The Epiphany of the Lord
1st READING: Is 60:1-6 ပေရာဖက္အီဇာအိယ
၆၀ း ၁ - ၆
အခ်င္းေဂ်ရုဇလိင္ထေလာ့၊- ထနြ္းလင္းေတာက္ပေလာ့၊ အေၾကာင္းမူကားသင္၏အလင္းေတာ္သည္
ေရာက္လာေလၿပီ၊- သခင္ဘုရား၏ဘုန္းေတာ္သည္သင့္အေပၚ၌ေပၚထြန္းေလၿပီ၊ ၾကည့္ေလာ့၊၊ ေမွာင္
မိုက္သည္ကမၠာေျမႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊- ျမဴခိုးတိ႔ုသည္လူမ်ိုးတိ႔က
ု ိုလည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းလိမ့္မည္၊သင့္အေပၚ၌မူကားသခင္ဘုရားေပၚထြန္းလိမ့္မည္၊- ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ကိုသင္တိုျမင္ၾကရလိမ့္႔
မည္၊- လူမ်ိဳးတိ႔သ
ု ည္ကိုယ္ေတာ္၏အလင္းေတာ္သို႔လည္းေကာင္း၊႐ွင္ဘုရင္တ႔သ
ို ည္ကိုယ္ေတာ္ေပၚ
ထနြ္းေသာေရာင္ျခည္ေအာက္သို႔လည္းေကာင္း၊လာၾကလိမ့္မည္၊သင္၏ပတ္၀န္းက်င္ကိုေမွ်ာ္လ်က္ၾက
ည့္ေလာ့၊ ခပ္သမ
ိ ္းေသာသူတို႔သည္စ႐
ု ံုး၍သင့္ထံသ႔ိုလာၾက၏၊သင္၏သားတိ႔သ
ု ည္အေ၀းမွလာၾက၏၊သင္၏သမီးတို႔သည္ပတ္၀န္းက်င္မွေပၚထနြ္းၾကလိမ့္မည္၊ထိုအခ
ါသင္သည္ျမင္ရ၍ကံုလံုႂကြယ္၀လိမ့္
မည္၊သင္၏ႏွလံုးသည္တုန္လႈပ္တက္ႂကြ၍သင္သည္အံ့ဩလိမ့္မည္၊ေၾကာင္းမူကားပင္လယ္သမုဒၵရာ
၏ႀကီးမားေသာအင္အားသည္သင့္ဘက္သို႔ေျပာင္းလလဲာလိမ့္မည္၊တန္ခိုးႀကီးေသာလူမ်ိဳးတို႔သည္
လည္းသင့္ထံသ႔လ
ို ာၾကလိမ့္မည္၊- မာဒီယန္ႏွင့္ေအဖါမွကုလားအုပ္မ်ားသည္အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သင္
၏ေနရာကိုဖံုးလႊမ္းၾကလိမ့္မည္၊- ေ႐ွဘျပည္သားအေပါင္းတိုသည္ေ႔

႐ႊႏွင့္ေလွာ္ဗန္ကိုယူေဆာင္လာ၍ သခင္ဘုရားအားခ်ီးမြမ္းဩဘာေပးၾကလိမ့္မည္။ဤသည္ကားဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း။

Responsorial Psalm Psalms 72:1-2, 7-8, 10-11,12-13
ဆာလံ - ၇၁
သံၿပိဳင္။ အိုသခင္၊-ကမၻာေပၚ႐ွိလူမ်ိဳးအေပါင္းတိ႔သ
ု ည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္ၾကပါလိမ့္မည္၊R. Lord, every nation on earth will adore you.

၁။ ။ အိုဘုရားသခင္ဘုရင့္သားေတာ္အားတရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကိုေပးေတာ္မူ၍ေျဖာင့္မတ္စြာတ
ရားစီရင္ေစေတာ္မူပါ၊- ထိုမင္းသည္ကိုယ္ေတာ္၏လူမ်ိဳးေတာ္တို႔ကိုေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊
ကိုယ္ေတာ္၏ဆင္းရဲသားတိုကိုတရားမွ်တျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊႔

အုပ္စိုးေတာ္မူပါေစ။- (သံၿပိဳင္)

O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son; He shall govern your
people with justice and your afflicted ones with judgment.

