پیام پاپ اعظم فرانسیس به مناسبت سالروز بشارت سال 2017
بشارت جوهر ایمان مسیحی
برادران و خواهران گرامی،
امسال نیز روز جهانی بشارت ما را در شخص
عیسی مسیح گرد هم میآورد « ،اولین و بزرگترین
بشارت دهنده کالم خدا» ،که همچنان ما را می-
فرستد برای بشارت کالم محبت خدای پدر در
قدرت روح القدس .این سالروز ما را دعوت می-
کند تا بار دیگر بر بشارت به عنوان جوهر ایمان
مسیحی تأمل نماییم .بدین سبب کلیسا در طبیعت
خود بشارت دهنده است ،اگر نباشد ،دیگر کلیسا
مسیح نیست ،بلکه موسسه ای همانند سایر موسسه
ها که با اتمام شدن هدف نهایی خود همانند دیگر موسسه ها پایان خواهد پذیرفت .بنابراین ،دعوت شده ایم
تا از خود برخی از سواالت را بنماییم که مربوط به هویت ما به عنوان مسیحی و مسؤلیت ما به عنوان ایمان
داران هستند ،که در این دنیای پر از اغتشاش ،حاصل فریبها ،زخمی شده بر اثر فشار های متعدد و گسسته
شده در اثر جنگ های متعدد بی گناهان بسیاری را نا عادالنه تحت تاثیر قرار داده است .پایه و اساس این
ماموریت چیست؟ مرکزیت این ماموریت چیست؟ نگرش های حیاتی این ماموریت کدام هستند؟

بشارت و قدرت تغییر دهنده انجیل مسیح ،راه ،راستی و حیات
 .1ماموریت کلیسا ،برای همه انسانهای پاک نیت ،بر قدرت تغییر دهنده انجیل بنا گردیده است .کالم
خدا مژده نیکویی است که حامل شادی که بر همگان سرایت میکند است ،زیرا حامل زندگی نو است که
آن را اهدا مینماید ،همان زندگی مسیح رستاخیز نموده که با ارائه کردن روح حیات بخش خویش ،برای ما
،راه راستی و حیات میگردد ( یوحنا  .) 6 :14راهی است که ما را دعوت میکند که با اعتماد و شجاعت
در آن قدم بگذاریم .در تبعیت از عیسی به عنوان راه ما ،راستی را تجربه مینماییم و حیات او را دریافت
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مینماییم که مملو از رابطه با خدای پدر در قدرت روح القدس است ،ما را از هرگونه خود خواهی آزاد
میکند و یک منبع خالقیت در محبت است.
 .2خدای پدر میخواهد این تغییر و تحول در پسران و دختران خویش به عنوان یک تحول در روح و
حقیقت بیان گردد ( یوحنا  ،) 24-23 :4که روح القدس محرک آن در پیروی از عیسی پسر خدا و جالل
خدای پدر ،در زندگی باشد .بدین طریق ،بشارت انجیل ،کالم زنده و موثر در اجرای آنچه بشارت اعالم
میگردد ،خواهد بود ( اشعیا  ،) 11-10 :55یعنی عیسی مسیح ،که مدام در هر شرایط انسانی جسم میگیرد
( یوحنا .) 14 :1

ماموریت و زمان باشکوه مسیح
 .3ماموریت کلیسا بنابراین صرفاً اشاعه یک ایدولوژی مذهبی حتی یک پیشنهاد اخالقی نیست .بسیاری
از گروه ها و حرکت های مذهبی در جهان هستند که توانایی ایجاد این عقاید و نظریات اخالقی را دارند.
توسط ماموریت کلیسا ،این عیسی مسیح است که اعالم و بشارت کالم را ادامه میدهد به همین خاطر ،همان
معرف زمان مناسب برای نجات در تاریخ است .بوسیله اعالم انجیل ،عیسی همیشه با زمان معاصر ما یکسان
می گردد ،تا اینکه هر که او را با ایمان و محبت دریابد ،قدرت متغییر کننده روح رستاخیز شده را که انسان
و خلقت را پر ثمر کند همانند باران که زمین را بارور میکند ،دریابد « .رستاخیز او مربوط به گذشته نیست،
حاوی قدرتی است که به جهان نفوذ مییابد .جایی که همه چیز را به نظر مرگ فرا گرفته است ،از هر
طرف جوانه های رستاخیز سر از خاک بیرون میزنند .قدرت بی نظیر است » ( شادی انجیل .) 276
 .4همیشه به خاطر داشته باشیم « ،در آغاز زندگی مسیحی ،یک تصمیم اخالقی یا یک عقیده بزرگ
وجود ندارد بلکه ،رودرروئی با یک رویداد ،با یک شخص است که به زندگی افقی تازه و همراه با آن
مسیری تازه ( بندیکت شانزدهم ،نامه رسولی خدا شفقت است) میبخشد .انجیل یک شخص است ،که
همواره اهدا میشود و هر که با فروتنی در ایمان آن را قبول کند ،دعوت میکند تا زندگی خود را با شرکت
صمیمانه در راز مرگ و رستاخیز او ،با دیگران قسمت نماید .بنابراین کالم خدا ،توسط راز تعمید ،سرچشمه
زندگی نو می شود ،که از یوغ بردگی گناه آزاد است و توسط روح القدس نور تازه دریافت کرده متحول
شود ،به واسطه بخشش الهی ،مسح شده تقویت میگردد ،همان روح القدس راه و روش های الزم برای
شهادت دادن را میآموزد ،و بوسیله قربانی مقدس غذای انسان نو میگردد (.اغناطیوس اهل انطاکیه رساله
به افسسیان .) 2 :20
 .5جهان به طور خاص نیاز به کالم عیسی مسیح دارد .او به واسطه کلیسا ،ماموریت خود را به عنوان
سامری نیکو که زخم های خون آلود بشریت را التیام میبخشد ،ادامه میدهد و مانند شبان ،همواره در پی
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کسی است که راه خود را در بیراهه ها گم کرده است و هدفی نا معلوم دارد .سپاس خدا را که تجربه های
پر معنی که قدرت تحول بخش کالم خدا را شهادت میدهند همواره وجود دارند .میتوان مثال های زیادی
را در زندگی یافت و شنید که چگونه کالم خدا بر هر گره و درهای بسته ،جنگ و جدال ،نژاد پرستی و
قبیله گرایی فائق میآید و میان همه آشتی ،صلح و برادری را برقرار میکند.

