းသည့်အခါ	
ြိြိပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီ	 ြန်ေင်းထားသမြင့်	 လူသားြျား	
သည်	အတကာင်းအေိုးကို	ပိုင်းမခားတဝြန်ေေ်တသာ	အသိဉာဏ်	
လွေ်လပ်စွာ	တရွးချယ်ပိုင်ခွင့်တပးထားသည်။	၄င်းအမပင်	သဘာဝ	
ပေ်ဝန်းကျင်ကို	ထိန်းသိြ်းကာကွယ်တစာင့်တရှာက်ြို့	ောဝန်ကို	
တပးအပခ်ဲပ့ါသည။်		လ	ူသားသည	်	ဘရုားသခင၏်သဏ္ဌာနတ်ောက်ိ	ု
ေန့်ကျင်သည့်အမပင်	 တပးထားတသာ	 ောဝန်ြျားကိုလည်း	
တကျပွန်စွာ		ြထြ်းတောင်နိုင်ခဲ့ပါ။	ထို့တကကာင့်	လူသားအချင်းချင်း	
ြုန်းေီးမခင်း၊	ရန်ငငိုးထားမခင်း၊	စစ်ေိုက်မခင်း၊	သေ်မြေ်မခင်းြျား		
နှင့်	 ရှုပ်တထွးလာခဲ့ပါသည်။	လူသားေစ်ဦးနှင့်ေစ်ဦး	အကျ ိုးမပု	
လုပ်တောင်ရြည့်အစား	 ြန်ေင်းမခင်းလက်ရာတော်ြျားကို	
ြျက်ေီးြို့ရန်ကကံစည်လာကကပါသည်။	လူသားေို့၏	တြာက်မပန်ြှု	
တကကာင့်	 သဘာဝေရားသည်လည်း	 တြာက်မပန်လာပါသည်။	
တလြုန်ေိုင်းေိုက်မခင်း၊	 တမြငလှေင်လှုပ်မခင်း၊	 ြီးတောင်တပါက်	
ကွဲမခင်း၊	 ရာသီဥေုတြာက်မပန်မခင်း၊	 အစာတရစာငေ်ြွေ်မခင်း	
တဘးဒဏ်အြျ ိုးြျ ိုးခံစားရမခင်း	 စသည့်မပဿနာြျားမြစ်တပါ်လာ
ခဲ့ပါသည်။	

၂။	လူသားြျားတကကာင့်	ြန်ေင်းမခင်းလက်ရာ	ပျက်စီးယိုယွင်းြှု
	 ယတန့ကြ္ဘာတလာကကကီးထဲေွင်	လူသားြျား၏	 တလာ	
ဘ၊	တဒါသ၊	တြာဟနှင့်	ြသိနားြလည်ြှု၊	လျစ်လှေူရှုြှု	 	 	စသည့်	
တနထိုင်ြှုပုံစံြျားတကကာင့်	 ဘုရားသခင်၏	 လက်ရာတော်သည်	
ေိုးရွားစွာ	 ပျက်စီးလာပါသည်။	 ယတန့လူသားြျား၏	 လုပ်	
တောင်ြှုတကကာင့်	 ကျွန်ုပ်ေို့၏	 တနထိုင်ရာကြ္ဘာကကီးသည်	 ပူတနွး	
လာသည့်အမပင်	 ၄င်းေို့အထဲ၌	အေိုးရွားေုံးရလဒ်သည်	 ရာသီ	
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ဥေု	 တြာက်မပန်ပျက်စီးမခင်း	 တရခဲတောင်ြျား	 တပျာက်ေုံးမခင်း၊	
သစ်တောြျားနည်းပါးလာမခင်း၊	 	 သဲကန္တရြျား	 ကျယ်မပန့်လာ	
မခင်း၊	 ြိုးကကိုးြုန်ေိုင်း၊	 သဲြုန်ေိုင်းြျား	 ေိုက်ခေ်မခင်းစသည့်	
အကျ ိုးေက်ြျားမြစ်တပါ်လာပါသည်။	လူသားြျားေို့၏ေိုးသွြ်း
ြိုက်ြဲြှုတကကာင့်	 လူေို့ကိုအကျ ိုးမပုသည့်	 သစ်ပင်ြျား	 သေ္တဝါ	
ေိရစ္ဆာန်ြျားသာြက	လူအချင်းချင်းကိုပါ	 အသက်ေုံးရှုံးနစ်နာ
ပျက်စီးတစခဲ့ပါသည်။	၄င်းအမပင်	 မပင်းထန်တသာ	စိေ်ခံစားြှုြျား	
ကိုလည်း	 မြစ်တပါ်လာခဲ့ပါသည်။	 စိေ်ဓာေ်ကျမခင်း၊	 တြျာ်လင့်	
ချက်	ကင်းြဲ့မခင်း၊	ကတလးသူငယ်ြျား	ြိဘြဲ့မြစ်မခင်း၊	ြိြိကိုယ်	
ကို	 ယုံကကည်ြှုကင်းြဲ့လာမခင်း	 စသည့်စိေ်ပိုင်းေိုင်ရာ	 တရာဂါ	
တဝဒနာြျားကိုပါ	ခံစားရပါသည်။	

(က)	လူသားြျား၏တေွးတခါ်ြှုြျားယွင်းြှုတကကာင့်ေိုးကျ ိုးြျား
• သစ်တောြျားမပုန်းေီးလာမခင်းတကကာင့်	 လူသားြျား(သို့)	

သေ္တဝါအားလုံးအေွက်	 တအာက်ေီဂျင်	 	 	 တလျာ့နည်းလာ	
သည့်အမပင်	 တမြေီလွှာြျားပျက်စီး၍	 စိုက်ပျ ိုးတြွးမြူးတရး	
ေိုင်ရာ	 အသက်တြွးဝြ်းတကကာင်းအထိ	 ထိခိုက်လျက်ရှိပါ	
သည်။

• ဒီတရတောကဲ့သို့တသာ	ကြ်းရိုးေန်းအကာအကွယ်တပးသည့်	
အပင်ြျား	ြျက်ေီးမခင်းတကကာင့်	ြုန်ေိုင်းရိုက်ခေ်ြှုဒဏ်ကို	
ေိုက်ရိုက်ခံစားလာရမခင်း	 တရဝပ်တမြြျားမြစ်တပါ်လာမခင်း၊	
လူတနြှုအသိုင်းအဝိုင်းြျားအား	 တမပာင်းတရွ့တနရာချထားရ	
မခင်း	စသည့်မပဿနာြျားမြစ်တပါ်လာပါသည်။

• ဓာေုပစ္စည်းြျား	 အသုံးမပုတသာ	 စက်ရုံအလုပ်ရုံြျားတသာ	
တကကာင့်	 အေိပ်အခိုးအတငွ့ြျားနှင့်	 တလထုညစ်ညြ်းြှုြျား	
မြစ်တပါ်လာငပီး	လူသားြျားအေွက်	ကျန်းြာတရးကို	ေိုးရွား	
စွာ	ထိခိုက်လာပါသည်။

