
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ- လှံ ံာ်မးသ ဲ၁၄:၁၃-၂၁     Matthew 14:13-21    3/20/2022 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်- နတ ံာ်သးစ  ံာ်ဆ အ  ံာ်ဖဲလဲ ံာ်? 

တ ံာ်တ  ံာ်ထ-ူ ခရှံ ံာ်(လ အမ  ံာ်စ  ံာ်ကီးယ ွၤ) အှံွၤ မွၤလ ပ ဲွၤန   ံာ်ပတ ံာ်လ  ံာ်ဘ ံာ်ခဲလ  ံာ်.  

 

၁. ခရ  ံာ်အတ ံာ်သ  ံာ်အ  ံာ်သးအ  ံာ်ပ ှၤ(အဆ ဖ  ၁၃-၁၄, ၂၁) 

• ဖဲအှံွၤ အဆ ကတီ ံာ် လ ပ ွၤဂီ ံာ်မ  ံာ်အက ျါ- ပ ွၤပ  ံာ်ခ ျါအ  ံာ်ဝဲအဂွၤ ၅,၀၀၀(ယဲ ံာ်ကထ ), ဃ  ံာ်ဒးီပ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်မ ွၤ ဒးီဖ ဒှံဖ သ ံာ်တဖ ံာ်(အဆ ဖ  ၁၄, ၂၁) 

ဘ ံာ်သ  ံာ်သ  ံာ်ပ ွၤန ီ ံာ်ဂှံ ံာ်ခဲလ  ံာ်ကအ  ံာ်လ  ၂၅,၀၀၀(ခှံကလးယဲ ံာ်ကထ ဃ ံာ်ဃ ံာ်   )   

• ဖဲအှံွၤအချါ, ခရှံ ံာ်အမှံွၤဟူထီ ံာ်သျါလီွၤ ဒးီ မှံွၤဒ  ံာ်သ ံာ်ဒ  ံာ်အဆ ကတီ ံာ်(ယ ွၤဟ ံာ် ၆:၁-၁၅) 

• တ ံာ်လီ ံာ်လ အအ  ံာ်သယ  ံာ်အလီ ံာ် (အဆ ဖ  ၁၃)- တ ံာ်လီ ံာ်လ အပ ဲွၤဒးီတ ံာ်သ ံာ်ဝှံွၤလီွၤဒ  

• ပ ွၤဘ ံာ်ဆူးဘ ံာ်ဆျါ(အဆ ဖ  ၁၄)- မ  ံာ်ပ ွၤလ အဂှံ ံာ်စ ံာ်ဘျါစ ံာ်, န ီ ံာ်ခ တ ံာ်ဂှံ ံာ်တ ံာ်ဘျါတအ  ံာ်ဒးီအဝဲသ  ံာ်ဘ ံာ်. 

• တ ံာ်သးအ  ံာ်(အဆ ဖ  ၁၄)- အဝဲအသးအ  ံာ်ဝဲပ ွၤသ  ံာ်တဖ ံာ်န   ံာ်သပ  ံာ်ပ  ံာ်. ခရှံ ံာ်အသးအ  ံာ်ပ ွၤဒ  ံာ်န ီ ံာ်မး( ယ ွၤဟ ံာ် ၁၁:၃၅, လူွၤက ံာ် ၁၉:၄၁-၄၂, 

ဧ ွၤဘဘှံွၤ ၄:၁၅). 

 

၂. ခရ  ံာ် မှၤက  ံာ် ပ ှၤလ အစ  ံာ်က ှၤန ံာ်က ှၤအ ှၤတဖ ံာ်(အဆ ဖ  ၁၄-၁၇) 

• ခရှံ ံာ်မွၤတ ံာ်လီွၤလးလ အမ  ံာ် အမွၤဘ ျါက ွၤတ ံာ်ဆူးတ ံာ်ဆျါ(အဆ ဖ  ၁၄) ဒးီ တဲဘ ံာ်ပ ွၤဂီ ံာ်မ  ံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ်လ  ယ ွၤအမူခ  ံာ်ဘီမ  ံာ်အဂ  ံာ်အက  ွၤ(လူွၤက ံာ် 

၉:၁၁) 

• ပမွၤလ ဘ ံာ်လ လှံ ံာ်ယ ွၤဟ ံာ်အပူွၤ, လ ဂီွၤခီ တနှံွၤန   ံာ်, ခရှံ ံာ်တဲတ ံာ်ဒးီစီွၤဖှံလှံးပူး ဘ ံာ်ဃးဒးီ တ ံာ်ဒ းအ ီံာ်ပ ွၤဂီ ံာ်မ  ံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ်လီွၤ. (ယ ွၤဟ ံာ် ၆:၅) 

ဘ ံာ်မန ွၤအဃ လဲ ံာ်? မ  ံာ်ဒံာ်သ းအကမ ံာ်က  ံာ်ဝဲ( ယ ွၤဟ ံာ် ၆:၆, ၅ မ ွၤရ ှ့ ၈:၂) ပ ွၤသ  ံာ်တဖ ံာ်အှံွၤဖဲအလ  ံာ်ဘ ံာ်ဟီ ံာ်ခ  ံာ် 

အတ ံာ်တ စ ွၤမွၤစ ွၤအဆ ကတီ ံာ်န   ံာ် မ  ံာ်အက  ံာ်တ ံာ်ဆူခရှံ ံာ်အ  ံာ်ဒးီဃ တ ံာ်မွၤစ ွၤဧျါ မ တမ  ံာ် န ံာ်လီွၤအဂှံ ံာ်အဘျါဧျါ? 

