
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ- မးသ ဲ၁၈:၂၁-၃၅                                             Matthew 18:21-35                                  8/21/2022 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်-'တ ၢ်ပ  ၢ်က   ၢ်ပ ှၤဂှၤအတ ၢ်ကမ ၢ်န   ၢ် မ  ၢ်တ ၢ်ပန  ၢ်လ  ပမ  ၢ်ယ ှၤအဖိန  ၢ်န  ၢ်လ ှၤ' 

တ ံာ်တ  ံာ်ထ-ူ ဒၢ်ပမ  ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်တ အသ လ ခရ  ၢ်ပ ှၤအသိိးန   ၢ်, တ ၢ်ပ  ၢ်က   ၢ်ပ ှၤဂှၤအတ ၢ်ကမ ၢ်န   ၢ် ယ ှၤလ ှၤလ ပပ ှၤလ ှၤ. 

 

၁. မ  ံာ်ပကဘ ံာ်ပ ံာ်ပနီ ံာ်လ  ပပ  ံာ်ပ ှၤခရှံ ံာ်ဖ အတ ံာ်ကမ ံာ် ပ ဲှၤဘ ီပ ဲှၤဘ ီဧါ? (အဆ ဖ  ၂၁-၂၂) 

• ရှၤဘ (သရ ၢ်) စ ိးဝဲ နဘ ၢ်ပ  ၢ်အတ ၢ်ကမ ၢ် ၃ ဘ  . စ ှၤပ  ၢ်တရ ိး ဟ  ၢ်က  ၢ်လ  ပ ှၤကဘ ၢ်ပ  ၢ်တ ၢ်ကမ ၢ် ၇ ဘ  . 

• အဝဲသ က  ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်ဃိးဒ ိး အဒ ပ  ၢ်ဝဲ ၢ်လ ခရ  ၢ်ပ  ၢ်လ  အမှၤကမ ၢ်တ ၢ်တဂှၤ(ယဒ ပ  ၢ်ဝဲ ၢ်). 

 

၂. တ ံာ်ကတ ှၤဒ ဘ ံာ်ဃးဒးီက  ံာ်လ  အတပ  ံာ်ဘ ံာ်ပ ှၤဂှၤအတ ံာ်ကမ ံာ်(အဆ ဖ  ၂၃-၃၅) 

• တ ၢ်မှၤအသိးတ တခါ-(အဆ ဖိ ၂၃-၂၇), ပ ှၤခ ဂှၤအဂ  ၢ်(စ ှၤပှၤ ဒ ိး ပ ှၤက  ၢ်ဖိ). 

• တ ၢ်မှၤအသိးခ ခါတခါ-(အဆ ဖိ ၂၈-၃၁), ပ ှၤသ ဂှၤတဂှၤ(ပ ှၤက  ၢ်ဖိ). 

• တ ၢ်မှၤအသိးသ ခါတခါ-(အဆ ဖိ ၃၂-၃၅), တ ၢ်ကတိှၤဒ ိကတ  ၢ်ဝဲဖဲအ ှၤ. 

 

၃.တ ံာ်အ  ံာ်က ှၤခီ ံာ်က ှၤအစ န   ံာ်မ  ံာ်ဝဲ- ပပ  ံာ်က ှံ ံာ်ပ ှၤဂှၤအတ ံာ်ကမ ံာ်(အဆ ဖ  ၂၂,၃၅) 

• ခရ  ၢ်တသ ိၢ်လိဘ ၢ်ဃိး လ  တ ၢ်အ  ၢ်က ှၤခ  ၢ်က ှၤအက ဲဘ ၢ်(အဆ ဖိ ၁-၄) 

• ယ ှၤပ  ၢ်တ ၢ်ကမ ၢ် လ  က ဲခ ဘ-ိ တဘ  ဂ  ၢ်- တ ၢ်ပ  ၢ်တ ၢ်ကမ ၢ်လ  ပဘ ၢ်တ ၢ်ပ  ၢ်က   ၢ်ပ ှၤ ဒ ိးဘ ၢ်တ ၢ်မှၤတ မှၤလိှၤပ ှၤလ တ ၢ်န ၢ် လ ခရ  ၢ်အပ ှၤ- 

လ ယ ှၤ,စ  ၢ်ည  ၢ်က   ၢ်အမဲ ၢ်ညါ(ရိမ ှၤ ၄:၅-၈); ဒ ိး တ ၢ်ပ  ၢ်တ ၢ်ကမ ၢ်လ တန ှၤအဂ  ၢ်တန ှၤအဂ  ၢ် ဒၢ်သိိး ပတ ၢ်ဘ ၢ်ထ ဘဲ ၢ်ဃိးဒ ိးယ ှၤ, ပ ၢ်ကစ ၢ်(အဆ ဖိ 

၃၄,မိးသ ဲ၆:၉-၁၅). 

 

၄. ပပ ံာ်လ  အလ ပ ဲှၤဒးီတ ံာ်သ ူံာ်ကညီှၤသးကညီှၤ, ပပ ံာ်လ  အသ  ံာ်က ှၤသကီ ှၤတ ံာ် 

• ယ ှၤလ အသ  ၢ်ညါတ ၢ်ခဲလ  ၢ်(ယိှၤဟ ၢ် ၂၁:၁၇), ဂ  ၢ်ဝဲ ပတ ၢ်ဒိဲးဘိးခဲလ  ၢ်. 

