شگفت زده توسط یک آغوش

سال مقدس رحمت همیشه یادآور این است که « خدا همیشه در دوست داشتن
اول است»  ،بدون قید و شرط ،و همیشه ما را آنگونه که هستیم میپذیرد تا ما را
همچون پدر در آغوش گیرد و ببخشد .مخصوصاً آنانی که خود را گناه کار می-
دانند و اطمینان دریافت محبت خدا را دارند .با این سخنان عالیجناب پاپ
فرانسیس راز قربانی مقدس روز  8ژانویه را آغاز نمود.
در ادامه فرمودند « :یوحنای رسول ،همچنان با مسیحیان اولیه درباره دو فرمان عیسی که با ما یاد داده است،
سخن میگوید « دوست داشتن خدا و همسایه» .همانطور که در اولین رساله او میخوانیم « :عزیزان به یکدیگر
محبت نماییم زیرا محبت از طرف خدا است» ،این کلمه " محبت " همانطور که پاپ فرانسیس اشاره نمودند،
کلمه ای است که به کرّات به کار میرود و به طور کامل معنی آن مشخص نیست .بنابراین محبت چیست؟
بعضی مواقع ،مانند احساسی است که به یک شخص داریم ولی خیلی زود خاموش میگردد.
پرسش واقعی ،بنابراین ،این است « محبت واقعی از کجا به وجود میآید؟» .همانطور که یوحنای مقدس
مینویسد « :هر که محبت مینماید از خدا مولود شده است ،زیرا خدا محبت است» و ادامه میدهد« :
محبت خدا اینچنین در میان ما آشکار شد که پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به واسطه او حیات
یابیم» ،بنابراین عالیجناب فرانسیس فرمودند « خدا که زندگی خود را به عیسی عطا فرمود ،تا به ما حیات
بخشد» و همچنین « همانطور که پولس رسول میفرماید « :محبت زیباست ،محبت زیباست و در آسمان فقط
محبت خواهد بود و شفقت» و اگر محبت « زیباست ،هر روز قدرتمند تر میگردد و در عطیه زندگی رشد
میکند ،در فدیه قرار دادن خویش برای دیگران رشد مینماید».
عالیجناب پاپ مطلبی دیگر را نیز از یوحنای رسول قرائت نمودند « :محبت همین است ،نه اینکه ما خدا را
محبت نمودیم ،بلکه او ما را محبت نمود» « خدا قبل از همه به ما محبت نمود ،او زندگی و پسر خود را
برای محبت فدا نمود» به همین منظور« ،زمانی که ما خدا را بیابیم ،همیشه در شگفت میمانیم چراکه ،او قبل
از همه در انتظار ما است و این اوست که قبل از همه ما را مییابد» .پاپ اعظم با اشاره به انجیل مرقس ( :6
 ،) 33-43که « ازدیاد نمودن نان را روایت میکند ،ما را دعوت نمود تا نگاه مان را به عیسی معطوف گردانیم
« آن مردم به دنبال او بودند تا به سخنانش گوش فرا دهند ،زیرا با اقتدار سخن میگفت نه مانند فریسیان»،
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ولی او با نگاه کردن به آنها « فراتر از تصور میرفت .چون محبت داشت ،در این باره انجیل میفرماید « :بر
آنها ترحم نمود ،که به معنی دلسوزی نیست» .واژه صحیح همان « ترحم نمودن است ،محبت ،او را به "
همدردی با آنان وا میدارد" ،با مشارکت در زندگی مردم» .و « خداوند همیشه آنجاست ،قبل از همه محبت
مینماید ،او در انتظار ما است ،او همان شگفتی است».
پاپ فرانسیس ادامه دادند :این دقیقاً همان است که اتفاق میافتد زمانی که « اندریوس به مالقات پطرس
میرود و به او میگوید " ،مسیح را یافته ایم به دنبال ما بیا" .هنگامی که عیسی بدو نگریست ،گفت : :تو
شمعون هستی؟ نام تو ( کیفا یعنی صخره یا پطرس) خوانده خواهد شد  ،بدین معنی که در انتظار او با یک
مأموریت بود .او را دوست داشته بود.
