ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ﭘﺎک ﻣﺮﯾﻢ
ای ﻣﺮﯾﻢ ،ﻣﺎدر ﺧﺪا و ﻣﺎدر ﻣﺎ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ آورﯾﻢ .ﺗﻮ ﻣﺎدر ھﺴﺘﯽ ،ﻣﺎ را دوﺳﺖ داری و ﻣﺎ
را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ :ھﯿﭻ ﭼﯿﺰاز آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﻗﻠﺒﻤﺎن اﺳﺖ از ﺗﻮ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎدر رﺣﻤﺖ ،ﺑﺎرھﺎ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻣﺸﯿﺖ ﺗﻮ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﯾﻢ،
ﺣﻀﻮرت ﮐﮫ آراﻣﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻋﯿﺴﯽ ،اﻣﯿﺮ ﺻﻠﺢ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯽ.
اﻣﺎ ﻣﺎ راه ﺻﻠﺢ را ﮔﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ درس ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﮐﺸﺘﮫ در ﺟﻨﮓ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ و ﺑﮫ روﯾﺎھﺎی ﺻﻠﺢ ﻣﺮدم و اﻣﯿﺪھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ از طﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﺧﻮد را در ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﻗﺮار داده اﯾﻢ ،ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه داده اﯾﻢ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ و در
اﺛﺮ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﻓﻠﺞ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﯾﻢ ﺧﺪا را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ دروغ ھﺎی ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﻨﯿﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ھﺎ
را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده و اﺳﻠﺤﮫ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺒﺎن ھﻤﺴﺎﯾﮫ و ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎغ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﭘﺎره
ﭘﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻗﻠﺐ ﭘﺪرﻣﺎن را ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺟﺮﯾﺤﮫ دار ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﮐﺲ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪه اﯾﻢ .و ﺑﺎ ﺷﺮم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ!
در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮔﻨﺎه ،در ﺗﻼش ھﺎ و ﺿﻌﻒ ھﺎی ﻣﺎ ،در راز ﺑﯽ ﮔﻨﺎھﯽ ﺷﺮ و ﺟﻨﮓ ،ﺗﻮ ای ﻣﺎدر ﻣﻘﺪس ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻦ ﮐﮫ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را رھﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﺳﺖ وﻣﺎ را ﻣﺠﺪدا ﺑﺮﻣﯿﺨﯿﺰاﻧﺪ .اوﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﻮ را ﺑﮫ ﻣﺎ داده و در ﻗﻠﺐ ﭘﺎک ﺗﻮ ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻓﻀﻞ اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﺴﺘﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺗﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ
ﭘﯿﭻ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻣﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.
اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰت ،ﮐﮫ از دﯾﺪﻧﻤﺎن و دﻋﻮﺗﻤﺎن ﺑﮫ ﺗﻮﺑﮫ ھﺮﮔﺰ ﺧﺴﺘﮫ ﻧﻤﯿﺸﻮی ﺑﮫ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽ آﺋﯿﻢ و درب ﻗﻠﺐ ﺗﻮ را
ﻣﯿﮑﻮﺑﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ و دﻟﺪاری ﻣﺎ ﺑﯿﺎ .ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻦ" :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ،ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ،دراﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟" ﺗﻮ
ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ درد ھﺎی دل ﻣﺎ و ﮔﺮه ھﺎی روزﮔﺎرﻣﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯽ .ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ ،ﺑﺨﺼﻮص در ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﻣﯽ آﺋﯽ.
ھﺎ ،اﻟﺘﻤﺎس ھﺎی ﻣﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﺎی ﺟﻠﯿﻞ اﻧﺠﺎم دادی ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻋﯿﺴﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮدی و اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ او
را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدی .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﯿﺪ ﺑﮫ اﻧﺪوه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﯽ" :ﺷﺮاب ﻧﺪارﻧﺪ" )ﯾﻮﺣﻨﺎ  .(3 :2ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﺪا ﺗﮑﺮار
ﮐﻦ ،ای ﻣﺎدر ،زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺷﺮاب اﻣﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎدی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ ،ﺑﺮادری ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ،
ﺻﻠﺢ را ھﺪر داده اﯾﻢ .ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﺎدراﻧﮫ ﺗﻮ دارﯾﻢ.
ﭘﺲ ای ﻣﺎدر ،اﯾﻦ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮ.
ﺗﻮ ای ﺳﺘﺎره درﯾﺎ ،ﻧﮕﺬار در طﻮﻓﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎن ﻏﺮق ﺷﻮد.
