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 !خواهران و برادران گرامی، صبح به خیر

امروز من به تصویر کلیسا به عنوان مادر باز می گردم. من بسیار شیفته تصویر کلیسا در جایگاه مادر  هستم. به 

همین دلیل می خواهم به آن برگردم، چراکه این تصویر نه تنها به ما می گوید که کلیسا شبیه چیست، بلکه می 

 .باشد داشته باید ای چهره چه فزاینده، شکلی به -ما تمامی مادر کلیسای –گوید که کلیسا 

در ادامه آنچه چهارشنبه گذشته گفتم، هنوز مایلم با نگاه به مادران مان و تمامی آنچه انجام می دهند و تجربه 

می کنند، و در تمامی رنجی که برای فرزندانشان می کشند، بر سه نکته تأکید کنم. از خود می پرسم: یک مادر چه 

 می کند؟

چیز او )به ما( یاد می دهد که چگونه در زندگی گام برداریم، او راه درستِ زندگی را به ما می پیش از هر (. 1

آموزد، او می داند که چطور فرزندانش را راهنمایی کند، او همواره تالش می کند تا راه درستِ رشد و بالغ شدن در 

کند حتی هنگامی که تالش می کند تا راه زندگی را به فرزندانش بیاموزد و با مهربانی، عطوفت و عشق چنین می 

ما را استوار کند، زمانی که کمی در زندگی سرگردان شده ایم و یا راهی را پیش گرفته ایم که به ورطه ای می 

انجامد. یک مادر می داند که چه چیزی برای بچه مهم است تا در زندگی راهِ درست را برود. وانگهی او این )توانایی( 

بها بلکه از قلب خویش آموخته است. دانشگاهِ مادران قلب آنهاست! آنها آنجا می آموزند که فرزندانشان را نه در کتا

 .را چطور بزرگ کنند

کلیسا هم همین کار را می کند: او به زندگی ما جهت می دهد، او به ما یاد می دهد تا بتوانیم راهِ درست را 

نها ما را به سوی جاده راهنمایی می کنند تا رشد را دستور کارِ خود پیش گیریم. بیایید به ده فرمان بیاندیشیم: آ

کنیم، تا رفتارمان را مهار کنیم. فرمان ها نتیجه مهربانی و خودِ محبت خدایی هستند که آنها را به ما بخشیده 

هم که مایلم از شما بخوا "هستند!  "نه "اما اینها که دستور اند! یک سری  "است. شاید به من بگویید: 

و بعد به شکلی مثبت به آنها فکر کنید. خواهید دید که آنها  -شاید کم و بیش فراموششان کرده باشید -بخوانیدشان

در بردارنده رَوشِ رفتار ما با خدا با خودمان و با دیگران اند، درست چیزی که یک مادر برای درست زندگی کردن به 

خواهند که برای خودمان بت های مادی نسازیم؛ بتهایی که در نتیجه ما را ما یاد می دهد. آنها )فرمان ها( از ما می 

بنده می کنند. آنها از ما می خواهند خدا را به یاد بیاوریم، به پدر و مادرمان احترام بگذاریم، راستگو باشیم، به 

رفها و آموزشهای مادری دیگران احترام بگذاریم ... بکوشید فرمان ها را به این روش ببینید و به آنها مانندِ ح

بیاندیشید که برایِ برخورداری ما از بهترین زندگی هستند. یک مادر هیچ وقت شرّ را  یاد نمی دهد، تنها خوبی 

 .فرزندانش را می خواهد و کلیسا هم همینطور است

برمی  دوم اینکه می خواهم به شما بگویم: هنگامی که بچه ای بزرگ می شود، بالغ می شود، راهش را(. 2

گزیند، مسئولیت هایش را می پذیرد، روی دو پای خودش می ایستد، کاری را که می خواهد می کند، و برخی 

زمانها می تواند به راهِ خودش برود، البته حوادثی روی می دهد. یک مادر شکیبایی دارد تا به همراهی کردنِ 

