အထူးသျဖင့္ ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနကို မည္သ႔ဆ
ို ုေတမင္ူးရမည္နည္ူး။
မေန႔က ကၽႊန္ေတမ္ေရူးခတ
့ မက မေန႔က စတင္ျပူး ရွငျ္ ပန္ထေျမမက္ေန႔ အထိ ျမန္မမျပည္အတြက္ ၇ ရက္ၾကမ
ဆုေတမင္ူးျခင္ူး အစအစဥ္ ရွိမည့္အေၾကမင္ူးေရူးခ့တယ္။ ဒေန႔ရက္ေတြမွမ ဆုေတမင္ူးျခင္ူး လမ္ူးညြန
ွ ္ကို
ျပန္ေဖၚျပရန္ ဂတိေပူးခ့ပါတယ္၊ အလိုဆိုရင္ သင္တ႔က
ို လြယ္က တိက်စြမ ဆုေတမင္ူးာႏိုင္မွမ ျဖစ္တယ္။
ဤဆုေတမင္ူးလမ္ူးညြွန္ကို Overseas Missionary Fellowship ေရူးတမကို ျပန္လည္

ဘမသမျပန္ထမူးပါတယ္။
ေနမက္ခံ သမိုင္ူးအနည္ူးငယ္ ေဖၚျပခ်က္၊
ျမန္မမျပည္တြင္ ေထမင္ေပါင္ူးမ်မူးစြမေသမ လမ်မူးသည္ စစ္တပ္က တိုင္ူးျပည္ကို အုပ္ခ််ဳပ္ျပူး၊ ေဖေဖၚဝါရလ
၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မမ ျပည္သ ေခါင္ူးေဆမင္ ေဒၚေအမင္ဆန္ူးစုၾကည္အမူး ဖမ္ူးဆူးျပူးေနမက္တြင္
လမ္ူးမ်မေပၚတြင္ ဆာႏၵထုတ္ေဖၚျခင္ူးမ်မူး ျဖစ္လမပါတယ္။

ဒလို အေျခေန ျဖစ္ရျခင္ူး ေနမက္ေၾကမင္ူး ဘမလ၊ ာႏွင့္ ဒလို အခ်ိန္မမွ ဘယ္လို ပံုစျံ ဖင့္ ဒာႏိုင္ငအ
ံ တြက္
ဆုေတမင္ူးၾက မွလ။
ျမန္မမ ာႏိုင္ငံသည္ ေရမင္စံုပန္ူး ပန္ခ်ူးကမူးတခ်ပ္လို လွပျပူး၊ တိုင္ူးရင္ူးသမူးလမ်ိ်ဳူးစု ၁၀၀ ေက်မ္ပါဝင္သည့္ ာႏိုင္ငံ
ာႏွင့္ ထိုင္ူးာႏိုင္ငံ၊ လမအို၊ ဘဂၤလမူးေဒ့၊ တရုတ္၊ အာႏၵိယာႏိုင္ငံတို႔ ျဖင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနေသမ ာႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။
ဗုဒၵဘမသမသည္ ဘစ ၃ ရမစုေလမက္တြင္ ပထမဆံုူးလက္ခံခ့ေသမ အေရွ႕ေတမင္အမရွာႏိုင္ငံမ်မူးအနက္
တစ္ခုျဖစ္သည္၊ ခရစ္ယမန္ဘမသမက လြနခ
္ ့ေသမ ာႏွစ္ေပါင္ူး ၄၀၀ ေလမက္ကေရမက္ခသ
့ ည္။ ကနဥူးပိုင္ူး၌
ခရစ္ယမန္ဘမသမ တိုူးပြါူးာႏွ်ဳန္ူး ောႏွူးေသမ္လည္ူး ယေန႔ဆိုရင္ လဥူးေရ၏ ၆% သည္ လဥူးေရ အမူးျဖင့္ ၃
သန္ူးေက်မ္ရွိသည္၊ ခရစ္ယမန္အမ်မူးစုက လနည္ူးစု လမ်ိ်ဳူးမ်မူး ျဖစ္ၾကသည္။
ျမန္မမာႏိုင္ငံသည္ စစ္တပ္မွမ ာႏွစ္ေပါင္ူးမ်မူး အုပ္ခ််ဴပ္ေသမ တိုင္ူးျပည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ဆယ္စုာႏွစ္ကုန္ပိုင္ူး ာႏွင့္
၂၀၁၁ အထိ ေဒၚေအမင္ဆန္ူးစုၾကည္ ာႏွင့္ သမ၏ပါတဝင္မ်မူးသည္ အရပ္သမူး ဒမိုကေရစနည္ူးက်
ေရြူးေကမက္တင္ေျမွမက္ေသမ အစိုူးရအတြက္ တိုကပ
္ ြဝင္ခ့ၾကသည္။
သတိိ႔သ
ု ည္ အတိုက္အခိက
ု ္ ခံျခင္ူးာႏွင့္ ေထမင္ခ်ခံခ့ရသည္၊ ၂၀၁၁ ခုာႏွစ္မွစ၍ ာႏုင
ိ င
္ ံေရူးအေျခအေန
အေျပမင္ူးအလတခုေၾကမင့္ စစ္တပ္မွ (NLD) သမပါတျဖစ္ေသမ အမ်ိ်ဳူးသမူးဒမိုကေရစအဖြ႔ခ််ဳပ္ ာႏွင့္ ပါဝါ ခြေဝ
သေဘမတညရန္ တံခါူးဖြင့္ေပူးခ့သည္။ (NLD) သည္ သတို႔က ာႏိုင္ငံကို ဥူးေဆမင္ေသမ ကမလတစ္ခုမမွ
မ်မူးစြမေသမ ဘဏ္ဒါေရူးပိုင္ူး၌ တိုူးတက္မွွႈ႕ေဆမင္ရက
ြ ္ာႏိုင္ခ့သည္။ ၂၀၂၁ ခုာႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရလ ၁ ရက္ေန႔တြင္

