
၂၀၂၃ ခု�စှ ်- တ�ုတ�်စှသ်စက်းူအတကွ ်POLE ရာထးူကိရုယြူခငး်။ 

(Getting into POLE Position for Chinese New Year 2023) 
 

 

ထကွေ်ြမာက ် ၁၂း၂ ‘ဤလသည် သငတုိ်၌့ 

လဦးတည်းဟူေသာ �စ်ှစဉ်တွင ်ပဌမလြဖစ်ရမည်။’ 

ထကွေ်ြမာက ် ၁၂း၄၂ ‘အဂုဲတ� ုြပည်မှ ��တ်ေဆာင ်

ေတာ်မူေသာ အတွက်ေ�ကာင်၊့ ထိေုနည့ဉ့်ကုိ 

အထးူသြဖင် ့ ထာဝရဘရုား၌ ေစာင်စ့ရာေကာငး်၏။ 

ဣသေရလအမျိုးသားတုိ၏့ အမျိုးအစဉ်အဆက် 

မြပတ် ေစာင်ရ့ေသာ ထာဝရဘရုား၏ ညဉ့်ကား၊ 

ဤသည်ညဉ့်ေပတည်း။’ 

ဂျူးလူမျိုးများ၏ �စ်ှသစ်သည် အဂီျစ်ြပည်တွင ် သားဦးများကုိေသဆံးုေစသည့် ေဘးဒဏ ် ၁၀ ချက် 

အဆံုးသတ်�ပီးေနာက် အစ�ေရးလူမျိုးကုိ အဂီျစ်ြပည်မှ ကယ်တငြ်ခငး်ြဖင့ ် စတငခ့ဲ်သည်။ 

ပငလ်ယ်နကုိီြဖတ်ေကျာ်�ပီးေနာက် သူတုိ၏့ဘုရားသခင ် ေယေဟာဝါဦးေဆာငေ်သာ ြပည်သစ်၌ 

ဘုရားသခငအ်ား လွတ်လပ်စွာ ကုိးကွယ်ဝတ်ြပုခွင့�်ှိေသာ အသက်တာသစ်၏ အစြဖစ်သည်။ 

Rosh Hashanah သည် �စ်ှသစ်ကုိ စတငခ့ဲ်သည်သာမက ပဲွေတာ်အစားအစာများ၊ ေန ့�ကီးရက်�ကီးများ�ငှ့ ်

ဘုရားသခငကုိ်�ှာရန၊် ပုိမုိနက်�� ိငး်ေသာယုံ�ကည်မ��ငှ့ ် ေနာငတ်ရရန ် ေခါ်ဆိုမ�ြဖစ်သည့် shofar မ�တ်ြခငး်ြဖင့ ်

ကျငး်ပ�ကသည်။ ၀တ်ြပုရာကျမ်း ၂၃း၂၄-၂၅ ‘သငတုိ်သ့ည် သတ� မလ၊ ပဌမေနရ့က်၌ တံပုိးမ�တ်ပဲွ၊ 

ဓမ�စည်းေဝးြခငး်ကုိ ြပုရေသာ ဥပုသေ်နကုိ့ ေစာင်ရ့�ကမည်။ ေလာကီအလုပ်ကုိ မလုပ်ရ။ ထာဝရဘုရားအား 

မီးြဖင်ြ့ပုေသာ ပူေဇာ်သက� ာကုိ ဆက်ရမည်ဟု မိန်ေ့တာ်မူ၏။’ ပုံမှနအ်ားြဖင့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ြပက�ဒနိတွ်င ်

စက်တငဘ်ာလလယ် သိုမ့ဟုတ် လကုနပုိ်ငး်ေလာက် 

တွငြ်ဖစ်�ပီး၊ ထိေုနသ့ည် အားလုံးအတွက် 

အနားယူရမည့် ေန ့ြဖစ်�ပီး ထိေုနသ့ည် 

ထာဝရဘရုားအား �ှိခုိးပူေဇာ်သည့် ေနလ့ည်း 

ြဖစ်သည်။ မိသားစုလုိက် လတ်ဆတ်ေသာ 

သစ်သးီများ�ငှ့ ်အြခားအရသာ�ှိေသာ အစားအစာများ 

ြဖင့ ် ဘုရားသခင၏် ေကာငး်ချီးများကုိ ခံစားရမည့်ေန ့ 

ြဖစ်သည်။ 



ဆနး်သစ်ေသာအစသည် ဘုရားသခင၏် အချုပ်အြခာအာဏာအေပါ်တွင ် တည်မီှေန�ပီး 

ဘုရားသခင၏်လူများ လုပ်ေဆာငရ်မည့ ် အပုိငး်လည်း �ှသိည်။ ယခု�စ်ှ တ�ုတ်�စ်ှသစ်ကူးသည် 

သန ့�်ှငး်ရာဌာနေတာ်၌ ဘရုားသခင�်ငှ့အ်တူ က��်ပ်ုတုိ၏့ Lunar New Year ကုိ စတငြ်ခငး်ြဖင့ ်

