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Oa,smZOf 
 

t&dk;wkdYtouf&SifEkdifoavm 
(ေယဇ ၃၇း၁-၁၄) 

 
ေယဇေက်လကို ဘုရားသခင္ကအရုိးပုံထဲသို ့ေခၚသြားကာအထက္ပါေမးခြန္းကိုေမးခဲ့သည္။ JBCS ကို 

လည္း ထိုနည္းတူဘုရားသခင္က အရုိးပုံက့ဲသုိ ့ေသာအသင္းေတာ္မ်ားသို႔ေခၚသြားကာ အထက္ပါေမးခြန္းကိုေမးခ့ဲ 
သည္။ 

 
ကုိယ္ေတာ္သာသိသည္ဟု ေယဇေက်လျပန္ေျဖခ့ဲသည္။ အဓိပၸါယ္က ကုိယ္ေတာ္သာတတ္ႏိုင္သည္။ JBCS 

လည္း ထုိအတိုင္းယံုၾကည္ေျဖၾကားခဲ့သည္၊ 
 
တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ ေယဇေက်လကိုဘုရားသခင္ကသူ၏ႏႈတ္ကပါတ္ႏွင့္ ေစခိုင္းခဲ့သည္။ JBCS ကိုလည္း 

ကိုယ္ေတာ္က သူ၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ႏွင့္ ေစခိုင္းခ့ဲသည္။ 
 
ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္သာ ထိုအရုိးတို႔ကို အသက္ရွင္ေစသည္။ 
ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္သာ ထိုအရိုးသခၤ် ဳိင္းတံခါးတို႔ကုိ ပြင့္ေစႏိုင္သည္။ 
ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္သာ ထာဝရဘုရားကို ထုိအရုိးတို႔ သိလာႏုိင္သည္။ 
ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္သာ ထိုအရုိးတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္စရာ၊ ေအာင္ျမင္ရာျဖစ္သည္။ 
ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္သာ ထိုအရိုးတို႔ကို ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ဳိးမွ ထုတ္ယူနုိင္သည္။ 
ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္သာ ထိုအရုိးတို႔ကို မိမိေနရင္းအရပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ 

  
 
ခ်စ္ေသာ JBCS! 
 
JBCS သည္ ေယဇေက်လ ျဖစ္သည္ဟုဆိုရာတြင္- 
 
- ထာဝရဘုရား၏လက္ေတာ္သည္ JBCS ၏အေပၚတြင္ အၿမဲရွိေနရမည္။ 
- ဝိညာဥ္ေတာ္၏ဦးေဆာင္မႈေနာက္တြင္ JBCS အၿမတဲမ္းလိုက္ေလွ်ာက္ရမည္။ 
- ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားကို JBCS အၿမတဲမ္းနားေထာင္ရမည္။ 
- ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားကို JBCS အၿမဲေဟာေျပာသက္ေသခံရမည္။ 
 
 
ခ်စ္ေသာ 
ေစာၾသဂတ္စတတ္ 
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ယုဒယုဒယုဒယုဒႆန္ႆန္ႆန္ႆန္နွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္နွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္နွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္နွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္    
ဧဝံေဂလိ္ႏွင့္သာသနာေကာ္မီတီဧဝံေဂလိ္ႏွင့္သာသနာေကာ္မီတီဧဝံေဂလိ္ႏွင့္သာသနာေကာ္မီတီဧဝံေဂလိ္ႏွင့္သာသနာေကာ္မီတီ    

သာသနာနယ္မ်ားအေၾကာင္းသတင္းေကာင္းသာသနာနယ္မ်ားအေၾကာင္းသတင္းေကာင္းသာသနာနယ္မ်ားအေၾကာင္းသတင္းေကာင္းသာသနာနယ္မ်ားအေၾကာင္းသတင္းေကာင္း    

    
၁၁၁၁....    ဝသာသနာဝသာသနာဝသာသနာဝသာသနာ     

• ဝႏွစ္ျခင္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ ဝက်မ္းစာေက်ာင္းသုိ႔ေပးလႉလ်က္ရွိသည္။ 

• JBCS မွ တစ္လလွ်င္ S$400 ေပးလႉလ်က္ရိွသည္။ 

• ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သာသနာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ 

• အခ်ိန္ျပည့္အမႈေတာ္ေဆာင္ ဆရာ/မမ်ားသည္ မိမိတို႔အားခြဲခန္႔ထားေသာ ေနရာအသီးသီးတြင္ ႀကိဳးစား 
ဆက္ကပ္လ်က္ရွိသည္။ 

• သံလြင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသရိွအသင္းေတာ္မ်ားသုိ႔သြားေရာက္ကာ 
ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းေဝငွျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ဝ စာသင္ၾကားျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည္။ 

၂၂၂၂....    ဓနုသာသနာဓနုသာသနာဓနုသာသနာဓနုသာသနာ 
• ကေလာၿမိဳ႕၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္ေစာအားဘီ ဦးေဆာင္လ်က္ ဓႏုကေလး 

မ်ားအတြက္ အခမ့ဲေဘာ္ဒါေဆာင္ဖြင့္၍ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

• JBCS မွ တစ္လလွ်င္ S$500 ေပးလႉလ်က္ရိွသည္။ 

•  ၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ေဘာ္ဒါေဆာင္မွ ႏွစ္ျခင္းခံသူ စုစုေပါင္း (၃၇) ဦးရိွၿပီးျဖစ္သည္။ 

• ၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (၄၆) ဦး၊ ဆရာ/မ (၄) ဦးႏွင့္ အရံအကူ (၅) ဦးရွိသည္။ 

• ဓႏုကေလးမ်ား၏ ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ပညာေရး ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ႀကိဳးစားဆက္ကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိသည္။ 

၃၃၃၃....    ေရႊျပည္ျမန္မာသာသနာေရႊျပည္ျမန္မာသာသနာေရႊျပည္ျမန္မာသာသနာေရႊျပည္ျမန္မာသာသနာ 
• ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္ ဧဝံေဂလိႏွင့္သာသနာျပဳေရးဌာန မွဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ 

• JBCS မွ တစ္လလွ်င္ S$400 ေပးလႉလ်က္ရိွသည္။ 

• လူမ်ိဳးစုႏွင့္ေဒသႏ ၱရအဖဲြ.ခ်ဳပ္ (၁၈) ပါးႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေသာအသင္းေတာ္ (၂) ပါးတုိ႔တြင္ ေခါင္း 
ေဆာင္သစ္မ်ားေမြးထုတ္ျခင္းသင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

• ယခုအခါ တတိယ (၃) ႏွစ္ စီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) သုိ႔ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ 
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• ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ နယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားမွတာဝန္ယူ၍ သာသနာကြင္းေပါင္း (၁၈၀၅) ခုတုိင္ေအာင္ ေဖၚ 
ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

• ႏွစ္ျခင္းသာသနာ အႏွစ္ (၂၀၀) ျပည့္ပြဲ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သာသနာျပဳေသာ စံျပအသင္းေတာ္ 
ျဖစ္ရန္ အသင့္ရွိေနေသာ စံျပသာသနာကြင္းေပါင္း (၁၇၂) ကြင္းကုိ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

၄၄၄၄....    ေရႊလီရွမ္းသာသနာေရႊလီရွမ္းသာသနာေရႊလီရွမ္းသာသနာေရႊလီရွမ္းသာသနာ    

• ေရႊလီရွမ္းႏွစ္ျခင္းအဖြဲ.ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။ 

• JBCS မွ တစ္လလွ်င္ S$300 ေပးလႉလ်က္ရိွသည္။ 

• ပေလာင္လူမ်ိဳးမ်ား ဝိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္းရရန္ ဧဝံေဂလိလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ သူတုိ႔ 
၏လူေနမႈဘဝတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ သာသနာကြင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ေထာက္ 
ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

• ယေန႔ထိ ႏွစ္ျခင္းခံယူသူ စုစုေပါင္း (၄၆) ဦးရိွသည္။ 

၅၅၅၅....    ေျမလတ္သာသနာေျမလတ္သာသနာေျမလတ္သာသနာေျမလတ္သာသနာ    

• ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ.ခ်ဳပ္ ဧဝံေဂလိႏွင့္သာသနာျပဳေရးဌာနမွ ဦးေဆာင္ 
လ်က္ရွိသည္ ။ 

• ပုဂံေျမလတ္ပူးတြဲသာသနာႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ေျမလတ္ပူးတြဲသာသနာဟူ၍ ပူးတဲြသာသနာကြင္းႏွစ္ခုရွိပါသည္။ 
• အခမ့ဲစာဖတ္ဝိုင္းဖြင့္၍စာသင္ၾကားျခင္း၊ တစ္ပတ္တစ္ခါအခမ့ဲေဆးခန္းဖြင့္၍ ေဆးကုသေပးျခင္း၊ က်န္းမာ 

ေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ သာေရးနာေရးမ်ားတြင္ေမတၱာျပကူညီျခင္း၊ လုိအပ္ေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ား 
အတြက္ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ားကူညီျခင္းျဖင့္ ဧဝံေဂလိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ 

• ယေန႔အထိ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕ သာသနာကြင္းမွ သခင္ခရစ္ေတာ္ေယရႈကုိ ယုံၾကည္၍ေျပာင္းလဲလာသူ စုစုေပါင္း 
(၃၄) ဦးရွိသည္။ 

• ပုဂံတပည့္ေတာ္စုကို ၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္းအသင္းေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရိွသည္။ 

၆၆၆၆....    ဖာပြန္သာသနာဖာပြန္သာသနာဖာပြန္သာသနာဖာပြန္သာသနာ 

• ပုသိမ္ေျမာင္းျမစေကာကရင္သာသနာႏွင့္ JBC(Singapore) မိတ္ဖက္သာသနာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ 

• JBCS မွ တစ္လလွ်င္ S$300 ေပးလႉလ်က္ရိွသည္။ 

• ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ ဖာပြန္သာသနာသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္ 
ထိတုိင္ေအာင္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

• ၂၁ ရာစု သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ဒုတိယပုိင္း (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္း (၂၀၁၁-၂၀၁၅) အတြက္ အေစခံသူ (၂၃) ဦး 
ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 
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• ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သာသနာကြင္း (၁၀) ခုႏွင့္ ခရစ္ယာန္ေဘာ္ဒါေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိခဲ့ 
သည္။ 

• သာသနာကြင္းမ်ားတြင္ ဆက္ကပ္သူ (၂၃) ဦးႏွင့္ ေဘာ္ဒါေဆာင္အတြက္ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ေသာသူ 
(၆) ဦးရွိသည္။ 

• ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ေနသူ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ 

• ၂၀၀၁-၂၀၁၂ (၁၂)ႏွစ္ကာလအတြင္း ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ တပည့္ေတာ္စုအဆင့္မွ အသင္းေတာ္အျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

• တပည့္ေတာ္စုအသစ္မ်ားကုိလည္းတည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ 

    
၇၇၇၇....    ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္ရခုိင္သာသနာသာသနာသာသနာသာသနာ 

• ဘုရားရွင္ေပးေသာ ရူပါရုံႏွင့္အတူ ရခိုင္သာသနာနယ္ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ 

• ရခုိင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အရႈိခ်င္းက်မ္းစာေက်ာင္း (ျပည္ၿမိဳ႕) ႏွင့္ JBCS တုိ႔၏ မိတ္ဖက္သာသနာျဖစ္သည္။ 

• ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အရႈိခ်င္းက်မ္းစာေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ေနေသာ ရခိုင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နယ္မွ ဆရာ/မ (၈) ဦး 
ကုိ JBCS မွ ေထာက္ပ့ံလ်က္ရွိသည္။ 

• ရခုိင္ေဒသကုိအေစခံမည့္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

 

၈၈၈၈....    ပုဂံေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းပုဂံေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းပုဂံေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းပုဂံေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း 
• ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္၍ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၅) ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 

• ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးျပင္ဆင္ျခင္း၊ လုိအပ္ေသာပရိေဘာဂမ်ားဝယ္ျခင္းႏွင့္ အျခားသင္ၾကားေရးအ 
ေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ S$3875 ေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။ 

• ဝန္ထမ္းဆရာမ (၂) ဦးကုိ လစဥ္ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။ 

 
ငါသည္စုိက္ပ်ိဳးေသာသူျဖစ္၏ငါသည္စုိက္ပ်ိဳးေသာသူျဖစ္၏ငါသည္စုိက္ပ်ိဳးေသာသူျဖစ္၏ငါသည္စုိက္ပ်ိဳးေသာသူျဖစ္၏    ၊၊၊၊    အာေပါလုသည္ေရေလာင္းေသာသူျအာေပါလုသည္ေရေလာင္းေသာသူျအာေပါလုသည္ေရေလာင္းေသာသူျအာေပါလုသည္ေရေလာင္းေသာသူျဖစ္၏ဖစ္၏ဖစ္၏ဖစ္၏    ၊၊၊၊    အပင္ကုိႀကီးပြားေစေသာသူကားအပင္ကုိႀကီးပြားေစေသာသူကားအပင္ကုိႀကီးပြားေစေသာသူကားအပင္ကုိႀကီးပြားေစေသာသူကား    

ဘုရားသခင္ေပတည္းဘုရားသခင္ေပတည္းဘုရားသခင္ေပတည္းဘုရားသခင္ေပတည္း။။။။    သုိ႔ေသာ္လည္းသုိ႔ေသာ္လည္းသုိ႔ေသာ္လည္းသုိ႔ေသာ္လည္း    …….. …….. …….. …….. စုိက္ပ်ိဳးေသာသူႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေသာသူႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေသာသူႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေသာသူႏွင့္    ေရေလာင္းေသာသူသည္ေရေလာင္းေသာသူသည္ေရေလာင္းေသာသူသည္ေရေလာင္းေသာသူသည္    တစ္လုံးတစ္ဝတည္းတစ္လုံးတစ္ဝတည္းတစ္လုံးတစ္ဝတည္းတစ္လုံးတစ္ဝတည္း    

ျဖစ္၍ျဖစ္၍ျဖစ္၍ျဖစ္၍    အသီးအသီးအသီးအသီးအသီးအသီးအသီးအသီး    မိမိလုပ္သည္အတုိင္းမိမိလုပ္သည္အတုိင္းမိမိလုပ္သည္အတုိင္းမိမိလုပ္သည္အတုိင္း    မိမိအကိ်ဳးမိမိအကိ်ဳးမိမိအကိ်ဳးမိမိအကိ်ဳးကုိခံရလိမ့္မည္၊ကုိခံရလိမ့္မည္၊ကုိခံရလိမ့္မည္၊ကုိခံရလိမ့္မည္၊    ((((၁၁၁၁ေကာေကာေကာေကာ    ၃၃၃၃::::၆၆၆၆----၈၈၈၈))))    
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၂၀၁၃ ၂၀၁၃ ၂၀၁၃ ၂၀၁၃ ပထမ ပထမ ပထမ ပထမ ((((၆၆၆၆) ) ) ) လပတ္ အစီရင္ခံစာလပတ္ အစီရင္ခံစာလပတ္ အစီရင္ခံစာလပတ္ အစီရင္ခံစာ    
    
    

ဘုရားသခင္၏ အ့ံၾသဖြယ္ရာေက်းဇူးေတာ္ကုိေရတြက္ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္စကၤာပူ 
၏ ဧဝံေဂလိႏွင့္သာသနာျပဳေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ပထမ (၆) လပတ္ အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀-၁၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အသင္းေတာ္၌ Family Camp ျပဳလုပ္၍ Canada မွ 
ဆရာ David Lah မွ သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားေပးခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာျပည္မွလာေသာ ဧည့္သည္ညီအစ္ကုိမ်ားမွလည္းး 
သက္ေသခံျခင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

ဘုရားရွင္ေပးေသာရူပါရံုျဖင့္ အဖသင္းအုပ္ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ ရန္ကုန္မွ ဆရာဂ်ိဳဝဲလ္၊ အသင္းသားတစ္ခ်ိဳ႕တို႔ 
သည္ ၂၀၁၃ ဧၿပီလ ၂၂-၂၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်ိဳင္းတုံ၊ တာခ်ီလိတ္ေဒသမ်ားသုိ႔သြားေရာက္၍ ေဒသခံ လားဟူ၊ 
အာခါႏွင့္ ရွမ္းအသင္းေတာ္မ်ားမွ ဆရာ/မ၊ အသင္းသား/သူမ်ားျဖင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားေပး 
ျခင္း၊ ဝိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈႏွင့္ ဝိညာဥ္ႏုိးၾကားရွင္သန္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ေမလ ၁-၃ ရက္ေန႔မ်ား၌ ယုိးဒယားႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Global Myanmar Youth 
Conference တြင္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ အသင္းသား/သူမ်ားစြာပါဝင္၍ ကမာၻအႏံွ႔အျပားရိွ ယုံၾကည္သူသားသမီး 
မ်ားႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ျခင္း၊ ေဝငွသက္ေသခံျခင္းမ်ားျပဳခ့ဲပါသည္။ ဆရာ David Lah၊ ဆရာစုိင္းေက်ာ္တင့္၊ ဆရာ 
စံတုိး အစရိွသည့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ဆရာမ်ားထံမွၾကားရေသာ ဘုရားသခင္၏အသက္ရွင္ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ 
မ်ားေၾကာင့္ဝိညာဥ္ခြန္အားမ်ားစြာရရိွခဲ့ပါသည္။ 

ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေသာရူပါရုံႏွင့္အတူ အဖသင္းအုပ္ဆရာဦးေဆာင္၍ အသင္းသား/သူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ မွ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ စစ္ေတြႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေမလ ၁၁ မွ ၁၄ ရက္ေန႔ 
ထိ ကေလာအသင္းေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေမလ ၁၅ မွ ၂၁ ရက္ေန႔ထိ ကသာအသင္းေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ 
ေမလ ၂၂ မွ ၂၇ ထိ ပုဂံေညာင္ဦးသာသနာနယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေမလ ၂၈ မွ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ျပည္ၿမိဳ႕ရိွ အရိႈခ်င္း 
သမၼာက်မ္းစာေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း က်မ္းစာသင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မိႆဟာယဖြဲ႔ျခင္း၊ ဝိညာဥ္ကယ္တင္ 
ျခင္းစိတ္ခ်မႈႏွင့္ဝိညာဥ္ႏုိးၾကားရွင္သန္ျခင္း၊ စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ဆရာ David Lah ႏွင့္တြဲဖက္၍ JBCS အသင္းေတာ္မွ ဆရာမ်ိဳးသူ၊ ဆရာရဲဝင့္လတ္၊ ဆရာမဇင္မာသြင္၊ 
ဆရာထိုက္ေဝဆိုင္ႏွင့္ အသင္းသားတစ္ခ်ိဳ႕ပါဝင္လ်က္ ဇြန္လ ၃ မွ ၈ ရက္ေန႔ထိ အဂၤလီကန္လူငယ္မ်ားအတြက္ 
သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Bishop Home တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ကယားျပည္ 
နယ္ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆိုေဘာသဲရြာရွိအသင္းေတာ္သုိ႔သြားေရာက္ကာ ဇြန္လ ၉ မွ ၁၃ ရက္ေန႔ထိ သမၼာက်မ္းစာ 
သင္တန္းကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အသင္းေတာ္၏သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ေပးလႉျခင္းမ်ား၊ ေနာက္တန္းမွသစၥာရွိ 
စြာဆုေတာင္းေပးျခင္းမ်ား၊ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ပါဝင္ပံ့ပိုးဆက္ကပ္လ်က္ရွိေသာ အသင္းသား/သူအ 
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ေယာက္စီတိုင္းအေပၚ ဘုရားသခင္၏ၾကြယ္ဝေသာေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား ဆက္လက္သြန္းေလာင္းပါေစဟု ဆု 
ေတာင္းေမတၱာပို႔လ်က္ ဤအစီရင္ခံစာကုိနိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။ 

 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ဆက္ကပ္ေနၾကသည့္ ဧဝံေဂလိႏွင့္သာသနာျပဳေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ- 

၁။ ဦးေစာလယ္မူ 

၂။ ဦးစိုးလြင္ 

၃။ ဦးတင္ထြန္း 

၄။ Isaiah 

၅။ ေဒၚရေဝေအး 
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JBCS \ 2013 Mission Trip 
(ေယဇ ၃၇း၁-၁၄) 

 
တဖန္ ထာဝဘုရား၏လက္ေတာ္သည္ JBCS အေပၚမွာရွိ၍ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ JBCS ကိုျပင္သို႔ေဆာင္ 

သြားလ်က္ အရိုးတို႔ႏွင့္ျပည့္ေသာအသင္းေတာ္မ်ားအလယ္တြင္ထားၿပီးလွ်င္ ထိုအရိုးတို႔ပတ္လည္တြင္ ေလွ်ာက္သြား 
ေစေတာ္မူ၏။ (ေယဇ ၃၇း၁-၂) 
 

သြားေရာက္ခ့ဲရေသာအသင္းေတာ္မ်ားသြားေရာက္ခ့ဲရေသာအသင္းေတာ္မ်ားသြားေရာက္ခ့ဲရေသာအသင္းေတာ္မ်ားသြားေရာက္ခ့ဲရေသာအသင္းေတာ္မ်ား----    
    
- က်ဳိင္းတံုေနာင္ဖါလားဟူနွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (ဧၿပီ ၂၃-၂၇) 

( အေရွ႕ရွမ္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ လါးဟူအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ အခါအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဝအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ကခ်င္တပ္နယ္ႏွစ္ျခင္း) 
- မုိင္းျဖတ္အသင္းေတာ္ (ဧၿပီ ၂၉) 
- စစ္ေတြႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ၿမိဳအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ေမ ၇-၁၀) 
- ကေလာကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (ဓႏုသာသနာ) (ေမ ၁၁-၁၄) 
- ကသာကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (ေမ ၁၅-၁၉) 

(မုိးညွင္း၊ အင္းေတာ္၊ လီဆူ၊ ျမန္မာ) 
- ပုဂံေညာင္ဦးၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕ (ေမ ၂၂-၂၆) 

(မေကြး၊ ေတာင္တြင္းႀကီး) 
- ျပည္အရႈိႏွစ္ျခင္းက်မ္းစာေက်ာင္း (ေမ ၂၇-၃၀) 

(မူယာပင္၊ ၿမိဳ႕မ၊ ေအဂ်ီ၊ ကက္သလစ္၊ မင္းဂံ၊ တမန္ေတာ္၊ ကုိးေသာင္းႏွင့္ မ်ားစြာေသာအသင္းေတာ္) 
- ရန္ကုန္သာသနာနယ္အဂၤလီကန္လူငယ္မ်ား (ဇြန္ ၃-၇) 
- ဆိုေဘာသကဲယားႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (ဇြန္ ၉-၁၃) 
 
ထိုခ်ဳိင့္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ မ်ားစြာေသာအရုိးတို႔သည္ရွိ၍ အလြန္ေသြ႔ေျခာက္ၾက၏၊ (၃၇း၂) 
 

ေသြေသြေသြေသြ    ့ေျခာက္ေသာအရုိးမ်ား့ေျခာက္ေသာအရုိးမ်ား့ေျခာက္ေသာအရုိးမ်ား့ေျခာက္ေသာအရုိးမ်ား----    
 
- အသင္းေတာ္ရွိသင္းအုပ္ဆရာမ်ားမွအစ၊ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ရမည့္အစား 
မယံုၾကည္ျခင္း၊ ခိုင္မာေသာစိတ္သေဘာ၊ ျငင္းဆန္တတ္ေသာသေဘာ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳျခင္းသေဘာ၊ ကယ္တင္ 
ျခင္းမရိွ၊ မသိ၊ ဘုရားသခင္၏ခ်မ္းသာကုိမသိ၊ မရိွ၊ 
- အသင္းသားမ်ားကိုလည္း ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပါတ္ကိုမေကၽြးႏိုင္၊ သူမ်ားေကၽြးမွာကုိလည္း လက္မခံ၊ ရိွရွိသမွ် 
တံခါးကိုပိတ္၊ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အစား ပညတ္ေတာ္ေတြ၊ စည္းကမ္းေတြ၊ ပဋိညာဥ္ေတြနဲ႔ရႈပ္ရွက္ခပ္၊ ေသခ်ာတာက 
ဝိညာဥ္ေရးလံုးဝမရိွ၊ စိတ္မဝင္စား၊ 
- ေလာကဇာတိပကတိသက္သက္၊ သင္းအုပ္မွစ အားလံုးလုိလိုေသာက္စားမူးယစ္၊ ခ်ထိုဲး၊ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ 
ကြမ္းစား၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ၿပီး လူငယ္ေတြအရက္ဆိုင္ေရာက္၊ မူးရူးရန္ျဖစ္၊ ေငြတိုးေခ်းငွား၊ အေဆာက္အဦးေတြ 
ပဲ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေဆာက္၊ ဧဝံေဂလိမလုပ္၊ သာသနာစိတ္မဝင္စား၊ ေၾကြးပတ္ပတ္လည္ဝုိင္း၊ 
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- ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းလံုးဝမျပဳရ၊ မိရိုးဖလာထံုးတမ္းအတိုင္းမိမိအထင္ႏွင့္ ေကာင္းႏိုးရာရာပံုစံႏွင့္ကိုးကြယ္၊ လူမ်ိဳးစြဲ 
ဂုိဏ္းဂဏစဲြ အတၱစြဲေတြနဲ႔အျပည့္၊ သင္းအုပ္ဗဟိုျပဳအသင္းေတာ္၊ အသင္းေတာ္လူႀကီးဗဟိုျပဳအသင္းေတာ္၊ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ 
ဗဟိုျပဳအသင္းေတာ္၊ အစရိွသည္ျဖင့္..... 
- ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္၊ ဝိညာဥ္ေတာ္၊ ခရစ္ေတာ္ လုံးဝေနရာမရ၊ မ်က္ေမွာက္ေတာ္နားမလည္..... 
- ေလာကအရာမ်ားႏွင့္ျပည့္ကာ အသင္းေတာ္ကို လူႏွင့္ေလာက၏အရာမ်ားႏွင့္ေမာင္းႏွင္၊ ထိုသူတို႔ကို ဘုရားသခင္ 
ရြံကာ အစဥ္မွားယြင္းတတ္ေသာသေဘာ၊ ဘုရား၏အလိုအေလ့အလာကိုနားမလည္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား၏ခ်မ္းသာ 
ထဲသို႔မဝင္ရပဲ ဘုရား၏အမ်က္ထြက္က်ိန္ဆိုျခင္းကို ခံေနရ၏။  
(ေဟ ၃း၇-၁၁) 
 
