
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ- မးသ ဲ၁၄:၂၂-၃၃.              Matthew 14:22-33    3/27/2022 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်-တ ံာ်က းပ ှၤလ ပကဘ ံာ်ဘ  ံာ်ထ ီံာ်ဘါ ခရှံ ံာ်, ယ ှၤအဖ ခ ါ 

တ ံာ်တ  ံာ်ထ -တ ံာ်က  ံာ်ဆ  ံာ်မဲ ံာ်တ ံာ်ကီတ ံာ်ခဲန   ံာ် မှၤအါထ ီံာ်ပတ ံာ်န ံာ်, ဒးီ တ ံာ်ဘ  ံာ်ထ ီံာ်ဘါထ ီံာ်ခရှံ ံာ်အါထ ီံာ်. 

 

၁. ခရ  ံာ်လၢအဘ ံာ်ဃးဒ းယ ွၤအစိအကမ ွၤ(အဆၢဖိ ၂၂) 

• ခရှံ ံာ် မ  အပ ဲ ံာ်အဘီ ံာ်လဲှၤန  ံာ်လီှၤဆ ကဘပီ ှၤ, ဒးီလဲှၤဆ ပ ံာ်လ အမဲ ံာ်ညါ ဆ အဝဲတကပှၤ( အဆ ဖ  ၂၂). ဘ ံာ်မန ှၤလ  

ခရှံ ံာ်မ လီှၤအပ ဲ ံာ်အဘ ီံာ်လဲှၤလ ပီ ံာ်လဲ ံာ် ဖဲကလှံှၤမ  ံာ်တ ှၤကဟဲအဆ ကတီ ံာ်လဲ ံာ်? (မ ံာ်က း ၆:၅၂) 

 

၂. ခရ  ံာ်, လၢအမ ၢ ံာ်ပတၢ ံာ်လ ၢ ံာ်ခိ ံာ်ဖးဒ ိံာ် ဘါထ ကဖ ံာ်ဃ ကညးတၢ ံာ်လၢပဂ ၢ ံာ်(အဆၢဖိ ၂၃-၂၅) 

• မ  ံာ်နှၤ လ ှံ ံာ်တီှၤတတီှၤ( အဆ ဖ  ၂၄)) ကလှံှၤမ  ံာ်တ ှၤလီှၤဘ ံာ်ဝဲဖဲ ဂီှၤခီ ၃-၆ န ံာ်ရှံ ံာ်အဆ ကတီ ံာ်, 

တခ  းဖဲမ  ံာ်ဆ  ံာ်ဝါထီ ံာ်ဒှံးအဆ ကတီ ံာ်(စှံးထ ီံာ်ပတတ ှၤ ၄၅၆:၅). အပ ဲ ံာ်အဘ ီံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ် ဝ ံာ်ဝဲခ ှံကဘ ီအှံှၤ အ  ံာ်ဒ ံာ်ထ ဲ၃ မှံှၤလ ံာ် လ  ၆ 

န ံာ်ရှံ ံာ်ဃ ံာ်ဃ ံာ်အဆ ကတီ ံာ်န   ံာ်လီှၤ.  

• ဖဲခရှံ ံာ်ဘါထ ကဖ ံာ်တ ံာ်တဂှၤလ  ကစ ံာ်ဒခီ  ံာ်အခါန   ံာ်, ခီဖ  လ အဝဲမ  ံာ်ယ ှၤလ အထှံ ံာ်တ ံာ်တ ှၤက  ံာ်တ ံာ်ဖ ါလ  ံာ်အဃ , အဝဲထ  ံာ်ဝဲအပ ဲ ံာ်အဘ ီံာ်တဘ ံာ် 

ဝ ံာ်ခ ှံနးနးက  ှၤက  ှၤ(မ ံာ်က း ၆:၄၈, ကတ ှၤဒ  ၁၅:၃, ဧ ှၤတဘှံှၤ  ၄:၁၃).  

• လ ပတ ံာ်က  ံာ်ဆ  ံာ်မဲ ံာ်ဒးီတ ံာ်လဲှၤခီဖ  အပ ှၤ, ပမ  ံာ်တတ  ံာ်ဘ ံာ်လ ယ ှၤအ  ံာ်ဒးီပ ှၤဖဲန   ံာ် ဘ ံာ်ဆ ံာ်, 

ပတက းသ  ံာ်န ီံာ်ထ ီံာ်လ ယ ှၤအှံးလီှၤက  ံာ်လီှၤဝဲပ ှၤလီှၤဘ လီှၤ(စှံးထ ီံာ်ပတတ ှၤ ၁၂၁; ၁၃၉:၈-၁၀; ၂၃:၄; ၂ မ ှၤရ   ၃:၇; မးသ ဲ၆:၃၂; မးသ ဲ၁၀:၂၉-၃၀).  

• ပတက းသ  ံာ်န ီံာ်ထဘီ စ  ံာ်ကီးလ  ခရှံ ံာ်စ  ံာ်ကီးဘါထ ကဖ ံာ်သက ှံ ံာ်ကညးတ ံာ်လ ပဂီ ံာ်တဘ ယ  ံာ်ဃ(ီလ ှၤက ံာ် ၂၂:၃၂; ယ ှၤဟ ံာ် ၁၇:၆-၂၆). 

