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«كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم»
(لوقا )36 :6

الإخوة الأ�ساقفة والكهنة ،وال�شمام�سة ،والرهبان والراهبات،
�أيها امل�ؤمنون الأعزاء،
يف  11ني�سان�/أبريل املا�ضي� ،أعلن قدا�سة البابا فرن�سي�س �سنة
يوبيل الرحمة ( .)2016/2015ويف هذه املنا�سبة ،ا�صدر قدا�سته
براءة يدعو فيها �إىل يوبيل الرحمة الإ�ستثنائي ،وكانت بعنوان «وجه
بندا .ويف هذه الر�سالة الراعوية ،نو ّد �أن
الرحمة» ،وتت�ألف من ً 25
ندعو جميع ابنائنا ،من ا�ساقفة وكهنة و�شمام�سة ورهبان وراهبات
وعلمانيني� ،إىل التجاوب مع هذه املبادرة ،كي تكون �سنة نعمة وبركة
لنا وملجتمعاتنا التي تعي�ش اليوم �أ�صعب الأوقات وتعاين من ق�سوة
الإن�سان جتاه �أخيه الإن�سان حتى الكراهية واملوت.
نلخ�ص معاين هذه الرباءة (الق�سم الثاين) ،نو ّد ،يف البداية،
قبل �أن ّ
�رشح معنى اليوبيل �أو ال�سنة املقد�سة ب�شكل عام (الق�سم الأول) ،لن�صل
�إىل املعاين الكربى للرحمة الإلهية يف �ضوء هذه الرباءة (الق�سم الثالث).
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الق�سم الأول

«�سنة الر�ضى» �أو «�سنة اليوبيل»
يف الكتاب املق ّد�س ويف �سرية ال�سيد امل�سيح
يخربنا القدي�س لوقا (� ، )30-16 :4أنّ ي�سوع دخل املجمع يف
يوم �سبت يف النا�رصة «حيث ن�ش�أ» ،وقر أ� من ِ�سفر �أ�شعيا (:)2-1 :61
علي لأنه م�سحني و�أر�سلني لأب�شرّ امل�ساكني و�أجرب ك�سريي
«روح الرب ّ
القلوب و�أدعو ل�سنة ر�ضى للرب»� .سنة الر�ضى كانت ّ
حتل عند اليهود
ّ
كل خم�سني عام ،كانت تُعاد فيها املمتلكات �إىل �أ�صحابها وت�سرتيح
والرب ي�سوع
حرر العبيد.
ّ
االرا�ضي من الفالحة و ُيط َلق الأ�رسى و ُي َّ
�أعلن �أن �سنة الر�ضى� ،أي «ال�سنة املقبولة لدى الرب» ،متّت بوجوده
ومعجزاته وب�شارته.
يف تاريخ الكني�سة ،بد أ� البابا بونيفا�سيو�س ال�سابع ب�إعالن �سنة
مقد�سة .وكانت ّنيته �أن تُع َلن �سنة مقد�سة مرة يف ّ
كل قرن،
1300م �سن ًة ّ
�أي ّ
كل مئة �سنة .ولكن منذ �سنة 1475م ،ن�ش�أت فكرة ب ّناءة مفا ُدها
�أن ي�ستفيد ّ
كل جيل من امل�ؤمنني من �سنة يوبيل ،ف�أ�صبحت «ال�سنة
املقد�سة تُع َلن ّ
كل � 25سنة .ومع الوقت ،وجد البابوات �أنّ منا�سبات
َّ
فريدة �أو ا�ستثنائية كانت تق�ضي ب�إعالن �سنوات يوبيل ا�ستثنائية :مثلاً
عام � ،1933أعلنه البابا بيو�س احلادي ع�رش يوبيلاً للفداء مبنا�سبة مرور
ت�سعة ع�رش قر ًنا على ذبيحة الرب على ال�صليب خلال�ص الب�رشّ � .أما البابا
مقد�سة مبنا�سبة
القدي�س يوحنا بول�س الثاين ،فقد �أعلن عام � 1983سنة ّ
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مقد�سة عام 2000
مرور  1950عا ًما على الفداء .وكانت �آخر �سنة ّ
مبنا�سبة بداية الألفية الثالثة مليالد الرب ي�سوع امل�سيح يف اجل�سد .وهكذا
يكون عدد ال�سنوات املقد�سة �س ًّتا وع�رشين قبل هذه الأخرية التي �أعلنها
قدا�سة البابا فرن�سي�س.

�أبواب الرحمة يف روما ويف �أبر�شيتنا

ال�سنة املقد�سة وقت نعمة ورحمة وم�صاحلة وت�سامح ور�أب ّ
لكل
�صدع وا�ستغفار وا�سرتحام وتقارب مع اهلل والنف�س والقريب .وتبد�أ
ال�سنة املقد�سة ر�سميا بفتح «الباب املقد�س» يف كني�سة القدي�س بطر�س
يف روما ،ويليه فتح الأبواب املقد�سة يف الكنائ�س الثالث الكربى يف
روما وهي :كني�سة القدي�س بول�س خارج الأ�سوار ،وكني�سة القدي�سة
مرمي الكربى ،وكني�سة القدي�س يوحنا يف الالتران.
الكنائ�س التي اختريت لفتح ابوابها يف �أبر�شية القد�س يف �سنة
اليوبيل هذه هي كني�سة اجل�سمانية يف القد�س وبازيليك الب�شارة يف
النا�رصة ،وبازليك القدي�سة كاترينا ب�سبب كونها قرب مغارة امليالد،
ومزار �سيدة اجلبل يف عنجرة-الأردن.
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الق�سم الثاين

املعاين الكربى للرحمة
يف هذا الق�سم ،ايها الإخوة والأبناء الأحباء ،نو ّد �أن نتوقف
عند بع�ض املعاين الكربى للرحمة الإلهية ،يف �ضوء براءة قدا�سة البابا
فرن�سي�س وامتدادا لها ،كي تكون مو�ضع ت�أمل ،وبالتايل مو�ضوع
�شهادة يف كل جماالت حياتنا.