(ခ)	ြန်ေင်းမခင်းလက်ရာြျားပျက်စီးရမခင်း၏	အရင်းအမြစ်
၁)	နိုင်လိုြင်းထက်မပုလိုမခင်း
	 	 နိုင်လိုြင်းထက်မပုလိုမခင်းသည်	ဘုရားသခင်၏	လက်	
ရာတော်ကို	 ြျက်ေီးမခင်း၏အဓိကအတကကာင်းရင်းမြစ်သည်။	
ေနည်းအားမြင့်	 လူသား	 ပဓာနဝါဒကို	 ဦးစားတပးမခင်းတကကာင့်	
မြစ်သည်။	 ၄င်းေို့သည်	 အရာခပ်သိြ်းေို့သည်	 လူသားြျား	
အေွက်	 ဘုရားသခင်	 ြန်ေင်းတပးမခင်းမြစ်သမြင့်	 လူသား	
အကျ ိုးစီးပွားအေွက်	 စိေ်ကကိုက်ချယ်လှယ်နိုင်သည့်	 လူသား	
ဗဟိုမပုဝါဒကို	အတမခခံသမြင့်	သဘာဝေစ်ခုလုံးကို	သားတကာင်	
သြွယ်	 ရှုမြင်တနကကသည်။	ထို့အမပင်	 နိုင်လိုြင်းထက်မပုလိုမခင်း	
သည်	 သိြ်းပိုက်အနိုင်ယူမခင်းဝါဒ	 မြစ်သည်။	 စကကာဝဠာ	
ေစ်ခုလုံးကို	 	 	 	ဘုရားသခင်ကိုယ်စား	 နိုင်ကကပါနှင့်	ထိန်းသိြ်း	
တစာင့်တရှာက်ပါ	 	 (ကြ္ဘာဦးကျြ်း	၁း၂၈	 )	ေိုသည့်ြိန့်ေိုချက်ကို	
လူသား၏လက်ထဲသို့	 စကကာဝဠာေစ်ခုလုံးအား	 လူသားစိေ်	
ကကိုက်ြလှယ်	 သုံးမြုန်းြျက်ေီးရန်	 အခွင့်အာဏာ	 အပ်နှံထား	
သည်ဟု	လွဲြှားစွာ	အနက်ြွင့်ေိုမခင်းတကကာင့်	နိုင်လိုြင်းထက်မပု
ရမခင်းမြစ်သည်။	

	 အချ ို့တသာခရစ်ယာန်ြျားသည်	 တနာက်ေုံးတသာ	ကာ	
လ	 ြနက်မြန်	 သန်ဘက်ခါတရာက်ရှိလာြည်မြစ်တသာတကကာင့်	
ြည်သည့်အရာကိုြှေ	 ဂရုစိုက်ရန်ြလိုဟု	 ခံယူကကသည်။	 အချ ို့	
ခရစ်ယာန်ြျားသည်	ဧည့်သည်သီကသတလာ်ဂျမီြင့်	အသက်ရှင်ကက	
ပါသည်။	ဤတလာကြှာ	ခဏြှေသာ	လာတရာက်	လည်ပေ်တသာ	
ခရီးသွားဧည့်သည်အမြစ်	 ခံယူသမြင့်	 အိြ်ရှင်စိေ်ဓာေ်	 ြရှိ	
တော့ကာ	 ြည်သည့်အရာကိုြှေ	 ောဝန်ယူတမြရှင်းလိုြှုြရှိမခင်း	
ြျားတကကာင့်	ြန်ေင်းမခင်း			လက်ရာ	ပျက်စီးလာခဲ့သည်။

၂)	ြသိနားြလည်မခင်း
	 ြသိနားြလည်မခင်းသည်	 ဘုရားသခင်၏	 လက်ရာ	
တော်	 ပျက်စီးမခင်း၏	အတကကာင်းအရင်းြျားထဲေွင်	 	ေစ်ခုမြစ်	
သည်။	 ြသိနားြလည်မခင်းဟု	 ေိုရာေွင်	 အသိဉာဏ်ကင်းတဝး	
မခင်းဟု	 ေိုပါသည်။	 အသိဉာဏ်	 ကင်းတဝးမခင်း	 ေိုသည်ြှာ	
သစ်ပင်ေစ်ပင်ခုေ်လှေင်	လူေို့ကို	ထိခိုက်သည့်	ေိုးကျ ိုးြျားကို	
နားြလည်မခင်းြျားကို	 ေိုလိုမခင်းမြစ်သည်။	 ထို့အမပင်	 အသိ	
ဉာဏ်ကင်းတဝးေွင်	 ရည်ရွယ်ချက်မြင့်	 ထိန်းချုပ်ထားမခင်းြျ ိုး
တကကာင့်ြသိရမခင်းြျ ိုးလည်းပါဝင်သည်။	ဥပြာ	စီးကရက်	တကကာ်	
မငာသူြျားသည်	 တဈးကွက်ေွင်	 ထိုးတြာက်တနရာယူနိုင်တရးအ	
ေွက်သာ	 တမပာေိုငပီး၊	 စီးကရက်တကကာင့်	 မြစ်လာနိုင်တသာ				
တကကာက်ြက်ြွယ်တရာဂါြျားအတကကာင်းကို	ထည့်သွင်းတကကာ်မငာ
မခင်းြမပုသည့်အခါ	 စီးကရက်၏ေိုးကျ ိုးြျားကို	 ြသိရှိနိုင်သည်	
ြျ ိုးရှိေေ်သည်။	 ဤသို့အတကကာင်း	 ြသိရှိနိုင်မခင်းြျ ိုးကို	 ရည်	
ရွယ်ချက်မြင့်	ထိန်းချုပ်ထားမခင်းမြစ်သည်။

၃)	တလာဘ
	 တလာဘစိေ်သည်လည်း	 ဘုရားသခင်၏	 လက်ရာ	
တော်ြျား	 ပျက်စီးမခင်းနှင့်	 သဘာဝပေ်ဝန်းကျင်	 မပဿနာ၏	
အတကကာင်းရင်းေစ်ခုမြင့်	 ပါဝင်တနသည်။	 လူသားြျား	 ရယူ	
သုံးစွဲြည့်	 သဘာဝေရားနှင့်သယံဇာေြျားသည်	 	 အကန့်	
အသေ်ြျားမြင့်သာ	ရရှိနိုင်တသာ်လည်း	လူသားြျား၏	တလာဘ	
သည်	ြည်သို့ြှေ	 မြည့်ေည်း၍	ြမပည့်နိုင်တသာပင်လယ်သြုဒ္ဒရာ
ကကီးနှင့်ေူပါသည်။	 ထို့တကကာင့်	 ြဟေ္တြဂန္ဓီက	 ကြ္ဘာကကီးသည်
လူသားြျား၏လိုအပ်ချက်ကို	 	 	 မြည့်ေွြ်းတပးနိုင်တသာ်လည်း	
လူသားြျား၏	 တလာဘကိုြူ	 ြည်သို့ြှေမြည့်ေွြ်းတပးနိုင်ြည်	
ြဟုေ်ဟု	ေိုထားပါသည်။	 	ယတန့ကြ္ဘာကကီးသည်	 တလာဘကို	
အတမခခံတသာ	 ပဋိပက္ခြျားမြင့်	 မပည့်နက်တနပါသည်။	 နိုင်ငံတရး၊	
လူြှုတရး၊	စီးပွားတရး	 	အသီးသီးေို့ေွင်	တလာဘသည်	တနရာယူ	
ထားမခင်းတကကာင့်	 ြန်ေင်းမခင်းလက်ရာြျား	 တပျာက်ကွယ်ရ	
သည်။	

