
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ-မးသ ဲ၂၁:၂၃-၃၂    Matthew 21:23-32    11/20/22 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်- ယ  ့ၣ်ရ ှုးခရ  ့ၣ် အတ ့ၣ်စိတ ့ၣ်ကမ ီၤ 

တ ံာ်တ  ံာ်ထ-ူ ပကက ှုးပ  ့ၣ်ယ ့ၣ်လ ီၤပသှုး, ပ ့ၣ်ပသှုးလ ယ ီၤအဖ လ ့ၣ်, ဒ ှုး ဟ  ့ၣ်ထ  ့ၣ်ပတ ့ၣ်သူတ ့ၣ်သ ့ၣ်. 

 

၁. တ ံာ်ပနီ ံာ်သ မှံံၤလ အရ  ဒ  ံာ်- ဝှံ, ပ ံၤလ  ံာ်တ ံာ်ဒ  ံာ် ဒးီစီံၤပံၤ 

• ဟဲဒှိုးဝဲ ကသ  ့ၣ်ယ ီၤ(၂၁:၁-၁၁), ဒ ှုးန ဲ့ၣ်ဝဲလ အဝဲမ  ့ၣ်စီံၤပံၤလ ီၤ. 

• အမီၤကဆ  ထ  ့ၣ်တ ့ၣ်လ  ့ၣ်ဟ  ့ၣ်(၂၁:၁၂-၁၇), ဒ ှုးန ဲ့ၣ်ဝဲလ အဝဲမ  ့ၣ်စ ီၤပီၤ ဒးီပ ံၤလ  ံာ်တ ံာ်ဒ  ံာ်, ဒ ှုးန ဲ့ၣ်ဝဲလ အစိအကမ ီၤအ ိ့ၣ်လ  တ ့ၣ်လ  ့ၣ်ဟ  ့ၣ်အ ီၤအဖ ခိ ့ၣ် 

• ဆ ိ့ၣ်အ ဝဲ ခ   ့ၣ်ဒ အထ ူ့ၣ်(အဆ ဖိ ၂၁:၁၈-၂၂)     ဒ ှုးန ဲ့ၣ်လ ီၤဝဲအသှုးလ အမ  ့ၣ် ဝ . ဒ့ၣ်ခ   ့ၣ်ဒ တထ ှုးအသှိုး, တ ့ၣ်လ  ့ၣ်ဟ  ့ၣ် န   ့ၣ်အ ိ့ၣ်ဆူ ့ၣ်အ ိ့ၣ်ခ ျ့ 

ဂ ီၤဂ ီၤဘ ့ၣ်ဘ ့ၣ် လ န  ့ၣ်ခိတကပီၤဘ ့ၣ်ဆ ့ၣ် အသ ့ၣ်တအ ိ့ၣ်ဘ ့ၣ်(ယ ှုးဃ ှုးစက လှုး ၃၃:၃၁-၃၂). တ ့ၣ်စ  ့ၣ်ည  ့ၣ်န   ့ၣ် ဟဲဝဲလ ! 

•  ခရ  ့ၣ်န   ့ၣ်အစိအကမ ီၤအိ ့ၣ်လ အမ ပ ံၤပီ ံာ်ယ ံာ်လီံၤက ံၤသးလ ီၤ   (မှုးသ ဲ၄:၁၇; ၁ သ ှုးစီၤလန  ၁:၉), ဒ့ၣ်သှိုးအကပူီၤတ ့ၣ်စ  ့ၣ်ည  ့ၣ်ဃ ့ၣ်လ ီၤ(မှုးသ ဲ

၂၃:၃၇-၂၄:၂).  

 

၂. တ ံာ်သှံက  ံာ်ဟလဲ  ဟ ီံာ်ခ  ံာ် အခ  ံာ်အန ံာ်တဖ ံာ်(အဆ ဖ  ၂၃) 

• "နမီၤတ ့ၣ်သ  ့ၣ်တဖ ့ၣ်အ ီၤလ မတီၤအစိအကမ ီၤလဲ ့ၣ်" အမီၤကဆ  က ီၤတ ့ၣ်လ  ့ၣ်ဟ  ့ၣ်(အဆ ဖိ ၁၂-၁၃), တ ့ၣ်လ ီၤလှုးလ  အမီၤဘ ျါက ီၤတ ့ၣ်(အဆ ဖိ 

၁၄), ဒ ှုးသ ိ့ၣ်က ီၤသ က ီၤတ ့ၣ်(အဆ ဖိ ၂၃). ဒ ှုးမ  ့ၣ်မတီၤဟ  ့ၣ်နီၤတ ့ၣ်စိတ ့ၣ်ကမ ီၤလဲ ့ၣ်?  

• ခရ  ့ၣ်မ  ံာ်စ ှုးဆ ဝဲလ အဟဲလ ပ ီၤကည န   ့ၣ်(အကမ ံာ်), အဝဲသ  ့ၣ်ကစ ှုးလ အမ  ံာ်ဟ  ့ၣ်ခိအတ ့ၣ်စိတ ့ၣ်ကမ ီၤ, ခရ  ့ၣ်မ  ့ၣ်စ ှုးလ  

အဟဲလ ယ ီၤန   ့ၣ်(တ ံာ်အမ  ံာ်အတ-ီ မှုးသ ဲ၂၈:၁၈) အဝဲသ  ့ၣ်ကတဲဝဲလ  ခရ  ့ၣ်ဒ  ့ၣ်ဒ  ဲ့ၣ်စ ှုးအ တ ့ၣ်(ယိီၤဟ ့ၣ် ၅:၁၈).  