من اهلل الرحيم �إىل الإن�سان الرحيم

يف العهد اجلديد مثالن لي�سوع ُيظهِ ران بجالء العالقة العميقة
بني رحمة اهلل لنا ورحمتنا نحن جتاه الآخرين ،وهما مثل «االبن
ال�ضال» (لوقا  )32-11 :15ومثل «ال�سامري الرحيم» (لوقا :10
 .)37-25يف املثل الأول ،يك�شف لنا ال�سيد امل�سيح عن رحمة اهلل
الالحمدودة جتاه اخلاطئ .ويف املثل الثاين ،يبني لنا كيف �أن هذه الرحمة
تنتقل من اهلل �إىل الإن�سان ،كي جتعله رحيما جتاه �أخيه الإن�سان� .إن
وتتج�سد يف ي�سوع امل�سيحّ ،
وحتل يف قلب
الرحمة تنبثق من قلب اهلل،
ّ
الإن�سان لتجعل منه قلبا رحيما� .إن اختبار رحمة اهلل لنا هي الطريق
الذي ي�ؤدي بنا �إىل رحمة �إخوتنا و�أخواتنا .بدون اختبار رحمة اهلل
لنا ،ي�صعب علينا �أن نكون رحماء جتاه غرينا� .إن رحمة اهلل لنا ت� ّؤ�س�س
لرحمتنا لغرينا« :كونوا رحماء ،كما �أن اباكم ال�سماوي رحيم» (لوقا
.)36 :6
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رحمة بال حدود

من املالحظ ،يف مثل «ال�سامري الرحيم»� ،أن ي�سوع اختار
�شخ�صية �سامرية من مدينة نابل�س وجعلها تتعامل بالرحمة مع
اليهودي ،الذي وقع بني �أيدي الل�صو�ص ،فترُ ك على قارعة الطريق بني
حي وميت ،وبني اليهود وال�سامريني عداوة قدمية وم�ستفحلة .ويريد
ّ
ي�سوع بذلك �أن يك�شف لنا �أن الرحمة تتجاوز كل احلدود وال�سدود
واحلواجز واجلدران .فهي رحمة للإن�سان لأنه �إن�سان ،بعيدا عن
اعتبارات عرقه� ،أو ديانته� ،أو مذهبه� ،أو طائفته� ،أو لونه� ،أو لغته� ،أو
قوميته ،وغري ذلك من االعتبارات .كما �أن رحمة اهلل للب�رش ال تعرف
احلدود ،كذلك رحمة الإن�سان لأخيه الإن�سان ال تعرف احلدود.
تتوجه ،ب�شكل
تتوجه الرحمة �إىل اجلميع ،ولك ّنها
من الطبيعي �أن
ّ
ّ
هم�شني،
واملـ َّ
خ�صو�صي� ،إىل الفئات ال�ضعيفة يف املجتمع :الفقراءُ ،
والذين قذفتهم املجتمعات �إىل �ضواحي املدن الكبرية حيث يعي�شون
هجرين ،والالجئني ،واملظلومني،
واملـ َّ
واملـهاجرينُ ،
املـدقعُ ،
يف الفقر ُ
واملحرومني ،وال�ضعفاء بكل �أنواع ال�ضعف.

رحمة عمليّة

لي�ست الرحمة عاطفة عابرة ،حترك «الأح�شاء» وتتوقف عند
هذا احلد ،بل �إنها التزام عملي ملمو�س وخلاّ ق ي�أخذ جمراه يف الكائن
الب�رشي .يف مثل «االبن ال�ضال» ،مل يتوقف الأب عند عاطفة ال�شفقة
ّ
(«حتركت �أح�شا�ؤه») ،بل نراه ي�رسع �إىل ابنه ويعانقه ويرده �إىل كرامته
الأوىل ،ويغدق عليه مكارمه ،ويقيم له م�أدبة كربى .وكذلك «ال�سامري
الرحيم» ،ف�إنه ،بعد �أن «ا�شفق» ،نراه ي ّتخذ املبادرة العملية الواحدة تلو
الأخرى ،ملداواة اجلريح ف�ضمد جراحه (دنا منه� ،ضمد جراحه ،حمله
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على دابته ،ذهب به �إىل فندق ،واعتنى ب�أمره ،و�أنفق عليه .)...وينهي
ي�سوع هذا املثل بقوله« :اذهب فاعمل �أنت اي�ضا مثل ذلك» (لوقا
.)37 :10
هناك �أعمال الرحمة الروحية (التعليم ،والن�صح ،والتعزية،
والت�شجيع ،واملغفرة ،واالحتمال ب�صرب) و�أعمال الرحمة اجل�سدية
(الإح�سان ،و�إطعام اجلياع ،و�إيواء من لي�س لهم منزل ،و�إك�ساء
املـحتاجني ،وعيادة املر�ضى ،وزيارة ال�سجناء ،ودفن املوتي) (راجع
ُ
التعليم امل�سيحي للكني�سة الكاثوليكية ،البند  .)1447وهذا ما ي�ضع
امل�ؤمن �أمام قو�س وا�سع من �أعمال الرحمة التي ميكن �أن يقوم بها،
املكر�سة للرحمة.
بح�سب ظروفه ومواهبه وعطايا اهلل له ،يف هذه ال�سنة َّ

نعم للخاطئ وال للخطيئة

طيلة ر�سالته الأر�ضية ،قاوم ي�سوع اخلطيئة بكل ا�شكالها بال
وت�شوه �صورة اهلل فيه .لقد �سعى بغري
هوادة ،لأنها تف�سد الإن�سان
ّ
انقطاع �إىل �شفاء الإن�سان يف جذوره ويف ينابيعه� ،أي يف قلبه ،حيث
تنبعث الأعمال اخلبيثة والأعمال ال�صاحلة (راجع مرق�س -14 :7
� .)23أما مع الإن�سان اخلاطئ ،فقد تعامل برحمة المتناهية وبرفق ال
حب الآب ال�سماوي وحنانه .ويف تعامله هذا ،مل
حدود له ،ف�أظهر له ّ
يق�صد تثبيت اخلاطئ يف خطيئته ،بل دعوته �إىل التوبة واالهتداء وتغيري
عليك .اذهبي وال
احلياة :فقد قال للمر�أة اخلاطئة« :و�أنا ال �أحكم
ِ
تعودي بعد الآن �إىل اخلطيئة» (يوحنا  .)11 :8ولهذه الغاية ،و�ضع
�رس التوبة وامل�صاحلة ،ليكون عالمة فعالة لرحمة اهلل وحنانه جتاه اخلط�أة
ومغفرته لهم .من املالحظ �أن كلمات الغفران يف �رس التوبة يف الطق�س
الالتيني تبد أ� بهذه الكلمات» «اهلل الآب الرحيم.»...
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الرحمة يف العالقات الدولية

