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"Aşkın yaratıcılığı tecritin üstesinden gelebilir" 
Papa'nın Kutsal Hafta mesajı 

 

Sevgili dostlar, iyi akşamlar. Bu akşam evlerinize, alışılmışın dışında gelme şansı buldum.            
İzin verirseniz sizinle birkaç dakika sohbet etmek istiyorum.  

Zorluk ve acının yaşandığı bu dönemde, sizleri ailelerinizle birlikte salgını önlemek için her             
zamankinden farklı bir yaşam sürdüğünüzü görebiliyorum. Dışarı çıkamayan, okula gidemeyen,          
hayatlarını yaşayamayan çocukların ve gençlerin hayat dolu hallerini düşünüyorum. Bütün aileleri           
özellikle de koronavirüs ya da başka bir sebeple, sevdiklerinden biri hasta olan ya da maalesef yas                
tutmakta olan aileleri kalbimde hissediyorum. Bu günlerde sık sık yalnız olan ve bu zamanlarda              
daha da zorluk içinde olan insanları düşünüyorum. Her şeyden çok, benim için değerli olan yaşlıları               
düşünüyorum. Koronavirüs yüzünden hastanelerde yatan hastalar aklımdan çıkmıyor. Bu küresel          
salgının tedavisi için kendilerini tehlikeye atanların ya da toplumum temel hizmetlerini yerine            
getirmek için uğraşanların cömertliğini burada belirtmek istiyorum. Her gün ve her saat pek çok              
kahraman çıkıyor! Mali sıkıntı içinde olanları, iş ve gelecek için endişe duyanları hatırlıyorum.             
Bunun yanında, hapishanede kendileri ve sevdikleri için küresel salgın korkusu içinde, iç içe             
yaşayan mahkûmları da düşünüyorum. Evsiz olanları, sığınacak ve kendilerini koruyacak evi           
olmayanları düşünüyorum. Bu herkes için zor bir zaman. Pek çok kişi için, çok daha zor. Papa                
bunun farkında ve bu sözlerle hepinize sevgisini ve yanınızda olduğunu söylemek istiyor. Gelin             
olabildiğince bu zamanı en iyi şekilde kullanmaya bakalım: Cömert olalım, etrafımızdakilere,           
muhtaç olanlara yardım edelim, en yalnız durumda olan kişileri telefonla ya da sosyal medya              
yoluyla arayalım, İtalya’da ve tüm dünyada zorluk yaşayanlar için Rab’be dua edelim. Tecrit             
altında olsak da sevginin yaratıcılığıyla, düşünce ve ruh, çok daha uzaklara erişebilir. Bugün             
ihtiyacımız olan budur: Sevginin yaratıcılığı. Tanrı’nın koşulsuz sevgisi demek olan İncil’in           
mesajını, kendisinde toplayarak ortaya koyan Kutsal Hafta’yı gerçekten alışılmadık bir şekilde           
kutlayacağız. Ve şehirlerimizin sessizliğinde Paskalya’nın Müjdesi yankılanacak. Havari Pavlus’un         
dediği gibi: “Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri               
uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar” (2. Ko. 5, 15). Dirilmiş olan Mesih İsa’da haya,t ölüme                
galip geldi. Bu Paskalya imanı, ümidimizi besler. Bu akşam sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Bu,              
en nihayet, kötü olandan ve bu küresel salgından kurtulup, daha iyi olabileceğimiz daha iyi              
zamanlara duyduğumuz ümittir. Bu, ümittir: ümit hayal kırıklığına uğratmaz; bu bir yanılsama            
değildir, bu bir ümittir. Sevgi ve sabırla birlikte ümit ederek, yaşadığımız bu günlerde, daha iyi               
zamanlar iin hazırlık yapabiliriz.  

Evlerinize gelmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Acı içinde olanlara ve yaşlılara            
karşı şefkatle davranalım. Onlara Papa’nın yanlarında olduğunu, dua ettiğini, Rab’bin çok yakında            
bizleri kötü olandan kurtaracağını söyleyin.  

Ve siz de benim beni için dua edin.  İyi akşamlar. Yakında görüşmek üzere! 
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