Fourth Sunday in Ordinary Time (February 01, 2015)
1st READING: Dt 18: 15-20
တရားေဟာရာက်မ္း။ ( ၁၈ း ၁၅ မွ ၂၀)

မိုးဇယ္သည္ပရိသတ္တို႔အားေျပာဆိုသည္ကား- သင္တို႔၏လူမ်ိဳး၊ သင္တို႔၏ညီအစ္ကိုမ်ားထဲမွကၽြႏ္ုပ္
ကဲ့သ႔ပ
ို ေရာဖက္တစ္ပါးကိုသင္တို႔၏အ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္ေပၚထြန္းေစလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္သူ႔ကို
နားေထာင္ၾကရလိမ့္မည္၊ သင္တို႔သည္ေဟာရက္ေတာင္၌စုေ၀းၾကစဥ္ေသျခင္းႏွင့္ကင္းမည့္အေၾကာင္း
ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကိုေနာက္တစ္ဖန္မၾကားရပါေစႏွင့္။ ဤႀကီးမားလွေသာမီးကိုလည္းမျမင္ရပါ
ေစႏွင့္ဟုသင္တ႔ဆ
ို ိုခ့ၾဲ က၍သင္တို႔၏အ႐ွင္ဘုရားသခင္ထံေတာင္းဆိုခ့ၾဲ ကသည့္အတိုင္းျဖစ္၏။

သူတို႔

ေျပာဆိုခဲ့သမွ်ေသာအရာတို႔သည္ေကာင္းျမတ္ေပ၏ဟုသခင္ဘုရားကၽြႏ္ုပ္အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ငါသည္

သူတို႔ထမ
ဲ ွသင္ႏွင့္တူေသာပေရာဖက္တစ္ပါးကိုေပၚထြန္းေစ၍ထုိသူ၏ႏႈတ္၌ငါ၏စကားမ်ားကိုေပးသ
နားမည္။ သူသည္လည္းငါအမိန္႔႐ွိသမွ်တို႔ကိုသူတ႔အ
ို ားေျပာၾကားလိမ့္မည္။ ငါ၏နာမ၌ေျပာၾကားေသာ
စကားမ်ားကိုနားေထာင္ေသာသူကိုငါသည္ဒဏ္ခပ္မည္။

ပေရာဖက္မူကားငါအမိန္႔ေပးေသာအရာ

မ်ားကိုငါ၏နာမ၌သို႔မဟုတ္အျခားေသာဘုရားတို႔၏နာမ၌မာနေထာင္လႊားလ်က္ေျပာဆိခ
ု ဲ့ေသာ္အေသ
သတ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။
ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

Responsorial Psalm Psalms 95: 1-2, 6-7, 7-9
ဆာလံ ၉၄၊

သံၿပိဳင္။ ။ ယေန႔ သင္တို႔သည္ သခင္ဘုရား၏ အသံကိုၾကားေသာအခါ သင္တို႔၏ႏွလံုးမ်ားကို
တင္းမာ၍ မထားၾကေလႏွင့္။
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.

၁။ ။ လာၾကေလာ့၊သခင္ဘုရားအား႐ႊင္လန္းစြာေတးဆိုၾကကုန္အံ့။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္႐ွင္အား
က်ဴးဧၾကကုန္အ။ံ့ ေက်းဇူးတင္လ်က္ကိုယ္ေတာ္၏ေ႐ွ႕ေတာ္သို႔၀င္ၾကကုန္အံ့။ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္
ကိုယ္ေတာ္အားက်ဴးဧၾကစို႔။ (သံၿပိဳင္)
Come, let us sing joyfully to the LORD; let us acclaim the rock of our salvation. Let us come into his
presence with thanksgiving; let us joyfully sing psalms to him.

၂။ ။ လာၾကေလာ့၊ပ်ပ္၀ပ္ၾကလ်က္ကိုးကြယ္ၾကစို႔။ ကၽြႏ္ုပ္တ႔က
ို ဖ
ို န္ဆင္္းေတာ္မူေသာသခင္ဘရ
ု ားေ႐ွ႕
ေတာ္၌ဒူးေထာက္ၾကစို႔။ အေၾကာင္းမူကားကိုယ္ေတာ္သည္ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၍
ကၽြႏ္ုပ္တ႔သ
ို ည္ကိုယ္ေတာ္၏စားက်က္တင
ြ ္က်က္စားသူမ်ားကိုယ္ေတာ္၏လက္တင
ြ ္႐ွိေသာသိုးစုျဖစ္ၾက
၏။ (သံၿပိဳင္)
Come, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us.
For he is our God,

၃။ ။ ယေန႔သင္တို႔သည္ကိုယ္ေတာ္၏အသံကိုၾကားေသာအခါသင္တို႔၏ႏွလံုးမ်ားကိုတင္းမာ၍မထား
ၾကေလႏွင။့္ သင္တ႔၏
ို ဘိုးေဘးမ်ားတို႔သည္သဲကႏၲာရတြင္မက္ဆာေမရိဘာ၌ငါ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားကိုေတြ႔ျမင္ၾကရေသာ္လည္းငါ့ကိုစံုစမ္းၾကသကဲ့သို႔သင္တို႔၏ႏွလံုးမ်ားကိုတင္းမာမထားၾကေလႏွင့္။
(သံၿပိဳင္)
Oh, that today you would hear his voice: “Harden not your hearts as at Meribah, as in the day of Massah
in the desert, Where your fathers tempted me; they tested me though they had seen my works.”

