سی و یکمین روز جهانی جوانان کراکوف لهستان

جوانان عزیز،
به آخرین مرحله از مسیر زیارتی خود به کراکوف رسیده
ایم ،جاییکه سال آینده ،در ماه جوالی ،با همدیگر سی
و یکمین سالگرد جهانی روز جوانان را برگزار خواهیم
نمود .این مسیر طوالنی و پر مشغله  ،هدایت شده توسط
کالم عیسی در موعظه بر باالی کوه را در سال 4102
آغاز نمودیم و با هم بر اولین خوشا به حال ها تامل
نمودیم « :خوشا به حال مسکینان در روح ،زیرا
پادشاهی آسمان از آن ایشان است » ( متی .) 3 :5
پیام سال  4105عبارت بود از « ،خوشا به حال پاک
دالن ،زیرا خدا را خواهند دید» ( متی  .) 8 :5در سالی که در پیش رو داریم بر این جمله تعمق نماییم
« خوشا به حال رحمکنندهگاه زیرا بر ایشان رحم خواهد شد » ( متی ) 7 :5
 .0یوبیل رحمت
روز جهانی جوانان با سال مقدس رحمت همگام میگردد  ،بدین طریق یوبیل واقعی و حقیقی جوانان در
سطح جهانی برگزار خواهد گردید .در واقع ،در همان سال مقدس رهایی ( ) 0882/0883که پاپ مقدس
ژان پل دوم برای اولین بار جوانان را دعوت نمودکه مصادف بود با یکشنبه اوشعنا و در سال یوبیل 4111
بود که بیشتر از دو میلیون از  065کشور در رم برای پانزدهمین سالگرد روز جهانی جوانان گرد هم آمدند.
به همانگونه آنچه که در این دو رویداد اتفاق افتاد ،مطمئن هستم که همانطور نیز روز جهانی جوانان در
کراکوف جزو لحظات مهم این سال مقدس خواهد گردید.
شاید برخی از شما این سوال را از خود بنمایند ،این سال مقدسکهکلیسا برگزار مینماید حاکی از چیست؟
متن کتاب مقدس از الویان فصل  45ما را یاری میدهد تا معنی واقعی یوبیل را که برای قوم بنی اسرائیل
بود ،بهتر بفهمیم  :هر پنجاه سال یهودیان صدای شیپور ها را میشنیدند که آنها را دعوت مینمود تا سال
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مقدس را جشن بگیرند ،به عنوان سال توبه و بازگشت برای همگان .در این روز ،باید رابطه ی خود با
خدا و دیگران همچنین رهایی از بردگی را تجدید میکردند.
عیسی مسیح آمد تا سال مقدس بخشش خداوند را بشارت دهد ،با رساندن بشارت نیکو به فقرا ،رهایی
اسیران ،بینایی نابینایان و رهایی ستم دیده گان ( لوقا  .) 08-08 :2در او ،مخصوصاً در مأموریت فصح
او ،یوبیل معنی واقعی خود را بهکمال میرساند.کلیسا نیز خوانده شده است تا نشانه های امید و نزدیکی
به خدا را به فراوانی ببخشد ،و توانایی دیدن آنچه اساسی است را ببخشد .مخصوصاً ،در این سال مقدس
رحمت « زمانی است برای کلیسا تا معنی واقعی بشارتی را که خداوند در روز فصح ( رستاخیز ) بدان
محول کرد ،را بیابد .وسیله ای برای رحمت خدا گردد » ( موعظه نماز شب یکشنبه رحمت الهی 4105
).
 .4رحیم همچون پدر
با پیام این یوبیل مقدس « ،رحیم همچون پدر » ( سیمای رحمت  ،) 03که پیام روز جهانی جوانان سال
آینده میگردد ،تالش نماییم تا بفهمیم معنی رحمت الهی چیست.