لي�ست الرحمة نهج تعامل فردي (من �شخ�ص ل�شخ�ص)
أي�ضا نهج للحياة العامة يف جميع مرافقها (احلياة
فح�سب ،بل �إ ّنها � ً
ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والثقافية ،واالجتماعية ،وغريها) ،ويف جميع
م�ستوياتها (العاملية والإقليمية واملحلية) ،ويف جميع اجتاهاتها (بني
الدول وال�شعوب والفئات والديانات واملذاهب والطوائف.)...
مكونات العمل العام ،على جميع هذه
مكو ًنا من ّ
عندما ت�صبح الرحمة ّ
امل�ستويات ،ف�إنها كفيلة ب�أن تنقل العامل من دائرة امل�صالح الأنانية �إىل
دائرة القيم ال�سامية ،وهذا ما ي�ساهم يف بناء عامل �أف�ضل ّ
لكل الب�رش� .إنّ
�سيا�سي بامتياز� ،إذا �أخذنا العمل ال�سيا�سي مبعناه الكبري
الرحمة عمل
ّ
والنبيل ،اي �إدارة الأ�رسة الب�رشية على ا�س�س �أخالقية ،تكون الرحمة
�إحدى مكوناتها ،بعيدا عن العنف والظلم والت�س ّلط والهيمنة.
وهذا �إر�شاد وا�ضح و�رصيح �إىل كبار هذا العامل الذين يتالعبون
اليوم مبقدرات ال�شعوب يف جميع القارات ،كما يف بلدان �أبر�شيتنا،
بل ويف بلدان ال�رشق الأو�سط كله ب�صورة خا�صة .هو نداء �إىل �صانعي
�سيا�سات املوت يف منطقتنا كي يعوا ويعودوا �إىل �ضمريهم ويغ ِّلبوا
قيمة الإن�سان ،كل �إن�سان ،ويف �أي �شعب كان ،على م�صاحلهم املادية
وا�ستغاللهم لرثوات بالد لي�ست لهم ،و�إثارة الفو�ضى واملوت فيها.
لعل �صانعي هذه ال�سيا�سات القانلة للإن�سان ت�سمع نداء الرحمة هذا،
نداء من اهلل ،نداء من البابا فرن�سي�س ،نداء من النا�س ،نداء من كل
رعايانا.

�شهود للرحمة

يف عامل يتوجه �أكرث ف�أكرث نحو الق�سوة والعنف والظلم ،تكمن
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دعوة امل�سيحي يف ال�شهادة للرحمة الإلهية ،بالتعاون مع جميع الب�رش
ذوي الإرادة ال�صاحلة� .إن بذور الرحمة مزروعة يف كافة الديانات.
وما علينا �إال �أن نف ّعل هذه البذور لت�أخذ جمراها يف حياة الب�رش ،اخلا�صة
والعامة .وهكذا يعمل اجلميع ،يف الت�ضافر والتعاون ،على ال�شهادة لعامل
خمتلف ،ي�سوده العدل وال�سالم واملودة والرحمة واالحرتام املتبادل.
�إننا ندعو جميع �أبنائنا ،يف �أي موقع كانوا (�سيا�سي �أو اقت�صادي �أو
ثقايف �أو اجتماعي �أو عائلي) �أن يحملوا يف قلوبهم معاين الرحمة كي
تتحول �إىل ثقافة م�شرتكة يف العامل الذي نعي�ش فيه.
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الق�سم الثالث

تقدمي براءة البابا فرن�سي�س حول يوبيل الرحمة
�سن�ستعر�ض يف هذا الق�سم بع�ض الفقرات الرئي�سية للر�سالة بهدف
التعمق يف ر�سالة قدا�سته وتذوقها املبا�رش.
ي�صف البابا فرن�سي�س خ�صائ�ص ف�ضيلة الرحمة انطالقًا من �شخ�ص
امل�سيح
�رس الإميان امل�سيحي
«ي�سوع امل�سيح هو وجه رحمة الآب� .إن ّ
ومرئية وبلغت
حي ًة
قد وجد ّ
ّ
ملخ�صه يف هذه الكلمة .لقد �أ�صبحت ّ
النا�رصي� .إن الآب «الوا�سع الرحمة» (�أف ،)4 :2
ذروتها يف ي�سوع
ّ
ور ُ�ؤوفَ ،ط ُ
ثري
ويل الأَ ِ
ناة َك ُ
وبعد �أن �أظهر ا�سمه ملو�سى�« :إل ٌه َرحيم َ
يكف ق َّط عن ك�شف طبيعته
والوفاء» (خروج  ،)6 :34مل َّ
حمة َ
ا َل َّر َ
إلهية بطرق خمتلفة و�أوقات عديدة من التاريخ (عرب  1 :1وتابع).
ال ّ
فلما « ّمت الزمان» (غال  ،)4 :4وعندما كان ّ
مهي�أً بح�سب
كل �شيء َّ
حبه
خمطّطه اخلال�صي� ،أر�سل كلمته مولودًا من العذراء مرمي ليظهر لنا ّ
املتج�سد .ولهذا قال ي�سوع
نهائي وليظهر لنا ذاته يف كلمته
ب�شكل
ّ
ّ
نف�سه يف �إجنيل القدي�س يوحنا« :من ر�آين ر�أى الآب» (راجع يو :14
 .)9في�سوع النا�رصي ُيظهِ ُر لنا رحمة اهلل يف ذاته� ،إل ًها و�إن�سا ًنا،
وبتعاليمه وت�رصفاته وح�ضوره بيننا» [.]1
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الرحمة هي من �صفات اهلل الأ�سا�سية

«الرحمة من ميزات اهلل ،وبها تظهر قدرته ب�شكل خا�ص ،كما
يقول توما الأكويني» [ .]6والرحمة لي�ست �ضعفًا ،بل تظهر فيها قدرة
اهلل.
إلهية
«�إن كلمات القدي�س توما الأكويني تُظهر كيف �أن الرحمة ال ّ
أبدا عالمة �ضعف بل هي ميزة قدرة اهلل .ولذلك ،نقول مع
لي�ست � ً
�إحدى �صلوات اجلماعة القدمية « :اللهم ،يا من تتج ّلى قدرتك �أ�سمى
ٍّ
جتل� ،إذ ترحم وتغفر» [ - .]6وهذا ما يظهر يف العهدين ،القدمي
واجلديد� :إن اهلل «�صبور ورحيم» :بهاتني الكلمتني ي�صف العهد القدمي
ملمو�سا يف �أعمال عديدة من
أكيدا
طبيعة اهلل .كون اهلل
رحيما يجد ت� ً
ً
ً
تاريخ اخلال�ص حيث يتغ ّلب �صالحه على الق�صا�ص والدمار.]6[ »...
«يف الأمثال املخ�ص�صة للرحمةُ ،يظهر ي�سوع طبيعة اهلل ك�أب
ال ي�ست�سلم قبل �أن يغفر ويزيل اخلطيئة ويتغ ّلب على رف�ض الإن�سان
وخطيئته بال�شفقة والرحمة .نعرف هذه الأمثال ،ثالثة منها ب�شكل
خا�ص :مثل اخلروف ال�ضائع ،مثل الدرهم ال�ضائع ومثل الأب الذي
كان له ابنانَّ ،
وفيا لأبيه� ،أما الثاين فكان اًّ
�ضال ثم عاد
ظل � ُ
أحدهما ًّ
�إىل �أبيه فرحمه وغفر له( .راجع لو  .)32-1 ،15يف هذه الأمثال،
م�ستغفرا .ويف هذه الأمثال،
يظهر فرح اهلل ك َّلما تاب �إليه الإن�سان
ً
قوة الرحمة التي تتغ ّلب
جند جوهر الإجنيل وجوهر �إمياننا� ،إذ جند فيها ّ
على ّ
وتقويه
كل �شيء فتملأ قلب الإن�سان التائب �إىل ر ّبه
باملحبة وتع ّزيه ّ
ّ
باملغفرة» [.]9

