پیام عالیجناب حضرت مار لویس روفائیل ساکو
پاتریارک بابل و رهبر کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک در جهان
به مناسبت سال رحمت

1ـ رحمت یک ایده آل مبهم نیست  ،بلکه مسیری برای رسیدن به آرامش و سازش ،که همانا راه
شاگردان مسیحیت ،زنده در نور ایمان است ،همان روش عیسی ،که سیمای انسانیت ما است .رحمت
نخستین دعا در انجیل است« ،خداوندا بر من رحم کن» که در زبان یونانی « ،مرا با روغن زیتون مسح
کن تا اینکه شفا یابم» توسط یکی از پدران کلیسا ،بیان شده است.
رحمت در زندگی شاگرد مسیح که از آن نیرو و دلداری مییابد ،نیاز به تعهد همیشگی و پیشرفت
دارد .رسالت کلیسا  ،در آغوش گرفتن کلیه فرزندان زخمی در اثر گناه ،همانند پدر آسمانی  ،آنها را
همواره دلداری داده ،تشویق نماید آنها را ترک ننمود و راهی جهنم ننمود .کلیسا همانند اراده ی
مسیح ،مادر و معلم است ،رحمت سازنده و تربیت کننده است نه منهدم کننده .همانگونه که پاپ
فرانسیس در اعالم سال رحمت (  8دسامبر  51الی  03نوامبر  ) 6352ما را به جای یکنواختی و
درجا زدن ،بسوی آغازین ممتاز دعوت مینماید .همانطور که در مجمع عمومی در مورد خانواده  4تا
 52اکتبر  ،5112ما را دعوت کرد تا چشمان خود را بر تمدن کنونی و چالشهای گوناگون بگشاییم و
بیشتر رفتاری مسیحی داشته باشیم و مشتاقانه منتظر تصمیمات نبوی صادر شده از ایشان باشیم.
رحمت در روحانیت کلیسای شرق
 -5کلیسای شرقی ما که یکی از قدیمیترین کلیساهای مسیحیت است ،در اصیل و ساده بودن و بدور از
مباهات و غرور در ایمان خود راسخ و استوار ماند است  .ایمان بر حسب علوم الهیات شرقی رابط
محبت ذاتی و پیوند ما بین انسان و خدایش است ،پیوند صوفی گرایانه ای که گاهی اوقات به شهید

شدن می انجامد .و کلیسای ما برای نشان دادن عالقه بسیار شدید وصمیمی در آئینهای عبادی از این
کلمات استفاده مینماید ،رستاخیز و زندگی و تجدد و امید .ܩܝܡܐܬ ܘܚܝܐ ܘܚܘܕܬܐ.ومتونی بسیار ܐܤ
پدران کلیسای ما به جای مانده اند که به ایمانداران یاری می دهند تا اینکه با صبر و تحمل و با خلوص
نیت ،شاگردان مسیح باشند .
الهیات شرقی بر شفقت و رحمت خدا استوار است .رحمت که از گناه نیرومند تر است .آیا مسیحیت
مژده و شفقت و برکت نیست؟ مصائب صلیب و تحمل رنج آن امانت مسیح است .انجیل پر است از
واژه های محبت ،رحمت ،بخشش ،شادی و شگفتی  .لذا صلیب شرقی در کلیساهای ما بدون عیسی
مصلوب می باشد که نشانه قبر خالی از جسم مسیح است  ،و بیان گر رستاخیز است .همه چیز به
سوی مسیح رستاخیز کرده هدایت می شود .و فراموش نکنیم که مسیح روی صلیب به ارزش درد و
رنج نجات دهنده ما واینکه به چه قیمت گرانبهایی خریداری شده ایم اشاره میکند .و به مؤمنان وفادار
که در شرایط سخت زندگی می کنند ،امید و نیرو می بخشد .و با اتحاد در او ،بسوی او باال برده می
شوند تا اینکه زندگی او با آنها یکی باشد .این دیدار امیدی نیرومند و شجاعت به آنها می بخشد.
زندگی ما بیان گر ( سر و رمز عید فصح) یعنی تحمل مصائب و درد و رنج مسیح است که بعداً به
زندگی جاویدان ختم شد.
 -3اهمیت بسایر رحمت در آئین مذهبی کلیسای مشرق زمین  ،از اهمیت بسزائی برخوردار است ،
چنانکه مزامیر رحمت و مناجات بسیار تحت تأثیر بیان گردیده اند و قطعاً تحولی مثبت در گناهکار
ایجاد می کند .همانند دارو ،اعتماد به نفس را در جان او فعال میسازد و او را یاری میکند تا با خدا و با
برادرانش و کل جامعه مصالحه نماید .رحمت در زبان عربی همانقدر ریشه دارد که ( رَحَم ) به معنای
همان رابطه نطفه با مادر است  ،که درون او بوجود میاید و به او متصل است .بنابراین خدا با عشق و
محبت ما را به عنوان فرزندان خود در آغوش میگیرد .همانطور که برادران مسلمان مدعی رحیم و
بخشنده هستند ،ما مسیحیان به « خدا محبت است» .و ما مسیحیان خدای متعال را محبت می ور.یم ،
همانطور که انجیل ما را دعوت میکند « پس رحیم باشید چنان که پدر شما رحیم است» ( لوقا : 6
)36
 -4اسحق نینوی یکی از بزرگان روحانی ما ( قرن  ) 7میفرماید « : :فرستادن یک گناهکار به جهنم
خالف ذات رحیم خداست ،که همانا محبت است» .اینگونه رفتار خالف رحمت است .ܠܐ ܝܠܗ ܚܫܝܚܐ
ܠܐܠܗܐ ܕܝܠܗ ܚܘܒܐ ܕܫܕܪ ܚܕ ܚܛܝܐ ܠܓܗܢܐ  .گناهان زائیده اعمال هستند و نه ذات وجود  ...و چرخش
تعادل رحمت در زندگی خود را در رحمت خدا که بر جهان دارد حس کنید .همینطور شمعون
دِطایبوته ( قرن  ) 7میفرماید « :تجربه زندگی روزمره به ما می آموزد ،وقتیکه بخشش در زندگیمان