عهد عتیق برای سخن گفت از رحمت اصطالحات زیادی به کار میبرد ،پر معنی ترین آنها عبارتند از« :
حاسد و رحمیم » .ا ولین اصطالح ،که به خدا نسبت داده شده است ،بیانگر وفاداری او در پیمان با قوم
خویش است ،او تا ابد محبت مینماید و میبخشد .دومین اصطالح ،میتوان آن را به « رحم » تشبیهکرد،
که اشاره خاص به رحم مادر دارد و به ما میفهماند محبت خدا به قوم خویش همانند محبت مادر به فرزند
خویش است .اشعیا نبی چنین آن را بیان مینماید « :آیا زن ،بچه شیر خواره خود را فراموش کرده بر پسر
رحم خود ترحم نمیکند؟ اینان فراموش میکنند اما من تو را فراموش نخواهم نمود » ( اشعیا .) 05 :28
محبتی مانند این بدین معنی است تا برای دیگری در درون خود فضا ایجاد نمود ،او را احساس کرد ،با
دیگری راه رفت و شاد بود.
در متن کتاب مقدس رحمت با محبتی که همیشه وفادار است نیز ادغام گردیده است ،محبت بال عوض
که قادر به بخشیدن است .در این جمله از هوشع نبی ،در مورد محبت پدر در قبال فرزند خویش با مثالی
بسیار زیبا تشبیه گردیده است « :هنگامی که اسرائیل طفلی بیش نبود او را محبت نمودم از مصر
او را فرزند خویش خواندم .ولی هر چه بیشتر او را میخواندم به همان اندازه از من دور میشدند.
من راه رفتن را به افرایم تعلیم دادم و او را به بازوها برداشتم اما ایشان ندانستند که ایشان را
شفا داده ام ،ایشان را به بندهای محبت جذب نمودم به جهت ایشان مثلکسانی بودمکه یوغ را
از گردن ایشان برمیدارد و خوراک پیش آنها نهادم » ( هوشع  .) 2 -0 :00با وجود رفتار اشتباه
فرزند ،که شایسته ی تنبیه است ،محبت پدر وفادار است و فرزند را میبخشد .همانطور که میبینیم،
رحمت همیشه با بخشش همراه است « ،یک عقیده انتزاعی نیست بلکه واقعیتی قطعی استکه بوسیله
ی آن ،او محبت خویش را همانند پدر و مادر ،آشکار مینماید که از اعماق دل از عشق به فرزند به جوش
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میآید .احساسی است که از اعماق درون سرچشمه میگیرد ،همچون احساس عمیق ،طبیعی ،مملو از
مهر و ترحم ،گذشت و بخشش ( سیمای رحمت .) 6
عهد جدید از رحمت الهی به عنوان خالصه ای از اعمال عیسی سخن میگوید که آمد تا آن را به نام
پدر به اتمام رساند ( متی  .) 03 :8رحمت در خداوند ما زمانی آشکار میگردد که در مقابل فقر و ضعف
انسانی زانو خم میکند و همدردی خویش را در مقابل آنان که نیازمند همدردی و شفا و بخشش هستند
نشان میدهد .همه چیز در عیسی سخن از رحمت دارد یا بهتر باید گفت او خود رحمت است.
در فصل پانزده از انجیل لوقا ،میتوانیم سه مثل در باره رحمت را مشاهده نماییم ،گوسفند گمشده ،سکه
گمشده ،و پسر گمشده .در این سه مثل ،شادی خدا ما را تحت تأثیر قرار میدهد ،شادی از یافتن
گناهکار و بخشش او  .آری شادی خدا از بخشش است .این روایتها خالصه انجیل هستند.