(NLD) ကို ျဖ်ဳတ္ခ်ျပူး စစ္တပ္မွ အေရူးေပၚ အေျခအေနကို ေၾကျငမ၍ အမဏမ ျပန္သိမ္ူးခ့သည္။

ဒာႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရလ အေစမပိုင္ူးက ျဖစ္ပ်က္ျခင္ူးသည္ မၾကမေသူးေသမ ာႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်မ မြတ္စလင္မ်မူး
အေၾကမင္ူး အပါအဝင္ ာႏိင
ု င
္ အ
ံ တြင္ူး လမ်ိ်ဳူးစုမ်မူး အၾကမူး တင္ူးမမမွႈမ်မူး ာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ အခ်ိ်ဳ႕ေသမ
ေဒသမ်မူးတြင္ ဤတင္ူးမမမွႈမ်မူး ပိုျပူး တိုူးမ်မူးလမခ့သည္။ ဒျဖစ္ရပ္ေတြက စစ္တပ္ အမဏမသိမ္ူးျခင္ူး ာႏွင့္
တိုက္ရိက
ု ္မတိုကဆ
္ ိုင္ေသမ္လည္ူး၊ အဓိကဆုေတမင္ူးရန္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖၚဝါရ ၁ ရက္မွစ၍ ဆာႏၵျပ လွႈပ္ရွမူးမွႈသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပါြ ူးခ့ပါတယ္။ ဆာႏၵျပမွႈမ်မူးတြင္
ဆရမဝန္မ်မူး၊ က်န္ူးမမေရူးပညမရွင္မ်မူး၊ ဆရမ/မမ်မူး၊ ေက်မင္ူးသမူးမ်မူးာႏွင့္ ျပည္သလထုမ်မူးမွ
စစ္ေကမင္စအတြက္ အလုပ္ လုပ္ရန္ ျငင္ူးဆန္ေသမ (အမဏမေျဖဆန္မွႈမ်မူး) ဝန္ထမ္ူးမ်မူးလည္ူး ပါဝင္ပါတယ္။
စစ္တပ္မွ ညမထြကရ
္ အမိန႔ထ
္ ုတ္ျခင္ူး၊ စစ္အုပ္ခ််ဳပ္ေရူးေၾကျငမျခင္ူးာႏွင့္ ဆာႏၵျပေသမသမ်မူးကို ဖမ္ူးဆူးျခင္ူးမ်မူး
ျပလုပ္လမပါသည္။ ဆာႏၵျပ ျပည္သလထု လစုခြရန္ ဂ်က္တိုက္ေလယမဥ္မ်မူး၊ ရမဘမက်ည္ဆန္မ်မူး၊
မ်က္ရည္ယွဗ
ို ုန္ူးမ်မူး အသံုူးျပ်ဳခ့သည္။ ယခုခ်ိန္ထိ ဆိုရင္ ၅၁၀ ေက်မ္ ဆာႏၵျပသမ်မူးကို သတ္ျဖတ္ခ့ျပူး၊ ရက္တိုင္ူး
က်ဆံုူးသ တိုူးလ်က္ရွိသည္။