کار کرده باشد ،پرتو نور محبت برادران در دلهایمان نفوذ کرده باعث میگردد گناهان برادرانمان را
نبینیم» .و نرسای ( قرن  ) 2میفرماید « :رحمت و محبت خدا با گناه انسان قابل مقایسه نیست .و
همینطور ایده برزخ ( ܫܝܘܠ

شیول )  ،جایی برای پاکیزگی ( تطهیر ) است در واقع همان جای

رحمت برای تطهیر است.
رحمت همانند محبت حد و مرز ندارد ،محبت هیچگاه اشتباه نمی کند ،خدای محبت و رحمت از
شدت مهر و محبت بس وی ما می آید و با ما زندگی می کند همانند آن پدر که برای دیدن فرزند
گمشده خویش بسیار مشتاق بود ( ،لوقا  ) 12به همانگونه منتظر و مشتاق دیدار ما است .مزمور : 113
 8ـ  " 13خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم .تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و
خشم را همیش ه نگاه نخواهد داشت .با ما موافق گناهان ما عمل ننموده ،و به ما به حسب خطایای ما
جزا نداده است .زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است ،به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش
عظیم است .به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است ،به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده
است .چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت می نماید ".
این است خدای ما .

سال مقدس رحمت
 – 2سال مقدس ،یوبیل است که پاپ فرانسیس اعالم نمود و برای ما اسقفان وقت بسیار گرانبهاست :
( در آئین کلدانی اسقف ܚܣܝܐ ܚܣܝܘܬܗ حَسیا و حَسیوتا یعنی حامل بخشش است ) و برای کشیشان
در حوزه کارمان تا اینکه رحمت را به خوبی به اجرا در آوریم .این یک فرصت گرانبهاست برای ما
شبانان و خدمت گذاران ،برای توبه و آشتی ،و تالش برای انجام کارهای رحمت .بویژه برای آنان که
از کلیسا دوری جستند ،همانطوری که مسیح ،شبان نیکو ،هیچوقت گناهکار را نراند .باید در قلبهایمان
نعمت رحمت را زنده نگاه داریم و با مردم ،رحمت خدا را با زبان روشن محبت شرح دهیم .با
برادران و خواهرانمان همانطور که پاپ فرانسیس تقاضا نموده است ،با زبان محبت و فروتنی خطاب
کنیم همانند :خواهش می کنم ،ببخشید ،تمنا میکنم تقاضا میکنم ،متشکرم..
 -6پیام سال رحمت چنین آغاز می شود :عیسی مسیح سیمای رحمت خدای پدر  ،که راز ایمان
مسیحی در آن آشکار میگردد .
رحمت یک واژه بی معنا و خشک و خالی نمی باشد .بلکه باید چهره واقعی آن را کشف نماییم و به
آن اقرار نموده  ،تأمل و خدمت کنیم .کارهای رحمت در مقابل تراژدی فقر و ظلم دنیای امروزی  ،ما