« هر یک از ما همانگوسفند گمشده هستیم ،همان پسریکه آزادی خود را صرف خدایان دروغین نمود،
که شادی برای او سراب بود و در نتیجه همه چیز را از دست داد .اما خدا ما را فراموش نمیکند ،پدر
هرگز ما را رها نمیکند .پدری است صبور ،و همیشه در انتظار ما است .به آزادی ما احترام قائل است،
اما همیشه وفادار است .و هنگامی که به سوی او باز گردیم ،همانند فرزند ما را در خانه ی خود میپذیرد،
زیرا هیچ وقت حتی یک لحظه از انتظار برای ما  ،در محبت  ،باز نمیایستد .قلب او همیشه از فرزندی
که باز میگردد مسرور است .زیرا ،شادی هست .خدا این سرور را دارد ،هنگامیکه هر یک از ما به عنوان
گناه کار به سوی او میرویم و از او طلب بخشش مینماییم ( .موعظه ی یکشنبه  05سپتامبر .) 4103
رحمت خداکامل است و هر یک از ما دعوتگردیده ایم تا آن را به عنوان شخص ،تجربه نماییم .هنگامی
که  07ساله بودم ،یک روزکه قرار بود با دوستان بیرون بروم ،تصمیمگرفتم اول بهکلیسا روم .در آنجا یک
کشیش بودکه اعتماد خاصی را در من ایجاد نمود و باعث گردید تا قلب خود را بگشایم و اعتراف نمایم.
آن مالقات زندگی من را تغییر داد.کشف نمودم ،هنگامیکه قلب خود را با فروتنی و شفافیت بگشاییم،
میتوانیم بَتن رحمت خدا را تامل نماییم .این اطمینان را در خود احساس نمودم که در شخص آن کشیش
خدا در انتظار من بود ،قبل از اینکه من اولین قدم را گذاشته به آنکلیسا بروم .ما در جستجوی او هستیم،
ولی او همیشه پیش قدم است ،و همیشه در جستجوی ما میباشد و قبل از همه ما را مییابد .شاید برخی
از شما یک سنگینی در قلب خود احساس مینمایید ،این کار را انجام دادم یا آن کا را کردم...هراسان
مباشید ،او در انتظار شماست ،او پدر است و همیشه در انتظار ما .چه زیباست در راز توبه و اعتراف
رحمت پدر  ،آغوش پر مهر او را دریافت نمود،کشف نمود ،اینکه چگونه راز اعتراف مکان رحمت است،
اجازه دهیم تا این محبت پر مهر خداوند که همیشه بخشایشگر است ما را لمس نماید.
و تو ای پسر و دختر جوان عزیز ،تا به حال این نگاه پر مهر را بر خود احساس نموده ای؟که فراتر ازگناهان
تو ،محدودیتها ،شکست ها ،همچنان به تو اعتماد دارد و به وجود تو با امید نگاه میکند؟ آیا از ارزش تو
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نزد خدایی که در محبت همه چیز را بخشید ،آگاه هستی؟ همانطور که پولس رسول یادآور میشود « ،اما
خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابتکرد ،وقتی ما هنوزگناهکار بودیم ،مسیح در راه ما مرد» (
رومیان  .) 8 :5آیا از قدرت این کالمات بدرستی آگاه هستیم؟
میدانم صلیب روز جهانی جوانان،که هدیه ایست از جانب پاپ قدیس ژان پل دومکه از سال  0882همه
ی مالقات جهانی شما را همراهی مینماید ارزش به سزای دارد .چقدر تغییرات و تحوالت متفاوتی در
زندگی بسیاری از جوانان در مالقات با این صلیب رخ داده اند ،شاید از خود سوال نموده اید :این قدرت
خارق العاده صلیب از کجاست؟ این است جواب شما ،صلیب نشانه ی بارز از رحمت خداست ،مقیاس
محبت در قبال بشریت را به ما میفهماند  ،ولی محبتی است فاقد مقیاس ،در صلیب میتوانیم رحمت
خدا را لمس نماییم و بگذاریم تا همان رحمت او ما را لمس نماید .در اینجا میخواهم به ماجرای دو
تبهکار به صلیب کشیده در کنار عیسی اشاره نمایم ،یکی از آنها از خود راضی و مغرور است ،به گناهان
خود اعتراف نمینماید ،خداوند را مورد تمسخر قرار میدهد .دیگری بر عکس ،اشتباه خود را قبول
مینماید ،رو به خداوند کرده میفرماید « :ای عیسی مرا در ملکوت خود به یاد آوری» و عیسی با نگاه
پر مهر بیکران خویش بدو میفرماید « :امروز همراه با من در بهشت خواهی بود» ( لوقا  34 :43و -38
 .) 23خود را جای کدام یک میشناسیم؟ در او که مغرور و از خود راضی است و به اشتباه خویش پی
نمیبرد؟ یا در دیگری،که خود را محتاج رحمت الهی میداند و با تمام وجود استغاثه مینماید؟ در خداوند
که باالی صلیب زندگی خود را برای ما فدا نمود ،همواره محبت بی قید و شرط را دریافت مینماییم
محبتی که ،از ارزش زندگی ما آگاه است و امکان دوباره برای شروع کردن میدهد.
