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ေတေဇ 
 

 

 

 

        ၂၀၁၉ ေထာက္ရႈ စဥ္ျခင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊  

      သူစိမ္းတို႔အား ဧည့္၀တ္ျပဳရန္ မလစ္ဟင္းေစႏွင့္။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သူစိမ္းတုိ႔အား ဧည့္၀တ္ျပဳရန္ မလစ္ဟင္းေစႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ 

ဤနည္းျဖင့္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္တို႔ကုိ အမွတ္မထင္ဧည့္ခံခ့ဲၾက၏။ (ေဟေျဗဦး ၾသ၀ါဒစာ ၁၃း၂) 
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နားလည္ယုံၾကည္မႈ ခရီးစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ နာလည္ယုံၾကည္မႈ အေရးကို ေဖၚေဆာင္သည့္ လူငယ္ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ေတေဇ 

ေဒသတြင္ လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားမွ စတင၍္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ 

ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ ထုိကဲ့သို႔ လူငယ္ေတြ႕ဆုံ ပြဲမ်ားကုိ ကမာၻ႕တိုက္ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးတြင္ ေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိလူငယ္မ်ားေတြ႔ဆုံ ပြဲတြင ္ ဧည့္သည္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၾကိဳဆိုေသာအဖြဲ႔အားအတြက္ မေမ့ႏိုင္စရာ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုမွာ 

ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ အစီးအေ၀းတြင္လည္း ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈတန္ဖုိးကုိ ျပန ္ေတြ႕ၾကံဳ 

ေ၀ငွႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအစီးအေ၀းသို႔ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အျပင္ အျခားေဒသမွ လူငယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲၾ့ကသည္။ 

ထုိႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ကုစားရန္လိုအပ္ေသာ အတိတ္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ အနာတရျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း 

ပါ၀င္သည္။  

ထုိအစည္းအေ၀းသုိ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္မႀကီး တိုင္းေဒသေပါင္းစုံမွ လူငယ္မ်ား ၇၀၀ခန္႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခ့သဲည္။ 

ထိုႏ္ုိင္ငံတကာ လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ ရိွ မိသားစုမွႀကိဳဆိုလက္ခံျခင္းသည္ ေမ်ာ္လင့္ျခင္း 

အမွတ္လကၡဏာ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

အာရိွတိုက္ရိွ ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားသည္ အရိွနအ္ဟုန္ျဖစ္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ 

လူနည္းစုတစ္စုျဖစ္ပါသည္။ ထုိခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ၀ိညာဥ္ခြန္အားမ်ားကုိ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ 

ယုံၾကည္အားကုိျခင္းႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား သဖြယ္ ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ျခင္းတုိ႔မွ ရရိွၾကသည္။ 

မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕၌က်င္းပေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀းမွစတင္ၿပီး  ၂၀၁၉ခုႏွစပ္တ္လုံး ေတေဇ၊ ေဘရုဒ္၊ ကိပ္ေတာင္းႏွင့္ 

အျခားေဒသမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို နက္နက္နနဲဲ ျပန္လည္သုံးသပ္ဆင္ျခင္ၾက 

မည္ျဖစ္သည္။ 

ေအာက္ပါ ေထာက္ရႈ စဥ္ျခင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ အေျခံ ၍တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိအခ်က္မ်ားသည္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈ၏ မူလအရင္းအျမစ္သည္ ဘုရားသခင္ ၌ ရွိသည္ကုိ ရွာေဖြရန္ 

ခရစ္ယာန္မ်ားအားလုံးကုိ ဖိတ္ေခၚေနပါသည္။  ဤအခ်က္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မည္က့ဲသုိ႔ ဘုရားသခင္ကုိ နားလည္သည္ကုိ 

ေမးခြန္းေမးစရာ ျဖစ္လာေစသည္။ ဘုရားသခင္သည ္ အေယာက္စီတိုင္းကုိ ႀကိဳဆိုေနပါသည္ ၊ မည္သူတစ္ဦး 

တစ္ေယာက္ကုိမွ် ခ်န္လွပ္မထားပါ၊  

ကၽြႏ္ုပ္၏ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္ျမင္ေတြ႕မိသည္မွာ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈကုိ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္သာမက 

တျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင္ ့မယုံၾကည္သူ အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားတြင္ လည္း ေတြ႕ၾကံဳခံစားႏုိင္ပါသည္။  

