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

والراهبات،  والرهبان  وال�سمام�سة،  والكهنة،  الأ�ساقفة  الإخوة   
اأيها املوؤمنون الأعزاء،

�سنة  فرن�سي�س  البابا  قدا�سة  اأعلن  املا�سي،  ني�سان/اأبريل   11 يف   
قدا�سته  ا�سدر  املنا�سبة،  هذه  ويف   .)2016/2015( الرحمة  يوبيل 
بعنوان »وجه  الإ�ستثنائي، وكانت  الرحمة  يوبيل  اإىل  فيها  يدعو  براءة 
اأن  نوّد  الراعوية،  الر�سالة  هذه  بنًدا. ويف  من 25  وتتاألف  الرحمة«، 
وراهبات  ورهبان  و�سمام�سة  وكهنة  ا�ساقفة  من  ابنائنا،  جميع  ندعو 
وعلمانيني، اإىل التجاوب مع هذه املبادرة، كي تكون �سنة نعمة وبركة 
ق�سوة  من  وتعاين  الأوقات  اأ�سعب  اليوم  تعي�س  التي  وملجتمعاتنا  لنا 

الإن�سان جتاه اأخيه الإن�سان حتى الكراهية واملوت.
قبل اأن نلّخ�س معاين هذه الرباءة )الق�سم الثاين(، نوّد، يف البداية،   
�رشح معنى اليوبيل اأو ال�سنة املقد�سة ب�سكل عام )الق�سم الأول(، لن�سل 
اإىل املعاين الكربى للرحمة الإلهية يف �سوء هذه الرباءة )الق�سم الثالث(.
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الق�سم الأول

»�سنة الر�سى« اأو »�سنة اليوبيل«
يف الكتاب املقّد�س ويف �سرية ال�سيد امل�سيح

يخربنا القدي�س لوقا )4: 16-30( ، اأّن ي�سوع دخل املجمع يف   
فر اأ�سعيا )61: 2-1(:  يوم �سبت يف النا�رشة »حيث ن�ساأ«، وقراأ من �سِ
»روح الرب علّي لأنه م�سحني واأر�سلني لأب�رّش امل�ساكني واأجرب ك�سريي 
القلوب واأدعو ل�سنة ر�سى للرب«. �سنة الر�سى كانت حتّل عند اليهود 
كّل خم�سني عام، كانت ُتعاد فيها املمتلكات اإىل اأ�سحابها وت�سرتيح 
ي�سوع  والرّب  العبيد.  ر  وُيحرَّ الأ�رشى  وُيطَلق  الفالحة  من  الرا�سي 
اأن �سنة الر�سى، اأي »ال�سنة املقبولة لدى الرب«، متّت بوجوده  اأعلن 

ومعجزاته وب�سارته.
�سنة  باإعالن  ال�سابع  بونيفا�سيو�س  البابا  بداأ  الكني�سة،  تاريخ  يف   
1300م �سنًة مقّد�سة. وكانت نّيته اأن ُتعَلن �سنة مقد�سة مرة يف كّل قرن، 
اأي كّل مئة �سنة. ولكن منذ �سنة 1475م، ن�ساأت فكرة بّناءة مفاُدها 
»ال�سنة  فاأ�سبحت  يوبيل،  �سنة  من  املوؤمنني  من  جيل  كّل  ي�ستفيد  اأن 
اأّن منا�سبات  �سة ُتعَلن كّل 25 �سنة. ومع الوقت، وجد البابوات  املقدَّ
ا�ستثنائية: مثاًل  باإعالن �سنوات يوبيل  ا�ستثنائية كانت تق�سي  اأو  فريدة 
عام 1933، اأعلنه البابا بيو�س احلادي ع�رش يوبياًل للفداء مبنا�سبة مرور 
ت�سعة ع�رش قرًنا على ذبيحة الرب على ال�سليب خلال�س الب�رش. اأّما البابا 
القدي�س يوحنا بول�س الثاين، فقد اأعلن عام 1983 �سنة مقّد�سة مبنا�سبة 
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مرور 1950 عاًما على الفداء. وكانت اآخر �سنة مقّد�سة عام 2000 
مبنا�سبة بداية الألفية الثالثة مليالد الرب ي�سوع امل�سيح يف اجل�سد. وهكذا 
يكون عدد ال�سنوات املقد�سة �ستًّا وع�رشين قبل هذه الأخرية التي اأعلنها 

قدا�سة البابا فرن�سي�س.

اأبواب الرحمة يف روما ويف اأبر�سيتنا
ال�سنة املقد�سة وقت نعمة ورحمة وم�ساحلة وت�سامح وراأب لكّل   
�سدع وا�ستغفار وا�سرتحام وتقارب مع اهلل والنف�س والقريب. وتبداأ 
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 
القدي�سة  الأ�سوار، وكني�سة  بول�س خارج  القدي�س  روما وهي: كني�سة 

مرمي الكربى، وكني�سة القدي�س يوحنا يف الالتران.
�سنة  يف  القد�س  اأبر�سية  يف  ابوابها  لفتح  اختريت  التي  الكنائ�س   
يف  الب�سارة  وبازيليك  القد�س  يف  اجل�سمانية  كني�سة  هي  هذه  اليوبيل 
امليالد،  ب�سبب كونها قرب مغارة  القدي�سة كاترينا  النا�رشة، وبازليك 

ومزار �سيدة اجلبل يف عنجرة-الأردن.
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الق�سم الثاين

املعاين الكربى للرحمة

نتوقف  اأن  نوّد  الأحباء،  والأبناء  الإخوة  ايها  الق�سم،  هذا  يف   
البابا  عند بع�س املعاين الكربى للرحمة الإلهية، يف �سوء براءة قدا�سة 
مو�سوع  وبالتايل  تاأمل،  مو�سع  تكون  كي  لها،  وامتدادا  فرن�سي�س 

�سهادة يف كل جمالت حياتنا.