ماموریت بشارتی ،الهام بخش معنویت و خروج مداوم ،زیارت و تبعید

 .6ماموریت کلیسا توسط یک معنویت مداوم همواره در خروج است « .یعنی خارج شدن از رفاه شخصی
و شجاعت به خرج دادن برای رسیدن به حومه هایی که محتاج به نور انجیل هستند ( .شادی انجیل .) 20
ماموریت کلیسا محرک ،پیمودن راهی است که همواره از بیابان های زندگی از میان گرسنگی و عطش برای
حقیقت و عدالت میگذرد .ماموریت کلیسا الهام بخش تجربهی همواره تبعید است ،تا به انسان همیشه
تشنهی بی نهایت  ،شرایط تبعید در راه به سوی میهن نهایی را بفهماند ،به عنوان « در حال حاظر» و « هنوز
نه » ملکوت آسمانی باشد.
 .7ماموریت بشارت به کلیسا میفهماند که نهایت و پایان هر چیز در او نیست ،بلکه وسیله ای ساده
است و میانجی گر ملکوت .یک کلیسای خود ارجاع ،که از موفقیت های زمینی خود استقبال میکند ،کلیسای
مسیح ،بدن مصلوب شده و جالل یافتهی مسیح نیست .به همین خاطر باید کلیسایی را ترجیح دهیم که «
یک کلیسای پر از پستی و بلندی است ،مجروح شده و کثیف ،چرا که در خیابانها بوده است ،به جای
اینکه کلیسای بیمار و بسته در خود باشد و تنها به خود متکی باشد» ( شادی انجیل .) 49

جوانان ،امید های ماموریت بشارتی

 .8جوانان امید این ماموریت هستند .شخص عیسی و مژده نیکو که توسط او اعالم گردید همواره جوان
ها را به خود جذب میکند .آنها همیشه در جستجوی مسیر هایی هستند برای تحقق بخشیدن به شجاعت و
جهش های درونی برای خدمت به بشریت « .جوانهای بسیاری هستند که آمادگی خود را برای همبستگی
در مقابل شرارت جهان اعالم میدارند و در بسیاری از سازمانهای خیریه داوطلبانه خدمت ارائه میدهند.
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چه خوبست جوانان زائران ایمان باشند ،خوشحال باشند که عیسی را در هر کوچه و خیابان و هر نقطه
از زمین به همراه داشته باشند ( .شادی انجیل  .) 106اجتماع آینده مجمع اسقفان که در اکتبر سال 2018
برگزار خواهد گردید ،بر موضوع جوانان ،ایمان و تأمل بر دعوت خواهد بود ،فرصتی مناسب خواهد بود
تا جوانان را در پذیرفتن مسؤلیت بشارتی شریک نمود چرا که ،به تخیل و خالقیت غنی آنها نیاز دارد.

نقش و خدمت سازمان فعالیت ها تبشیری رسولی
 .9سازمان فعالیت های رسولی تبشیری ،ابزاری مفید برای برانگیختن شوق هر مسیحی در خارج شدن
از مرزها برای بشارت هرچه بهتر کالم خدا به همگان است .بواسطه تجربه یک معنویت عمیق در زندگی
روزمره ،تعهد مداوم در آموزش و تربیت خدمت بشارتی ،جوانان ،افراد بالغ ،خانواده ها ،کشیش ها ،راهب
ها و اسقف ها ،همه در این امر شریک هستند تا در هر شخص قلب مبشّر آفریده شود ،فرصتی است تا قلب
جماعت کلیسایی همراه با دعا ،شهادت زندگی ،همدلی و صمیمیت ،جواب گوی نیاز های گسترده بشارت
انجیل گردد.

بشارت همراه با مریم ،مادر بشارت کالم خدا

 .10برادران و خواهران گرامی ،بیایید بشارت را با الهام گرفتن از مریم مقدس ،انجام دهیم .ایشان با
قدرت روح القدس ،کالم خدا را رد نهایت ژرفای ایمان صادقانه خویش پذیرفت .باکره مقدس ما را یاری
دهد ،غیرت و شجاعت جدید رستاخیز شده را به ما ببخشد تا بتوانیم انجیل زندگی را که بر مرگ غلبه میکند
به همگان برسانیم ،شفاعت نماید تا بتوانیم جسارت مقدس جستجوی راه های جدید را بدست آوریم تا
اینکه هدیه نجات به همگان برسد.

واتیکان  4ژوئن 2017
جشن پنطیکاست
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