အခက္အခဲမ်ားေပါင္းစံုၾကား သံသယမ်ား ႀကီးစုိးေနသည္ဟု ထင္ေနရေသာ အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံး ရရဲရဲင့္ရင့္ 

ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္စြာ အသက္ရွင္ေနထိုင္သြားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အလည္တြင္ နားလည္ယုံၾကည္ျခင္းကို ရွင္သန္ႀကီးထြားေစရန္ 

အသင့္ရိွၾကၿပီေလာ။  

 

ဖာသာရ္ အာလြစ္ 



3 
 

ေထာက္ရႈ စဥ္ျခင္ရန္ ပထမအခ်က္။ 

ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈ၏ အရင္းအျမစ္ကုိ ဘုရားသခင္ထံ၌ ျပန္လည္ရွာေဖြျခင္း 

ကနဦး စၾကဝဠာစ ၍ ဘုရားသခင္ သည္ အ့ံၾသနက္နစဲြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ 

ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာ၏ အစ ဖန္ဆင္းျခင္း ပုံျပင္မ်ားတြင္ ကဗ်ာဆန္ဆန္ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ 

သူဖန္ဆင္းေသာအရာမ်ား အားလုံးကုိ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ၿပီး ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ 

ဖန္းဆင္းသမွ်အားလုံး ေကာင္းျမတ္သည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ စၾကဝဠာတစ္ခုလုံးကုိ 

အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူ၏။  

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ အနည္းငယ္မွ်သိကၽြမ္း နားလည္ ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ သည္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံး ၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ အလိုရွိေတာ္မူသည္၊  အ ၾကြင္းမ့ဲ အေယာက္စီတုိင္းကုိ ႀကိဳဆိုေနပါသည္ကုိ 

စိတ္ခ်ယုံၾကည္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ဘုရားသခင္သည္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈ၏ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ 

ထို႔ထက္မက သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည ္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင္ ့တလုံးတ၀တည္းရွိေနေတာ္မူ၏။ လူသားအားလုံးကုိ 

သူႏွင့္ေပါင္းစပ္ရန္၊ တလုံးတ၀တည္းရွိရန္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရိွေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈသည္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေယာက္စီတိုင္း၏  အတြင္း စိတ္၀ိညာဥ္ကို ထိေတြ႔လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈသည္ 

လူသားအားလုံးဆီသုိ႔ ဆက္လက္ျပန္႕ႏံွ႕ေရာက္ရွိေနပါသည္။  

 

- မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္မ်ား စိုးမုိးေနေသာ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္ကာလတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္ပ်က္၊ အားငယ္ေနၾကၿပီေလာ။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား ရွင္သန္ႏုိင္ရန ္ အ့ံၾသဖြယ္စိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေလ့က်င့္ၾကပါစို႕။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 

ပတ္၀န္းက်င္ ရိွ အရာအားလုံးသည္ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္း သည္ကုိ အျမင္သစ္ျဖင္ ျပန္လည္ သုံးသတ္ၾကည့္ပါစုိ႔။  

- သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကုိ တဦးစီျဖစ္ေစ အဖြဲ႔လုိက္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ဖတ္ရႈၾကပါစို႔။ ဧ၀ံေဂလိ 

သတင္းေကာင္းက်မ္းအစတြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာကုိေဖာ္ျပထားပါသည္။ တႀကိမ္တခါတည္းဖတ္ရႈျခင္း 

ျဖင္ ့ သခင္ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ အလုံးစံု နားမလည္ႏုိင္ပါ၊  တခါတရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလးနက္စြာ 

ရွာေဖြရန္လိုအပ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကုိ အတူတကြ ဖတ္ရႈ စဥ္ျခင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ 

အသက္စမ္းေရသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံးကုိ ဘုရားသခင္ ၌ ယုံၾကည္ျခင္းတိုးပြားရန္၊ ခြန္အားျဖစ္ေစပါသည္။  

 

 

ထို႔ေနာက္သူသည္ ထ ၍ သူ၏အဖထံသုိ႔ ျပန္သြားေလ၏။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အေ၀း ၌ ရိွစဥ္ပင္ သူ၏အဖသည္ သူ႔ကုိ 