သန ့�်ှငး်ေသာဝတ်ြပုေရးေန ့ြဖစ်သည့် တနဂင်္ေ�ေွနတွ့င ် ကျေရာက်ပါသည်။ ကမ�ာအ�ှံ�့ှ ိ

တ�ုတ်လူမျိုးများသည် အရသာ�ှိေသာ အစားအေသာက်များြဖင့ ် ြပနလ်ည်ဆံုဆည်းြခငး်တွင ်

မိသားစု�ငှ့ေ်တွ�ဆံရုန၊် ဆက်ဆေံရးအသစ်�ငှ့ ် ဆက်ဆေံရးတည်ေဆာက်ရနအ်တွက် လာေရာက် 

လည်ပတ်မ�များသည် အေရး�ကီးေသာအချိနအ်ခါြဖစ်သည်။ 

ခရစ်ယာနမ်ျားအေနြဖင် ့ က��်ပ်ုတုိ၏့ အသက်တာအေ�ကာငး်ကုိလည်း ေတွးေတာရမည့်အချိနြ်ဖစ်ပါသည်။ 

ထိုေ့�ကာင့ ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခရစ်ေတာ်အတွက်�ငှ့ ် ထာဝရကာလအတွက် ဤ�စ်ှတွင ် က��်ပ်ုတုိ ့ 

မည်သိုေ့နထိငုသ်င့သ်ည်ကုိ ဆငြ်ခငသ်ံုးသပ်ရန ် လုိအပ်ပါသည်။ ယငး်�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ခရစ်ယာနတုိ်ငး်သည် 

က��်ပ်ုတုိ၏့လုပ်ေဆာငမ်�တွင ် ထေိရာက်မ��ှိေစရနအ်တွက် က��်ပ်ုတုိ၏့အလုပ် သိုမ့ဟုတ် ေလလ့ာမ� 

သိုမ့ဟုတ် ဓမ�အမ�တွင ်POLE နယိာမကုိ ကျင့သ်ံုးရန ်စဉ်းစားသင့သ်ည်။ (POLE) ၏ရပ်တည်ချက်မှာ- 

 

၁။ ဆေုတာငး်ပါ၊ ဘရုားသခငရဲ်အ့လိေုတာ်ကိ ုဆငြ်ခငပ်ါ။ 

ဆာလ ံ၅း၃ ‘အိုထာဝရဘရုား၊ နနံက်အခါ အက��်ပ်ု 

စကားသကုိံ �ကားေတာ်မူရပါ၏။ နနံက်အခါ 

ကုိယ်ေတာ် ကုိ မျက်ေမှာက်ြပု၍ ေြမာ်လင်ပ့ါမည်။’ 

ဧဖက ်၅း၁၇ ‘ထိေု�ကာင် ့သတိမ�ှိေသာသူမြဖစ်၊ 

သခငဘ်ရုား၏ အလုိေတာ်�ှရိာကုိ ပုိငး်ြခငး်၍ 

သေိသာသူ ြဖစ်�က ေလာ။့’ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ ဘရုားသခင�်ငှ့ ်

တုိက်�ိုက်ဆက်သွယ်ေြပာဆိ�ုိငုသ်ည့် အခွင့ထ်းူ�ှိသည်။ ဆုေတာငး်ြခငး်သည် ဘရုားေရးရာအသက်တာ၏ 

ေနစ့ဥ်ထက်ွသက်ဝငသ်က်ြဖစ်�ပီး ေကာငး်ကငအ်သက်တာလုိငး်လည်း ြဖစ်သည်။ ဘုရားသခငသ်ည် 

က��်ပ်ုတုိအ့ား ဆုေတာငး်ခွင့�်ငှ့ ် သ၏ူဘုနး်ေတာ်အတွက် အသံးုြပုရန ် က��်ပ်ုတုိ၏့ စိတ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

စွမ်းရည်များကုိ ေပးထားသည်။ 2023 ခု�စ်ှတွင ် ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်ကုိ 

