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 خواهران و برادران گرامی، صبح به خیر!

سخن،  ما اعتراف می کنیم که کلیسا ، به دیگر  "من ایمان دارم به یک کلیسای ... "در باورنامه ما می گوییم 

یکی است،  و این کلیسا در جوهرِ خود یکی است. به هر حال اگر به کلیسای کاتولیک در جهان نگاه کنیم، نزدیک 

ناحیه کلیسایی می بینیم که در تمام قارّه ها پراکنده اند: زبان های بسیار، فرهنگ های بسیار! در اینجا  0333به 

ها و کشورهای گوناگون حاضر اند. از سری النکا، آفریقای جنوبی، از هند، بسیارند ... اسقفانی از اسقفانی از فرهنگ

آمریکای التین. کلیسا در جهان پخش شده است! و هنوز هزاران انجمنِ کاتولیک یک واحد را تشکیل می دهند. 

 چطور ممکن است؟

 

 "پاسخ فشرده ای را در چکیده آموزهای دینی کلیسا می یابیم که می گوید: کلیسای کاتولیک در جهان  (.1

.  "یک ایمان بیشتر ندارد، یک زندگیِ آیینی، یک جانشینیِ رسولی، یک امید مشترک، و یک محبت همسان

امید و نیکوکاری، یگانگی در آیین تعریفی است زیبا و روشن، ما را به خوبی راهنمایی می کند. یگانگی در ایمان، 

ها، در مأموریت؛ اینها مانند ستون هایی هستند که ساختمانِ عظیم و یگانه کلیسا را برپا داشته و استوار نگه می 

دارند. هرجا که برویم حتی به کوچکترین ناحیه دورِ کلیسایی در هر کجای زمین، همان یک کلیسا هست. ما در 

ایم، میان برادران و خواهرانیم. و این هدیه بزرگِ خدا است! کلیسا برای همه ما یکی است.  خانه ایم ، در خانواده

یک کلیسا برای اروپایی ها و یکی برای آفریقایی ها و یکی برای آمریکایی ها و یکی دیگر برای آسیایی ها و یکی 

سا یکی است و همه جا همان است. مانند دیگر هم برای آنها که در اقیانوسیه زندگی می کنند در کار نیست. نه، کلی

بَرِ دنیا پراکنده باشند، اما پیوندهای ژرفی که اعضای یک -و-خانواده است، شاید بعضی از اعضایش دور باشند، دور

خانواده را به هم می پیوندند، هرچقدر هم که فاصله ها عظیم باشند، پا برجا هستند. به عنوان نمونه به تجربه ام در 

نی جوانان در ریو دو ژانیرو می اندیشم: میانِ جمعیت بیشمارِ جوانان در ساحلِ کُپاکابانا زبانهای بسیاری به روز جها

گوش می رسید، می شد چهرهای گوناگون دید، ما از فرهنگ های گوناگون آمده بودیم، و هنوز یگانگی ژرفی میان 

ن را می شد حس کرد. بیایید همه از خودمان بپرسیم: به بود، آنها یک کلیسا را می ساختند، آنها یگانه بودند و ای

عنوانِ یک کاتولیک، آیا من این یگانگی را احساس می کنم؟ آیا من به عنوان یک کاتولیک، یگانگیِ کلیسا را زندگی 

می کنم؟ یا خیلی برایم مهم نیست چون که من در گروه کوچکم در خودم بسته ام؟ آیا من از آنهایی هستم که 

سا را با گروه شان و کشورشان و دوستان شان خصوصی می کنند؟ چه غمبار است دیدنِ کلیسایی که از روی کلی

خودخواهی و کم ایمانی خصوصی شده. غمبار است! وقتی می شنوم که بسیاری از مسیحیان در دنیا رنج می برند، 

در رنج است؟ وقتی فکر می کنم یا می شنوم آیا من بی تفاوت ام یا چنان ام که انگار یکی از اعضای خانواده خودم 

که مسیحیانِ بسیاری آزار می بینند یا زندگی شان را بر سر ایمانشان از دست می دهند، آیا این خبرها دلم را می 

لرزاند یا نه؟ آیا من در برابر خواهر و برادر این خانواده که زندگی اش را برای عیسای مسیح داده، گشوده هستم؟ آیا 

همدیگر نیایش می کنیم؟ برای شما پرسشی دارم، نه با صدای بلند بلکه تنها در دلتان پاسخ بدهید. چند تن  برای

از شما برای مسیحیانی که آزار می بینند نیایش می کنید؟چند تن؟ همه در دلتان پاسخ بدهید. آیا من برای برادر و 
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ت، دعا می کنم؟ مهم است که به ورای مرزهای خودمان خواهرم که برای دفاع از ایمان و اعتراف به آن در رنج اس

 نگاه کنیم، حس کنیم که ما کلیسا هستیم، در خدا یک خانواده ایم!