၄)	ဥတပက္ခာမပုမခင်း
	 ဥတပက္ခမပုမခင်းသည်	 စိေ်ဝင်စားြှုြရှိမခင်း	 (သို့)	 ဂရု	
ြစိုက်မခင်းမြစ်သည်။	 ဥပြာ	 ပေ်ဝန်းကျင်ေွင်လိုအပ်ချက်	
ြျားစွာ	ရှိတသာ်လည်း	အတလးထားတောင်ရွက်ြှုြရှိမခင်း၊	ဂရုြမပု	
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မခင်းပင်	 မြစ်သည်။	 ြိြိသက်သာရာ	 သက်သာတကကာင်း	 ကိုသာ	
ဦးစားတပးမခင်းမြစ်သည်။	ထိုအရာတကကာင့်	ြန်ေင်းမခင်း	လက်ရာ	
ြျား	ပျက်စီးရမခင်းမြစ်သည်။

၅)	နိုင်ငံတရးတပါ်လစီ
	 ဘုရားသခင်၏	 လက်ရာတော်ပျက်စီးရမခင်း၏	 အ	
တကကာင်းအရင်းေွင်	 နိုင်ငံတရးသည်	အဓိက	ကျလျက်ရှိပါသည်။	
နိုင်ငံအေွင်း	ြွံငြိုးတရးအေွက်	စီြံကိန်းြျား	စီးပွားတရးဇုန်ြျား၊	
စီးပွားတရး	ကုြ္ပဏီြျား	ဝင်တရာက်လာ	 မခင်းတကကာင့်	အုပ်ချုပ်သူ	
အစိုးရြင်းြျားကကား	 အကျ ိုးေူပူးတပါင်းလုပ်တောင်မခင်းြျား
တကကာင့်	 နိုင်ငံအေွင်း၌ရှိတသာ	 တမြတပါ်တမြတအာက်	 သယံဇာေ	
ပစ္စည်းြျားနှင့်	သဘာဝေရားကို	စီးပွားတရးအကျ ိုးအမြေ်ေစ်ခု	
အေွက်	ရည်ရွယ်ငပီး	လုပ်တောင်တသာအခါေွင်	ဘုရားသခင်၏	
လက်ရာတော်ြျား	 ပျက်စီးရမခင်းတပျာက်ကွယ်သွားရမခင်းမြစ်သ
ည်။						
 
၃။	 ဘုရားသခင်၏ြန်ေင်းမခင်းကို	 မပန်လည်ထိန်းသိြ်းတစာင့်
တရှာက်မခင်း
	 သဘာဝပေ်ဝန်းကျင်	 ထိန်းသိြ်းတစာင့်တရှာက်ရာ၌	
ေစ်ဦးချင်းအတနမြင့်တသာ်လည်းတကာင်း	 	 	 အြွဲ့အစည်း	 အတန	
မြင့်တသာ်လည်းတကာင်း	 စဉ်ေက်ြမပေ်	 လုပ်တောင်သင့်ပါ	
သည်။	 ြိသားစုေစ်စုေွင်	 သစ်ပင်၊	 ပန်းြာန်ြျား	 စိုက်ပျ ိုးမခင်း၊	
အြွဲ့လိုက်အတနမြင့်	အတသးစားသစ်တောြျား	 မပုစုပျ ိုးတထာင်ရ	
ြည်	 မြစ်သည်။	 ထိုမပင်	 သဘာဝ	 ပေ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းမခင်း	
ထက်	လူထုအသိပညာတပးမခင်း၊	ြိြိပေ်ဝန်းကျင်၌	သုတေသန	
မပုလုပ်မခင်း၊	စည်းတဝးြျား	ကျင်းပလုပ်တောင်မခင်း၊	သဘာဝအရ
င်းအမြစ်ြျားကိုထိန်းသိြ်းမခင်း၊	 စီြံချက်ြျားချြှေ်တောင်ရွက်
မခင်း၊	သဘာဝ	အတပါ်ထားရြည့်	ကျင့်ဝေ်ြျားကို	တရးေွဲမပဌာန်း	
တပးမခင်းနငှ့	်သငက်ကားပိုခ့ျတပးမခင်းေိုက့ိ	ုလပုတ်ောငသ်င့ပ်ါသည။်

(က)	ဘုရားတပးောဝန်
	 ဘုရားတပးောဝန်ဟုေိုရာေွင်	 ဘုရားသခင်	 လုပ်	
တောင်လိုသည့်	 လုပ်ငန်းြျားကို	 လုပ်တောင်မခင်း	 မြစ်သည်။	
လုကာ၁ဝး၂ရေွင်	သွန်သင်ချက်အရ	ကိုယ်နှင့်စပ်ေိုင်တသာသူကို	
ကိုယ်နှင့်အြှေချစ်ရန်	 သွန်သင်ထားပါသည်။	 ကိုယ်နှင့်စပ်ေိုင်	
တသာသူဟု	 ေိုရာေွင်	 ေင်းရဲချြ်းသာ	 ခွဲမခားမခင်း၊	 လူြျ ိုး	
ဘာသာြခွဲမခားမခင်း	ကိုေိုလိုမခင်း	မြစ်သည်။	ေစ်နည်းအားမြင့်	
ြိြိပေ်ဝန်းကျင်၌ရှိတသာ	 ြန်ေင်းမခင်းလက်ရာတော်ြျားကို	
ချစ်ရန်တမပာတနမခင်းမြစ်	သည်။	ယုံကကည်သူြျားအတနမြင့်	ြန်ေ
င်းမခင်းလက်ရာြျားကိုချစ်မြေ်နိုးငပီး	အသက်ရှင်တရှာက်လှြ်းရန်	
အထူးလိုအပ်ပါသည်။	 ြန်ေင်းမခင်းလက်ရာြျားကို	 ချစ်မြေ်နိုး	
ြှသာလှေင်	 ထိုလက်ရာြျားကို	 မပုစုတစာင့်တရှာက်နိုင်ြည်မြစ်	
သည်။	 ထိုသို့မပုလုပ်မခင်းမြင့်လည်း	 ြန်ေင်းမခင်းကြ္ဘာ၌	 ပို၍	
တပျာ်ရှေင်စရာတကာင်းတသာ	 	ကြ္ဘာတလးကို	လူသားြျား	 ရရှိလာ	
ြည်မြစ်သည်။	 ထိုသို့ရရှိရန်အေွက်	 လူသားေိုင်း	 အေူေကွ	

ပါဝင်၍	 လုပ်တောင်ရန်	 လိုအပ်သည်။	 ၄င်းနှင့်	 ပေ်သက်၍	
အချက်	(၄)	ချက်မြင့်	တြာ်မပလိုပါသည်။

၁)	မြစ်တစ	(ကြ္ဘာ	၁း၃)
	 ဘုရားသခင်က	 စကကဝဠာကကီးနှင့်	 ၄င်းအထဲြှအရာ	
ခပ်သိြ်းကို	 ြန်ေင်းသည့်အခါ	 မြစ်တစေိုသည့်	 နှုေ်တော်	
ထွက်စကားေစ်ခွန်းအားမြင့်	 အရာခပ်သိြ်းေို့ကို	 ေည်ရှိတစခဲ့	
ပါသည်။	ထို့တကကာင့်	 မြစ်တစသည်	ြရှိမခင်းြှရှိမခင်းသို့	တမပာင်းလဲ	
တပးမခင်းမြစ်သည်။	ထိုစကားလုံးသည်	ေန်ခိုး	ထက်မြေ်တသာ	
စကားလုံးမြစ်သည်။	 ဤမြစ်တစသည်	 ပိုြိုတကာင်းြွန်တသာ	
အတမခအတနသို့	 ေိုးေက်တမပာင်းလဲမခင်း	 ေိုသည့်	 အဓိပ္ပါယ်ကို	
တောင်ပါသည်။	မြစ်တစေိုတသာ	စကားလုံးသည်	ဘုရားသခင်က	
ေစ်ကကိြ်ေစ်ခါေည်းသာ	 တမပာတသာစကားလုံး	 ြဟုေ်ဘဲ	
ယတန့အချနိ်ထိ	လူသားြျားကို	 တမပာတနတသာ	စကားလုံး	 မြစ်ပါ	
သည်။	ထိုတကကာင့်	ယတန့ယုံကကည်သူ	 (သို့)	 ခရစ်ယာန်ြျားသည်	
ဘုရားသခင်	ြန်ေင်းမခင်းလက်ရာြျားကို	ြူလ	ပင်ကိုယ်အေိုင်း	
မပန်လည်ရရှိတအာင်	လုပ်တောင်ရြည်မြစ်သည်။	