وهذه الرحمة الإلهية جتاهنا هي ا�سا�س رحمتنا للآخرين

«كما هو معلوم �إن الرحمة يف الكتاب املقد�س هي الكلمة
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يحبنا بالقول بل بالعمل
أ�سا�سية للإ�شارة �إىل ّ
ت�رصف اهلل معنا .فهو ال ُّ
ال ّ
مرئية وملمو�سة.
وتكرارا يف �صورة
مرارا
حبه
� ً
ً
ً
أي�ضا ويتج ّلى لنا ُّ
ّ
املحبة
جمردة.
من جهة �أخرى ،ال ميكن للمحبة � ً
ّ
أبدا �أن تكون كلمة ّ
بطبيعتها حياة ملمو�سة :هي نوايا ومواقف وت�رصفات تظهر من خالل
الت�رصف اليومي� .إن رحمة اهلل لنا هي م�س�ؤوليته جتاهنا .اهلل �سبحانه
ّ
عمن خلق ،ولهذا فهو يريد
وتعاىل ي�شعر ب�أنه م�س�ؤول ع ّنا ،م�س�ؤول ّ
خرينا ويريد �أن يرانا �سعداء نفي�ض بالفرح والطم�أنينة .ومثل حمبة اهلل
لنا ،ومثل رحمة اهلل لنا ،مثل رحمة الأب وحمبته ،تكون حمبة الأبناء
ورحمتهم بع�ضهم لبع�ض .اهلل يحبنا ويرحمنا ،وكذلك نحن نقتدي
فنحب ونرحم َّ
كل �أح و�أخت لنا .كما �أن اهلل رحيم ،هكذا
باهلل خالقنا
ّ
مدعوون لنكون رحماء مع بع�ضنا البع�ض» [.]9
أي�ضا
نحن � ً
ُّ

وبالتايل ،ف�إن الرحمة هي نهج الكني�سة

«الرحمة هي الدعامة التي ترتكز �إليها الكني�سة .وكل ن�شاطها
الرعوي ،كل ن�شاطنا الرعوي ،يجب �أن يكون ُم�شب ًعا بالرحمة
واحلنان .مثل ي�سوع نف�سه ملا كان على الأر�ض ،مثل حمبته وحنانه
للجموع التي كانت تقبل �إليه ،نحب نحن �إخوتنا ،والرعاة منا يجب
أي�ضا الرحمة واملحبة بع�ضهم
�أن يحبوا رعاياهم .بذلك يع ّلمونهم هم � ً
احلية ال�صحيحة،
لبع�ض .وبذلك يبني كهنة الرعايا وامل�ؤمنون الكني�سة ّ
فال تبقى رعايانا طوائف بعيدة عن روح الكني�سة ،و�صديقة �أو خما�صمة
أي�ضا معها
أي�ضا ونرتفع نحن � ً
لنا على ال�صعيد الب�رشي ،بل ترتفع هي � ً
وحمبته .ينبغي �أال يفتقر �أي جزء من �إعالن
�إىل ُ�س ُم ّو رحمة اهلل وحنانه ّ
الكني�سة و�شهادتها �أمام العامل من الرحمة� .إن م�صداقية الكني�سة متر عرب
طريق املحبة التي ترحم وتر�أف» [ .]9والكني�سة هي نحن جمي ًعا،
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امل�ؤمنني ،والرعاة ،وكهنة الرعايا .ك ُّلنا بحاجة �إىل �أن نتع َّلم وندرك
ونت�رصف بالرحمة واحلنان جتاه من �أُلقيت �إلينا م�س�ؤولية رعايتهم.
ّ

خ�صو�صا جتاه املقهورين واملحرومني

«لنفتح �أعيننا كي نرى ب�ؤ�س العامل ،جراح العديد من الإخوة
والأخوات املحرومني من الكرامة .لن�شعر ب�أن اهلل يدعونا �إىل الإ�صغاء
�إىل �رصاخ ال�ضعاف واملظلومني ،وهم كثريون يف بلداننا العربية عامة،
أبر�شيتنا .الرحمة تدعونا �إىل الإ�صغاء �إىل �رصاخ الفقري
ويف بلدان � ّ
واملقهور واملظلوم �سيا�سيا ،وغ ِري املوفَّق يف بيته وعائلتهّ ،
وكل متعثرِّ
يف حياته .ال يجوز لنا �أن ننعم بحياة مطمئنة مكتفية ومن حولنا
�أنا�س َّ
واحدا فقط .مع ان املعذبني من حولنا ،يف
يتعذبون ،ولو كانوا
ً
رعايانا ،كثريون .وعندما نقول نحن ،فاملق�صود هو كل الكني�سة،
�أي كل امل�ؤمنني ،العلمانيني وكهنة الرعايا يف مقدمتهم .لن�شد ب�أيدينا
على �أيديهم ،لنجذبهم �إلينا كي ي�شعروا بحرارة ح�ضورنا و�صداقتنا
أخوتنا .لت�صبح �رصختهم �رصختنا ،ولنهدم معا حاجز الالمباالة التي
و� ّ
غالبا ما ت�سود لتخفي اخلبث والأنانية يف النا�س من حولنا ويف عمق
أي�ضا» [.]15
نفو�سنا � ً

