
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ-မးသ ဲ၁၉:၂၃-၃၀    Matthew 19:23-30    09/25/2022 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ် -'ယ ွၤမ ၢ ့ၢ်ပ ွၤထတဲဂွၤလၢအမွၤပ ွၤမွၤဖ ဲျဲး ပ ွၤတၢ ့ၢ်ဒျဲဲးဘျဲးဖိလ ွၤ' 

တ ံာ်တ  ံာ်ထ-ူ ပတဘ ့ၢ်န ့ၢ်န  ၢ ့ၢ်လ ွၤပသျဲးဘ ့ၢ်, ပကဘ ့ၢ်န ့ၢ်န  ၢ ့ၢ်ယ ွၤ. ၂ ကရ  ့ၢ်သ ျဲး ၁:၉ 

 

၁. ဟ ီံာ်ခ  ံာ်အတ ံာ်ထးူတ ံာ်တီီၤန   ံာ် မ  ံာ်တ ံာ်လ အလီီၤပ ှံီၤလီီၤဘ ံာ်ယ  ံာ်ဒ  ံာ်မး(အဆ ဖ  ၂၃-၂၄) 

• တၢ ့ၢ်ဖ   ့ၢ်တၢ ့ၢ်ယ ့ၢ်န   ့ၢ် လ ွၤပ  ွၤထသဲျိဲးဒ ျဲးဟ  ့ၢ်ခိ ့ၢ်အတၢ ့ၢ်ထ ျဲးတၢ ့ၢ်တ ွၤလ ွၤ(ကတိွၤဒ ိ၃၀:၈-၉). 

• ဟ  ့ၢ်ခိ ့ၢ်အတၢ ့ၢ်ထ ျဲးတၢ ့ၢ်တ ွၤသ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်န   ့ၢ် တမ ၢ ့ၢ်အအ ိ့ၢ်ဒ ျဲးတၢ ့ၢ်ဒျဲဲးဘျဲးဘ ့ၢ် ဘ ့ၢ်ဆ ့ၢ် ပကဘ ့ၢ်သ အ ွၤလၢ ယ ွၤအလွၤအကပ ွၤအဂ ၢ ့ၢ် 

ဒ ျဲးတၢ ့ၢ်အဂွၤသ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်လၢအဘ ့ၢ်ဃျဲးဒ ျဲးယ ွၤန   ့ၢ်လ ွၤ(၁ တ ွၤမသ ျဲး ၆:၁၈; အ ျဲးဖ ျဲးစ ျဲး ၄:၂၈). 

• ပဒျိဲးသန  ွၤလ ွၤပန ၢ ့ၢ်ကစၢ ့ၢ်အသျဲး-(တၢ ့ၢ်န ့ၢ်န  ၢ ့ၢ်လ ွၤပန ၢ ့ၢ်ကစၢ ့ၢ် အတၢ ့ၢ်က  ့ၢ်ဘ ့ၢ်က  ့ၢ်သ , ပဂ ၢ ့ၢ်ပဘါ, မ တမ ၢ ့ၢ် ပတၢ ့ၢ်ထ ျဲးတၢ ့ၢ်တ ွၤ တၢ ့ၢ်စုလ ၢ ့ၢ်ခ  ့ၢ်ခိ ့ၢ်) န   ့ၢ် 

မ ၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ်ဒျဲဲးန   ့ၢ်လ ွၤ(ယ ျဲးရမ ယွၤ ၉:၂၃, ၁ တ ွၤမသ ျဲး ၆:၁၇; လ  ့ၢ်ဖ ါ ၃:၁၇). 

• တၢ ့ၢ်ပ ့ၢ်ထ  ့ၢ်ထ သျဲးန ့ၢ် မ ၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ်ဒျဲဲးဘျဲးဒ ျဲး တၢ ့ၢ်မွၤလွၤကပ ွၤပန ၢ ့ၢ်ကစၢ ့ၢ်အသျဲးလ ွၤ(၅ မိွၤရ ှ့ ၈:၁၇; ယရ ါယွၤ ၁၀:၁၃-၁၄).  

