
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ- မးသ ဲ၁၆:၁၈-၂၀   Matthew 16:18-20   06/05/2022 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်- နမ  ံာ်ပ ှၤ/န ီ ံာ်တဂှၤလ အဘ ံာ်ဃးဒးီ ခရှံ ံာ်အတ ံာ်အ  ံာ်ဖ   ံာ်ဧါ? 

တ ံာ်တ  ံာ်ထ-ူ ပ ှၤလ အ  ံာ်လ ခရှံ ံာ်အပူှၤတဖ ံာ် အ  ံာ်လီှၤလီှၤတူ ံာ်လ  ံာ်လ  ခရှံ ံာ် မ  ံာ် ကစ ံာ်ဒးီပ ှၤအ  ံာ်က ှၤခီ ံာ်က ှၤတ ံာ်န   ံာ်လီှၤ. 

 

၁. မ ့ၤရ ှံအ့ၤ အတ ၢ်အ  ၢ်အသး(အဆ ဖိ ၁၆-၁၇) 

• လ "တ ံာ်အဆ ကတ  ံာ်လ တ ံာ်အ  ံာ်ဖ   ံာ်/သရ  ံာ် အတ ံာ်အ  ံာ်လီှၤအလီီှၤဒးီတူ ံာ်လ  ံာ်တ ံာ်အဝဲအှံှၤ" ယ ှၤဟ  ံာ်လီ ံာ်ဖ ါထ ီံာ်တ ံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ်လ   

ပ ှၤတသ  ံာ်ညါဘ ံာ်လီှၤ.  

• အဝဲအှံှၤ မ  ံာ်တ ံာ်ဟ  ံာ်ဂှံ ံာ်ဟ  ံာ်ဘါလ  ပဂီ ံာ်လီှၤ. တ ံာ်ဘါတ ံာ်ဂီှၤတ ံာ်ဖ ီ ံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ် မ  ံာ်ရှၤလီှၤအသးသက ှၤဘ ံာ်ဆ ံာ်, ယ ှၤအ  ံာ်ဒးီအပ ှၤ 

အ  ံာ်အသးထဘီ န   ံာ်လီှၤ. မှၤတ ံာ် ၄:၁၉-၂၀, ၁၈:၉-၁၀; ယ ှၤဟ ံာ် ၁:၆-၈.  

 

၂. မ ့ၤရ ှံအ့ၤ အတ ၢ်အ ိၢ်ဖ ိ ၢ် (အဆ ဖိ ၁၈-၁၉) 

• "လ  ံာ်" ဖဲအှံှၤန   ံာ် မ  ံာ်ဝဲ ခရှံ ံာ်, တမ  ံာ်ဘ ံာ်စီှၤပ  ံာ်တရူး မ တမ  ံာ် ပ ံာ်ဒ  ံာ်/တ ံာ်အ  ံာ်ဖ   ံာ်ခ  ံာ်န ံာ်ဘ ံာ်. 

• ယ  ံာ်ရ းမ  ံာ်တ ံာ်အ  ံာ်ဖ   ံာ်ခဲလ  ံာ်အခ  ံာ် န   ံာ်လီှၤ(ပ ှၤလ အဘ ံာ်တ ံာ်က းအှီၤတဖ ံာ်) ကလီးစ ဲ၁:၁၅-၁၈. 

• ယ  ံာ်ရ းအ  ံာ်လီှၤအလီီှၤဝဲလ  အဝဲကသူ ံာ်ထ ီံာ်သရ  ံာ်လ  ပ ှၤလ အအ  ံာ်လီှၤတူ ံာ်လ  ံာ်ဒးီစူ ံာ်က ှၤန ံာ်က ှၤအှီၤ ဒံာ်စီှၤပ  ံာ်တရူးစှံးဝဲအသ းန   ံာ်လီှၤ. 

(အဆ ဖ  ၁၆) 

• တ ံာ်လီှၤကမ ကမ  ံာ်ဝဲ-ယ  ံာ်ရ းအတ ံာ်ဟဲအဆ ကတ  ံာ်တဘ ီအှံှၤ ဒံာ်သ းအကသူ ံာ်ထ ီံာ်ဝဲ အသရ  ံာ်/တ ံာ်အ  ံာ်ဖ   ံာ်တဖ ံာ်, 

တမ  ံာ်လ အကဟဲသူ ံာ်ထ ီံာ်ဟီ ံာ်ခ  ံာ်ဘမီ  ံာ်ဘ ံာ်(လ တ ံာ်ဟဲက ှၤခှံဘ ီတဘ ီ).  

• ယ  ံာ်ရ းအတ ံာ်အ  ံာ်ဖ   ံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ် ကမှၤန ှၤဝဲတ ံာ်လ အကဟဲဘ ံာ်တှံ ံာ်တ ံာ်အှီၤခဲလ  ံာ်န   ံာ်လီှၤ. ၁ ယ ှၤဟ ံာ် ၅:၄-၅. 