၂)	နိုင်ကကတလာ့၊အုပ်စိုးကကတလာ့	(ကြ္ဘာ	၁း၂၈)
	 နိုင်ကကတလာ့၊အုပ်စိုးကကတလာ့	ေိုသည့်စကားသည်	 ြိြိ	
၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ	ြန်ေင်းငပီး	ဘုရားသခင်ထံြှ	အစွြ်းအစ	
ေချ ို့	 ထည့်သွင်းထားမခင်းခံရတသာ	 လူသားအား	 ြိြိြန်ေင်း	
တသာစကကဝဠာနှင့်	၄င်းြှအရာခပ်သိြ်းကို	ဘုရားသခင်ကိုယ်စား	
သစ္စာရှိစွာ	 ထိန်းသိြ်းတစာင့်တရှာက်ရန်	 ောဝန်တပးအပ်မခင်း	
အဓိပ္ပါယ်မြစ်သည်။	 လူသား၏စိေ်ေန္ဒအေိုင်း	 ကကိုက်သလို	
ချယ်လှယ်ရန်	 အငပီးအပိုင်လွှဲအပ်သည့်	 အဓိပ္ပါယ်ြဟုေ်ပါ။	
ကြ္ဘာကကီး၏	ပိုင်ရှင်	အစစ်အြှန်သည်	ဘုရားသခင်	ေပါးေည်း	
သာ	 မြစ်သည်။	 (ောလံ	 ၂၄း၁)။	 လူသားြျားသည်	 ပိုင်ရှင်	
ြဟုေ်ပါ။	 ကိုယ်စားလှယ်ြျားသာမြစ်သည်။	 လူသားြျားသည်	
ကိုယ်စားလှယ်ြျားမြစ်တသာတကကာင့်	ပိုင်ရှင်၏စိေ်ေန္ဒ	အေိုင်း			
လုပ်တောင်တပးရြည်မြစ်သည်။	

၃)	မပုစုတစာင့်တရှာက်ပါ	(ကြ္ဘာ	၂း၁၅)
	 ဘုရားသခင်သည်လူသားအား	 ဧဒင်ဥယျာဉ်သို့	 တခါ်	
တောင်လျက်	ထိုဥယျာဉ်အား	 မပုစုတစာင့်တရှာက်ရန်	ောဝန်တပး	
ခဲ့ပါသည်။	ဧဒင်ဥယျာဉ်သည်	ကြ္ဘာကကီးနှင့်	သဘာဝပေ်ဝန်းကျင်	
ေစ်ခုလုံးကို	 ကိုယ်စားမပုလျက်	 ရှိပါသည်။	 လူသားသည်	
တမြကကီး၏အစိေ်အပိုင်းမြစ်သည်။(	ကြ္ဘာ	၂းရ	)။				ထို့တကကာင့်	
တမြကကီးကို	ေူးေွမပု	လုပ်လျက်	အလုပ်လုပ်ကာ	အသက်ရှင်ရန်	
ဘုရားသခင်	 ညွှန်ကကားထားပါသည်။	 မပုစုပါဟူသည့်	 အဓိပ္ပါယ်	
သည်	 ဥယျာဉ်ြှူးေစ်ဦးကဲ့သို့	 ကြ္ဘာကကီးကိုမပုစုရန််မြစ်ငပီး	
တစာင့်တရှာက်ပါဟု	 ေိုရာေွင်	 တရရှည်ေည်ငြဲတသာ	 နည်းလြ်း	
မြင့်	 မပုစုမခင်း	 ထွန်ယက်စိုက်ပျ ိုးမခင်းကို	 ရည်ညွှန်းမခင်းတကကာင့်	
ယတန့	 လူသားြျားသည်	 ြန်ေင်းမခင်းလက်ရာြျားကို	 တရရှည်	
ေည်ငြဲတသာနည်းလြ်းမြင့်	မပုစုမခင်းတစာင့်တရှာက်ရန်လိုသည်။
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၄)	 သဘာဝေရားြှေစ်ေင့်	 ငါ့အတကကာင်းကို	 သိြှေ်ကကတလာ့	
(ောလံ	၁၉း၁၂)။
	 ြန်ေင်းရှင်ဘုရားသခင်သည်	 သူြန်ေင်းထားတသာ	
စကကဝဠာနှင့်	 ၄င်းြှအရာခပ်သိြ်းေို့နှင့်တရာတနှာမခင်းြရှိဘဲ	 သီး
မခားေစ်တနရာ၌ေည်ရှိတသာဘုရားသြွယ်	 နားလည်နိုင်တစရာ	
ရှိတသာ်လည်း	အြှန်ေွင်ဘုရားသခင်သည်	သူြန်ေင်းထားတသာ	
စကကဝဠာနှင့်	 သဘာဝေရားထဲ၌ပင်	 ေည်ရှိတသာဘုရား	 မြစ်	
သည်။	 ထို့တကကာင့်	 ြိုယ်းတကာင်းကင်သည်	 ဘုရားသခင်	 ဘုန်း	
အသတရတော်ကို	 ကကားတမပာ၍	 ြိုယ်းြျက်နှာကျက်သည်	 လက်	
ရာတော်နှင့်	 လုပ်တောင်တသာအရာြျားကို	 မပသသည်ဟု	 ေိုပါ	
သည်။	 ဘုရားသခင်သည်	 သဘာဝေရားအားမြင့်	 အလုပ်လုပ်	
မခင်းဟုေိုရာေွင်	နားလည်ြှုကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။	နားလည်တအာင်	
ေိုရလှေင်	 ြန်ေင်းထားတသာအရာြျား၌	 ဘုရားသခင်	 ကိုယ်	
တော်ေိုင်	 ပါရှိသည်ဟု	 ေိုမခင်းေွင်	 သစ်ပင်၊	 တောင်ကုန်း၊	
တရေံခွန်၊	 တကျာက်တောင်ြျား၌	 ဘုရားရှိသည်ဟု	 ေိုမခင်းြျ ိုး	
ြဟုေ်ပါ။	ေိုလိုသည်ြှာ	စကကဝဠာ၏အတမပာင်းအလဲြျား၊	ရာသီ	
ဥေုတြာက်မပန်ြှုြျားသည်	 လူသားြျားအေွက်	 ြန်ေင်းမခင်း	
မြင့်	ဘုရားသခင်စကားတမပာမခင်းမြစ်သည်။	

