
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ-မးသ ဲ၁၆:၁-၄    Matthew 16:1-4    05/15/2022 

တ ၢ်ဂ  ၢ်မ  ၢ်ပ  ၢ်-တ ၢ်အ  ၢ်သးလ  အသးစီဆ ှံအမ  ၢ်ခ ှံတထှံ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်/သးစီဆ ှံအမ  ၢ်တအ းထ ီၢ်ဘ ၢ်. 

တ ၢ်တ  ၢ်ထ-ူ ယ ွၤဟ  ၢ်လီွၤတ ၢ်ပန ီၢ်လ မူခ  ၢ်တကပွၤ-ခရှံ ၢ်တ ၢ်ဂ ွၤဆ ထ  ၢ်က ွၤလ တ ၢ်သှံ. 

 

၁. လၢစီီၤအီၤဒ ံာ်အပ ီၤ ပဝဲက းဂီၤဒးဲအ  ံာ်ဖ ဲ ံာ်ဒးီသးစီဆ ှံလၢအမဲ ံာ်ခ ှံတထှံ ံာ်တၢ ံာ်ဘ ံာ်/သးစီဆ ှံအမဲ ံာ်တအ းထ ီံာ်ဘ ံာ်. 

• သးစီဆ ှံအမ  ၢ်တအ းထ ီၢ်ဘ ၢ်အခီပညီမ  ၢ်ဝ - အဝ သ  ၢ်ထှံ ၢ်/က  ၢ်တ ၢ်လ မ  ၢ်ခ ှံဘ ၢ်ဆ ၢ် မ မ  ၢ်လ န ီ ၢ်သးတခီ, 

အဝ သ  ၢ်တန ၢ်ပ  ၢ်/တထှံ ၢ်တ ၢ်နတီမှံွၤဘ ၢ်. ထှံ ၢ်ဘ ၢ်ဆ ၢ်,တထှံ ၢ်ဒှံးတ ၢ်ဘ ၢ်(မးသ  ၁၃:၁၄-၁၅; ယှံးရမှံယွၤ ၅:၂၁).  

• လှံ ၢ်စီဆ ှံအလီ ၢ်လှံွၤတကတတ  ၢ် (စှံးထ ီၢ်ပတတ ွၤ ၇၃:၂၂; ၈၂:၅; ကတ ွၤဒ  ၄:၁၉; မှံကွၤ ၄:၁၂), ဒးီလှံ ၢ်စီဆ ှံလ အသတီကတတ  ၢ်( ယ ွၤဟ ၢ် ၃:၃; 

ရ မ ွၤ ၃:၁၁; ၁ ကရှံ ၢ်သူး ၂:၁၄; အ းဖ းစူး ၄:၁၈) တ ဘ ၢ်ပ ွၤလ  ပ ွၤကညီသ  ၢ်တဖ ၢ် မ  ၢ်လ တ ၢ်ဒ းဘးအဃ  အဝ သ  ၢ်အသးစီဆ ှံတအ းထ ီၢ်ဘ ၢ်.  

• မ  ၢ်ကီ ၢ်လှံ ၢ် စ  ၢ်ကီး က   ၢ်ဘ အဝ သ  ၢ်တဖ ၢ် အတ ၢ်ဆ ကမ  ၢ်ဆ ကမး(မးသ  ၁၃:၁၉; ၂ ကရှံ ၢ်သူး ၄:၄).  

 

၂. ပ ီၤလၢအသးစီဆ ှံအမဲ ံာ်တအ းထ ီံာ်ဒှံးဘ ံာ်တဖ ံာ်န   ံာ် ဃုထှံ ံာ်ထတဲၢ ံာ်ခှံးတၢ ံာ်နီၤ(အဆၢဖ  ၁က) 

• ပ ွၤဖွၤရှံွၤရ  - အဝ သ  ၢ်မ  ၢ်ပ ွၤတဖ ၢ်လ  အမွၤအါထ ီၢ်/က  းဖ န  ၢ်အါထ ီၢ်လ  ၢ်လ ၢ်ထသူနတူ ၢ်ဘ  တဖ ၢ်လ လှံ ၢ်စီဆ ှံ-ယ ွၤကလ  ၢ်ကထါအပူွၤ 

(မးသ  ၁၅:၉) 

• ပ ွၤစွၤဒွူၤက -မ  ၢ်ပ ွၤသ  ၢ်တဖ ၢ်လ အထ းလီွၤစ ွၤ, မွၤလီွၤစ ွၤလှံ ၢ်စီဆ ှံအဆ ဖ တဖ ၢ်လ လှံ ၢ်စီဆ ှံပူွၤ(မွၤတ ၢ် ၂၃:၈) 

• အဝ သ  ၢ်ခှံဖ အှံွၤ, အသးတလီွၤပလ  ၢ်အသးလ တ ၢ်နတီမှံွၤဘ ၢ်ဆ ၢ်(မွၤတ ၢ် ၂၃:၇), မ မ  ၢ်အဝ သ  ၢ်ခှံဖ လ  ၢ်အှံွၤ အ  ၢ်ဝ တ ၢ်ခှံးတ ၢ်နွၤလီွၤ 

( ယ ွၤဟ ၢ် ၃:၁၉). 

 

၃. ပ ီၤလၢအသးစီဆ ှံတအ းထ ီံာ်ဘ ံာ်န   ံာ် ဆ  ံာ်အၢတၢ ံာ်ကပီီၤလီီၤ(အဆၢဖ  ၁ခ-၃) 

• ပ ွၤလ အအ  ၢ်တ ၢ်ခှံးတ ၢ်နွၤန   ၢ်, ဆ  ၢ်အ တ ၢ်ကပီွၤလီွၤ(ယ ွၤဟ ၢ် ၃:၁၉-၂၀). 