• ရွၤဘ (သရ ့ၢ်) သ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်တကဲမ ံာ်ဝဲလၢ တၢ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်ဘ  ျဲးဟ  ့ၢ်ဖ ိ ့ၢ်တၢ ့ၢ်န   ့ၢ် ကဘ ့ၢ်အ ိ့ၢ်ဒ ျဲးအပတ ၢ ့ၢ်, တၢ ့ၢ်ထ ျဲးတၢ ့ၢ်တ ွၤန   ့ၢ် တမ ၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ်လ ွၤဘ ့ၢ်ယိ ့ၢ်ဘ ့ၢ်, 

ဒ ျဲးတဲစ ၢ ့ၢ်က ျဲးဝဲလၢ တၢ ့ၢ်မ ၢ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်တၢ ့ၢ်န   ့ၢ် နကဒျိဲးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ် လ ွၤဆ  တၢ ့ၢ်လၢမ ခိ ့ၢ်ဘ မုၢ ့ၢ်အပ ွၤ. ဘ ့ၢ်ဆ ့ၢ် ခရ  ့ၢ်သ ိ့ၢ်လိပ ွၤလၢ 

တၢ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်ခိ ့ၢ်တၢ ့ၢ်ထ ျဲးတၢ ့ၢ်တ ွၤန   ့ၢ် မ ၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ်လၢအလ ွၤဘ ့ၢ်ယိ ့ၢ်န   ့ၢ်လ ွၤ(မျဲးသ ဲ၆:၁၉-၂၁; လ ွၤက ့ၢ် ၁၆:၁၉-၃၁). ပ ွၤဖွၤရ ွၤရ ဲသ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်အ ဲ့ၢ်ဝဲ 

က ိ ့ၢ်စ ဒ ိ့ၢ်မျဲးလ ွၤ(လ ွၤက ့ၢ် ၁၆:၁၄).  

• မ ခိ ့ၢ်အဘ အမုၢ ့ၢ်(အဆၢဖိ ၂၃) အခ ပည မ ၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ်တမ ွၤဃ ဒ ျဲး ပဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ်အု ့ၢ်က ွၤခ  ့ၢ်က ွၤပ ွၤ(အဆၢဖိ ၂၅) ဒ ျဲး 

ပအ ိ့ၢ်ဒ ျဲးတၢ ့ၢ်မ အထ အယိ ့ၢ်န   ့ၢ်လ ွၤ(အဆၢဖိ ၁၆,၂၉). 

• က ဒ ိ့ၢ်မျဲး(အဆၢဖိ ၂၃)အခ ပည  တသ လ ွၤတက ွၤဘ ့ၢ်(အဆၢဖိ ၂၆) ဒ့ၢ်လၢ ပ ွၤယ ဒွၤဖိအတၢ ့ၢ်ကတိွၤဒတိဲဝဲအသျိဲး"က ွၤလျဲးအ ျဲးဝၢ ့ၢ်ဖ ိထျဲးအမဲၢ ့ၢ်ခ ".  

 

၂. ယ ီၤလ အအ  ံာ်က ီၤခီ ံာ်က ီၤတ ံာ်,အစ ဒ  ံာ်ကမီီၤဒ  ံာ်ဒးီအတ ံာ်ဘ  းတ ံာ်ဖ   ံာ်(အဆ ဖ  ၂၅-၂၆) 

• မ မ ၢ ့ၢ်ဒ့ၢ်န   ့ၢ်ဒ ျဲး မ ၢ ့ၢ်မတွၤအု ့ၢ်က ွၤခ  ့ၢ်က ွၤပ ွၤသ လဲ ့ၢ်? (အဆၢဖိ ၂၅). ပ ွၤတၢ ့ၢ်ဒျဲဲးဘျဲးဖိ တဂွၤလၢ ့ၢ်လၢ ့ၢ်န   ့ၢ် အု ့ၢ်က ွၤခ  ့ၢ်က ွၤလ ွၤအသျဲးတသ ဘ ့ၢ်(အဆၢဖိ 

၂၆). (နကဲဒ ိ့ၢ်မ ၢ ့ၢ်ဂ ွၤ, နဖ   ့ၢ်မ ၢ ့ၢ်ဂ ွၤ) နကပ ွၤဖ ဲျဲးလၢယ ွၤအတၢ ့ၢ်သ  ့ၢ်ထ  ့ၢ်သျဲးထ  ့ၢ်ဒ ျဲး အု ့ၢ်က ွၤခ  ့ၢ်က ွၤနသျဲးတဂွၤလၢ ့ၢ်လၢ ့ၢ် န   ့ၢ်နမွၤ 

တသ လ ွၤတက ွၤဘ ့ၢ်(အဆၢဖိ ၂၆; ရိမ ွၤ ၃:၉-၂၀; ကလွၤတ  ၂:၁၆; ၃:၁၀; ယရမ ယွၤ ၁၃:၂၃).  