ကၽႊနေ
္ တမ္တ႔ို ဘယ္လို ဆုေတမင္ူးရမလ။
ဘုရမူးသခင္ စကမူးေတမ္ကို အသံုူးျပ်ဳပါ။
ဆမလံ ၁ ာႏွင့္ ၂ ကို လမ္ူးညြန္အျဖစ္ အသံုူးျပ်ဳ၍ ျမန္မမာႏိင
ု င
္ ံအတြက္ ဆုေတမင္ူးရန္ သင့္အမူး ကၽႊာႏ္ုပ္တို႔
ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ကမကြယေ
္ စမင့္ေရွမက္ျခင္ူး
-

ဘုရမူးသခင္မွ ၾကမူးဝင္ေပူးရန္ ဆုေတမင္ူးျခင္ူး။ ခရစ္ယမန္မ်မူး အကမအကြယ္ရရွိရန္ ဆုေတမင္ူးျခင္ူး
ာႏွင့္ လက္ရွိပဠိပကၡကို ျငိမူး္ ခ်မ္ူးေရူးဆသို႔ ဥူးတည္ေသမ နည္ူးလမ္ူးျခင္ူးျဖင့္ ေျဖရွင္ူးာႏိုင္သြမူးရန္၊

-

ဤအခ်ိန္မ်ိ်ဳူးမွမ ရုဟ
ိ င္ဂ်မ၊ ခ်င္ူး၊ ရခိင
ု ္၊ ကရင္၊ ရွမ္ူး၊ ကယမူး ာႏွင့္ မြန္ စသည့္ လနည္ူးစုမ်မူးကို
အကမအကြယ္ရရန္၊ ( သတိ႔ေ
ု နထိုင္ေသမ ေဒသမ်မူးတြင္ အၾကမ္ူးဖက္မွႈ တိုူးပြါူးေနဆ)

-

အၾကမ္ူးဖက္မွႈမ်မူး က််ဴူးလြန္ေသမ ေခါင္ူးေဆမင္မ်မူး၏ ာႏွလံုူးသမူးကို ေနမင္တရေစဖိ႔ု ဘုရမူးသခင္ထံ
ဆုေတမင္ူးရန္၊

သက္ေသ
-

ခ််ဳပေ
္ ာႏွမင္ခံထမူးရသမ်မူးာႏွင့္ သတိ႔၏
ု မိသမူးစုမ်မူး ခရစ္ေတမ္၏ ခ်စ္ျခင္ူးေမတမ အေၾကမင္ူးၾကမူးသိရန္
ဆုေတမင္ူးပါ။

-

ျမန္မမျပည္ရွိ ခရစ္ေတမ္ယမန္မ်မူးသည္ ဘုရမူးသခင့္ာႏွႈတဂ
္ ပါတ္ေတမ္၌ တည္ရွိရန္ ဆုေတမင္ူးပါ။

-

ျမန္မမာႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယမန္မ်မူးသတိ႔၏
ု ယံုၾကည္ျခင္ူး၌ ခိုင္ ျမစြမ ရပ္တည္ရန္ ဆုေတမင္ူးပါ။

-

ဧဝံေဂလိတရမူးကို ရရင့္စြမ ေဝငွဖ႔ုိ ခြန္ူးအမူးရရွိရန္ ဆုေတမင္ူးပါ။

-

ဝန္ူးမွည့္ေသမ စပါူးရိတ္သိမ္ူးရန္ ဘုရမူးသခင္မွ ေစလြတ္ဖ႔ို ဆုေတမင္ူးရန္။

ဘုရမူးေက်မင္ူး
-

အျပစ္တရမူး၏ ေသြူးေဆမင္မက
ွႈ ို တြန္ူးလွန္ရန္ ခရစ္ယမန္မ်မူး အခိုင္အမမရပ္တည္ရန္ ဆုေတမင္ူးပါ။