ေတြ႕သျဖင့္ သနားျခင္းစိတ္ရိွ ၍ ေျပးသြားၿပီးလွ်င္ သူ႔ကုိ ေပြ႕ဖက္ ၍ နမ္းရႈပ္ေလ၏။  (ရွင္လုကာ ၁၅း၂၀) 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္ရႈေသာ ရွင္လုကာဧ၀ံေဂလိက်မ္း  ၁၅း၂၀  မွေပ်ာက္ေသာသား ပုံဥပမာ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ 
ဘုရားသခင္၏ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈ၊ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာမႈ ကုိမည္သုိ႔ သင္ၾကားေပးေနသနည္း။ 
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ေထာက္ရႈ စဥ္ျခင္ရန္ ဒုတိယအခ်က္။ 

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀ ၌ရိွေနသည္ကို ေထာက္ရႈစဥ္ျခင္ၾကပါစို႔ 

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိသူ၏ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈကုိ ကမ္းလွမ္းေနေသာ္လည္း သူႏွင့္ အတူ ေပါင္းစပ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 

လြတ္လပ္စြာ တုန္႔ျပန္မႈလိုအပ္ပါသည္။ 

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ျဖစ္သည္ကုိ သခင္ခရစ္ေတာ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပသေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ရန္ ကမ္းလွမ္းေနပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္  ဆင္းရဲသားတစ္ဦးကဲ့သုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ႏွလုံးသား တံခါး၀ ၌ရပ္လ်က္ တံခါးကုိ ေခါက္ေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဖက္မ ွ ဧည့္၀တ္ ျပဳျခင္းအမႈကုိ သူေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္။  

သူ႔ကို တံခါးဖြင္ႀ့ကိဳဆိုလွ်င္ သူသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၏ စိတ္ႏွလုံးသားထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ရုိးရွင္းေသာ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ႏွလံုးသားထဲသို႔ ဖိတ္ေခၚၾကပါစို႔။ ၄င္းေနာက္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သူႏွင့္အတူရွိသည္ကုိ မခံစားမိေသာ္လည္း သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလုံးသားတြင္ ကိန္းေအာင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ 

 

- တခဏမွ် ဘုရားေက်ာင္းထဲတြင္ ဆုေတာင္းၾကည့္ပါ။ မနက္ပိုင္း သို႔ ညေနပိုင္း မည္သည့္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေစ 

တျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မထားဘဲ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္စြာန႔ဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တေန႔တာကုိ ပူေဇာ္ၾကပါစို႔။ 

ထုိအခ်ိန္ကာလသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အတြင္းစိတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေစာက္တည ္ ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ 

သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူရွိေနျခင္းကုိ ျပန္လည ္ ေအာက္ေမ႔ သတိရျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိုးရိမ္ ပူပန္ေသာက 

မ်ားျဖစ္ေသာ သူတပါးကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကို အားငယ္ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ျခင္း၊ မေသခ်ာေသာ 

အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း တို႔ကုိ ကင္းေ၀းေစပါသည္။  

- အခ်ိန္အမ်ားႀကီးမရိွလွ်င္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည ္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေၾကာင္း ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 

မိတ္ေဆြအေၾကာင္းမ်ားကုိ စကားအနည္းငယ္ျဖင့္ တီးတိုးေရရြတ္စြာေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

စိတ္ႏွလုံးသားထဲတြင္ရွိေသာ အရာမ်ား ႏွင့္ နားမလည္ေသာ အေၾကာင္း အရားမ်ားကုိ သူ႔အားေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။ 

သမၼာက်မ္းစာမွ ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ေတာ္ထြက္ စကားအခ်ိဳ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၏ တေန႔တာအတြက္ 

ေထာက္ရႈစဥ္းစား စရာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူသည္ကား ၊ ငါသည္ တံခါးေရွ႕မွာ ရပ္ ၍ေခါက္လ်ကေန၏။ 

အၾကင္သူသည္ ငါ၏အသံကိုၾကား ၍ တံခါးကုိဖြင့္အ့ံ၊ ထုိသူရိွရာသုိ႔ ငါ၀င္ ၍ သူႏွင့္အတူစားေသာက္မည္။ သူသည္လည္း 

ငါႏွင့္အတူ စားေသာက္ရလိမ့္မည္။ (ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္း ၃း၂၀) 

သခင္ခရစ္ေတာ္ အသံကုိၾကားရန္ မည္သည့္အရာက ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ကူညီေထာက္မ ေပးသနည္း။ 
သခင္ ခရစ္ေတာ္ကုိ တံခါးဖြင့္ ႀကိဳဆိုျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အဘယ္အရာကုိ ဆိုလုိသနည္း။ 
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ေထာက္ရႈ စဥ္ျခင္ရန္ တတိယအခ်က္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အားသာခ်က္ ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံျခင္း 