من اهلل الرحيم اإىل الإن�سان الرحيم
العميقة  العالقة  بجالء  ُيظِهران  لي�سوع  مثالن  اجلديد  العهد  يف   
»البن  مثل  وهما  الآخرين،  جتاه  نحن  ورحمتنا  لنا  اهلل  رحمة  بني 
ال�سال« )لوقا 15: 11-32( ومثل »ال�سامري الرحيم« )لوقا 10: 
امل�سيح عن رحمة اهلل  ال�سيد  لنا  الأول، يك�سف  املثل  25-37(. يف 
الالحمدودة جتاه اخلاطئ. ويف املثل الثاين، يبني لنا كيف اأن هذه الرحمة 
اإن  الإن�سان.  اأخيه  جتاه  رحيما  جتعله  كي  الإن�سان،  اإىل  اهلل  من  تنتقل 
الرحمة تنبثق من قلب اهلل، وتتج�ّسد يف ي�سوع امل�سيح، وحتّل يف قلب 
الطريق  لنا هي  اهلل  اختبار رحمة  اإن  قلبا رحيما.  منه  لتجعل  الإن�سان 
اهلل  رحمة  اختبار  بدون  واأخواتنا.  اإخوتنا  رحمة  اإىل  بنا  يوؤدي  الذي 
لنا، ي�سعب علينا اأن نكون رحماء جتاه غرينا. اإن رحمة اهلل لنا توؤ�ّس�س 
لرحمتنا لغرينا: »كونوا رحماء، كما اأن اباكم ال�سماوي رحيم« )لوقا 

.)36 :6
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رحمة بال حدود
اختار  ي�سوع  اأن  الرحيم«،  »ال�سامري  مثل  يف  املالحظ،  من   
مع  بالرحمة  تتعامل  وجعلها  نابل�س  مدينة  من  �سامرية  �سخ�سية 
اليهودي، الذي وقع بني اأيدي الل�سو�س، فرُتك على قارعة الطريق بني 
حّي وميت، وبني اليهود وال�سامريني عداوة قدمية وم�ستفحلة. ويريد 
ي�سوع بذلك اأن يك�سف لنا اأن الرحمة تتجاوز كل احلدود وال�سدود 
عن  بعيدا  اإن�سان،  لأنه  لالإن�سان  رحمة  فهي  واجلدران.  واحلواجز 
اعتبارات عرقه، اأو ديانته، اأو مذهبه، اأو طائفته، اأو لونه، اأو لغته، اأو 
قوميته، وغري ذلك من العتبارات. كما اأن رحمة اهلل للب�رش ل تعرف 
احلدود.  تعرف  ل  الإن�سان  لأخيه  الإن�سان  رحمة  كذلك  احلدود، 
ب�سكل  تتوّجه،  ولكّنها  اجلميع،  اإىل  الرحمة  تتوّجه  اأن  الطبيعي  من 
�سني،  ـُهمَّ وامل الفقراء،  املجتمع:  يف  ال�سعيفة  الفئات  اإىل  خ�سو�سي، 
اإىل �سواحي املدن الكبرية حيث يعي�سون  والذين قذفتهم املجتمعات 
رين، والالجئني، واملظلومني،  ـُهجَّ ـُهاجرين، وامل ـُدقع، وامل يف الفقر امل

واملحرومني، وال�سعفاء بكل اأنواع ال�سعف.

رحمة عمليّة
عند  وتتوقف  »الأح�ساء«  حترك  عابرة،  عاطفة  الرحمة  لي�ست   
هذا احلد، بل اإنها التزام عملي ملمو�س وخاّلق ياأخذ جمراه يف الكائن 
الب�رشّي. يف مثل »البن ال�سال«، مل يتوقف الأب عند عاطفة ال�سفقة 
)»حتركت اأح�ساوؤه«(، بل نراه ي�رشع اإىل ابنه ويعانقه ويرده اإىل كرامته 
الأوىل، ويغدق عليه مكارمه، ويقيم له ماأدبة كربى. وكذلك »ال�سامري 
الرحيم«، فاإنه، بعد اأن »ا�سفق«، نراه يّتخذ املبادرة العملية الواحدة تلو 
الأخرى، ملداواة اجلريح ف�سمد جراحه )دنا منه، �سمد جراحه، حمله 
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على دابته، ذهب به اإىل فندق، واعتنى باأمره، واأنفق عليه...(. وينهي 
)لوقا  ذلك«  مثل  اي�سا  اأنت  فاعمل  »اذهب  بقوله:  املثل  هذا  ي�سوع 

.)37 :10
والتعزية،  والن�سح،  )التعليم،  الروحية  الرحمة  اأعمال  هناك   
اجل�سدية  الرحمة  واأعمال  ب�سرب(  والحتمال  واملغفرة،  والت�سجيع، 
واإك�ساء  منزل،  لهم  لي�س  من  واإيواء  اجلياع،  واإطعام  )الإح�سان، 
)راجع  املوتي(  ودفن  ال�سجناء،  وزيارة  املر�سى،  وعيادة  ـُحتاجني،  امل
التعليم امل�سيحي للكني�سة الكاثوليكية، البند 1447(. وهذا ما ي�سع 
بها،  يقوم  اأن  ميكن  التي  الرحمة  اأعمال  من  وا�سع  قو�س  اأمام  املوؤمن 
�سة للرحمة. بح�سب ظروفه ومواهبه وعطايا اهلل له، يف هذه ال�سنة املكرَّ

نعم للخاطئ ول للخطيئة
بال  ا�سكالها  بكل  اخلطيئة  ي�سوع  قاوم  الأر�سية،  ر�سالته  طيلة   
بغري  �سعى  لقد  فيه.  اهلل  �سورة  وت�سّوه  الإن�سان  تف�سد  لأنها  هوادة، 
انقطاع اإىل �سفاء الإن�سان يف جذوره ويف ينابيعه، اأي يف قلبه، حيث 
-14  :7 مرق�س  )راجع  ال�ساحلة  والأعمال  اخلبيثة  الأعمال  تنبعث 
23(. اأما مع الإن�سان اخلاطئ، فقد تعامل برحمة لمتناهية وبرفق ل 
حدود له، فاأظهر له حّب الآب ال�سماوي وحنانه. ويف تعامله هذا، مل 
يق�سد تثبيت اخلاطئ يف خطيئته، بل دعوته اإىل التوبة والهتداء وتغيري 
ول  اذهبي  عليِك.  اأحكم  ل  »واأنا  اخلاطئة:  للمراأة  قال  فقد  احلياة: 
الغاية، و�سع  اإىل اخلطيئة« )يوحنا 8: 11(. ولهذه  تعودي بعد الآن 
�رش التوبة وامل�ساحلة، ليكون عالمة فعالة لرحمة اهلل وحنانه جتاه اخلطاأة 
ومغفرته لهم. من املالحظ اأن كلمات الغفران يف �رش التوبة يف الطق�س 

