
 

 

 

 

 

 

ミャンマー・バプテスト連盟の皆さまへ 

 

「いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心に適う人にあれ。」 

ルカ福音書２章 14 節  

 

ミャンマー・バプテスト連盟の皆さま、APBF、また、BWA を通じての主に在るまじわりに感謝

いたします。 

 私たち日本バプテスト連盟理事会は 2021 年 2 月 1 日に起こったミャンマーの軍部によるクーデ

ターの報に接し、驚きと共に、暴力によって民主主義が蹂躙された出来事に深い悲しみを覚えつつ、

このたび 2 月 5 日に発せられたミャンマー・バプテスト連盟の声明に示された貴連盟の信仰姿勢に

心から賛同し、祈りを共にささげるものです。 

 私たち日本バプテスト連盟は、イエス・キリストの和解の福音に仕え、平和構築を願いつつ歩ん

でいます。貴連盟が言明されているように、暴力により人間の尊厳が奪われることは神の御心に反

するゆえに、私たちもまた一刻も早く暴力による支配が終わることを切に願い、祈り求めます。 

そして「平和、正義、国民和解、非暴力そして人間の権利と尊厳の尊重を大切にし、促進する連

邦民主制に基づくミャンマー連邦共和国が出現する希望もって、この声明を発表し」、「大統領、国

家顧問、そしてその他すべての現在拘束されている人々を即時かつ無条件に解放することを、切に

求めて」おられる貴連盟の祈りに連帯し、私たちも強く願い祈り、希求していきます。 

一方で、日本国内には数万人ものミャンマーから来られた方々が暮らしており、いくつかのバプ

テストの群れが生まれていますが、彼女・彼らの命の尊厳が守られ、安心して日本で暮らすことが

できるように、その福音宣教の働きが祝されるように、私たちも祈り、連帯し、行動していきます。 

 

主はこう言われる。正義を守り、恵みの業を行え。わたしの救いが実現し 

わたしの恵みの業が現れるのは間近い。イザヤ 56 書 1 節 

 

2021 年 2 月 1３日 

日本バプテスト連盟理事会 

理事長  加藤 誠 

常務理事 中田 義直 
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To all in the Myanmar Baptist Convention, 

 

Glory to God in the highest heaven, 

               and on earth peace among those whom he favors! 

Luke 2:14 NRSV 

 

We are grateful for the fellowship we have in the Lord with all those in the Myanmar Baptist convention through 

Asia Pacific Baptist Federation (APBF) and Baptist World Alliance (BWA). 

 

Hearing of the the coup d’état on February 1 2021 carried out by the Myanmar military, we at the Japan Baptist 

Convention governing board are overcome with shock, and also with a deep sadness that democracy was trampled 

down by violence. Upon reading the statement by the Myanmar Baptist Convention on February 5, we express our 

full support toward your faith, and join our hearts in prayer. 

 

We the Japan Baptist Convention serve the Gospel of reconciliation through Jesus Christ as we pray and hope for 

peacemaking. As you have stated, depriving human dignity through violence is against the will of God, and we 

too pray and hope that ruling by violence would end as soon as possible. 

 

We join in your plea, and pray and hope earnestly for “the emanating of a Republic or the Union of Myanmar, 

based on a Federal Democratic system which values and promotes peace, justice, national reconciliation. 

non-violence and respect for human rights and dignity” and “the immediate and unconditional release of the 

President, the State Counselor and all other persons who are being detained now” 

 

Also, there are tens of thousands of people from Myanmar who live in Japan, giving birth to several Baptist 

congregations as well. We will pray, work together, and take action to ensure that their dignity is protected, that 

they can live in Japan with security, and that the work of evangelism will be blessed. 

