پاپ اعظم فرانسیس
افتتاحیه مجمع فوق العاده بر موضوع خانواده 5102

عالی جنابان پاتریارکها ،کاردیناالن  ،اسقفان ،برادران و خواهران گرامی!

کلیسا امروز گفتگو بر خانواده را در دعوت برای اجتماع فوق العاده آغاز مینماید.
مجمع ،همانطور که میدانیم ،پیمودن یک مسیر در کنار هم است با یک روح هماهنگی و در کنار
هم بودن  ،و با به کار گیری شجاعانه غیرت شبانی بر حسب علوم عقیدتی ،دانایی ،سادگی و قبل از هر چیز
با در نظر گرفتن خوبی کلیسا  ،خانواده و رستگاری جانها.
میخواهم یادآوری نمایم که مجمع یک جلسه سخنرانی نیست ،مجلس یا سنا ،جایی که در یک
موضوع به توافق میرسند نیست .مجمع ،بر عکس ،یک طرز بیان کلیسایی است ،یعنی کلیسا است که
همراهی کننده است برای خواندن و درک حقایق با چشم ایمان و با قلب خدا؛ این کلیسا است که خودش
را مورد سؤال قرار میدهد درباره وفاداری به سپرده ایمان ،که تنها یک موزه باستانی نیست که فقط باید
نگاه کرد یا فقط محافظت نمود ،بلکه سرچشمه زنده ای است که کلیسا از آن سیراب میگردد تا بتواند
سپرده ی زندگی را سیراب و منور نماید.

مجمع لزوماً درون کلیسا و درون قوم مقدس خدا که ما به عنوان شبانان قسمتی از آن هستیم  ،یا
بهتر گویم خادمان آن هستیم  ،قدم می نهد.
مجمع عالوه بر آن محیطی امن میباشد که در آن کلیسا عمل روح القدس را تجربه مینماید .در
مجمع روح القدس به واسطه زبان همه آنانی که خود را در اختیار خدا که همیشه انسان را با اعمال اعجاب
انگیز خود تحت تاثیر قرار میدهد ،سخن میگوید .از خدایی که شگفتی خود را از عاقالن پنهان داشته بر
ساده دالن آشکار می گرداند .از خدایی که روز سبت را برای انسان آفرید به اینکه برای خود ،از خدایی که
نود و نه گوسفند خود را رها نموده به دنبال گوسفند گمشده میگردد ،از خدایی که همیشه فراتر از منطق و
عقل و حساب ما است.
باید خاطر نشان کرد که ،روح القدس زمانی خواهد توانست مؤثر واقع گردد که ،ما شرکت کننده
گان با شجاعت بتوانیم لباس خدمت رسولی را بر تن نماییم ،لباس فروتنی و تجلیل در اعتماد بر او را.

شجاعت خدمت رسولی ،که در مقابل ضعف و وسوسه جهان هراس به دل خود راه نمیدهد ،وسوسه
هایی که میخواهند نور حقیقت فنا ناپذیر را در دلهای انسانها خاموش کرده آن را با نورهای موقت
جایگزین نمایند  ،و حتی در مواجه با قلبهای سنگی شده که با وجود اعمال نیکو ،اشخاص را از خدا دور
میکنند « شجاعت خدمت رسولی حامل زندگی است ،و نباید آن را تنها یک موزه خاطرات گرداند» ( از
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فروتنی بر طبق انجیل ،که قادر است خود را از آداب و تعصبات تهی ساخته تا بتواند به برادران در
خدمت اسقفی گوش فرا داده از حضور خدا پر گردد .فروتنی که باعث میگردد که انگشت خود را بر
دیگران نگرفت تا بر آنها قضاوت نمود ،بلکه دست خود را برای آنها دراز نمود و هیچ وقت خود را بر آنها
برتر ندانست.
تجلیل در اعتماد به نفس ،عملی قلبی است که به خدا باز میگردد ،هنگامی که همه احساسات ما سکوت
اختیار میکنند تا به صدای فرح بخش و دلنشین خدا که در سکوت سخن میگوید گوش فرا دهد .بدون
گوش دادن به خدا همه کلمات ما « کلمات ساده ای» بیش نخواهند بود و مثمر ثمر نخواهند بود .بدون
راهنمایی روح القدس ،همه تصمیمات ما « تزئینات» بیش نخواهند بود ،به جای جالل بخشیدن به انجیل،
آن را میپوشانند و از انظار پنهان میدارند.

برادران عزیز،
همانطور که گفتم مجمع یک مجلس سخنرانی نیست ،جایی که بتوان به یک توافق رسید ،یا رأی نهایی بر
آن توافق صادر نمود ،اما تنها روش مجمع ،این است که خود را در اختیار روح القدس قرار داد ،با شجاعت
در خدمت رسولی ،با فروتنی بر حسب انجیل ،و با تجلیل در اعتماد به نفس ،تا اینکه تصمیم گیرنده او
باشد ،تا ما را نورانی نماید تا نه به خواست ما بلکه ایمان در خدا ،اعتماد به مرجعیت کلیسا ،منافع کلیسا و
رستگاری جانها ،عمل نماید.
در نهایت  ،اجتماع را با طلب یاری از روح القدس و شفقت خانواده مقدس ،عیسی ،مریم و یوسف ،آغاز
مینماییم.
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