الالتيني تبداأ بهذه الكلمات« »اهلل الآب الرحيم...«.
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الرحمة يف العالقات الدولية
ل�سخ�س(  �سخ�س  )من  فردي  تعامل  نهج  الرحمة  لي�ست   
)احلياة  مرافقها  جميع  يف  العامة  للحياة  نهج  ا  اأي�سً اإّنها  بل  فح�سب، 
ال�سيا�سية، والقت�سادية، والثقافية، والجتماعية، وغريها(، ويف جميع 
)بني  اجتاهاتها  جميع  ويف  واملحلية(،  والإقليمية  )العاملية  م�ستوياتها 
والطوائف...(.  واملذاهب  والديانات  والفئات  وال�سعوب  الدول 
عندما ت�سبح الرحمة مكّوًنا من مكّونات العمل العام، على جميع هذه 
اإىل  الأنانية  امل�سالح  دائرة  العامل من  تنقل  باأن  فاإنها كفيلة  امل�ستويات، 
دائرة القيم ال�سامية، وهذا ما ي�ساهم يف بناء عامل اأف�سل لكّل الب�رش. اإّن 
الكبري  ال�سيا�سي مبعناه  العمل  اأخذنا  اإذا  بامتياز،  �سيا�سّي  الرحمة عمل 
الرحمة  اأخالقية، تكون  ا�س�س  الب�رشية على  الأ�رشة  اإدارة  اي  والنبيل، 

اإحدى مكوناتها، بعيدا عن العنف والظلم والت�سّلط والهيمنة.
يتالعبون  الذين  العامل  اإىل كبار هذا  اإر�ساد وا�سح و�رشيح  وهذا   
اأبر�سيتنا،  القارات، كما يف بلدان  ال�سعوب يف جميع  اليوم مبقدرات 
بل ويف بلدان ال�رشق الأو�سط كله ب�سورة خا�سة. هو نداء اإىل �سانعي 
ويغلِّبوا  �سمريهم  اإىل  ويعودوا  يعوا  كي  منطقتنا  يف  املوت  �سيا�سات 
قيمة الإن�سان، كل اإن�سان، ويف اأي �سعب كان، على م�ساحلهم املادية 
فيها.  واملوت  الفو�سى  واإثارة  لهم،  لي�ست  بالد  لرثوات  وا�ستغاللهم 
لعل �سانعي هذه ال�سيا�سات القانلة لالإن�سان ت�سمع نداء الرحمة هذا، 
كل  من  نداء  النا�س،  من  نداء  فرن�سي�س،  البابا  من  نداء  اهلل،  من  نداء 

رعايانا.

�سهود للرحمة
تكمن  والظلم،  والعنف  الق�سوة  نحو  فاأكرث  اأكرث  يتوجه  يف عامل   
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دعوة امل�سيحي يف ال�سهادة للرحمة الإلهية، بالتعاون مع جميع الب�رش 
الديانات.  كافة  الرحمة مزروعة يف  بذور  اإن  ال�ساحلة.  الإرادة  ذوي 
وما علينا اإل اأن نفّعل هذه البذور لتاأخذ جمراها يف حياة الب�رش، اخلا�سة 
والعامة. وهكذا يعمل اجلميع، يف الت�سافر والتعاون، على ال�سهادة لعامل 
املتبادل.  والحرتام  والرحمة  واملودة  وال�سالم  العدل  ي�سوده  خمتلف، 
اأو  اقت�سادي  اأو  )�سيا�سي  كانوا  موقع  اأي  اأبنائنا، يف  ندعو جميع  اإننا 
ثقايف اأو اجتماعي اأو عائلي( اأن يحملوا يف قلوبهم معاين الرحمة كي 

تتحول اإىل ثقافة م�سرتكة يف العامل الذي نعي�س فيه.
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الق�سم الثالث

تقدمي براءة البابا فرن�سي�س حول يوبيل الرحمة

�سن�ستعر�س يف هذا الق�سم بع�س الفقرات الرئي�سية للر�سالة بهدف   
التعمق يف ر�سالة قدا�سته وتذوقها املبا�رش.

ي�سف البابا فرن�سي�س خ�سائ�س ف�سيلة الرحمة انطالًقا من �سخ�س   
امل�سيح

امل�سيحي  الإميان  �رّش  اإن  الآب.  رحمة  وجه  هو  امل�سيح  »ي�سوع   
اأ�سبحت حّيًة ومرئّية وبلغت  لقد  الكلمة.  قد وجد ملّخ�سه يف هذه 
ذروتها يف ي�سوع النا�رشّي. اإن الآب »الوا�سع الرحمة« )اأف 2: 4(، 
اأظهر ا�سمه ملو�سى:  »اإلٌه َرحيم وَروؤُوف، َطويُل الأَناِة َكثرُي  اأن  وبعد 
حَمة والَوفاء« )خروج 34: 6(، مل يكفَّ  َقّط عن ك�سف طبيعته  اَلرَّ
وتابع(.  التاريخ )عرب 1: 1  واأوقات عديدة من  الإلهّية بطرق خمتلفة 
بح�سب  مهيَّاأً  �سيء  كّل  كان  وعندما  )غال 4: 4(،  الزمان«  »مّت  فلما 
خمطّطه اخلال�سي، اأر�سل كلمته مولودًا من العذراء مرمي ليظهر لنا حّبه 
ي�سوع  قال  ولهذا  املتج�ّسد.  كلمته  ذاته يف  لنا  وليظهر  نهائّي  ب�سكل 
نف�سه يف اإجنيل القدي�س يوحنا: »من راآين راأى الآب« )راجع يو 14: 
واإن�ساًنا،  اإلًها  ذاته،  يف  اهلل  رحمة  لنا  ُيظِهُر  النا�رشي  في�سوع   .)9

وبتعاليمه وت�رشفاته وح�سوره بيننا« ]1[.
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الرحمة هي من �سفات اهلل الأ�سا�سية
»الرحمة من ميزات اهلل، وبها تظهر قدرته ب�سكل خا�س، كما   
يقول توما الأكويني« ]6[. والرحمة لي�ست �سعًفا، بل تظهر فيها قدرة 

