Fifth Sunday in Ordinary Time
1st READING: Jb 7:1-4, 6-7
ေယာ့ဘ၀
္ တၱဳက်မ္း။ ( ၇ း ၁ မွ ၄ ႏွင့္ ၆ မွ ၇ အထိ )
ေယာဘ္ေျပာဆိုသည္ကား၊ေျမႀကီးေပၚ၌ လူတိုအသက္႔ ႐ွင္ရျခင္းသည္ ရုန္းကန္တိုက္ခိုက္ေနရျခင္းသာျဖစ္၍ သူ၏တစ္သက္တာ
သည္ေၾကးစားလုပ္ကိုင္သူတို႔ႏွင့္တူသည္မဟုတ္ေလာ့။ ကၽနြ္အေစခံသည္အရိပ္အာ၀ါသကိုေတာင့္ တ
သကဲ့သ႔လ
ို ည္းေကာင္း၊ေၾကးစားလုပ္ကိုင္သူသည္မိမိ၏လုပ္အားခကိုေမွ်ာ္မွန္းသကဲ့သိုလည္း႔ ေကာင္း
ကၽႏြ္ုပ္သည္ေန-႔လၾကာ႐ွည္စြာအက်ိဳးမဲ့အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ခဲ့၍ညေပါင္းမ်ားစြာပင္ပန္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္
ခဲ့ရ၏။ကၽႏြ္ုပ္သည္အိပ္စက္ေသာအခါဘယ္ေသာအခါထရမည္နည္းဟုဆုိရလိမ့္မည္။တစ္ဖန္ကၽႏြ္ုပ္ ည
ေနပိုင္းကို ေစာင့္ငံ့ေမွ်ာ္လင့္ေနရျပန္၏။ သိ႔ေ
ု သာ္ ညဥ့္နက္သည့္တိုင္ေအာင္ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ားျဖင့္သာ
ကၽြႏ္ုပ္ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။ ေန႔ရက္တ႔သ
ို ည္ရက္ကန္းရက္သူ၏လနြ္းအိမ္ထက္ျမန္ဆန္၍ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
လုံး၀မ႐ွိဘကဲုန္ဆံုးသာြးၾက၏။

ကၽႏြ္ုပ္အသက္သည္ေလတိုက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္းသ

ကၽႏြ္ုပ္၏မ်က္လံုးတိ႔သ
ု ည္လည္းေကာင္းေသာအရာမ်ားကိုျမင္ရေအာင္ျပန္၍လွည့္လာ
ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

တိရေလာ့။
မည္မဟုတ္။

Responsorial Psalm Ps 147:1-2, 3-4, 5-6
ဆာလံ

147

သံၿပိဳင္။ ။ စိတ္ႏွလံုးေၾကကဲြေသာ သူတို႔အား ႏွစ္သိမ့္ေစေတာ္မူေသာ သခင္ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊
R. (cf. 3a) Praise the Lord, who heals the brokenhearted.

၁။ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကားကိုယ္ေတာ္သည္ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။ ကၽႏြ္ုပ္
တိ႔၏
ု ဘုရာသခင္အားဧက်ဴးၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကားကိုယ္ေတာ္သည္က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္း
ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ခ်ီးမြမ္းထိုက္လွေပ၏။ ဘုရားသခင္သည္ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕ကိုတည္
ေဆာက္ေတာ္မူ၍ကဲြလင့္ေနေသာအစၥေရးအမ်ိဳးသားတို႔ကိုစ႐
ု ံုးေတာ္မူသည။္ (သံၿပိဳင္)
Praise the LORD, for he is good; sing praise to our God, for he is gracious; it is fitting to praise him. The
LORD rebuilds Jerusalem; the dispersed of Israel he gathers.

၂။ စိတ္ႏွလံုးေၾကကဲြေသာသူတို႔ကိုႏွစ္သိမ့္ေစေတာ္မူသည္၊ သူတို႔၏အနာမ်ားကိုကုသေပးေတာ္မူ
သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ၾကယ္နကၡတ္မ်ား၏အေရအတကြ္ကိုသတ္မွတ္ေတာ္မူ၍တစ္ခုစီကိုအမည္
မွည့္ေခၚေတာ္မူ၏။ (သံၿပိဳင္)
He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He tells the number of the stars; he calls each by
name.

၃။ ကၽႏြ္ုပ္တို၏ဘုရားသခင္သည္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၍႔ တန္ခိုးေတာ္႐ွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္ေ႐ႊဥာဏ္
ေတာ္သည္အနႏၲျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ဆင္းရဲသားမ်ားကိုေထာက္မေတာ္မူ၏။ မတရား
ေသာသူတ႔က
ို ိုႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။ (သံၿပိဳင္)
Great is our Lord and mighty in power; to his wisdom there is no limit. The LORD sustains the lowly; the
wicked he casts to the ground.

