
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ- မးသ ဲ၁၉:၁၃-၁၅     Matthew 19:13-15   09/11/2022 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်-နမ ၢ ့ၢ်ပ ှၤခရ  ့ၢ်ဖိလၢ အအ ိ့ၢ်ဒ ီးတၢ ့ၢ်သ  ့ၢ်ညါနၢ ့ၢ်ပၢၢ ့ၢ်/သ  ့ၢ်ဆီးသီးဆီးဧါ? 

တ ံာ်တ  ံာ်ထ-ူ အ ိ့ၢ်မ လ ှၤဂ ့ၢ်ဒ့ၢ်ယ  ့ၢ်ရ ီးဒ ီး မှၤဘ ီးစဲနသီးဒ ီးပ ှၤဂှၤ. 

 

၁. တ ံာ်ဟစဲ  ံာ်/ဟကဲ တဲ ံာ်(အဆ ဖ  ၁၃ က) 

• မိၢ ့ၢ်ပၢ ့ၢ်တဖ ့ၢ် ဟဲစိ ့ၢ်ဝ ဲအဖိသ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်(paidia-ဖှၤဒ ယှၤ) ဆ ယ  ့ၢ်ရ ီးအအ ိ့ၢ်န   ့ၢ်လ ှၤ. 

• ဝ ၢ ့ၢ်သသလဲၢ အမ ၢ ့ၢ် ဖှၤဒ ယှၤ န   ့ၢ် တဲဖ ါဝဲလၢ အမ ၢ ့ၢ်ဖိသ ့ၢ်လၢ အတဒ ိ့ၢ်တ  ့ၢ်ခိ ့ၢ်ပ ဲှၤဒ ီးဘ ့ၢ်, ဒ ီးလိ ့ၢ်ဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ်ဟ ီးစ န ဲ့ၢ်က ဲ ဒ ီး 

ပ ှၤဘ ့ၢ်က ၢ ့ၢ်ထ ဒဲ ီးအဝဲသ  ့ၢ်လ ှၤ.  

• မိၢ ့ၢ်ပၢ ့ၢ်သ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်အ ှၤ, သီးလ လၢ ယ  ့ၢ်ရ ီး ၁) ကပ ့ၢ်အစ လၢ အဖိသ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်အလိှၤ- အပန  ့ၢ်မ ၢ ့ၢ်ဝဲ တၢ ့ၢ်ဆ ိ့ၢ်ဂ ှၤ ၂) 

ဘါထ ကဖ ့ၢ်လၢအဝဲသ  ့ၢ်အဂ ၢ ့ၢ်. 

• မိၢ ့ၢ်ပၢ ့ၢ်သ  ့ၢ်တဖ ့ၢ် ယ ှၤဟ  ့ၢ်လ ှၤအ ှၤမ ဒါလၢ ကဘ ့ၢ်ဟဲက အဲဖိသ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်ဆ ယ  ့ၢ်ရ ီးအအ ိ့ၢ်န   ့ၢ်လ ှၤ. လ ှၤဆ ဒ ့ၢ်တၢ ့ၢ် ပၢ ့ၢ်သ  ့ၢ်တဖ ့ၢ် 

ကဘ ့ၢ်စ ီးဆၢက ှၤယ ှၤ ဒ ီး ကဘ ့ၢ်သ ိ့ၢ်လိန ဲ့ၢ်လိ ဒ ီးလ ၢ ့ၢ်ဒ ိ့ၢ်ထ  ့ၢ်ဖိသ ့ၢ်တဖ ့ၢ်လ ှၤ. အ ီးဖ ီးစ ီး ၆:၄ 

 

၂.မၤကမ ံာ်တ ံာ်လ  အတပ ံာ်သ ူံာ်ပ ံာ်သးဘ ံာ်(အဆ ဖ  ၁၃ ခ) 

• ဒ့ၢ် မီးသ ဲ၁၉:၁၀ အသီိးန   ့ၢ် အပ ဲၢ ့ၢ်အဘ  ့ၢ်သ  ့ၢ်တဖ ့ၢ် အသီးစ ဆ  တအီိးထ  ့ၢ်ဘ ့ၢ်/တသ  ့ၢ်ညါနၢ ့ၢ်ပၢၢ ့ၢ်လၢ ယ  ့ၢ်ရ ီး န   ့ၢ် 

အသ  ့ၢ်အ ိ့ၢ်သီးအ ိ့ၢ်ဒ ီး အ ဲ့ၢ်ဝဖိဲသ ့ၢ်သ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်လ ှၤ.  

• အဝဲသ  ့ၢ်တဖ ့ၢ် အ ိ့ၢ်ဃ တပ ှၤဃ ဒ ီး, အဝဲသ  ့ၢ်တဖ ့ၢ် ဒ ဝ ဲမိၢ ့ၢ်ပၢ ့ၢ်သ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်လၢ အဟဲက ဲအဖိသ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်လၢ ယ  ့ၢ်ရ ီးအအ ိ့ၢ်လ ှၤ. 

