
 

 

လှံ ံာ်စီဆ ှံ- မးသ ဲ၁၅:၁-၁၁       Matthew 15:1-11    04/03/2022 

တ ံာ်ဂ  ံာ်မ  ံာ်ပ  ံာ်- မ  ံာ်ပဒ ကန ံာ်မၤထ ခဲရှံ ံာ်အပ ၤတ ံာ်မ ဖ သ  ံာ်တဖ ံာ်အလ  ံာ်အလ ံာ်, လ လှံ ံာ်စီဆ ှံသ  ံာ်တဖ ံာ်န   ံာ်ဧါ? 

တ ံာ်တ  ံာ်ထ-ူ တ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါလ အတီ, သးတ ံာ်န ံာ်လ အတီ, ပဒ ကမၤထ ဲထလဲှံ ံာ်စီဆ ှံယ ၤအကလ  ံာ်ကထါတမှံၤဧ ၤ 

 

၁. ဘ ၣ်ဃးဒ း တ ၣ်လ  ၣ်တ ၣ်လ ၣ်(အဆ ဖိ ၁-၂) 

• ပ ၤယူဒၤဖ တ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါခ  ံာ်န ံာ်လ အဒ  ံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ်အှံၤ, အဝဲသ  ံာ်ပ ံာ်ကမ ံာ်ယ  ံာ်ရ းဒးီသှံက  ံာ်ဝဲတ ံာ်လီၤ. အဝဲသ  ံာ်အတ ံာ်ပ ံာ်ကမ ံာ်တဖ ံာ်, 

တမ  ံာ်လ အဘ ံာ်ဃးဒးီန ီ ံာ်ခ တ ံာ်ကဆ ကဲဆ ဘီ ံာ်, မ မ  ံာ်လ အဘ ံာ်ဃးဒးီတ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါအလ  ံာ်အလ ံာ်လ အဝဲသ  ံာ်မၤဝဲတဖ ံာ်န   ံာ်လီၤ. 

• အဝဲသ  ံာ်အတ ံာ်သ  ံာ်တ ံာ်သတီ ံာ်ဘ  လ အဒ းအ  ံာ်ထ ီံာ်ဝဲတဖ ံာ်န   ံာ်- စှံးဝဲလ  ယ ၤဟ  ံာ်လီၤစီၤမ ၤရ ှ့ဒးီအဝဲသ  ံာ်န   ံာ်ဘ ံာ်ဝဲန   ံာ်လီၤ, 

အဝဲဟ  ံာ်လီၤတ ံာ်သ  ံာ်တ ံာ်သတီဖ ံာ်လ  ပ ၤသူ ံာ်က သးပ  ံာ်, ပ ၤခ  ံာ်ပ ၤန ံာ်တဖ ံာ်ဒးီ, ပ ၤသ  ံာ်တဖ ံာ်အှံၤ က ဲးလီၤဝဲလ  မှံရ နၤဲ(Misneh) လီၤ.  

• အဝဲသ  ံာ် အတ ံာ်ပ ံာ်ဒ  ံာ်ပ ံာ်ဖ ါထ ီံာ်တ ံာ်အှံၤ, မ  ံာ်ထလဲ န ီ ံာ်ခ တကပၤ, တမ  ံာ်လ သးဘ ံာ်. အဝဲသ  ံာ်တ ံာ်မၤတဖ ံာ် မ  ံာ်ဒံာ်သ းလ န ီ ံာ်ခ န   ံာ် 

ပ ၤကထှံ ံာ်ဘ ံာ်လ အမ  ံာ် ပ ၤတီပ ၤလ ၤ ဘ ံာ်ဆ ံာ် အဝဲသ  ံာ်မ  ံာ်ပ ၤလ အအ ဲံာ်မၤတ ံာ်ဒးဲဘးန   ံာ်လီၤ.  

