လှံ ံာ်စီဆ-ှံ မးသဲ ၁၅:၁-၁၁
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တ ံာ်ဂ ံာ်မ ံာ်ပ ံာ်- မ ံာ်ပဒကန ံာ်မၤထခ
ဲ ရှံ ံာ်အပၤတ ံာ်မ ဖသ ံာ်တဖ ံာ်အလ ံာ်အလ ံာ်, လ လှံ ံာ်စီဆသ
ှံ
ံာ်တဖ ံာ်န ံာ်ဧါ?
တ ံာ်တ ံာ်ထ-ူ တ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါလ အတီ, သးတ ံာ်န ံာ်လ အတီ, ပဒကမၤထဲထလ
ဲ ှံ ံာ်စီဆယ
ှံ ၤအကလ ံာ်ကထါတမှံၤဧၤ
၁. ဘ ၣ်ဃးဒး တ ၣ်လ ၣ်တ ၣ်လ ၣ်(အဆ ဖိ ၁-၂)
• ပၤယူဒၤဖတ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါခ ံာ်န ံာ်လ အဒ ံာ်သ ံာ်တဖ ံာ်အၤှံ , အဝဲသ ံာ်ပ ံာ်ကမ ံာ်ယ ံာ်ရးဒီးသှံက ံာ်ဝဲတ ံာ်လီၤ. အဝဲသ ံာ်အတ ံာ်ပ ံာ်ကမ ံာ်တဖ ံာ်,

တမ ံာ်လ အဘ ံာ်ဃးဒီးနီ ံာ်ခတ ံာ်ကဆက
ဲ ဆဘ
ီ
ံာ်, မမ ံာ်လ အဘ ံာ်ဃးဒီးတ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါအလ ံာ်အလ ံာ်လ အဝဲသ ံာ်မၤဝဲတဖ ံာ်န ံာ်လီၤ.
• အဝဲသ ံာ်အတ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သီတ ံာ်ဘ လ အဒးအ ံာ်ထီ ံာ်ဝဲတဖ ံာ်န ံာ်- စှံးဝဲလ ယၤဟ ံာ်လီၤစီၤမၤရ ှ့ဒးီ အဝဲသ ံာ်န ံာ်ဘ ံာ်ဝဲန ံာ်လီၤ,

အဝဲဟ ံာ်လီၤတ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သီတဖ ံာ်လ ပၤသူ ံာ်ကသးပ ံာ်, ပၤခ ံာ်ပၤန ံာ်တဖ ံာ်ဒးီ , ပၤသ ံာ်တဖ ံာ်အှံၤ ကဲးလီၤဝဲလ မှံရနဲၤ(Misneh) လီၤ.
• အဝဲသ ံာ် အတ ံာ်ပ ံာ်ဒ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါထီ ံာ်တ ံာ်အှံၤ, မ ံာ်ထဲလ နီ ံာ်ခတကပၤ, တမ ံာ်လ သးဘ ံာ်. အဝဲသ ံာ်တ ံာ်မၤတဖ ံာ် မ ံာ်ဒံာ်သးလ နီ ံာ်ခန ံာ်

ပၤကထှံ ံာ်ဘ ံာ်လ အမ ံာ် ပၤတီပၤလၤ ဘ ံာ်ဆ ံာ် အဝဲသ ံာ်မ ံာ်ပၤလ အအဲ ံာ်မၤတ ံာ်ဒဲးဘးန ံာ်လီၤ.
၂. က ၣ်ဆ ၣ်မဲ ၣ်ဝဲ တ ၣ်လ ၣ်တ ၣ်လ ၣ်တဖ (ၣ် အဆ ဖိ ၃-၆)
• ယ ံာ်ရးစှံးဆ ကၤတ ံာ်ဒီး တဲဘ ံာ်အဝဲသ ံာ်လ အတ ံာ်မၤဒီးဟ ံာ်ဃ ံာ်ဝဲအဒတဖ ံာ်န ံာ်လီၤ. (အဆ ဖ ၄-၆)
• ယ ံာ်ရး ဖးဝဲ ၂ မၤရ ှ့ ၂၀:၁၂ ဒီးအဝဲတတီၤဖ ါဖဲ ၂ မၤရ ှ့ ၂၁:၁၇.
• အဝဲသ ံာ်မၤကမ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်မၤလ ံာ် ၅ ဘီတဘီလ အမ ံာ်"ယူးယီ ံာ်နမ ံာ်ဒီးနပ ံာ်တက ံာ်." မ ံာ်လ အမၤတ ံာ်အ ံာ်လီၤအီလီၤဒီးဒကန ံာ် ခၤဘဲ( Korban )

မ ံာ်ကူး ၇:၁၁-၁၂, အဝဲသ ံာ်တဲဝဲ လ အတ ံာ်စလီ ံာ်ခီ ံာ်ခ ံာ်သ ံာ်တဖ ံာ်ခဲလ ံာ် ကဘ ံာ်ဟ ံာ်ကဒါကၤဝဲဆူယၤအအ ံာ်အဃ အဝဲသ ံာ်အမ ံာ်အပ ံာ်မ ံာ်ဃ
တ ံာ်မၤစ ၤလ အီၤဘ ံာ်ဆ ံာ် တမၤစ ၤဘ ံာ်အမ ံာ်အပ ံာ်ဘ ံာ်(၄ မၤရ ှ့ ၃၀:၂).
• ဘ ံာ်ဆ ံာ်ဒးီ , အဝဲသ ံာ်မ ံာ်အဲ ံာ်ဒးသူဝဲ မတမ ံာ် ပ ံာ်ဃ ံာ်အတ ံာ်စလီ ံာ်ခီ ံာ်ခ ံာ်န ံာ်ဒးီ အဝဲသ ံာ် ဘးကဒါကှံ ံာ်တ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သီတ ံာ်ဘ ဝဲန ံာ်ဒးီ

