
 

 

ဝိညာဉ်ရရေးရာစကာေးဝိိုင ေး 

(ဖေဖေေါ်ဝါရီလ -၂၅ ရက် ၂၀၂၃ သတင််းစာရှင််းလင််းပ ွဲ ၃) 

 

အာရှတ ိုက်အဆင  ် ဓမ္မညလီာခံ၏ ဒိုတ ယဖ မ္ာက်ဖ  တ င ် ဓမ္မညလီာခံအတ က ်

ဆိုဖတာင််းဖမ္တတ ာ “Adsumus Sancte Spiritus”  ေင်  စတငခ်ွဲ ပပီ်း ဤ ဓမ္မညလီာခံ ခရီ်းတ င ်

က ိုယ်စာ်းလှယ်ဖတာ်မ္ ာ်း အာ်းလံို်း အာရှတ ိုက်၏အသကံ ို အမ္ှ တ်ကယ်ထငဟ်ပ်ဖစရ  ်

သ  ရ်ှင််းဖသာ ဝ ညာဉ်ဖတာ်  မ္တ်ဘိုရာ်း၏ ဖက ်းဇ ်းဖတာ်အာ်း ေ တ်ဖခေါ်ကာ စတငခ်ွဲ ပါသည။် 

ကကယ်ဝဖသာ သမ္ ိုင််းဖ ာက်ခံရှ သည  ် ဓမ္မညလီာခံအတ က် ဆိုဖတာင််းဖမ္တတ ာက ို လက်တင ်

ဘာသာ ေင  ် ပထမ္ဆံို်းစကာ်းစို “သ  ရ်ှင််းဖသာ ဝ ညာဉ်ဖတာ် မ္တ်ဘိုရာ်း၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည ်

အရှငဘ်ိုရာ်း၏ ဖရှှေ့ဖတာဖ်မ္ှာက်မ္ှာ ရပ်ဖ ပါသည”် ဟို အဓ ပပါယရ်ဖသာ ဓမ္မညလီာခံအတ က ်

ဆိုဖတာင််းဖမ္တတ ာက ို ဖကာငစ်ီမ္ ာ်း၊ ဓမ္မညလီာခံမ္ ာ်းနငှ  ် အ ခာ်းဖသာ သာသ ာဖတာ၏် 

စည််းဖဝ်းပ ွဲမ္ ာ်းတ င ်နစ်ှဖပါင််းရာနငှ ခ် ၍ီ အသံို်း ပြုခွဲ ကကသည။် 

ဓမ္မညလီာခံ အဖထ ဖထ အတ င််း၀ ရ်ံို်းမ္ှ အဖထ ဖထ အတ င််းဖရ်းမ္ ်းခ ြုပ်အာ်း က ညဖီ သ  Sr. 

Nathalie Becquart XMCJ က အတ တက ခရီ်း ပြု ခင််းသည ်ဓမ္မညလီာခံမ္ှ လ ငယ်မ္ ာ်း၏ (Synod on 

Youth)  အသ်ီးအပ င  ်ေစ်ဖကကာင််း ဖထာက် ပဖ ပာဆ ိုရင််း ယဖ  အတ က် အစပ  ြု်းဖပ်းခွဲ ပါသည။် 

အတ တက ခရီ်း ပြု ခင််းသည ်ယဖ  သာသ ာဖတာ၏် ဘိုရာ်းသခင  ်အလ ိုဖတာ်အတ ိုင််း သ  ရ်ငှ််းဖသာ 

ဝ ညာဉ်ဖတာ် မ္တ်ဘိုရာ်း၏ အသဖံတာ်က ို အတ တက  ပ ိုင််း ခာ်း၍  ာ်းဖထာင ်ခင််း  ေစ်သည”်ဟို 

ယံိုကကညလ်ျှင ်ဘိုရာ်းသခငအ်လ ိုဖတာ်ရှ ဖသာ အတ တက ခရီ်း ပြုဖ ဖသာ သာသ ာဖတာ်  ေစ်လာရ  ်

ဖက ်းဇ ်းဖတာ်မ္ ာ်း ရရှ မ္ညဟ်ို ယံိုကကညစ် တ်ခ န ိုငပ်ါသည”် ဟ ဖသာ ပိုပ်ရဟ ််းမ္င််းကကီ်း ေရ စ်စ ်