• ဒ့ၢ်ပမ ၢ ့ၢ်ခရ  ့ၢ်ဖိတဖ ့ၢ်အသီိး ပကကၢီးပ ့ၢ်သ  ့ၢ်ပ ့ၢ်သီး ဒ ီးအ ိ့ၢ်ဒ ီးတၢ ့ၢ်ပ ့ၢ်သ  ့ၢ်ပ ့ၢ်သီးဒ့ၢ်အ ှၤလ ှၤ- 

ယကလဲှၤတၢ ့ၢ်ထတဲဂှၤလၢက အဲလိှၤအဘ ့ၢ်ဒ ီးယ ှၤလ ှၤ, ယတလဲှၤဃ  ့ၢ်ဒ ီးပ ှၤလၢအမှၤကမ ့ၢ်တၢ ့ၢ်, ဟီးပိ ့ၢ်ပ ှၤဂှၤအခ  ဒ ီး ဒီိးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ် 

ယ ှၤအတၢ ့ၢ်သ  ့ၢ်ထ  ့ၢ်သီးထ  ့ၢ်ဒ ီးတၢ ့ၢ်စ  ့ၢ်ည  ့ၢ်လ ှၤ.  

 

၃. တ ံာ်ဆ  ံာ်ဂ ၤ(အဆ ဖ  ၁၄-၁၅) 

• အဆၢဖိ ၁၄ န   ့ၢ် ပ ှၤလၢအဒီိးဘ ၢပ ှၤဖိသ ့ၢ်လၢထ တဖ ့ၢ် ဒ ီးဒီိးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်က ှၤခ  ့ၢ်က ှၤသ  ဘ ့ၢ်ဆ ့ၢ် လ  ့ၢ်စ ဆ  တဆၢအ ှၤ 

တသ ိ့ၢ်လိတၢ ့ၢ်သ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်အ ှၤဘ ့ၢ်.  

• လ  ့ၢ်စ ဆ  တဆၢအ ှၤ သ ိ့ၢ်လိတၢ ့ၢ်ဒ့ၢ်သီိးဒ ီး လ  ့ၢ်စ ဆ  ဖဲ မီးသ ဲ၁၈:၃-၅.  

• တၢ ့ၢ်မ ၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ်ဒ ိ့ၢ်ဒ ိ့ၢ်မ ၢ ့ၢ်မ ၢ ့ၢ်လၢ ယ ှၤအမ ခိ ့ၢ်ဘ မ ၢ ့ၢ်န   ့ၢ် တမ ၢ ့ၢ်နလ ၢ ့ၢ်နလှၤဘ ့ၢ်, မ ၢ ့ၢ်ဒ ့ၢ်တၢ ့ၢ်ဆ  ့ၢ်လ ှၤသီးန   ့ၢ်လ ှၤ    .  မီးသ ဲ၂၃:၁၁-၁၂;  

ယှၤကိ ့ၢ် ၄:၆,၁၀. 

• ဒ ီးသ ိ့ၢ်လိစ ၢ ့ၢ်က ီးပ ှၤလၢ, မ ခိ ့ၢ်အထ ဖိက ၢ ့ၢ်ဖ သ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်န   ့ၢ် မ ၢ ့ၢ်ပ ှၤလၢအဆ ှၤလ ှၤသ  ့ၢ်ဆ  ့ၢ်လ ှၤသီးလ ှၤ. ယရ ါယှၤ ၅၇:၁၅ 

• အပ ဲၢ ့ၢ်အဘ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်န   ့ၢ် ဒ ဝဲပ ှၤသ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်န   ့ၢ်အလိှၤအဃ ိယ  ့ၢ်ရ ီး အသီးဒ ိ့ၢ်ထ  ့ၢ်လၢတၢ ့ၢ်န   ့ၢ်အဃလိ ှၤ.  

• ယ  ့ၢ်ရ  ီး အသ  ့ၢ်အ ီးသီးအ ီးဒ ီး အသီးဘ ့ၢ်ဒဒိ ိ့ၢ်မီး လၢတၢ ့ၢ်န   ့ၢ်အဃလိ ှၤ. မၢ ့ၢ်က ီး ၁၀:၁၆. 

• ယ  ့ၢ်ရ ီးစ ီးဝ,ဲ ပ ှၤလၢအဆ  ့ၢ်လ ှၤအသီးန   ့ၢ် ဟဲဆ ယအ ိ့ၢ်တက ၢ ့ၢ်, နမ ၢ ့ၢ်ပ ှၤအဒ ိ့ၢ်ဧါပ ှၤအဆ ီးဧါန   ့ၢ် အတ ီး တအ ိ့ၢ်ဘ ့ၢ်.  

• တဘ ့ၢ်သတ ပ ှၤဂှၤလၢ အကဟဲဆ  ယ  ့ၢ်ရ ီးအအ ိ့ၢ်ဘ ့ၢ်, ပ ှၤကိီးဂှၤဒီဲးဟသဲ လ ှၤ. ယိှၤဟ ့ၢ် ၆:၃၇, မီးသ ဲ၁၁:၂၈-၃၀.  