يق ّدم البابا نظرة �إجمالية �إىل الرحمة

�رس الرحمة� .إنه م�صدر
«نحن بحاجة على الدوام للت� ّأمل يف ّ
فرح و�سكينة و�سالم� .إنه �رشط خلال�صنا .الرحمة :هي كلمة ُ تظهر
�رس الثالوث الأقد�س .الرحمة :هي العمل النهائي والأ�سمى الذي من
ّ
خالله ي�أتي اهلل �إىل لقائنا .الرحمة :هي ال�رشيعة الأ�سا�سية التي تقيم يف
قلب ّ
كل �شخ�ص عندما ينظر بعينني �صادقتني �إىل الأخ الذي يلتقيه يف
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م�سرية احلياة .الرحمة :هي الدرب الذي يوحد اهلل بالإن�سان ،لأنها
تفتح القلب على الرجاء باننا حمبوبون �إىل الأبد بالرغم من خطيئتنا»
[.]2

مفهوم اليوبيل اال�ستثنائي

مدعوين ب�شكل خا�ص وب�صورة
«هناك �أوقات نكون فيها
ّ
ُم ِل ّحة لننعم النظر يف الرحمة لن�صبح بدورنا عالمة ف ّعالة لعمل الآب.
أعلنت يوبيلاً
ا�ستثنائيا للرحمة كزمن
ولذلك ،يقول البابا فرن�سي�سُ � :
ًّ
لكي يعزز �شهادة امل�ؤمنني ويف ّعلها» [.]3
مالئم للكني�سةّ ،
ثم يتوقف قدا�سة البابا عند املراحل الكربى لهذه ال�سنة اليوبيلية:
االفتتاح على م�ستوى الكني�سة اجلامعة والكنائ�س املحلية ،واالختتام،
وما بينهما من مبادرات خمتلفة.
«�س ُتفتتح ال�سنة املقد�سة يف الثامن من كانون الأول  -دي�سمرب
عام � .2015إزاء خطورة اخلطيئة يجيب اهلل مبلء املغفرة .فالرحمة
حدا
�ستكون على الدوام �أكرب من �أية خطيئة ولن ميكن ل ٍ
أحد �أن ي�ضع ًّ
ملحبة اهلل التي تغفر .يف عيد �سيدتنا مرمي العذراء الربيئة من كل خطيئة
باب الرحمة ،و�سيتمكن
املقد�س ،رم َز ِ
�سيفتتح احلرب الأعظم الباب ّ
كل من يدخل من خالله من اختبار حمبة اهلل الذي يع ّزي ويغفر وميلأ
بالرجاء» [.]3
�سيفتح الباب
«ويف يوم الأحد التايل ،الثالث من زمن املجيءُ ،
قد�س يف بازيليكا القدي�س بطر�س بتاريخ  8كانون الأول -دي�سمرب،
املـ ّ
ُ
�سيفتح الباب املقد�س يف الكنائ�س -البازيليكا البابو ّية الأخرى.
والحقًا ُ
باب م�شاب ٌه للرحمة .و�إذا
يف الأحد عينه ُيفتح يف كل كني�سة خا�صة ٌ
أي�ضا يف
أ�سقف حم ّل ّي
ر�أى �أي ُّ � ٍ
املقد�س» � ً
منا�سبا ،ميكن فتح «الباب ّ
ً
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غالبا ما مينحهم اهلل
املزارات التي يق�صدها العديد من احلجاج ،الذين ً
املقد�سة ،فيتوبون �إىل اهلل.
نعمته وت�شملهم رحمته يف هذه الأماكن ّ
املقد�سة
معنية بعي�ش هذه ال�سنة ّ
وبالتايل �ستكون كل كني�سة خا�صة ّ
للتجدد الروحي» [.]3
ا�ستثنائي
كزمن
ّ
ّ
ُي�شري البابا فرن�سي�س �إىل �أنّ املراحل الرئي�سية يف اليوبيل تتزامن
مع الذكرى ال�سنوية الختتام املجمع الفاتيكاين الثاين ،الذي افتتح مرحلة
جديدة يف تاريخ الكني�سة .فقد ادرك �آباء املجمع �رضورة خماطبة ابناء
ع�رصهم عن اهلل ،ب�شكل �أكرث قابلية للفهم .بعد هدم اجلدران التي
عزلت الكني�سة عن العامل لفرتة طويلة� ،آن الأوان لإعالن الإجنيل
بطريقة جديدة [راجع �« .]4س ُتختتم ال�سنة اليوبيلية يف عيد ي�سوع
امل�سيح ملك الكون ،يف  20ت�رشين الثاين /نوفمرب .]5[ »2016

«مر�سلو الرحمة»

�سيتم �إر�سال مر�سلي الرحمة �إىل الرعايا خ�صو�صا يف زمن ال�صوم
الأربعيني:
«�سيكونون عالمة لعناية الكني�سة الوالدية ب�شعب اهلل...
�سيكونون كهنة �أمنحهم �سلطان املغفرة حتى للخطايا املحفوظة
للكر�سي الر�سويل ،كي تظهر بو�ضوح �سعة مهمتهم� .سيكونون ،قبل
كيفية قبول الآب للذين يبحثون عن مغفرته.
حية على ّ
كل �شيء ،عالمة ّ
�سيكونون ر�سل الرحمة لأنهم �سي�صبحون لدى اجلميع �صانعي لقاء
حترر ،غني بامل�س�ؤولية للتغ ّلب على العقبات
مفعم بالإن�سانية ،ينبوع ّ
وا�ستعادة احلياة اجلديدة التي ُو ِلدت يف كل واحد م ّنا يف املعمودية.
و�سيهتدون يف ر�سالتهم بكلمات الر�سول« :لأنَّ َ
جميع
اهلل �أَغ َل َق على
ِ
لريح َمهم جمي ًعا» (رو � .)32 :11إن اجلميع
الع ِ
النا�س يف ِ
ِ
�صيان َ
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وليع�ش املر�سلون هذه الدعوة
مدعوون �إىل قبول النداء �إىل الرحمةِ .
عند
الكهنة ،كاه ًنا
«عظيم
مركزين النظر على ي�سوع،
ِ
رحيما م�ؤتمَ ًنا َ
ً
ِ
اهلل» (عب . ]18[ »)17 :2
ويتابع قدا�سته قائلاً :
«�أطلب من الأخوة الأ�ساقفة دعوة وا�ستقبال ه�ؤالء املر�سلني
وليطلب منهم
كي يكونوا قبل كل �شيء مب�شرّ ين مقنعني بالرحمةُ ...
املـعطى يف
االحتفال ب�رس امل�صاحلة لل�شعب ،كي يتيح زمن النعمة ُ
ال�سنة اليوبيلية ،لأبناء كثريين بعيدين ،وجود الطريق ثاني ًة نحو البيت
ِّ
وليذكر الرعاة امل�ؤمنني ،وبنوع خا�ص خالل زمن ال�صوم،
الوالدي.
عم ِة لن َن َ
العلي (عب
ُّ
بالتقدم «�إىل ِ
ال َ
عر�ش ال ِ ّن َ
رحم ًة و َنلقى ُحظوةً» �أمام ّ
.]18[ »16 ،4