ေစစားျခင္းခံရေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မတတ္နိုင္၊ ဘုရားသခင္သာတတ္ႏိုင္သည္ကို လံုးဝသေဘာေပါက္ကာ 
ထာဝရဘုရား၏စကားေတာ္ကိုပဲ တစ္ေသြမတိမ္းအဆက္မျပတ္နားေထာင္ကာ ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကို 
ထိုအရုိးတို႔အေပၚ ေဟာေျပာခဲ့ရေလသည္။ (၃၇း၃-၄) 
 
- ကယ္တင္ျခင္ႏွင့္ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို လံုးဝသေဘာေပါက္သည္အထိ အဓိကထားသြန္သင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ 
မ်ားစြာကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ လြတ္ျခင္းအခြင့္ကိုရရွိေလသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုကယ္တင္ရွင္အသက္သခင္အျဖစ္ 
ယံုၾကည္ကာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းသိလာသည္။ 
(၃၇း၅-၆) 
 

### ### ### ### သက္ေသခံခ်က္မ်ားသက္ေသခံခ်က္မ်ားသက္ေသခံခ်က္မ်ားသက္ေသခံခ်က္မ်ား----    
- ကၽြန္မအမႈေတာ္ေဆာင္ဆရာမပါ၊ အသင္းေတာ္မွာနွစ္ျခင္းမဂၤလာသင္တန္းေပးရသူပါ၊ 

ဒါေပမယ့္ အခုမွကယ္တင္ျခင္းကိုေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ပါတယ္..... 

- ကၽြန္ေတာ္အသင္းေတာ္မွာ သင္းအုပ္ဆရာပါ၊ ေလးႏွစ္က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ခဲ့ရတာန႔ဲ အခု သင္တန္း 

ေလးရက္ တက္ရတာတစ္ျခားစီပါဘဲ၊ အင္မတန္အက်ဳိးႀကီးပါေပတယ္..... 

- ကၽြန္ေတာ္အသင္းေတာ္လူႀကီးတစ္ေယာက္ပါ၊ စကၤာပူသြားမလို႔ ဗီဇာမရတာနဲ႔ စိတ္ပ်က္ပ်က္န႔ဲ သင္ 

တန္းမွပါဝင္ၿပီး သံုးရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ကယ္တင္ျခင္းလံုးဝသေဘာေပါက္ခဲ့ျပ.ီ..... 

- သင္တန္းမွာအသင္းအုပ္ဆရာလည္းပါေတာ့ အားရပါးရလက္ေျမွာက္မခ်ီးမြမ္းရဘူဲး၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ 

ဆံုးေန႔မွာမေနႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ ဆူရင္လည္းဆူပါေစေတာ့ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြ အားရပါးရ ခုန္ 

ေပါက္ၿပီး လက္ေျမွာက္ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ၾကေတာ့တယ္...... 

- အသက္ႀကီးႀကီးဦးေလးႀကီးတစ္ေယာက္က- ဆရာတို႔ဒီလိုလာၿပီး သင္တန္းေတြစီစဥ္ေပးတဲ့အတြက္ အ 

ထူးကိုေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ဗ်ာ...... 

- ကၽြန္ေတာ္က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ေနပါတယ္၊ ခုမွကယ္တင္ျခင္းနဲ႔ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ရျခင္းကို နား 

လည္ခံယူလာႏုိင္ပါတယ္...... 

- အသင္းအုပ္ဆရာႀကီးတစ္ဦးက ထာဝရဘုရားသခင္ကိုနုိးထလ်က္ခုန္ေပါက္ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ေနၾကေသာ 

ပရိသတ္ေလးရာေက်ာ္ကုိၾကည့္ၿပီး- ငါေတာ့ဖြင့္မွျဖစ္ေတာ့မယ္ ဟုဝန္ခံခဲ့သည္၊ 
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- လူငယ္အတြင္းေရးမႉးတစ္ဦးက- အေျခအေနလာၾကည့္ဖို႔ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကလႊတ္လိုက္တာပါ၊ ဒါေပမယ့္ 

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္တ့ဲႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္နဲ႔ေတြ႔တ့ဲအခါ စစ္မွန္တ့ဲသမၼာတရားန႔ဲ မ်ား 

စြာေသာေမးခြန္းေတြရဲ့အေျဖကို ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္..... 

- အမႈေတာ္ထမွဲာမ်ားစြာေသာနားမလည္ႏိုင္မႈေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်မႈေတြအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာနည္း 

လမ္းမ်ားစြာကို သိခြင့္ရတ့ဲအတြက္ ဘုရားသခင္ကုိအထူးေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္၊ ဆရာတို႔ကုိ 

လည္းအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္...... 

- ထာဝရဘုရားကလည္း အခ်င္း JBCS၊ ဤအရိုးတို႔သည္ အသစ္ေသာဣသေရလအမ်ဳိးအေပါင္းျဖစ္ၾက၏။ ငါတုိ႔ 
အရိုးမ်ားသည္ ေသြ႔ေျခာက္ၾက၏။ ေမွ်ာ္လင့္စရာမရိွ၊ ငါတို႔သည္ဆုံးရံႈးၾကၿပီဟု သူတို႔ဆိုတတ္ၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍ ပေရာ 
ဖက္ျပဳလွ်င္ အရွင္ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကုိသူတို႔အားဆင့္ဆိုရမည္မွာ အခ်င္းငါ၏လူတုိ႔ သင္တို႔သခၤ် ဳိင္းတြင္း 
မ်ားကိုငါဖြင့္၍သင္တုိ႔ကိုထုတ္ၿပီးလွ်င္ ဣသေရလျပည္သို႔ပုိ႔ေဆာင္မည္။ (၃၇း၁၁-၁၂) 
 
သခၤ် ဳိင္းဆိုသည္မွာ- ေသြ ့ေျခာက္ျခင္းသေဘာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမဲ့သည့္သေဘာ၊ ဆံုးရံႈးျခင္းသေဘာကိုေဆာင္ပါသည္။ 
ျမန္မာျပည္ရွိအသင္းေတာ္အမ်ားစုသည္ ထိုသေဘာမ်ားႏွင့္ျပည့္ဝေနသည္။ သူတ႔ုိကိုပိတ္ဆုိ႔ေနေသာအရာ မ်ားစြာ 
ရွိသည္။ ထိုပိတ္ဆုိ႔ေနေသာအရာမ်ားကို ႏႈတ္ကပါတ္သမၼာတရားျဖင့္ဖြင့္ေပးရန္လိုေနသည္။ မည္သည့္အရာကမွ် 
ဖြင့္ေပး၍မရ၊ ထိုေသေနေသာသခၤ် ဳိင္းတြင္းမွထုတ္၍ ဣသေရလျပည္တည္းဟူေသာအသက္ရွင္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ 
ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ JBCS ကိုဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေစလႊတ္၍ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို မိန္႔ေစမူေလ 
သည္။ 
 
အသက္ရွင္၍ ေနရင္းျပည္ (၃၇း၁၃-၁၄) သို႔ ေနရာခ်ျခင္းဟူသည္မွာ- 

- ဘုရားသခင္၏ခ်မ္းသာ 
- ကမာၻဦးကပင္အမႈအရာတို ့ကိုၿပီးစီး၍ ၿငိမ္ဝပ္ေတာ္မူရာခ်မ္းသာ 
- ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ဆိုလုိပါသည္၊ 
 

စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္၏အသက္တာတြင္- 
# သခၤ် ဳိင္းမွအသက္ရွင္ျခင္းတည္းဟူေသာ- ကယ္တင္ျခင္း 
# အသက္ရွင္၍ ေနရင္းျပည္သို႔ေနရာခ်ျခင္းတည္းဟူေသာ- မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ေနျခင္း 
ဟူသည့္က႑ႏွစ္ခုပါဝင္မွျပည့္စုံေလသည္။ 
 
* * * ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔ခ်ေသာသင္တန္းပုံစံမွာ ဆရာတစ္ဦးတည္းကသာ အၿမဲဦးေဆာင္ပုိ႔ခ်ေနျခင္းမဟုတ္ပဲ အဖြဲ႔ 
လုိက္ခြဲ၍ေဆြးေႏြးေသာေၾကာင့္ ဆရာႏွင့္သင္တန္းသားမ်ား၏ရင္းႏီွးမႈကိုအရင္တည္ေဆာက္ၿပီးမွ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
ဝိညာဥ္ေရးအေျခအေနကို ရယူဆင္ျခင္သံုးသပ္ေစ၍ စစ္မွန္ေသာကယ္တင္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ၊ မ်က္ 
ေမွာက္ေတာ္၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ စစ္မွန္ေသာခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းကိုသေဘာေပါက္၍ ဝိညာဥ္လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ႏုိးထ 
ျခင္းအျပည့္ႏွင့္ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ အၾကြင္းမဲ့ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ေစပါသည္။ အလြန္အံ့့ၾသဖြယ္ရာမွာ ေနာက္ 
ဆံုးေန႔ဆက္ကပ္ျခင္းေရာက္လွ်င္ မ်က္ရည္ႏွင့္လြတ္ေျမာက္ဝမ္းေျမာက္မႈအျပည့္ႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား လူႀကီးလူ 
ငယ္မေရြး ခ်ီးမြမ္းကခုန္လက္ေျမွာက္လ်က္ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ေရာက္သြားသလားေအာက္ေမ့ရသည္။ 
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ပိတ္ဆို႔ေနေသာအရာအားလံုးပြင့္၍ ဘုရား၏မ်က္ေမွာက္ထတဲြင္ေရာက္ရိွကာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ကခုန္ခ်ီးမြမ္း 
ကိုးကြယ္ရျခင္းေလာက္ထူးျမတ္ျခင္း ဤေလာကတြင္ဘယ္မွာသြားရွာေတြ႔မည္နည္း! အဂၤလီကန္လူငယ္မ်ား၏အ 
သက္တာမွာလည္း တစ္ခါဖူးမွမၾကံဳဖူးေသာ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ၊ ဘုရား၏မ်က္ေမွာက္ထတဲြင္ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္း 
မဲ့ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုယ္တုိင္ေရွ႕ထြက္၍ မ်က္ရည္ႏွင့္ဆက္ကပ္ဒူးေထာက္လာျခင္း၊ အစရိွ 
သည္တို႔ေၾကာင့္ ႀကီးစြာေသာႏုိးထမႈမ်ားလည္း အဂၤလီကန္မ်ားအၾကား ဆက္၍ဆက္၍ထြက္ေပၚလာပါေစဟု- 
ဟာေလလုယာ...... 
 

Ezekiens From JBCS 
 

-ေနာက္တန္းမွ သစၥာမပ်က္ဆုေတာင္းပ့ံပိုးေသာအသင္းသားမ်ား 
-အလုွဴေတာ္ေငြအားျဖင့္ ပံ့ပုိးပါဝင္သူမ်ား 
-အဖိုးအခအမ်ိဳးမ်ိဳးေပး၍ ကိုယ္တိုင္လုိက္ပါဆက္ကပ္ၾကသူမ်ားႏွင့္ အသင္းသူ/သားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ 
ရွိပါေၾကာင္း စိတ္ႏွလုံးအတြင္းဆံုးမွ လႈိက္လွစဲြာေဖၚျပအပ္ပါသည္၊ 
လုိက္ပါၾကသူအမ်ားစုမွာမိမိစားရိတ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လစာမ့ဲခြင့္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အျပတ္ထြက္၍လည္း 
ေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုဦးစြာရွာလ်က္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ဆက္ကပ္ၾကေလသည္။ ဘုရားသခင္သာ၍ 
ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ...... 
 

အံ့ၾသဖြယ္ရာေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ားအံ့ၾသဖြယ္ရာေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ားအံ့ၾသဖြယ္ရာေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ားအံ့ၾသဖြယ္ရာေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ား----    
 
# အဖြဲ႔သား ၃၆ မွ ၃၈ ဦးအၿမဲရွိေသာ္လည္း၊ အေနဆင္းရဲ၊ အစားဆင္းရဲ၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၾကေသာ္လည္း နားရန္ 
အခ်ိန္လုံးဝမရိွ၊ ခရီးေဝး၊ ႏွစ္လခြဲနီးနီးၾကာေညာင္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ တစ္ေယာက္မွညည္းတြားျမည္တမ္းျခင္းမရိွ၊ တစ္ 
ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကေတာက္ကဆ အခန္႔မသင့္မရွိ၊ အားလုံးရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ေနသည္မွာ အ့ံၾသစရာပင္....... 
ဟာေလလုယာ! 
#ကုန္က်စရိတ္လည္း ခန္႔မွန္းသည္ထက္သံုးဆေက်ာ္ေက်ာ္ကုန္က်ခ့ဲေသာ္လည္း ဂတိေတာ္နွင့္အညီ လံုေလာက္စြာ 
ျပင္ဆင္ေထာက္ပံ့ေပးေသာဘုရားသခင္ အစဥ္အျမဲဘုန္းၾကီးပါေစေသာဝ္....... 
ဟာေလလုယာ! 
#အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ကို အစကနားမလည္ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ကသူ႔အၾကံအစည္နွင့္ သူအတိအက် စီစဥ္ေရြး 
ေကာက္ထားေသာေၾကာင့္ အရွက္တစ္ကြဲအက်ိဳးနည္းျဖစ္ျခင္းမွကြယ္ကာသည္သာမက သင္တန္းသားဦးေရ သုံး 
ေလးရာကို ႏုိင္ႏိုင္နင္းနင္းကိုင္တြယ္ဦးေဆာင္ပုိ႔ခ်ႏုိင္ခဲ့ေလသည္..... 
ဟာေလလုယာ! 
#ဘာအစြဲအလမ္းမွမရွိ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဂုိဏ္းဂဏေပါင္းစုံမွ ဆရာဆရာမမ်ားအတူတကြပူးေပါင္းလ်က္ ေမတၱာႏွင့္ 
တစ္လုံးတစ္ဝတည္းပါဝင္ဆက္ကပ္အသုံးေတာ္ခံရသည္မွာေကာင္းေလစြ..... 
ဟာေလလုယာ! 
#အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဝိညာဥ္အလင္းမ်ားရ၍ သူတို႔၏လူငယ္သင္တန္းမ်ား၊ ဓမၼဆရာသင္တန္းမ်ား၊ 
အသင္းေတာ္လူငယ္သင္တန္းမ်ား၊ နယ္သာသနာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစရိွသည္တို႔တြင္လာေရာက္ဦးေဆာင္ေပးရန္ 
ကမ္းလွမ္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္......ဟာေလလုယာ! 
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#အဖြဲ႔သားမ်ားထဲမွကိုဂၽြိဳင္း၊ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အခ်ိန္ျပည့္အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္အတြက္တပည့္ေတာ္စစ္ (၃ 
လသင္တန္း ) ကုိ စတင္တက္ေရာက္ျပင္ဆင္ဆက္ကပ္ေနၿပီျဖစ္သည္....... 
ဟာေလလုယာ! 
#မစ္ရွင္ခရီးစဥ္ကိုလိုက္ခဲ့၍ ဘုရားသခင္မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ကုိမသိေသာ္လည္း အ့ံၾသဖြယ္အသံုးေတာ္ခံရေသာ 
ေၾကာင့္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ၾကရေလသည္။ ႏွစ္စဥ္မည္သည့္အေပ်ာ္ခရီးမွမထြက္ေတာ့ပဲ ရွိရွိသမွ်ခြင့္၊ ေငြေၾကး၊ 
အခ်ိန္အစရိွသည္တို႔ကိုဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္သာေပးဆပ္ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကသည္...... 
ဟာေလလုယာ! 
#ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ဝိညာဥ္ပကတိစိတ္သေဘာႏွင့္ ရွင္သန္သြားလာေပးဆပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဘာဆိုးညစ္တဲ့ 
အနံ႔အသက္မွမထြက္၊ ေသျခင္းဆိုင္ရာလကၡဏာတစ္ခုမွမေတြ႔ရ၊ အသက္ရွင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမႊးႀကိဳင္ေသာရနံ႔ႏွင့္ 
ေကာင္းေသာသတင္း၊ တည္ေဆာက္စရာသက္သက္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ စုိးရိမ္ပူပန္ေသာကအစား ၿငိမ္သက္ 
ျခင္းပကတိႏွင့္ ခရီးဆက္ခြင့္ရေလသည္...... ဟာေလလုယာ 
 
JuniorJuniorJuniorJunior    Ezekiens From JBCSEzekiens From JBCSEzekiens From JBCSEzekiens From JBCS 
 

