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 ؟میروی کجا به

 را شده رستاخیز مسیح که رفتندمی بیرون رم از مسیحیان، اذیت و آزار و عذاب زمان در رسول پطرس سنت، طبق

 فرار که تو:  که گفتند مسیح عیسی که شنید جواب در و میروی؟ کجا خداوندا پرسد،می مسیح از و کرده مالقات

 میشوم، مصلوب تو جای به و میروم رم به من ،میکنی

 :رسول پطرس جانشین درباره داریم دیگری سوال امروز اما

 

 کرده مطرح را سوال این و است داده استعفا تازگی به پاپ حضرت چرا که اندکرده تعجب مسیحیان از بعضی:  سؤال

 با بکند؟ استراحت و رفته کنار دارد اجازه دارد، عهده بر را بزرگی این به مسئولیت که شخصی که شده چطور که اند

 دارد؟ احتیاج ایشان کار و زحمتها به کلیسا اینکه به توجه

 چون باشند،نمی او آن از گوسفندان و نیست شبان که مزدوری ": میفرمایند مسیح عیسی که همانطور آیا:  جواب

 یوحنا) ".سازدمی پراکنده و گیردمی را گوسفندان گرگ و کندمی فرار ، گذاشته را گوسفندان آید،می گرگ که ببیند

۰۱:۰۱). 

 و سواد با و حکمت با شخص ایشان که دیدم اینگونه را ۰۱ بندیکت تصمیم من برعکس، نیست من فکر اصال این البته

 و جوانتر که کسی که کردند فکر عجیبی فروتنی با( سال ۶۱) رفته باال ایشان سن چون و هست و بوده بینی روشن

 یعنی کند، خدمت دیگری صورت به خود و بگیرد عهده بر را سنگین خیلی مسئولیت این میتواند بهتر ، باشدمی قویتر

 کلیساها همه برای و باشد صمیمیت در مسیح عیسی ما، بزرگ شبان آن با دیر، یک در همیشگی دعای و سکوت در

 .بطلبد روزه هر خود جانشین برای را القدس روح و کند استغاثه

 ۵۷ سنّ به وقتی باید دارد سنگینی مسئولیت چون اسقف هر ،دوم واتیکان شورای زمان از که کرد آوری یاد باید ضمنا

 سنگین خیلی ایشان مسئولیت که پاپ به برسد چه دیگر ، بدهد را خودش شدن بازنشسته پیشنهاد رسد،می سالگی

 رهبری با تا کنیم دعا بیشتر و بیشتر رسول پطرس جانشین انتخاب برای روزه ایام این در علت همین به باشد،می تر

 .دهد شهادت وفاداری، در مسیح عیسی به عمیقتر و شده جمع اتحاد در کلیسا شبان، این

 .دادند دنیا این و کلیسا مسئولین به واقعیت و فروتنی درباره خوبی درس یک اینجا ۰۱ بندیکت من نظر به