همین امر برای زکی که کوتاه قد بود اتفاق میافتد ،به همین خاطر باالی درختی رفته بود تا عیسی را بهتر
ببیند .که در آن هنگام « باال نگریسته او را دید و گفت « :ای زکا بشتاب و به زیر بیا که باید امروز در خانه
تو بمانم» .زکی که میخواست عیسی را مالقات نماید ،متوجه شد که عیسی در انتظار او بود.
باز هم پاپ فرانسیس به ماجرای نتنائیل اشاره نمود « میرفت به دیدن کسی که میگویند مسیح است ،اما با
شک و تردید» .عیسی بدو گفت « :وقتی زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم» .بنابراین « ،خدا همیشه برای
دوست داشتن شخص اول است» .همچنین مثل پسر گمشده یادآور این حقیقت است « ،هنگامی که پسر
کوچک که همه ی دارایی خود از ارث را در راه هوا و هوس خرج نموده بود ،به خانه باز میگردد ،متوجه
میگردد ،پدر در انتظار او است« .خدا همیشه به عنوان شخص اول ،قبل از ما ،و همیشه در انتظار است ».و
هنگامی که برادر بزرگ نمیخواهد به خانه آید و در جشن شرکت نماید ،چراکه ،رفتار پدر را متوجه نمیشود
و درک نمیکند ،در نتیجه پدر برای جستجوی او میرود .بدینگونه است که خدا با ما رفتار مینماید ،قبل از
ما ،ما را دوست دارد ،همیشه».
بدین طریق پاپ اعظم در ادامه فرمودند « :میتوان در انجیل دید و خواند چگونه خدا ما را دوست دارد،
هنگامی که چیزی در دل خود داریم و میخواهیم از خداوند طلب بخشش نماییم ،این خداست که در انتظار
ما است تا بخشش را به ما عطا فرماید».
این سال رحمت ،پاپ فرانسیس میفرمایند  « :اینگونه نیز است ،از اینکه خدا منتظر هر یک از ما است ،آگاه
هستیم» در انتظار ما است « تا ما را در آغوش کشد ،نه چیز دیگر ،تا بگوید :فرزندم ،پسرم من تو را دوست
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دارم .اجازه دادم تا به خاطر تو پسر بر صلیب کشیده شود  ،این قیمت دوست داشتن من است ،این قانون
دوست داشتن و محبت است».
پاپ اعظم پیشنهاد نمود ،همیشه باید به این حقیقت فکر نمود « :خداوند در انتظار من است ،میخواهد تا
قلبم را بگشایم ،زیرا او ،آنجا منتظر است تا داخل گردد» .بدون قید و شرط.
مطمئنا ،اشخاصی میتوانند بگویند « ،نه پدر ،من مایل هستم اما ،چیزهای زشت بسیار در درون دارم» واضح
است پاسخ پاپ فرانسیس در این زمینه « ،بهتر است اینطور باشد ،زیرا او در انتظار تو است ،همانطور که تو
در انتظار او هستی ،نه اینکه بگویند باید این کار را کرد .باید مانند تو بود .او تو را آنگونه که هستی دوست
دارد ،تا تو را در آغوش گیرد ،ببوسد و تو را ببخشد.
بنابراین در آخر پاپ اعظم دعوت نمودند تا بی وقفه باید به سوی خداوند رفت و گفت « :خداوندا تو میدانی
که تو را دوست دارم» .یا « این را در خود احساس نمیکنم بگویم!!  « ،تو میدانی خداوندا که میخواهم تو
را دوست داشته باشم ،اما بسیار گناه کارم»  .با اطمینان اینکه او مانند پدر در « مثل پسر گمشده ،عمل خواهد
نمود .حرف تو را ناتمام خواهد گذاشت ،با در آغوش گرفتن ،تو را ساکت خواهد نمود؛ آغوش محبت خدا».
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