အရှငသ်  မ္တ်မှ္ မ္   မ်္ှာခ က်က ို သ မ္က အဖသ်းစ တ် ရှင််း ပခွဲ သည၊် အတ တက ခရီ်း ပြု ခင််းသည ်

လက်ဖဆာငတ်စ်ခို ေစ်ပပီ်း ဖဝေ ပ် ိုင််း ခာ်းသ  မ္ငမ်္ှုသည ် အတ တက  ခရီ်း ပြု ခင််း၏ နလှံို်းသာ်း 

 ေစ်ဖကကာင််း Sr. Nathalie က အဖလ်းဖပ်းဖ ပာကကာ်းခွဲ ပါသည။် သ မ္သည ်ဓမ္မညလီာခံ ခရီ်း၏ ဥပမ္ာ 

တစ်ခိုဟို ယ ဆန ိုငသ်ည  ် ဧဖမ္ာက် ဆသီ ို   ခရီ်းသ ာ်းသည  ် က မ္််းပ ိုဒ၏် ပံိုရ ပ်က ို သရိုပ်ဖော်ခွဲ သည။် 

ဖယဇ ်းဘိုရာ်းရှင၏် အတ တက ခရီ်းသ ာ်း ခင််း ပံိုစ ံမ္  ာသည ် ကျွန်ိုပ်တ ို  အာ်းလံို်းအာ်း အတိုယ ရ  ်

ေ တ်ဖခေါ်ဖ ပါသည။် 

လ  ခ်ွဲ သည  ် နစှ်ရက်အတ င််း က ိုယ်စာ်းလှယ်ဖတာ်မ္ ာ်းအာ်း 'ဝ ညာဥ်ဖရ်းရာ စကာ်းဝ ိုင််း' 

ဟိုဖခေါ်ဖသာ အဆင သ်ံို်းဆင  ်ည််းလမ်္်းက ို အသံို်း ပြု၍ ဓမ္မညလီာခံ လိုပ်င ််းစဉ်က ို ဖဆာငရ် က်ရ  ်

ေ တ်ဖခေါ်ခွဲ ပါသည။်   



 

 

ပထမ္အဆင ၊် “ဖ ခကိုပ်ယ  ခင််း” (Taking the floor) သည ်အေ ွဲှေ့၀ငတ်စ်ဦ်းစီသည ်ဓမ္မညလီာခ ံ

လိုပ်င ််းစဉ်၏ အဖတ ှေ့အကကံြုမ္ ာ်းအဖကကာင််း နစှ်မ္  စ်ကကာ ဖ ပာဆ ိုသည အ်ခ    ်ေစ်ပပီ်း၊ ဖဆ ်းဖန ်း ခင််း 

သ ို  မ္ဟိုတ ် ဝငဖ်ရာက်စ က်ေက် ခင််းမ္ရှ ဘွဲ၊ ထ ို  ဖ ာက် မ္ျှဖဝ ခင််းက ို ဖထာက်ရှုရ  ် နစ်ှမ္  စ်ခ   ်

တ တ်ဆ တ်ဖ  ခင််း ေစ်သည။်  

ဒိုတ ယအဆင  ် ၊ “အ ခာ်းသ မ္ ာ်းအတ က် ဖ ရာတစ်ခို ေ တ်ီ်းဖပ်း ခင််း”သည ် အေ ွဲှေ့၏ 

အေ ွဲှေ့ဝငတ်စ်ဦ်းစီမ္ှ အ ခာ်းသ ဖ ပာခွဲ သည  ် စကာ်းမ္ ာ်းမ္ှ နလှံို်းသာ်းသ ို   ထငဟ်ပ်လာသည အ်ရာက ို 

နစှ်မ္  စ်ကကာ ဖ ပာဆ ိုသည အ်ခ    ်ေစ်ပပီ်း၊ ဖဆ ်းဖန ်း ခင််း သ ို  မ္ဟိုတ ် ဝငဖ်ရာကစ် က်ေက် ခင််းမ္ ပြုဘွဲ 