اهلل.
»اإن كلمات القدي�س توما الأكويني ُتظهر كيف اأن الرحمة الإلهّية   
مع  نقول  ولذلك،  اهلل.  قدرة  ميزة  هي  بل  �سعف  عالمة  اأبًدا  لي�ست 
اإحدى �سلوات اجلماعة القدمية : »اللهم، يا من تتجّلى قدرتك اأ�سمى 
القدمي  العهدين،  يف  يظهر  ما  وهذا   -  .]6[ وتغفر«  ترحم  اإذ   ، جتٍلّ
واجلديد: اإن اهلل »�سبور ورحيم«: بهاتني الكلمتني ي�سف العهد القدمي 
طبيعة اهلل. كون اهلل رحيًما يجد تاأكيًدا ملمو�ًسا يف اأعمال عديدة من 
تاريخ اخلال�س حيث يتغّلب �سالحه على الق�سا�س والدمار...« ]6[.
كاأب  اهلل  طبيعة  ي�سوع  ُيظهر  للرحمة،  املخ�س�سة  الأمثال  »يف   
الإن�سان  رف�س  على  ويتغّلب  اخلطيئة  ويزيل  يغفر  اأن  قبل  ي�ست�سلم  ل 
ب�سكل  منها  ثالثة  الأمثال،  هذه  نعرف  والرحمة.  بال�سفقة  وخطيئته 
خا�س: مثل اخلروف ال�سائع، مثل الدرهم ال�سائع ومثل الأب الذي 
عاد  ثم  �سالًّ  فكان  الثاين  اأما  لأبيه،  وفيًّا  اأحُدهما  ظلَّ  ابنان،  له  كان 
اإىل اأبيه فرحمه وغفر له. )راجع لو 15، 1-32(. يف هذه الأمثال، 
الأمثال،  هذه  ويف  م�ستغفًرا.  الإن�سان  اإليه  تاب  كلَّما  اهلل  فرح  يظهر 
جند جوهر الإجنيل وجوهر اإمياننا، اإذ جند فيها قّوة الرحمة التي تتغّلب 
على كّل �سيء فتمالأ قلب الإن�سان التائب اإىل رّبه باملحّبة وتعّزيه وتقّويه 

باملغفرة« ]9[.

وهذه الرحمة الإلهية جتاهنا هي ا�سا�س رحمتنا لالآخرين
الكلمة  هي  املقد�س  الكتاب  يف  الرحمة  اإن  معلوم  هو  »كما   
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الأ�سا�سّية لالإ�سارة اإىل ت�رّشف اهلل معنا. فهو ل يحبُّنا بالقول بل بالعمل 
وملمو�سة.  مرئّية  �سورة  يف  وتكراًرا  مراًرا  حبُّه  لنا  ويتجّلى  ا  اأي�سً
املحّبة  كلمة جمّردة.  تكون  اأن  اأبًدا  للمحبة  اأخرى، ل ميكن  من جهة 
بطبيعتها حياة ملمو�سة: هي نوايا ومواقف وت�رشفات تظهر من خالل 
�سبحانه  لنا هي م�سوؤوليته جتاهنا. اهلل  اإن رحمة اهلل  اليومي.  الت�رّشف 
يريد  باأنه م�سوؤول عّنا، م�سوؤول عّمن خلق، ولهذا فهو  ي�سعر  وتعاىل 
اأن يرانا �سعداء نفي�س بالفرح والطماأنينة. ومثل حمبة اهلل  خرينا ويريد 
الأبناء  تكون حمبة  الأب وحمبته،  مثل رحمة  لنا،  اهلل  ومثل رحمة  لنا، 
نقتدي  لبع�س. اهلل يحبنا ويرحمنا، وكذلك نحن  ورحمتهم بع�سهم 
باهلل خالقنا فنحّب ونرحم كلَّ اأح واأخت لنا. كما اأن اهلل رحيم، هكذا 

ون لنكون رحماء مع بع�سنا البع�س« ]9[. ا مدعوُّ نحن اأي�سً

وبالتايل، فاإن الرحمة هي نهج الكني�سة
ن�ساطها  وكل  الكني�سة.  اإليها  ترتكز  التي  الدعامة  هي  »الرحمة   
بالرحمة  ُم�سبًعا  يكون  اأن  يجب  الرعوي،  ن�ساطنا  كل  الرعوي، 
وحنانه  حمبته  مثل  الأر�س،  على  كان  ملا  نف�سه  ي�سوع  مثل  واحلنان. 
للجموع التي كانت تقبل اإليه، نحب نحن اإخوتنا، والرعاة منا يجب 
ا الرحمة واملحبة بع�سهم  اأن يحبوا رعاياهم. بذلك يعّلمونهم هم اأي�سً
لبع�س. وبذلك يبني كهنة الرعايا واملوؤمنون الكني�سة احلّية ال�سحيحة، 
فال تبقى رعايانا طوائف بعيدة عن روح الكني�سة، و�سديقة اأو خما�سمة 
ا معها  اأي�سً ا ونرتفع نحن  اأي�سً لنا على ال�سعيد الب�رشي، بل ترتفع هي 
اإىل �ُسُمّو رحمة اهلل وحنانه وحمّبته. ينبغي األ يفتقر اأي جزء من اإعالن 
الكني�سة و�سهادتها اأمام العامل من الرحمة. اإن م�سداقية الكني�سة متر عرب 
جميًعا،  نحن  هي  والكني�سة   .]9[ وتراأف«  ترحم  التي  املحبة  طريق 
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وندرك  نتعلَّم  اأن  اإىل  بحاجة  كلُّنا  الرعايا.  وكهنة  والرعاة،  املوؤمنني، 
ونت�رّشف بالرحمة واحلنان جتاه من اأُلقيت اإلينا م�سوؤولية رعايتهم.

 
خ�سو�سا جتاه املقهورين واملحرومني

الإخوة  من  العديد  جراح  العامل،  بوؤ�س  نرى  كي  اأعيننا  »لنفتح   
والأخوات املحرومني من الكرامة. لن�سعر باأن اهلل يدعونا اإىل الإ�سغاء 
اإىل �رشاخ ال�سعاف واملظلومني، وهم كثريون يف بلداننا العربية عامة، 
الفقري  �رشاخ  اإىل  الإ�سغاء  اإىل  تدعونا  الرحمة  اأبر�سّيتنا.  بلدان  ويف 
متعرثِّ  وكّل  وعائلته،  بيته  يف  املوفَّق  وغرِي  �سيا�سيا،  واملظلوم  واملقهور 
حولنا  ومن  مكتفية  مطمئنة  بحياة  ننعم  اأن  لنا  يجوز  ل  حياته.  يف 
بون، ولو كانوا واحًدا فقط. مع ان املعذبني من حولنا، يف  اأنا�س يتعذَّ
الكني�سة،  كل  هو  فاملق�سود  نحن،  نقول  وعندما  كثريون.  رعايانا، 
اأي كل املوؤمنني، العلمانيني وكهنة الرعايا يف مقدمتهم. لن�سد باأيدينا 
و�سداقتنا  ح�سورنا  بحرارة  ي�سعروا  كي  اإلينا  لنجذبهم  اأيديهم،  على 
واأخّوتنا. لت�سبح �رشختهم �رشختنا، ولنهدم معا حاجز الالمبالة التي 
غالبا ما ت�سود لتخفي اخلبث والأنانية يف النا�س من حولنا ويف عمق 

