
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ- မးသ ဲ၁၆:၅-၁၂    Matthew 16:5-12   05/22/2022 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်- ပ ှၤလၢဘ ၣ်တၢ ၣ်ဟ  ၣ်အှီၤသးစီဆ ှံအမဲ ၣ်ခ ှံ/သးစီဆ ှံအ းထ ီၣ်တ ဖ ၣ်အတၢ ၣ်အ  ၣ်သး 

တ ံာ်တ  ံာ်ထ-ူ ပ ှၤခရှံ ၣ်ဖ နၢီ ၣ်နၢီ ၣ်သ  ၣ်တဖ ၣ် ဒ  ၣ်ထ ီၣ်လၢခရှံ ၣ်အပ ှၤထဘီ . ၂ ပ  ၣ်တရ း ၃:၁၈. 

 

၁. အဝဲသ  ံာ်ဃုထှံ ံာ်တ ံာ်ကပီီၤ(အဆ ဖ  ၅က) 

• တၢ ၣ်န ၣ်န   ၣ် မ ၢ ၣ်သးအတၢ ၣ်ထှံ ၣ်/သးစီဆ ှံအမဲ ၣ်အ းထ ီၣ်(၁ မ ှၤရ ှ့ ၁၅:၆; ယ ှၤဟ ၣ် ၈:၅၆; ဧ ှၤဘဘှံှၤ ၁၁:၁၃). 

• အပ ဲၢ ၣ်အဘ ီၣ်သ  ၣ်တဖ ၣ်န ၣ်တၢ ၣ်လၢယ  ၣ်ရ းတဲလီှၤအှီၤဘ ၣ်ဃးလၢအဂ ၢ ၣ်(ယ ှၤဟ ၣ် ၈:၁၂) ဒးီ လှံ ၣ်စီဆ ှံအလီၢ ၣ်လှံှၤတကဘတ ၢ ၣ် 

အတၢ ၣ်အၢ ၣ်လီှၤအလီီှၤတဖ ၣ်(ယရ ှါယှၤ ၄၂:၆; စှံးထ ီၣ်ပဘတၢှၤ ၂၇:၁). 

• အပ ဲၢ ၣ်အဘ ီၣ်တဖ ၣ်သ  ၣ်ညှါဝဲလၢ ပ ှၤလၢအသးစီဆ ှံအ းထီ ၣ်အသးတဘ ီဂ ှၤတဘ ီဂ ှၤန   ၣ်  မ ၢ ၣ်တၢ ၣ်ဟဲခီဖ  လၢယ ှၤလီှၤ(ယ ှၤဟ ၣ် ၃:၃; စှံးထညီပဘတၢှၤ 

၁၁၉:၁၈,၃၃,၃၆,၇၃; ယှံးရမှံယှၤ ၂၉:၁၃-၁၄).  

• ခရှံ ၣ်မှၤဘ ှါက ှၤပသးစီဆ ှံအမဲ ၣ်ခ ှံလၢအပတီၢ ၣ်သ  ၣ်တဖ ၣ်(မၢ ၣ်က း ၈:၂၂-၂၆). 

 

၂. အဝဲသ  ံာ်ဆ  ံာ်အ ဆ  ံာ်သတီ ံာ်ခှံံးတ ံာ်နီၤ(အဆ ဖ  ၅က) 

• အပ ဲၢ ၣ်အဘ ီၣ်တဖ ၣ် ဃ ၣ်က ှံ ၣ်အသးဆ  ပ ှၤဖှၤရှံှၤရ ဲဒးီပ ှၤစှၤဒ ှၤကဲလၢအသးစီဆ ှံအမဲ ၣ်ခ ှံတအ းထ ီၣ်ဘ ၣ်သ  ၣ်တဖ ၣ်, မ ၢ ၣ်လၢ အဝဲသ  ၣ်ဆ ၢတဖ ၣ် 

ဆ ၢပ ှၤလၢအပ  ၣ်အခှံတဖ ၣ်ဆ တၢ ၣ်ခှံးတၢ ၣ်နှၤအှါထ ီၣ်ဒးီ အၢထ ီၣ်သထီီ ၣ်အှါထ ီၣ်န   ၣ်လီှၤ(မးသ ဲ၂၃:၁၅). 

• အပ ဲၢ ၣ်အဘ ီၣ်သ  ၣ်တဖ ၣ် တၢ ၣ်န ၣ်မ ၢ ၣ်အ  ၣ်စ ှၤဘ ၣ်ဆ ၣ်(မးသ ဲ၈:၂၆; ၁၆:၈), အဝဲသ  ၣ်အသးစီဆ ှံအမဲ ၣ်ခ ှံထှံ ၣ်တၢ ၣ်မ ၢ ၣ်တရ ဲ, မ ၢ ၣ်ကဒဘု ၣ်ဆ ၣ် 

ယ  ၣ်ရ းပၢှၤဃ ၣ်အဝဲသ  ၣ်ဒးီ အဝဲသ  ၣ်ပ  ၣ်ဝဲယ  ၣ်ရ းအခှံန   ၣ်လီှၤ(ယ ှၤဟ ၣ် ၆:၆၇-၆၉).  