 

၂. က  ၣ်ဆ  ၣ်မဲ ၣ်ဝဲ တ ၣ်လ  ၣ်တ ၣ်လ ၣ်တဖ ၣ်(အဆ ဖိ ၃-၆) 

• ယ  ံာ်ရ းစှံးဆ က ၤတ ံာ်ဒးီ တဲဘ ံာ်အဝဲသ  ံာ်လ  အတ ံာ်မၤဒးီဟ  ံာ်ဃ  ံာ်ဝဲအဒ တဖ ံာ်န   ံာ်လီၤ. (အဆ ဖ  ၄-၆) 

• ယ  ံာ်ရ း ဖးဝဲ ၂ မ ၤရ ှ့ ၂၀:၁၂ ဒးီအဝဲတတီၤဖ ါဖဲ ၂ မ ၤရ ှ့ ၂၁:၁၇. 

• အဝဲသ  ံာ်မၤကမ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်မၤလ  ံာ် ၅ ဘတီဘလီ အမ  ံာ်"ယူးယီ ံာ်နမ  ံာ်ဒးီနပ ံာ်တက  ံာ်." မ  ံာ်လ အမၤတ ံာ်အ  ံာ်လီၤအလီီၤဒးီဒ ကန ံာ် ခ ၤဘ(ဲ Korban ) 

မ ံာ်ကူး ၇:၁၁-၁၂, အဝဲသ  ံာ်တဲဝဲ လ အတ ံာ်စ လီ ံာ်ခီ ံာ်ခ  ံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ်ခဲလ  ံာ် ကဘ ံာ်ဟ  ံာ်ကဒါက ၤဝဲဆူယ ၤအအ  ံာ်အဃ  အဝဲသ  ံာ်အမ  ံာ်အပ ံာ်မ  ံာ်ဃ  

တ ံာ်မၤစ ၤလ အၤီဘ ံာ်ဆ ံာ် တမၤစ ၤဘ ံာ်အမ  ံာ်အပ ံာ်ဘ ံာ်(၄ မ ၤရ ှ့ ၃၀:၂).  

• ဘ ံာ်ဆ ံာ်ဒးီ, အဝဲသ  ံာ်မ  ံာ်အ ဲံာ်ဒ းသူဝဲ မ တမ  ံာ် ပ ံာ်ဃ ံာ်အတ ံာ်စ လီ ံာ်ခီ ံာ်ခ  ံာ်န   ံာ်ဒးီ အဝဲသ  ံာ် ဘ းကဒါက ှံ ံာ်တ ံာ်သ  ံာ်တ ံာ်သတီ ံာ်ဘ  ဝဲန   ံာ်ဒးီ 

သူဝဲထလဲ အသးသ န   ံာ်လီၤ.  

• နသးအတ ံာ်ပ ံာ်သးအမ  ံာ်တ ံာ်ဒံာ်လဲ ံာ်ဒံာ်လဲ ံာ်န   ံာ် ယ ၤသ  ံာ်ညါဝဲတဘ ယူ ံာ်ဃလီီၤ.ဧ ၤဘဘှံၤ ၄:၁၂-၁၃ ဒးီ လူၤက ံာ် ၁၆:၁၅ 

 

၃) စ  ၣ်ည  ၣ်က ့ၤ/သ ိၣ်ဃ  ၣ်/ဘ  ဘ ၣ်က ့ၤတ ၣ်အလ  ၣ်အလ ၣ်တဖ ၣ်(အဆ ဖိ ၇-၁၁) 

• ဖဲအှံၤယ  ံာ်ရ းဖးဝဲ ယရ ါယၤ ၂၉:၁၃ န   ံာ်လီၤ. ပ ၤဖၤရှံၤရ ဲသ  ံာ်တဖ ံာ်အှံၤမ  ံာ်ပ ၤလ အပ ံာ်မၤအသး ဒးီဘူ ံာ်ထ ီံာ်ဘါထ ီံာ်တ ံာ်ထနဲ ီ ံာ်ခ , 

တ ံာ်ကလီကလီဒးီမၤထဲပ ၤကညီအလ  ံာ်အလ ံာ်န   ံာ်လီၤ, လ တ ံာ်အှံၤအဃ  အဝဲသ  ံာ်တဖ ံာ်န   ံာ် ဘက းန   ံာ်ဘ ံာ်ယ ၤအတ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ်သ  ံာ်တဖ ံာ်လီၤ. 

