پیام پاپ اعظم فرانسیس به مناسبت ایام روزه 2018

برادران و خواهران گرامی،

بار دیگر به پیشواز عید فصح خداوند میرویم .برای
اینکه خود را آماده نماییم ،مشیت الهی ایام روزه را که
به ما میبخشد( نشانهای از مراسم کلیسایی برای توبه و
اعتراف )که راه بازگشت به سوی خداوند را با قلبی
تازه و زندگی نو بشارت داده آماده میسازد.
میخواهم امسال نیز با این پیام ،کمکی باشم برای تمام
کلیسا تا این زمان بخشش با شادی حقیقی زندگی شود ( متی  « ) 12 :24در نتیجۀ افزونیشرارت ،محبت
بسیاری به سردی خواهد گرایید »
این جمله مربوط به سخنان مسیح درباره آخر روزگار و مربوط به محیط اورشلیم در تپه باغ زیتون ،جایی
که آغاز رنجهای مسیح است .عیسی در جواب شاگردان ،زمانی را بشارت میدهد که در آن روزگار سخت
فرا خواهد رسید و شرایطی را بیان میکند که ایماندارن با آن مواجه خواهند گردید .در مقابل شرایط سخت
 ،برخی از پیامبران دروغین ،بسیاری را به سوی خود جذب خواهند نمود ،تا جایی که شفقت ،گوهر تمام
انجیل را در قلب ها خاموش خواهند کرد.

پیامبران دروغین
با خواندن این آیه ،از خود بپرسیم  :پیامبران دروغین کدام چهره را به خود میگیرند؟
آنها مانند رام کنندگان مارها هستند ،یا به عبارت دیگر از احساسات مردم سوءاستفاده میکنند تا آنها را برده
خود کرده هر جا بخواهند آنها را هدایت نمایند .چه بسیارند فرزندان خدا که تحت تاثیر لذت های زود
گذر قرار گرفته اند ،و آن را با شادی واقعی اشتباه میگیرند .چه بسیار مردان و زنانی هستند که فریب
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ثروت را خورده در حقیقت  ،برده سود و منافع ناچیز آن شده اند .کسانی هستند که تنها به خود متکی
هستند و هیچ کس دیگری را الیق نمی شناسند و تنهایی را ترجیح میدهند.
انبیاء دروغین دیگری هستند که راه حل های ساده و فوری را برای رفع درد و رنجها ارائه میدهند ،راه حل
هایی که کامالً بیهوده هستند ،بسیاری از جوانان که از مواد مخدر به عنوان یک راه حل استفاده نموده اند،
روابط زود گذر ،درآمد های آسان اما غیرقانونی ،بسیاری دیگر درگیر یک زندگی کامالً مجازی گردیده اند
که روابط در آن به نظر آسان و سریع اما در واقع به طور چشم گیری بی معنی هستند .این فریب کاران که
چیزهای بی ارزشی را ارائه میدهند ،هویت انسانی ،آزادی و قدرت دوست داشتن که به مراتب با ارزش
هستند را سلب مینمایند .این چیزی نیست جز فریب غرور،با ظاهری زیبا که ما را در دام خود گرفتار
مینماید و دیگر راه بازگشتی نیست.
عجیب نیست ،همیشه شرور که « دروغ گو و پدر دروغ گویان است » ( یوحنا  ،) 44 :8بخواهد قلب انسان
را تسخیر نماید و بدی را به عنوان خوبی و دروغ را به عنوان حقیقتمعرفی کند.
بنابراین هر یک از ما ،دعوت گردیده ایم تا در قلب خود تأمل و تفکر نماییم که آیا فریب انبیاء دروغین را
خورده ایم ! الزم است به یک نتیجه سطحی ،ظاهری اکتفا ننماییم ،بلکه آنچه که اثر مثبت و پر دوام درون
ما میگذارد که از طرف خدا برای خوبی مااست بشناسیم.