ဇြန္လ ၂၀-၂၇ ရက္အထိ အသင္းေတာ္မွလူငယ္မ်ား ျပည္ၿမိဳ႕ႏွစ္ျခင္းက်မ္းစာေက်ာင္းတြင္ Work Camp 
အျဖစ္သြားေရာက္ပါဝင္ဆက္ကပ္ခြင့္ရခဲ့ေလသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကစကၤာပူတြင္ေမြးၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကျမန္မာျပည္တြင္ေမြး 
ေသာ္လည္း စကၤာပူတြင္ႀကီးျပင္းၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ျပန္ၿပီး ဘုရားရွင္အတြက္ဆက္ကပ္အသံုးေတာ္ခံရန္ မလြယ္ 
ပါ။ သူတို႔ရင္ဆိုင္ေပးဆပ္ရေသာအဖိုးအခ အလြန္မ်ားပါသည္။ အေနအထိုင္အသြားအလာ အစားအေသာက္ အ 
ဖက္ဖက္မွာအဆင္မေျပခက္ခဲရသည္။ ျခင္၊ ယင္အျပည့္ႏွင့္ေနထိုင္ရျခင္း၊ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေနပူက်ကဲ်ဲ ခရီးအေဝး 
ႀကီးလမ္းေလွ်ာက္ရျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းမေရွာင္ ကူးခပ္သြားလာရျခင္း၊ ျခံစည္းရုိးခတ္ရာတြင္ အလြန္ပင္ပန္းစြာ ေျမ 
ႀကီးတူး၊ အုတ္သဲေက်ာက္ေလးလံစြာသယ္ယူရျခင္း၊ ျခံစည္းရိုးတိုင္မ်ားကိုထမ္းပိုးရျခင္း အစရိွသည္တု႔ိကုိ ပင္ပန္း 
ဆင္းရႀဲကီးစြာေပးဆပ္ခဲ့ရေလသည္။ သို ့ေသာ္ ခရီးစဥ္အဆံုးတြင္ သူတို႔အားလံုးထပ္ၿပီးသြားရန္ အားလံုးဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လာမည့္ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ - ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ေက်ာက္ကြင္းေက်းရြာတြင္ျပဳလုပ္မည့္ 
(၃) ရက္သမၼာက်မ္းစာသင္တန္းႏွင့္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရြာအသီးသီးသို႔ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း ဧဝံေဂလိေဟာ 
ၾကားျခင္းခရီးစဥ္ကိုသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
 
ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယား 
နံနက္ ၅း၃၀  အိပ္ရာထ/တစ္ဦးျခင္းဘုရားႏွင့္အခ်ိန္ယူျခင္း 

၆း၀၀  အဖြဲ ့လုိက္ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း 
၆း၃၀  အလုပ္စလုပ္ျခင္း 
၇း၃၀  နံနက္စာသံုးေဆာင္ျခင္း 
၈း၀၀  အလုပ္ျပန္ဆက္လုပ္ျခင္း 
၁၀း၀၀  ေရမိုးခ်ိဳး 
၁၀း၃၀  သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း 
၁၂း၀၀  ေန႔လည္စာ 

မြန္းလြဲ  ၁း၀၀  ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားသို ့သြားေရာက္ျခင္း 
ည  ၈း၀၀  က်မ္းစာေက်ာင္းျပန္ေရာက္ 
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ေရွ႕ဆက္အနာဂါတ္စိန္ေခၚမႈေရွ႕ဆက္အနာဂါတ္စိန္ေခၚမႈေရွ႕ဆက္အနာဂါတ္စိန္ေခၚမႈေရွ႕ဆက္အနာဂါတ္စိန္ေခၚမႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    
    
(၁) - အဂၤလီကန္လူငယ္မုတ္သံုသင္တန္း 

၁၅-၂၂ ရက္၊ဇူလုိင္လ၊၂၀၁၃ 
- စူနာမီသာသနာ့ခရီးစဥ္ 

၂ - ၇ ရက္၊ဒီဇင္ဘာလ၊၂၀၁၃ 
- ေက်ာက္ကြင္းသာသနာ့ခရီးစဥ္ 

၂၆ - ၃၀ ရက္၊ဒီဇင္ဘာလ၊၂၀၁၃    
 
(၂) လာမည့္ႏွစ္သာသနာ့ခရီးစဥ္မ်ား ၂၀၁၄ 

- ကန္နားလံုရွမ္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ (လူငယ္အသင္းႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ဓမၼသဘင္) 
ဧၿပီလ (ပ) ရက္သတၱပါတ္ 

- အခါႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ (အဖြဲ ့ခ်ဳပ္လူငယ္သင္တန္း) 
၁၇-၂၂ ဧျပီလ ၂၀၁၄ 

- အထူးေဒသ (၄) က်မ္းစာသင္တန္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ 
၂၃-၂၈ ဧျပီလ ၂၀၁၄ 

- အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၆ ခု စုေပါင္းလူငယ္သင္တန္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ 
ဧၿပီ ၁၉- ေမ ၄ ရက္ ၂၀၁၄ 

- ဆိုေဘာသကဲယားႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ 
ေမလအတြင္း၊၂၀၁၄ 

- က်ိဳက္လတ္၁၄ရြာအုပ္စု၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ 
ေမလအတြင္း ၂၀၁၄ 

- ဖားအံကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ 
ေမလအတြင္း၊၂၀၁၄ 

- ပုသိမ္ပုိးကရင္က်မ္းစာေက်ာင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ 
ေမလအတြင္း၊၂၀၁၄ 

 
(၃) JBCS Mobile Team (Starting from 2014) 

- Station in Myanmar 
- Follow up Program to various Churches 
- Reach out to Non-Believers' fields 
- Will be fully sponsored by JBCS 
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ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္    
ဧဝံေဂလိႏွင့္ သာသနာျပဳေရးဌာနဧဝံေဂလိႏွင့္ သာသနာျပဳေရးဌာနဧဝံေဂလိႏွင့္ သာသနာျပဳေရးဌာနဧဝံေဂလိႏွင့္ သာသနာျပဳေရးဌာန    

ေရႊျပည္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္းေရႊျပည္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္းေရႊျပည္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္းေရႊျပည္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္း    
((((၂၀၀၃၂၀၀၃၂၀၀၃၂၀၀၃----၂၀၁၃)၂၀၁၃)၂၀၁၃)၂၀၁၃)    

    
    
နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    

ဆရာႀကီးယုဒႆန္မွ အစျပဳခဲ့ေသာ ဘုရားေပးအေမြ၊ ႏွစ္ျခင္းသာသနာ လုပ္ငန္းကုိ အႏွစ္(၂၀၀)ျပည္႔ပန္း 
တုိင္သုိ႔ ရည္မွန္းကာ ေရႊျပည္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနရာ ယခုအခါ တတိယ 
(၃)ႏွစ္(၂၀၁၀-၂၀၁၂) စီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း လုပ္ 
ငန္းအဆင့္ဆင့္၊ ပုံေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
 
၁။ သာသနာကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
၂။ စံျပသာသနာကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
၃။ စံျပသာသနာကြင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း 
၄။ မိတ္ဖက္သာသနာကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
၅။ မိတ္ဖက္သာသနာကြင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း 
 
၁၁၁၁။ သာသနာကြင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ သာသနာကြင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ သာသနာကြင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ သာသနာကြင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း    
 စီမံကိန္းကုိ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္အစျပဳခ့ဲၿပီး ပထမ(၃)ႏွစ္ (၂၀၀၄-၂၀၀၆) စီမံကိန္းကာလတြင္ သာသနာကြင္း 
ေဖာ္ထုတ္ေရး လုိက္လံတြန္းအားေပးခ့ဲရာ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာ၊ အသင္းေတာ္၊ နယ္အဖြဲ႔ႏွင့္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
မ်ားမွ တာဝန္ယူေဖာ္ေဆာင္ေသာ သာသနာကြင္းေပါင္း (၁၈၀၅) တိတိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ျခင္းသာသနာ 
ႏွစ္ (၂၀၀) ျပည္႔အလြန္၊ စီမံကိန္းအတြက္လည္း သာသနာကြင္းမ်ားကုိ ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ရန္ ရိွပါသည္။ 
    
၂၂၂၂။ စံျပသာသနာကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ စံျပသာသနာကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ စံျပသာသနာကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ စံျပသာသနာကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း    
 ပထမ(၃)ႏွစ္ စီမံကိန္းအၿပီးတြင္ ဆရာႀကီးယုဒႆန္ေရာက္ရွိလာသည္႔အႏွစ္ (၂၀၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ 
အျဖစ္ ထုိသာသနာကြင္းမ်ားထမွဲ စံျပသာသနာကြင္းအပါး(၂၀၀)ကုိ ေရႊးထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
အသီးသီး၏ ထုိသာသနာကြင္းမ်ားအား “အသင္းေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရး” တြန္းအားေပးသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
ေပးခ့ဲရာ အႏွစ္ (၂၀၀) ျပည္႔ပြဲ (၂၀၁၃) တြင္ သာသနာျပဳေသာ “စံျပအသင္းေတာ္” ျဖစ္ရန္ အဆင္သင့္ရိွေနေသာ 
စံျပသာသနာကြင္းေပါင္း (၁၇၂) ကြင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
    
၃၃၃၃။ စံျပသာသနာကြင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း။ စံျပသာသနာကြင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း။ စံျပသာသနာကြင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း။ စံျပသာသနာကြင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း    
 လူမ်ိဳးစုႏွင့္ေဒသႏၲရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အသီးသီး၏ သာသနာကြင္းမ်ားအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာအရ နမူနာယူႏုိင္ရန္ႏွင့္ 
စိတ္ဓာတ္ပိုင္းအရ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ စံျပသာသနာကြင္းမ်ားဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
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တြန္းအားေပးသင္တန္းမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ယခု (၂၀၁၁) ႏွစ္တြင္လည္း (၉) ေနရာခြဲၿပီးျပဳလုပ္ 
သြားရန္ရွိပါသည္။ 
    