နက်နက်�� ိငး်��ငိး်ေလလ့ာ�ပီး ေတွးေတာဆငြ်ခငရ်န�်ငှ့ ် အသနားခံြခငး်တုိကုိ့လည်း ေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။ 

ြပတ်သားေသာ ဦးတည်ချက်တစ်ခု�ှိ၍ ယငး်ကုိေအာငြ်မငရ်န ် �ကိုတငစီ်စဉ်ထားပါ။ သင့အ်သက်တာသည် 

သခငဘ်ရုားအတွက် အဓိပ�ါယ်�ှိ�ပီး ရည်ရွယ်ချက်�ှိပါေစ။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် သခငဘ်ရုား၏ လမ်း��နမ်�ကုိ 



ေတာငး်ခံရန ် လုိအပ်�ပီး ဆုေတာငး်ြခငး်သည် ေစတနာ�ငှ့ ် အေရးပါမ�များစွာြဖင့ ် ေနစ့ဉ်ြပုလုပ်ရ 

မည်ြဖစ်သည်။ (ဒ ံ၆:၁၀)၊ 

 

၂။ က��်ပ်ုတို၏့ဘဝကိ ုစမံီပါ။ 

၂ ေကာ ၅း၁၇ ‘လူမည်သည်ကား၊ 

ခရစ်ေတာ်၌�ှိလ�င ် အသစ် ြပုြပငေ်သာ 

သတ� ဝါြဖစ်၏။ ေဟာငး်ေသာအရာ တုိသ့ည် 

ေြပာငး်လဲ၍ ခပ်သမ်ိးေသာ အရာတုိသ့ည် 

အသစ်ြဖစ်�က�ပီ။’ 

CNY သည် ေ�ဦွးရာသသီန ့�်ငှး်ေရး�ငှ့ ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ ေနအမ်ိများကုိ စုစည်းရန ်

ရာသအီလုိက်အချိနြ်ဖစ်သည်။ စည်းစနစ်မကျေသာ အမ်ိ သိုမ့ဟုတ် လူတစ်ဦးသည် ထေိရာက်မ� မ�ှိေပ။ 

သင၏်ဘုရားသခငေ်ပးထားသည့် အရည်အချငး်များကုိ ြပုစုပျိုးေထာငရ်န�်ငှ့ ် သင့ဘ်ဝအား 

ဦးစွာလုပ်ေဆာင�်ပီးေနာက် သင့အ်မ်ိတွင ် စီမံေဆာငရွ်က်လုိသည့် ��တ်ကပတ်ေတာ်၏ 

ေကာငး်မွနေ်သာစီမံအုပ်ချုပ်မ� သိုမ့ဟုတ် အဖဲွ�အစည်းဆိုငရ်ာ က�မ်းကျငမ်�များ�ငှ့ ် သငလုိ်အပ်မည့ ်

အရငး်အြမစ်များကုိ ြပုစုပျိုးေထာငရ်န ်အေရး�ကီးပါသည်။ 

 

၃။ အလပ်ု�ငှ့ ်အသစေ်သာအရာများကိ ုေလ့လာပါ။ 

၂ သက ် ၃း၈ ‘အဘယ်သ၏ူ အစာကုိမ�အလုိအေလျာက် 

မစား။ သငတုိ်တွ့င ် တေယာက်ကုိမ� မေ�ာှင်�့ှက်ြခငး်ငါှ၊ 

ပငပ်နး်စွာ �ကိုးစားအားထတ်ု၍ ေနည့ဉ့်မြပတ် လုပ်ေဆာင ်

�က၏။’ 

�စ်ှသစ်တုိငး်သည် အသစ်အဆနး်များကုိ ေလလ့ာသငယူ်ရန ်

ြဖစ်�ပီး ဂီတ၊ သခီျငး်ဆိုြခငး် သိုမ့ဟုတ် အချို�သူများအတွက် 

ဒစ်ဂျစ်တယ်က�မ်းကျငမ်�ကဲသ့ိုေ့သာ လက်ေတွ�က�မ်းကျငမ်�အချို� �ငှ့ ် က�မ်းကျငမ်� အသစ်များရယူရန ်

အခွင့ထ်းူြဖစ်သည်။ ခုိငလုံ်ေသာ ကျမ်းစာေကာလိပ်တွငပ်င ် သငတ်နး်အချို�တက်�ပီး ဘရုားသခင ်

အသပိညာတုိးပွားရန ် အချိနေ်ကာငး်ြဖစ်မလား?။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် လွနခ့ဲ်ေသာ 3 �စ်ှေကျာ်က 

