پنجشنبه  51اکتبر 5151
پاپ اعظم فرانسیس ـ کلیسای قدیسه مارتا ،واتیکان

چه کسی کلید ها را برده است

« یکی از چیزهایی که درک آن برای ما مسیحیان سخت است ،پاداش بودن رهایی در مسیح است» زیرا
همیشه « معلمان شریعت هستند» که با استفاده از ترفند هایی که محبت خدا را سخت و طاقت فرسا نشان
میدهند به اهدافی کوچکتر خالصه میکنند ،مردم را فریب میدهند .در حالی ،بر عکس چیزی بسیار عظیم
و بزرگ و بی انتها هستند .پرسشی است که در آغاز عیسی  ،پولس رسول و بسیاری از مقدسین در طول
تاریخ تا زمان کنونی ما ،آن را مطرح نمودند .و در میان آنها قدیسه ترزا اهل آویل از راهبه های کوه کارمل
در روزی که کلیسا یادبود او را برگزار مینماید که مصادف است با پانصدمین روز تولد او .پاپ فرانسیس
نشان داد چگونه این زن « بخشش درک افقهای محبت را از عیسی دریافت نمود».
پاپ اعظم در طول مراسم قداس قربانی مقدس امروز پنجشنبه 11 ،اکتبر ،در کلیسای خانه قدیسه
مارتا ،رساله پولس رسول به رومیان (  33-11 :3و ادامه) و انجیل لوقا (  )17 :74 :11را به تجربه خارق
العاده ی زندگی ترزا مرتبط ساخت .او نیز ،همانطور که در ادامه توضیح داد « ،توسط معلمان شریعت وقت
مورد قضاوت قرار یافت .به زندان نرفت ،ولی از آن نجات یافت ،و بنابراین به صومعه دیگری فرستاده شد
و آنجا تحت نظر قرار گرفت» .در ادامه فرمودند :این نبردی است که همچنان در طول تاریخ تا به امروز
ادامه دارد».
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پاپ فرانسیس همچنان در ادامه فرمودند ،تاریخ همانطور که آیه های متنهای کتاب مقدس یادآوری
مینماید ،پولس رسول ،به همانگونه عیسی ،به نظر میرسد « کمی عصبانی شده اند » .به خاطر همین از
خود پرسید چه چیزی باعث ناراحتی پولس گردید؟ شاگرد « ،از شریعت دفاع مینمود ،بزرگترین مدافع
شریعت بود ،این اذیت از مردمی میرسید که شریعت را رعایت نمیکردند» .کدام شریعت؟ « مجانی بودن
شریعت .خدا ما را بدون دریافت چیزی رهایی بخشید ،همه را رهایی بخشید» .در حالی که گرو هایی بودند
که میگفتند « :خیر ،تنها اشخاص ،مرد و زنی که این کار را انجام دهد یا آن کار دیگر را ،که این اعمال را
انجام دهد ،که این فرامین را رعایت نماید» .بنابراین به این طریق « ،آنچه از محبت خدا که مجانی بود ،بر
طبق عقیده این مردم ،بر خالف عقیده پولس بود» .و در پایان چنین میگردید که « چیزی است که میتوانیم
به دست آوریم .اگر من این کار را انجام دهم ،خدا مجبور است رهایی را به من ببخشد .این چیزی است که
پولس به عنوان رهایی بر حسب اعمال ،بیان میکند.
به همین دلیل درک رهایی مجانی توسط مسیح چنین دشوار است « .حضرت پاپ در ادامه فرمودند :ما
عادت داریم که بشنویم عیسی پسر خداست ،که در محبت آمد تا ما را نجات دهد ،مرگ را قبول نمود.
آنقدر شنیده ایم که دیگر به آن عادت نموده ایم» .بنابراین هر چقدر ،وارد این راز و این محبت خدا ،محبت
ابدی و عظیم شویم ،به همان مقدار شگفت زده خواهیم شد که شاید بهتر است زیاد نفهمیم یا بهتر ،رهایی
در شکل « ،این کار ها را انجام دهیم نجات خواهیم یافت .درست است» " انجام عمل نیک ،کاری که
عیسی میگوید آن را انجام دهیم ،نکوست و باید انجام دهیم" ؛ یا اینکه « ،موجودیت رهایی بستگی به اینها
ندارد .این جواب من به رهایی مجانی داده شده است ،از محبت بیکران و مجانی خدا سرچشمه میگیرد».