• ပဲတတီ/ပဲတရီ-မ  ံာ်ဝဲတ ံာ်ဖ တ ံာ်လှံှၤတခါလ အကဒသီဒ ပ ှၤ/တမ  ံာ်လ ပကမှၤကမ ံာ်တ ံာ်ဘ  သဲစးဘ ံာ်. 

• တ ံာ်အ  ံာ်ဖ   ံာ်သရ  ံာ်တဖ ံာ်ကဘ ံာ်ဂ  ံာ်လဲှၤဆူညါ ဒဒူ ူလ တ ံာ်ဂှံ ံာ်ဆူ ံာ်ဘါဆူ ံာ်အပူှၤ ဒံာ်သ း ကန  ံာ်လီှၤဆူ ံာ်ဒးီမှၤလီှၤပ ီ ံာ်က ှံ ံာ် ကစ  ံာ်လ  

တ ံာ်ဘါတ ံာ်ဂီှၤတဖ ံာ် ဒံာ်လ အမ  ံာ်  Pan ဖဲ အယ ှၤအ  ံာ်ဝဲဆ းဝဲအလီ ံာ်လီှၤ. ၂ ကရှံ ံာ်သူး ၁၀:၄-၅. 

• တ ံာ်အ  ံာ်ဖ   ံာ်သရ  ံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ် ယ ှၤဟ  ံာ်အဝဲသ  ံာ်တ ံာ်ခ ဲးတ ံာ်ယ ံာ်လ  ကစ တှံ ံာ် မ တမ  ံာ်ဃ  ံာ်လီှၤက ှံ ံာ်, တတီဆ  တ ံာ် မ တမ  ံာ် တူ ံာ်လ  ံာ်တ ံာ်, 

ပ  ံာ်တ ံာ်ကမ ံာ်မ တမ  ံာ်တပ  ံာ်တ ံာ်ကမ ံာ်ဘ ံာ်, ဒးီဘ းဘ ံာ်ရှၤလီှၤတ ံာ်မ  ံာ်တ ံာ်တီ မ တမ  ံာ် တ ံာ်တမ  ံာ်တ ံာ်တတီဘ ံာ်တဖ ံာ် လ  

ယ ှၤလ အအ  ံာ်လ မူခ  ံာ်တဂှၤပ ံာ်လီှၤဃ ံာ်ဝဲန   ံာ်လီှၤ. မးသ ဲ၁၈:၁၈; ၂ ပ  ံာ်တရူး ၁:၃ 

 

၃. မ ့ၤရ ှံအ့ၤ အတ ၢ်ခူသ ူၢ် 

• လှံ ံာ်စီဆ ှံအလီ ံာ်လှံှၤတကတတ  ံာ် ပ ံာ်ဖ ါဝဲလ  မ ှၤရ ှံအှၤ န   ံာ် တ ံာ်ထှံ ံာ်အ  ံာ်ခှံမှံှၤ- ပ ှၤဒပူ ှၤဃ ှၤလ အကဟဲမှၤန ှၤတ ံာ်(စှံးထ ီံာ်ပတတ ှၤ ၂), ဒးီ 

ပ ှၤမှၤတ ံာ်ဖ လ အဟဲတူ ံာ်တ ံာ်နးတ ံာ်ဖ ီ ံာ်(ယရ ါယှၤ ၅၁) 

• အါတက  ံာ်ပ ှၤယူဒှၤဖ တဖ ံာ်, ဒံာ်စီှၤပ  ံာ်တရူးအသ း(မးသ ဲ၁၆:၂၁-၂၃) ဒးီ ပ ှၤဘ  တ ံာ်စီှၤယ ှၤဟ ံာ် (၁၁:၁-၁၉) ဃ ထ ဝဲ တ တခါဘ ံာ်ဆ ံာ် လဲှၤကပ ံာ်ဝဲ 

ခှံခါတခါန   ံာ်လီှၤ. 

• အါတက  ံာ် ယ  ံာ်ရ းပ ံာ်ခူသူ ံာ် ဝဲ တ ံာ်လ အဘ ံာ်ဃးဒးီ မ ှၤရ ှံအှၤ သ  ံာ်တဖ ံာ်လီှၤ. 

• တခ  းလ တ ံာ်ဒ းန   ံာ်ဘ ံာ်ခ  ံာ်သလ းတ ံာ်မှၤန ှၤန   ံာ် အဆ ကတ  ံာ် ကဘ ံာ်တူ ံာ်တ ံာ်ဖ ီ ံာ်တ ံာ်ယ ံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ်.   မးသ ဲ၁:၂၁; ယ ှၤဟ ံာ် ၁၈:၃၆;  

ရ မ ှၤ ၁၄:၁၇. 


