Second Sunday in Ordinary Time (January 18, 2015)
1st READING: 1 Sm 3:3b-10, 19
ဆာမူအဲလ္ပထမေစာင္ ၃ း ၃ - ၁၀ ႏွင့္ ၁၉
ထိုေန႔ရက္တ႔၌
ို ဆာမူအဲလ္သည္ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္႐ွိရာသခင္ဘုရား၏ဗိမာန္ေတာ္၌အိပ္ေန
ေလ၏။

သခင္ဘုရားသည္ဆာမူအဲလ္ကိုေခၚသျဖင့္ဆာမူအဲလ္ကကၽြႏ္ုပ္႐ွိပါ၏ဟုျပန္ေျဖေလ၏။

ေနာက္ေဟလီထံသ႔ေ
ို ျပး၍ကၽြႏ္ုပ္ကိုကိုယ္ေတာ္ေခၚသည့္အတိုင္းကၽြႏ္ုပ္႐ွိပါ၏ဟုဆို၏။
လည္းသင့္ကိုငါမေခၚ၊ျပန္သာြ း၍အိပ္ေလာ့ဟုဆို၏။

ထိ႔ု

ေဟလီက

ဆာမူအဲလ္သည္လည္းျပန္သာြ း၍အိပ္ေလ၏။

သခင္ဘုရားသည္ဆာမူအဲလ္ကတ
ို စ္ဖန္ေခၚေလ၏။ ဆာမူအဲလ္သည္လည္းထ၍ေဟလီထံသို႔သာြ းၿပီး
လွ်င္ကိုယ္ေတာ္ေခၚသည့္အတိုင္းကၽြႏ္ုပ္႐ွိပါ၏ဟုဆို၏။ ေဟလီကလည္းငါ့သားသင့္ကိုငါမေခၚျပန္သာြ း
၍အိပ္ေလာဟုဆို၏။ ထိုအခ်ိန္၌ဆာမူအဲလ္သည္ဘုရားသခင္ကိုမသိေသးေခ်။ သခင္ဘုရား၏ဗ်ာဒိတ္
ေတာ္ကို

လည္းမခံရေသး၊

သခင္ဘုရားသည္ဆာမူအဲလ္ကတ
ို တိယအႀကိမ္တစ္ဖန္ေခၚေလ၏။

ဆာမူအဲလ္သည္လည္ေဟလီထံသို႔သြား၍ကိုယ္ေတာ္ေခၚေတာ္မူသည့္အတိုင္း
ေလ၏။

ကၽြႏ္ုပ္႐ွိပါ၏

ဟုဆို

သိ႔ျု ဖစ္၍ေဟလီသည္သူငယ္ကိုသခင္ဘုရားေခၚေတာ္မူေၾကာင္းနားလည္၍ဆာမူအဲလ္အား

သြား၍အိပ္ေလာ။

့သင့္ကိုေနာက္တစ္ဖန္ေခၚလွ်င္“အိုသခင္ကိုယ္ေတာ္၏ကၽြန္နားစြင့္လ်က္႐ွိပါ၏

အမိန္႔႐ွိေတာ္မူပါ”ဟုေျပာေလာ့ဟုဆိုေလ၏။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ဆာမူအဲလ္သည္မိမိ၏ေနရာသို႔သာြ း၍ အိပ္
ေလ၏။ သခင္ဘုရားသည္ႂကြလာေတာ္မူ၍ရပ္လ်က္အရင္အထက္ကေခၚခဲ့သည့္အတိုင္း-“ဆာမူအဲလ္
-ဆာမူအဲလ္“

