လှံ ံာ်စီဆ-ှံ မးသဲ ၁၅:၁၂-၂၀
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တ ံာ်ဂ ံာ်မ ံာ်ပ ံာ်- မ ံာ်နန ံာ်ပ ံာ် တ ံာ်ဂ ံာ်လ ံာ်ဘလ
ီ
ံာ်လ အဘ ံာ်ဃးဒီး တ ံာ်တကဆတ
ီ ဖ ံာ်န ံာ်ဧါ?
တ ံာ်တ ံာ်ထ-ူ ခရှံ ံာ်ဖတ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါအှံံၤ, ဒးသနံၤထီ ံာ်အသးလ နနီ ံာ်သး အတ ံာ်အ ံာ်သးလီံၤ.
၁. အပ ျဲၢ်အဘ ျဲၢ်တဖ ျဲၢ် ဘ ျဲၢ်ယ ျဲၢ်ဘ ျဲၢ်ဘတ ျဲၢ် (အဆ ဖ ၁၂)

• ယ ံာ်ရးအပ ဲ ံာ်အဘီ ံာ်တဖ ံာ်အံၤှံ , လ အဖသ ံာ်လှံံၤလှံံၤ တ ံာ်သ ံာ်လသီလအီံၤလ အကဘ ံာ်ပ ံာ်ကဲ တ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါအခ ံာ်အန ံာ်တဖ ံာ်န ံာ်လီံၤ.
အဝဲသ ံာ်မံၤထီဒါတ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါ အခ ံာ်အန ံာ်တဖ ံာ်အှံံၤဒီး, မ ံာ်အထီဒါစ ံာ်ကီးယံၤန ံာ်လီံၤ.

• ယ ံာ်ရးကတံၤတ ံာ်အှံံၤ ဒံာ်သးအကကတံၤဆါဝဲ ဒီး ထီဒါဝဲ ပံၤဖံၤရှံံၤရဲသ ံာ်တဖ ံာ် အတ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သီတ ံာ်ဘ တဖ ံာ်လ အဝဲသ ံာ် ထးထီ ံာ်ဝဲဒ ံာ်
ဒံာ်သးအကပ ံာ်ဝဲပံၤကညီအတ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သီတ ံာ်ဘ လ ယံၤအကလ ံာ်ကထါအဖီခ ံာ်လီံၤ.

• "တ ံာ်လ ခရှံ ံာ်အတ ံာ်သးခကစီ ံာ်အံၤှံ , လ ပံၤလ အတစူ ံာ်ကံၤန ံာ်ကံၤတ ံာ်တဖ ံာ်အဂီ ံာ်/လ ပံၤလ အတအ ံာ်ဖ ဲ ံာ်ထီ ံာ်ဒးှံ ခှံစတစအဂီ ံာ်, မ ံာ်တ ံာ်လ
ထီဒါဝဲဒ ံာ်အသး ဒီး ဒကန ံာ်ဝဲတမ ံာ်ဘ ံာ်ထဘ
ီ လီံၤ. "[ Machen] ယံၤဟ ံာ် ၃:၁၉-၂၀.

• ယ ံာ်ရး နီံၤဖးတ ံာ်, တ ံာ်တီတ ံာ်လံၤနီံၤဖးတ ံာ်, ဒီးတ ံာ်သးခကစီ ံာ်စ ံာ်ကီး နီံၤဖးတ ံာ်လီံၤ. လူံၤက ံာ် ၂၀:၁၃
၂.ကစ ျဲၢ်(ခရ ျဲၢ်)ပ ျဲၢ်ဖ ျါထ ျဲၢ်အဝ သ ျဲၢ်တ ျဲၢ်ကမ ျဲၢ် (အဆ ဖ ၁၃-၁၄)

• "ကယဲ ံာ်သ ံာ်" အခီပညီမ ံာ်ဝဲ ပံၤဖံၤရှံံၤရဲ ဒီးအဝဲသ ံာ် အပံၤကညီတ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သီတ ံာ်ဘ ဒီးအလ ံာ်အလ ံာ်အထူသနူ တဖ ံာ်လီံၤ. အဝသ ံာ်ခဲလ ံာ်
ကဘ ံာ်တ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ်အီံၤ"ကဘ ံာ်တ ံာ်ထဲးထီ ံာ်ကှံ ံာ်အံၤီ "ဒီးမံၤဟးဂီံၤကှံ ံာ်အံၤီ လီံၤ. မးသဲ ၁၃:၂၄-၃၀, ၃၆-၄၃.

