
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ- မးသ ဲ၁၅:၃၂-၂၉   Matthew 15:32-39   05/08/2022 

တ ၢ်ဂ  ၢ်မ  ၢ်ပ  ၢ်- “မ  ၢ်ပအ  ၢ်ဒ ီးတ ၢ်သ  ၢ်ကည ီၤသီးကည ီၤပ ီၤဂီၤဒၢ်ယ  ၢ်ရ ီးအသ ီးဧါ?” 

တ ၢ်ကလ  ၢ်ထ - ယ  ၢ်ရ ီးအတ ၢ်သ  ၢ်ကည ီၤသီးကည ီၤဒ ီးအသီးအ  ၢ်တ ၢ်အ ီၤ က ွဲဃ ီၤဝွဲပ ီၤဂ  ၢ်မ  ၢ်တဖ ၢ်ဆ ခရ  ၢ်အအ  ၢ်. 

 

၁. ယ  ံာ်ရ းအတ ံာ်သ  ံာ်ကညီီၤသးကညီီၤ အတ ံာ်သးလ(ီအဆ ဖိ ၃၂) 

• တ ၢ်သ  ၢ်ကည ီၤသီးကည ီၤ: မ  ၢ်ပစ  ၢ်ဝွဲပ ီၤဂီၤအတ ၢ်တ  ၢ်ဘ ၢ်ခ  ၢ်ဘ ၢ်လ ပသီးပ ီၤ, တ ၢ်ဒ သ  ၢ်ဒ သီးလ ပ ီၤဂီၤဂ  ၢ် 

• တ ၢ်လ ီၤလီးဝွဲအ ီၤ မ  ၢ်တ ၢ်လ အဟ  ၢ်ဂ  ၢ်ဟ  ၢ်ဘါပ ီၤ, ဒ ီးဟ  ၢ်သဆ ၢ်ထ  ၢ်ပ ီၤ မ  ၢ်လ  

ယ  ၢ်ရ ီးသ  ၢ်ညါပတ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်ဘ ၢ်ဘ  သ  ၢ်တဖ ၢ်ခွဲလ  ၢ်လ ီၤ. ဧ ီၤဘဘ ီၤ ၂:၁၄-၄၈ 

• ယ  ၢ်ရ ီး ဘ ၢ်ယ  ၢ်ဘ ၢ်ဘ  တ ၢ်လ ပန  ၢ်ဒ တဂီၤညါအဂ  ၢ်- ပန  ၢ်ခ ဒ ီးပန  ၢ်သီးခ မ ီၤသီးအဂ  ၢ်. ဖ လ ီးပ ီး ၄:၁၉, မီးသွဲ ၆:၁၁, ယ ီၤဟ ၢ် ၂၁:၅-၆ 

• ပဘက ီးပ  ၢ်ဝွဲ ယ  ၢ်ရ ီးအဒ အတွဲ ၢ်လ  အဟ  ၢ်တ  ၢ်ပ ီၤလ အဝွဲအ  ၢ်ဒ ီးတ ၢ်သ  ၢ်ကည ီၤသီးကည ီၤပ ီၤဂီၤလ ီၤ (အ ီးဖ ီးစ ီး ၅:၁-၂, ၁ ယ ီၤဟ ၢ် 

၃:၁၇-၁၈, မီးသွဲ ၂၅:၄၀, ယီၤက  ၢ် ၄:၁၇) 

 

၂. ယ  ံာ်ရ းအတ ံာ်သ  ံာ်ကညီီၤသးကညီီၤ အတ ံာ်ဟ းဂဲီၤဖှံးမီၤ(အဆ ဖိ ၃၃-၃၆) 

• လ တ ၢ်ဘ  ီးတ ၢ်ဖ   ၢ်အဃ , ယ  ၢ်ရ ီးအပ ွဲ ၢ်အဘ  ၢ်တဖ ၢ်အတ ၢ်န ၢ်မ  ၢ်စ ီၤဘ ၢ်ဆ ၢ် ယ  ၢ်ရ  ီး တကဒ ီးကဒ  ၢ် အဝွဲသ  ၢ်ဘ ၢ် 

• ယ  ၢ်ရ ီးထ  ၢ်ဝွဲလ  အဝွဲသ  ၢ်မီၤဝွဲကသ လ ီၤ.ဖ လ ီးပ ီး ၁:၆ 

• ယ  ၢ်ရ ီးဟ  ၢ်တ ၢ်စ ီးဘ  ီးလ ယ ီၤအ ီၤ အဝွဲဒ ီးနွဲ ၢ်ပ ီၤလ  အဝွဲဒ ီးသန  ီၤထ  ၢ်အသီးလ  ၢ်လ  ၢ်ဆ ဆ လ အပ ၢ်အအ  ၢ်လ ီၤ. ယ ီၤဟ ၢ် ၁၄:၁၀, 

၁ ကရ  ၢ်သ ီး ၄:၇,စ ီးထ  ၢ်ပဘတ ီၤ ၅၇:၂, ယီၤက  ၢ် ၁:၁၇ 

• မ  ၢ်ပန ၢ်န   ၢ် မ  ၢ်တ ၢ်န ၢ်လ အမီၤတ ၢ်/အမ အဂွဲီၤစ  ၢ်က ီးဧါ? ယီၤက  ၢ် ၁:၂၂, ၂:၂၆, ၄:၇, မီးသွဲ ၇:၁၈-၂၀.  