2nd READING: 1 Cor 7:32-35
မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေကာ္ရင္းသီၿမိဳ႕ သားတို႔ထံ ေရးေသာစာပထမေစာင္ ( ၇ း ၃၂ မွ ၃၅ အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊သင္တ႔အ
ို ားစိတ္ပူပင္ေသာကႏွင့္ကင္းေ၀းေစရန္ကၽြႏ္ုပ္အလို႐ွိသည္။

အိမ္ေထာင္မ႐ွိေသာသူသည္

ဘုရားသခင္အားအဘယ္က့သ
ဲ ႔ႏ
ို ွစ္သက္ေအာင္ျပဳရမည္နည္းဟုေတြးေတာကာဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္
ေသာအရာတိ႔၌
ု သာဗ်ာပါေသာကမ်ားတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွိေသာသူမူကားဇနီးသည္အားအဘယ္
ကဲ့သို႔ ႏွစ္သက္ေစမည္နည္းဟုစဥ္းစားကာေလာကေရးရာကိစၥတို႔၌သာဗ်ာပါေသာကမ်ားတတ္၍သူ၏
စိတ၀
္ င္စားမႈမ်ားသည္ႏွစ္မ်ိဳးကြဲလ်က္႐ွိရသည္။

အိမ္ေထာင္မျပဳေသာမိန္းမႏွင့္အပ်ိဳကညာတိ႔သ
ု ည္

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးသန္႔႐ွင္းေစရန္သခင္ဘုရားႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာတို႔၌သာစိတ္အာ႐ံုစြလ
ဲ မ္းတတ္သည္။
အိမ္ေထာင္ျပဳေသာမိန္းမမူကား၊လင္ေယာက်ာၤးကိုႏွစ္သက္ေစႏိုင္ရန္ေလာကေရးရာကိစၥမ်ားကိုသာ
အာ႐ံုျပဳတတ္သည္။

ဤကဲ့သ႔က
ို ၽြႏ္ုပ္ေျပာရသည္မွာသင္တို႔အားခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္မဟုတ္၊

သင္တ႔သ
ို ည္

ေျဖာင့္မတ္ေကာင္းမြန္ေစက်င့္ေဆာက္တည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္အဆီးအတားအေႏွာက္အယွက္မ႐ွိပဲဘုရားသ
ခင္က၀
ို န္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။
ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

GOSPEL: Mark 1:21-28
သံမာရ္ကူးေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။ ( ၁ း ၂၁ မွ ၂၈ အထိ)

ကာဖာရ္နာအုမ္ၿမိဳ႕သိ႔၀
ု င္ၾကလွ်င္၊

ဥပုသ္ေန႔၌ခ်က္ခ်င္းတရားဇရပ္ထသ
ဲ ႔၀
ို င္ေတာ္မူ၍ကိုယ္ေတာ္သည္

သူတို႔ကိုသြန္သင္ေတာ္မူ၏။ သူတ႔သ
ို ည္လည္းကိုယ္ေတာ္၏ေဒသနာေတာ္ကိုအံ့ဩၾက၏။ အေၾကာင္း
မူကားကိုယ္ေတာ္သည္က်မ္းတတ္ဆရာကဲ့သို႔မဟုတ္၊အာဏာ႐ွိသူတို႔က့သ
ဲ ႔ေ
ို ဟာေျပာဆံုးမေတာ္မူ၏။
သူတို႔၏တရားဇရပ္၌ညစ္ၫဴးသာနတ္ဆိုးဖမ္းေသာသူတစ္ေယာက္႐ွိ၏။

ထိုသူသည္ဟစ္ေၾကာ္လ်က္

အိုေယဇူးနာဇေရႏူးကိုယ္ေတာ္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အဘယ္အခင္း႐ွိပါသနည္း။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဖ
ို ်က္ဆီးျခင္း
ငွာလာသေလာ၊ကိုယ္ေတာ္အဘယ္သူျဖစ္သည္ကိုကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ ဘုရားသခင္၏သန္႔႐ွင္းေတာ္မူေသာ
သူျဖစ္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္၏။ေယဇူးကလည္းသူ႔ကိုၿခိမ္းေျခာက္ေတာ္မူ၍တိတ္ဟ့၊ဲ ထိုသူမွထက
ြ ္ေလာ့ဟု
မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ညစ္ၫဴးေသာနတ္ဆိုးသည္သူ႔ကိုျပင္းစြာဆဲ့ခဲ့ၿပီးမွက်ယ္ေသာအသံျဖင့္ဟစ္ေၾကာ္၍
ထြက္သာြ းေလ၏။ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္လည္းအံဩၾကသည္ျဖစ္၍ဤအရာသည္အဘယ္သ႔န
ို ည္း၊ ဤ
ေဒသနာသစ္သည္အဘယ္သို႔နည္း၊အေၾကာင္းမူကားညစ္ၫဴးေသာနတ္ဆိုးတို႔ကိုပင္အာဏာႏွင့္အမိန္႔
႐ွိလွ်င္သူ၏စကားကိုနားေထာင္ၾကသည္တကားဟုအခ်င္းခ်င္းေမးျမန္းေျပာဆိုၾက၏။
သည္လည္းခ်က္ခ်င္းဂါလီေလအားတစ္ျပည္လံုးအႏွံ႔အျပားေပါက္ေရာက္၏။
ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

သတင္းေတာ္

