رحمت قبل از هر چیز

نفهمیدن و درک ننمودن رحمت
خدا ،خطری است که پاپ فرانسیس
دعوت به بر حذر داشتن از آن نمود،
همچنین دعوت نمود با سرسختی و
خودخواهی کالم ،موعظه ،یا عقایدی
شخصی را برتر از همه ندانست « یا
تمام فرامین که باید مد نظر گرفت و
اجرا نمود» .دقیقاً دعوتی است برای
اطاعت نمودن به خواست خدا ،اجازه داد تا رحمت او در دل نفوذ نماید نه اینکه در مجادله با آن باشد.
پاپ اعظم فرمودند « :چند روز قبل که مراسم جشن فرشتگان نگهبان را برگزار نمودیم ،بر مهربانی خدا
تعمق نمودیم ،بر رأفت روح القدس ،به عنوان راه قدیس شدن و زندگی مسیحی».
ما بر این تعمق می نماییم ،مقاومت در برابر خواست خدا :انجام ندادن آنچه را که او میطلبد و رحیم نبودن.
« شخصی ک در مقابل خواست خدا مقاومت میکند یونس هست» ،پاپ فرانسیس تأکید می نماید که او «
به درستی سرسخت بود» « .فقط عقاید خود را داشت و جایی برای خدا نبود که بتواند او را تغییر دهد».
هنگامی که خدا او را فرستاد تا به اهالی نینوا موعظه نماید تا از کرده ی خویش پشیمان گشته به سوی خدا
باز گردند و توبه نمایند ،او راه مخالف آن را پیمود « .نتیجه ی آن طوفان در دریا و بقیه ماجرا که از آن آگاه
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بعد از آن تجربه ،یونس یاد میگیرد که باید از خدا اطاعت نماید « ،برخیز و به شهر بزرگ نینوا برو
» .یونس « اطاعت نموده رفته موعظه مینماید ،موعظه قدرت یافته او از جانب خدا موثر واقع میشود که
تمامی اهالی شهر توبه مینمایند ،اعتراف نموده روش زندگی را تغییر میدهند» .براستی « معجزه روی می-
دهد ،زیرا در این کار خودخواهی و سرسختی خود را کنار گذاشت و از خواست خدا تبعیت نمود ،و آنچه
را که او فرمان داده بود اطاعت نموده انجام داد».

در فصل چهارم ،همانطور که حضرت پاپ در ادامه فرمودند « ،نینوا توبه میکند و در مقابل این
توبه ،یونس ،این انسان که مطیع روح خدا نیست ،عصبانی میشود» .کتاب مقدس میفرماید « :یونس متأثر
گشته خشمگین شد» ،حتی به جایی رسید که از خدا نیز انتقاد نمود « ای خداوند ،آیا این سخن من نبود
هنگامی که در والیت بودم؟ و از این سبب به ترسیس به فرار مبادرت نمودم ،زیرا میدانستم تو خدای
کریم ،رحیم و دیر غضب و کثیر احسان هستی و از بال پشیمان میگردی؟
بنابراین ،پاپ فرانسیس ادامه میدهد « ،اولین فصل ،مقاومت در برابر مأموریتی است که خدا به او محول
مینماید « برخیز و ندا کن ،تا توبه نمایند» .و او مقاومت نمود .بعد « در فصل دوم ،موضوع اطاعت هست،
و هنگامی که اطاعت مینماید معجزه به وقوع میپیوندد» .این است بنابراین ،اطاعت یونس از خواست خدا
و توبه نینوا.
در آخر « فصل سوم ،مقاومت در برابر رحمت خدا» .یونس رو به خدا کرده میگوید « :این من بود
که ندا دادم ،موعظه کردم ،و کار خود را خوب انجام دادم و تو ،میبخشی؟» « ،قلب او آنقدر سخت بود که،
نمی گذارد رحمت خدا وارد قلب او شود ،موعظه من مهمتر است ،افکار من از همه چیز مهمتر هستند ،نگه
داشتن فرامین از همه چیز مهمترند ،مهمتر از رحمت خدا».
این واقعه ،همانطور که پاپ اعظم میفرمایند « :همان است که عیسی نیز آن را در مقابل عالمان
شریعت که نگذاشت زن زنا کار را سنگسار نمایند ،زندگی نمود» و نیز « هنگامی که با باجگیران و
گناهکاران غذا میخورد» .موضوع اصلی این است که « رحمت خدا را درک نمینمودند»  .به همین گونه
یونس میگوید « :تو رحیم و کریم هستی» ،اما ،قبول نمیکند.
مزمور  ،131در ادامه فرمودند :ما را دعوت مینماید تا در انتظار خداوند باشیم « ،زیرا رحمت نزد
خدا است و نزد اوست نجات فراوان» .در ادامه حضرت پاپ افزودند « :جایی که خداوند است ،آنجا
رحمت هست»  .و قدیس آمبورج با اشاره به اینکه ،سرسختی چالش عمده مأموریت بشارت و رحمت
است ،نیز اضافه میفرماید « :و جایی که سرسختی هست ،آنجا خادمان آن نیز حضور دارند».
پاپ اعظم در ادامه سخنان خویش میفرمایند « :با نزدیک شدن به سال رحمت ،دعا کنیم تا
خداوند راز چگونه بودن قلب خویش را به ما بفهماند  ،تا اینکه بفهمیم رحمت یعنی چه؟ چه معنی دارد
هنگام که میفرماید « رحمت میخواهم نه قربانی» .و برای این ،در پایان همراه با دعای مراسم قداس قربانی
فرمودند ،:رحمت خود را بر ما ببخشای ،زیرا زمانی رحمت خدا را خواهیم فهمید که در قلبهای ما بر
گناهان ما و بر ضعفهای ما جاری باشد.
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