(ခ)	သဘာဝပေ်ကျင်ထိန်းသိြ်းမခင်း၏အကျ ိုးတကျးဇူး
	 ယတန့လူသားအတနမြင့်	ြိြိတနထိုင်ရာပေ်ဝန်းကျင်တဒ
သအသီးသီးေွင်	ြန်ေင်းမခင်းလက်ရာြျားကို	အစဉ်အငြဲ	ကကည့်	
ရှု၍	ထိန်းသိြ်းရန်လိုအပ်ပါသည်။	စည်းကြ်းြဲ့စွာအြှိုက်ပစ်မခင်း၊	
လွန်ကျွစံွာ	သဘာဝေရားြျားကို	ထုေ်ယူမခင်း၊	သစ်ပင်ြျားကို	
ခုေ်ပစ်မခင်း	 စသည့်ေို့ကို	 တလှော့ချရန်	လိုအပ်ပါသည်။	 ၄င်းနှင့်	
ပေ်သက်၍	သစ်ပင်စိုက်မခင်းသည်	 သစ်ပင်၏အကျ ိုးမပုမခင်းကို	
လူသားြျားခံစားရြည်မြစ်သည်။	 သစ်ပင်သည်	 လူသားြျား	
အေွက်	 ရှူရှိက်ရန်	 	 တအာက်ေီဂျင်ကို	 ထုေ်တပးမခင်း	 တရထု	
တလထညုစည်ြ်းြှုကိ	ုကာကယွတ်ပးမခင်း၊		ခရြ်းလနွတ်ရာငမ်ခညက်ိ	ု
တလှော့ချတပးမခင်း၊	ရာသီဥေုတမပာင်းလဲမခင်းကို	အံေုနိုင်မခင်း၊	တရ
ကုန်ေုံးမခင်းကိုကာကွယ်တပးမခင်း	 လူသားြျား၏စိေ်ပိုင်းေိုင်		
ရာ	 ကျန်းြာကကံ့ခိုင်မခင်း၊စသည်ေို့ကို	 လူသားေိုင်းအေွက်	
အကျ ိုးမပုလျက်ရှိပါသည်။	 ထိုတကကာင့်	 ယတန့လူသားြျားသည်	
သဘာဝေရားြျားကို	 ထိန်းသိြ်းမခင်းနှင့်သစ်ပင်စိုက်မခင်းအြှု
ြျားကို	မပန်လည်၍	ေိုးချဲ့၍လုပ်တောင်ရန်	လိုအပ်ပါသည်။

နိဂုံး
	 အသင်းတော်ရှိ	 ယုံကကည်သူြျားသည်	 ဘုရားသခင်၏	
ြန်ေင်းလက်ရာြျားကို	 သိရှိမခင်းနှင့်ေကွ	 ထိန်းသိြ်းတစာင့်	
တရှာက်ရန်	 လိုအပ်ပါသည်။	 ဘုရားသခင်ြန်ေင်းထားတသာ	
လက်ရာြျားကို	 ပို၍တကာင်းြွန်စွာ	 ကကည့်ရှုတစာင့်တရှာက်နိုင်	
တစရန်အေွက်	ြိြိ၏တနပုံ၊ထိုင်ပုံြျားကို	ြိြိကိုယ်ေိုင်	တမပာင်းလဲ	
နိုင်ရြည်မြစ်သည်။	ထိုသို့	လုပ်တောင်မခင်းမြစ်လည်း	ထိန်းသိြ်း	
တစာင့်တရှာက်	 အြှုတော်သာသနာ့လုပ်ငန်းကို	 ပို၍ထိတရာက်စွာ
လုပ်တောင်နိုင်ြည်မြစ်	သည်။	၄င်းနှင့်ပေ်သက်၍...

• အသင်းတော်ရှိယုံကကည်သူြျားသည်	ြန်ေင်းမခင်း	လက်ရာ	
ြျားကို	ချစ်မြေ်နိုးသူမြစ်ရြည်။

• ဘုရားသခင်၏ဘဏ္ဍာထိန်းတကာင်းြျားမြစ်ရန်	 ြန်ေင်း	
မခင်းကို	ထိန်းသိြ်းရြည်။

• ောဝန်သိမခင်းနှင့်ေကွ	 သစ္စာရှိစွာမြင့်	 အသက်ရှင်၍	 ြန်	
ေင်းမခင်းကို	တစာင့်တရှာက်ရြည်။

• သဘာဝပေ်ဝန်းကျင်ကို	 အကျ ိုးမပုငပီး	 ြိြိကိုလည်း	
ေိုးေက်ြွံငြိုးတစသည့်	သြာအာဇီဝကျတသာ		လုပ်ငန်းြျား	
မြင့်	လုပ်တောင်ရြည်။	

• သဘာဝပေ်ဝန်းကျင်ကို	 အမြေ်ေနိုးေန်ြိုးထားသည့်	
စိေ်သတဘာထားမြင့်	အသက်ရှင်တလှောက်လှြ်းရြည်။	

• သူေပါးနှင့်	 လက်ေွဲ၍	 ပေ်ဝန်းကျင်	 မပဿနာြျားကို	
အေေ်နိုင်ေုံးတမြရှင်း၍	အသက်ရှင်ရြည်။

• ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးချင်းြှစ၍	အသင်းတော်၊လူြှုအြွဲ့အစည်း၊	လူ့	
တဘာင်ေစ်ခုလုံးနှင့်	ေစ်နိုင်ငံလုံးအထိ			ပေ်ဝန်းကျင်ထိန်း	
သိြ်းတစာင့်တရှာက်တရး	 အသိေရားရှိလာတစရန်	 မပုမပင်	
တမပာင်းလဲြှုလုပ်ငန်းအေင့်ေင့်	 တရခံတမြခံနှင့်	 တရးေွဲ၍	
အတကာင်	အထည်တြာ်လုပ်တောင်ရြည်။

	 ထိုသို့လုပ်တောင်မခင်းမြင့်	 လူြှုဝန်းကျင်ေစ်ရပ်လုံး	
ေိုးေက်တမပာင်းလဲရုံြှေြက	 ဘုရားသခင်	 နှစ်သက်ြွယ်တသာ		
လုပ်ငန်းကကီးေစ်ခုမြစ်လာြည်မြစ်သည်။	 ဤအေွက်တကကာင့်	
ယုံကကည်သူေိုင်း	 အေူေကွ	 ပူတပါင်းလုပ်တောင်ရန်	 လိုအပ်	
တကကာင်း	တြာ်မပရင်း	နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။

ချစ်ရင်ထူး

--------------------------------------------
ကိုးကားစာအုပ်
• သီကသတလာ်ဂျပီညာဌာန	 ခရစ်ယာန်ကျင့်ဝေ်	 	 မြန်ြာနိုင်ငံ	

နှစ်မခင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်၊(၂၀၁၅)။
• ထီးခူ	 ယတန့အေွက်	 သာသနာ့စိန်တခါ်ချက်	 မြန်ြာနိုင်ငံ					

ခရစ်ယာန်ဓြ္မေက္ကသိုလ်၊	(၂၀၁၆)။
• တကတဇာ်နန်		ခရစ်ယာန်သာသနာမပုမခင်းအမြင်သစ်	Gene-

sis	Media၊	(၂၀၁၄)

၁။	တစာတဝလှေငံြိုး
၂။	ချစ်ရင်ထူး
၃။	၁၉.၃.၂၀၀၂
၄။	တောင်းပါး	ဘာသာရပ်
၅။ကျွန်းညိုကကီးအသင်းတော်၊ရန်ကုန်-ြအူပင်နယ်သာသနာ၊ပိုး
ကရင်နှစ်မခင်းခရစ်			ယာန်အြွဲ့ချုပ်။
၆။	ြူ့ေြ်တြါ့ပိုးကရင်ကျြ်းစာတကျာင်းဝင်း၊ဒုံရင်း၊ဘားအံ။
၇။	၀၉-	၈၉၇၄၉၇၉၁၃
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ခပ်သိမ်းေသာ

