پاپ فرانسیس
موعظه نماز صبح جمعه  61اکتبر
کلیسای خانه قدیسه مارتا

فریب تاریکی و روشنی

ای موضوع ،یک ویروسی است بسیار قدرتمند و خطرناک که ما را فریب میدهد ،اما پدری نیز
هست که ما را بسیار دوست میدارد و از ما محافظت میکند .موضوع دو رویی ،مرکزیت سخنان پاپ اعظم
در طول مراسم قداس قربانی مقدس روز جمعه  11اکتبر در کلیسای خانه قدیسه مارتا ،قرار داشت.
با رجوع به روایت متن انجیل لوقا (  :) 7-1 :11عیسی در میان هزاران نفر قرار دارد ،عده ی زیادی
دور او جمع گردیده اند ،به صورتی که به همدیگر فشار میآوردند .قبل از سخن گفتن با مردم رو به
شاگردان خود نموده و از چیزی بسیار کوچک سخن راند که همان خمیر مایه است.
گوش زد خداوند « از خمیر مایه فریسیان برحذر باشید» ،مانند این است که « یک دکتر به همکاران خود
گوش زد میدهد تا ویروس به همه ی مردم سرایت نکند .:و « خمیر مایه فریسیان » ،همان ریاکاری است.
همان که عیسی به وضوح ،همیشه آنها را از آن برحذر داشت ،که همیشه آنان را ریاکار خطاب کرد».
اما در اصل عیسی از چه ویروسی در میان جماعت سخن میراند؟ پاپ اعظم در ادامه فرمودند« :
دو رویی در روش زندگی ،در عمل ،در سخنان که همیشه روشن و قابل فهم نیست» ،همیشه در شیوه ای
مبهم ارائه میگردد « :شاید تبسم میکند ،شاید جدی است ،نه روشنی است و نه تاریکی» .میتوان گفت
همانند مار « :به طریقی میخزد که به نظر نمیآید کسی را تهدید نماید» ،و جذابیت سایه روشن را دارد.
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ریاکاری ،یعنی جذابیت « ،یعنی به روشنی و با وضوح حرف نزدن ،جذابیت دروغ و تظاهر» .خود عیسی،
در اناجیل ،این خصلت ها را به فریسیان ریاکار نسبت میدهد ،با گفتن اینکه « ،در درون ،پر از خودخواهی
و غرور هستند» و دوست دارند در میدانها راه روند تا به همه نشان دهند چقدر اشخاص مهم هستند.
عیسی به همه میگوید تا از آنها بر حذر باشند « ،ترس به خود راه ندهید ،فقط از خمیر مایه این مردم بر
حذر باشید ،زیرا آنچه که پنهان باشد باالخره آشکار خواهد گردید .هیچ چیزی نیست که پنهان و در خفا
باشد و روزی آشکار نگردد ،یا اسرار که روزی بر مال نگردند .بنابراین ،آنچه را که در تاریکی گفته اید در
روشنایی روز شنیده خواهد شد ،آنچه در پشت درهای بسته آهسته گفته اید ،بر بام ها اعالم خواهد گردید.
پاپ اعظم در ادامه سخنان فرمودند « :زیرا خمیر مایه فریسیان مردم را به ترجیح دادن تاریکی بر روشنایی
سوق میداد» .یوحنای رسول نیز بر این تأکید میکند که « مردم تاریکی را بر روشنایی ترجیح دادند».
عالیجناب پاپ در این نقطه از سخنان فرومدند :عیسی « توجه همه را بر اعتماد خدا جلب میکند» .زیرا اگر
بدرستی این خمیر مایه ویروس است ،و منجر به مرگ میشود ،و عیسی  ،متذکر میشود « ،آگاه باشید ،این
خمیر مایه به تاریکی سوق میدهد ،آگاه باشید» ،این واقعیت نیز وجود دارد که شخصی به مراتب بزرگتر
نیز هست ،که « همان پدر آسمانی است» .عیسی میفرماید « :آیا پنج گنجشک به دو پول سیاه فروخته نمی-
شوند؟ با این حال حتی یکی از آنها نیز نزد خدا فراموش نشده است« .بلکه مو های سر شما نیز شمرده
شده است» .زیرا « ارزش شما از گنجشک ها به مراتب برتر میباشد».
پاپ فرانسیس در ادامه تعمق بر انجیل فرمودند « :در مقابل همه این ترس ها» که مانند ویروس
فریب دهنده هستند ،یعنی « خمیر مایه فریسیان» ،باید از سخنان عیسی نیرو بگیریم « :پدری هست ،پدری
که شما را دوست دارد ،پدری که از شما در مقابل « تهدیدات تاریکی ،وسوسه مار» محافظت میکند»، .
عیسی این اطمینان را میدهد « ،آسوده باشید ،پدر شما را دوست دارد ،از شما دفاع میکند ،در او اعتماد
داشته باشید ،از این چیز ها هراسان نباشید» .بدین طریق ،عیسی از کوچکترین در میان مردمان شروع کرده
به بزرگترین همانا پدر میرسد ،که از همه محافظت میکند ،حتی از کوچکترین ،تا اینکه بیمار نگردند ،تا
اینکه به این بیماری دچار نگردند» .عالیجناب پاپ تأکید فرمودند « :هنگامی که عیسی این سخنان را به ما
میگوید ،ما را دعوت مینماید تا دعا کنیم» ،دعوت به دعا میکند تا در « این رفتار فریسیان که نه روشنایی
است نه تاریکی ،و همیشه در میانه ی راه است و هیچ وقت به نور خدا نخواهد رسید ،گرفتار نشویم».
بنابراین در پایان پاپ فرانسیس ما را دعوت نمود تا « بسیار دعا کنیم» .از خداوند بطلبیم « ،از
کلیسای خود ،یعنی همه ی ما ،محافظت فرما ،مردم خود را نگه داری کن ،همان هایی که گرد هم آمده
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بودند .مردم خود را محافظت فرما ،تا اینکه نور واقعی را دوست داشته باشند ،همان نور که از پدر میآید،
که از پدر تو میآید .باید از خدا بطلبیم تا از مردم خویش محافظت نماید « ،تا اینکه ،ریاکار نگردند ،تا در
این زندگی ،گرفتار نشوند» « ،تا اینکه از داشتن پدری که آنها را دوست دارد ،همیشه شاد باشند».

تهیه و تنظیم :کشیش هرمز اصالنی
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