ا« ]15[. نفو�سنا اأي�سً

يقّدم البابا نظرة اإجمالية اإىل الرحمة
م�سدر  اإنه  الرحمة.  �رّش  يف  للتاأّمل  الدوام  على  بحاجة  »نحن   
تظهر  كلمةُ  هي  الرحمة:  خلال�سنا.  �رشط  اإنه  و�سالم.  و�سكينة  فرح 
�رّش الثالوث الأقد�س. الرحمة: هي العمل النهائي والأ�سمى الذي من 
خالله ياأتي اهلل اإىل لقائنا. الرحمة: هي ال�رشيعة الأ�سا�سية التي تقيم يف 
قلب كّل �سخ�س عندما ينظر بعينني �سادقتني اإىل الأخ الذي يلتقيه يف 
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لأنها  بالإن�سان،  اهلل  يوحد  الذي  الدرب  الرحمة: هي  احلياة.  م�سرية 
بالرغم من خطيئتنا«  الأبد  اإىل  باننا حمبوبون  الرجاء  القلب على  تفتح 

.]2[

مفهوم اليوبيل ال�ستثنائي
وب�سورة  خا�س  ب�سكل  مدعّوين  فيها  نكون  اأوقات  »هناك   
ُمِلّحة لننعم النظر يف الرحمة لن�سبح بدورنا عالمة فّعالة لعمل الآب. 
للرحمة كزمن  ا�ستثنائيًّا  يوبياًل  اأعلنُت  فرن�سي�س:  البابا  يقول  ولذلك، 

مالئم للكني�سة، لكّي يعزز �سهادة املوؤمنني ويفّعلها« ]3[.
اليوبيلية:  ال�سنة  لهذه  الكربى  املراحل  البابا عند  قدا�سة  يتوقف  ثم   
الفتتاح على م�ستوى الكني�سة اجلامعة والكنائ�س املحلية، والختتام، 

وما بينهما من مبادرات خمتلفة.
دي�سمرب   - الأول  كانون  من  الثامن  املقد�سة يف  ال�سنة  »�سُتفتتح   
فالرحمة  املغفرة.  اإزاء خطورة اخلطيئة يجيب اهلل مبلء  عام 2015. 
ا  �ستكون على الدوام اأكرب من اأية خطيئة ولن ميكن لأحٍد اأن ي�سع حًدّ
ملحبة اهلل التي تغفر. يف عيد �سيدتنا مرمي العذراء الربيئة من كل خطيئة 
و�سيتمكن  الرحمة،  باِب  رمَز  املقّد�س،  الباب  الأعظم  احلرب  �سيفتتح 
كل من يدخل من خالله من اختبار حمبة اهلل الذي يعّزي ويغفر وميالأ 

بالرجاء« ]3[.
الباب  �سُيفتح  املجيء،  زمن  من  الثالث  التايل،  الأحد  يوم  »ويف   
ـُقّد�س يف بازيليكا القدي�س بطر�س بتاريخ 8 كانون الأول- دي�سمرب،  امل
ولحًقا �سُيفتح الباب املقد�س يف الكنائ�س- البازيليكا البابوّية الأخرى. 
ُيفتح يف كل كني�سة خا�سة باٌب م�سابٌه للرحمة. واإذا  يف الأحد عينه 
يف  ا  اأي�سً املقّد�س«  »الباب  فتح  ميكن  منا�سًبا،  حمّلّي  اأ�سقٍف  اأي ُّ  راأى 
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املزارات التي يق�سدها العديد من احلجاج، الذين غالًبا ما مينحهم اهلل 
اهلل.  اإىل  فيتوبون  املقّد�سة،  الأماكن  هذه  يف  رحمته  وت�سملهم  نعمته 
املقّد�سة  ال�سنة  هذه  بعي�س  معنّية  خا�سة  كني�سة  كل  �ستكون  وبالتايل 

كزمن ا�ستثنائّي  للتجّدد الروحي« ]3[. 
تتزامن  اليوبيل  يف  الرئي�سية  املراحل  اأّن  اإىل  فرن�سي�س  البابا  ُي�سري   
مع الذكرى ال�سنوية لختتام املجمع الفاتيكاين الثاين، الذي افتتح مرحلة 
جديدة يف تاريخ الكني�سة. فقد ادرك اآباء املجمع �رشورة خماطبة ابناء 
التي  اجلدران  هدم  بعد  للفهم.  قابلية  اأكرث  ب�سكل  اهلل،  عن  ع�رشهم 
الإجنيل  لإعالن  الأوان  اآن  طويلة،  لفرتة  العامل  عن  الكني�سة  عزلت 
ي�سوع  عيد  يف  اليوبيلية  ال�سنة  »�سُتختتم   .]4 ]راجع  جديدة  بطريقة 

امل�سيح ملك الكون، يف 20 ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2016« ]5[.

»مر�سلو الرحمة«
�سيتم اإر�سال مر�سلي الرحمة اإىل الرعايا خ�سو�سا يف زمن ال�سوم   

الأربعيني:
اهلل...  ب�سعب  الوالدية  الكني�سة  لعناية  عالمة  »�سيكونون   
املحفوظة  للخطايا  حتى  املغفرة  �سلطان  اأمنحهم  كهنة  �سيكونون 
للكر�سي الر�سويل، كي تظهر بو�سوح �سعة مهمتهم. �سيكونون، قبل 
كل �سيء، عالمة حّية على كيفّية قبول الآب للذين يبحثون عن مغفرته. 
لقاء  �سانعي  اجلميع  لدى  �سي�سبحون  لأنهم  الرحمة  ر�سل  �سيكونون 
العقبات  للتغّلب على  بامل�سوؤولية  ينبوع حتّرر، غني  بالإن�سانية،  مفعم 
املعمودية.  مّنا يف  ُوِلدت يف كل واحد  التي  احلياة اجلديدة  وا�ستعادة 
و�سيهتدون يف ر�سالتهم بكلمات الر�سول: »لأنَّ اهلَل اأَغَلَق على جميِع 
اجلميع  اإن   .)32  :11 )رو  جميًعا«  لريَحَمهم  الِع�سياِن  يف  النا�ِس 
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الدعوة  هذه  املر�سلون  وليِع�س  الرحمة.  اإىل  النداء  قبول  اإىل  مدعوون 
موؤمَتًنا عنَد  الكهنِة، كاهًنا رحيًما  ي�سوع، »عظيِم  النظر على  مركزين 

اهلل« )عب 2: 17(« ]18[ .
ويتابع قدا�سته قائاًل:  