• လ ခရ  ၢ်အပ ှၤအဃနိ   ၢ် ယ ှၤသ  ၢ်ကည ှၤသိးကည ှၤပ ှၤ(စ ိးထ  ၢ်ပတတ ှၤ ၁၃၀:၄, မ ကှၤ ၇:၁၉, ရိမ ှၤ ၅:၂၀-၂၁, အ ိးဖ ိးစ ိး ၁:၇; ၄:၃၂; ကလ ိးစဲ ၂:၁၄).  

• ဒၢ်ပမ  ၢ်ယ ှၤအဖိအလ ှၤအသိိးန   ၢ် အဝဲဒ ၢ် သ ိၢ်ဘ ၢ်သ ဘ ၢ်က ှၤ   ပ ှၤ(ဧ ှၤတဘ ှၤ ၁၂:၆, ၁၀-၁၁; မှၤတ ၢ် ၅:၁-၁၀; ၁ ကရ  ၢ်သ ိး ၁၁:၃၀; ယိှၤဟ ၢ် 

၁၅:၂). ဒၢ်ပမ  ၢ်ခရ  ၢ်ဖိတဂှၤဘ ၢ်ဆ ၢ်ဒ ိးပမ  ၢ်တပ  ၢ်က   ၢ်ပ ှၤဂှၤအတ ၢ်ကမ ၢ်ဘ ၢ်ဒ ိး(အ သ ), ပကဘ ၢ်တ ၢ်သ ိၢ်ဃ  ၢ်ပ ှၤ(ပဘ ၢ်တ  ၢ်ဘ ၢ်ခ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်) 

တ ှၤလ  ပမှၤလ ပ ဲှၤက ှၤပမ ပဒါ(ပ  ှၤက ှၤ)ဒ ိးပ  ၢ်ပ ှၤဂှၤအတ ၢ်ကမ ၢ်ဒၢ်ယ ှၤ လ ခရ  ၢ်ပ ှၤ ပ  ၢ်ပတ ၢ်ကမ ၢ်အသိိးလ ှၤ. 

 

၅. က  ံာ်လ ယ ှၤ, တ ံာ်ဆ ီံာ်လှီၤသ ူံာ်ဆ ီံာ်လှီၤသး, တ ံာ်အ ဲံာ်တ ံာ်က ှံ, တ ံာ်သ ူံာ်ကညီှၤသးကညီှၤ, ဒးီ တ ံာ်ဆ ီံာ်လှီၤသ ူံာ်ဆှီၤလှီၤသး  

• တ ၢ်ဆ  ၢ်လ ှၤသိး(ဖ ိးလ ပ ှၤ ၂:၁-၈; မိးသ ဲ၅:၃); တ ၢ်ဒိဲးဘိးတမ ှၤဂ ှၤတမ ှၤဂ ှၤန   ၢ် မ  ၢ်တ ၢ်ထ ဒါယ ှၤ(စ ိးထ  ၢ်ပတတ ှၤ ၅၁:၄) 

လ အကတ  ၢ်ကတ ၢ်တသ ဘ ၢ်(စ အတှၤလ ၢ်တကလိး). အ ိၢ်ဆိိးဒ ိးက  ၢ်တ ၢ်ဆ ထ  ၢ်စ ညါ, လ ခရ  ၢ်အအ ိၢ်(ကလှၤတ  ၆:၁၄). တ ၢ်ဒိဲးဘိးလ  

အထ ဒါပ ှၤန   ၢ် မ  ၢ်တ ၢ်န  ၢ်န  ၢ်, ဘ ၢ်ဆ ၢ် မ  ၢ်တ ၢ်တစဲိးဖိ(စ အတှၤလ ၢ် တကယှၤ စ ဒန  ှၤရ ှၤ ). 

• တ ၢ်သ  ၢ်အ ိၢ်သိးအ ိၢ်(အဆ ဖိ ၂၇,၃၃). ပဘ ၢ်က  ၢ်လိယ ှၤအတ ၢ်အဲ ၢ်တ ၢ်က  , တ ၢ်သ  ၢ်ကည ှၤသိးည ှၤ, ဒ ိးတ ၢ်ပ  ၢ်ပ ှၤဂှၤအတ ၢ်ကမ ၢ် လ ခရ  ၢ်အပ ှၤ  

ဒၢ်လ ပပ  ၢ်က   ၢ်ပ ှၤဂှၤအတ ၢ်ကမ ၢ်(အ ိးဖ ိးစ ိး ၄:၃၁-၅:၂; ၁ ပ  ၢ်တရ ိး ၄:၈; မိးသ ဲ၅:၇). 

• ပကဘ ၢ်ပ  ၢ်ပ ှၤဂှၤအတ ၢ်ကမ ၢ်လ သ  ၢ်လ သိး(အဆ ဖိ ၃၅) ဒ ိးန ဲၢ်ဝဲလ  သိးစ ဆ  အစိအကမ ှၤအ ိၢ်လ ပပ ှၤ(ကလှၤတ  ၅:၁၆-၁၇, ၂၂-၂၃; ၆:၁၅).  


