سخنرانی عالیجناب پاپ فرانسیس ،اول ژانویه  6102عید مریم مادر خدا و روز جهانی صلح

همانطور که در رساله پولس رسول به غالطیان خوانده شد « ،اما چون زمان مقرر فرا رسید ،خدا پسر خود
را فرستاد که از زنی زاده شده و زیر شریعت به دنیا آمد» (غالطیان)4:4
عیسی در زمان مقرر به دنیا آمد ،به چه معنی است؟ اگر به گذر تاریخ بنگریم ،دلسرد خواهیم شد .امپراطوری
رم با قدرت نظامی بیشتر نقاط جهان را تحت سلطه داشت .امپراطور آگوستوس قیصر بعد از پنج جنگ به
قدرت رسیده بود .اسرائیل نیز توسط امپراطوری تحت سلطه قرار یافته بود و قوم اسرائیل از هرگونه آزادی
محروم گردیده بود .در نتیجه برای معاصرین عیسی ،موقعیت ایده آل نبود .
بنابراین تفسیری دیگر الزم است که بیانگر تکاملی باشد که از خدا آغاز میگردد .زمانی که خدا مقرر میکند،
فرا رسیده است تا وعده داده شده تحقق یابد ،بدین طریق زمان برای بشریت به تکامل میرسد .در واقع ،این
تاریخ نیست که تولد عیسی را رقم میزند ،بلکه آمدن او به این جهان است که بوسیله ی آن زمان به کمال
میرسد .و به همین خاطر  ،تولد پسر خدا ،آغازگر دوره جدیدی است ،که شاهد به تحقق پیوستن پیمان قدیم
است .همانطور که کاتب رساله به عبرانیان مینویسد « :در گذشته خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطه
پیامبران با پدران سخن گفت ،اما در این زمانهای آخر به 0واسطه پسر خود با ما سخن گفته است ،پسری
که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید .او فروغ جالل خدا و مظهر ذات
اوست ،و همه چیز را با کالم نیرومند خود نگاه میدارد» ( عبرانیان)3-1 :1
بنابراین تکامل زمان ،حضور شخص خدا در تاریخ ما است .اکنون میتوانیم جالل درخشان او را در تهیدستی
در آخور ببینیم ،و توسط کالم او در چهره نوزاد ،قدرت و دلگرمی یابیم .سپاس بر او که زمان را به کمال
رساند .همچنین در مالقات با عیسی مسیح ،خدا در جسم انسان ،زمان شخصی ما نیز ،به کمال خواهد رسید.
با وجود این ،این راز همیشه با تجربه تاریخ در تناقض است .هر روز که میخواهیم توسط نشانه هایی از خدا
پشتیبانی شویم ،با نشانه هایی کامالً مخالف روبرو میشویم ،نشانه هایی منفی که او را همیشه غایب جلوه
میدهند .به نظر میرسد تکامل زمان ،بر اثر بسیاری از بی عدالتی ها ،خشونت ها که هر روزه موجب رنج
بشریت میگردند ،از هم فرو میپاشد .بعضی مواقع از خود میپرسیم ،چگونه ممکن است سلطه ی انسان بر

انسان دیگر ادامه یابد؟ یا غرور و خودخواهی قدرتمندان موجب تحقیر ضعفا گردد؟ تا به کی وحشیگری
انسان بذر خشونت و نفرت را در زمین پراکنده خواهد کرد و بی گناهان زیادی را به کام خویش خواهد
کشید؟ چگونه میتواند تکامل زمان باشد وقتی بسیاری از مردان و زنان و کودکان در مقابل چشم ما از جنگها
 ،از گرسنگی ،از آزار و اذیت ،میگریزند و حاضر هستند برای حفظ ارزش و هویت خویش زندگی خود را
به خطر اندازند؟ این رودخانه ی فقر و تهیدستی که توسط گناه تغذیه میگردد ،به نظر میرسد با تکامل زمان
توسط مسیح تناقض داشته باشد.
در هر صورت ،این رودخانه جوشان ،هیچ تاثیری بر اقیانوس رحمت که جهان را در بر میگیرد ،نخواهد
داشت .همه ما خوانده شده ایم تا در این اقیانوس غوطه ور گردیم ،و اجازه دهیم تا از نو متولد شویم تا
بتوانیم بر بی تفاوتی به عنوان مانعی بر همبستگی  ،پیروز گردیده ،از بی طرفی که مانع مشارکت میشود،
خارج شویم.
بخشش مسیح ،که انتظار برای رهایی را به کمال میرساند ،ما را برای مشارکت در ساخت جهان عدالت و
برادری تشویق میکند ،جایی که هر شخص و هر مخلوق بتواند در صلح و آرامش ،در همان هماهنگی خلقت
اولیه خدا زندگی نماید.
در آغاز این سال جدید ،کلیسا ما را به تعمق به این راز مادر خدا بودن مریم مقدس همان چهره صلح ،و نیز.
عهد قدیم در او به تحقق میپیوندد ،دعوت میکند .او به سخن فرشته ایمان آورد ،فرزند را به دنیا آورد و مادر
خداوند گردید .با "آری" گفتن او ،زمان به کمال رسید .انجیل را که امروز شنیدیم میگوید « اما مریم در دل
خود متفکر شده ،این همه سخنان را نگاه میداشت» (لوقا .) 11 :2او خود را به عنوان جامی پر از خاطرات
عیسی و کرسی حکمت به ما میشناساند ،که از آن بتوان تفسیری درست از آموزه های او دریافت نمود.
امروز این امکان را به ما میدهد تا حس واقعی رویداد هایی را که به شخص ما به خانواده و کشور و تمامی
جهان مربوط میشوند ،احساس نماییم .همان جایی که نه تفکر فیسوفانه ،نه سیاسی میتوانند رسوخ کرده موثر
باشند ،همانجا ،قدرت ایمان با همراه داشتن بخشش انجیل ،میتواند رسوخ نماید و همیشه راه های جدیدی
برای تفکر و تعقل و گفتگو و تعامل ،باز نماید.
خوشا به حال تو ای مریم ،زیرا فرزند خدا را به جهانیان اعطا نمودی ،خوشا به حال تو که به او ایمان آوردی.
مملو از ایمان ،اول در قلب سپس در رحم به فرزند خدا آبستن گشتی ، ،تا بتوانی مادر همه مخلوقات گردی.

ای مادر مقدس ،برکات خویش را در این روز که به نام تو تقدیس شده است ،به ما ارزانی دار ،چهره ی
عیسی ،فرزند خود را به ما نشان ده تا صلح و رحمت را به جهان اعطا نماید .آمین!