၄၄၄၄။ မိတ္ဖက္သာသနာကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ မိတ္ဖက္သာသနာကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ မိတ္ဖက္သာသနာကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ မိတ္ဖက္သာသနာကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း    
 လူမ်ိဳးစုႏွင့္ေဒသႏၲရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အသီးသီး၏ သာသနာကြင္းမ်ားအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းအရ 
အေထာက္အကူျပဳမႈအရိွႏုိင္ဆုံးအျဖစ္ ေထာက္ခံတင္ျပလာေသာ သာသနာကြင္းတစ္ခုလွ်င္ (၃) ႏွစ္အတြင္း (၁၀) 
သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ရာ ဒုတိယ (၃) ႏွစ္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၅) ပါး၏ မိတ္ဖက္ကြင္း (၅) 
ကြင္းတြင္ သိန္း (၅၀) တိတိ ပ့ံပိုးႏုိင္ခ့ဲသည္။ 
 
၅၅၅၅။ မိတ္ဖက္သာသနာကြင္းမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေ။ မိတ္ဖက္သာသနာကြင္းမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေ။ မိတ္ဖက္သာသနာကြင္းမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေ။ မိတ္ဖက္သာသနာကြင္းမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းထာင္ျခင္းထာင္ျခင္းထာင္ျခင္း    
 အသင္းခ်ဳပ္၊ ေရႊျပည္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား၏သာသနာကြင္းမ်ားတြင္ သုံးႏွစ္ 
တာမိတ္ဖက္ကာလ ၿပီးဆုံးသြားေသာအခါ ေနာက္ဆက္တြဲျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသင္တန္း၊ တစ္ႀကိမ္စီျပဳလုပ္ေပး 
ေလ့ရွိပါသည္။ ယခုလက္ရိွတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၄) ပါး၏ သာသနာကြင္းမ်ားတြင္ မိတ္ဖက္ပ့ံပိုးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါ 
သည္။ 
၂၀၁၀ အထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သမွ်… 

• ဦးတည္ခ်က္  - အသင္းေတာ္တုိင္းသာသနာျပဳစိတ္ဓါတ္ျပည့္၀ေရး 

• ေဆာင္ပုဒ္  - သာသနာျပဳအသင္းေတာ္၊သက္ေသခံေသာအသင္းသား 

• သာသနာကြင္း  - ၁၈၀၅ 

• သာသနာကြင္းအမ်ားဆုံး - ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၇၁၂) 

စံျပသာသနာကြင္းစံျပသာသနာကြင္းစံျပသာသနာကြင္းစံျပသာသနာကြင္း    
၁. စုစုေပါင္း သာသနာကြင္း  ၂၀၀ 
၂. အသင္းေတာ္ဖြဲ႕ရန္အဆင္သင့္ ၁၇၂ 

 
၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားခုႏွစ္အတြက္ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားခုႏွစ္အတြက္ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားခုႏွစ္အတြက္ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား    
    
စံျပသာသနာကြင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းစံျပသာသနာကြင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းစံျပသာသနာကြင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းစံျပသာသနာကြင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း    
 တတိယ(၃)ႏွစ္စီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ “သက္ေသခံေသာ အသင္းေတာ္တည္ 
ေဆာက္ေရး” တြန္းအားေပးသင္တန္းမ်ားကုိ လူ/ေဒအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(၁၈)ပါး၊ အသင္းေတာ္ႀကီး (၂) ပါးတုိ႔၌ ေအာက္ပါ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္၍ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

၁။ အသစ္ထြက္လာေသာအသင္းေတာ္တုိင္းသာသနာျပဳေသာ သက္ေသခံအသင္းေတာ္မ်ား ျဖစ္လာေရး 
၂။ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာအသင္းေတာ္တုိင္းရွိ ယုံၾကည္သူမ်ားတစ္ဦးခ်င္း သက္ေသခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ 
လာေစေရး။ 
 
လူမ်ိဳးစုႏွင့္ေဒသႏၲရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား၏ စံျပသာသနာကြင္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ေနရာႏွင့္ေန႔ရက္မ်ားအတုိင္း သြားေရာက္ျပဳလုပ္ေပးရန္ရွိပါသည္။ 
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• မတ္လ(၄-၅) မႏၲေလးျမိဳ႕။(ကခ်င္၊ ဇိုမီး၊ လီဆူ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား) 

• မတ္လ(၈-၉) လားရိွဳးၿမိဳ႕။(ေျမာက္/ရွမ္းႏွင့္ ဝအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား) 

• မတ္လ(၁၁-၁၂) မူဆယ္ျမိဳ႕။(ေရႊလီရွမ္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) 

• မတ္လ(၂၁-၂၂)  ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕။ (ရခိုင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) 

• ေမလ(၁၁-၁၂)  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။(ရွမ္း/ေတာင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) 

• ေမလ(၁၇-၁၈)  က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕။ (အေရွ႕ရွမ္း၊ လားဟူ၊ အာခါအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား) 

• ဇြန္လ(၁ရ-၁၈)  တီးတိန္ၿမိဳ႕။ (တီးတိန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) 

• ဇူလုိင္(၁၅-၁၆)  ကူရွင္ခန္းမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (ကရင္၊ ပိုးကရင္၊ အရွိဳ၊ ျမန္မာ၊ မြန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊  

   ဧမာေႏြလႏွင့္ ယုဒႆန္ အ သင္း ေတာ္) 

• ႏိုဝင္ဘာ(၁၈-၁၉) ခႏီၲးၿမိဳ႕။ (နာဂအဖဲြ႕ခ်ဳပ္) 

မိတ္ဖက္ကြင္းမ်ားေမိတ္ဖက္ကြင္းမ်ားေမိတ္ဖက္ကြင္းမ်ားေမိတ္ဖက္ကြင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းဖာ္ထုတ္ျခင္းဖာ္ထုတ္ျခင္းဖာ္ထုတ္ျခင္း    
 ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ ေအာက္ပါအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွစ္ခု၏သာသနာကြင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္မိတ္ဖက္ လုပ္ေဆာင္သြား 
ရန္ရိွပါသည္။ 

• ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ “နမ့္ဖ” မိတ္ဖက္ သာသနာကြင္း 

• “ဝ”ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ “မတ္မတ္လန္” မိတ္ဖက္သာသနာကြင္း 

မိမိမိမိတ္ဖက္သာသနာကြင္းေနာက္ဆက္တြဲျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသင္တန္းမ်ားတ္ဖက္သာသနာကြင္းေနာက္ဆက္တြဲျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသင္တန္းမ်ားတ္ဖက္သာသနာကြင္းေနာက္ဆက္တြဲျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသင္တန္းမ်ားတ္ဖက္သာသနာကြင္းေနာက္ဆက္တြဲျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသင္တန္းမ်ား    
 ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဖက္ၿပီးဆုံးသြားေသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကြင္းေလးကြင္းအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ 
ေပးျခင္းသင္တန္းမ်ားကုိ ယခုႏွစ္အတြင္းေအာက္ပါအတုိင္းျပဳလုပ္ေပးရန္ရွိသည္။ 
၁။ မတ္လ(၁၄-၁၅)ျပည္ၿမိဳ႕၊ - အရိႈခ်င္းႏွစ္ခ်င္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ “ျပည္ေျမထဲမိတ္ဖက္သာသနာကြင္း” 
၂။ ဧၿပီလ(၁-၂)ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊  - ပိုးကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ “ဖုိးသူေတာ္မိတ္ဖက္သာသနာကြင္း” 
၃။ေမလ(၂၀-၂၁)က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ - ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း  ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏  “ဆီလူးမိတ္ဖက္သာသ
       နာကြင္း” 
၄။ ႏိုဝင္ဘာ(၂၅-၂၆)ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊- ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ “ကယ္ခိုကယ္ဘားမိတ္ဖက္သာသနာကြင္း” 
 

ေရႊျပည္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း ေငြေၾကးဆုိင္ရာေထာက္ပံ့မႈေပးၾကေသာသူမ်ား၊ အသင္းေတာ္မ်ားအားလုံးတုိ႕ကုိ မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ေက်းဇူး 
တင္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ေရႊျပည္ျမန္မာႏွစ္ျခင္းသာသနာလုပ္ငန္းကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ကူညီပံ့ပိုးလ်က္ရိွေသာ စကၤာပူ 
ႏုိင္ငံ “ယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္” ၏ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အသင္းေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္သူ ညီအစ္ကုိ 
ေမာင္ႏွမအားလုံးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ 

 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလုိလွ်င္……….. 
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ဓႏုသာသနာဓႏုသာသနာဓႏုသာသနာဓႏုသာသနာ    အစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာ 