သငး်အုပ်ဆရာများအတွက် အွနလုိ်ငး်ကျမ်းစာသငတ်နး်များကျငး်ပရန�်ငှ့ ် ဘုရားသခင့�်�တ်ကပါဌေ်တာ်ကုိ 



က��်ပ်ုတုိ၏့နားလည်သေဘာေပါက်မ�ကုိ နက်��ငိး်ေစရန ် Zoom မှတစ်ဆင့ ် ေခါငး်ေဆာငမ်ျားထ ံ

သင�်ကားခွင့ရ်ခ့ဲသည်။ 

ေအာငြ်မငမ်�ဆိုတာ �လုံှးသားနဲ ့ �ကိုးစားအားထတ်ု�ပီး စွမ်းအားရဲ ့ ဦးေဆာငမ်�အတုိငး် �ကီးြပငး်လာဖုိ ့၊ 

ပုိ�ပီးေလလ့ာသငယူ်ဖုိ ့၊ ဝီရယိ�ှိဖုိလုိ့ပါသည်။ က��်ပ်ုတုိ ့ သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိ၏့သားသမီးများသည် 

သခငဘ်ရုားအား သာ၍ရ�ငလ်နး်တက်�ကစွာြဖင့ ် ဝတ်ြပုကုိးကွယ်�ကရန ် ေလလ့ာြခငး်၊ အလုပ်�ငှ့ ်

အေစခံြခငး်တုိ၌့ ယခု�စ်ှတွင ်လုံလ့စုိက်ထတ်ုရမည့အ်ချိနြ်ဖစ်သည်။ 

 

၄။ အကြဲဖတပ်ါ။ ဧဝံေဂလေိဟာေြပာပါ။ 

Lam ၃း၂၆ ‘ကယ်တငေ်တာ်မူမည်ဟု ေြမာ်လင်လ့ျက်၊ �ငမ်ိဝပ်စွာ ေစာင်၍့ ေနေကာငး်၏။’ 

စကင်္ာပူသည် ေငေွ�ကးေဖာငး်ပွမ��ငှ့ ် ကမ�ာေ့ဈးကွက်များ�ကားတွင ်က��်ပ်ုတုိအ့များစုပါဝငလု်ပ်ကုိငေ်နေသာ 

ပုိကု့နကုိ် ဦးတည်ေသာ အသပိညာအေြခခံစီးပွားေရးြဖင့ ် အ�ှိနအ်ဟုနြ်ဖင့ ် ေတာငး်ဆိုေနေသာ 

လူအ့ဖဲွ�အစည်းြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိေ့နစ့ဥ်ြပုလုပ်ေသာ ေတာငး်ဆိုချက်များစွာြဖင့ ်

တိကျေသချာေသာကမ�ာတစ်ခုတွင ် ေနထိငု�်ကသည်။ 2023 ခု�စ်ှတွင ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ကန ့သ်တ်ထားေသာအချိနကုိ် စီမံခန ့ခဲွ်�ပီး ၎ငး်ကုိ ပညာ�ှိ�ှအိသံးုြပုရန ် လုိအပ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ဘုရားသခငကုိ် ြပစ်မှားမိပါက ေနာငတ်ရရန�်ငှ့ ် သခငဘ်ုရားအတွက် က��်ပ်ုတုိ၏့လုပ်ငနး် သိုမ့ဟုတ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�တွင ် က��်ပ်ုတုိမ့ည်ကဲသ့ို ့ ထေိရာက်မ��ှိ�ိငုသ်ည်ကုိလည်း အချိန�်ကာ�ပီးေနာက် 

ဆငြ်ခငသ်ံုးသပ်�ပီး သခငဘ်ုရားအား 

ေမးြမနး်ရန�်ငှ် ့ က��်ပ်ုတုိ၏့  ဘဝကုိ 

အဆက်မြပတ် ြပနလ်ည်သံုးသပ်ရန ်

လုိအပ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတုိ ့ ကုိယ်ကုိ 

စစ်ေဆးရန�်ငှ့ ်  ကုိယ်ေတာ်၏ 

အချုပ်အြခာအာဏာ အလုိေတာ်အရ 

သင ် မည်သိုေ့�ှ �ဆက် �ိငုမ်ည်နည်း?။ 

ဆာလံ ၁၃၉:၂၃၊၂၄။ 

 

မာက ု ၅း၁၉ ‘ကုိယ်ေတာ်သည် အခွင်မ့ေပး။ သငသ်ည် ကုိယ်အမ်ိသိုသ့ွားေလာ။့ ထာဝရဘရုားသည် 

သနားြခငး်စိတ် ေတာ်�ငှ် ့ သင၌် အဘယ်မ�ေလာက် ေကျးဇူးြပုေတာ်မူသည်ကုိ သင၏်အေဆွအမျိုးတုိအ့ား 

ြပန�်ကားေလာဟု့ မိန်ေ့တာ်မူ၏...’  