• ယ ွၤထတဲဂွၤ မ ၢ ့ၢ်ပ ွၤလၢအအု ့ၢ်က ွၤခ  ့ၢ်က ွၤပ ွၤတၢ ့ၢ်ဒျဲဲးဘျဲးဖိ(မျဲးသ ဲ၁:၂၁; ၁၈:၃; ယိွၤဟ ့ၢ် ၃:၅; ၆:၃၇,၄၄,၆၅; မွၤတၢ ့ၢ် ၁၆:၁၄; ရိမ ွၤ ၆:၁၇; ၁ 

ကရ  ့ၢ်သ ျဲး ၁:၃၀; ၂ ကရ  ့ၢ်သ ျဲး ၄:၃-၆; အ ျဲးဖ ျဲးစ ျဲး ၂:၁-၁၀; ဖ ျဲးလ ပ ွၤ ၁:၂၉; ကလ ျဲးစဲ ၁:၁၃; ၂ တ ွၤမသ ျဲး ၂:၂၄-၂၆). 

 

၃. တ ံာ်ဟ  ံာ်ကန ီၤ တ ံာ်ဘ  းတ ံာ်ဖ   ံာ်လ  ပ ီၤလ အပ  ံာ်ခရှံ ံာ်အခှံတဖ ံာ်(အဆ ဖ  ၂၇-၃၀) 

• စ ွၤပ  ့ၢ်တရ ျဲး ကတိွၤတၢ ့ၢ်လၢ ပ ွၤတၢ ့ၢ်မၢဖိ ၁၂ ဂွၤအခၢ ့ၢ်စျဲး(အဆၢဖိ ၂၇), အဝဲတသ  ့ၢ်ညါဝဲလၢ စ ွၤယ ဒွၤကဆါလ ွၤက   ့ၢ်ဘ ့ၢ်; ဘ ့ၢ်ဆ ့ၢ် ပ ွၤ ၁၁ ဂွၤန   ့ၢ် 

မ ၢ ့ၢ်ပ ွၤလၢအန ့ၢ်တၢ ့ၢ်တုၢ ့ၢ်လ ွၤဒ ျဲးန ့ၢ်ဝဲလၢ ယ  ့ၢ်ရ ျဲးမ ၢ ့ၢ်ခရ  ့ၢ်, ယ ွၤအဖိခ ါ(ယိွၤဟ ့ၢ် ၆:၆၉). 

• ဖဲလၢတၢ ့ၢ်အ ိ့ၢ်ဖ ဲ ့ၢ်ထ  ့ၢ်က ွၤန   ့ၢ်- လၢခရ  ့ၢ် အတၢ ့ၢ်ဟဲက ွၤခ ဘ  တဘ  န   ့ၢ် တၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်တ လၢအလ ွၤဃ ၢ ့ၢ်တ ၢ ့ၢ်သ  ့ၢ်တဖ ့ၢ် ကအ ိ့ၢ်ဒ ျဲးတၢ ့ၢ်အ ိ့ၢ်ဖ ဲ ့ၢ်သ (မွၤတၢ ့ၢ် 

၃:၂၁; ရိမ ွၤ ၈:၂၀-၂၃). 

• တၢ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်လၢတၢ ့ၢ်ဘ  ျဲးတၢ ့ၢ်ဖ ိ ့ၢ်(၁ ကရ  ့ၢ်သ ျဲး ၆:၂; ၁၅:၁၀; လ  ့ၢ်ဖ ါ ၂:၂၆; ၃:၂၁; ၄:၁၀).  

• တၢ ့ၢ်အဆကိတၢၢ ့ၢ် ဒ ျဲးအလ ၢ ့ၢ်ခ ကတၢၢ ့ၢ်(မျဲးသ ဲ၆:၁-၁၈; လ ွၤက ့ၢ် ၁၆:၂၅; ၁ ကရ  ့ၢ်သ ျဲး ၁:၂၆-၃၁).  