املر�سلني  هوؤلء  وا�ستقبال  دعوة  الأ�ساقفة  الأخوة  من  »اأطلب   
بالرحمة... ولُيطلب منهم  كي يكونوا قبل كل �سيء مب�رّشين مقنعني 
يف  ـُعطى  امل النعمة  زمن  يتيح  كي  لل�سعب،  امل�ساحلة  ب�رش  الحتفال 
ال�سنة اليوبيلية، لأبناء كثريين بعيدين، وجود الطريق ثانيًة نحو البيت 
ال�سوم،  املوؤمنني، وبنوع خا�س خالل زمن  الرعاة  ر  الوالدي. وليذِكّ
م »اإىل عر�ِس الِنّعَمِة لنَناَل رحَمًة وَنلقى ُحظوًة« اأمام العلّي )عب  بالتقُدّ

.]18[ »16 ،4

العالقة بني العدالة والرحمة
يقول البابا ان العدالة ل تتوقف عند تطبيق القانون، بل ت�سري على   
اإىل املجتمع  بالن�سبة  اأهمية ذلك  اإىل املحبة والتوبة، ويبنّي  درب ت�سل 

املدين:
بني  بالعالقة  التذكري  الإطار  هذا  يف  اجلدوى  عدمي  يكون  »لن   
لواقع  ُبعدان  هما  بل  متناق�سني،  اأمرين  لي�ستا  فهما  والرحمة.  العدالة 
العدالة  اإن  املحبة.  كمال  يف  ذروته  يبلغ  حتى  تدريجًيا  ينمو  واحد 
الإ�سارة  تتم  عام،  وب�سكل  املدين، حينما،  للمجتمع  مفهوم جوهري 
اإىل نظام قانويّن ُيطَبّق القانون من خالله. وُيق�سد بالعدالة اأي�سا واجب 
اإعطاء كل واحد حّقه. ويف الكتاب املقد�س، تتم الإ�سارة مرات كثرية 
الكامل  باحلفظ  عادة  هنا  وُيق�سد  الدّيان.  اهلل  واإىل  الإلهية  العدالة  اإىل 
اأن هذه  اأعطاها اهلل. غري  لل�رشيعة والت�رّشف... بح�سب الو�سايا التي 
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من  ال�رشيعة،  حرفّية  يف  الوقوع  اإىل  قليلة  غري  مرات  اأّدت  قد  النظرة 
خالل ت�سويه املعنى الأ�سلي واإخفاء القيمة العميقة للعدالة. وللتغّلب 
مفهوم  باأن  التذكري  ينبغي  ال�رشيعة،  بحرفّية  املتقّيدة  النظرة  هذه  على 
العدالة اجلوهرّي يف الكتاب املقد�س هو ال�ست�سالٍم الواِثق مل�سيئة اهلل« 

.]20[
ُتق�ّسم  التي  ال�رشيعة  تخّطى  الذي  امل�سيح،  ي�سوع  هو  واملثال   

»الأ�سخا�س بني اأبرار وخطاأة«: 
الإميان بدل  اأهمية  ي�سوع، من جهته، مرات كثرية على  »يتكّلم   
من التقّيد بال�رشيعة. وبهذا املعنى، ينبغي علينا اأن نفهم كلماته ملا كان 
قال  عندما  واخلاطئني،  الع�سارين  وباقي  مّتى  مع  املائدة  اإىل  جال�ًسا 
للفري�سيني الذين كانوا يعار�سونه: »فهالَّ تتعّلموَن معنى هذه الآية: »اإمنا 
بيحة«. فاإيِنّ ما ِجئُت لأدُعَو الأبراَر بِل اخلاطئني«  حَمَة ل الَذّ اأُريُد الَرّ
)متى 9: 13(. واأمام النظرة اإىل العدالة التي ُتفَهم وكاأّنها فقط حمافظة 
يرّكز ي�سوع  اأبرار وخطاأة،  اإىل  النا�س  م  التي تدين وتق�سِّ ال�رشيعة  على 
تقّدم  التي تبحث عن اخلطاأة كي  للرحمة  الكربى  العطية  اإظهار  على 
ينبوع  لهم املغفرة واخلال�س. وب�سبب نظرته هذه املحّررة والتي هي 
روؤية جديدة، نفهم ملاذا رف�س الفري�سيون والكتبة اأن يفهموا ويقبلوا 
كانوا  ولهذا  الأهم،  هو  ال�رشعة  حفظ  هوؤلء  نظر  ففي  ي�سوع.  كالم 
اإن الدعوة  النا�س، ُمبطلني رحمة الآب.  اأكتاف  اأحماًل على  ي�سعون 
اإىل حفظ ال�رشيعة ل ميكن اأن تكون عائًقا دون الرحمة ودون الهتمام 

بالحتياجات املتعلقة بكرامة الإن�سان« ]20[.

ا اأُريُد الَرّحمَة ل الذبيحة« »اإَنّ
ل  حمَة  الَرّ اأُريُد  ا  »فاإمَنّ هو�سع:  النبي  كتبه  مبا  ي�سوع  تذكري  »اإن   
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اأنه  ي�سوع  يوؤكد  ال�سدد.  بهذا  جدا  معرّب  لهو    ،)6  :6  ( الذبيحة« 
لتالميذه.  احلياة  قاعدة  هي  الرحمة  اأولية  �ستكون  ف�ساعًدا،  الآن  من 
تظهر  اخلطاأة.  مع  الطعام  ي�سارك  كان  ملا  لذلك  نف�سه  هو  �سهد  وقد 
الرحمة، مرة جديدة، كُبعد جوهري لر�سالة ي�سوع. اإنها حتٍدّ حقيقي 
اأمام حماوريه الذين كانوا يتوقفون عند الحرتام ال�سكلي لل�رشيعة. اأما 
كانت  الذين  اأولئك  مع  وم�ساركته  ال�رشيعة.  من  اأبعد  فيذهب  ي�سوع 

ال�رشيعة تعتربهم خطاأة ُتبنّي اإىل اأّي مًدى ت�سل رحمته«. 
قام بول�س الر�سول اأي�سا مب�سرية مماثلة. فقبل اأن يلتقي امل�سيح على   
ال�رشيعة  تقت�سيه  الذي   ّ الرِبِ طريق دم�سق، كانت حياته مكّر�سة لّتباع 
ب�سكل ل نق�س فيه )راجع فيل 3: 6(. وقاده الرتداد اإىل امل�سيح اإىل 
ا اآمَنّا  تغيري نظرته، لدرجة اأنه يوؤكد يف ر�سالته لأهل غالطية »ونحُن اأي�سً
يعة«  َر بالإمياِن بامل�سيح، ل بالَعَمِل باأحكاِم ال�رَشّ بامل�سيِح ي�سوع لكي ُنرَبّ