را بر آن میدارد تا به قلب انجیل ،جائیکه فقرا در رحمت خدا جای ویژه دارند ،وارد شویم .کلیسا
باید صدای تضرع ومناجات هر مرد و زن را به خدا تقدیم نماید « :ای خداوند احسانات و رحمت
های خود را بیاد آور چونکه آنها از ازل بوده است»  ( .مزمور ) 6 : 52
 -7باید با توسل به نور روح القدس ،درک بهتری از واقعیت زندگیمان داشته باشیم نه به روش
مکانیکی و شیوه ی قانونی  ،به گفته های عیسی تأمل کنیم « سبت برای انسان است ..رحمت می
خواهم و نه قربانی ( متی  .) 7 : 15مانند مریم باکره روح را جستجو نماییم و معنای اتفاقات روزمره
خودمان را درک نماییم « .اما مریم در دل خود متفکر شده  ،این سخنان را نگاه می داشت» ( لوقا : 5
 . ) 11ما در زندگی محتاج سکوت  ،تأمل و دعا هستیم و هدفمان ،انجام کارهای نیک و امید دادن به
جوانان باشد و فراهم نمودن آینده ای خوب برای آنان و همچنین کمک به نیازمندان و سال خردگان و
بیماران و آوارگان و رانده شدگان و کلیه افرادیکه از تنهایی رنج می برند ،معلولین ذهنی و جسمی و
از درد و رنج آنها بکاهیم.
رحمت در رنج و درد زمان حال
 -8برای ما مسیحیان عراق ،شهادت یک موهیت الهی کلیسایی است .و چون اقلیت بسیار کوچکی
هستیم از چگونگی زندگی مسیحی و شهادت  ،امانتداری و مقاومت در مقابل تهدیدهای زیادی که از
هر سو با آنها روبرو هستیم ،کامالً آگاه هستیم .و ممکن است حتی به ریختن خون ما منجر شود این
راه ،فدا کاریهای زیاد می طلبد؛ همانند شهیدان اولیه و شهیدان امروزی همانند اسقف پولس فرج رحو
و کشیشان رغید ،پولس ،شاکر ،وسیم  ،یوسف و ایمانداران بسیار ،گواه بر این امر هستند.
ایمان و شهادت در زبان عربی دارای ریشه واحد هستند« ،شاهد و شهید» .ایمان یک باور اندرونی
بسیار نیرومند است  ،ایمان ،ریشه در « ژن » وجود ما دارد ،ایمان ایدولوژی و یا نظریه ی الهیاتی
نیست بلکه ،مالقات شخصی با عیسی مسیح ،که ما را می شناسد و دوست دارد .به خاطر او همه چیز
را ترک نمودیم همانطوریکه مسیحیان موصل و روستاهای پهنه نینوی درتابستان سال  ،5114ترک
کردند .فداکاری های آنان بی بها است چرا که ،آنها باعث افتخار و سرافرازی ما هستند .ما تمام
وجودمان و یا شاید بیشتر از آن را به مسیح تقدیم می کنیم .این امر ،نیازمند .آمادگی ایمان عمیق و
امید و صبر و شکیبائی است.
 -1ما نمی خواهیم خانه و کاشانه ،روستاها و شهرها و کشورمان را ترک کرده آنرا تخلیه نماییم و
تاریخ دو هزار ساله را دینگونه ،تهی کنیم .سرزمین عراق  ،هویت ما است و خداوند ما را دعوت نمود
تا در این سر زمین شاهد انجیل باشیم و همانند پدرمان ابراهیم و فرزند او .این سرزمین برای همه نا

امیدان ،امیدوار کننده بود ،ما همه ،به عنوان پاتریارک ،اسقفان و کشیشان در خدمت همه مسیحیان و
مسلمانان و یزیدیان ومندایان هستیم .در این زمان پر مشقت و سخت که خاورمیانه را دربرگرفته ،این
مسئولیت و رسالت ما است .نباید برادران و خواهران مصیبت دیده و رانده شدگان و مهاجرین و
نیازمندان و یتیمان و بیوه ها را فراموش کنیم و باید به طرف آنها بشتابیم و به آنها یاری رسانیم ،هر
آنچه در توان داریم به کار گیریم تا دل آنها را با امید و عطوفت پر کنیم .چه نکوست آنچه در توان
داریم با دیگران قسمت کنیم ،این شهادت برای عیسی است ،چه زیباست که با برادران و هموطنان
خودمان دست در دست متحد شویم و امیدمان را برای دفع این مصائب ،یکی نماییم.
برادران و خواهران
 -11رحمت راهی است که در آن ،خدا و عیسی مسیح در دنیای ما حاضرند و درهای آن همواره
گشوده است « .خوشا بحال رحم کننده گان  ،زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد» ( متی ) 7 :2؛ این
است انجیل ما.
 +لویس روفائیل ساکو