-

သ၏သတိ႔သ
ု မူးကို သန္႔စင္ရန္ ဤစိန္ေခၚခ်က္မ်မူးကို အသံုူးျပ်ဳသည့္အတြက္ သခင္ဘုရမူးကို ခ်ူးမြမ္ူးပါ။

-

သန္႔ရွင္ူးျမင့္ျမတ္ျခင္ူးာႏွင့္ ခရစ္ေတမ္၌ရွိေသမ အျခမူးညအစ္ကို၊ ညအစ္မမ်မူးကို အျပစ္တရမူးမွ
ေသြျဖည္ေစမည့္ ဘုရမူးရွိခိုူး ယံုၾကည္သမ်မူးသည္သ ေသျခင္ူးာႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမမက္ျခင္ူး အမူးျဖင့္သ
ေပူးခ့ေသမ လြတ္လမ္မွႈ၌ ေလွ်မက္လွမ္ူးရန္။

ခြင့လ
္ ြတ
ွ ျ္ ခင္ူး
-

ဤပဌိပကၡကမလ အတြင္ူးအသက္ ဆံုူးရွႈံူးခ့ရေသမ မိသမူးစုမ်မူးအတြက္ ဆုေတမင္ူးေပူးပါ။

-

ျမန္မမခရစ္ယမန္မ်မူး၏ အိမ္နူးခ်င္ူးမ်မူးာႏွင့္ ရန္သမ်မူးကိုပင္ ခရစ္ေတမ္၏ခ်စ္ျခင္ူးေမတမကို ျပသရန္ာႏွင့္
သတိ႔က
ု ိုာႏွိပ္စက္ ညွဥ္ူးပန္ူးသမ်မူးအတြက္ ဆုေတမင္ူးေပူးရန္ ဆုေတမင္ူးပါ။

-

စိတ္ာႏွလံုူးထ၌ နမၾကည္ူးျခင္ူး သို႔မဟုတ္ မမေက်မျခင္ူးမ်မူးရွိသည့္ ျမန္မမာႏိုင္ငံမွ ခရစ္ယမန္မ်မူးကို
ကမကြယ္ရန္ ဆုေတမင္ူးပါ။

ဥမဏ္ပညမ
-

ျမန္မမာႏိင
ု င
္ ံရွိ ခရစ္ယမန္မ်မူးသည္ မယံုာႏိုင္ေလမက္ေအမင္ ခက္ခေသမ အေျခအေနမ်မူး ၾကမူးတြင္
ဘုရမူးသခင္၏ ဥမဏ္ပညမရိွသင့္ေၾကမင္ူးဆုေတမင္ူးပါ။

-

ျမန္မမခရစ္ယမန္မ်မူးအမူး လေသကို မေမွ်မ္လင့္ဘ သခင္ဘုရမူး၌ မွခိရ
ု န္ဆေ
ု တမင္ူးပါ။ (ဆမလံ ၁၄၆ ူး
၃ -၆)

-

ျမန္မမျပည္ျပင္ပ ရွိၾသဇမ လြွမ္ူးမိုူးမွႈ ရွိေသမ ေနရမမ်မူးရွိသမ်မူး အေနျဖင့္ ထိုအေျခအေနကို
တံု႔ျပန္ရန္ာႏွင့္ ျငိမ္ူးခ်မ္ူးေရူးကို ျမွင့္တင္ရန္ ၾကိ်ဳူးစမသည့္အခါ ဥမဏ္ပညမေပူးရန္ ဆုေတမင္ူးပါ။

ခက္ခေသမ ေရြူးခ်ယ္မ
ျမန္မမာႏုိင္ငံရွိ ခရစ္ယမန္မ်မူးသည္ မယံုာႏိုင္ေလမက္ေအမင္ ခက္ခေသမ အေျခအေနမ်မူးာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ဘုရမူးသခင္ ေရွ႕ေတမ္ေမွမက္မွမ အမွန္တရမူးဘက္၌ ရပ္တည္ျခင္ူးက သတစ္ပါူးအမူး ျငင္ူးပယ္ျခင္ူး သို႔မဟုတ္
ပို၍ပင္ ဆိုူးရြမူးာႏိုင္သည္ဟု ဆိလ
ု ိုာႏိုင္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္ူးာႏွင့္ နမခံျခငူး္ျဖင့္ ဘုရမူးသခင္ ေနမက္လိုက္ရန္
သတိရွိဖ႔ို ဆုေတမင္ူးပါ။