 

بیاید یک گام پیشتر برویم و از خودمان بپرسیم: آیا در این یگانگی زخمی هم هست؟ آیا ما به این یگانگی  (.2

دِ تاریخ و هم اکنون هم، ما همیشه در یگانگی زندگی نکرده ایم. آسیب می زنیم؟ شوربختانه، می بینیم که در فرآین

گهگاه کج فهمی، کشمکش و فشار و چندشاخگی پدید می آید که اینها کلیسا را زخمی می کند و بنابراین کلیسا 

چهره ای را که ما می خواهیم، ندارد؛ )چهره اش( نشان دهنده محبت نیست؛ آن محبتی که خواستِ خداست. اگر 

ه چندشاخگی هایی که هنوز میان مسیحیان هست نگاه کنیم، کاتولیک ها، ارتدکس ها، پروتستان ها... درمی یابیم ب

که ماییم که زخمها را می آفرینیم! ما از زحمتی که نیاز است تا این یگانگی به تمامی دیدنی شود، آگاه ایم. خداوند 

بستنِ آن مشکل داریم. باید به جستجویِ ساختنِ مشارکت، به ما یگانگی می بخشد، اما ما اغلب، برای به کار 

آموزش مشارکت، گذر از کج فهمی ها و چندشاخگی ها برآمد، و باید از خانواده شروع کرد، از واقعیتِ کلیسایی، 

کلیسایی. جهان ما نیازمندِ یگانگی است، اکنون زمانه ای است که همه ما در آن به -همچنین ازگفتگویِ جهان

ی نیاز داریم، ما نیازمندِ بازگشت و مشارکت ایم و کلیسا خانه هم آیینی )مشارکت( است. همچون پولس یگانگ

پس من که به خاطر خداوند در بندم، از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از "رسول که به افسسیان نوشت : 

بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید. به  شما به عمل آمده است، رفتار کنید، در کمالِ فروتنی و مالیمت؛ و با

(. تواضع، 0-1:  4)افس  "سعی تمام بکوشید که آن یگانگی را که از روح است، به مدد رشته صلح حفظ کنید

فروتنی، بزرگواری، محبت برای نگهداریِ یگانگی! اینها، اینها راهها هستند، راههای درست کلیسا. بیایید دوباره 

در برابر خودخواهی، در برابر خودبینی،  تواضع، فروتنی، بزرگواری و محبت برای نگهداری  گوش بدهیم. فروتنی

یگانگی. آنگاه پولس ادامه داد: یک بدن هست، تنِ مسیح که ما آن را در آیین سپاسگزاری دریافت می کنیم؛ و یک 

امیدِ زندگیِ جاوید، یک ایمانِ  روح؛ روح القدس که پیوسته کلیسا را جان می بخشد و باز می آفریند؛ یک امید،

(. این توانگری است آن چیزی که ما را یگانه می کند! این 6-4:  2تنها، یک تعمید، یک خدا و پدر همه ما )افس 

است توانگریِ راستین: آنچه ما را یگانه می کند، نه آنچه ما را جدا می سازد. این است ثروتِ کلیسا!  بیایید هر یک 

آیا من هماهنگی را در خانواده ام، در کلیسایم، در اجتماعم، می افزایم یا بدگو هستم. آیا  "پرسیم: امروز  از خود ب

من سببِ چندشاخگی و سرافکندگی هستم؟ و شما از زیانی که بدگویی به کلیسا، ناحیه های کلیسایی و انجمن ها 

باید پیش از آنکه دهانش به بدگویی باز  می رساند آگاهید. بدگویی آسیب می زند! بدگویی زخم می زند. مسیحیان

شود، زبانش را گاز بگیرد! زبان گاز گرفتن، برایمان خوب است برای اینکه زبان وَرَم می کند و دیگر نمی تواند 

 بدگویی کند. آیا من آنقدر فروتن هستم که با شکیبایی در هم آیینی شکافِ زخم ها را بدوزم؟

 

سرانجام، گام پایانی که ما را به ژرفایی عظیم تر می رساند. حاال این پرسش خوبی است: نیروی هدایتگرِ  (.0

یگانگیِ کلیسا کیست؟ روح القدس است، همان که همه ما او را در آیین های تعمید و تثبیت، دریافت کردیم. او 
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یا دموکراسی در کلیسا، یا زحماتمان برای تحملِ روح القدس است. یگانگی در نخستین گام، میوه هم نظریِ خودِ ما 

یکدیگر نیست؛ بلکه از همانی می آید که یگانگی را در گوناگونی می آفریند، چرا که روح القدس هماهنگی است و 

همیشه در کلیسا هماهنگی می آفریند و یگانگیِ هماهنگ در فرهنگ های بسیار گوناگون، زبانها و روش های 

ح القدس برانگیزنده است. از این روست که دعا مهم است. روحِ سرسپردگیِ ما به عنوان زنان و اندیشه ورزی. رو

 مردانِ هم آیین یگانه است. روح القدس را نیایش کنید که بیاید و در کلیسا یگانگی بیآفریند. 

 

ابزارهای چندشاخگی بیایید از خداوند بخواهیم: خداوندا، چنان کن که ما بیشتر و بیشتر یگانه باشیم، هرگز 

نشویم؛ چنانکه نیایشِ زیبای فرانسیس می گوید: چنان کن که هر جا نفرت هست، ما کارنده بذر عشق باشیم، هر 

 جا که آسیب است، ما بخشش باشیم،  هر آنجا که ناسازگاری هست، ما یگانگی باشیم. چنین باد.
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