လှံ ံာ်စီဆ-ှံ မးသဲ ၁၄:၁-၁၂

Matthew 14:1-12

03/13/2022

တ ံာ်ဂ ံာ်မ ံာ်ပ ံာ်- နပ ှံျံၤမတျံၤတဂျံၤလဲ ံာ်?
တ ံာ်တ ံာ်ထ-ူ တ ံာ်ပ ှံျံၤပျံၤကညီန ံာ် မ ံာ်တ ံာ်ဟ ံာ်ဃ ံာ်ယျံၤ/တ ံာ်လဲျံၤသဒ ံာ်ယျံၤ
၁. သးလ အနီျံၤဖးတ ံာ်ဂျံၤတ ံာ်အ / သးအတ ံာ်သ ံာ်ညါ(အဆ ဖ ၁-၂)
• ဟျံၤရ ံာ် အထှံပျံၤ ပ ဝဲတ ံာ်လ ကီ ံာ်ကျံၤလှံျံၤလါ ဒီး ဖ ျံၤရှံ လ 4BC-39AD အဆ ကတီ ံာ်
• ယ ံာ်ရးကး ဟျံၤရ ံာ်လ "ထှံ ံာ်ဟီ ံာ်ခ" လူျံၤက ံာ် ၁၃:၃၂
• ဖဲပျံၤဘ တ ံာ်စီျံၤယျံၤဟ ံာ် ဘ ံာ်တ ံာ်မျံၤသှံအီျံၤဝှံျံၤအလီ ံာ်ခှံန ံာ်, ဟျံၤရ ံာ် အတ ံာ်ဆကမ ံာ်ဆကမးဒီးအတ ံာ်သ ံာ်ညါတဖ ံာ်

မျံၤက ံာ်မျံၤဂီျံၤ အီျံၤဒ ံာ်မး.
• ဝီ ံာ်သသဲ- တ ံာ်သ ံာ်ညါ- ပနီ ံာ်တဂျံၤ ယျံၤဟ ံာ်လီျံၤပျံၤ သးလ အသ ံာ်ညါနီျံၤဖးတ ံာ်အ တ ံာ်ဂျံၤ ဖဲပမျံၤကမ ံာ်တ ံာ်အခါမ ံာ်ဂျံၤ,
ပတမျံၤကမ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်အခါမ ံာ်ဂျံၤ (ရမျံၤ ၂:၁၄-၁၆)
• ဒီး ပပ ံာ်သူ ံာ်ပ ံာ်သးလ တ ံာ်ဂျံၤဒီးတ ံာ်တဂျံၤ သခီဖ လ ဖဲလှံ ံာ်စီဆှံ ယျံၤကလ ံာ်ကထါတဲဘ ံာ်ပျံၤ ဒီးပ ဆ ပျံၤန ံာ်လီျံၤ. ဧျံၤဘဘှံျံၤ
၄:၁၂
•

၂. တ ံာ်လူျံၤဘ ံာ်ပျံၤအသး (အဆ ဖ ၃-၁၁)
• ပျံၤဘ တ ံာ်စီျံၤယျံၤဟ ံာ် ဘ ံာ်တ ံာ်ဖ န ံာ်အီျံၤလ ဃ ံာ်ပူျံၤ(လ အအ ံာ်လ ဟီ ံာ်ခ ံာ်အဖီလ ံာ်) လ တနှံ ံာ်အတီ ံာ်ပူျံၤ မ ံာ်လ
အဝဲတဲဘ ံာ် ဟျံၤရ ံာ်လ အဟှံးန ံာ်အဒီပ ံာ်ဝဲ ံာ်ခါအမါ(နီ ံာ်ဟျံၤရျံၤဒှံ) န ံာ် မ ံာ်အမျံၤကမ ံာ်တ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သီ ဒီး
မ ံာ်တ ံာ်ကမ ံာ်ဖးဒ ံာ်တမှံျံၤလီျံၤ.
• ဟျံၤရ ံာ် အတ ံာ်အ ံာ်လီျံၤအီလီျံၤ(ဒီးအဘီအမ ံာ်တဝ ံာ်ဒ ံာ်လဲ ံာ်) က းဘ ံာ်တ ံာ်ဟှံးန ံာ် ကှံ ံာ်အျံၤီ မ ံာ်လ အတ ံာ်ပ တ ံာ်ပပးတဖ ံာ်
မ ံာ်တ ံာ်တဂ ံာ်တသီ ံာ်ဒးီ တ ံာ်ဟးဂီျံၤ/ အဝဲပ တ ံာ်လ နီ ံာ်ခ ဒီးမျံၤသးဒံာ်ပျံၤပ ံာ်တဂျံၤအသး
• မ ံာ် အပ ံာ်ဖ ါစ ံာ်ကီးလ တ ံာ်အီမူျံၤအီဘးီ (တ ံာ်မူျံၤသှံး) မ ံာ်တ ံာ်လ အလီျံၤပ ှံျံၤတမှံျံၤ. ကတျံၤဒ ၂၀:၁, ကတျံၤဒ၂၃:၂၉-၃၅ ဒီး
ကတျံၤဒ ၃၁:၃-၅
• ဟျံၤရ ံာ် မျံၤသှံကှံ ံာ်ပျံၤဘ တ ံာ် စီျံၤယျံၤဟ ံာ်န ံာ်လီျံၤ. အဝဲအှံျံၤ မ ံာ်တ ံာ်ဒဲးဘးလ ယျံၤအမဲ ံာ်ညါ, ယျံၤစှံ ံာ်ညီ ံာ် တ ံာ်ဒဲးဘးခဲလ ံာ်ဒးီ
ဟ ံာ်က ံာ် ကျံၤတ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ်လ ပျံၤလ အမျံၤကမ ံာ်ဘ ံာ် ပျံၤစီျံၤဆ(ှံ ယျံၤအဖအလှံျံၤ)တဖ ံာ်န ံာ်လီျံၤ. ၂ မျံၤရ ှ့ ၃၄:၇, ၄ မျံၤရ ှ့
၃၂:၂၃, ကလျံၤတှံ ၆:၇, ယရါယျံၤ ၂၆:၉, ဧျံၤဘဘှံျံၤ ၉:၂၇, ပျံၤစှံ ံာ်တဲျံၤတဲလီျံၤတ ံာ် ၁၂:၁၃-၁၄, စှံးထီ ံာ်ပဘတ ျံၤ ၅၀:၂၁
•