နစ်ှမ္  စ်ခ   ်တ တ်ဆ တ်စ ာ ေင  ်မ္ျှဖဝ ခင််းအာ်း နလှံို်းသ င််းရ  ် ေစ်သည။်  

တတ ယ အဆင ၊် "အတ တက တညဖ်ဆာက် ခင််း" သည ် စကာ်းဝ ိုင််း၏အသ်ီးအပ င မ်္ ာ်းက ို 

ခ ွဲ ခာ်း သတ်မ္ှတ်ရ ၊် ဖပါင််းစည််းမ္ှု၊ ဘံိုဖမ္်းခ  ််းမ္ ာ်း၊ သဖဘာထာ်းက ွဲလ ွဲမ္ှုမ္ ာ်းနငှ  ်

ပဖရာေက် ပြုခ က်ဆ ိုငရ်ာ စကာ်းသမံ္ ာ်းက ို အသ အမ္ှတ် ပြုရ  ် အ ပ အ်လှ  ် ဖဆ ်းဖန ်းသည အ်ခ    ်

 ေစ်သည။် ဤ ည််းလမ္််း သည ်အေ ွဲှေ့အာ်း “သ  ရ်ှင််းဖသာ ဝ ညာဉ်ဖတာ် မ္တ်ဘိုရာ်းသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို 

ဦ်းဖဆာငဖ် ပါသလာ်း။” ဆ ိုသည  ် အဖ ခခံဖမ္်းခ  ််းတစ်ခိုဖမ္်းရ  ် က ညဖီပ်းသည  ် ဖက ်းဇ ်းဖတာ ်

အခ   အ်ခ ိုက်အတ   ် ေစ်ပါသည။်  

အေ ွဲှေ့မ္ ာ်းသည ် ဖအာက်ပါဖမ္်းခ  ််းမ္ ာ်းက ို  ပ လ်ညသ်ံို်းသပ်ကာ ဆိုဖတာင််းခွဲ ကကပါသည။်- 

မ္ ဖဘာငမ်္ ကကမ္််းစာရ က်ရှ  “က ာဟခ က်မ္ ာ်း” ကဏ္ဍတ င ် လံိုဖလာက်စ ာ မ္ဖဆ ်းဖန ်းရဖသ်းသည  ်

အရာမ္ ာ်း သ ို  မ္ဟိုတ်  ပဿ ာမ္ ာ်း ရှ ပါသလာ်း။ “က ာဟခ က်မ္ ာ်း” ကဏ္ဍတ င ်ထည သ် င််းရ  ်သ ို  မ္ဟိုတ ်

ပ ိုမ္ ိုဖကာင််းမ္  ရ် အ်တ က် အာရှတ ိုက်၏အ ေစမ်္ှ မ်္ ာ်း၊ အဖတ ှေ့အကကြံုမ္ ာ်း သ ို  မ္ဟိုတ ်

စ ို်းရ မ္်ပ ပ မ်္ှုမ္ ာ်း ရှ ပါသလာ်း။ 

  ံက်ခင််း်း ဒိုတ ယပ ိုင််းအစီအစဥ်တ င ် အေ ွဲှေ့မ္ ာ်းသည ် အာရှတ ိုက်အတ က် အဖရ်းတကကီ်း 

ဦ်းစာ်းဖပ်း ကဏ္ဍငါ်းခိုနငှ  ် ဖအာက်တ ိုဘာလတ င ်က င််းပမ္ည  ် ဓမ္မညလီာခံတ င ် ဆက်လက်ဖဆ ်း ဖန ်း 

ရမ္ည  ်အဖရ်းတကကီ်း လ ိုအပ်ဖ ဖသာ က စစရပ်မ္ ာ်းက ို  ပ လ်ညသ်ံို်းသပ် ဖဆ ်းဖန ်းခွဲ ကကပါသည။် 

ယဖ  အတ က် ကကီ်းကကပ်သ မ္ ာ်းနငှ  ် ဦ်းဖဆာငသ် မ္ ာ်းမ္ှာ အ နဒ ယန ိုငင် ံ ဖဒလ ီ

ဂ ိုဏ််းခ ြုပ်သာသ ာပ ိုင ် ဂ ိုဏ််းခ ြုပ်ဆရာဖတာ်ကကီ်း Anil Joseph Thomas Couto၊ ဓမ္မညလီာခံဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ်ထံို်းလိုပ် ည််းမ္ ာ်း ဖကာ်မ္ရှငမ်္ှ  Ms. Christina Kheng၊ နငှ  ် အာရတှ ိုက် ကက်သလစ ်