العالقة بني العدالة والرحمة

يقول البابا ان العدالة ال تتوقف عند تطبيق القانون ،بل ت�سري على
درب ت�صل �إىل املحبة والتوبة ،ويبينّ �أهمية ذلك بالن�سبة �إىل املجتمع
املدين:
«لن يكون عدمي اجلدوى يف هذا الإطار التذكري بالعالقة بني
العدالة والرحمة .فهما لي�ستا �أمرين متناق�ضني ،بل هما ُبعدان لواقع
تدريجيا حتى يبلغ ذروته يف كمال املحبة� .إن العدالة
واحد ينمو
ً
مفهوم جوهري للمجتمع املدين ،حينما ،وب�شكل عام ،تتم الإ�شارة
طبق القانون من خالله .و ُيق�صد بالعدالة �أي�ضا واجب
�إىل نظام قانو ّ
ين ُي َّ
�إعطاء كل واحد حقّه .ويف الكتاب املقد�س ،تتم الإ�شارة مرات كثرية
�إىل العدالة الإلهية و�إىل اهلل الد ّيان .و ُيق�صد هنا عادة باحلفظ الكامل
والت�رصف ...بح�سب الو�صايا التي �أعطاها اهلل .غري �أن هذه
لل�رشيعة
ّ
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حرفية ال�رشيعة ،من
النظرة قد �أ ّدت مرات غري قليلة �إىل الوقوع يف
ّ
خالل ت�شويه املعنى الأ�صلي و�إخفاء القيمة العميقة للعدالة .وللتغ ّلب
بحرفية ال�رشيعة ،ينبغي التذكري ب�أن مفهوم
املتقيدة
على هذه النظرة
ّ
ّ
اال�ست�سالم الوا ِثق مل�شيئة اهلل»
اجلوهري يف الكتاب املقد�س هو
العدالة
ّ
ٍ
[.]20
ّ
ُق�سم
واملثال هو ي�سوع امل�سيح ،الذي
تخطى ال�رشيعة التي ت ّ
«الأ�شخا�ص بني �أبرار وخط�أة»:
«يتك ّلم ي�سوع ،من جهته ،مرات كثرية على �أهمية الإميان بدال
التقيد بال�رشيعة .وبهذا املعنى ،ينبغي علينا �أن نفهم كلماته ملا كان
من ّ
جال�سا �إىل املائدة مع م ّتى وباقي الع�شارين واخلاطئني ،عندما قال
ً
للفري�سيني الذين كانوا يعار�ضونه« :فهلاَّ تتع ّلمونَ معنى هذه الآية�« :إمنا
حم َة ال َّ
بل اخلاطئني»
�أُ ُ
الذبيحة» .ف� ِ يّإن ما ِج ُ
ئت ل ُ
أبرار ِ
أدع َو ال َ
الر َ
ريد َّ
ُفهم وك�أ ّنها فقط حمافظة
(متى  .)13 :9و�أمام النظرة �إىل العدالة التي ت َ
وتق�سم النا�س �إىل �أبرار وخط�أةّ ،
يركز ي�سوع
على ال�رشيعة التي تدين
ِّ
تقدم
على �إظهار العطية الكربى للرحمة التي تبحث عن اخلط�أة كي ّ
املحررة والتي هي ينبوع
لهم املغفرة واخلال�ص .وب�سبب نظرته هذه
ّ
ر�ؤية جديدة ،نفهم ملاذا رف�ض الفري�سيون والكتبة �أن يفهموا ويقبلوا
كالم ي�سوع .ففي نظر ه�ؤالء حفظ ال�رشعة هو الأهم ،ولهذا كانوا
ي�ضعون � اً
أحمال على �أكتاف النا�سُ ،مبطلني رحمة الآب� .إن الدعوة
�إىل حفظ ال�رشيعة ال ميكن �أن تكون عائقًا دون الرحمة ودون االهتمام
باالحتياجات املتعلقة بكرامة الإن�سان» [.]20

الرحم َة ال الذبيحة»
«� َمّإنا �أُري ُد َّ

الرحم َة ال
«�إن تذكري ي�سوع مبا كتبه النبي هو�شع« :ف� َمّإنا �أُ ُ
ريد َّ
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الذبيحة» (  ،)6 :6لهو معبرّ جدا بهذا ال�صدد .ي�ؤكد ي�سوع �أنه
ف�صاعدا� ،ستكون �أولية الرحمة هي قاعدة احلياة لتالميذه.
من الآن
ً
وقد �شهد هو نف�سه لذلك ملا كان ي�شارك الطعام مع اخلط�أة .تظهر
حتد حقيقي
كبعد جوهري لر�سالة ي�سوع� .إنها ٍ ّ
الرحمة ،مرة جديدةُ ،
�أمام حماوريه الذين كانوا يتوقفون عند االحرتام ال�شكلي لل�رشيعة� .أما
ي�سوع فيذهب �أبعد من ال�رشيعة .وم�شاركته مع �أولئك الذين كانت
مدى ت�صل رحمته».
ال�رشيعة تعتربهم خط�أة ُتبينّ �إىل � ّأي ً
قام بول�س الر�سول �أي�ضا مب�سرية مماثلة .فقبل �أن يلتقي امل�سيح على
مكر�سة التّباع البرِ ِ ّ الذي تقت�ضيه ال�رشيعة
طريق دم�شق ،كانت حياته ّ
ب�شكل ال نق�ص فيه (راجع فيل  .)6 :3وقاده االرتداد �إىل امل�سيح �إىل
أي�ضا �آم َّنا
تغيري نظرته ،لدرجة �أنه ي�ؤكد يف ر�سالته لأهل غالطية
«ونحن � ً
ُ
إميان بامل�سيح ،ال بال َع َم ِل ب�
ال�شيعة»
أحكام َرّ
بامل�سيح ي�سوع لكي ُن َّرب َر بال ِ
ِ
ِ
(.»)16 :2