قلب سرد
در کتاب دانته ( نویسنده ایتالیایی ) در تشریح جهنم شیطان را نشسته بر تخت پادشاهی یخی تصور می-
نماید ،او در محبتی سرد و خفقان آور زندگی میکند .اکنون از خود بپرسیم ،چگونه مهر و شفقت درون ما
به سردی میگرود؟ کدام نشانه ها به ما میفهمانند که محبت در خطر خاموش شدن قرار یافته است؟
آنچه محبت را خاموش میکند ،مهمترین آنها طمع به پول« ریشه ی همه پلیدی ها » ( اول تیموتائوس :6
 ) 10است ،که انکار خدا و جلوگیری از دریافت تسلی از او را به همراه دارد ،و انزوای خود را به آرامش
در کالم و راز های او  ،ترجیح میدهیم .همهی اینها به خشونت علیه کسانی که در نظر ما تهدیدی برای
آنچه ضمانت ما است تبدیل میگردند؛ مانند کودکی که هنوز متولد نگردیده است ،سالخورده بیمار،
میهمانره گذر و غریبه حتی همسایه ای که موافق انتظارات ما نیست.
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طبیعت نیز شاهدی است بر این سردی مهر و محبت ،زمین توسط زباله ها در اثر بی توجهی و بی تفاوتی
مسموم گردیده ،دریا ها نیز آلوده شده اند ،آسمانها که در طرح خدا ،جالل او را میسرایند ،پر گشته اند از
ماشین هایی که ابزار مرگ از آنها میبارد.
محبت در جماعت ما نیز سرد میشود ،در نصیحت نامه رسولی « شادی انجیل» تالش نموده ام تا نشانه
هایی از این کمبود محبت را تشریح نمایم .آنها عبارت اند از ،خودخواهی ،منفی گرایی ،وسوسه به در خود
ماندن و تن دادن به جنگ برادر کشی ،طرز تفکر دنیوی که انسان را فقط به اهمیت دادن به تظاهر کردن
شوق بشارت را تضعیف میکنند.
چکار باید کرد؟
اگر درون و اطراف خود بنگریم نشانه هایی که گفته شد را خواهیم دید ،کلیسا ،مادر و معلم ما ،داروهایی
در اختیار دارد هرچند برخی مواقع تلخ و یا حقیقی باشند ،این ایام روزه شرینی دعا  ،صدقه و روزه را به
عنوان درمان در اختیار ما قرار میدهد.
با دعا کردن مداوم ،به قلبمان این آرامش را مهیا میکنیم تا بتواند شرارت های نهفته که خود را با آنها فریب
میدهیم  ،کشف نماییم تا در نهایت تسلی را در خدا که پدر ما و زندگی بخش ما است به دست آوریم.
صدقه دادن ما را از طمع آزاد میکند و کمک میکند تا همسایه را به عنوان برادر بشناسیم و بدانیم آنچه در
اختیار داریم فقط به خودمانتعلق ندارد .امیدوارم صدقه روش واقعی و حقیقی زندگی را به همگان انتقال
دهد .و به عنوان مسیحی ،از شاگردان مسیح بیاموزیم ،چگونه دارایی خود را با دیگران قسمت نماییم تا
نشانه ای از همزیستی در یک اجتماع باشد .در اینجا همراه با پولوس رسول که قرنتیان را برای جمع آوری
صدقه برای جماعت اورشلیم دعوت مینمود میگویم  « :زیرا به سود شماست » ( دوم قرنتیان .) 10 : 8در
ایام روزه نیز چنین اتفاق می افتد ،بسیاری از سازمانها برای کلیساها و مردمانی که نیازمند هستند کمک های
نقدی و غیر نقدی جمع آوری مینمایند .ولی بیشتر مایل هستم که در روابط بین ما نیزبه این باندیشیم  ،نیاز
هر برادری که کمک میطلبد ،یک دعوت و مشیت الهی است؛ هر صدقه فرصتی برای شرکت در این
مشیت الهی نسبت به فرزندان اوست ،و اگر خدا امروز مرا وسیله قرار میدهد برای یاری رساندن به یک
برادر ،چطور او که سخاوتمند در موقع نیاز من ،کسی دیگر را برای یاری رساند به من برنخواهد گزید؟
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روزه در آخر ،قدرت خشونت را از ما بر میچیند ،ما را خلع سالح مینماید ،و فرصت مناسبی برای رشد
نمودن فراهم میآورد .از طرفی ،ما را در شرایط کسانی قرار میدهد که به نان روزانه نیازمند هستند و
گرسنگی میکشند ،از طرف دیگر ،احساس گرسنگی از محبت و تشنگی زندگی الهی را در روح ما بر می-
انگیزد .روزه ما را بیدار مینماید ،باعث میگردد نسبت به خدا و برادر و همسایه خود هوشیار باشیم ،اراده
اطاعت از خدا را تقویت مینماید ،این ها فقط از راه گرسنگی کشیدن برای ما مهیا میشوند.
مایلم صدای من فراتر از مرز های کلیسای کاتولیک برسد ،به همهی شما مردان و زنان نیک سرشت که
آماده گوش فرا دادن به خدا هستید .اگر مانند ما از مکر و فریب های دنیوی رنج میبرید ،اگر از سرمایی که
قلبها و اعمال شما را تهدید میکند در هراس هستید ،یا میبینید احساس بشر دوستانه کم رنگ گردیده
است ،با ما همراه شوید تا خدا را طلب نماییم ،برای روزه گرفتن با هم و همراه با هم آنچه در توانایی داریم
را به برادران و خواهران نیازمند اهدا نماییم.
نور رستاخیز ( عید فصح )
به طور ویژه از اعضای کلیسا تقاضا می نمایم تا در ایام روزه در صدقه ،روزه و دعا مصمم باشند .اگر برخی
مواقع به نظر میرسد محبت در دلها خاموش گردیده است ،بدانند در قلب خداوند همچنان روشن است؛ او
همیشه فرصتهای تازه ای برای ما ایجاد مینماید تا بوسیله آنها دوباره محبت نماییم و در محبت زندگی
کنیم.

از صمیم قلب شما را برکت میدهم و برای شما همواره دعا خواهم نمود .شما نیز مرا در دعا های
خویش یاد کنید.

واتیکان پاپ اعظم فرانسیس
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