
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ- မးသ ဲ၁၅:၂၁-၂၈   Matthew 15:21-28    04/24/2022 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်- 'တ ံာ်န ံာ်လ အဂ ့ၤဒ  ံာ်ကတ  ံာ်' 

တ ံာ်ကလ  ံာ်ထ-ူ တ ံာ်န ံာ်လ အဒ  ံာ်အခီပညီမ  ံာ်ဝဲ ခရှံ ံာ်မ  ံာ်တ ံာ်အဒ  ံာ်ဒးီပတမ  ံာ်တ ံာ်နတီမှံ့ၤဘ ံာ်. 

 

၁. တၢ ၢ်လၢီ ၢ်လၢပ ှၤတခီဘမီ ၢ ၢ်ဖိအ ိၢ်အလၢီ ၢ်(အဆၢဖိ ၂၁) 

• တ ့ၤလ အဆ ကတီ ံာ်ခဲအှံ့ၤဒ ံာ်လဲ ံာ်, ခရှံ ံာ်အမ့ၤတ ံာ်သးခ ကစီ ံာ်တ ံာ်ဖှံးတ ံာ်မ့ၤတဖ ံာ် အါတက  ံာ်အ  ံာ်ဝဲဒ ံာ်လ  က့ၤလှံ့ၤလါ အခ  ံာ်အဃ ့ၤဖဲပ ့ၤယူဒ့ၤဖ  

အ  ံာ်ဝဲဆ းဝဲအလီ ံာ်န   ံာ်လီ့ၤ, ဒးီဖဲအှံ့ၤ အဝဲဟးထ ီံာ်က ှံ ံာ်ဝဲဒ ံာ်လ တ ံာ်လီ ံာ်ဝဲအှံ့ၤလှံ. 

• စ  ံာ်ဒးီစှံဒ  ံာ် န   ံာ်မ  ံာ်ဝဲပ ့ၤတခီဘီမ  ံာ်ဖ  အဝ  ံာ်လီ့ၤ(မးသ ဲ၁၁:၂၁-၂၂) 

• ခရှံ ံာ်က ဲမ  ံာ်ပ ့ၤလ အအ  ံာ်ဒးီတ ံာ်ဝှံတ ံာ်ယ  ံာ်လ အဃ  မ  ံာ်လ တ ံာ်ဒးဲဘးတဖ ံာ်အဃ န   ံာ်(မးသ ဲ၁၁:၂၈; ယ ့ၤဟ ံာ် ၆:၃၇ခ); ဘ ံာ်ဆ ံာ် 

တ ံာ်အ  ံာ်က ့ၤခီ ံာ်က ့ၤန   ံာ် ဟဲဆ လ ပ ့ၤယူဒ့ၤဖ အအ  ံာ်(ယ ့ၤဟ ံာ် ၄:၂၂), ဟဲဝဲဆူပ ့ၤယူဒ့ၤဖ လ ညါဒးီပ ့ၤတခီဘမီ  ံာ်ဖ လ ခှံ(ရ မ ့ၤ ၁:၁၆-၁၇; မ့ၤတ ံာ် ၁:၈; 

မးသ ဲ၂၈:၁၉က; ရ မ ့ၤ ၁၁:၁၇). 

 

၂. တၢ ၢ်န ၢ်လၢအဂ ှၤဒ ိၢ်ကတၢၢ ၢ်(အဆၢဖိ ၂၂-၂၇) 

• တ ံာ်ပီ ံာ်ယ ံာ်လီ့ၤက ့ၤသး- ပ ့ၤတခီဘီမ  ံာ် မ  ံာ်မ  ံာ်တဂ့ၤအှံ့ၤ မ  ံာ်ဝဲ စါရ ့ၤ-ဖ ့ၤနှံက့ၤ( Syro-Phoenician) လ  အအ  ံာ်ဖ ဲ ံာ်အဆ ကတီ ံာ်(မ ံာ်ကူး ၇:၂၆) 

အခီကညီမ  ံာ်ဝဲ အဝဲဘူ ံာ်ထ ီံာ်ဘါထ ီံာ်ဝဲ အါစတတး Astarte မ တမ  ံာ် တ ံာ်ဂီ့ၤတ ံာ်ဖီ ံာ်အဂ့ၤသ  ံာ်တန   ံာ်လီ့ၤ. 

အဝဲဃ ံာ်ကဒါက ှံ ံာ်အသးလ အတ ံာ်ဂီ့ၤတ ံာ်ဖီ ံာ်ဒးီဟဲဝဲဆူခရှံ ံာ်အအ  ံာ်(တ ံာ်ပီ ံာ်ယ ံာ်လီ့ၤသး)ဃ သက ှံ ံာ်ကညးဝဲလ  

ခရှံ ံာ်ကအ  ံာ်ဒးီတ ံာ်သးကညီ့ၤလ အဖီခ  ံာ်လီ့ၤ. တ ံာ်သးကညီ့ၤန   ံာ်တမ  ံာ်တ ံာ်လ  ပတက းန   ံာ်ဘ ံာ်ဘ ံာ်, 

ယ ့ၤဟ  ံာ်လီ့ၤတ ံာ်သးကညီ့ၤလ ပ ့ၤလ အသးအ  ံာ်သးကညီ့ၤအ့ီၤ(ရ မ ့ၤ ၉:၁၅; ၂ မ ့ၤရ ှ့ ၃၄:၆-၉; စှံးထ ီံာ်ပတတ ့ၤ ၅၁:၁). တ ံာ်စူ ံာ်တ ံာ်န ံာ်ဒးီ 

တ ံာ်ပီ ံာ်ယ ံာ်လီ့ၤသးန   ံာ် မ  ံာ်တ ံာ်လ အဘ းစဲလ  ံာ်အသးထဘီ လီ့ၤ(မ့ၤတ ံာ် ၂၀:၂၁; ၁ သ းစ့ၤလနှံ ၁:၉).  