.»)16 :2(

العدالة وحدها ل تكفي
الب�رش  ي�سبح ككل  بل  اهلل  يكون  لن  العدالة  عند  اهلل  توّقف  »لو   
الذين يّدعون احرتام ال�رشيعة. فالعدالة وحدها ل تكفي وتعّلم اخلربة 
اأن املطالبة بها فقط، تهّدد بتدمريها. ولهذا يذهب اهلل اأبعد من العدالة 
لي�سل اىل الرحمة واملغفرة. ول يعني ذلك التنقي�س من قيمة العدالة، 
النهاية،  لي�س  ذلك  اأن  غري  ُيعاقب.  اأن  يجب  يخطئ  فَمن  بالعك�س. 
عدالة  اأ�سا�س  يف  هي  املغفرة التي  حنان  ُيخترَب  كي  التوبة،  بداية  اإمنا 

حقيقية« ]20[.
ويف البند 19 من الرباءة البابوية، فاإننا جند جواًبا �سارًما ملا تعي�سه   
ال�سعوب هذه الأيام. وهي دعوة مبا�رشة وحازمة �سد العنف املنظم و�سد 
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رعاة الف�ساد اأو املتواطئني فيه. ويتابع قدا�سته قائال:
الدعوة  ترتكَنّ  ول  اجلميع  بلوغ  من  املغفرة  كلمة  »لتتمّكن   
موّجهة  التوبة  اإىل  دعوتي  اإن  مباٍل.  غري  اأحد  اأَيّ  الرحمة  لختبار 
اأي�سا اإىل اأولئك الأ�سخا�س البعيدين عن نعمة اهلل ب�سبب  باإحلاح اأكرب 
ُر بنوع خا�س يف الرجال والن�ساء الذين ينتمون  �سلوك حياتهم. واأفِكّ
تغيري  منكم  اأطلب  خريكم،  اأجل  من  تكن.  اأيًّا  اإجرامية،  جمموعة  اإىل 
حياتكم. اأطلب منكم ذلك با�سم ابن اهلل الذي، واإذ حارب اخلطيئة، 
مل يرف�س قط اأَيّ خاطئ. ل تقعوا يف الفخ الرهيب للتفكري باأن احلياة 
متعّلقة باملال، ومن دونه ي�سبح كل �سيء وكاأن ل قيمة له ول كرامة. 
يعطينا  ل  فاملال  الآخرة.  معنا يف  املال  نحمل  ل  اإننا  فقط.  َوهٌم  هذا 
دًما  ت�سيل  اأموال  لتكدي�س  ـُ�ستخدم  امل العنف  اإن  احلقيقية.  ال�سعادة 
اآجاًل،  اأم  عاجاًل  فللجميع،  خالدين.  ول  اأقوياء  الأ�سخا�س  يجعل  ل 
ل الدعوة نف�سها  �ستاأتي دينونة اهلل ول ي�ستطيع اأحد الإفالت منها.لت�سِ
اإىل الأ�سخا�س الداعمني اأو املتواطئني مع الف�ساد. اإن هذه الآفة العفنة 
اأُ�س�س  تهّدد  لأنها  ال�سماء،  نحو  ت�رشخ  كبرية  املجتمع هي خطيئة  يف 
امل�ستقبل،  اإىل  برجاء  النظر  مينع  فالف�ساد  والجتماعية.  الفردية  احلياة 
لأنه با�ستبداده وج�سعه، يدّمر م�ساريع ال�سعفاء وي�سحق اأكرثهم فقًرا. 
اإنه �رّش يع�س�س يف الأفعال اليومية لينت�رش من ثم يف الف�سائح العامة... 
ن من هذه التجربة. ول�ستئ�سالها  ما ِمن اأحد ي�ستطيع ال�سعور باأنه حم�سَّ
من احلياة الفردية والجتماعية، ل بّد من احلكمة، واليقظة، والنزاهة، 
وال�سفافية، مع �سجاعة التبليغ، حيث يلزم التبليغ. فاإذا مل تكاَفح عالنيًة، 

جتعل الأ�سخا�س عاجال اأم اآجال متواطئني، وتدّمر احلياة.
القلب.  لتغيري  املالئم  الوقت  اإنه  احلياة!  لتغيري  املالئم  الوقت  اإنه   
هذه  اإّن  اأقول  خطرية،  كثرية  جرائم  واأمام  اليوم،  امل�سيطر  ال�رّش  فاأمام 
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ال�سنة هي وقت الإ�سغاء اإىل بكاء الأبرياء وامل�سلوبي اخليور، والكرامة، 
وامل�ساعر، واحلياة نف�سها. اإن ال�ستمرار يف طريق ال�رش هو م�سدر وْهم 
وحزن ل غري. احلياة احلقيقية هي اأمر اآخر. واإن اهلل لن يكفَّ اأبدا عن 

مّد يده اإلينا. اإنه دائم ال�ستعداد لالإ�سغاء« ]19[.
اإزاء  اهلل  ت�رّشف  عن  تعرّب  اإمنا  العدالة  مع  الرحمة  تتعار�س  »ل   
اخلاطئ، مقّدًما له اإمكانية اأخرى ليتوب ويرتّد ويوؤمن. اإن خربة النبّي 
هو�سع ت�ساعدنا لُتظهر لنا تخّطي العدالة يف اجتاه الرحمة. اإن ع�رش هذا 
العربّي.  ال�سعب  تاريخ  ماأ�ساوية يف  الأكرث  الع�سور  بني  من  هو  النبّي 
فاململكة على و�سك الدمار؛ وال�سعب مل يبق اأميًنا للعهد، بل ابتعد عن 
يفّكر  اأن  العدل  من  الب�رشي،  املنطق  وبح�سب  الآباء.  اإميان  وَفَقد  اهلل 
ـُرَبم، وي�ستحّق  امل اهلل برف�س ال�سعب غري الأمني؛ فهو مل يحفظ العهد 
بالتايل العقاب الواجب، اأي املنفى. وت�سهد على ذلك كلمات النبّي: 
اأَبوا اأن  اأَنّهم  وُر هو يكوُن مِلَكُه، ومبا  »لن َيرجَع اإىل اأر�ِس ِم�رش، واأ�ُسّ
« )هو 11: 5(. ومع ذلك، فبعد ردة الفعل هذه التي ت�ستند  َيرِجعوا اإيَلّ
ّ، يبّدل النبي لهجته بطريقة جذرية وُيظهر الوجه احلقيقي هلل: »قد  للرِبِ
بي ول اأَعوُد  َة َغ�سَ انَقَلَب يَفّ فوؤادي وا�سَطَرَمْت اأَح�سائي. ل اأُطِلُق حَدّ
و�ُس يف و�سِطَك فَلن اآتَي  اإِن�سان والقُدّ اأنا اهلُل ل  اأَفرائيم لأيِنّ  اإىل تدمرِي 
�ساخًطا« )11: 8. 9(. ويعّلق القدي�س اأغ�سطيُن�س على كلمات النبّي 
عنا  مي�سك  ل  ولكنه  غ�سبه،  عنا  اهلل  مي�سك  اأن  الأ�سهل  من  بالقول:« 
رحمته«. وهكذا بالفعل. اإن غ�سب اهلل يدوم حلظة، اأّما رحمته فتدوم 