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ၏ အားသာခ်က္မ်ားသာမက အားနည္းခ်က္မ်ားကုိပါ လက္ခံႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လည္း 

မိမိကုိယ္ကုိ လက္ခံတက္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္ကုိ လက္ခံတတ္ျခင္းသည္ မိမိ ၌ ရိွေသာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ 

ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း၏ အစျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီး လုိအပ္ေသာအရာ လည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံရရိွေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား အတြက္ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ျမတ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကပါစို႔။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ၀င္ေရာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ၿပီး 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ၀ကုိပါ ေျပာင္းလဲေစဖို႔အတြက္ ဦးစြာပထမ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း လက္ခံႀကိဳဆိုၾကရန္ ဘုရားသခင္ 

အလုိရိွသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လူသားခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္ 

အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေခါင္းငုံခံရာ မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ သိရွိျခင္းသည္ ေက်ေအးေသာ 

ႏွလုံသားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ရန္ ခြန္အားျဖစ္ေစပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏွလုံးသားထဲ၌ မီးသဖြယ္ ကိန္းေအာင္းေနေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

စိတ္ႏွလုံးအတြင္းႏွင္ ့အျပင္ရွိ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ အေကာင္းဖက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးေစသည္။   

 

- ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ သိမွတ္၀န္ခံရန္ အတြက္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

ယုံၾကည္ရမည့္သူတစ္ဦး ကုိရွာေဖြၾကပါစို႔။ ထုိသူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အခက္အခဲမ်ားကုိ ၾကင္နာစြာ 

နားေထာင္ေပးႏိုင္သူ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀ႏွင္ ့ယုံၾကည္ျခင္း တုိးတက္ေအာင္ ကူညီေစာင္မသူ ျဖစ္ရပါမည္။ 

- ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆုေတာင္းခ်ိန္တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ အလြန္ပင္လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ဘုရားခင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေစပါသည္။ အတူတကြ ဆုေတာင္း ခ်ီးမြမ္း 

သီဆိုျခင္းသည္ မည္သည့္အရာႏွင့္မွ် မလဲႏိုင္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ယံုမွ်မက ထုိဆုေတာင္းသံမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 

ႏွလုံးသားမ်ားထဲတြင ္ပဲ့တင္ထပ္သံ အျဖစ္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

၀န္ေလး ၍ ပင္ပန္းေသာ သူအေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသုိ႔လာၾကေလ့ာ။ ငါသည္ သင္တို႔ကုိ အားျဖည့္ေပးမည္။ ငါ၏ထမ္းပုိးကုိယူ ၍ 

ထမ္းလ်က္ ငါ့ထံမွ သင္ယူၾကေလ့ာ။ အေၾကာင္းမူကာ ငါသည္ သိမ္ေမြ႔ ၍ ႏိွမ့္ခ်ေသာ စိတ္ႏွလုံးရိွ၏။ သင္တို႔၏ 

စိတ္၀ိညာဥ္သည္လည္း သက္သာရာရလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကာ ငါ၏ထမ္းပုိးသည္ ထမ္းလြယ္၏။ ငါ၏၀န္သည္လည္း 

ေပါ့၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။  (ရွင္မာေတဦး ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ၁၁း၂၈-၃၀) 

 

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သည့္ ၀န္ထုတ္ႏွင့္ မည္သုိ႔ အားျဖည့္ေပးမည့္ အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကားေနသနည္း။ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ထံမွ မည္သည့္အရာမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္သနည္း။ 
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အသင္းေတာ္ ၌ မိတ္သဟာယ ရွာေဖြျခင္း 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ၌ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ တျခားသူမ်ားအားေ၀ငွရန္အတြက္ ေနရာတစ္ခုလုိအပ္ ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
သိကၽြမ္းေသာ မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕သာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ကြျဲပား  ျခားနားေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံႏိင္ုေသာ ေနရာ ျဖစ္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ 

အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခ ံ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ မတူည ီ ကဲြျပားေသာာ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္း ႏွင့္ 
ရိုးရာဓေလ့မ်ား မွ လူမ်ား စုစည္းရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိေနရာသည္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား စုစည္းရာ 
ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ မိတ္ေဆြစစ္သည္ တျခားသူမ်ားကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ေသာ သူမဟုတ္ဘဲ 
တျခားသူမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးကုိ သယ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။  

