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چهارمین یکشنبهً رستاخیز (بخش دوم)
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در این چهارمین یکشنبه پس از رستاخیز یوحنای انجیل نگار تصویرِ "عیسی ؛ شبان نیکو" را به ما ارائه میکند.
با در نظر گرفتن این بخش از انجیل می توان به نوع رابطة عیسی با شاگردانش پی برد .رابطه ای براساس مهربانی و
عشق و درک متقابل و وعدة موهبتی بی مانند .عیسی می گوید" :من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند و آن را
به فراوانی داشته باشند( ".یو  )01: 01این گزارش نمونه روابط میان مسیحیان و روابط انسانی است.
مانند زمان عیسی امروز هم بسیاری به عنوان "شبانان" زندگی ما مطرح می شوند ،اما تنها عیسای
رستاخیزکرده که زندگی را به فراوانی به ما عطا می کند ،شبان راستین ماست .من همگان را تشویق می کنم که به
راهنمایی خداوند اعتماد کنند .اما او نه تنها ما را راهنمایی می کند بلکه ما را راه برده با ما راه می رود .ما با ذهن و
قلب باز کالم او را گوش می دهیم تا ایمان خویش را تغذیه کرده ،وجدانمان را روشن سازیم و از آموزشهای انجیل
پیروی کنیم.
در این یکشنبه برای شبانان کلیسا ،برای تمامی اسقفان ،همچنین برای اسقف رم ،برای همه کشیشان ،برای
همه دعا می کنیم! به ویژه برای نوکشیشانِ کلیسای رُم که من مدتی پیش در کلیسای سنت پیتر آنها منصوب
کرده ام .درود بر این  01کشیش! خداوند ما را یاری کند که همیشه به شبانان وفادار باشیم و برای مردمان خداوند
که به دست ما سپرده شده اند ،استادانی خردمند باشیم .حتی از شما خواهش می کنم؛ از شما یاری می خواهم؛
کمکمان کنید که شبانان خوبی باشیم .زمانی مطالب شگفتی در این باره خواندم که چطور مردمان خداوند
کشیشان و اسقفان را یاری می کنند که شبانان بهتری باشند .یکی از آنها مطلبی از قدیس کائساریوس اهل آرل از
پدران قرون اولیه کلیسا است .او توضیح می دهد که چطور مردمان خدا باید به شبانان کمک کنند و این مثال را
می آورد :اگر گوساله گاو گرسنه شود ،مادر باید به او شیر بدهد اما مادر بی درنگ به او شیر نمی دهد .انگار خودش
را بازمی دارد .اما گوساله چه می کند؟ با پوزه اش به شیردان گاو می زند که جای شیر است .چه تصویر زیبایی
است! "پس این قدیس می گوید شما باید با شبانان باشید ،همیشه در بزنید ،در قلبشان را ،چرا که شیر تعلیم
دریافت می کنید ،شیری از شیر فیض و راهنمایی ".و من از شما می خواهم به شبانان بچسبید ،چوپانان را خسته
کنید ،تمام ما شبانان را ،چرا که ما می توانیم شیر فیض و تعلیم و راهنمایی را به شما بدهیم .مزاحم شوید! به
تصویر زیبای این مثال بیاندیشید ،چنان که گوساله مزاحم مادر می شود تا به او خوراک بدهد.
به پیروی از عیسی هر شبانی گهگاه خود را جلوی صف قرار می دهد تا رهبری کند و امید مردم را تقویت
نماید -شبان باید در زمانها پیشرو باشد -دیگر وقتها تنها با در میانِ همه ایستادن ،با نزدیکی اش به همه ،ساده و
بخشنده است و در برخی موقعیت ها نیز نیاز خواهد داشت که به عقب برگردد تا به آنهایی که پشت سر مانده اند
کمک کند .همه شبانان این چنین اند! اما شما شبانان شما برای این اذیت میشوید تا رهبری تعلیم و فیض را به
دیگران ارزانی کنید.
این یکشنبه یادآور روز جهانی دعا برای پیشه ها است .در پیام امسال من اعالم کردم که به منظور متمرکز
کردن زندگی هامان بر مسیح و بر انجیل او هر پیشه ای در هر موردی نیازمند خروج از خویشتن است " .به این
دلیل دعوت به پیروی از مسیح هم هیجان انگیز و هم چالش برانگیز است .چرا که همواره ضروری است که با
خداوند به یک دوستی عمیق درآییم تا تنها و تنها برای او زندگی کنیم.
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دعا می کنیم که در این زمان بسیاری از جوانان صدای خداوند را که همیشه در خطر ساکت شدن به وسیلة
دیگرچیزها است ،بشنوند .برای جوانان دعا می کنیم .شاید اینجا در این میدان کسی هست که صدای خدا را که او
را می خواند ،می شنود؛ برای او دعا کنید .اگر چنین کسی هست برای او و نیز برای تمام جوانانی که فراخوانده شده
اند ،دعا کنید.
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