ယရ ါယၤ ၁:၁၃-၂၀, ဧၤမ  ံာ် ၅:၂၁-၂၄ 

• အဝဲသ  ံာ်မ  ံာ်ပ ၤလီတ ံာ်ဖ တဖ ံာ်, မ  ံာ်ပ ၤဂဲၤဒ တဲဂၤလ  အပ ံာ်မၤအသးဒးီက   ံာ်ဘ  အသးလ အတ ံာ်က   ံာ်ဘ မဲ ံာ်အလီ ံာ်ခှံလီၤ. (အဝဲသ  ံာ် မ  ံာ်ဝဲဒံာ် 

တ ံာ်သ  ံာ်ခ  ံာ်လ အဖူဝါအသးလ ခ  ဘ ံာ်ဆ ံာ် လ အက ပူတခီပ ဲၤထဲတ ံာ်အ  ံာ်တ ံာ်က  ံာ်လီၤ). စီၤကၤယှံ ံာ် ၁ မ ၤရ ှ့ ၄; မးသ ဲ၂၃:၁၃,၁၅; မၤတ ံာ် ၅:၁-

၁၁.  

• အဝဲသ  ံာ်တဲဒးီအ  ံာ်လီၤအလီီၤတ ံာ်လ ယ  ံာ်ရ းဘ ံာ်ဆ ံာ်, အဝဲသ  ံာ်တန ံာ်ဘ ံာ်ယ  ံာ်ရ းဘ ံာ်.  

• အဝဲသ  ံာ်တဖ ံာ် အတ ံာ်ဒ ကန ံာ်တအ  ံာ်ဘ ံာ်, အဝဲသ  ံာ်မၤယ ၤအတ ံာ်မၤမ  ံာ်လ  တ ံာ်ပ ှံၤတ ံာ်ဖ းအဃ   အဝဲသ  ံာ် တအ ဲံာ်ယ ၤဘ ံာ်.  

• အဝဲသ  ံာ်အသးတဖ ံာ်အ  ံာ်သှံက  ံာ်သှံ/အသးလ အအ ီံာ်စ /တတီဃ ံာ်တ ံာ်,ဒံာ်အထးခ  ံာ်စှံးကတ ၤတ ံာ်အသ းန   ံာ်(အတ ံာ်စှံးတ ံာ်ကတ ၤဒးီတ ံာ်ဖှံးတ ံာ်မၤတဖ ံာ်

) လီ ံာ်ဖ ါထ ီံာ်အသးန   ံာ်လီၤ. လူၤက ံာ် ၆:၄၅; မးသဲ ၁၂:၃၇ ဒးီ လူၤက ံာ် ၁၂:၁ 

• ပတ ံာ်ဒးဲဘးတဖ ံာ်အှံၤ, ဘက းဘ ံာ်တ ံာ်မၤဖ ါထ ီံာ်အီၤ, ဒးီဟဲစ  ံာ်အီၤဆူ ယ  ံာ်ရ းလ အမ  ံာ် တ ံာ်ကပီၤ, ဒံာ်သ းပကပီ ံာ်ယ ံာ်လီၤက ၤပသးဒးီ 

ဘ ံာ်တ ံာ်ပ  ံာ်က ှံ ံာ်ပတ ံာ်ကမ ံာ်န   ံာ်လီၤ.  လူၤက ံာ် ၁၃:၃ 

 