 ေပျာက်ဆံုးသွားသူများထ ံ ခရစ်ေတာ်၏ 

ဘုနး်�ကီးေသာ ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဝမ�ရန ်

သိုမ့ဟုတ် ဝိညာဉ်များအား ဧဝံေဂလိေဟာ 

ေြပာရန ် ေခါ်ဆိုြခငး်သည် သန ့�်ှငး်ေသာ 

ကျမ်းစာများတွင ် သွနသ်ငထ်ားသည့အ်တုိငး် 

ဧဝံေဂလိတရားကျင့စ်ဉ်�ငှ့ ် ပတ်သက်သည့ ်

ေယ���ငှ့ေ်ပါလု၏ သွနသ်ငခ်ျက်များကုိ 

ေြခရာခံြခငး်ြဖစ်သည် (Mt:28 18-20 �ငှ့ ်

တမနေ်တာ် 28:23-31)။ 

အသငး်ေတာ်သည် ဧဝံေဂလိတရား ေဟာေြပာြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေကျာက်ြဖစ်�ုပ်�ကငး်ြဖစ်လိမ့်မည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် စိတ်ဝိညာဉ်အတွက် ဝနထ်ပ်ုဝနပုိ်း�ှမိ�ှိ မိမိကုိယ်ကုိ ေမးရန ် လုိအပ်သည်။ ထိဝုနထ်ပ်ုဝနပုိ်း 

ဆံုး��းံသွား�ပီလား?။ က��်ပ်ုတုိတွ့င ် ေပးဆပ်ရန ် ဧဝံေဂလိ အေ�ကးတစ်ခု�ှိ�ပီး က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့ ် အြခားသူများ 

အသက်မေ�ာှငး်မီ  ေပးေဆာင�်ကပါစုိ။့ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခရစ်ေတာ်အား မ�ေဝြခငး်�ငှ့ ် ေထာက်ကူေပးသည့်မစ်�ှငမ်ျားတွင ်ပါဝင�်ပီး 2023 ခု�စ်ှတွင ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ �ကီးြမတ်ေသာတာဝနကုိ် ထမ်းေဆာငက်ာ ပါဝင�်ကပါစုိ။့ ခရစ်ေတာ်မ�ကလာခင ် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ြမင့ြ်မတ်ေသာတာဝနမ်ျား တာဝနသ်ေိသာဘ�ာစုိးများ�ငှ့ ် ဧဝံေဂလိတရား၏ သက်ေသများကုိ 

ထမ်းေဆာင�်ကပါစုိ။့ 

 

နိဂုံး 

က��်ပ်ုတုိ၏့ အသက်တာတွင ် ခရစ်ေတာ် 

အတွက် လုပ်ေဆာငရ်န�်ငှ့ ် �စ်ှသစ်တွင ်

အသငး်ေတာ်အေြခြပု ဧဝံေဂလိ မစ်�ှငမ်ျားကုိ 

ေပးကမ်းြခငး်�ငှ့ ် ပ့ံပုိးကူညီ ြခငး်တွင ်

တုိးြမင့ေ်စ �ံုမ�မက၊ က��်ပ်ုတုိ၏့ ချစ်ြမတ်�ိးုရ  

သူများ၊ က��်ပ်ုတုိ၏့ သားသမီးများ�ငှ့ ်

မိဘများအတွက် ဉာဏပ်ညာ�ငှ့ ် အထက်ေဖာ် 

ြပပါ အချက် (၄) ချက်ကုိ လုိက်နာရန ်

ဆုေတာငး်ပါ။ �စ်ှသစ်တွင ် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

မိသားစုတွင ် POLE ၏ ဥပေဒသများကုိ 

လုိက်နာကျင့သ်ံးု �ကပါစုိ။့ အသငး်ေတာ် 



သိုမ့ဟုတ် ပေရာ်ဖက်�ငှန်ယ်ဘဝတွငလ်ည်း သခငဘ်ရုားသည် က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့ ် ေလာကကုိ တရားစီရငရ်န ်

�ကလာချိနအ်ထ ိထေိရာက်ေသာ ဘ�ာစုိးြဖစ်ရနြ်ဖစ်သည်။ အာမင။် 
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