• ပ ွၤဖွၤရှံွၤရ  ဒးီပ ွၤစွၤဒွူၤက တဖ ၢ် တဟ ဆူယ  ၢ်ရ းအအ  ၢ်ဒၢ်သ းအကထှံ ၢ်န   ၢ်တ ၢ်မ  ၢ်တ ၢ်တီဘ ၢ်, အဝ သ  ၢ်ဟ ဒၢ်သ းကမွၤက  ၢ်ယ  ၢ်ရ း, 

ဒးီက  းစ းဃ ထှံ ၢ်န   ၢ်ဝ အတ ၢ်ကမ ၢ်သ  ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ်လီွၤ.  

• အဝ သ  ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ် မ မ  ၢ်လ န ီ ၢ်ခ န ီ ၢ်ခီတကပွၤ အဝ မ  ၢ်က  ၢ်ဆူမူကပ ွၤလ ွၤန   ၢ် အထှံ ၢ်ဒးီသ  ၢ်ညါဝ လ  

မူခ  ၢ်အတ ၢ်အ  ၢ်သးန   ၢ်ဂ ွၤမ တမ  ၢ်တဂ ွၤဘ ၢ်လီွၤ. ဘ ၢ်ဆ ၢ် မ မ  ၢ်လ အန ီ ၢ်သးတကပွၤအမ  ၢ်ဘ ီ ၢ်ဒှံးအဃ  အဝ သ  ၢ်တသ  ၢ်ညါဒးီတန ၢ်ပ  ၢ်ကစ ၢ်ယ ွၤ 

ဟ  ၢ်တ ၢ်ပန ီၢ်လ အဆ ကတီ ၢ်ဝ န   ၢ် လ အမ  ၢ်- ယ  ၢ်ရ းမ  ၢ်ခရှံ ၢ်(မးသ  ၁၅:၁၄; ၂၃:၁၆, ၁၇,၂၄). 

 

၄. လၢအသးစီဆ ှံတအ းထ ီံာ်ဘ ံာ်အသးအဃ ယှံ ံာ်ထ ီံာ်ဒးီ အကဲထ ီံာ်လၢတၢ ံာ်ဒးဲဘး(အဆၢဖ  ၄က) 

• ခီဖ  လ အတ ၢ်ဒ းဘးတဖ ၢ်က ွၤထီ ၢ်က ွၤထ ီၢ်အဃ , အဝ သ  ၢ်သမ က ှံ ၢ် တ ၢ်ပန ီၢ်တဖ ၢ်လ  အန  ၢ်ဆူယ  ၢ်ရ းလ အမ  ၢ်ခရှံ ၢ်(မ ွၤရ ှံအွၤ), 

တ ွၤဒ ၢ်လ  ၢ်တန ၢ်ဝ လ  ခရှံ ၢ်အတ ၢ်ဂ ွၤဆ ထ  ၢ်လ တ ၢ်သှံဘ ၢ်(မးသ  ၂၈:၁၁-၁၅; လူွၤက ၢ် ၁၆:၃၁). 

• တ ၢ်ပန ီၢ်လ ဝှံစီွၤယ ွၤနါတဖ ၢ်-(မးသ  ၁၂:၃၉-၄၁). ခရှံ ၢ်မ  ၢ်ယ ွၤဒးီဂ ွၤဆ ထ  ၢ်သမူထ ီၢ်က ွၤလ တ ၢ်သှံအသတီဘ ီ 

(မးသ  ၄:၁၀; ၂၈:၁၇; ရ မ ွၤ ၁:၄).  

 

၅. ယ ီၤစှံ ံာ်ညီ ံာ်ဃ ံာ်အဝဲသ  ံာ်လၢ ပ ံာ်လီီၤတ ဲံာ်တ ၢ ံာ်အဝဲသ  ံာ်/ပ ံာ်မၢ ံာ်က ှံ ံာ်ဝဲ(အဆၢဖ  ၄ခ) 

• ပ ွၤလ အဘ ၢ်တ ၢ်ဆ  ၢ်အ -ပ ွၤတ ၢ်ဒ းဘးဖ လ  အဝ သ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်တ  ၢ်က ှံ ၢ်အွီၤလ အတ ၢ်ဒ းဘးလ အအ  ၢ်ဝ အပူွၤ. 

အဝ သ  ၢ်ဒ းန   ၢ်ဘ ၢ်ယ ွၤအတ ၢ်စှံ ၢ်ညီ ၢ်လ အတီအလ ွၤ, တမ  ၢ်ဘ ၢ်ယ ွၤအတ ၢ်သူ ၢ်ကညီွၤသးကညီွၤဘ ၢ် 

(ရ မ ွၤ ၁:၁၈,၂၄,၂၆,၂၈; မးသ  ၁၁:၁၅-၂၆; ရ မ ွၤ ၉:၁၅-၁၈). 

• ယ ွၤသူ ၢ်ကညီွၤသးကညီွၤပ ွၤဒးီ အ းထ ီၢ်န   ၢ်ပမ  ၢ်ခ ှံအတ ၢ်ထှံ ၢ်(စှံးထ ီၢ်ပတတ ွၤ ၁၁၉:၁၈: ၁ ကရှံ ၢ်သူး ၂:၁၂). 