၂။ ။ ထိုဘုရင္၏လက္ထက္ေတာ္၌ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားထနြ္းကားလိမ့္မည္၊လသာသမွ်ကာလပတ္လံုး
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း႐ွိလိမ့္မည္၊ ပင္လယ္မွပင္လယ္သ႔လ
ို ည္းေကာင္းမစ္ႀကီးမွသည္ေျမႀကီးစနြ္းတိုင္
ေအာင္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စိုးေတာ္မူလိမ့္မည္၊- (သံၿပိဳင္)
Justice shall flower in his days, and profound peace, till the moon be no more. May he rule from sea to
sea, and from the River to the ends of the earth.

၃။ ။ တာဆီဘုရင္ႏွင့္ကၽနြ္းငယ္မ်ား၏ဘုရင္တို႔သည္အခြန္ေတာ္မ်ားဆက္သၾကလိမ့္မည္၊ အာရပ္ ဘု
ရင္မ်ားႏွင့္ေရွးဘုရင္မ်ားတိုသည္လည္းလက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားဆက္သၾကလိမ့္မည္၊- ထိုမွ်မက ဘုရင္
အေပါင္းတိုသည္ေရွ႔ ေတာ္၌ပ်ပ္႔ ၀ပ္၍ခပ္သိ္မ္းေသာလူမ်ိဳးတို႔သည္အမႈေတာ္ကိုထမ္းၾကလိမ့္မည္၊(သံၿပိဳင္)
The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts; the kings of Arabia and Seba shall bring tribute. All
kings shall pay him homage, all nations shall serve him.

၄။ ။ အေၾကာင္းမူကားငတ္မတြ္၍ေတာင္းေလွ်ာက္သူကိုလည္းေကာင္း၊ခိုကိုးရာမဲ့ဆင္းရဲသားကိုလည္း
ေကာင္း၊ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊ ဆင္းရေဲသာသူႏွင့္ငတ္မတြ္ေသာသူကိုသနား၍ငတ္မတြ္ေသာ
သူတို႔၏အသက္ကိုကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။- (သံၿပိဳင္)
For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He
shall have pity for the lowly and the poor; the lives of the poor he shall save.

2nd READING: Eph 3:2-3a, 5-6
မြန္ျမတ္ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးသံေပါလူးေအေဖစီၿမိဳ႕သားတို႔ထံ ေရးေသာစာ။

၃: ၂-၃ ၊ ၅-၆

ညီအစ္ကိုတ႔၊ို ဘုရားသခင္သည္သင္တ႔အ
ို ားမိမိေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုေ၀ငွေပးရန္ကၽႏြ္ုပ္အားတာ၀န္ေပးခဲ့ေၾကာင္းကို
လည္းေကာင္း၊ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေပးျခင္းျဖင့္နက္နရဲာမ်ားကိုကၽြႏ္ုပ္နားလည္ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း
ေကာင္း၊သင္တ႔အ
ို သိပင္ျဖစ္ၾကသည္၊ယခုသန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္မိမိတပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ား
ႏွင့္ပေရာဖက္တ႔အ
ို ားဗ်ာဒိတ္ေပး၍ဖြင့္ျပခဲ့ေသာနက္နဲရာအခ်က္တို႔ကိုမည္သည့္လူမ်ိဳးကိုမွ်မျပခဲ့ေပ၊ထိုနက္နဲရာအခ်က္ဟူမကားဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူအျခားလူမ်ိဳးတို႔သည္လည္းဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္
အားျဖင့္အေမြခံဘက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းခႏၶာေတာ္တစ္ခုတည္း၏အဂၤါအစိပ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဘု

ရားသခင္ကတိထားေတာ္မူေသာအရာမ်ားကိုခရစၧတူးသခင္၌ခံယူရမည့္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းဟူသ
တည္း၊-