 
သုိ႔ 
 တာဝန္ခံ 
 ဧ/သ ဌာန 
 ယုဒႆန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ 
 စကၤာပူ 
         ေန႔စြဲ။ ၁၂၊၁၀၊၂၀၁၂ 
အေၾကာင္းအရာ။ ။ အစီရင္ခံစာႏွင့္အလႉေငြျဖတ္ပိုင္းေပးပုိ႔ျခင္း။ 
   အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ လူႀကီးမင္းမ်ား၏အသင္းေတာ္မွ ပ့ံပိုးမႈေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ားအသင္းေတာ္မွေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဓႏုသာသနာလုပ္ငန္းမွာ ေရွ႕သုိ႔သာအၿမဲခ်ီတက္လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္သည့္အတြက္ လူႀကီးမင္း၏အသင္းေတာ္အားမ်ားစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထာဝရဘုရားသခင္မွ ဆက္လက္ၿပီး 
လူႀကီးမင္းမ်ား၏အသင္းေတာ္အေပၚသုိ႔ ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာသြန္းေလာင္းပါမည္အေၾကာင္း အစဥ္ဆုေတာင္းေပးပါ 
သည္။ 
 ယခုစာသင္ႏွစ္ ၂၀၁၂/၁၃ တြင္ အေဆာင္မွ ပထမႏွစ္အေဝးသင္ ၁ ေယာက္၊ ဒုတိယႏွစ္ ၂ ေယာက္ရိွပါ 
သည္။ ၁၀ တန္း ၅ ဦး၊ ၉ တန္း ၄ ဦး၊ ၈ တန္း ၅ ဦး၊ ၇ တန္း ၅ ဦး၊ ၆ တန္း ၅ ဦး၊ ၅ တန္း ၅ ဦး၊ ၄ တန္း ၁ ဦး၊ ၃ 
တန္း ၁၀ ဦး၊ ၂ တန္း ၆ ဦး၊ သူငယ္တန္း ၅ ဦး အသီးသီးရွိၾကပါသည္။ 
 ဘြဲ႔ရရိွၿပီး အေဆာင္တြင္ျပန္လည္ကူညီသူ ၂ ဦး၊ ၁၀ တန္းမေအာင္သျဖင့္ အေဆာင္မွာဆက္လက္ပါဝင္ကူ 
ညီသူ ၃ ဦး၊ ဓမၼတကၠသုိလ္ Mdiv ၁ ဦး၊ Bth ၁ ဦး၊ အေဆာင္တြင္က႑အလုိက္ ဝိညာဥ္ေရးဦးေဆာင္သူ ဆရာမ ၁ 
ဦး၊ စည္းကမ္း/က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းသူ ၁ ဦး၊ ပညာေရး ၁ ဦး၊ စားဖုိမႉး ၁ ဦး၊ Computer and Music ၁ ဦး စသည္ 
ျဖင့္ အေဆာင္တြင္ စုစုေပါင္း ၆၅ ဦးရိွပါသည္။ 
 ဝိညာဥ္ေရးအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား နံနက္ဝတ္ ၅း၃၀၊ ညဝတ္ ၆း၃၀ မ်ားတြင္ အစဥ္ပါဝင္ကာ 
သမၼာက်မ္းစာရြတ္ဆုိျခင္း၊ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားသီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားတြင္လည္း အလွည့္က်ပါဝင္ရပါ 
သည္။ ဆရာေတာ္ႏွင့္လူငယ္မ်ားလာေရာက္စဥ္က သင္ေပးခ့ဲေသာဓမၼသီခ်င္းမ်ားကုိ ယေန႔ထိ ညဝတ္မစခင္မွာ အ 
လြတ္သီဆုိၾကပါသည္။ ကေလာမွ ဝိညာဥ္မိုးဆက္လက္ရြာသြန္းဆဲရွိပါသည္။ 
 ပညာေရးက႑တြင္ အဆင့္ ၁ မွ ၁၀ အတြင္းရရွိသူ ၁၅ ဦး၊ ၁၁ မွ ၂၁ ထိ ၁၀ ဦး၊ ၂၂ မွ ၃၁ ထိ ၁၀ ဦး 
စသည္ျဖင့္ ကြာျခားမႈမ်ားရိွပါသည္။ ဘာသာစုံေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဆရာ/မမ်ားမွလည္း အထူးႀကိဳးစားေပးပါ 
သည္။ ေနာင္ႏွစ္လည္း လူႀကီး/ငယ္မ်ား လာေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းပါသည္။ ဤႏွစ္ခရစၥမတ္ပြဲအၿပီးမွာ 
အေဆာင္မွကေလးမ်ား ဝါးရြက္ႏွင့္ဆင္ကူးရြာမ်ားသုိ႔သြားလည္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။ 
 အေဆာင္၏တစ္လတာကုန္က်စားရိတ္မွာ ၁၂ သိန္းခန္႔ရွိပါသည္။ ဤအရာသည္ႀကီးမားေသာဝန္ထုပ္ျဖစ္ပါ 
သည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ကုိယ္ေတာ္မွ “ငါ့ထမ္းပုိးသည္ ထမ္းလြယ္၏။ ငါ့ဝန္လည္းေပါ့၏” ဟုဆုိသည္အတုိင္း ေပါ့ 
ေပါ့ပါးပါးျဖင့္သာ လႈပ္ရွားႏုိင္ေသာအရာအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းပါသည္။  
 ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ ၁ ႏွစ္စာ အလႉေငြျဖတ္ပုိင္းကုိလည္း တပါတည္းေပးပုိ႔အပ္ပါသည္။ 
 
အစဥ္ေလးစားလ်က္ 
အမႈေတာ္ျမတ္၌ 
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ရခိုင္ရခိုင္ရခိုင္ရခိုင္နွစ္ျခင္းဖဲြနွစ္ျခင္းဖဲြနွစ္ျခင္းဖဲြနွစ္ျခင္းဖဲြ႔႔ ႔႔ခ်ဳပ္၊ခ်ဳပ္၊ခ်ဳပ္၊ခ်ဳပ္၊    JBCS,JBCS,JBCS,JBCS,    ACTS ACTS ACTS ACTS သံုးပြင့္ဆိုင္သာသနာသံုးပြင့္ဆိုင္သာသနာသံုးပြင့္ဆိုင္သာသနာသံုးပြင့္ဆိုင္သာသနာ    
 

ထာဝဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ဘုရားကိုခ်စ္၊ သာသနာကိုခ်စ္၍ အၾကြင္းမဲ့ဆုေတာင္း 

ေပးလႉၾကသူ အသင္းသားအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

 

စစ္ေတြေဘာ္ဒါေဆာင္မွေက်ာင္းသားမ်ား (၁၀)တန္းမွလြဲ၍ အားလံုးစာေမြးပြဲေအာင္ၾကပါသည္။ ၁၀ တန္း 

ေက်ာင္းသား ၁၇ ေယာက္ ယခုႏွစ္ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရာ နွစ္ဦးသာေအာင္ျမင္ပါသည္။ ရခုိင္ေဘာ္ဒါေဆာင္မွ 

ဆယ္တန္းတစ္ဦးေျဖဆိုေသာ္လည္းမေအာင္ပါ။ ဆက္လက္၍ ဆုေတာင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ အျခားအတန္းမ်ား 

အားလုံးေအာင္ပါသည္။ 

 

အရိႈႏွစ္ျခင္းက်မ္းစာေက်ာင္းမွ ယခုႏွစ္ေက်ာင္းေအာင္သြားသူ- B.min. (၄) ဦးရွိပါသည္။  

လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ားစာရင္း- 

B.Th, L.ThB.Th, L.ThB.Th, L.ThB.Th, L.Th ေက်ာင္းသားမ်ား   B.Min.B.Min.B.Min.B.Min. ေက်ာင္းသားမ်ား 

(ပ) ႏွစ္/ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား   (ပ) ႏွစ္ေက်ာင္းသားသစ္ 

- မုိင္ခင္မိေခ်ာစု     - သိကၡာေတာ္ရဆရာေက်ာ္ဝင္း 

- ေမာင္ဦးလြင္ 

- မုိင္အက္စတာစိုး    (ဒု) ႏွစ္ေက်ာင္းသား 

- မုိင္ႏွင္းႏွင္းေအး    - ဆရာေအာင္တင္ေရႊ 

- ဆရာေက်ာ္တင္ေအာင္  

(ဒု) ႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ား 

- မုိင္ေအးေအး 

- ဆလိုင္းထြန္းစိန္ 

- မုိင္ခင္ထားဝင္း 

 

(တ) ႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ား 

- မုိင္ျမတ္အိအိထြန္း 

- မုိင္စိုးမုိးခိုင္ 

- မုိင္လိႈင္သင္းသင္းေရႊ 

- မုိင္ျမတ္ေမာ္ 

- ဆလိုင္းေဇာ္မင္းဦး 

- ဆလိုင္းၿငိမ္းေက်ာ္လင္း 

- ဆလုိင္းတင့္ထူးေအာင္����


