17 April 2014

Homily For Chrism Mass
ပထမ
ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေပ်ာ္ၾကပါသလား။ အသင္းေတာ္အေပၚ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေပၚ အျပစ္ဖို႔
အျပစ္တင္ခ်င္ဆုံးေနရာေတြက စုံစမ္းရရွိတယ္။
Media က ရဟန္းမ်ား၀မ္းနည္းေနၾကတယ္။
တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္ေနၾကတယ္။ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးေတြနဲ႔ပိေနတယ္။ အလုပရ
္ ႈပ္ၿပီး၊ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ကာ
စိတဖ
္ ိစီးမႈခံ ေနရတယ္။ ရဟန္းမ်ားမေပ်ာ္ၾကပါဘူးလို႔ေျပာခ်င္တယ္။

But highly scientific + Painstakingly well- researched data က ထင္တဲ့အတိုင္း
မဟုတ္ပဲ- ဆန္႔က်င္ဘက္ ရလဒ္ျပတယ္။ 2009ခုႏွစ္တြင္ Diocese 23ခုမွ ရဟန္းေတာ္ေပါင္း 2782
ႏွင့္ 2014 တြင္(Dio. + Religious)
ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေပါင္း 1,242 ပါးမွ
ေလ့လာခ်က္ရလဒ္ဟာ
ေတြစီက
ရလဒ္ဟာ
90%-92%
ရဟန္းမ်ားေပ်ာ္ၾကတယ္။
ဘ၀ကိအ
ု ားရၾကတယ္။
-

တဖက္ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္တ့အ
ဲ ခါ

ရိုးရိုးသာမာန္လူပုဂၢိဳလ္

(၅)

ေထာင္ကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ၊

45%ဟာ ဘ၀မွာတင္းတိမ္တယ္။ ေက်နပ္တယ္။ 55%က မေပ်ာ္ဘူး၊ မေက်နပ္ၾကဘူး။
ရဟန္းေတာ္မ်ားဘက္က 92.4% ဘ၀ကိုေက်နပ္္မႈရွိၾကပါတယ္။
သာမာန္ပုဂၢိဳလ္ေတြက 45% ဘ၀ကိုေက်နပ္တယ္။
ဒါက
အသင္းေတာ္
ႏွင့္
ရဟန္းမ်ားကို
ေနရာေတြမွာေတာင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားေပ်ာ္ၾကတယ္။

လက္ညိႈးထိုး

အျပစ္တင္ခ်င္တ့အ
ဲ ခ်ိန္ႏွင့္

ရဟန္း၀ါေတာ္ (၉)ႏွစ္ ႏွင့္ ႏွစ္ 20 ၾကားအတြင္း ရဟန္းမ်ား ၏ အျပင္းျပဆုံးဆႏၵမွာ
- အသင္းေတာ္ထဲမွာ ေကာင္းေသာ၊ တာ၀န္ရွိေသာဘ႑စိုး good steward ျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္
- ကၽြမ္းက်င္ဆေ
ြဲ ဆာင္ႏိုင္တဲ့- တရားခ်၊ တရာေဟာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္၊ brilliant homilist
- ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္မ်ားမွာ- ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတ့ဲရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္လိုၾကတယ္။
- သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့တ့ဲ confessor အာပတ္ေျဖနားေထာင္ေပးခ်င္ၾကတယ္။
- သိုးထိန္းစိတ္ဓာတ္နဲ႔ပညာရွိအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္လိုၾကတယ္။
ရဟန္းငယ္မ်ားတခ်ိဳ႕၊ သာသနာနယ္မွာ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ရင့္မာမာမရွိပဲ ေက်ာင္းထိုင္ျဖစ္ရတယ္။
အလုပ္တာ၀န္ေတြပိေနတဲ့အခါ၊ စိတ္အားငယ္တယ္။ တာ၀န္ေအာက္ပိေနတယ္ဆိုတာ နည္းၿပီး။
they experience high level of satisfaction with their lives.
ရဟန္းေတာ္မ်ား ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းအခ်က္ 14-ခ်က္ထဲမွာ အဓိက (5)ခ်က္က
၁။ a sense of inner peace ရဟန္းဘ၀ရဲ႕အတြင္းစိတၿ္ ငိမ္သက္မႈ၊ ေအးျမၾကည္လင္မႈ
ခံစားရတယ္။ ဘ၀မွာ အျပစ္တင္စရာေတြရွိေပမဲ့ လူအမ်ားက၊ ရဟန္းအနည္းစုအားနည္းခ်က္ကို
လက္ညိႈးထိုးေပမဲ့၊ ဘ၀မွာ အတြင္းစိတတ
္ ည္ၾကည္မႈကခ
ို ံစားရတယ္။
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၂။ a relation with God. ေပ်ာ္စရာေနာက္တခ်က္က ဘုရားရွင္နဲ႔ ပူးေပါင္းေနႏိုင္တယ္။
ဘုရားနဲ႔ဆက္သယ
ြ ္ေနတယ္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ဘုရားအတြက္ လုပ္ရတယ္။
၃။ a view of celibacy as a personal call from God. ရဟန္းတစ္ပါရဲ႕ ငယ္ျဖဴဘ၀ဆိုတာ
ဘုရားရဲ႕အထူးေခၚေတာ္မူျခင္းခံရတယ္လို႔ စဥ္းစားၿပီး အားရမိတယ္။
၄။ religious obedience in relationship with his bishop. ကိုယ့္ဆရာေတာ္ကို နာခံေနတယ္။
နာခံရျခင္းဟာ ရဟန္းတစ္ပါးကို ေပွ်ာ္ရႊင္ျခင္း ခြန္အားေပးတယ္။ တခါတရံ ခက္ခေ
ဲ ပမဲ့ ကိုယ့္ဆႏၵကို
ျငင္းပယ္ဆန္႔က်င္ရေပမဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေစတယ္။
၅။ ရဟန္းမ်ားအားရေပွ်ာ္ရႊင္ရျခင္းမ်ားတြင္
frequency of spiritual exercises such as
private- prayers.(ကို္ယ္ပိုင္ဆုေတာင္းခ်က္)
Liturgy of the Hours. (အခ်ိန္လိုက္ ပရိတ္ေမတၱာဆိုျခင္းမ်ား)
Marian Devotion especially Rosary, (အမိမယ္ေတာ္ သဒၵါၾကည္ညိွ စိပ္ပုတီး စိပ္ျခင္း)
Spiritual Reading, (၀ိညာဥ္ေရ စာဖတ္ရႈျခင္း)
Regular reception of Sacrament of Penance
(Reconciliation)(ပုံမွန္အာပတ္ေျဖျပဳလုပ္ျခင္းစေသာ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားက
ရဟန္းဘ၀ကို အားရေပ်ာ္ရႊင္ေစတယ္)
- Being a man of communion he must be able to build solid + close + healthy
Relationship with priests + laity –စည္းလံုးမႈကို ပံုေဖာ္ေပးရမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ
ရဟန္း
အခ်င္းခ်င္း
ခင္မင္ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ရဟန္းႏွင့္ဘာသာသူမ်ား
ေပါင္းသင္းႏိုင္ဘ႔လ
ို ည္း အေရးႀကီးတယ္။

အျပန္အလွန္နားလည္

ရဟန္း 92.4% ေပ်ာ္ရႊင္အားရေပမဲ့
7.6%က စိတ္အားငယ္၊ စိတ္ဓါတ္က်တဲ႔ ဘ၀ကိခ
ု ံရတယ္။
အတၱစိတ္ဓါတ္နဲ႔ လႊမ္းၿခဳံထားတယ္။ အနည္းစုျဖစ္ေပမဲ့ သတိထားရတယ္။ အမ်ားအတြက္
အႏၱရယ္ျဖစ္ေစတယ္။ အသင္းေတာ္ရ႕ဲ သိကၡာက်ကိုေစတယ္။
ဒုတိယ
ရဟန္းတစ္ပါးဆိုတာဘာလဲ။
ရဟန္းမင္းႀကီး သူေတာ္ျမတ္က ဘာေျပာလဲ။
Priests

are

moved

by

their

sheep.

ရဟန္းသည္

မိမိသိုးမ်ား၏

တိုက္တန
ြ ္း၊

လႈ႕ံ ေဆာ္ျခင္းခံရသူျဖစ္၏။ သခင္ေယဇူးက လူအုပ္ႀကီးရဲ႔၊ ေမာပန္း၊ အားကုန္ကာ သိုးထိန္းမဲ့ေနတဲ့
သိုးေတြျဖစ္ေနၾကတာကိုေတြ႔ျပီးသနားတယ္။ ေယဇူးဘုရားရဲ႕ပံုစံကို လိုက္ၿပီး ရဟန္းတစ္ပါးသည္
သနားတက္ရမယ္။ အၾကင္နာပိုရမယ္။ Close to the people and the servant of all. လူေတြနဲ႔
တလုံးတ၀တည္း ျဖစ္ေစရမယ္။ အထူးသျဖင့္ Confession; Sacrament of Reconciliation မွာ
သနားဂရုဏာကို

ထင္ထင္ရွားရွားျပၾကရမယ္။

သ႔ူရဲ႕စိတ္ေနသေဘာထား

နားေထာင္ေပးပုံ၊ လမ္းညႊန္ပုံ၊ အခြင့္လႊတ္ပုံ အားလုံးဟာ ထင္ေပၚေနရမယ္။
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ႀကိဳဆိုပုံ၊

ဒါဟာ ဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္မလဲ။ ရဟန္းတပါးကိုယ္တိုင္ ဒီ Sacrament ကို ခံယူပုံ၊ ခ်ဥ္းကပ္ပုံေပၚမွာ
မူတည္မယ္။ ကိုယ္တိုင္ခံယူမယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး၊ ဆရာေတာ္၊ ရဟန္း၊ သူေတာ္စင္၊ ဘာသာတူ
အားလုံး လိုအပ္တယ္။ ျမတ္ႏိုးရမယ္။ ရဟန္းမင္ႀကီးကိုယ္တုိင္ အာပတ္ေျဖ၊ ဆရာေတာ္မ်ားလဲပဲ
ထိုနည္းအတုိင္းျပဳရမယ္။
ရဟန္းတစ္ပါးသည္ Susceptible to being moved. ေဘးပတ္၀န္းက်င္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္
အေျခအေန ေပၚတည္ျပီး လႈပ္ရွားခံစားတက္ရမယ္၊ ပါ၀င္ပတ္သက္တက္ရမယ္။ စိတ္ကူးကင္းမဲ့၊
အက်ိဳးမဲ့၊ မ်ဳိးတုံးတဲ့သေဘာမျဖစ္ေစရ။ sterile- priests do not help the Church (Francis)
ဒီေန႔

အသင္းေတာ္ဟာ

စစ္ေျမျပင္ႏွင့္ေဆးရုံမွ

လူနာမ်ားဒါဏ္ရာရသူမ်ား

ၾကည့္ရႈ၊

ကုသေပးျခင္းႏွင့္တူတယ္။ အမ်ားဒါဏ္ရာရ၊ ေခတ္စီးပြါးေရးဒါဏ္ရာ၊ မေကာင္းတာျမင္၊ ၾကား၊
ဒါဏ္ရာရ (အသင္းေတာ္ထဲရွိ ကမၻာဆြေ
ဲ ဆာင္မႈ၊ လွည့္ဖ်ားမႈနဲ႔ရတဲ႔ ဒါဏ္ရာ) ဒီဒါဏ္ရာေတြကို
ခံစားေနရသူမ်ားနဲ႔ ဒို႔ရဟန္းေတြက နီးကပ္ရမယ္။ သနားတယ္ဆိုတာ အနာကို Take care of
wound

လူတစ္ေယာက္

ဒါဏ္ရာရရင္

ခ်က္ျခင္းလိုတာလုပ္ေပး။

ဘယ္သူေၾကာင့္၊ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္တာလဲ ---- ဒါေတြကိုေခါက္ထား

ဘာေၾကာင့္ရတာလဲ၊
အဓိကက အနာကို

ကုသေပးဖို႔ဘဲ။
ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘာသာတူေတြရဲ႕ အနာေတြက ဘာလဲဆုိတာ သိရမယ္။
ကိုယ္က သူတို႔နဲ႔ နီးနီးနားနားရွိလား။
ရဟန္းမ်ားမြန္ျမတ္သန္႔ရွင္းေစဘိ႔ု mercy accompanies
suffering. Pastoral suffering ဆိုတာဘာလဲ။

ဘယ္လိုလဲ-

through

pastoral

It means suffering with the people
အေမလိုအေဖလို သား၊သမီးေတြအတြက္ ဒုကၡခံ၊ ေၾကာင့္ၾကေပး၊ စိုးရိမ္းေပးတယ္။
- ရဟန္းတစ္ပါးပါး သူ႔ဆီ အႀကံဥာဏ္လာေတာင္းရင္၊ Pope Francis က သူဘယ္လိုကူေပးလဲဆိုDo you cry?
ဒို႔ခေလး တဦးဦး ဒုကၡေရာက္တဲ့အခါ ငိုလား။
မိသားစု ပ်တ္စီးတဲ့အခါငိုလား။
လမ္းလြေ
ဲ နတဲ့လူငယ္တစ္ဦးနဲ႔ရင္ဆင
ို ္ရတဲ့အခါ ငိုလား။
- ရဟန္းတပါးရဲ႕ မ်က္ရည္။
ငိုလား၊ ဒါမဟုတ္ရင္ မ်က္ရည္ေတြ

ခန္းေျခာက္ၿပီလား။

ကိုယ့္ဘာသာတူမ်ားအတြက္ငိုလား။

Moses & Abraham လိုပဲ- ကိုယ္ဘာသာတူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္နဲ႔ရန္ျဖစ္ေပးလား။
တရားစီရင္တ့ေ
ဲ န႔မွာ ရဟန္းမ်ားဘယ္ေလာက္ကိုယ့္ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔- နီးကပ္ခဲ့သလဲ။
To be close to every flesh to our neighbors flesh to our brothers.
တတိယအခ်က္အသင္းေတာ္ရ႕ဲ ေရာဂါတစ္ခုက “Clericalism” ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ပါ၀င္တ့အ
ဲ ျပစ္တစ္ခု။ ဘာသာတူ
ေတြကို ရဟန္းတစ္ပါးကပဲ စိုးမိုးအုပ္စိုးၿပီး သ႔ူအာဏာ၊ သ႔ူအရွိန္၊ သူ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေစရမယ္။
ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုကလည္း ဒူးေထာက္ၿပီး ကိုယ္ေတာ့္အလိုေတာ္၊ ကိုယ္ေတာ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊
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ကိုယ္ေတာ္စိုးမိုးေတာ္မူပါ။

because

it

is

convenient.

အဆင္ေျပတယ္။

လက္၂ဖက္န႔မ
ဲ ွားတဲ့အျပစ္။ we must resist this temptation. ရိုးရိုးသာမာန္ ဘာသာ၀င္ဟာ
ဘာသာ၀င္ျဖစ္ရမယ္။ ေဆးေၾကာျခင္းခံၿပီး၊ ေဆးေၾကာျခင္းက ရရွိတ့ေ
ဲ က်းဇူးခြန္အား အေစခံ။
ဒါေပမဲ့ ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္း ကို ေရာင္းစာလို႔မရဘူး။ ေစ်းဆစ္လ႔မ
ို ရဘူး။ ဒါဟာ
ကိုယ့္ရဲ႕ ဂုဏ္အရည္အေသြးျဖစ္တယ္။
ဦးပဥၨင္းတစ္ပါးရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္း၊
ရဟန္းတစ္ပါးရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းဟာ
သာမာန္ဘာသာ၀င္
တစ္ဦးရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္းထက္ပိုသာသေလာ။ သာမာန္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးရဲ႕ အလုပ္ကုိ ရဟန္း
တစ္ပါးမလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဟာ လြတ္လပ္တယ္။ တစ္ခါရဟန္းကို ႏိႈးေဆာ္တယ္။
ေနာက္တစ္ခါသာမာန္ဘာသာ၀င္ကို လမ္းညႊန္တယ္။
A Priest does not own his parish nor a Bishop his Diocese. ေက်ာင္းထိုင္ဟာ Parish
ကိုမပိုင္ ဆရာေတာ္လည္း diocese ကို မပိုင္။ သာသနာအုပ္စုတစ္ခုဟာ ဆရာေတာ္၊ ရဟန္းမ်ား
Religious မ်ား၊ ဘာသာ၀င္မ်ားနဲ႔ဆိုင္တယ္။ ပိုင္တယ္။ လက္တဲေ
ြ ဆာင္ရြက္ၾကရတယ္။
သာသနာတစ္ခုမွာ Parish Council ေဂါပကရွိတယ္။ တြဲလုပ္ၾကရတယ္။ ေဂါပကလည္းမရွိ၊
ေငြေရးေၾကးေရးစီမံ၊ စစ္ေဆးမႈလည္းမရွိရင္၊ it is not a good Parish. It lacks life အသက္မရွိတ့ဲ Parish ျဖစ္တယ္။
ဒါေတြက အားလုံးအတြက္ စဥ္းစားစရာေတြပါ။

Happy Feastday!
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