العدالة وحدها ال تكفي

«لو توقّف اهلل عند العدالة لن يكون اهلل بل ي�صبح ككل الب�رش
يدعون احرتام ال�رشيعة .فالعدالة وحدها ال تكفي وتع ّلم اخلربة
الذين ّ
تهدد بتدمريها .ولهذا يذهب اهلل �أبعد من العدالة
�أن املطالبة بها فقطّ ،
لي�صل اىل الرحمة واملغفرة .وال يعني ذلك التنقي�ص من قيمة العدالة،
فمن يخطئ يجب �أن ُيعاقب .غري �أن ذلك لي�س النهاية،
بالعك�سَ .
�إمنا بداية التوبة ،كي ُيختبرَ حنان املغفرة التي هي يف �أ�سا�س عدالة
حقيقية» [.]20
ويف البند  19من الرباءة البابوية ،ف�إننا جند جوا ًبا �صار ًما ملا تعي�شه
ال�شعوب هذه الأيام .وهي دعوة مبا�رشة وحازمة �ضد العنف املنظم و�ضد
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رعاة الف�ساد �أو املتواطئني فيه .ويتابع قدا�سته قائال:
ّ
ترتكن الدعوة
«لتتمكن كلمة املغفرة من بلوغ اجلميع وال
َّ
موجهة
الختبار الرحمة � َّأي �أحد غري مبالٍ � .إن دعوتي �إىل التوبة ّ
ب�إحلاح �أكرب �أي�ضا �إىل �أولئك الأ�شخا�ص البعيدين عن نعمة اهلل ب�سبب
�سلوك حياتهم .و� ِ ّ
أفك ُر بنوع خا�ص يف الرجال والن�ساء الذين ينتمون
�إىل جمموعة �إجرامية� ،أيًّا تكن .من �أجل خريكم� ،أطلب منكم تغيري
حياتكم� .أطلب منكم ذلك با�سم ابن اهلل الذي ،و�إذ حارب اخلطيئة،
مل يرف�ض قط � َّأي خاطئ .ال تقعوا يف الفخ الرهيب للتفكري ب�أن احلياة
متع ّلقة باملال ،ومن دونه ي�صبح كل �شيء وك�أن ال قيمة له وال كرامة.
هم فقط� .إننا ال نحمل املال معنا يف الآخرة .فاملال ال يعطينا
هذا َو ٌ
املـ�ستخدم لتكدي�س �أموال ت�سيل د ًما
ال�سعادة احلقيقية� .إن العنف ُ
ال يجعل الأ�شخا�ص �أقوياء وال خالدين .فللجميع ،عاجلاً �أم �آجلاً ،
منها.لت�صل الدعوة نف�سها
�ست�أتي دينونة اهلل وال ي�ستطيع �أحد الإفالت
ِ
�إىل الأ�شخا�ص الداعمني �أو املتواطئني مع الف�ساد� .إن هذه الآفة العفنة
تهدد �أُ�س�س
يف املجتمع هي خطيئة كبرية ت�رصخ نحو ال�سماء ،لأنها ّ
احلياة الفردية واالجتماعية .فالف�ساد مينع النظر برجاء �إىل امل�ستقبل،
فقرا.
لأنه با�ستبداده وج�شعهّ ،
يدمر م�شاريع ال�ضعفاء وي�سحق �أكرثهم ً
�رش يع�ش�ش يف الأفعال اليومية لينت�رش من ثم يف الف�ضائح العامة...
�إنه ّ
حم�صن من هذه التجربة .وال�ستئ�صالها
ما ِمن �أحد ي�ستطيع ال�شعور ب�أنه َّ
بد من احلكمة ،واليقظة ،والنزاهة،
من احلياة الفردية واالجتماعية ،ال ّ
وال�شفافية ،مع �شجاعة التبليغ ،حيث يلزم التبليغ .ف�إذا مل تكافَح عالنيةً،
وتدمر احلياة.
جتعل الأ�شخا�ص عاجال �أم �آجال متواطئني،
ّ
	�إنه الوقت املالئم لتغيري احلياة! �إنه الوقت املالئم لتغيري القلب.
ال�رش امل�سيطر اليوم ،و�أمام جرائم كثرية خطرية� ،أقول �إنّ هذه
ف�أمام ّ
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ال�سنة هي وقت الإ�صغاء �إىل بكاء الأبرياء وامل�سلوبي اخليور ،والكرامة،
وهم
وامل�شاعر ،واحلياة نف�سها� .إن اال�ستمرار يف طريق ال�رش هو م�صدر ْ
يكف �أبدا عن
وحزن ال غري .احلياة احلقيقية هي �أمر �آخر .و�إن اهلل لن َّ
مد يده �إلينا� .إنه دائم اال�ستعداد للإ�صغاء» [.]19
ّ
ت�رصف اهلل �إزاء
«ال تتعار�ض الرحمة مع العدالة �إمنا تعبرّ عن ّ
النبي
مقد ًما له �إمكانية �أخرى ليتوب
ّ
اخلاطئّ ،
ويرتد وي�ؤمن� .إن خربة ّ
هو�شع ت�ساعدنا ل ُتظهر لنا ّ
تخطي العدالة يف اجتاه الرحمة� .إن ع�رص هذا
العربي.
النبي هو من بني الع�صور الأكرث م�أ�ساوية يف تاريخ ال�شعب
ّ
ّ
فاململكة على و�شك الدمار؛ وال�شعب مل يبق �أمي ًنا للعهد ،بل ابتعد عن
اهلل و َفقَد �إميان الآباء .وبح�سب املنطق الب�رشي ،من العدل �أن ّ
يفكر
وي�ستحق
املـ َربم،
ّ
اهلل برف�ض ال�شعب غري الأمني؛ فهو مل يحفظ العهد ُ
النبي:
بالتايل العقاب الواجب� ،أي املنفى .وت�شهد على ذلك كلمات ّ
ور هو يكونُ م ِل َك ُه ،ومبا �أ َّنهم �أ َبوا �أن
رجع �إىل � ِ
«لن َي َ
أر�ض ِم�رص ،و� ُّأ�ش ُ
رجعوا �إ َّ
يل» (هو  .)5 :11ومع ذلك ،فبعد ردة الفعل هذه التي ت�ستند
َي ِ
يبدل النبي لهجته بطريقة جذرية و ُيظهر الوجه احلقيقي هلل« :قد
للبرِ ِ ّ ّ ،
َ
ان َق َل َب َّ
حد َة َغ َ�ضبي وال �أَعو ُد
يف ف�ؤادي
وا�ضط َر َم ْت �أَح�شائي .ال �أُط ِل ُق َّ
�إىل تدم ِري �أَفرائيم ل يّأن �أنا ُ
آتي
اهلل ال �إِن�سان
و�س يف ِ
ُّ
ِ
والقد ُ
و�سط َك ف َلن � َ
ً
النبي
�ساخطا» ( .)9 .8 :11ويع ّلق القدي�س �أغ�سطي ُن�س على كلمات ّ
بالقول »:من الأ�سهل �أن مي�سك اهلل عنا غ�ضبه ،ولكنه ال مي�سك عنا
رحمته» .وهكذا بالفعل� .إن غ�ضب اهلل يدوم حلظةّ � ،أما رحمته فتدوم
�إىل الأبد.
يف البند  22تتجلى الإ�شارة اىل الغفران كمو�ضوع تقليدي يف �سنة
الوبيل:
«يت�ضمن اليوبيل �أي�ضا الإ�شارة �إىل الغفران الذي يكت�سب يف «�سنة
ّ
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الرحمة املقد�سة» �أهمية خا�صة� .إن غفران اهلل خلطايانا ال يعرف حدودا.
جلي حمبته هذه �إىل
ففي موت ي�سوع امل�سيح وقيامتهُ ،يظهر اهلل ب�شكل ٍّ
� ّأي حد ت�صل ،حتى ت�صل �إىل الق�ضاء على خطيئة الب�رش .من املمكن �أن
نت�صالح مع اهلل بو�ساطة الكن�سة ومن خالل ال�رس الف�صحي (�أي موت
ي�سوع وقيامته ،فمن موت خطيئتنا نقوم نحن �أي�ضا مع امل�سيح)� .إن اهلل
م�ستعد دائما للمغفرة وال يتعب �أبدا من تقدميها بطريقة جديدة على
منتظرة .ومع ذلك ،فنحن ك ّلنا نخترب اخلطيئة .نعلم �أننا
الدوام وغري
َ
بثقل
قد ُدعينا �إىل الكمال (راجع متى  ،)48 :5ولكننا ن�شعر ّ
ب�شد ٍة ِ
تبدلنا ،نخترب �أي�ضا قوة اخلطيئة التي
اخلطيئة .و�إذ ندرك قوة النعمة التي ّ
ّ
تتحكم بنا .وبالرغم من املغفرة ،نحمل يف حياتنا التناق�ضات التي هي
ممحوة؛
نتيجة خطايانا .يف �رس امل�صاحلة ،يغفر اهلل اخلطايا ،التي هي حقا ّ
ومع ذلك ،يبقى الأثر ال�سلبي الذي تركته اخلطايا يف ت�رصفاتنا و�أفكارنا.
غري �أن رحمة اهلل هي �أقوى بكثري من ذلك �أي�ضا .فهي ت�صبح غفران
ويحرره من
الآب الذي من خالل الكني�سة ي�صل �إىل اخلاطئ املغفور له
ّ
والنمو يف املحبة بدل
الت�رصف
كل روا�سب �أثر اخلطيئة ،وي�ؤهله على
ّ
ّ
الوقوع جمد ًدا يف اخلطيئة» [.]22