 .3شادی فوق العاده از قرار یافتن به عنوان ابزار رحمت خدا
کالم خدا به ما میآموزد « ،دادن از گرفتن فرخنده تر است » ( اعمال رسوالن  .) 35 :41به همین
دلیل پنجمین خوشا به حال ،رحمکنندهگان را نیک بخت میخواند .میدانیمکه خداوند اول ما را محبت
نمود .ولی زمانی نیکبخت واقعی خواهیم گشت که وارد منطق الهی محبت رایگان او گردیم ، ،و کشف
نماییم چگونه خدا ما را بینهایت محبت نمود تا ما نیز به روش او محبت نماییم .همانگونه که قدیس
یوحنا میفرماید « :ای عزیزان یکدیگر را محبت نماییم ،زیراکه محبت از خداست و هر که محبت
میکند از خدا زاده شده است و خدا را میشناسد .آن که محبت نمیکند خدا را نشناخته است
زیرا خدا محبت است» ( رساله اول یوحنا ) 00-7 :2
بعد آنکه به طور خالصه به شما شرح دادم چگونه خدا رحمت خود را در قبال ما بهکار میگیرد ،میخواهم
به شما پیشنهاد نمایم که چگونه میتوانیم ابزار این رحمت برای همسایه خود باشیم.
روایتی از نیکبخت پیر لوئیجی فراساتی به ذهنم میآید .او میفرمود « :عیسی هر روز در قربانی مقدس
مرا مالقات مینماید من نیز در ضعف و در حد توانایی خود ،این مالقات را در دیدار با فقرا تالفی
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میکنم» پیر لوئیجی ،جوانی بود آگاه ار اینکه چگونه باید قلب مملو از رحمت و پر احساس در قبال
نیازمندان داشت .به آنها بیشتر از لحاظ روحانی کمک میکرد تا مادی .خود را فدا میکرد ،وقت و کالم
و توانایی گوش فرا دادن خود را صرف آنها مینمود .با صالح دید به فقرا خدمت مینمود ،این کار را برای
جلب توجهکردن خود انجام نمیداد .انجیل را حقیقتاً زندگی مینمودکه میفرماید « :چون صدقه میدهی،
دست چپ تو از آنچه دست راستت میکند مطلع نشود .تا صدقه ی تو در نهان باشد و پدر نهان
بین تو ،تو را آشکارا اجر خواهد داد» ( .متی  ) 2-3 :6یک روز قبل از مرگ او ،که به سختی بیمار
بود ،توضیح می داد چگونه دوستان محروم او را یاری رسانند .در تشییع جنازه او ،خانواده و بستگان و
دوستان او از دیدن عده ی زیادی از مستمندان که توسط او همراهی شده بودند ،که برای آنها ناشناخته
بودند ،بهت زده شده بودند.
