
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ- မးသ ဲ၁၅:၁၂-၂၀          Matthew 15:12-20    04/10/2022 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်- မ  ံာ်နန ံာ်ပ  ံာ် တ ံာ်ဂ  ံာ်လ  ံာ်ဘ လီ  ံာ်လ  အဘ ံာ်ဃးဒးီ တ ံာ်တကဆ တီဖ ံာ်န   ံာ်ဧါ? 

တ ံာ်တ  ံာ်ထ-ူ ခရှံ ံာ်ဖ တ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါအှံံၤ, ဒ းသန  ံၤထ ီံာ်အသးလ  နန ီ ံာ်သး အတ ံာ်အ  ံာ်သးလီံၤ. 

 

၁. အပ   ျဲၢ်အဘ  ျဲၢ်တဖ ျဲၢ် ဘ ျဲၢ်ယ  ျဲၢ်ဘ ျဲၢ်ဘ  တ ျဲၢ် (အဆ ဖ  ၁၂) 

• ယ  ံာ်ရ းအပ ဲ ံာ်အဘ ီံာ်တဖ ံာ်အှံံၤ, လ အဖ သ ံာ်လှံံၤလှံံၤ တ ံာ်သ  ံာ်လ သလီ အံီၤလ အကဘ ံာ်ပ ံာ်ကဲ တ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါအခ  ံာ်အန ံာ်တဖ ံာ်န   ံာ်လီံၤ. 

အဝဲသ  ံာ်မ ံၤထဒီါတ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါ အခ  ံာ်အန ံာ်တဖ ံာ်အှံံၤဒးီ, မ  ံာ်အထီဒါစ  ံာ်ကီးယ ံၤန   ံာ်လီံၤ.  

• ယ  ံာ်ရ းကတ ံၤတ ံာ်အှံံၤ ဒံာ်သ းအကကတ ံၤဆါဝဲ ဒးီ ထဒီါဝဲ ပ ံၤဖံၤရှံံၤရ ဲသ  ံာ်တဖ ံာ် အတ ံာ်သ  ံာ်တ ံာ်သတီ ံာ်ဘ  တဖ ံာ်လ  အဝဲသ  ံာ် ထ းထ ီံာ်ဝဲဒ ံာ် 

ဒံာ်သ းအကပ ံာ်ဝဲပ ံၤကညီအတ ံာ်သ  ံာ်တ ံာ်သတီ ံာ်ဘ  လ  ယ ံၤအကလ  ံာ်ကထါအဖီခ  ံာ်လီံၤ. 

• "တ ံာ်လ ခရှံ ံာ်အတ ံာ်သးခ ကစီ ံာ်အှံံၤ, လ ပ ံၤလ အတစူ ံာ်က ံၤန ံာ်က ံၤတ ံာ်တဖ ံာ်အဂီ ံာ်/လ ပ ံၤလ အတအ  ံာ်ဖ ဲ ံာ်ထ ီံာ်ဒှံး ခှံစ တစ အဂီ ံာ်, မ  ံာ်တ ံာ်လ  

ထဒီါဝဲဒ ံာ်အသး ဒးီ ဒ ကန ံာ်ဝဲတမ  ံာ်ဘ ံာ်ထဘီ လီံၤ. "[ Machen] ယ ံၤဟ ံာ် ၃:၁၉-၂၀.  

• ယ  ံာ်ရ း နံီၤဖးတ ံာ်, တ ံာ်တီတ ံာ်လ ံၤနံီၤဖးတ ံာ်, ဒးီတ ံာ်သးခ ကစီ ံာ်စ  ံာ်ကီး နံီၤဖးတ ံာ်လီံၤ. လူံၤက ံာ် ၂၀:၁၃ 

 

၂.ကစ ျဲၢ်(ခရ  ျဲၢ်)ပ ျဲၢ်ဖ ျါထ  ျဲၢ်အဝ  သ  ျဲၢ်တ ျဲၢ်ကမ ျဲၢ် (အဆ ဖ  ၁၃-၁၄) 

• "ကယဲ ံာ်သ  ံာ်" အခီပညီမ  ံာ်ဝဲ ပ ံၤဖံၤရှံံၤရ ဲ ဒးီအဝဲသ  ံာ် အပ ံၤကညီတ ံာ်သ  ံာ်တ ံာ်သတီ ံာ်ဘ  ဒးီအလ  ံာ်အလ ံာ်အထသူန ူတဖ ံာ်လီံၤ. အဝသ  ံာ်ခဲလ  ံာ် 

ကဘ ံာ်တ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ်အီံၤ"ကဘ ံာ်တ ံာ်ထးဲထ ီံာ်က ှံ ံာ်အံီၤ"ဒးီမံၤဟးဂီံၤက ှံ ံာ်အံီၤလီံၤ. မးသဲ ၁၃:၂၄-၃၀, ၃၆-၄၃. 