အကယ္ ၍ ေဒသခံ အသင္းေတာ္တုိင္းသည္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာစြာ ႀကိဳဆုိေသာ မိသားစု တစ္ခုျဖစ္ ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
သံသမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ား ကုိနားလည္လက္ခံေပးႏိုင္ေသာ ေနရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပင္ကုိယ္အတုိင္းရပ္တည္ႏုိင္ေသာ ေနရာ ႏွင့္ 
အျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားကုိ ထိတ္လန္႔စရာမလိုအပ္သည့္ေနရာ တစ္ခုျဖစ္လွ်င္…. 

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ ္ တန္ခိုးေတာ္ သက္ေရာက္ေသာေနရာတိုင္း ႏွင္ ့ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ မိတ္သဟာယ 

အလင္းတန္းက်ေရာက္ေသာ ေနရာတိုင္း ၌ အသင္းေတာ္ျဖစ္တည္လာပါသည္။ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ရွိေသာ ဆင္းရဲေသာ 

ခရစ္ယာန္ လူနည္းစုမ်ားသည ္သူတုိ႔ေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ႏွင့္၊ ေက်းရြာမ်ား တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကုိ ကူညီ 

ရုိင္းပင္း ၾကပါသည္။ ထိုခရစ္ယာန္ လူနည္းစုမ်ားသည္  အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ အတုယူစရာ၊ 

ပုံသက္ေသေကာင္းျပသူမ်ား ျဖစ္ႏ္ိုင္ပါသည္။  

- ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသင္း အဖြဲ႔ငယ္ ေလးမ်ား အေနျဖင့္ ပံုမွန္အတူတကြ ေတြ႕ဆုံၿပီး ဆုေတာင္းျခင္း ေ၀ငွျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္သက့ဲသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားရိွ  ခရစ္ယာန္ အသင္းအဖြဲ႔ႀကီးမ်ား၏ အသက္တာ လႈပ္ရွားမႈ 

ကုိလည္း ၾကည့္ရႈပန္႔ပိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ တနဂၤေႏြေန႔ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲသုိ႔ လာေသာ တစိမ္းသူမ်ားကုိ 

အသင္းေတာ္ရွိ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔ငယ္မ်ားက အားေပး ဂရုစိုက္ သင့္ပါသလား။ 

- သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ သူ႔ကုိခ်စ္ေသာသူ၊ သူ႔ေနာက္လိုက္လုိေသာသူမ်ား အားလုံးကုိ 

သူႏွင္ ့ တလုံးတ၀တည္းရိွရန္ အလုိရွိပါသည္။ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ျခင္းကုိ ေ၀ငွျခင္းသည္ စည္းလုံး ညီညြတ္ရန္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္း စုေ၀းပြသိုဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ရွ ိ ဘာသာျခားမ်ာကုိ 

ဖိတ္ေခၚ ၍ အတူတကြ ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္း ျခင္းမ်ား ပိုမုိလုပ္ သင့္ ပါလား။ 

ထုိအခ်ိန္ကာလ၌ ေယဇူး/ေယရႈ ၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္အနီးတြင္ ရပ္ေနၾကေသာသူတို႔သည္ကား ကိုယ္ေတာ္၏မယ္ေတာ္၊ 

မယ္ေတာ္၏ညီမျဖစ္ေသာ ကေလအိုဖ၏ဇနီး မာရိယာႏွင့္ မာရိယာ မာဒေလနားတို႔ျဖစ္ၾက၏။ ေယဇူးသည္ မယ္ေတာ္ႏွင့္ 

သူမအနီးတြင္ရပ္ေနသည့္ မိမိခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္ကုိ ျမင္လွ်င္ မယ္ေတာ္အား အခ်င္းအမ်ိဳးသမီး၊ 

သင္၏သားကုိၾကည့္ပါေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္ကုိလည္း သင္၏အမိကုိ ၾကည့္ပါဟု 

မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအခ်ိန္မွစ ၍ တပည့္ေတာ္သည္ မယ္ေတာ္ကုိ မိမိ၏အိမ္သို႔ ေခၚေဆာင္ထားေလ၏။ (ရွင္ေယာဟန္ 

ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ၁၉း၂၅-၂၇) 