و برای همین منظور میتوان دلیل انتقاد عیسی از بزرگان شریعت یهود را درک کرد و فهمید ،که به
آنها چنین میگوید :شما کلید معرفت را برداشته اید ،خود داخل نمیشوید و آنانی را که میخواهند داخل
گردند منع مینمایید ،چرا کلید را برده اید؟ یعنی کلید مجانی بودن نجات و رهایی ،و آن معرفت .در واقع،
همانطورکه پاپ اعظم فرمودند :این فقها ،تنها با رعایت فرامین میتوانستند نجات یابند ،در حالی که هر کس
آن را اجرا نمی نمود ،محکوم میگردید .در عمل ،افق رحمت خدا را محدود میساختند و آن را کوچک
جلوه میدادند ،آنقدر کوچک به اندازه ما.
این توضیح « جدالی که عیسی و پولس برای دفاع از عقاید صحیح میکنند» است .و به کسی که او
را قبول کند « .اما پدر ،آیا فرامین وجود ندارند؟» ،پاپ فرانسیس جواب میدهد :آری ،هستند ،اما یکی
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هست مهمتر ،که عیسی میگوید خالصه همه فرامین است :خدا را محبت نمود همچنین همسایه را » .و با
توجه به این نگرش از محبت ،ما شایسته این نجات هستیم ،زیرا محبت مجانی است» .یک مثال :اگر من
میگویم :من تو را دوست دارد ،ولی هدفی دیگر برای این دوست داشتن هست ،این ،عشق ورزیدن نیست
بلکه نیت دیگری است .و برای همین منظور عیسی میفرماید :بزرگترین محبت این است « :خداوند خدای
خود را با تمام دل ،با تمامی جان ،با تمامی قدرت و تمامی فکر خود دوست بدار و همسایه خود را
همچون خویشتن» ( لوقا  )14 :13زیرا تنها فرمانی است که مرتبه پاداش خدا برای نجات است» به نحوی
که عیسی توضیح میدهد :در این فرمان ،همه فرامین خالصه شده اند ،زیرا همه آنهای دیگر را نیز فرا می-
خواند تا نیکویی کند .،ولی سرچشمه و افق  ،محبت است .اگر تو درب را ببندی و کلید محبت را ببری ،در
مرتبه نجات مجانی که دریافت نموده ای ،نخواهی بود.
تاریخی هست که تکرار میگردد « .در ادامه سخنان پاپ اعظم :چه بسا مقدسان که برای این پاداش
نجات ،شریعت ،دفاع از این محبت ،مورد آزار و اذیت قرار گرفتند .،تعداد بیشمار از مقدسان .به قدیسه ژان
دارک فکر کنیم .زیرا « جدال برای کنترل نجات ،تنها اینها نجات خواهند یافت ،آنانی که این اعمال را انجام
دهند ،این امر با عیسی و پولس به پایان نرسید» .حتی برای ما نیز به اتمام نمیرسد .در واقع جدالی است که
ما درون خود ،آن را داریم .بنابراین این است پیشنهاد عالیجناب پاپ اعظم :برای ما نیکوست این سوال :آیا
من ایمان دارم که خداوند نجات را برای من پاداش داد؟ ایمان دارم که من شایسته این نجات نیستم؟ و اگر
شایسه هستم ،فقط به خاطر آنچه است که عیسی مسیح برای من انجام داد؟ این سؤال زیباست :آیا به نجات
به عنوان پاداش باور دارم؟ ،و در نهایت ،گمان میکنم تنها جواب ،محبت است ،فرمان محبت ،همانا در آن
همه ی آموزه های پیامبران و شریعت خالصه شده است؟ در اینجا ،در نهایت ،دعوت مینامیم تا این سؤال
را امروز دوباره از خود بنماییم .تنها اینگونه بدین محبت پر از بخشش وفادار خواهیم ماند؛ محبت پدر،
مادر ،زیرا خدا نیز می فرماید که او همانند مادر است برای ما ،محبت ،افقهای بیکران ،نامحدود .و ما اجازه
نمیدهیم عالمان شریعت ما را فریب دهند.
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