
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ- မးသ ဲ၁၈:၁၅-၂၀                 Matthew 18:15-20                         08/14/2022 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်-ဘ ံာ်မန ုၤလ  ပလ  ံာ်ဘ ံာ်လ  သရ  ံာ်ကဘ ံာ်သ  ံာ်ဘ ံာ်သဘီ ံာ်က ုၤတ ံာ်လဲ ံာ်? 

တ ံာ်ကလ  ံာ်ထ-ူ ယ  ံာ်ရ းမ သရ  ံာ်သ  ံာ်ဘ ံာ်သဘီ ံာ်က ုၤတ ံာ်ဒံာ်သ းပကတတီဆ ဒးီထဒီါတ ံာ်ဒးဲဘးတဖ ံာ်. 

 

အပတီ ံာ်(၁) လ တ ံာ်ခူသူ ံာ်(အဆ ဖ  ၁၅) 

• တ ံာ်ဒးဲဘး- ဟးတလ က ှံ ံာ်တ ံာ်ပ ံာ်ပန ီံာ်, မုၤတ ံာ်လ  ကစ ံာ်ယ ုၤတအဲ ံာ်ဒ းလ ပမုၤဘ ံာ်, မ တမ  ံာ် တ ံာ်လ ကစ ံာ်ယ ုၤမ ပမုၤန   ံာ် 

ပတမုၤဘ ံာ်. 

• ပ ုၤစူ ံာ်က ုၤန ံာ်က ုၤတ ံာ်တဖ ံာ် ကဘ ံာ်မုၤဝှံုၤမုၤတဲ ံာ်/မုၤဘ ံာ်အန ီ ံာ်ကစ ံာ်တ ံာ်ဒးဲဘးဝှံုၤမး 

ဟးတဲ/ဟးဘ ပီ ုၤဂုၤ/အဒပီ  ံာ်ဝဲ ံာ်လ ခရှံ ံာ်ပူုၤတ ံာ်ဒးဲဘးသ လီုၤ. မးသ ဲ၇:၁-၆ 

• တ ံာ်လ သရ  ံာ်သ  ံာ်ဘ ံာ်သဘီ ံာ်က ုၤတ ံာ်န   ံာ် ဒံာ်သ းအဒပီ  ံာ်ဝဲ ံာ်လ ခရှံ ံာ်ပူုၤတဂုၤ ကဟဲက ုၤပီ ံာ်ယ ံာ်လီုၤက ုၤသးန   ံာ်လီုၤ.  

 

အပတီ ံာ်(၂) တ ံာ်ခူသူ ံာ်လ  အကတ  ံာ်တပတီ ံာ်(အဆ ဖ  ၁၆) 

• ဖဲအှံုၤ တဲဝဲလ  အတ ံာ်ဒးဲဘးန   ံာ် မုၤဒှံးဝဲရ ုၤရ ုၤလီုၤ, ဒးီ တဟ က ုၤတဲလီုၤက ဲုၤလီုၤအတ ံာ်ဒးဲဘးဒံာ်ဘ ံာ်.  

• ပတ ံာ်မ  ံာ်လ ံာ်မ  ံာ်ဝဲ ပမ  ံာ်ဟဲက ဲပ ုၤလ ဟဲထှံ ံာ်တ ံာ်ဒးီပ ုၤအ  ံာ်သးတဖ ံာ်န   ံာ် ဒးီ သ  ံာ်က ုၤသကီ ုၤအုီၤဒးီ အဝဲကက ုၤပီ ံာ်ယ ံာ်လီုၤအသး, 

လ တ ံာ်န   ံာ်အဃ   ပ ုၤအ  ံာ်အသးတဖ ံာ် တလ  ံာ်ဘ ံာ်တဲပ းပ ုၤက းဂုၤဒးဲလ  တ ံာ်ဂ  ံာ်တ ံာ်က  ုၤဘ ံာ်. 