• န ံာ်န   ံာ်ယ ှၤလ တ ံာ်သ  ံာ်စ ှၤသးစ ှၤအပ ှၤလ  အဝဲအ  ံာ်ဒးီတ ံာ်တ  ံာ်ပ ံာ်အဂ ှၤလ နဂီ ံာ်န   ံာ်လီှၤ(ရ မ ှၤ ၅:၁-၅) 

 

၃. ခရ  ံာ်လၢအမ ၢ ံာ်ယ ွၤ အတၢ ံာ်ကဟ ကယ ံာ်(အဆၢဖိ ၂၆-၂၇) 

• အဝဲသ  ံာ်ဟီ ံာ်က းပသ ထ ီံာ်လ တ ံာ်ပ ှံှၤတ ံာ်ဖ းအပ ှၤ(အဆ ဖ  ၂၆)-ဟီ ံာ်က းပသ ဒ  ံာ်ဒ  ံာ်ကလဲ ံာ်. 

• အဆ ဖ  ၂၇- ခရှံ ံာ်ဟ  ံာ်ဂှံ ံာ်ဟ  ံာ်ဘါအှီၤ, ခရှံ ံာ်လီ ံာ်ဖ ါထ ီံာ်အသးလ အမ  ံာ်ယ ှၤစ  ံာ်ကီး(၂ မ ှၤရ   ၃:၁၄) ဒးီခရှံ ံာ်မှၤမ  ံာ်ထ ီံာ်က ှၤအသ  ံာ်အသး. 

• ဖဲလ ပဘ ံာ်က  ံာ်ဆ  ံာ်မဲ ံာ်တ ံာ်ကီတ ံာ်ခဲ အဆ ကတီ ံာ်, ခရှံ ံာ်ကဘ ံာ်အ  ံာ်လ တ ံာ်ခ  ံာ်သး(ပကဘ ံာ်က  ံာ်တ ံာ်လ ှၤလ ှၤဆ ခရှံ ံာ်အအ  ံာ်) 

 

၄. တၢ ံာ်က တၢ ံာ်ခဲတၢ ံာ်က ၢ ံာ်ဆၢ ံာ်မဲ ံာ် သ းဘးူပ ွၤဆ ူတၢ ံာ်ဘ ူံာ်ထ  ံာ်ဘါထ  ံာ်ခရ  ံာ်(အဆၢဖိ ၂၈-၃၃) 

• အဆ ဖ  ၂၉- ခရှံ ံာ်ဟ  ံာ်လီှၤအတ ံာ်စ တ ံာ်ကမီှၤလ ပ ှၤလ အအ  ံာ်ဒးီတ ံာ်န ံာ်တဖ ံာ်(ယ ှၤဟ ံာ် ၁၄:၁၂, အ းဖ းစ း ၁:၁၈-၂၀). တ ံာ်န ံာ်စ ှၤဘ ံာ်ဆ ံာ် (အဆ ဖ  

၃၁) မ  ံာ်ဒှံးတ ံာ်န ံာ်လီှၤ.  

• အဆ ဖ  ၃၀, ဘ ံာ်ဆ ံာ်စီှၤပ  ံာ်တရ းအတ ံာ်န ံာ်တလ တပ ဲှၤလ ခရှံ ံာ်အပ ှၤ ဒံာ်သ းအကဆးဲလဲှၤဒှံးတ ံာ်ဆ ညါ( ၄ မ ှၤရ   ၁၃:၃၀-၃၁; ၁၄:၆-၉; ၂ 

ကရှံ ံာ်သ း ၅:၇) 

•  ဖဲခရှံ ံာ်မှၤက  ံာ်ပ ှၤအပတီ ံာ် ကတ  ံာ်န   ံာ်, ပတ ံာ်စ  ံာ်တ ံာ်န ံာ်တဖ ံာ်ဒ  ံာ်ထ ီံာ်ယ  ံာ်ထ ီံာ်ဝဲ   လီှၤ.( စီှၤပ  ံာ်တရ းစးထ ီံာ်လီှၤဘ  ဝဲ) (အဆ ဖ  ၃၀; ၁ ပ  ံာ်တရ း 

၁:၆-၇; မ ံာ်က း ၉:၂၄). 

• အဆ ဖ  ၃၀-၃၁, ခရှံ ံာ်အတ ံာ်သ  ံာ်ဂ ှၤသးဝါ(စှံးထ ီံာ်ပတတ ှၤ ၉၄:၁၈, ဧ ှၤတဘှံှၤ ၇:၂၅). 

• အဆ ဖ  ၃၂-၃၃, ပတ ံာ်ဘ ံာ်က  ံာ်ဆ  ံာ်မဲ ံာ်ကကတ  ံာ်က ှံ ံာ်ဝဲဖဲ တ ံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ်အှံှၤ ဆ  ပ ှၤဆ တ ံာ်ဘ  ံာ်ထီ ံာ်ဘါထ ီံာ်ခရှံ ံာ်, ယ ှၤအဖ ခ ါ(ဖှံးလှံပှံှၤ ၂:၉-၁၁; 

ယ ှၤဟ ံာ် ၅:၁၈; ကလီးစဲ ၂:၉) 