 

Thus says the Lord: Maintain justice, and do what is right, 

for soon my salvation will come, and my deliverance be revealed.   Isaiah 56:1 NRSV 

 

 

February 13 2012 

Japan Baptist Convention Governing Board 

President, Makoto Kato 

Executive Secretary, Yoshinao Nakada 

 

 
宗教法人 日本バプテスト連盟                                    JAPAN BAPTIST CONVENTION 
 

〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 1-2-4                                    1-2-4 MINAMI URAWA, MINAMI-KU SAITAMA-SHI,  

           TEL 048-883-1091(代)                                                          SAITAMA，336-0017  JAPAN 

           FAX 048-883-1092(代)                                                       PHONE 81(JAPAN)-48(AREA)-8831091  

                                                   FAX   81(JAPAN)-48(AREA)-8831092  



မြန်ြာန ိုငင် ံနစှ်မြင််းြရစ်ယာန်အသင််းြ ျုပ်၏ အသင််းသ/ူ သာ်းြ ာ်းသ ိုို့ 

  “ကကာင််းကင်ဘဝဂဝ်ယ် ဘိုရာ်းသြင်သည် ဘိုန််းကက ်းက ာ်ြကူစသ ည််း။ ကမြကက ်းကပေါ်၌လည််း ငင ြ်သက်မြင််းရှ  
ကစသ ည််း၊ လ ူ ိုို့အာ်းကြ တာဂရိုဏာရှ ကစသ ည််း။” လိုကာ ၂ : ၁၄ 

  မြနြ်ာန ိုင်ငံ နှစ်မြင််းြရစယ်ာန် အသင််းြ ျုပ်နငှ ် အ  ူ Asia Pacific Baptist Federation, World Baptist 
Alliance  ြှာ ပါဝင်လ က ်ဘိုရာ်းသြင်၏ ကြ တာက ာ် အာ်းမြင  ်ြ  ်သဟာယြ  ွဲ့ြ င ရ်ရှ မြင််း ကက ်းဇူ်းက ာ်က ို ြ  ်းြ ြ််း 
ပါသည်။ 

  Japan န ိုင်ငနံှစ်မြင််းအသင််းြ ျုပ် အြှုက ာငအ်ြ  ွဲ့သည ် ၂၀၂၁ြိုနစှ်၊ ကြကြေါ်ဝါရ လ (၁)ရကက်နို့   င ် ပ်ြက ာ် ြှ 
အကရ်းကပေါ်အကမြအကန က ကမငာငပ ်း န ိုငင်ကံ ာအ်ာဏာ ရယူလ ိုကမ်ြင််းနငှ ် ပ ်သက၍် ထ  ်လနိ်ု့  ိုန်လှုပ်ြှုနငှ ် အ ူ 
အ ကြ််းြက်ြှုအာ်းမြင ် ဒ ြ ိုကကရစ လြ််းစဉ်က ြ နှ ပ်မြင််းြံရြှုအကပေါ် အလ န်ကက ်းြာ်းကသာ ဝြ််းနည််းမြင််းက ို ြံစာ်း 
ရပါသည်။ ဤအမြစအ်ပ ကန်ှင ် ပ ်သက်၍ ကြကြေါ်ဝါရ  (၅) ရကက်နို့စ  မြင ်ထို ်မပနြ်  ကသာ MBC ၏ သကဘာထာ်း 
ရပ် ည်ြ က ် င် ကြာ်မပထာ်းကသာ ယံို ကည်မြင််းပံိုရ ပ်နငှ ် ထပ် ူရပ် ည်လ က် အ  ူက  ိုက ာင််းမြင််း အာ်းမြင ် 
ပါဝင်လ က ်ရှ ပါသည်။ 

  JBC သည် ြရစက် ာက်ယရှု၏ မပနလ်ည်သင မ်ြ ်မြင််း ဧဝကံဂလ  ရာ်းအကပေါ်ြှာအကမြြံလ က ် ငင ြ်သက် ငင ြ််းြ ြ််း 
မြင််း  ည်က ာက်မြင််းက ို ရည်ြှန််းလ က်အြှုက ာ်၌ ပါဝင်လ က်ရှ ပါသည်။ MBC ၏ သကဘာထာ်း ရပ် ည်ြ က ်
  င ် ကြာ်မပထာ်းသည ်အ  ိုင််း အ ကြ််းြက်ြှုအာ်းမြင ် လူူ့အြ င ်အကရ်းနှင ် လူူ့ဂိုဏ်သ ကခာက ို ထ ပါ်းကစမြင််းသည် 
ဘိုရာ်းသြင်၏ အလ ိုက ာန်ှင ်  နိ်ု့က င်လ က်ရှ သညက် ို ြံယူလ က ် အ ကြ််းြက်ြှုအာ်းမြင ် ရယူထာ်းကသာ 
အိုပ်ြ ျုပ်ြှုသည်လည််း အမြန ံ်ို်းငပ ်း ံို်းသ ာ်းကစရန ်အကလ်းအနက်  ိုက ာင််းလ က် ရှ ပါသည်။ 