သူဝဲထလ
ဲ အသးသန ံာ်လီၤ.
• နသးအတ ံာ်ပ ံာ်သးအမ ံာ်တ ံာ်ဒံာ်လဲ ံာ်ဒလ
ံာ် ဲ ံာ်န ံာ် ယၤသ ံာ်ညါဝဲတဘယူ ံာ်ဃလ
ီ ီၤ.ဧၤဘဘှံၤ ၄:၁၂-၁၃ ဒီး လူၤက ံာ် ၁၆:၁၅

၃) စ ၣ်ည ၣ်က့ၤ/သိ ၣ်ဃ ၣ်/ဘဘ ၣ်က့ၤတ ၣ်အလ ၣ်အလ ၣ်တဖ ၣ်(အဆ ဖိ ၇-၁၁)
• ဖဲအၤှံ ယ ံာ်ရးဖးဝဲ ယရါယၤ ၂၉:၁၃ န ံာ်လီၤ. ပၤဖၤရှံၤရဲသ ံာ်တဖ ံာ်အၤှံ မ ံာ်ပၤလ အပ ံာ်မၤအသး ဒီးဘူ ံာ်ထီ ံာ်ဘါထီ ံာ်တ ံာ်ထဲနီ ံာ်ခ,

တ ံာ်ကလီကလီဒးီ မၤထဲပၤကညီအလ ံာ်အလ ံာ်န ံာ်လီၤ, လ တ ံာ်အှံၤအဃ အဝဲသ ံာ်တဖ ံာ်န ံာ် ဘက းန ံာ်ဘ ံာ်ယၤအတ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ်သ ံာ်တဖ ံာ်လီၤ.
ယရါယၤ ၁:၁၃-၂၀, ဧၤမ ံာ် ၅:၂၁-၂၄
• အဝဲသ ံာ်မ ံာ်ပၤလီတ ံာ်ဖတဖ ံာ်, မ ံာ်ပၤဂဲၤဒတ
ဲ ဂၤလ အပ ံာ်မၤအသးဒီးက ံာ်ဘ အသးလ အတ ံာ်က ံာ်ဘ မဲ ံာ်အလီ ံာ်ခှံလီၤ. (အဝဲသ ံာ် မ ံာ်ဝဲဒ ံာ်

တ ံာ်သ ံာ်ခ ံာ်လ အဖူဝါအသးလ ခ ဘ ံာ်ဆ ံာ် လ အကပူတခီပဲၤထဲတ ံာ်အ ံာ်တ ံာ်က ံာ်လီၤ). စီၤကၤယှံ ံာ် ၁ မၤရ ှ့ ၄; မးသဲ ၂၃:၁၃,၁၅; မၤတ ံာ် ၅:၁၁၁.
• အဝဲသ ံာ်တဲဒးီ အ ံာ်လီၤအီလီၤတ ံာ်လ ယ ံာ်ရးဘ ံာ်ဆ ံာ်, အဝဲသ ံာ်တန ံာ်ဘ ံာ်ယ ံာ်ရးဘ ံာ်.

• အဝဲသ ံာ်တဖ ံာ် အတ ံာ်ဒကန ံာ်တအ ံာ်ဘ ံာ်, အဝဲသ ံာ်မၤယၤအတ ံာ်မၤမ ံာ်လ တ ံာ်ပ ှံၤတ ံာ်ဖးအဃ အဝဲသ ံာ် တအဲ ံာ်ယၤဘ ံာ်.
• အဝဲသ ံာ်အသးတဖ ံာ်အ ံာ်သက
ှံ
ံာ်သ/ှံ အသးလ အအီ ံာ်စ/တတီဃ ံာ်တ ံာ်,ဒံာ်အထးခ ံာ်စှံးကတၤတ ံာ်အသးန ံာ်(အတ ံာ်စှံးတ ံာ်ကတၤဒီးတ ံာ်ဖှံးတ ံာ်မၤတဖ ံာ်

) လီ ံာ်ဖ ါထီ ံာ်အသးန ံာ်လီၤ. လူၤက ံာ် ၆:၄၅; မးသဲ ၁၂:၃၇ ဒီး လူၤက ံာ် ၁၂:၁
• ပတ ံာ်ဒဲးဘးတဖ ံာ်အၤှံ , ဘက းဘ ံာ်တ ံာ်မၤဖ ါထီ ံာ်အီၤ, ဒီးဟဲစ ံာ်အီၤဆူ ယ ံာ်ရးလ အမ ံာ် တ ံာ်ကပီၤ, ဒံာ်သးပကပီ ံာ်ယ ံာ်လီၤကၤပသးဒီး

ဘ ံာ်တ ံာ်ပ ံာ်ကှံ ံာ်ပတ ံာ်ကမ ံာ်န ံာ်လီၤ. လူၤက ံာ် ၁၃:၃