اإىل الأبد.
يف البند 22 تتجلى الإ�سارة اىل الغفران كمو�سوع تقليدي يف �سنة   

الوبيل:
»يت�سّمن اليوبيل اأي�سا الإ�سارة اإىل الغفران الذي يكت�سب يف »�سنة   
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الرحمة املقد�سة« اأهمية خا�سة. اإن غفران اهلل خلطايانا ل يعرف حدودا. 
ففي موت ي�سوع امل�سيح وقيامته، ُيظهر اهلل ب�سكل جليٍّ حمبته هذه اإىل 
اأّي حد ت�سل، حتى ت�سل اإىل الق�ساء على خطيئة الب�رش. من املمكن اأن 
نت�سالح مع اهلل بو�ساطة الكن�سة ومن خالل ال�رش الف�سحي )اأي موت 
ي�سوع وقيامته، فمن موت خطيئتنا نقوم نحن اأي�سا مع امل�سيح(. اإن اهلل 
اأبدا من تقدميها بطريقة جديدة على  م�ستعد دائما للمغفرة ول يتعب 
اأننا  نعلم  الدوام وغري منتظَرة. ومع ذلك، فنحن كّلنا نخترب اخلطيئة. 
بثقِل  اإىل الكمال )راجع متى 5: 48(، ولكننا ن�سعر ب�سّدٍة  قد ُدعينا 
اخلطيئة. واإذ ندرك قوة النعمة التي تبّدلنا، نخترب اأي�سا قوة اخلطيئة التي 
تتحّكم بنا. وبالرغم من املغفرة، نحمل يف حياتنا التناق�سات التي هي 
نتيجة خطايانا. يف �رش امل�ساحلة، يغفر اهلل اخلطايا، التي هي حقا ممحّوة؛ 
ومع ذلك، يبقى الأثر ال�سلبي الذي تركته اخلطايا يف ت�رشفاتنا واأفكارنا. 
غري اأن رحمة اهلل هي اأقوى بكثري من ذلك اأي�سا. فهي ت�سبح غفران 
الآب الذي من خالل الكني�سة ي�سل اإىل اخلاطئ املغفور له ويحّرره من 
كل روا�سب اأثر اخلطيئة، ويوؤهله على الت�رّشف والنمّو يف املحبة بدل 

الوقوع جمدًدا يف اخلطيئة« ]22[. 

الرحمة يف خمتلف الديانات )امل�سيحية وال�سالم واليهودية(
»متتلك الرحمة قيمة تذهب اأبعد من حدود الكني�سة. اإنها تربطنا   
اإّن  اأبرز �سفات اهلل...  مع اليهودية والإ�سالم اللذين يعتربانها من بني 
�سفحات العهد القدمي مالأى بالرحمة... اإن الإ�سالم، من جهته، ي�سع 
على  غالبا  هو  البتهال  وهذا  اخلالق.  اأ�سماء  بني  من  الرحيم  الرحمن 
�سفاه املوؤمنني امل�سلمني الذين ي�سعرون باأن الرحمة ترافقهم وتع�سدهم 
يف �سعفهم اليومي. وهم اأي�سا يوؤمنون باأن ما ِمن اأحد ي�ستطيع اأن ي�سع 
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ا للرحمة الإلهية لأن اأبوابها مفتوحة دائًما. حدًّ
اللقاء مع  الرحمة،  اأن نعي�سها يف  التي نريد  اليوبيلية  ال�سنة  لتعزز هذه 
هاتني الديانتني، ولتجعلنا منفتحني على احلوار من اأجل معرفتنا وفهمنا 
والحتقار  النغالق  اأ�سكال  كل  ولتمح  اأف�سل،  ب�سكل  لبع�س  بع�سنا 

وتبعد �ستى ا�سكال العنف والتمييز« ]22[.
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خامتــة

»تعي�س الكني�سة �رشكة القدي�سني. ويف الإفخار�ستيا، تتحقق هذه   
ال�رشكة التي هي عطية من اهلل، كاحتاد روحي يربطنا نحن املوؤمنني مع 
القدي�سني والطوباويني الذين ل ُيح�سى عددهم )راجع روؤيا 7: 4(. 
اإن قدا�ستهم تاأتي لُتعني �سعفنا، وهكذا فاإن الأم الكني�سة قادرة ب�سالتها 

وحياتها اأن تاأتي ملالقاة �سعف البع�س مع قدا�سة اآخرين« ]22[.
غطا�س  الفون�سني  ماري  القدي�ستني  نذكر  اأن  اإل  ي�سعنا  ل  وهنا   
اجلامعة  الكني�سة  اأعلنتهما  اللتني  امل�سلوب،  لي�سوع  بواردي  ومرمي 
موؤخرا قدي�ستني، لتكونا لنا دليال يف حجتنا الأر�سية. وكالهما عا�ستا 
الرحمة الإلهية يف ا�سمى معانيها. فقد اختربتا رحمة اهلل لهما، وفا�ست 

هذه الرحمة لتكون نهج حياة يف تعاملهما مع القريب.
ويف خامتة ر�سالته يدعو قدا�سته الكني�سة اإىل اإعالن رحمة اهلل:«ل نتعنّب   
وامراأة،  رجل  كل  �سوت  الكني�سة  ولتكن  الرحمة...  تقدمي  من  ابًدا 
فاإنها  ومراحمك  حنانك  يا رب،  »اذكر،  انقطاع:  وبال  بثقة  ولرتدد 

قائمة منذ اأزلك.« ]25[
غفرانه  ون�رش  اخلطايا  مغفرة  الآب  �سائلني  بعمق  اليوبيل  لنع�س   
والكن�سية،  املدنية  واخلا�سة،  العامة  حياتنا  يف  الرحمة  ولنتنّب  الرحيم 
والعائلية والجتماعية، فنكون عالمة رحمة اهلل يف كل مرافق حياتنا.

الروح  امل�سيح، وبقوة  بوافر رحمته، يف  ال�سماوي  الآب  غمرنا   
القد�س، وغمر العامل بفي�س حمبته وراأفته وحنانه.

† البطريرك فوؤاد الطوال
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