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 !خواهران و برادران گرامی صبح به خیر

هایی دینی دربارة چهارشنبة گذشته من بر پیوندِ ژرف میان روح القدس و کلیسا تأکید کردم. امروز مایلم آموزه 

آیین های کلیسا را آغاز کنم. رازی که همة ما بخشی از آن ایم و آن را تجربه می کنیم. مایلم با مفاهیمی چند که 

 .در شورای کلیسایی دوم واتیکان برجسته اند به این کار بپردازم

 ."کلیسا به عنوانِ خانوادة خدا "امروز نخستین آنها این است : 

(. 23 -55:  51بارها به داستانِ پسرِ ولخرج یا بهتر بگویم به مَثَل پدر بخشنده اشاره کرده ام )لو  در ماههای اخیر

پسرِ جوانتر از خانة پدری بیرون می رود و هرچه دارد را بر باد می دهد و تصمیم می گیرد که به خانه برگردد 

سر بودن نیز نمی داند اما فکر می کند که شاید چراکه در می یابد که اشتباه کرده است. او دیگر خود را شایسته پ

به عنوانِ یک بنده به او کاری داده شود. از سوی دیگر، پدرِ او  به دیدن او می شتابد، او را در آغوش می کشد، 

شایستگیِ او را به عنوان پسر به او برمی گرداند و جشن می گیرد، این مَثَل مانند دیگر مثل ها در انجیل طرح خدا 

  .ای انسانیت را به روشنی نشان می دهدبر

طرح خدا چیست؟ طرح خدا آن است که از همة ما فرزندانش یک خانواده بسازد، که در آن هر فرد احساس کند که 

خدا نزدیک است و او را دوست دارد، مانند مَثَل انجیل، گرمایِ خانوادة خدا بودن را احساس کند. کلیسا در این 

 همچنانکه –د. کلیسا نهادی نیست که با هم نظری بین مردمانی چند پدید آمده باشد بلکه نقشة عظیم ریشه دار

کلیسا کار خداست، دقیقا زادة نقشة مهرآمیز او است که کم کم  -به ما یادآور شده است بارها شانزدهم بندیکت پاپ

در تاریخ حاصل شده است. کلیسا از خواستِ خدا برای فراخواندنِ همة مردم به مشارکت با او زاده شده است، 

ن و دختران او. واژة کلیسا از فراخوان به دوستی با او، به راستی، برای شراکت در زندگی ایزدیِ او، به عنوان پسرا

واژة یونانی اِکلِزیا به معنی گردهم آیی می آید، خداوند ما را گرد می آورد، او ما را وا می دارد از فردیت مان، از 

 .تمایل مان به حبسِ خود درونِ خویشتن بیرون بیاییم و ما را فرا می خواند تا از آنِ خانوادة او بشویم

خود ریشه در آفرینش دارد. خدا ما را آفرید،  باشد که ما در رابطة ژرفِ دوستی با او زندگی وانگهی این فراخوان، 

کنیم، و حتی زمانی که گناه، رابطة ما با او، با دیگران و با آفرینش را گسست، او ما را تنها نگذاشت. سراسر تاریخ 

خودش را به آنها پیشکش می کند و آنها  رستگاری، داستانِ خدایی است که موجوداتِ انسانی را می جوید، محبت

را می پذیرد. او ابراهیم را فراخواند تا پدرِ )اقوامِ( بسیاری باشد، او قومِ اسرائیل را برای بستن پیمانی برگزید که 

تمامی مردمان را )در خود( می پذیرفت، و در کمالِ زمان، او پسر خویش را پیش فرستاد، باشد که طرح محبت و 

 .او در میثاقی تازه و جاودان با تمامی انسانیت برآورده شود رستگاریِ

وقتی انجیل ها را می خوانیم می بینیم که عیسی اجتماع کوچکی را به دور خود گرد می آوَرَد که کالم او را دریافت 

ین اجتماع است کرده، از آن پیروی نموده، در سیرش آن را )با دیگران( شریک می شود، خانواده او می شود، و او با ا

 .که کلیسای خود را پرورده، بنا می کند

پس کلیسا از چه زاده شده است؟ از کارِ متعالیِ محبت بر صلیب، از پهلوی شکافتة عیسی،که آب و خون از آن 

جاری شد، که سمبلی است از آیین های تعمید و سپاسگذاری. خونِ حیاتیِ خانوادة خدا یعنی کلیسا، محبت 
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به حقیقت می  -تمامی دیگران بدون برتری دادن یا شرط گذاشتن-حبت کردنِ او و دیگران خداست که در م

 .پیوندد. کلیسا خانواده ایست که در آن ما محبت می کنیم و محبت می شویم

کلیسا کِی خود را اعالم کرده؟ یکشنبه پیش این رویداد را جشن گرفتیم یعنی هنگامی که هدیة روح القدس، دلِ 

ن را لبریز کرد و ایشان را دلیر کرد تا بیرون روند و سفرشان را برای اعالم انجیل؛ یعنی پراکندنِ محبت خدا ایماندارا

 .بیآغازند

من به خدا اعتقاد دارم اما نه به  ". مانند آنهایی که می گویند : "مسیح بله، کلیسا نه "امروز هنوز برخی می گویند: 

یح را برای ما می آورد و ما را برای خدا می برد. کلیسا خانوادة بزرگ . اما خودِ کلیسا است که مس"کشیش ها

فرزندان خداست. البته که جنبه های انسانی هم دارد. در آنهایی که کلیسا را می سازند، در شبانان و ایمانداران، 

.  اما آنچه زیباست آن این ها را در خود دارند -بسیاری از آنها هم -کوتاهی ها، ایرادها و گناهان هست. پاپ ها هم

است که هنگامی که ما درمی یابیم که گناهکار هستیم با رحمت خداوند روبرو می شویم، خدایی که همیشه می 

بخشد. هرگز فراموش نکنید: خدا همیشه ما را می بخشد و ما را در محبت و بخشش و رحمت خودش جای می 

مچنین فرصتی است برای فروتن شدن، تا دریابیم که چیزی دهد. برخی می گویند گناه، توهینی به خداست، اما ه

 .زیباتر هم هست: رحمت خدا. بیایید به این بیاندیشیم

بیایید امروز از خودمان بپرسیم: چقدر کلیسا را دوست دارم؟ آیا برایش دعا می کنم؟ آیا احساس می کنم که 

سا اجتماعی است که در آن هر کس احساس بخشی از خانوادة کلیسا هستم؟ چه می کنم تا تضمین کنم که کلی

می کند که پذیرفته و درک شده است، که هر کس رحمت و محبت زندگی بخش خدا را احساس می کند؟ ایمان 

هدیه و کاری است که به طور شخصی به ما مربوط می شود، اما خدا ما را فرا می خواند تا با ایمانمان با همدیگر به 

  .وان کلیسا زندگی کنیمعنوان یک خانواده، به عن

بیایید در این سالِ ایمان به شکلی بسیار ویژه از خداوند بخواهیم، که اجتماع های ما، یعنی تمامی کلیسا، خانواده 

 .هایی راستین باشند، رو به افزایش، که زندگی کنند و گرمای خداوند را به همراه بیاورند
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