الرحمة يف خمتلف الديانات (امل�سيحية واال�سالم واليهودية)

«متتلك الرحمة قيمة تذهب �أبعد من حدود الكني�سة� .إنها تربطنا
مع اليهودية والإ�سالم اللذين يعتربانها من بني �أبرز �صفات اهلل� ...إنّ
�صفحات العهد القدمي ملأى بالرحمة� ...إن الإ�سالم ،من جهته ،ي�ضع
الرحمن الرحيم من بني �أ�سماء اخلالق .وهذا االبتهال هو غالبا على
�شفاه امل�ؤمنني امل�سلمني الذين ي�شعرون ب�أن الرحمة ترافقهم وتع�ضدهم
يف �ضعفهم اليومي .وهم �أي�ضا ي�ؤمنون ب�أن ما ِمن �أحد ي�ستطيع �أن ي�ضع
22

دائما.
ًّ
حدا للرحمة الإلهية لأن �أبوابها مفتوحة ً
لتعزز هذه ال�سنة اليوبيلية التي نريد �أن نعي�شها يف الرحمة ،اللقاء مع
هاتني الديانتني ،ولتجعلنا منفتحني على احلوار من �أجل معرفتنا وفهمنا
بع�ضنا لبع�ض ب�شكل �أف�ضل ،ولتمح كل �أ�شكال االنغالق واالحتقار
وتبعد �شتى ا�شكال العنف والتمييز» [.]22
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خامتــة
«تعي�ش الكني�سة �رشكة القدي�سني .ويف الإفخار�ستيا ،تتحقق هذه
ال�رشكة التي هي عطية من اهلل ،كاحتاد روحي يربطنا نحن امل�ؤمنني مع
القدي�سني والطوباويني الذين ال ُيح�صى عددهم (راجع ر�ؤيا .)4 :7
�إن قدا�ستهم ت�أتي ل ُتعني �ضعفنا ،وهكذا ف�إن الأم الكني�سة قادرة ب�صالتها
وحياتها �أن ت�أتي ملالقاة �ضعف البع�ض مع قدا�سة �آخرين» [.]22
وهنا ال ي�سعنا �إال �أن نذكر القدي�ستني ماري الفون�سني غطا�س
ومرمي بواردي لي�سوع امل�صلوب ،اللتني �أعلنتهما الكني�سة اجلامعة
م�ؤخرا قدي�ستني ،لتكونا لنا دليال يف حجتنا الأر�ضية .وكالهما عا�شتا
الرحمة الإلهية يف ا�سمى معانيها .فقد اختربتا رحمة اهلل لهما ،وفا�ضت
هذه الرحمة لتكون نهج حياة يف تعاملهما مع القريب.
نب
ويف خامتة ر�سالته يدعو قدا�سته الكني�سة �إىل �إعالن رحمة اهلل»:ال نتع ّ
ابدا من تقدمي الرحمة ...ولتكن الكني�سة �صوت كل رجل وامر�أة،
ً
ولرتدد بثقة وبال انقطاع« :اذكر ،يا رب ،حنانك ومراحمك ف�إنها
قائمة منذ �أزلك]25[ ».
لنع�ش اليوبيل بعمق �سائلني الآب مغفرة اخلطايا ون�رش غفرانه
نب الرحمة يف حياتنا العامة واخلا�صة ،املدنية والكن�سية،
الرحيم ولنت ّ
والعائلية واالجتماعية ،فنكون عالمة رحمة اهلل يف كل مرافق حياتنا.
غمرنا الآب ال�سماوي بوافر رحمته ،يف امل�سيح ،وبقوة الروح
القد�س ،وغمر العامل بفي�ض حمبته ور�أفته وحنانه.
† البطريرك ف�ؤاد الطوال
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