دوست دارم روایت خوشا بحال ها را به فصل  45انجیل متی ربط دهیم ،زمانی که عیسی ،اعمال رحمت
را به ما یادآور میشود ،می فرماید بر طبق آنها داوری خواهیم گردید .بنابراین شما را دعوت مینمایم تا
کارهای رحمت جسمانی را همواره کشف نمایید :گرسنگان را سیر نمایید ،بیماران را همراهی نمایید،
زندانیان را عیادت نمایید ،درگذشتگان را دفن نمایید .و هیچ وقت اعمال روحانی رحمت را فراموش
ننماییم :ضعفا را یاری نماییم ،آنانی را که بی اطالع هستند ،آموزش دهیم ،به گناه کاران گوش زد دهیم،
رنج دیدگان را تسلی دهیم ،توهین را ببخشیم ،با صبر و شکیبایی اذیت کننده گان را تحمل نماییم ،خدا
را برای درگذشتگان و زندگان دعا نماییم .همانطور که میبینید ،رحمت تنها به معنی خوب بودن نیست
یا یک عمل احساسی نیست .براستی شاگرد عیسی بودن ما مطرح است ،مورد اعتماد بودن ما به عنوان
مسیحی در دنیای امروزی .به شما جوانان عزیز ،که بسیار با عظم و اراده هستید ،میخواهم برای هفت
ماه اول سال  4106پیشنهادی نمایم ،یک عمل رحمت جسمانی و یککار روحانی را هر ماه انجام دهید.
به دعای قدیسه فوستین توکل نمایید ،که شاگرد فروتن زمانه امروز ما گردید « .مرا یاری ده خداوندا تا
بتوانم » ....
چشمان من پر از رحمتگردند ،تا اینکه من هیچ وقت به ظاهر نگاه نکنم و بر حسب آن قضاوت ننمایم،
بلکه قادر باشم آنچه زیبا است را در همسایه ی خود کشف نمایم و کمکی برای او باشم»...
« قدرت شنوایی من پر از رحمت باشد ،که بر نیاز همسایه ی خود خم شوم ،تا گوشهای من بر ناله های
همسایه ام بیتفاوت نباشند .زبان من مملو از رحمت باشد ،و هیچ وقت بدی همسایه را بیان نکد ،بلکه
برای هر کسی کالمی پر از تسلی و بخشش به همراه داشته باشد.....
دستهای من مملو از رحمت باشند و پر از کارهای نیک..
پاهای من مملو از رحمت باشند ،تا اینکه همیشه به یاری نیازمند بشتابم ،تا بر ضعف و ناتوانی خود فائق
آیم...
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قلب من مملو از رحمت باشد ،به نحوی که بتوانم در درد و رنج دیگران شرکت نموده همدردی نمایم ( ..
از دفتر خاطرات .) 063
پیام رحمت الهی ،خواستار یک برنامه مشخص زندگی است که حاکی از آن آثار باشند .یکی از اعمال
بسیار آشکار ،رحمت است ،و یا شاید ،یکی از سخت ترین آنها برای اجرا ،و آن بخشیدنکسیکه موجب
آزار و اذیت ما است ،به ما بدی میرساند ،همه آنانی را که دشمن میشناسیم « .چه بسا بسیاری از مواقع
بخشیدن سخت است ،یا اینکه بخشیدن ابزاری است قرار یافته در دستان ضعیف ما برای رسیدن به
شفافیت قلبی .نفرت را فراموش نماییم ،خشم و عصبانیت را ،خشونت و انتقام که شرایط الزم برای شاد
بودن هستند ( سیمای رحمت .) 8
جوانانی را مالقات مینمایم که میگویند زندگی در این شرایط بسیار دشوار است ،که در آن با طرفداران
جناح های مخالف برخورد مینمایند ،جنگهای بسیاری هستند و نیز کسانی هستند که مذهب خود را
توجیهی برای خشونت میدانند .باید خدا را التماس نماییم تا عطیه رحیم بودن با کسانیکه بدی میرسانند
را بطلبیم .مانند عیسی که بر روی صلیب بخشش را برای قاتالن خود میطلبد « پدر اینان را ببخش
زیرا نمیدانند چه میکنند» ( لوقا  .) 32 :43تنها راه غلبه بر بدی ،رحمت است .عدالت الزم است،
ولی به تنهایی کافی نیست .عدالت و رحمت باید همراه باشند .آرزوی قلبی من این است که روزی بتوانیم
همه متحد با هم دعا بخوانیم ،قلباً از خدا التماس نماییم که رحمت خود را به ما و به تمام جهان ارزانی
دارد.