ပ ုၤတဂုၤမုၤတ ံာ်ဒးဲဘး/မုၤကမ ံာ်တ ံာ်, ပ ုၤလဲုၤတဲ သ  ံာ်ဘ ံာ်သဘီ ံာ်က ုၤအုီၤဘ ံာ်ဆ ံာ်, အဝဲတပီ ံာ်ယ ံာ်လီုၤက ုၤအသးဘ ံာ်.  

 

အပတီ ံာ်(၃) လ ပ ုၤခဲလ  ံာ်အမဲ ံာ်ညါ(အဆ ဖ  ၁၇-၂၀) 

• အပတီ ံာ်(၂) ခါတခါ မ  ံာ်တန   ံာ်ဘ ံာ်ဒးီ, နဘ ံာ်တဲပ းပ ုၤခဲလ  ံာ်,"ကီးထီ ံာ်အမှံုၤအသ ံာ်" လ  တ ံာ်အ  ံာ်ဖ   ံာ်ခဲလ  ံာ်အမဲ ံာ်ညါ န   ံာ်တက  ံာ်. 

• ဒးီပ ုၤလ အမုၤကမ ံာ်တ ံာ်တဂုၤန   ံာ် မ  ံာ် တအ ဲံာ်ဒ းပီ ံာ်ယ ံာ်လီုၤက ုၤအသးဘ ံာ်ဒးီ, နဘ ံာ်ပတ  ံာ်က ှံ ံာ် တ ံာ်ရ  လ  ံာ်မ  ံာ်လ  ံာ်ဒးီအုီၤခဲလ  ံာ်, 

တဘ ံာ်ဒ းဘူ ံာ်ထ ီံာ်ဘါထ ီံာ်တ ံာ်တပူုၤဃလီ ုၤဘ ံာ်, ဒးီနဘ ံာ်ပ ံာ်အီုၤဒံာ်ပ ုၤလ တ ံာ်ခ  တဂုၤအသ း ပ ုၤလ အတအ ဲံာ်ဒ း 

န ံာ်ဟူတ ံာ်စှံ ံာ်တဲ ံာ်တဲလီုၤဘ ံာ်လီုၤ. 

• တ ံာ်လ သရ  ံာ်တတီဝဲ(စ ဃ ံာ်) , လ  သရ  ံာ်ဟ  ံာ်အခ ဲးအယ ံာ်(ပ  ံာ်ဝဲ) လ ဟီ ံာ်ခ  ံာ်အှံုၤ မ  ံာ်တ ံာ်လ အဟဲလ မူခ  ံာ် 

လ ယ ုၤကဆ တဲ ံာ်ဝဲန   ံာ်လီုၤ. 

• တမ  ံာ်ထပဲ ံာ်ကစ ံာ်ယ ုၤတဂုၤ အ ဲံာ်ဒ းလ သရ  ံာ်သ  ံာ်က ုၤသကီ ုၤပ ုၤလ အမုၤကမ ံာ်တ ံာ်ဘ ံာ်, ယ ုၤဖ ခ ါကစ ံာ်စ  ံာ်ကီး အ ဲံာ်ဒ းလ သရ  ံာ် 

သ  ံာ်က ုၤသကီ ုၤပ ုၤလ အမုၤကမ ံာ်တ ံာ်တဖ ံာ်လီုၤ. 

• ဖဲသရ  ံာ်သ  ံာ်က ုၤသကီ ုၤတ ံာ်လ အပတီ ံာ်ဒံာ် အဆ ဖ  ၁၅-၂၀ တဲဝဲအသ း, သရ  ံာ်တ ံာ်စီတ ံာ်ဆ ှံတဖ ံာ် 

ဘ ံာ်တ ံာ်ထှံ ံာ်န   ံာ်အုီၤ/ဘ ံာ်တ ံာ်ယူ ံာ်ထ ီံာ်ထအီုီၤ ဒးီ ပ ုၤဟီ ံာ်ခ  ံာ်ဖ ကထှံ ံာ်ဘ ံာ်ဝဲ လ  ယ ုၤမုၤတ ံာ်အတီအလ ုၤန   ံာ်လီုၤ.  