• မ ံာ်လ အဝဲသ ံာ်တဖ ံာ် အသးစီဆှံအမဲ ံာ်တအးထီ ံာ်ဒးှံ ဘ ံာ် ဒီး အသးသ ံာ်တဖ ံာ်ကံၤဒ ံာ်မးအဃ, အ ံာ်ယှံံၤဒီးအီံၤတက ံာ်. နပ ံာ် မတံၤမတံၤအခှံန ံာ်
ပလီ ံာ်နသးတက ံာ်! ၂ ယံၤဟ ံာ် ၇-၁၁, ကတံၤဒ ၄:၁၄-၁၉, မးသဲ ၂၃:၁၅, ၂ ကရှံ ံာ်သူး ၆:၁၄-၇:၁.
၃. အပ ျဲၢ်အဘ ျဲၢ်တဖ ျဲၢ်အ သးဒဝဒဝီၤဒးတန ျဲၢ်ပ ျဲၢ်ဘ ျဲၢ်တ ျဲၢ်ဘ ျဲၢ် (အဆ ဖ ၁၅)

• တ ံာ်ကတံၤဒ လ စီံၤပ ံာ်တရူ း အဲ ံာ်သးလ ကစ ံာ်ခရှံ ံာ်ရဲပးအီံၤန ံာ် အ ံာ်လ အဆ ဖ ၁၁ န ံာ်လီံၤ.
• ဒံာ်စီံၤပ ံာ်တရူ း မ ံာ်ပံၤယူဒံၤဖလ အဂံၤတဂံၤစ ံာ်ကီးအသး, အဝဲကသမ ဝဲ ပံၤတ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သီတ ံာ်ဘ သဲစးန ံာ်ကီဒ ံာ်မးလ အဂီ ံာ်လီံၤ. ၃ မံၤရ ှ့ ၁၁,
မံၤတ ံာ် ၁၀:၁၃-၁၄, ကလံၤတှံ ၂:၁၁-၁၂.

• တ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သီတ ံာ်ဘ သဲစး ဒးအ ံာ်ဒးီ တ ံာ်သးဒဒီ, သးဒှံဝံၤဒှံဝီံၤ, နမံၤသှံအံၤီ ကီဒ ံာ်မး, ဒီးဟ ံာ်စ ံာ်ကီးပံၤတ ံာ်အ က
ံာ် ီံၤလ အတမ ံာ်တတီ,
ဒီးဆ ပံၤဆူလ ံာ်ရ ံာ်အပူံၤန ံာ်လီံၤ. မးသဲ ၂၃:၃၃
၄. ကစ ျဲၢ်(ခရ ျဲၢ်) ရပး ဂီၤထ ျဲၢ်ကီၤတ ျဲၢ်အခပည (အဆ ဖ ၁၆-၂၀)

• ယ ံာ်ရးအပ ဲ ံာ်အဘီ ံာ်သ ံာ်တဖ ံာ် အတ ံာ်န ံာ်မ ံာ်အ ံာ်ဒ ံာ်ထတ
ဲ စဲးဖဧံၤဒ ံာ်လဲ ံာ်, ယ ံာ်ရးပ ံာ်ဖ ါထီ ံာ်တ ံာ်အဲ ံာ်လ အဝဲသ ံာ်အဖီခ ံာ်.
• ယ ံာ်ရး ရဲပး ဝဲ ဒ ံာ်လ ပံၤဖံၤရှံံၤရဲသ ံာ်တဖ ံာ်အံၤှံ အဝဲသ ံာ်"အလ ံာ်အလ ံာ်အထူသနူ"လ အမံၤဝဲသ ံာ်တဖ ံာ်န ံာ် အခီပညီတအ ံာ်နတ
ီ မှံံၤဘ ံာ်.
တ ံာ်အီ ံာ်တ ံာ်အီ န ံာ်ဘ ံာ်ဃးဒီးလ {နီ ံာ်ခတကပံၤ}, တဘ ံာ်ဃးလ သး{နီ ံာ်သး, သးစီဆတ
ှံ ကပံၤန ံာ်ဘ }ံာ် .

• တ ံာ်ဒဲးဘးခဲလ ံာ်(အဆ ဖ ၁၇) န ံာ် ဟဲဝဲလ သးန ံာ်လီံၤ. လူံၤက ံာ် ၆:၄၅; ကတံၤဒ ၂၃:၇; ၄:၂၃; မ ံာ်ကူး ၇:၁၉; မံၤတ ံာ် ၁၀.
• ပံၤလ တသကဆအ
ီ စတဖ ံာ်န ံာ်, တဘ ံာ်တ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ်ဃ ံာ်ဘ ံာ်, မမ ံာ်ပံၤလ အတသကဆအ
ီ သးတဖ ံာ်န ံာ် ကဘ ံာ်တ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ်ဃ ံာ်အံၤီ လီံၤ. တှံတူး
၃:၅