	 ဘုရားသခင်သည်	 ြိြိြန်ေင်းသြှေတသာအရာေို့ကို	
ကကည့်ရှုလှေင်	 အလွန်တကာင်းသည်ကို	 မြင်တော်ြူသည်။	 (ကြ္ဘာ	
၁:၃)	ဟု	အတလးထားတြာ်မပေယ်။
	 ထိုြန်ေင်းမခင်းအြှုမပုရာြှာ	 ြိြိအလိုတော်မပည့်စုံြို့	
ရည်ရွယ်ချက်ရှိေယ်။	 မပည့်စုံြို့အေွက်ခပ်သိြ်းတသာ	အြှုအရာ	
ကိုအချနိ်ေန်ြှ	မပုတော်ြူတကကာင်းသေိြူြိပါသည်။	
	 ြန်ေင်းရှင်ထာဝရဘုရား	 မပုတော်ြူတသာအြှုမြစ်၍	
ကနဦး	 ြန်ေင်းခဲ့စဉ်ကလူသည်	 ဘုရားတရှ့တော်၌	 သန့်ရှင်း	
တမြာင့်ြေ်မခင်းရှိေယ်။	ဘုရားနှင့်အေူ	ရင်းရင်းနှီးနှီး	ြိေ်သဟာ	
ယြွဲ့မခင်းရှိေယ်။	 ဘုရားစကားကို	 နားတထာင်နာခံြှု	 ရှိေယ်။	
ဘုရားနဲ့လူ၊	 လူနှင့်လူကကားအချင်းချင်း	 ချစ်မခင်းနှင့်ေန်ြိုးထား	
မခင်းရှိေယ်။	လူထဲသို့	ဘုရားကြှုေ်သွင်းတသာ	ထာဝရအသက်	
ရှိေယ်။	တစာင့်တရှာက်အုပ်စိုးခွင့်ရှိေယ်။	
	 အလွန်တကာင်းတသာ၊	 သန့်ရှင်းတသာ	 ြန်ေင်းခံ	
တောတောင်၊	တရ၊တမြတလ၊	သက်ရှိသေ္တဝါအတပါင်းအား	ြျက်ေီး	
မခင်း၊	 ညစ်ညြ်းပျက်စီးတစမခင်းကုိ	 အလိုြရှိပါ။	 ြနှစ်သက်ပါ။	
ထို့အမပင်	 သန့်ရှင်းတကာင်းြွန်ရာ	 ဤကြ္ဘာတမြကကီးေမပင်လုံး၌	
အချင်းချင်းညှင်းေဲမခင်း၊	 သေ်မြေ်မခင်း၊	 ြေရားမပုမခင်းကို	
ြမပုရဟု	ေားမြစ်ထားပါေယ်။	

trSkt&m
သိက္ခာတော်ရေရာ	အြ်ဂျာတနာ်
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	 သို့တသာ်လည်း	လူသည်ဘုရားရဲ့ြိန့်ြှာစကား	 ပညေ်	
ချက်ြျားကိုြနာခံပဲ	ချ ိုးတြာက်ေယ်။	ဘုရားရဲ့ေန္ဒ၊	အေ္တ၊	ဇာေိ	
ပကေိသတဘာကို	 တရှ့ေန်းေင်၍	အသက်ရှင်ေယ်။	 တကာက်	
ကျစ်ကကံစည်ေယ်၊	 ြေရားတသာအြှု	 မပုေယ်။	 ထိုသို့စေင်	
အမပစ်ကျူးလွန်ချနိ်ကေည်းြှ	 ယတန့ထိေိုင်၍	 ကြ္ဘာကကီးသည်	
တသွးစွန်းပုပ်စပ်၊	 ညစ်ညြ်းပျက်စီးရာေီသို့	 ေရွ့တရွ့တရာက်တန	
ရတလငပီ။	အကျ ိုးေက်ြှာ	ြေရားတသာ	လွှြ်းြိုးချယ်လှယ်ငခိြ်း	
တမခာက်ြှုကျယ်မပန့်လာသလို	 ေင်းရဲဒုက္ခြျားေို့နှင့်အေူ	
တကကာက်ရွံ့ထိေ်လန့်စိုးရိြ်ပူပန်၊	 စိေ်ြိစီးြှုသည်လည်း	 စိြ့်ဝင်	
မပန့်နှံ့လာမခင်းပင်မြစ်ေယ်။	
	 ထို့တကကာင့်	လူတေွရဲ့အတေွး၊	စိေ်ခံစားချက်ြှ	ဒီလိုမြစ်	
တပါ်လာေယ်။	အနာဂေ်ြှာ	ဘာတေွမြစ်လာြလဲ။	ကျွန်ုပ်ေို့ရဲ့	
အနာဂေ်က	ြတသချာဘူးေိုေဲ့	 စိေ်ပျက်အားငယ်၊	 တမပာေိုသံ	
တေွထွက်တပါ်လာေယ်။	ေကယ်လည်း	ထိုအသံတေွကို	တန့စဉ်	
ကကားတနရပါငပီ။	စိုးရိြ်ပူပန်ြှုအမပည့်နှင့်	မြစ်လေံ့တသာအနာဂေ်	
ကို	 တြှော်ကကည့်တနရေဲ့အချနိ်ပါပဲ။	 ဤအနာတရာဂါငငိြ်းတစြို့အ	
ေွက်	ြည်သို့ကုသြလဲ?	ဘယ်လိုအတမြရှာြလဲ၊	တပးြလဲ။	
	 ဒီလိုအတမခအတန၌	 ဒါဝိေ်ြင်းကကီးအတကကာင်းတေွးြိ၊	
စဉ်းစားြိေယ်။	သူထွက်တမပးခဲ့ရစဉ်	 (၂ရာ၊	၁၅)	က	သူ့အေွက်	
အနာဂေ်ြှာ	ြည်သို့မြစ်ြည်ကို	ဒါဝိေ်ြသိခဲ့ပါ။	သူ့အနာဂေ်က	
ြတသချာပါ။	 သို့တသာ်သူတကကာက်ရွံ့မခင်း၊	 စိုးရိြ်ပူပန်မခင်းြရှိပါ။	
အစြှအေုံးအထိသိတသာ	 အရာအားလုံးကို	 ထိန်းချုပ်နိုင်တသာ	
ဘရုားသခငလ်ကတ်ောထ်သဲို	့	သူ့အနာဂေက်ိ	ုအပထ်ားငပီး	စေိခ်ျ	
စွာတနခဲ့ေယ်။	ဘာတကကာင့်လဲေိုတော့	အလုံးစုံကိုဘုရားကထိန်း	
ချုပ်နိုင်တကကာင်း	 သူ	 ယုံကကည်ေယ်။	 ထို့တကကာင့်ဘုရားသခင်ရဲ့	
တစာင့်တရှာက်တပးြှုနှင့်	 ကွယ်ကာြှုကိုေကယ်ခံစားခဲ့ရေယ်။	
ငငိြ်သက်မခင်းနှင့်	 စိေ်သက်သာရာကိုလည်းရခဲ့ေယ်။	 ဒါဝိေ်	
ြင်းကကီးရဲ့	 ယုံကကည်မခင်းမြင့်လုပ်တောင်ြှုက	 အေူယူရြည့်	
အတမြပါပဲ။	
	 ေကယ်တော့	 တရှးမြစ်ြူးတသာ၊	 ယခုမြစ်တနတသာ၊	
တနာင်မြစ်လေံ့တသာအရာေို့၌	 ဘုရားအလိုတော်ကို	 သိမြင်ြို့	
အေွက်ဘုရားသခင်က	 ကာလအေက်ေက်	 မပုမပင်တပးတသာ	
တမပာင်းလဲြှုကို	လုပ်တနပါေယ်။	
	 တဒသနာကျြ်း	 (၃:၁-၁၄)ြှာ	ဘုရားသခင်က	ခပ်သိြ်း	
တသာ	 တကာင်းစားမခင်းနှင့်	 ေင်းရဲမခင်းေို့ကို	 ြိြိအချနိ်ေန်ြှ	
အလှည့်	လှည့်တပးတော်ြူတကကာင်းကို	ဤသို့တြာ်မပထားေယ်။	
	 ခပ်သိြ်းတသာ	 အြှုအရာေ့ုိသည်	 ြိြိေ့ုိအချန်ိရိှတကကာင်း	 ြုိယ်း	
တကာင်းကင်တအာက်၌	 ကကံစည်သြှေအသီးသီးေို့ကို	 မပုရတသာ	
အချနိ်ရှိတကကာင်း။