၃. ပမ ံာ်အဖအလှံျံၤတဖ (ံာ် အဆ ဖ ၁၂-၁၃)
• ပဘက းတဲဘ ံာ်ကစ ံာ်ယ ံာ်ရးခရှံ ံာ်လ ပတ ံာ်ဘ ံာ်ယ ံာ်ဘ ံာ်ဘတ
ီ ဖ ံာ်န ံာ် မ ံာ်တ ံာ်လ အဂျံၤဝဲထဘ
ီ , တဘယူ ံာ်ဃလ
ီ ီျံၤ.
• ထါသးဝှံ ံာ်တဆ စှံးဝဲ"ယ ံာ်ရးမျံၤစ ျံၤပျံၤသ, ထဲလ ယ ံာ်ရးတဂျံၤဧျံၤလီျံၤ."
• ဖဲအျံၤှံ , ဟျံၤရ ံာ် န ံာ် ယျံၤအတ ံာ်ဘ းတ ံာ်ဖ ံာ်လ အကဟဲဘ ံာ်အျံၤီ တဖ ံာ် လဲျံၤကပ ံာ်ကှံ ံာ်ဝဲအျံၤီ န ံာ်လီျံၤ.
• ယ ံာ်ရး လဲျံၤကပ ံာ်ဒးီ တအဲ ံာ်ဒးလ အထှံ ံာ်လ ံာ်သးဒီး ဟျံၤရျံၤလျံၤတကျံၤဘ ံာ်. လူျံၤက ံာ် ၉:၉
• ဒီးလ အတ ံာ်န ,ံာ် ဖဲကစ ံာ်ယ ံာ်ရးဆ ထ ံာ်လ ဟ ံာ်ရ ံာ်အမဲ ံာ်ညါ, အဝဲတအဲးထီ ံာ်အထးခ ံာ်ဒးီ စှံးဆ တ ံာ်ဖဲ
ဟျံၤရ ံာ်သက
ှံ
ံာ်အီျံၤဘ ံာ်. လူျံၤက ံာ် ၂၃:၆-၁၂
• ပျံၤသ ံာ်တဖ ံာ်အှံျံၤ, တ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ် တဖ ံာ် အ ံာ်ခးက ံာ်လ ံာ် အဝဲသ ံာ်အခ ံာ်န ံာ်လီျံၤ. ကတျံၤဒ ၂၉:၁, ယှံးရမှံယျံၤ ၇:၁၆,
ယရါယျံၤ ၅၅:၆, ၂ ကရှံ ံာ်သူး ၆:၂, ဧျံၤဘဘှံျံၤ ၂:၃ ဒီး ကလျံၤတှံ ၆:၇
• နတ ံာ်ဃထ တက ံာ်-လ ယျံၤအတ ံာ်ဘ းတ ံာ်ဖ ံာ်အဃ မံာ်နဟဲကျံၤပီ ံာ်ယျံၤလီျံၤသး ခဲကနှံ ံာ်အျံၤှံ တက ံာ်
ဒီးနဘ ံာ်တ ံာ်အ ံာ်ကျံၤခီ ံာ်ကျံၤနျံၤလီျံၤ! မတမ ံာ်ဘ ံာ်ဒးီ - နကဘ ံာ်ယျံၤအ ံာ်လ ယျံၤအတ ံာ်သးထီ ံာ်
ဒီးအတ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ်အဖီလ ံာ်တက ံာ်. ရမျံၤ ၆:၂၃