ဤသည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

GOSPEL: Mt 2:1-12
သံမာေတဦးေရးထားေသာသန္႔႐ွင္းေသာဧ၀ံေဂလိက်မ္း။ ၂ း ၁ မွ ၁၂
ယုဒျပည္ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕၌ေဟ႐ုဒ္မင္းႀကီးလက္ထက္ေယဇူးဖြားေတာ္မူၿပီးေနာက္မင္းပညာ႐ွိတ႔ို
သည္အေ႐ွ႔ၿပည္ကေဂ်႐ုဇလိင္ၿမိဳ႕သိ႔ေ
ု ရာက္လာၾကလွ်င္ယခုဖြားေတာ္မူေသာယုဒဘုရင္အဘယ္မွာ႐ွိ
သနည္း၊သူ၏ၾကယ္ကိုအေ႐ွ႕ျပည္၌ငါတို႔ျမင္ရေသာေၾကာင့္သူ႔က႐
ို ွိခိုးအံ့ေသာငွေရာက္လာၾကသည္ဟု
ေျပာဆိုၾက၏၊ထိုစကားကိုေဟ႐ုဒ္မင္းႀကီးၾကားလွ်င္ကိုယ္တိုင္မွစ၍ေဂ်႐ုစလိင္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုးစိတ္မသာ
ပူပန္ျခင္းသိ႔ေ
ု ရာက္သျဖင့္၊ရဟန္းအႀကီးအကဲတို႔ႏွင့္လူတို႔တငြ္က်မ္းတတ္ဆရာ႐ွိသမွ်တို႔ကိုစု႐ံုး၍အ
ဘယ္အရပ္၌ခရစၧတူးဖာြးအံ့နည္းဟုေမးျမန္းေလ၏- ထိုသူတ႔က
ို လည္းယုဒျပည္ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕၌
ဖြားေတာ္မူလိမ့္မည္၊ အေၾကာင္းမူကားပေရာဖက္ေရးထားခ်က္ဤသို႔႐ွိသည္၊ အခ်င္ယုဒဘက္သေလ
ဟင္ၿမိဳ႕ယုဒၿမိဳ႕ေတာ္တို႔တြင္သင္သည္အငယ္ဆံုးမဟုတ္၊

အေၾကာင္းမူကားသင္၏အထမဲွငါ၏လူမ်ိဳး
အစၥေရးကိုအုပ္စိုးရေသာအ႐ွင္ေပၚထနြ္းလတၱံ႕ဟုေလွ်ာက္ထားၾက၏၊- ထိုအခါေဟ႐ုဒ္သည္မင္းပညာ
႐ွိတ႔က
ို ိုမထင္မ႐ွားေခၚ၍ထိုသူတ႔ျို မင္ရေသာၾကယ္ေပၚထနြ္းသည့္အခ်ိန္ကိုေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီးမွသင္
တိ႔သ
ု ာြး၍သူငယ္ေတာ္အေၾကာင္းကိုေမျမန္းၾကေလာ့၊ေတြ႔ျမင္ရလွ်င္ငါသည္လည္းသာြး၍သူ႔က႐
ို ွစ္ခိုးရ
မည့္အေၾကာင္းင့ါထံၾကားေျပာၾကေလာ့ဟုမွာထားလ်က္သူတို႔ကိုဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕သိ႔ေ
ု စလႊတ္ေလ
၏၊- ထိုသူတ႔သ
ို ည္မင္းႀကီးစကားကိုနာခံၿပီးထကြ္သာြးၾကေလသည္၊- အေရွ႕ျပည္၌ျမင္ရေသာၾကယ္
သည္သူတ႔ေ
ို ရွ႕ကသြားသျဖင့္သူငယ္ေတာ္႐ွိရာအရပ္သို႔ေရာက္၍အေပၚ၌ရပ္လ်က္တည္ေနေလ၏၊ၾကယ္ကိုျမင္ရမွအလနြ္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျခင္း႐ွိၾကေလ၏၊-

အိမ္သ႔၀
ို င္ၾကေလေသာ္မယ္ေတာ္မာရီ

ယားႏွင့္အတူသူငယ္ေတာ္ကိုေတြ႔ျမင္ရ၍ပ်ပ္၀ပ္လ်က္ကိုယ္ေတာ့္ကို႐ွိခိုးၿပီးမွမိမိတ႔ဘ
ို ႑ာထုပ္ကိုဖြင့္
ၾက၍ေ႐ႊ၊ ေလာ္ဗန္၊ မီးရားအလွဴကိုကပ္လွဴပူေဇာ္ၾကေလ၏၊- ထိ႔ေ
ု နာက္ေဟရုဒ္ထံသို႔မျပန္ရမည့္အ
ေၾကာင္းအိပ္မက္တြင္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ခံရ၍မိမိတို႔ျပည္သ႔အ
ို ျခားေသာလမ္းျဖင့္ျပန္သာြ းေလကုန္၏၊-

ဤသည္ကားခရစၧတူးသခင္၏ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ေပတည္း၊