ဆရာဖတာ်ကကီ်းမ္ ာ်း အေ ွဲှေ့ခ ြုပ်၏ ဓမ္မညလီာခံဆ ိုငရ်ာ အမ္ှုဖဆာငအ်ေ ွဲှေ့ (FABC Synod Task Force)မှ္ 

အေ ွဲှေ့ဝင ် Ms. Momoko Nishimura တ ို   ေစ်ကကပါသည။် ဦ်းဖဆာငသ် မ္ ာ်းသည ်



 

 

က ိုယ်စာ်းလှယ်ဖတာ်မ္ ာ်းအာ်း ၎င််းတ ို  ၏ က ိုယ်ပ ိုငအ်သမံ္ဟိုတ်ဘွဲ အာရှတ ိုက်သာ်းတ ို  ၏အသအံ ေစ ်

ဖ ပာဆ ိုရ မ်္ှာ ၎င််းတ ို  ၏တာဝ  ်ေစ် ဖကကာင််းက ို  သတ ဖပ်းခွဲ ပါသည။် 

  ံက်ခင််း အစီအစဥန်စှ်ခိုစလံို်းသည ် က ိုယ်ဖတာ် မ္တ် ေ ်းဖမ္ျှာ် ခင််း ေင  ် ပပီ်းဆံို်းခွဲ သည။် 

အဘယ ်ဖကကာင ဆ် ိုဖသာ် ဆိုဖတာင််း ခင််းသည ်ဤဓမ္မညလီာခံခရီ်း၏ ဖမ္ာင််းနငှအ်ာ်း ေစ်သည။် 

ယဖ   တတ ယပ ိုင််း အစည််းအဖဝ်းတ င ် ဖဆာငရ် က်ဆွဲ စာတမ္််းမ္ ကကမ္််းမ္ ဖဘာငက် ို 

အက ယ်တဝင စ်စ်ဖဆ်းရ  ်အေ ွဲှေ့မ္ ာ်းအာ်း ေ တ်ဖခေါ်ခွဲ ပါသည။် ယဖ  အတ က် အစီအစဥ်က ို ဓမ္မညလီာခ ံ

ဖကာငစ်ီ အေ ွဲှေ့၀င၊် ပါကစစတ န် ိုငင် ံကရာခ   ဂ ိုဏ််းခ ြုပ်သာသ ာမ္ှ ကာဒ ီယ် ရဟ ််းအမ္တ် Joseph 

Coutts မ္ှ “အာရှတ ိုက်အတ က် မ္စ္ာ်းတရာ်းဖတာ် မ္တ် ပ ဖဇာ် ခင််း” ရညရ် ယ်ခ က် ေင  ်သ  ရ်ှင််းဖသာ 

မ္စ္ာ်းတရာ်းဖတာ် မ္တ် ပ ဖဇာ် ခင််း ေင  ် ပပီ်းဆံို်းခွဲ သည။် 

ခရီ်းစဉ်သည ်ဆက်လက် ေစ်ဖပေါ်ဖ ပပီ်း ဧဖမ္ာက်ပမ္ ြုှေ့သ ို  သ ာ်းရာလမ်္်းဖပေါ် ရှ  တပည ဖ်တာ်ကကီ်း 

မ္ ာ်းကွဲ သ ို  ပင၊် က ိုယ်စာ်းလယှ်ဖတာ်ကကီ်းမ္ ာ်းသညလ်ည််း ဘိုရာ်းရှင၏် နှုတ်ဖတာ်ထ က် စကာ်းဖတာ်က ို 

ထပ်မ္ံ ဖ ပာဆ ိုကကဖပလ မ္ ်မ္ည။် “လမ္််းခရီ်း၌ က ိုယ်ဖတာ်သည ် ငါတ ို  နငှ အ်တ စကာ်းဖ ပာလ က၊် 

က မ္််းစာဖတာ် မ္တ်၏ အ က်အဓ ပပာယ်က ို ရငှ််းလင််းေ င ဆ် ို ပဖတာ်မ္ ဖသာအခါ ငါတ ို  ၏ 

နလှံို်းသာ်းမ္ ာ်းသည ်ငါတ ို  အတ င််း၌ မီ္်းလျှံကွဲ သ ို   ဖတာက်ဖလာငဖ် ခွဲ သညမ်္ဟိုတ်ဖလာ။ “ (လို ၂၄:၃၂) 

 
 
 
 
 