• မ  ံာ်လ အဝဲသ  ံာ်တဖ ံာ် အသးစီဆ ှံအမဲ ံာ်တအ းထ ီံာ်ဒှံးဘ ံာ် ဒးီ အသးသ  ံာ်တဖ ံာ်က ံၤဒ  ံာ်မးအဃ , အ  ံာ်ယှံံၤဒးီအံီၤတက  ံာ်. နပ  ံာ် မတံၤမတံၤအခှံန   ံာ် 

ပလီ ံာ်နသးတက  ံာ်! ၂ ယ ံၤဟ ံာ် ၇-၁၁, ကတ ံၤဒ  ၄:၁၄-၁၉, မးသ ဲ၂၃:၁၅, ၂ ကရှံ ံာ်သူး ၆:၁၄-၇:၁. 

 

၃. အပ   ျဲၢ်အဘ  ျဲၢ်တဖ ျဲၢ်အ သးဒ ဝ ဒ ဝ ီၤဒ းတန  ျဲၢ်ပ  ျဲၢ်ဘ ျဲၢ်တ ျဲၢ်ဘ ျဲၢ် (အဆ ဖ  ၁၅) 

• တ ံာ်ကတ ံၤဒ  လ စီံၤပ  ံာ်တရူး အ ဲံာ်သ းလ  ကစ ံာ်ခရှံ ံာ်ရ ဲပ းအီံၤန   ံာ် အ  ံာ်လ အဆ ဖ  ၁၁ န   ံာ်လီံၤ. 

• ဒံာ်စီံၤပ  ံာ်တရူး မ  ံာ်ပ ံၤယူဒံၤဖ လ အဂ ံၤတဂံၤစ  ံာ်ကီးအသ း, အဝဲကသမ ဝဲ ပ ံၤတ ံာ်သ  ံာ်တ ံာ်သတီ ံာ်ဘ  သဲစးန   ံာ်ကီဒ  ံာ်မးလ အဂီ ံာ်လီံၤ. ၃ မ ံၤရ ှ့ ၁၁, 

မံၤတ ံာ် ၁၀:၁၃-၁၄, ကလံၤတှံ ၂:၁၁-၁၂. 

• တ ံာ်သ  ံာ်တ ံာ်သတီ ံာ်ဘ  သစဲး ဒ းအ  ံာ်ဒးီ တ ံာ်သးဒ ဒ,ီ သးဒှံဝ ံၤဒှံဝီံၤ, နမံၤသှံအံီၤကီဒ  ံာ်မး, ဒးီဟ  ံာ်စ  ံာ်ကီးပ ံၤတ ံာ်အ  ံာ်ကီံၤလ အတမ  ံာ်တတီ, 

ဒးီဆ  ပ ံၤဆူလ  ံာ်ရ ံာ်အပူံၤန   ံာ်လီံၤ. မးသ ဲ၂၃:၃၃ 

 

၄. ကစ ျဲၢ်(ခရ  ျဲၢ်) ရ  ပ း ဂ ီၤထ  ျဲၢ်က ီၤတ ျဲၢ်အခ ပည  (အဆ ဖ  ၁၆-၂၀) 

• ယ  ံာ်ရ းအပ ဲ ံာ်အဘ ီံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ် အတ ံာ်န ံာ်မ  ံာ်အ  ံာ်ဒ ံာ်ထတဲစဲးဖ ဧ ံၤဒ ံာ်လဲ ံာ်, ယ  ံာ်ရ းပ ံာ်ဖ ါထ ီံာ်တ ံာ်အဲ ံာ်လ အဝဲသ  ံာ်အဖီခ  ံာ်. 

• ယ  ံာ်ရ း ရ ဲပ း ဝဲ ဒ ံာ်လ  ပ ံၤဖံၤရှံံၤရ ဲသ  ံာ်တဖ ံာ်အှံံၤအဝဲသ  ံာ်"အလ  ံာ်အလ ံာ်အထသူန"ူလ အမံၤဝဲသ  ံာ်တဖ ံာ်န   ံာ် အခီပညီတအ  ံာ်နတီမှံံၤဘ ံာ်. 

တ ံာ်အ ီံာ်တ ံာ်အ ီန   ံာ်ဘ ံာ်ဃးဒးီလ  {န ီ ံာ်ခ တကပံၤ}, တဘ ံာ်ဃးလ သး{န ီ ံာ်သး, သးစီဆ ှံတကပံၤန   ံာ်ဘ ံာ်}. 

• တ ံာ်ဒးဲဘးခဲလ  ံာ်(အဆ ဖ  ၁၇) န   ံာ် ဟဲဝဲလ သးန   ံာ်လီံၤ. လူံၤက ံာ် ၆:၄၅; ကတ ံၤဒ  ၂၃:၇; ၄:၂၃; မ ံာ်ကူး ၇:၁၉; မံၤတ ံာ် ၁၀.  

• ပ ံၤလ တသ ကဆ အီစ တဖ ံာ်န   ံာ်, တဘ ံာ်တ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ်ဃ ံာ်ဘ ံာ်, မ မ  ံာ်ပ ံၤလ အတသ ကဆ အီသးတဖ ံာ်န   ံာ် ကဘ ံာ်တ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ်ဃ ံာ်အံီၤလီံၤ. တှံတူး 

၃:၅ 