ဟုေခၚေလ၏။

ဆာမူအဲလ္ကလည္းကိုယ္ေတာ္၏အေစခံသည္

အမိန္႔႐ွိေတာ္မူပါဟုေလွ်ာက္ေလ၏။

နားစြင့္လ်က္႐ွိပါ၏။

ဆာမူအဲလ္သည္ႀကီးျပင္းလာ၍ဘုရားသခင္သည္သူႏွင့္အတူ႐ွိ

ေတာ္မူသျဖင့္ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္အားလံုးစံုတုိ႔သည္ျပည့္စံုျခင္းသို႔ေရာက္သတည္း။
ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

Responsorial Psalm Psalms 40: 2, 4, 7-8, 8-9, 10
ဆာလံ ၃၉၊
သံၿပိဳင္။ ။အိုသခင္ကိုယ္ေတာ္၏အလိုေတာ္ကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ကၽြႏ္ုပ္ေရာက္လာပါ၏၊
R. Here am I, Lord; I come to do your will.

၁။ ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္သခင္ဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္တမ္းတလ်က္႐ွိပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္းကၽြႏ္ုပ္အား
နားေညာင္းေတာ္မူ၏၊- ကိုယ္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္အားခ်ီးက်ဴးျခင္းငွာကၽြႏ္ုပ္၏ ႏႈတ္ျဖင့္
သီခ်င္းသစ္ကိုသီဆိုေစေတာ္မူ၏။ (သံၿပိဳင္)
I have waited, waited for the LORD, and he stooped toward me and heard my cry. And he put a new
song into my mouth, a hymn to our God.

၂။ ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ပူေဇာ္သကၠာယမ်ားကိုအလို႐ွိေတာ္မမူ။ သိ႔ေ
ု သာ္ကၽြႏ္ုပ္၏နားကို
ဖြင့္ေပးေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္အျပစ္ေျဖရာယဇ္ကိုလည္းေတာင္းခံေတာ္မမ။ူ ထိုအခါ
ကၽြႏ္ုပ္သည္လာပါၿပီဟုကၽြႏ္ုပ္ကႁမြတ္ဆိုပါ၏။ (သံၿပိဳင္)
Sacrifice or offering you wished not, but ears open to obedience you gave me. Holocausts or sinofferings you sought not; then said I, “Behold I come.”

၃။ ။ က်မ္းစာေတာ္၌ကၽြႏ္ုပ္အေၾကာင္းကိုေရးထားပါ၏။ အိုကၽြႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ကၽြႏ္ုပ္သည္
ကိုယ္ေတာ္၏အလိုေတာ္ကိုေဆာင္႐ြက္ရန္အလိ႐
ု ွိပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ပညတ္တရားေတာ္မ်ားသည္
လည္းကၽြႏ္ုပ္၏ႏွလံုးသား၌တည္႐ွိပါ၏။ (သံၿပိဳင္)
“In the written scroll it is prescribed for me, to do your will, O my God, is my delight, and your law is
within my heart!”

၄။ ။ ပရိသတ္အလယ္၌ကိုယ္ေတာ္၏တရားေတာ္ကိုကၽြႏ္ုပ္ေၾကညာခဲ့ပါၿပီ၊အိုသခင္ကၽြႏ္ုပ္၏ႏႈတ္မ်ား
ကိုပိတ္မထားေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္အသိပင္ျဖစ္ပါ၏။ (သံၿပိဳင္)
I announced your justice in the vast assembly; I did not restrain my lips, as you, O LORD, know.

2nd READING: 1 Cor 6:13c-15a, 17-20
မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူးေကာ္ရင္းသီၿမိဳ႕သားတို႔ထံေရးေသာစာပထမေစာင္ (၆ း၁၃ မွ
၁၅ ႏွင့္ ၁၇ မွ ၂၀ အထိ)
ကိုယ္ခႏၶာသည္ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္လိုက္စားရန္မဟုတ္၊သခင္ဘုရားအဖို႔ျဖစ္၍သခင္ဘုရားသညလည္း
ကိုယ္ခႏၶာအဖို႔ျဖစ္သည္၊ဘုရားသခင္သည္သခင္ဘုရားကို႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေစသကဲ့သ႔က
ို ၽြႏ္ုပ္တ႔ိုကို
လည္းမိမိတန္ခိုးေတာ္ျဖင့္႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေစေတာ္မူလိမ့္မည္။
သခင္၏ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းမသိၾကသေလာ၊
ေသာသူသည္ကယ
ို ္ေတာ္ႏွင့္တစ္စိတ္တည္းျဖစ္သည္။
မိမိကုိယ္ကိုျပစ္မွားသည္၊