သခင္ခရစ္ေတာ္ အလုိေတာ္ ရွိသည့္အတုိင္း လက္၀ါးကပ္တုိင္ ၏ေျခရင္းမွွ မိသားစုအသစ္တစ္စု 
ေမြးဖြားလာပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားသဖြယ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ ေနထိုင္သင့္ သနည္း။ 
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ရက္ေရာစြာ ဧည့္၀တ္ျပဳျခင္းကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ဘုရားသခင္၏ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံးကို ကမ္းလွမ္းေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ တပါးသူမ်ားကုိ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုခ်င္ေသာ ပံုစံအတုိင္း မဟုတ္ဘဲ သူတို႔၏ ပင္ကုိ၊ မူလ၊ အရိွအတိုင္းလက္ခံႏုိင္မည္ေလာ။ 

အကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ပုံစံမဟုတ္ဘဲ အျခားသူမ်ား၏ပုံစံအတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ႀကိဳဆိုလွ်င္လည္း လက္ခံႏိုင္ပါမည္နည္း။ 

- ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံး တပါးသူကုိ လက္ကမ္း ႀကိဳဆုိျခင္း၊ တပါးသူမ်ားအား အခ်ိန္ေပး၊ ဂရုစိုက္ျခင္း၊ တပါးသူမ်ားကုိ 

ဖိတ္ေခၚ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ ဆင္းရဲ အားငယ္သူမ်ားကုိ ေဖးမအားေပးျခင္း၊ တပါးသူမ်ားကုိ အၾကင္နာ 

စကားကမ္းလမ္းျခင္း အစရိွေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ၊ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ရန္ 

ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။ 

- လူအမ်ားစု မိမိတို႔ ေနရပ္ကုိ စြန္႔ခြာၿပီး တုိင္းတပါးသို႔ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္ျခင္းသည္ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလအတြက္ 

ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေသာ အိမ္ရွင္မ်ားသာမက ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ပါ 

ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈသည္ အခြင့္အေရးေကာင္း တခုအျဖစ္ရႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ 

လႊဲေ႐ွာင္၍ မျဖစ္ေသာအရာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွ အျခားတစ္ျပည္သုိ႔ 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳရာအရပ္သို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံသူမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ နားေထာင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ 

- ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကမာၻေျမႀကီးကုိ ဂရုျပဳေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ 

ကမာၻေျမႀကီးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အိမ္တလုံးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနာဂတ္ 

လူငယ္မ်ားအတြက္ သဟဇာတ ျဖစ္ေသာ ကမာၻေျမႀကီးျဖစ္ေစရန ္ ထိန္းသိမ္းၾကပါစို႔။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေနထိုင္ျပဳမူမႈ 

ပံုစံမ်ားကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ 

ႀကိဳးစားၿပီး သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အလြန္အကၽြံ႕ ျဖဳန္းတီးသုံးစြျဲခင္းမ်ား ကုိဟန္႔တားျခင္း၊ 

သဘာ၀ပတ္၀င္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစေသာ အရာမ်ာကုိ တုိက္ဖ်က္ျခင္း၊ ကြျဲပားျခားနားေသာ သသာ၀သက္ရိွ 

သတၱဝါမ်ား က်ဆင္းျခင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္ဆင္းခံအရားမ်ားကုိ စာနာေထာက္ထားလွ်င္ ထိုအရာမ်ားမွ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား 

စီးစဥ္လာသည္ကို ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိအခါ ဘုရင္က သင္တို႔အား ငါအမွန္ဆုိသည္ကား အသိမ္ငယ္ဆုံးေသာ ဤငါ၏ ညီအစ္ကုိတို႔တြင္ တစ္ဦးကုိ သင္တို႔ 

ျပဳစုခ့ဲၾကလွ်င္ ငါ့ကုိပင္ ျပဳစုၾကၿပီဟု သူတို႔အား ျပန္ေျပာေတာ္မူလိမ့္မည္။ (ရွင္မာေတဦး ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ၂၅း၄၀) 

ရယူျခင္းထက္ ေပးဆပ္ျခင္းသည္ ပုိ ၍မဂၤလာရိွ၏ဟူေသာ ေယဇူး/ေယရႈ သခင္၏ မိန္႔မွာခ်က္ကုိ ေအာက္ေမ့ သတိရလ်က္ 

ငါတို႔သည္ အားနည္းသူတို႔အား ကူညီမစရမည့္အေၾကာင္း ငါသည္ အရာရာတိုင္း၌ အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 

