လှံ ံာ်စီဆ-ှံ မးသဲ ၁၅:၂၁-၂၈

Matthew 15:21-28

04/24/2022

တ ံာ်ဂ ံာ်မ ံာ်ပ ံာ်- 'တ ံာ်န ံာ်လ အဂ့ၤဒ ံာ်ကတ ံာ်'
တ ံာ်ကလ ံာ်ထူ- တ ံာ်န ံာ်လ အဒ ံာ်အခီပညီမ ံာ်ဝဲ ခရှံ ံာ်မ ံာ်တ ံာ်အဒ ံာ်ဒးီ ပတမ ံာ်တ ံာ်နီတမှံ့ၤဘ ံာ်.
၁. တၢ ၢ်လီၢ ၢ်လၢပှၤတခီဘမ
ီ ၢ ၢ်ဖိအ ိ ၢ်အလီၢ ၢ်(အဆၢဖိ ၂၁)

•

တ့ၤလ အဆ ကတီ ံာ်ခဲအ့ၤှံ ဒ ံာ်လဲ ံာ်, ခရှံ ံာ်အမ့ၤတ ံာ်သးခကစီ ံာ်တ ံာ်ဖှံးတ ံာ်မ့ၤတဖ ံာ် အါတက ံာ်အ ံာ်ဝဲဒ ံာ်လ က့ၤလှံ့ၤလါ အခ ံာ်အဃ ့ၤဖဲပ့ၤယူဒ့ၤဖ
အ ံာ်ဝဲဆးဝဲအလီ ံာ်န ံာ်လီ့ၤ, ဒီးဖဲအှံ့ၤ အဝဲဟးထီ ံာ်ကှံ ံာ်ဝဲဒ ံာ်လ တ ံာ်လီ ံာ်ဝဲအ့ၤှံ လှံ.

•

စ ံာ်ဒီးစှံဒ ံာ် န ံာ်မ ံာ်ဝဲပ့ၤတခီဘီမ ံာ်ဖ အဝ ံာ်လီ့ၤ(မးသဲ ၁၁:၂၁-၂၂)

•

ခရှံ ံာ်ကဲမ ံာ်ပ့ၤလ အအ ံာ်ဒးီ တ ံာ်ဝှံတ ံာ်ယ ံာ်လ အဃ မ ံာ်လ တ ံာ်ဒဲးဘးတဖ ံာ်အဃန ံာ်(မးသဲ ၁၁:၂၈; ယ့ၤဟ ံာ် ၆:၃၇ခ); ဘ ံာ်ဆ ံာ်
တ ံာ်အ ံာ်က့ၤခီ ံာ်က့ၤန ံာ် ဟဲဆလ ပ့ၤယူဒ့ၤဖအအ ံာ်(ယ့ၤဟ ံာ် ၄:၂၂), ဟဲဝဲဆူပ့ၤယူဒ့ၤဖလ ညါဒီးပ့ၤတခီဘမ
ီ ံာ်ဖလ ခှံ(ရမ့ၤ ၁:၁၆-၁၇; မ့ၤတ ံာ် ၁:၈;

မးသဲ ၂၈:၁၉က; ရမ့ၤ ၁၁:၁၇).
၂. တၢ ၢ်န ၢ်လၢအဂှၤဒိ ၢ်ကတၢၢ ၢ်(အဆၢဖိ ၂၂-၂၇)

• တ ံာ်ပီ ံာ်ယ ံာ်လီ့ၤက့ၤသး- ပ့ၤတခီဘီမ

ံာ် မ ံာ်မ ံာ်တဂ့ၤအှံ့ၤ မ ံာ်ဝဲ စါရ့ၤ-ဖ့ၤနှံက့ၤ( Syro-Phoenician) လ အအ ံာ်ဖ ဲ ံာ်အဆ ကတီ ံာ်(မ ံာ်ကူး ၇:၂၆)

အခီကညီမ ံာ်ဝဲ အဝဲဘူ ံာ်ထီ ံာ်ဘါထီ ံာ်ဝဲ အါစတတး Astarte မတမ ံာ် တ ံာ်ဂီ့ၤတ ံာ်ဖီ ံာ်အဂ့ၤသ ံာ်တန ံာ်လီ့ၤ.
အဝဲဃ ံာ်ကဒါကှံ ံာ်အသးလ အတ ံာ်ဂီ့ၤတ ံာ်ဖီ ံာ်ဒးီ ဟဲဝဲဆူခရှံ ံာ်အအ ံာ်(တ ံာ်ပီ ံာ်ယ ံာ်လီ့ၤသး)ဃသကှံ ံာ်ကညးဝဲလ
ခရှံ ံာ်ကအ ံာ်ဒးီ တ ံာ်သးကညီ့ၤလ အဖီခ ံာ်လီ့ၤ. တ ံာ်သးကညီ့ၤန ံာ်တမ ံာ်တ ံာ်လ ပတက းန ံာ်ဘ ံာ်ဘ ,ံာ်
ယ့ၤဟ ံာ်လီ့ၤတ ံာ်သးကညီ့ၤလ ပ့ၤလ အသးအ ံာ်သးကညီ့ၤအီ့ၤ(ရမ့ၤ ၉:၁၅; ၂ မ့ၤရ ှ့ ၃၄:၆-၉; စှံးထီ ံာ်ပတတ ့ၤ ၅၁:၁). တ ံာ်စူ ံာ်တ ံာ်န ံာ်ဒးီ
တ ံာ်ပီ ံာ်ယ ံာ်လီ့ၤသးန ံာ် မ ံာ်တ ံာ်လ အဘ းစဲလ ံာ်အသးထီဘလီ့ၤ(မ့ၤတ ံာ် ၂၀:၂၁; ၁ သးစ့ၤလနှံ ၁:၉).