 

၃. ခရှံ ံာ်စှံးဆ အဝဲသ  ံာ်လ  တ ံာ်အပ ဲံၤဒးီတ ံာ်ကူ ံာ်သ  ဒးီသှံက  ံာ်အဝဲသ  ံာ်တ ံာ်သှံက  ံာ်(အဆ ဖ  ၂၄-၂၇) 

• မ  ့ၣ်ပ ီၤဘ  တ ့ၣ်စ ီၤယိီၤဟ ့ၣ် အဘ  တ ့ၣ်န   ့ၣ် မ  ့ၣ်အဟဲလ မူခိ ့ၣ် မ  ့ၣ်တမ  ့ၣ် မ  ့ၣ်အဟဲလ ပ ီၤကည လဲ ့ၣ်? 

• အဝဲသ  ့ၣ်မ  ံာ်စ ှုးဆ လ  အဟဲလ မူခိ ့ၣ်(မ  ံာ်သပ  ံာ်တ  ံာ်)  အဝဲသ  ့ၣ်ကက ှုးပ  ့ၣ်ယ ့ၣ်လ ီၤက ီၤအသှုးဒ ှုးန ့ၣ်ယ  ့ၣ်ရ ှုး(ယိီၤဟ ့ၣ်  ၁:၂၉-၃၄); မ တမ  ့ၣ် 

အဝဲသ  ့ၣ်မ  ံာ်တဲလ အဟဲလ  ပ ီၤကည တခ (အကမ ံာ်), အဝဲသ  ့ၣ် သမ ဝဲဒ ့ၣ်လ  စ ီၤယိီၤဟ ့ၣ်န   ့ၣ် တမ  ့ၣ်ဝ တဂီၤဘ ့ၣ်လ ီၤ.  

• တ ့ၣ်ဘူ ့ၣ်တ ့ၣ်ဘျါခိ ့ၣ်န ့ၣ်တဖ ့ၣ်အ ီၤ, ပ  ီၤဘ ့ၣ်ဝဲ ပ ီၤဂ  ့ၣ်မ  ့ၣ်/ပ ီၤကမ   ့ၣ် သ  ့ၣ်တဖ ့ၣ်, ဘ ့ၣ်ဆ ့ၣ် အဝဲသ  ့ၣ်တပ  ီၤယ ီၤဘ ့ၣ်.  

 

၄.တ ံာ်ဟ  ံာ်အဒ လ  တ ံာ်စှံးဆ ခှံကလ  ံာ်(အဆ ဖ  ၂၈-၃၁) 

• ဖိခ ျါလ အပီ ံာ်ယ ံာ်လံီၤက ံၤအသးတဂီၤန   ့ၣ် န   ့ၣ်ဘ ့ၣ်တ ့ၣ်အ  ့ၣ်က ီၤခ  ့ၣ်က ီၤ(ပ ီၤဃ သ ဒဲ ှုးပ ီၤဃသဲဲမ  ့ၣ်) အဆ ဖိ ၃၁; မှုးသ ဲ၃:၁-၆; ၄:၁၇; ၉:၉-၁၃; 

၁၁:၂၈-၃၀).  

• ဖိခ ျါလ အ ိ့ၣ်ထတဲ ့ၣ်ကတိီၤဒ ှုးအတပီ ံာ်ယ ံာ်လံီၤက ံၤသှုးတဂီၤန   ့ၣ် ကဘ ့ၣ်တ ့ၣ်စ  ့ၣ်ည  ့ၣ်အ ီၤ(ပ ီၤလ  ့ၣ်တ ့ၣ်အခိ ့ၣ်ဒ ှုးပ ီၤဖီၤရ ီၤရ ဲ) အဆ ဖိ ၄၅; မှုးသ ဲ

၂၃:၃,၂၅-၂၈).  

 

၅. အတ ံာ်ကတ ံၤဒ ံာ်ဝဲ စှံ ံာ်ညီ ံာ်က ံၤအံီၤ(အဆ ဖ  ၃၁-၃၂) 

• ပ ီၤလ  ့ၣ်တ ့ၣ်အခိ ့ၣ်ဒ ှုးပ ီၤဖီၤရ ီၤရ ဲသ  ့ၣ်တဖ ့ၣ် စ ှုးဆ ဝဲဒ ့ၣ်လ  ဖိခ ျါအဆိကတ  ့ၣ်တဂီၤလ  အပ  ့ၣ်ယ ့ၣ်လ ီၤက ီၤအသှုးန   ့ၣ် 

မ  ့ၣ်ပ ီၤလ အမီၤတ ့ၣ်ဘ ့ၣ်အပ ့ၣ်အသှုးန   ့ၣ်လ ီၤ(အဆ ဖိ ၃၁, အှုးသ ဲ၁၂:၃၆-၃၇; ရိမ ီၤ ၂:၁-၃, ၁၇-၂၄; လူီၤက ့ၣ် ၁၉:၄၁-၄၄; မှုးသ ဲ၂၃:၃၇-၃၉).  

• အ ိ့ၣ်ဒ ှုးတ ့ၣ်ဂ  ့ၣ်ဆူ ့ၣ်ဘျါဆူ ့ၣ်/ဟ  ့ၣ်ဂ  ့ၣ်ဟ  ့ၣ်ဘျါတက  ့ၣ်(ယိီၤဟ ့ၣ် ၆:၃၇; ၂ တ ီၤမသ ှုး ၂:၂၄-၂၆; ၁ ယိီၤဟ ့ၣ် ၁:၉).  