ခရှံ ံာ်စှံးဘ ံာ်အ ီံာ်"ဟ  ံာ်အ ီံာ်အီွၤတ ံာ်တမှံွၤတက  ံာ်" (အဆ ဖ  ၁၆) ဘ ံာ်ဆ ံာ်, ကဘ ံာ်ဟ  ံာ်ဝဲဒံာ်လဲ ံာ်?  

• ယ ွၤဟ  ံာ်လီွၤပ ွၤလ  တ ံာ်သ  ံာ်တ ံာ်သဒီးီတ ံာ်မွၤလ  ံာ်လီွၤ, မ  ံာ်ပကဒ ကန ံာ်လ က ဲဒံာ်လဲ ံာ်? မ  ံာ်ပက  ံာ်တ ံာ်ဆူခရှံ ံာ်အအ  ံာ်စ  ံာ်ကီးဧျါ? ( ယ ွၤဟ ံာ် ၁၅:၅, 

ကလီးစဲ ၃:၁-၂, ဧ ွၤဘဘှံွၤ ၁၂:၂) မ  ံာ်ပဟီ ံာ်က းပသူထ ီံာ်ဆူယ ွၤအအ  ံာ်ဒံာ်သ းအကမွၤစ ွၤပ ွၤလ ပကဒ ကန ံာ်အကလ  ံာ်ဧျါ? (စှံးထ ီံာ်ပဘတ ွၤ ၅၇:၂, 

၁၁၉:၅, ၁၈, ၂၇, ၃၅-၃၆, ၈၈,၁၁၇,၁၂၅, ၁၃၃, ၁၄၆.) မ တမ  ံာ်တခီ မ  ံာ်ပန ံာ်လီွၤပသးလ  ပန ီ ံာ်ကစ ံာ်အဂှံ ံာ်အဘျါဒးီ ပတ ံာ်သ တ ံာ်ဘ ံာ်ဧျါ? 

• သ  ံာ်န ီံာ်ထ ီံာ်က ွၤ ယ ွၤလ အဂှံ ံာ်ဆူ ံာ်ဘျါဆူ ံာ် အတ ံာ်မွၤလ အမွၤတ  ံာ်ဝဲလ အပူ ံာ်က ှံ ံာ်တဖ ံာ်တက  ံာ်. ( ၁ မ ွၤရ ှ့ ၄၁:၅၅, ၂ မ ွၤရ ှ့ ၁၆:၁၄-၁၅, မွၤလကှံ 

၃:၁၀, ယ ွၤဟ ံာ် ၂:၁-၁၂, စှံးထ ီံာ်ပဘတ ွၤ ၁၄၅:၁၅-၁၆) 

• လ  ံာ်အ ီံာ်လ  ံာ်အ ီနတ ံာ်န ံာ်လ  ယ ွၤအကလ  ံာ်ကထျါဒးီအတ ံာ်ဒ  ံာ်တ ံာ်ယ  ံာ် ဒးီလ အမ  ံာ်တ ံာ်ခဲလ  ံာ်လ ခရှံ ံာ်အပူွၤတက  ံာ်. (ဝှံယရ ျါယွၤ ၄၀:၁-၃၁, 

ယှံးရမှံယွၤ  ၃၂:၁၇, ရ မ ွၤ ၈:၁-၃၉). 

 

၃.  ခရ  ံာ်ထတဲဂှၤမ  ံာ်ပ ှၤလ အမှၤမ သ မ သးဒ းဟ  ံာ်ပ ှၤတ ံာ်သးမ မ  ံာ်(အဆ ဖ  ၁၈-၂၁) 

• ပ ွၤဂီ ံာ်မ  ံာ်ခဲလ  ံာ်အက ျါအှံွၤ, အျါတက  ံာ်အဝဲသ  ံာ်တဖ ံာ်မ  ံာ်ပ ွၤလ အတစူ ံာ်တန ံာ်ယ ွၤဘ ံာ်ဆ ံာ်(ယ ွၤဟ ံာ် ၆:၂၆), ခရှံ ံာ်ဒ းန ဲံာ်ဖ ျါထ ီံာ်ဆူအဝဲသ  ံာ်လ  

အမ  ံာ်ယ ွၤ ဒးီဟ  ံာ်လီွၤတ ံာ်ဘ  းတ ံာ်ဖ   ံာ်လ ပ ွၤက းဂွၤဒးဲလီွၤ. (စှံးထ ီံာ်ပဘတ ွၤ ၁၃၆:၂၅, မးသ ဲ၅:၄၅, မွၤတ ံာ် ၁၄:၁၇, ရ မ ွၤ ၂:၄) 

• ပ ွၤတ ံာ်ဒးဲဘးဖ က းဂွၤဒးဲအှံွၤ အ  ံာ်ဝဲလ တ ံာ်သ ံာ်ဝှံွၤလီွၤဒ  အမဲွၤမ  ံာ်ပ ီအပူွၤလီွၤ(ဝှံယရ ျါယွၤ ၅၃:၆, လီ ံာ်ဖ ျါ ၃:၁၇) 

• ခရှံ ံာ်မ  ံာ်ပ ွၤထတဲဂွၤလ အမွၤမှံသူ ံာ်မှံသးဒးီမွၤမ  ံာ်ပ ွၤသ လ  တ ံာ်ဘ  းတ ံာ်ဖ   ံာ်လီွၤဆလီ  ပ ံာ်လ  ံာ်ဘ ံာ်လ  ပ ွၤလ အစူ ံာ်က ွၤန ံာ်က ွၤတ ံာ် 

ပ ွၤလ ပ ံာ်ဃ ထ တ  ံာ်အီွၤသ  ံာ်တဖ ံာ်န   ံာ်လီွၤ.(ယ ွၤဟ ံာ် ၆:၃၅-၄၀) 