ست که او را به این کار وامی دارد؛ یک مادر با فرزندانش ادامه دهد، همیشه و در هر موقعیتی. نیروی محبت او

بینش و مهربانی در پی فرزندانش می رود و حتی وقتی آنها گمراه می شوند، همیشه راهی پیدا می کند تا آنها را 

 " dar la cara" تواند می مادر یک که گوییم می -من ناحیه در –درک کند، تا نزدیک باشد، تا کمک کند. ما 

، به دیگر سخن او همیشه  "خم به ابرو نیاورد "باشد، این یعنی چه؟ یعنی یک مادر می تواند برای بچه هایش  
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آماده است از آنها دفاع کند. به مادرانی فکر می کنم که برای فرزندانشان که در زندان یا شرایط سخت هستند، رنج 

ا نه، آنها همچنان دوستشان دارند. مادران بیشتر از تحقیر می کشند: آنها نمی پرسند که آیا بچه هایشان مقصر اند ی

 .رنج می برند، اما نمی ترسند، هرگز دست از تقدیم کردن خودشان نمی کشند

کلیسا این چنین است. مادری بخشنده است که درک می کند، همیشه به دنبال کمک و امیدبخشی است، او 

کرده و می کنند نمی بندد. او داوری نمی کند، اما بخشش خداوند  هرگز در را به روی حتی آن فرزندانی که اشتباه

را پیشکش می کند، او حتی به آن فرزندانش که در گودال های ژرف افتاده اند و همچنان به راه خود می روند، 

ز هنگامی عشقش را پیشکش می کند. کلیسا نمی ترسد از اینکه به تاریکی آنها پا بگذارد تا به آنها امید بدهد؛ و نی

که ما در شبِ تاریکِ روح و وجدانمان )گرفتار( هستیم، کلیسا از پا گذاشتنِ به تاریکیِ ما برای امید دادن به ما نمی 

 !ترسد! چراکه کلیسا مادر است

یک اندیشه پایانی: یک مادر همیشه آماده است تا برای فرزندانش بی حسابگری به هر دری بزند و بجوید ؛ او (. 3

عشق این کار را می کند. و من فکر می کنم که چطور مادران می توانند همواره و به ویژه درِ قلب خدا را از روی 

بزنند! مادران برای بچه هایشان بسیار دعا می کنند، به ویژه برای ناتوان ترها، برای آنها که در بیشترین نیازها 

تباه شده اند. چند هفته پیش آیین سپاسگزاری را در رُم هستند، یا آنها که در زندگی واردِ راههایی خطرناک و پراش

در کلیسای سنت آگوستین، جایی که بقایای مادر این قدیس نگهداری می شود، برگزار کردم. این مادرِ مقدس، 

برای پسرش چه نیایش ها به درگاه خداوند کرد، و چه اشکها ریخت! من به شما می اندیشم ای مادران گرامی: 

تگی برای فرزندانتان دعا کردید! نیایشتان را ادامه دهید و ایشان را به خداوند بسپارید؛ او قلبی عظیم چقدر بی خس

  .دارد! درِ قلبِ خدا را با نیایش برای فرزندانتان بزنید

کلیسا هم چنین می کند: با نیایش، حال و روزِ فرزندانِ خود را به دستانِ خداوند می سپارد. بیایید به قدرتِ 

ای کلیسای مادر اعتماد کنیم: خداوند بی تفاوت نیست. او همیشه همچون کلیسای مادر می داند چطور هنگامی دع

 .که انتظارش را نداریم، ما را شگفت زده کند

اینها اندیشه هایی بودند که می خواستم با شما در میان بگذارم: بیایید کلیسا را همچون مادری نیکو ببینیم که 

ه ما نشان می دهد، که همیشه شکیبا، بخشنده و درک کننده است و می داند چگونه ما را به دستان راه زندگی را ب

 .خدا بسپارد
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