2nd READING: 1 Cor 9:16-19, 22-23
မြန္ျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး ေကာ္ရင္းသီၿမိဳ႕ သားတိ႔ထ
ု ံ ေရးေသာစာပထမေစာင္ ( ၉ း ၁၆ မွ ၁၉ ႏွင့္ ၂၂ မွ ၂၃ အထိ)

ညီအစ္ကိုတို႔၊
ကၽႏြ္ုပ္သည္ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကိုေဟာေျပာေသာ္လည္း၀ါႂကြားစရာအေၾကာင္းမ႐ွိ၊အဘယ့္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ကၽႏြ္ုပ္သည္မလေႊဲ႐ွာင္ေသာတာ၀န္ကိုေဆာင္႐ြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

အကယ္၍ကၽြႏ္ုပ္သည္

ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကိုမေဟာေျပာဘေဲနလွ်င္အမဂၤလာသင့္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအမႈကိုကၽႏြ္ုပ္အလို

အေလ်ာက္စိတ္ေရာကိုယ္ပါေဆာင္႐ြက္လွ်င္ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔အက်ိဳး႐ွိသည္။

ကၽႏြ္ုပ္ကိုယ္တိုင္အလိုမ႐ွိဘဲ

ဤတာ၀န္ကိုကၽြႏ္ုပ္အားအပ္ႏွင္းထားလွ်င္ကၽြႏ္ုပ္အဘယ္အက်ိဳးေက်းဇူးကိုခံစားအံ့နည္း။
ေက်းဇူးကားဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကိုအဖိုးအခ-မယူဘဲေဟာေျပာရန္ပင္ျဖစ္သည။္

အက်ိဳး

ကၽႏြ္ုပ္သည္မည္

သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏စိုးမိုးျခင္းကိုမွ်မခံရေသာ္လည္းလူတို႔ကိုမ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ားဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္
ကၽႏြ္ုပ္ကိုယ္ကိုလူအားလံုးတို၏ကၽြန္ျဖစ္ေစခဲ့သည္၊ကၽႏြ႔ ္ုပ္သည္စိတ္အားငယ္ေသာသူတို႔ကိုဆေ
ြဲ ဆာင္
ႏိုင္ရန္စိတ္အားငယ္ေသာသူကဲ့သို႔ေနထိုင္ခဲ့သည္။

အနည္းဆံုးအခ်ိဳ႕ကိုကယ္တင္ႏိုင္ရန္ကၽႏြ္ုပ္သည္

လူအားလံုးတငြ္ထိုသူအားလံုးတို႔က့သဲ႔ေနထိုင္ခဲ့သည္ို ။ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္အတြက္ထိုကဲ့သို႔အရာ
ခပ္သိမ္းတိ႔က
ု ိုေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားခံစားရန္ပင္ျဖစ္သည္။

ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

GOSPEL: Mark 1:29-39
သံမာရ္ကူးေရးထားေသာသန္႔႐ွင္းေသာဧ၀ံေဂလိက်မ္း။ (၁ း ၂၉ မွ ၃၉ အထိ )
ထုိကာလ၌သခင္ေယဇူးသည္တရားဇရပ္မွထ၍ယာကုပ္၊ ေယာဟန္တ႔ႏ
ို ွင့္တက၊ြ စီမုန္ႏွင့္အႁႏၵယ္တို႔၏
အိမ္သ႔လ
ို ာေတာ္မူ၏။ စီမုန္၏ေယာကၡမမိန္းမျဖစ္သူကားဖ်ား၍တံုးလံုးေနေလ၏။ သူ၏အေၾကာင္းကို
ကိုယ္ေတာ္အားခ်က္ခ်င္းေလွ်ာက္ၾက၏။

ကိုယ္ေတာ္သည္လည္းခ်ဥ္းကပ္၍လက္ကိုကိုင္သျဖင့္သူ႔ကို

ပင့္ႂကေြတာ္မူလွ်င္ထိုခဏျခင္းတငြ္အဖ်ားသည္သူ႔ကိုလႊတ္သျဖင့္သူတို႔အားလိုရာကိစၥမ်ားကို႐ြက္
ေဆာင္ေန၏။

ညဦးယံေရာက္၍ေန၀င္ေသာအခါမက်န္းမမာေသာသူ႐ွိသမွ်တို႔ႏွင့္နတ္ဆိုးဖမ္းေသာ

သူတို႔ကိုအထံေတာ္သ႔ေ
ို ဆာင္ခဲ့ၾက၍တစ္ၿမိဳ႕လံုးတံခါးေ႐ွ႕မွာစုလ်က္ေနၾက၏။

အထူးထူးေသာေရာဂါ

ဆဲြေသာသူမ်ားတိ႔က
ု ိုခ်မ္းသာေစေတာ္မူ၏။မ်ားစြာေသာနတ္ဆိုးတို႔ကိုလည္းႏွင့္ထုတ္ေတာ္မူ၍သူတို႔
သည္ကိုယ္ေတာ့္ကိုသိၾကေသာေၾကာင့္စကားေျပာေစအံ့ေသာငွာအခြင့္ေပးေတာ္မမူ။
မီထေတာ္မူ၍ေတာအရပ္သ႔ႂို ကြေတာ္မူၿပီးလွ်င္ထိုေနရာမွာဆုေတာင္းေတာ္မူ၏။

နံနက္မိုးမလင္း

စီမုန္သည္မိမိႏွင့္အ

တူ႐ွိေသာသူတ႔ႏ
ို ွင့္တကြကိုယ္ေတာ့္ကိုလိုက္႐ွာၾကသျဖင့္ေတြ႔ၾကေသာအခါသူတကာအားလံုးကိုယ္
ေတာ့္က႐
ို ွာၾကပါသည္ဟုေလွ်ာက္ၾကားၾက၏။
ထိုေနရာမ်ား၌ငါတရားေဟာအံ့ေသာငွာသာြးၾကစို႔၊

ကိုယ္ေတာ္ကလည္းနီးစပ္ေသာ႐ြာမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔
အေၾကာင္းမူကားဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ငါလာသ

တည္းဟုသူတ႔အ
ို ားတရားဇရပ္မ်ားမွစ၍ဂါလီေလအားတစ္ျပည္လံုး၌ေဟာေျပာေတာ္မူ၍နတ္ဆိုးမ်ား
ကိုလည္းႏွင့္ထုတ္ေတာ္မူလ်က္ေနေတာ္မူ၏။

ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ေပတည္း။