• ကတ ့ၤတ ံာ်လ ့ၤလ ့ၤဆူခရှံ ံာ်အအ  ံာ်ဒးီအတ ံာ်မ့ၤတဖ ံာ်- အဝဲစှံးဝ:ဲ"အ , ကစ ံာ်, စီ့ၤဒ့ၤဝှံးအဖ ခ ါ!" 

ဘ ံာ်သ  ံာ်သ  ံာ်အဝဲန ံာ်ဟူဘ ံာ်လှံ ံာ်စီဆ ှံအလီ ံာ်လှံ့ၤတကတတ  ံာ် ယ ့ၤတ ံာ်အ  ံာ်လီ့ၤအလီီ့ၤတဖ ံာ်(စှံးထ ီံာ်ပတတ ့ၤ ၇၂:၁၂) မ တမ  ံာ်တခ ီအဝဲန ံာ်ဟူဘ ံာ် 

ခရှံ ံာ်အကတ ့ၤတ ံာ်ဘ ံာ်ဃးပ ့ၤတခီဘမီ  ံာ်ဖ အတ ံာ်လီ ံာ်အဂ  ံာ်  (မးသ ဲ၁၁:၂၁). 

• လ တ ံာ်မ့ၤက  ံာ်အဖ မ  ံာ်အပူ့ၤ အဝဲအ  ံာ်ဂ  ံာ်အ  ံာ်က  ့ၤ- အဝဲအတ ံာ်န ံာ်န   ံာ် ဘ ံာ်တ ံာ်မ့ၤက  ံာ်အ့ီၤဖဲ ခရှံ ံာ် 

တကတ ့ၤဆ တ ံာ်နတီမှံ့ၤဘ ံာ်ဒးီအ  ံာ်ဘ  ီံာ်ကလ ံာ်လီ့ၤ(အဆ ဖ  ၂၃က), အပ ဲ ံာ်အဘ ီံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ် တသးစူ့ၤလ အဝဲအဖီခ  ံာ်ဘ ံာ်(အဆ ဖ  ၂၃ခ), ဒးီ 

တအ ဲံာ်ဒ းတူ ံာ်လ  ံာ်ဘ ံာ်အ့ီၤဘ ံာ်(အဆ ဖ  ၂၄). ဘ ံာ်ဆ ံာ် အဝဲဘူ ံာ်ထ ီံာ်ဘါထ ီံာ်ဒှံးခရှံ ံာ်ဒးီ စှံးဝ"ဲကစ ံာ်ဧ , မ့ၤစ ့ၤယ့ၤတက  ံာ်!(အဆ ဖ  ၂၅; မးသဲ ၇:၇; 

လူ့ၤက ံာ် ၁၈:၁-၈; ယ ့ၤဟ ံာ် ၆:၆၈). “တ ံာ်စူ ံာ်တ ံာ်န ံာ်န   ံာ် မ  ံာ်တ ံာ်ဟဲဆူယ  ံာ်ရ းအအ  ံာ်ဒံာ်သ းအဝဲကမ့ၤလ မ့ၤပ ဲ့ၤပတ ံာ်လ  ံာ်ဘ ံာ် လ ယ ့ၤဒးီခရှံ ံာ်အပူ့ၤ 

န   ံာ်လီ့ၤ (Piper). 

• တ ံာ်ဆ ီံာ်လီ့ၤသး-"ထ ှံ ံာ်တဖ ံာ်" (အဆ ဖ  ၂၆) အခီပညီ မ  ံာ်ဆ ံာ်ဖ ကီ ံာ်ဖ /ထ ှံ ံာ်လ ပ ့ၤဘ  ံာ်အ့ီၤဒးီအ  ံာ်လ ဟှံ ံာ်ပူ့ၤတဖ ံာ်. တ ံာ်ဆ ီံာ်လီ့ၤသးအမ  ံာ်အတီန   ံာ် 

နထှံ ံာ်န   ံာ်အီ့ၤသ လ  ယ ့ၤမ  ံာ်အ  ံာ်မ  ံာ်ဆ းလ နမဲ ံာ်ညါလီ့ၤ( ၁ ပ  ံာ်တရူး ၅:၆) 

• တ ံာ်စူ ံာ်တ ံာ်န ံာ်ဒးီ တ ံာ်ပ ံာ်ထ ီံာ်ထသီးန   ံာ် မ  ံာ်တ ံာ်လ အထဒီါလ  ံာ်အသးလီ့ၤ(ကတ ့ၤဒ  ၂၈:၂၅; ၁ တှံ့ၤမသ း ၆:၁၇).  

 

၃) ကစၢ ၢ်(ယ  ၢ်ရ ှုး)အတၢ ၢ်စ ှုးဆၢ(အဆၢဖိ ၂၈) 

• နတ ံာ်န ံာ်လ အဒ  ံာ်မး! ရ မ ့ၤ ၄:၂၀; ၁ မ ့ၤရ ှ့ ၃၂:၂၆; ယှံးရမှံယ့ၤ ၂၉:၁၃. 

• မ မ  ံာ်ဒံာ်န   ံာ်ဒးီ, နကပ ံာ်နသးဒံာ်လဲ ံာ်? လီ ံာ်ဖ ါ ၃:၁၇, လူ့ၤက ံာ် ၁၈:၁၃.  