သင္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာတိ႔သ
ု ည္ခရစၧတူး
သခင္ဘုရားႏွင့္မခြဲခြာတည္ၿမဲ

ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္လိုက္စားေသာသူမူကား

အေၾကာင္းမူကားသင္တ႔ဘ
ို ုရားသခင္ထံေတာ္မွခံယူရ၍သင္တို႔တင
ြ ္က်ိန္း

ေအာင္းေတာ္မူေသာသန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗ်မယန္ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သင္တို႔ကိုယ္ကို
သင္တ႔မ
ို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းသင္တို႔မသိၾကသေလာ့၊သင္တို႔သည္အဖိုးႀကီးေပး၍၀ယ္ယူထားေသာသူ
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္သင္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ဘုရားသခင္ကိုဂုဏ္ျပဳၾကေလာ။့
ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

GOSPEL: John 1:35-42
သံေယာဟန္ေရးထားေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း။ (၁ း ၃၅ မွ ၄၂ အထိ )
ထိုကာလ၌ေယာဟန္သည္မိမိတပည့္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အတူရပ္ေနစဥ္ေယဇူးေလွ်ာက္သြားေတာ္မူ
သည္ကိုျမင္လွ်င္ဘုရားသခင္၏သိုးငယ္ေတာ္ကိုၾကည့္ၾကဟုဆို၏။ ထိုစကားကိုတပည့္ႏွစ္ေယာက္တို႔
ၾကားလွ်င္ေယဇူး၏ေနာက္သ႔လ
ို ိုက္ၾက ၏။ ေယဇူးသည္လည္းလွည့္၍မိမိေနာက္သို႔လိုက္ၾကသည္ကို
ျမင္ေတာ္မူလွ်င္အဘယ္အရာကိုအလို႐ွိၾကသနည္းဟုသူတို႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

သူတို႔ကလည္းရဗၹီ

(အဓိပၸါယ္ကာဆရာဟုဆိုလိုသည္၊) ကိယ
ု ္ေတာ္သည္အဘယ္မွာေနေတာ္မူသနည္းဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။
ကိုယ္ေတာ္ကလည္းလာ၍ၾကည့္ၾကေလာ့ဟုသူတို႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

သူတို႔သည္လာ၍ကိုယ္ေတာ္

ဘယ္မွာေနသည္ကိုၾကည့္ၾကသျဖင့္ထိုေန႔အထံေတာ္၌ေနၾက၏။

အခ်ိန္ကားဆယ္နာရီခန္႔႐ွိ၏။

ေယာဟန္ထံမွၾကားရ၍ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾကေသာလူႏွစ္ေယာက္တ႔တ
ို င
ြ ္တစ္ဦးသည္စီမုန္
ေပတ႐ူး၏အစ္ကိုအႁႏၵယ္ျဖစ္၏။

သူသည္မိမိညီစီမုန္ကိုေရွးဦးစြာေတြ႔လွ်င္ငါတို႔သည္မက္ဆီးယားကို

(ခရစၧတူးဟုဆိုလိုသည္) ေတြ႔ၿပီဟုဆို၏။ သူ႔ကိုေယဇူးထံေတာ္သ႔ပ
ို ို႔ေလ၏။ (အဓိပၸါယ္ကား ေပတ႐ူးကို
ဆိုလိုသည္။) ဟုမ္ိန႔ေ
္ တာ္မူ၏။
ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္။