ﺗﻮ ﺻﻨﺪوق ﻋﮭﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ ﭘﺮوژه ھﺎ و راه ھﺎی آﺷﺘﯽ ﺑﺎش.
ﺗﻮ ای "ﻣﻠﮑﮫ آﺳﻤﺎن" ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﺪا را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﺎزﮔﺮدان.
ﻧﻔﺮت را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ ،اﻧﺘﻘﺎم را آرام ﮐﻦ ،ﺑﺨﺸﺶ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮز.
ﻣﺎ را از ﺟﻨﮓ آزاد ﮐﻦ ،از ﺟﮭﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪ ھﺴﺘﮫ ای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻦ.
ای ﻣﻠﮑﮫ ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دﻋﺎ و ﻋﺸﻖ را در ﻣﺎ ﺑﯿﺪار ﮐﻦ.
ای ﻣﻠﮑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺸﺮی ،راه ﺑﺮادری را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ده.
ای ﻣﻠﮑﮫ ﺻﻠﺢ ،ﺻﻠﺢ را ﺑﺮای ﺟﮭﺎن ﺑﻄﻠﺐ.
اﺷﮏ ھﺎی ﺗﻮ ای ﻣﺎدر ،ﻗﻠﺐ ھﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﺎ را ﻧﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ رﯾﺨﺘﯽ اﯾﻦ وادی را ﮐﮫ ﻧﻔﺮت ﻣﺎ آﻧﺮا
ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﺠﺪدا ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮔﺮداﻧﺪ .و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺻﺪای ﺳﻼح ھﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،دﻋﺎی ﺗﻮ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺻﻠﺢ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﺎن ﻣﺎدراﻧﮫ
ات ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و از ﺑﻤﺐ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ را ﻧﻮازش ﮐﻨﺪ .آﻏﻮش ﻣﺎدراﻧﮫ ﺗﻮ ،ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﮫ و
ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﺧﻮد و ﮐﺸﻮرﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺴﻠﯽ دھﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﻠﺐ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﻮ ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎز ﮐﺮدن درھﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﺠﺮوح و طﺮد ﺷﺪه وادار ﺳﺎزد.
ﻣﺎدر ﺧﺪا ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﯾﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻮدی ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﺎﮔﺮدش در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ،ﺑﮫ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ" :اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮت" )ﯾﻮﺣﻨﺎ :19
 :(26ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﻮ ﺳﭙﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮدش ،ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ،ﮔﻔﺖ" :اﯾﻨﮏ ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ" )آﯾﮫ  .(27ﻣﺎدر،
اﮐﻨﻮن ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﺗﻮ را در زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﺧﺴﺘﮫ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ،در زﯾﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺗﻮ ھﺴﺖ و
ﻧﯿﺎز دارد ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺎرد ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺮدم اوﮐﺮاﯾﻦ و ﻣﺮدم روﺳﯿﮫ ،ﮐﮫ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ و ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻨﮓ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ،ﺑﮫ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ،ﻣﺎدر ﺧﺪا و ﻣﺎدر ﻣﺎ ،رﺳﻤﺎ ً ﺧﻮد ،ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﺑﮫ وﯾﮋه روﺳﯿﮫ و اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ﭘﺎک ﺗﻮ ﻣﯽ
ﺳﭙﺎرﯾﻢ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ را ،ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﺸﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮ و اﺟﺎزه ده ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﺻﻠﺢ را ﺑﺮای
ﺟﮭﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻦ .آری ﮐﮫ از دل ﺗﻮ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﮔﺮﻓﺖ ،درھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﮫ روی ﺷﺎھﺰاده ﺻﻠﺢ ﮔﺸﻮد .ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﻢ ﮐﮫ دوﺑﺎره ،از
طﺮﯾﻖ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ،ﺻﻠﺢ ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ آﯾﻨﺪه ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺸﺮی ،ﻧﯿﺎزھﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ و اﻣﯿﺪھﺎی ﺟﮭﺎن
را ﺑﮫ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ اﻟﮭﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺎری ﺷﻮد و ﺿﺮﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﮫ روزھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .زن آری،
ﮐﮫ روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﺪا را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدان .ﺧﺸﮑﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎن ،ﺗﻮ ﮐﮫ »ﭼﺸﻤﮫ زﻧﺪه اﻣﯿﺪی«.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻋﯿﺴﯽ در رﺣﻢ ﺗﻮ ﺑﺎﻓﺘﮫ ﺷﺪ ،ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎری ده ﺗﺎ در اﺗﺤﺎد رﺷﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﭘﯿﻤﻮدی ،ﻣﺎ را در
ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻠﺢ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻦ .آﻣﯿﻦ