 

၃. အဝဲသ  ံာ်ဒ ံးန   ံာ်ဘ ံာ်အါထ ီံာ်တ ံာ်ကပီီၤ(အဆ ဖ  ၅-၁၁) 

• တၢ ၣ်န ၣ်တစဲးဖ /တၢ ၣ်န ၣ်စ ှၤအဃ (သးစီဆ ှံအတၢ ၣ်ထှံ ၣ်)  အဝဲသ  ၣ်တၢ ၣ်န ၣ်လၢနၢီ ၣ်သးတကပှၤစ ၢ ၣ်ကီးစ ှၤဝဲန   ၣ်လီှၤ.(အဆၢဖ  ၉က,၁၁က) 

• တၢ ၣ်န ၣ်န   ၣ် မ ၢ ၣ်တၢ ၣ်က ၢ ၣ်တၢ ၣ်ဆ ခရှံ ၣ်အအ  ၣ်, ပနၢီ ၣ်ခ အမဲ ၣ်ခ ှံ က ၢ ၣ်တၢ ၣ်လၢခ တကပှၤ, လၢဟီ ၣ်ခ  ၣ်တကပှၤဒၣ်သ းကမှၤလၢပ ဲှၤပတၢ ၣ်လ  ၣ်ဘ ၣ်လီှၤ. 

ပ ှၤလၢအအ  ၣ်ဒးီ တၢ ၣ်န ၣ်စ ှၤသ  ၣ်တဖ ၣ်(အဆၢဖ  ၈) အှါတက ၢ ၣ်အ  ၣ်မ လၢနၢီ ၣ်ခ အပတီၢ ၣ်န   ၣ်လီှၤ(အဆၢဖ  ၇,၈,၁၁က). 

• ပဝဲလၢ အအ  ၣ်ဒးီတၢ ၣ်န ၣ်စ ှၤသ  ၣ်တဖ ၣ်အှံှၤ ပလ  ၣ်ဘ ၣ်အှါထ ီၣ် တၢ ၣ်ကပီှၤ(မးသ ဲ၆:၂၈-၃၃). 

• ပလီၢ ၣ်သ  ၣ်ပလီၢ ၣ်သးတက ၢ ၣ်(အဆၢဖ  ၆,၁၁ခ)ပလ  ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်ဟ  ၣ်ပလီၢ ၣ်(၁ ကရှံ ၣ်သ း ၁၀:၁၂). 

• က  ၣ်မှံ ၣ် ဖဲအှံှၤန   ၣ် အပန ီၣ်မ ၢ ၣ်ဝဲ လၢ ပ ှၤလၢအသ  ၣ်က ှၤသကီ ှၤတၢ ၣ်လၢအကမ ၣ်တဖ ၣ်(အဆၢဖ  ၁၂), လၢအမ ၢ ၣ် ပ ှၤအှံှၤစရ  လးဖ တဖ ၣ် 

တဘ ၣ်လဲှၤစ  ၣ်ထ ီၣ်ဝဲလၢ ကီၢ ၣ်အးဲက ပတ းအခ ၢဘ ၣ်(၂ မ ှၤရ ှ့ ၁၃-၁၅). 

• ပ ှၤဖှၤရှံှၤရ ဲ လၢအလီှၤဂ ၣ်ဒးီ က  ၣ်မှံ ၣ် အှံှၤ မ ၢ ၣ်  ပ ှၤလၢအပ ၣ်မှၤအသး/ပ ှၤလီတၢ ၣ်ဝ ှၤတၢ ၣ်သ  ၣ်တဖ ၣ်(လ ှၤက ၣ် ၁၂:၁; မးသ ဲ၂၃:၂၇; ကလှၤတှံ ၃:၂-၃) 

ဒးီ ပ ှၤစှၤဒ းကသဲ  ၣ်တဖ ၣ်မ ၢ ၣ်ပ ှၤသ လှံ ၣ်သ လဲၢ ၣ်သဘ ှ့ပီညှါတဖ ၣ် (မှၤတၢ ၣ် ၂၃:၈; ကလီးစဲ ၂:၈). အဝဲသ  ၣ်ခှံကလု ၣ်အှံှၤ ပ ၣ်ဒ  ၣ်ပ ှၤကညီ,  

ဒးီသမၢဝဲဒ ၣ် ခရှံ ၣ်န   ၣ်လီှၤ.  

 

၄. အဝဲသ  ံာ်တဖ ံာ် ခရှံ ံာ်သ  ံာ်လ ဘ ံာ်အီီၤ(အဆ ဖ  ၁၁ခ-၁၂) 

• မှၤတၢ ၣ် ၁:၃; ယ ှၤဟ ၣ် ၁၄:၂၆; ၁၆:၁၂-၁၅; ၁ ကရှံ ၣ်သ း ၂:၄-၅, ၉-၁၀, ၁၂. 

• ဒၣ်သ းပတၢ ၣ်လ  ၣ်ဘ ၣ်တဖ ၣ် ပကန  ၢ ၣ်ဘ ၣ်အလၢအပ ဲှၤအဂီၢ ၣ် ပဘ ၣ်က ၢ ၣ်တၢ ၣ်ဆ ခရှံ ၣ်အအ  ၣ်တဘ ယ  ၣ်ဃ(ီ ၂ ကရှံ ၣ်သ း ၉:၁၀; ကလှၤတှံ ၂:၂၀;  

ကလီးစဲ ၃:၁-၂; ဧ ှၤဘဘှံှၤ ၁၂:၂). 

• ပသးဟ းဝး,ဂဲှၤဆ  ၣ်ထ ီၣ်လၢတၢ ၣ်အ ဲၣ်အပ ှၤ(လ ှၤက ၣ် ၂၄:၃၂; ၂ သ းစှၤလနှံ ၂:၁၀ခ). 