   ( ငင ြ်သက်မြင််း.  ရာ်းြျှ မြင််း အြ  ျု်းသာ်းမပန်လည်သင ်မြ ်မြင််း. အ ကြ််းြက်ြှုကင််းမြင််း. လူူ့အြ င ် အကရ်းနငှ ် 
လူူ့ဂိုဏ်သ ကခာက ို ကလ်းစာ်း န်ြ ို်းထာ်း၍ ြကဒ်ရယ်ဒ ြ ိုကကရစ  စနစ်က ို အကမြြံကသာ မပညက်ထာင်စို သြမ  
မြနြ်ာန ိုင်ငံက ာ် မြစ်လာကစရန ် ကြျှာ်လင ်မြင််း ) , (န ိုင်ငံက ာ်သြမ ၊ န ိုင်ငံက ာ်အ  ိုင်ပင်ြံပိုဂ္ ျုလ ် အပါအဝင် 
ြြ််း  ်းထ န််းသ ြ််း ြံထာ်းရကသာ သအူာ်းလံို်းက ို ခြ င််းြ က်ြရှ  ြ က်မြင််းလ  ်ကပ်းရန်)  ဟူကသာ MBC ၏  ိုက ာင််း 
ြ ကန်ှင ် ထပ် ူရပ် ည်လ က် ကြျှာ်လင ်မြင််း၊ ယံို ကည်မြင််းကက ်းစ ာမြင ်  ိုက ာင််းလ က် ရှ ပါသည်။ 

  Japan န ိုင်င ံ င််း၌ မြနြ်ာန ိုငင်ံသူ န ိုင်ငံသာ်းအြ ာ်းအမပာ်းသည် အ  ူက  ကနထ ိုင်လ က်ရှ ငပ ်း နှစ်မြင််း အြ  ွဲ့ငယ် 
ြ ာ်းလည််း ကပေါ်ထ က်လ က် ရှ ပါသည်။ ထ ိုသူ စဦ််း  စက်ယာက်စ   ိုင််းသည် လံိုခြျံုကအ်းြ ြ််းစ ာ ရပ် ည် ကနထ ိုင် 
န ိုင်ရန ် အ  ကက်သာ်၎င််း၊ ဘိုရာ်းသြင်၏အြှုက ာ်သည်လည််း ထ ိုသူ  စ်ဦ်း စက်ယာက်စ အာ်း ကက ယ်ဝ ကသာ 
ကကာင််းြ  ်းြ ာ်း သ န််းကလာင််းပါကစြည် အက ကာင််း  ိုက ာင််းလ က် အြှုက ာ်ြှာ ပါဝင ်က ာင်ရွက်သ ာ်းြည် မြစပ်ါ 
သည်။  

  “ထာဝရဘိုရာ်း ြ နိ်ု့က ာ်ြသူည်ကာ်း  ရာ်းက ိုကစာင ်၍ ကမြာင ်ြ ်စ ာက င ်ကလာ ၊ ငါ၏ ကယ် ငမ်ြင််း ကက ်းဇ်ူး
ကရာက်ြ  န်နငှ ်ငါ၏ကမြာင ်ြ ်မြင််း ရာ်းထင်ရာှ်းြ  န်ကရာက်လိုန ်းငပ ။”  ကဟရာှယအနာဂ တ က ြ််း ၅၆ : ၁ 

၂၀၂၁ြိုနစှ်၊ ကြကြေါ်ဝါရ လ ( ၁၃)ရက ်
  Japan နှစ်မြင််းအသင််းြ ျုပ် 

   President- Makoto Kato 
Executive Secretary- Yoshinao Nakada 
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