ထို့တကကာင့်-	 	 	
-	ြွားချနိ်	 နှင့်	တသချနိ်
-	စိုက်ပျ ိုးရတသာအချနိ်	 နှင့်	နှုေ်ယူရတသာအချနိ်
-	သေ်ရတသာအချနိ်	 နှင့်	အနာတပျာက်ရတသာအချနိ်
-	ငြိုရတသာအချနိ်	 နှင့်	ေညတ်ောကရ်တသာအချနိ်
-	ငိုရတသာအချနိ်	 နှင့်	ရယ်ရတသာအချနိ်
-	ညည်းေွားရတသာအချနိ်	 နှင့်	ကခုန်ရတသာအချနိ်
-	မြန့် ကကဲရတသာအချနိ်	 နှင့်	စုသိြ်းရတသာအချနိ်
-	ေည်းြူးရတသာအချနိ်	 နှင့်	ဉစ္စာတပျာက်ရတသာအချနိ်
-	ဘက်ယြ်းရတသာအချနိ်	 နှင့်	ခွဲခွာရတသာအချနိ်
-	သိုထားရတသာအချနိ်	 နှင့်	ပစ်လိုက်ရတသာအချနိ်
-	အဝေ်ကိုေုေ်ရတသာအချနိ်	 နှင့်	ချုပ်ရတသာအချနိ်
-	ေိေ်ေိေ်စွာတနရတသာအချနိ်	နှင့်	စကားတမပာရတသာအချနိ်
-	ချစ်ရတသာအချနိ်	 နှင့်	ြုန်းရတသာအချနိ်
-	စစ်ေိုက်ရတသာအချနိ်	 နှင့်	စစ်ငငိြ်းရတသာအချနိ်
လည်းရှိတနေယ်လို့တြာ်မပထားေယ်။	
	 တဒသနာကျြ်း	(၃:၁၁)	နှင့်	တဒသနာကျြ်း	(၁၂:၁၃)	ြှာ	
တရှာ	လြွန်ြင်းကကီးက	ဤသိုသ့ေတိပးကာ	အားတပးထားပါေယ။်	
ငါ	ဘုရားသခင်စီရင်တော်ြူတသာအြှုအရာေို့ကို	အစြှအေုံးထိ	
ေိုင်တအာင်	 လူသည်	 စစ်၍	 ဘုရားသခင်ကို	 တကကာက်ရွံ့တလာ့။	
ပညေ်တော်ကို	တစာင့်တရှာက်တလာ့။
	 “အတကကာင်းြူကား	 ဘုရားသခင်သည်	 ခပ်သိြ်းတသာ	
လျ ို့ဝှက်ထားမခင်းြှစ၍	 အလုံးစုံတသာအြှု၊	 	 တကာင်းြတကာင်း	
ရှိသြှေေို့ကိုစစ်တကကာ၍	 ေရားသမြင့်စီရင်တော်ြူလေံ့”	 ဟူ၍	
မြစ်ေယ်။	ေက်၍တြာ်မပလိုသည်ြှာ	သူသည်ဘုရားတရှ့တော်၌	
တကာင်းတသာသူ၊	 တမြာင့်ြေ်တသာသူ၊	 ကိုးစားတသာသူမြစ်၍	
ဘုရားရဲ့နှစ်သက်မခင်းခံရေယ်။	 အမြင့်ေုံးဉာဏ်ပညာ၊	 သိပ္ပံ	
အေေ်၊	 ေည်းပူးသိုတလှာင်ရတသာအခွင့်၊	 ဝြ်းတမြာက်ရတသာ	
အခွင့်၊	 ငငိြ်သက်မခင်းရှိရတသာ	 အခွင့်ေို့ကို	 ဘုရားသခင်က	 သူ့	
အား	တပးတော်ြူခဲ့ေယ်။	
	 ြန်ေင်းရှင်ထာဝရဘုရားသခင်က	 တရွးချယ်တသာလူ	
ြျ ိုးတော်သည်	 ြည်သည့်အြှုနှင့်ရင်ေိုင်ရပါတစ၊	 စိေ်ပျက်အား	
တလျာ့စိုးရိြ်ပူပန်တကကာက်ရွံ့ြှုြရှိြို့၊	 ဂေိတော်ကိုစွဲစွဲငြဲငြဲ	 ယုံ	
ကကည်ြို့	ဤသို့ြွင့်မပခွန်အားတပးပါေယ်။
 - ထာဝရဘုရား၏နှုေ်ကပေ်ေရားြူကား	ကာလအစဉ်အငြဲ	

ေည်၏။	(တဟရှာ	၄၀:၈)
 - ထာဝရဘုရားကိုတမြာ်လင့်တသာသူေို့ြူကားအားမပည့်ကက	

လိြ့်ြည်။	(တဟရှာ	၄၀:၃၁)
 - ငါတရွးချယ်တသာလူြျ ိုးတော်ကိုြပစ်ပယ်။
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 - ြစိုးရိြ်နှင့်။	ငါသည်သင့်ဘက်ြှာရှိ၏။
 - ြတကကာက်နှင့်၊	 ငါသည်သင့်ကိုခိုင်ခန့်တစြည်၊	 တစာင်ြြည်၊	