• ကတ့ၤတ ံာ်လ့ၤလ့ၤဆူခရှံ ံာ်အအ ံာ်ဒးီ အတ ံာ်မ့ၤတဖ ံာ်- အဝဲစှံးဝဲ:"အ, ကစ

ံာ်, စီ့ၤဒ့ၤဝှံးအဖခါ!"

ဘ ံာ်သ ံာ်သ ံာ်အဝဲန ံာ်ဟူဘ ံာ်လှံ ံာ်စီဆအ
ှံ လီ ံာ်လှံ့ၤတကတတ ံာ် ယ့ၤတ ံာ်အ ံာ်လီ့ၤအီလီ့ၤတဖ ံာ်(စှံးထီ ံာ်ပတတ ့ၤ ၇၂:၁၂) မတမ ံာ်တခီ အဝဲန ံာ်ဟူဘ ံာ်
ခရှံ ံာ်အကတ့ၤတ ံာ်ဘ ံာ်ဃးပ့ၤတခီဘမ
ီ ံာ်ဖအတ ံာ်လီ ံာ်အဂ ံာ် (မးသဲ ၁၁:၂၁).

• လ တ ံာ်မ့ၤက ံာ်အဖ မ ံာ်အပူ့ၤ အဝဲအ ံာ်ဂ ံာ်အ ံာ်က ့ၤ- အဝဲအတ

ံာ်န ံာ်န ံာ် ဘ ံာ်တ ံာ်မ့ၤက ံာ်အီ့ၤဖဲ ခရှံ ံာ်

တကတ့ၤဆ တ ံာ်နီတမှံ့ၤဘ ံာ်ဒးီ အ ံာ်ဘီ ံာ်ကလ ံာ်လီ့ၤ(အဆ ဖ ၂၃က), အပ ဲ ံာ်အဘီ ံာ်သ ံာ်တဖ ံာ် တသးစူ့ၤလ အဝဲအဖီခ ံာ်ဘ ံာ်(အဆ ဖ ၂၃ခ), ဒီး
တအဲ ံာ်ဒးတူ ံာ်လ ံာ်ဘ ံာ်အ့ၤီ ဘ ံာ်(အဆ ဖ ၂၄). ဘ ံာ်ဆ ံာ် အဝဲဘူ ံာ်ထီ ံာ်ဘါထီ ံာ်ဒးှံ ခရှံ ံာ်ဒးီ စှံးဝဲ"ကစ ံာ်ဧ , မ့ၤစ ့ၤယ့ၤတက ံာ်!(အဆ ဖ ၂၅; မးသဲ ၇:၇;
လူ့ၤက ံာ် ၁၈:၁-၈; ယ့ၤဟ ံာ် ၆:၆၈). “တ ံာ်စူ ံာ်တ ံာ်န ံာ်န ံာ် မ ံာ်တ ံာ်ဟဲဆူယ ံာ်ရးအအ ံာ်ဒသ
ံာ် းအဝဲကမ့ၤလ မ့ၤပဲ့ၤပတ ံာ်လ ံာ်ဘ ံာ် လ ယ့ၤဒီးခရှံ ံာ်အပူ့ၤ
န ံာ်လီ့ၤ (Piper).

• တ ံာ်ဆီ ံာ်လီ့ၤသး-"ထှံ

ံာ်တဖ ံာ်" (အဆ ဖ ၂၆) အခီပညီ မ ံာ်ဆ ံာ်ဖကီ ံာ်ဖ/ထှံ ံာ်လ ပ့ၤဘ ံာ်အ့ၤီ ဒီးအ ံာ်လ ဟှံ ံာ်ပူ့ၤတဖ ံာ်. တ ံာ်ဆီ ံာ်လီ့ၤသးအမ ံာ်အတီန ံာ်

နထှံ ံာ်န ံာ်အီ့ၤသလ ယ့ၤမ ံာ်အ ံာ်မ ံာ်ဆးလ နမဲ ံာ်ညါလီ့ၤ( ၁ ပ ံာ်တရူ း ၅:၆)

•

တ ံာ်စူ ံာ်တ ံာ်န ံာ်ဒးီ တ ံာ်ပ ံာ်ထီ ံာ်ထသ
ီ းန ံာ် မ ံာ်တ ံာ်လ အထီဒါလ ံာ်အသးလီ့ၤ(ကတ့ၤဒ ၂၈:၂၅; ၁ တှံ့ၤမသး ၆:၁၇).

၃) ကစၢ ၢ်(ယ ၢ်ရှုး)အတၢ ၢ်စှုးဆၢ(အဆၢဖိ ၂၈)

•

နတ ံာ်န ံာ်လ အဒ ံာ်မး! ရမ့ၤ ၄:၂၀; ၁ မ့ၤရ ှ့ ၃၂:၂၆; ယှံးရမှံယ့ၤ ၂၉:၁၃.

•

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