 .4کراکوف در انتظار ما
چند ماه بیشتر برای مالقات ما در کراکوف باقی نمانده است .کراکوف شهر ژان پل مقدس و قدیسه
فوستینکوالسکا ،با آغوشی باز در انتظار ما است .به نظر من این مشیت الهی استکه این روز را در آنجا
برگزار نماییم ،جایی که این دو شاگردان بزرگ رحمت هم دوران ما زندگی نموده اند .ژان پل دوم این را
در خود احساس نموده بودکه زمان رحمت است .در آغاز مسئولیت رسولی ایشان رساله رسولی « رحمت
الهی » را به رشته ی تحریر درآورد .در سال  4111فوستین را قدیسه اعالم نمود ،و جشن رحمت الهی
را در دومین یکشنبه رستاخیز ،بنیان گذاری نمود .در سال  4114زیارتگاه رحمت الهی را در کراکوف
شخصاً افتتاح نمود و جهان را به این رحمت الهی سپرد با امید به اینکه این پیغام بهگوش همه ی ساکنان
کره زمین برسد و همه ی قلبها را پر از امید سازد « .باید این شعله ی بخشش خدا را روش نمود .باید
این آتش رحمت خدا را به همه ی جهان رساند .در رحمت الهی ،جهان صلح را خواهد یافت و
انسان شادی را « بخشی از موعظه ی روز افتتاحیه زیارتگاه رحمت الهی در کراکوف  07آگوست
.» 4114
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جوانان عزیز ،عیسی پر از رحمت ،همان تصویر عیسی در محراب این زیارتگاه ،که توسط مردم مورد
پرستش است ،در انتظار ما است .او در انتظار شما است و بر روی شما حساب میکند .چیزهای بسیار
مهمی دارم که به هر یک از شما بگویم .از اینکه نگاه خود را بر نگاه پر از مهر بیکران او معطوف دارید
هراسان نباشید و اجازه دهید تا رحمت او شما را در برگیرد ،زیرا حاضر است تا گناهان شما را ببخشد،
نگاهی که قادر است زندگی شما را متغییر سازد و زخمهای روح شما را التیام بخشد ،نگاهی که تشنگی
درون شما جوانان عزیز را سیراب میکند ،تشنگی از محبت ،صلح ،سرور شادی ،شادی واقعی .نزد او
بیایید و هراس در خود راه ندهید .بیایید و از ته دل به او بگویید :ای عیسی خود را به تو میسپارم .اجازه
دهید تا رحمت بیکران او شما را لمس نماید تا شما نیز به نوبه خود بر حسب اعمال ،سخنان ،دعا ها در
زندگی شما که زخم خودخواهی ،نفرت نا امیدی بر آن نشسته است ،شاگردان رحمت او گردید .
شعله ی رحمت پر مهر مسیح همانگونه که ژان پل مقدس از آن حرف میزند را همراه با خود به محیط
زندگی روزمره و تا آن سوی مرزها ،برسانید .در این مأموریت ،من شما را با دعا های خود همراهی مینمایم،
و شما را به مریم باکره ،مادر رحمت در این مسیر آخر در آماده سازی روحانی برای روز جهانی جوانان در
آینده ) 4106( ،میسپارم و شما را از ته دل برکت میدهم.
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