တထာက်ပင့်ြည်	(၄၁:၉-၁၃)
 - မြစ်ဘူးတသာအြှုေို့ကိုြတအာက်တြ့ကကနှင့်၊	 တရှးကာလ၏	

အရာကိုပြာဏြမပုကကနှင့်။
 - ကကည့်ရှုတလာ့၊အြှုသစ်ကိုငါမပုြည်။ယခုတပါ်လာလိြ့်ြည်။	

သင်ေို့သည်အြှန်သိမြင်ရကကလိြ့်ြည်။	
	 ဘုရားသခင်ရဲ့ခိုင်းတစချက်အရ၊	 ပတရာြက်တဟရှာရ၏	
တဟာတမပာချက်သည်လည်း	 ဧကန်အြှန်မြစ်လာခဲ့ပါေယ်။	 ဘု
ရားသားတော်သူငယ်တော်တယရှုခရစ်တော်တြွးြွားလာြည်	
အတကကာင်း၊သူသည်ြည်သည့်သာသနာအြှုတော်လုပ်ငန်းကို	
မပုြည့်အတကကာင်း	 ပတရာြက်တဟရှာရကကကိုေင်တဟာတမပာခဲ့
ေယ်။
	 ပတရာြက်တဟရှာယ၏တဟာတမပာချက်	(တဟရှာ၁၁:၁-
၁၀၊	 ၆၁:၁-၃)နှင့်တဟရှာယကျြ်းစာ၌တြာ်မပေဲ့ခရစ်တော်၏နု
ေ်	ထွက်စကား(လုကာ	၄:၁၈-၁၉	နာဇရက်တကကမငာစာေြ်း)ကို	
ယဉ်ေွဲြေ်ရှုကကည့်လှေင်နှစ်တပါင်း(၇၀၀)တကျာ်ေွင်တဟရှာယ၏	
ထိုတဟာတမပာချက်သည်	 ခရစ်တော်တယရှုအားမြင့်မပည့်စုံလာ	
သည်ကိုမြင်တေွ့ရပါသည်။
	 တဟရှာယ(၆၁:၁-၃)၌တဟရှာယ၏တဟာတမပာချက်နှင့်	
ခရစ်တော်တယရှု၏နှုေ်ထွက်စကား(လုကာ	 ၄:၁၈-၁၉)နှစ်ခု	
စလုံးေွင်	ယုံကကည်သူေို့	နာခံလိုက်တလှောက်	လုပ်တောင်ရြည့်	
အြှုေို့ကို	ဤသို့ြိန့်ြှာတော်ြူထားေယ်။

	 “ထာဝရဘုရား၏	ဝိညာဉ်တော်သည်	ငါ့အတပါ်၌	ေည်	
တော်ြူ၏။	 အတကကာင်းြူကား၊	 ေင်းရဲသားေို့အားဝြ်းတမြာက်	
စရာသေင်းကိုကကားတမပာတစမခင်းငှါငါ့ကိုဘိသိေ်တပးတော်ြူငပီ။	
တကကြွတသာသူေို့၏အနာကိုတပျာက်တစမခင်းငှါ၎င်း ၊ဘြ်းသွား	
ချုပ်ထားလျက်ရှိတသာသူေို့အား	 လွှေ်မခင်းအတကကာင်းနှင့်ြျက်	
စိကန်းတသာသူေို့ြျက်စိမြင်မပန်မခင်းအတကကာင်းကို မပတစမခင်း
ငှါ	 ၎င်း၊ညှင်းေဲခံရတသာသူေို့ကိုကယ်ြတစမခင်းငှါ၎င်း၊	 ထာဝရ
ဘုရား၏ြဂဂလာနှစ်ကာလကိုကကားတမပာတစမခင်းငှါ၎င်း	 ငါ့ကိုတစ	
လွှေ်တော်ြူငပီဟုလာသေည်း။”
	 တြာ်မပပါ	 -	 ြန်ေင်းရှင်ထာဝရဘုရား၊	 ပတရာြေ်ြျား	
ေို့နှင့်ကယ်ေင်ရှင်ခရစ်တော်တယရှု၏နှုေ်ထွက်စကား	(လုကာ	
၄:၁၈-၁၉)ကို	 အထူးအတလးထားအာရုံမပု	 သိြှေ်ယုံကကည်၍	
အတစခံ	 လုပ်တနတသာ	 ငြို့မပတကျးလက်သာသနာမပုအြွဲ့	 သည်			
မြန်ြာနိုင်ငံ	ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တကာင်စီလုပ်ငန်းသွယ်ေစ်
ခု	အမြစ်	 ရှိတနပါသည်။	ဤ	URMသည်၁၉၇၅ခုနှစ်ြှ	အစမပုငပီး	
၁၉၇၆ခုနှစ်ြှစေင်၍	 လက်တေွ့အတစခံမခင်းအြှုကို	 ယတန့ထိ	
ေိုင်တအာင်လုပ်တောင်တနေဲပင်မြစ်ပါေယ်။	 ထို့တကကာင့်	 အေူ	
ေကွ	ဝိုင်းဝန်းလုပ်တောင်ြို့	ြိေ်တခါ်ပါေယ်။	
	 ခပ်သိြ်းတသာအြှုအရာအလုံးစုသည်ဘုရား၏	 အလို
တော်နှင့်အညီ ငပီး မပည့်စုံလာြို့အေွက်ေေ်စွြ်းနိုင်တော်ြူ
တသာ	ထာဝရလက်တော်ထဲသို့အပ်ထား၍	စိေ်ချစွာလုပ်တောင်	
အသက်ရှင်ကကပါစို့။

သိက္ခာတော်ရေရာ	အြ်ဂျာတနာ်

မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ
၆၀၁၊	မပည်လြ်း၊	ကြာရွေ်ငြို့နယ်၊	ရန်ကုန်ငြို့။
၀၉-၂၅၅၃၉၈၉၁၈	/	၀၉၉၄၁၅၃၆၁၉၀
info@mccoikom.org
www.mccoikom.org

ဆက်သွယ်ရန်
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မြန်ြာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ြျားတကာင်စီ
၆၀၁၊	မပည်လြ်း၊	ကြာရွေ်ငြို့နယ်၊	ရန်ကုန်ငြို့။
၀၉-၂၅၅၃၉၈၉၁၈	/	၀၉၉၄၁၅၃၆၁၉၀
info@mccoikom.org
www.mccoikom.org
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ခရစ်		တော်ဘုရား...
ußGefkyfudk udk,fawmf\ Nidrf;csrf;a&;twGuf tokH;jyKawmfrlyg/

rkef;wD;jcif;udk cspfjcif;jzihfvnf;aumif;

xdcdkufjypfrSm;jcif;udk cGihfvTwfjcif;jzihfvnf;aumif;

,kHrSm;oHo,jzpfjcif;udk ,kHMunfjcif;jzihfvnf;aumif;

pdwfysuftm;i,fjcif;udk arßSmfvihfjcif;jzihfvnf;aumif;

trdkufarSmifudk tvif;jzihfvnf;aumif;

aMuuGJ0rf;enf;jcif;udk 0rf;ajrmuf&Tifvef;jcif;jzihfvnf;aumif;

wkHYjyefedkif&ef cGeftm;aus;Zl;ay;oem;awmfrlyg/

ခရစ်		တော်ဘုရား...
ußGefkyfonf olwpfyg;\ ESpfodrhftm;ay;jcif;udk cH&ef&SmazGjcif;xuf

olwpfyg;tm; ESpfodrhftm;ay;&ef BudK;pm;jcif;udkvnfaumif;

olwpfyg;u ußGefkyftay:ü odwwfem;vnf&ef &SmazGjcif;xuf

ußGefkyfu? olwpfyg;tay:ü odwwfem;vnf&ef 

BudK;pm;jcif;udkvnf;aumif;jyKedkif&ef 

ußGefkyftm; ulnDawmfrlyg/

taMumif;rlum; ay;urf;jcif;jzihfomvßSif ußGefkyfwdkY&&SdMuNyD;

cGihfvTwfjcif;jzihfomvßSif ußGefkyfwdkYonf cGihfvGwfjcif;cH&um

aoqkH;jcif;jzihfomvßSif ußGefkyfwdkYonf xm0& toufodkY

arG;zGm;jcif; cHMu&ygapownf;/ 

အာြင်...

စိန့်ဖရန်စစ်အက်စီစီ
qkawmif;arwåm