သင္တုိ႔ကုိ စံနမူနာျပခ့ဲၿပီဟု ဆိုေလ၏။ (တမန္ေတာ္ဝတၳဳ ၂၀း၃၅) 

 
တပါးသူအား ေ၀မွ်ျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျခင္းကုိ ကၽြႏ္ုပ္ခံစား ေတြ႕ၾကံဳဖူးပါသလား။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တဦးကုိ တဦး မီွခုိရပ္တည္ေနရေသာ လူသားမ်ားျဖစ္သည္ ကို သတိျပဳမိပါေလာ။ 
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၏ “နားလည္ ယံုၾကည္ျခင္း” ခရီးစဥ္မ်ား 
 
ေတေဇ ၌ 
တႏွစ္ပတ္လုံး အပတ္စဥ္တုိင္း အစီအစဥ္ 
တနဂၤေႏြေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔ အထိ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ လူငယ္မ်ားအတြက္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊  
စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္လူငယ္မ်ား အၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး 

(မိတ္ဖြဲ႔ျခင္း) အစီအစဥ္၊  
ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔ မွ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ အထိ 
ဘုရားသခင္ ႏွင့္ထိေတြ႕မႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ျပန္လည္ေ၀ငွျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တူညီမႈႏွင္ ့ကြျဲပားမႈ ဆုေတာင္းျခင္း ပုံစံမ်ား၊ 

ကုိရင္းႏီွးစြာ ျပန္လည္ ရွာေဖြေ၀ငွျခင္းအစီအစဥ္၊ 
 
ျပန္လည္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္း ရက္သတၱပတ္ အစီအစဥ္ အသက္ ၁၈ မွ ၃၅ ႏွစ္ၾကား ရိွသူမ်ားအတြက္သာ 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္တနဂၤေႏြေန႔ မွ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ အထိ 
အဖြ႕ဲလုိက္ ျပန္လည္ စဥ္ျခင ္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေ၀ငွျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံ ေပါင္းဆုံမွ 

ကုိယ္စလွယ္မ်ား မွ ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားဆိုင္ရာ 
အထူးအစီအစဥ္ကုိ စိတ္၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။  
 

ေဘရုဒ္ၿမိဳ႕၌ 
ႏုိင္ငံတကာ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား မွ အရြယ္ေရာက္လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံျခင္း အစီအစဥ္ 
မတ္လ ၂၂ရက္ ေသာၾကာေန႔မွ မတ္လ ၂၆ ရက္ အဂၤါေန႔အထိ  
လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံရွိ ေတေဇအဖြဲ႕မွဦးေဆာင္ေသာ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ 

အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေကာင္စီ အသင္းေတာ္မ်ားက အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံျခင္း အစီအစဥ္ကုိ 
ပထမအႀကိမ ္အိမ္ရွင္အျဖစ္  ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 
ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕၌ 
အာဖရိကတုိက္အတြင္း၌ ဆက္လက္္္ ၍ ျပဳလုပ္မည့္ ယုံၾကည္ျခင္း ၌ဘုရားဖူးခရီးစဥ္မ်ား 
စက္တင္ဘာလ ၂၅ရက္မ ွဗုဒၶဟူးေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔အထိ 
လူငယ္မ်ား အတူတကြ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း၊ သက္ေသခံ ေ၀မွ်ျခင္း၊ အစရိွေသာ အစီအစဥ္ မ်ားကို ေတာင္အာဖရိက 

ႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာမွလူငယ္မ်ားအားလုံးကို ၀မ္းသာစြာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။  

 
ပုိလန္ႏုိင္ငံ ၀ေရာစြာၿမိဳ႕၌ 
ဥေရာပတုိက္အတြင္းရိွ လူငယ္မ်ားေတြ႕ဆုံျခင္းအစီအစဥ္ 

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စေနေန႕ မွ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔ ၂၀၂၀ခုႏွစ ္ဗုဒၶဟူးေန႔အထိ 
၄၂ၾကိမ္ေျမာက္ ဥေရာပတိုက္ အတြင္းရိွလူငယ္မ်ားေတြ႕ဆုံျခင္း အစီအစဥ္ကုိ ပုိလန္ႏုိင္ငံ ၀ေရာစြာၿမိဳ႕အတြင္း 
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလိုပါ စုံစမ္းရန္ 
www.taize.fr  @taize 

http://www.taize.fr/