• နမ  ၢ်တအ  ၢ်ဒ ီးတ ၢ်သ  ၢ်ကည ီၤတ ၢ်သီးကည ီၤန   ၢ် မ  ၢ်နပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်လ  

နတမ  ၢ်ဒ ီးပ ီၤလ အဆ တလွဲ,ပ ီၤလ အတအ  ၢ်ဖ ွဲ ၢ်ထ  ၢ်ခ စ တစ ဒ ီးဘ ၢ်လ ီၤ.  

 

၃. ယ  ံာ်ရ းအတ ံာ်သ  ံာ်ကညီီၤသးကညီီၤအတ ံာ်ကစီ ံာ်(အဆ ဖိ ၃၇-၃၉) 

• ပ ီၤက ီးဂီၤဒွဲီးအ  ၢ်တ ၢ်ဘ ွဲီးအ  ၢ်ဘ ွဲီးအ  တ ီၤဒ ၢ်လွဲ ၢ် တ ၢ်အ  ၢ်အဘ ွဲ ၢ်အစွဲ ၢ်တဖ ၢ်အ  ၢ်တ  ၢ်လ  အပ ွဲ ၢ်အဘ  ၢ်တဖ ၢ်အဂ  ၢ်လ ီၤ. 

• တ ၢ်လ  ၢ်အ  ၢ်လ  ၢ်အ  ပ ီၤအဂီၤ ၅,၀၀၀ န   ၢ် ပ ီၤဂ  ၢ်မ  ၢ်တဖ ၢ်မ  ၢ်ပ ီၤယ ဒီၤဖ လ ီၤ. မီးသွဲ ၁၄:၁၃-၂၁ 

• တ ၢ်လ  ၢ်အ  ၢ်လ  ၢ်အ  ပ ီၤအဂီၤ ၄,၀၀၀ န   ၢ် ပ ီၤဂ  ၢ်မ  ၢ်တဖ ၢ်မ  ၢ်ပ ီၤတခ ဘ မ  ၢ်ဖ  (ပ ီၤဟ  ၢ်လ ီး) ဖ လ ီၤ. မီးသွဲ  ၁၅:၃၂-၃၉. 

• အဝွဲအ ီၤ ဟ  ၢ်ထ  ၢ်ဆ ပ ၢ်ဝွဲလ  ယ  ၢ်ရ ီးကဟွဲက ီၤလ ဘ မ  ၢ်တဘ  အ ီၤမ  ၢ်ဝွဲလ  ဘ မ  ၢ်ခ ကလ  ၢ်အဂ  ၢ်, မ  ၢ်လ  

ပ ီၤယ ဒီၤဖ ဒ ီးပ ီၤဟ  ၢ်လ ီးဖ အဂ  ၢ်လ ီၤ. 

• ပ ီၤယ ဒီၤဖ သ  ၢ်တဖ ၢ် တ ၢ်ပ ၢ်အ ီၤလ အရ  ဒ  ၢ်ကတ  ၢ်: လ ယ  ၢ်ရ ီးစီးထ  ၢ်မီၤသ တ ၢ်သီးခ အကစ  ၢ်န   ၢ်(မီးသွဲ ၁၀:၆, ၁၅:၂၄), 

ဒ ီးဖွဲလ သရ  ၢ်အ  ၢ်ထ  ၢ်သ သ အဆ ကတ  ၢ်န ၢ်က (ရ မ ီၤ ၁:၁၆) ဒ ီးလ ကစ ၢ်ကဟွဲက ီၤကဒါက ီၤအသ တဘ  စ  ၢ်က ီးလ ီၤ 

(စကီၤရယီၤ ၈:၂၃).  

• တ ၢ်မီၤတ ၢ်လ ီၤလီးဝွဲအ ီၤ ဟ  ၢ်တ ၢ်အ  ၢ်အသီးလ ယ  ၢ်ရ ီးအ  ၢ်ဒ ီးအစ အကမ ီၤ ဒ ီးအဝွဲန   ၢ်မ  ၢ်စ  ၢ်က ီးယ ီၤလ ီၤ.   


