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مدخل
اإىل قراءة الرباءة البابوية "وجه الرحمة"

الأب بيري جورجو جانت�سا

1( مفاجاأة �ساّرة
منذ البداية الر�سمية حلربّيته )19 اآذار 2013(، ما زال البابا 
فرن�سي�س يتحفنا مبفاجاآته ال�ساّرة )على �سبيل املثال: االت�ساالت 
ـُبا�رشة، اختيار بلدان زياراته، اللقاء مبجموعات من  التلفونية امل
اإعالن  اإّن  األخ(.  البيئة  على  باحلفاظ  االلتزام  كانت،  نوع  اأي 
"يوبيل الرحمة اال�ستثنائي" واحدة منها. يف احلقيقة، كان البابا 
الراعوية  ر�سالته  يف  اإّنه،  حيث  زمن،  منذ  املفاجاأة  لهذه  يعّد 
"الرحمة"  كلمة  يذكر   ،)2013 الثاين  ت�رشين   24( االإجنيل"  "فرح 
والب�رش.  الكني�سة  على  اأو  اهلل  على  تطبيقها  �سواء يف  مرة،   32
لي�س هذا فح�سب، بل اإّن الر�سالة كّلها دعوة اإىل الكني�سة اليوم 
كي "ترغب رغبة ال تن�سب يف اأن تقّدم الرحمة، الأّنها اختربت 

رحمة االآب وقوة انت�سارها" )فرح االإجنيل، 24(.
الرحمة"،  "�سنة  فيها  يعلن  التي  الر�سولية،  براءته  ويف 
يرتبط �سوت البابا ب�سوت ي�سوع بالذات، فيكّرر تقريبا نف�س 
الكلمات، التي قالها ي�سوع يف جممع النا�رشة يف بداية ر�سالته 
�سنة ر�سا  واأر�سلني الأعلن...  الرّب علّي،...،  "روح  العلنّية: 

من�سورات مكتبة ي�سوع امللك
بيت �ساحور

مطبعة البطريركية الالتينية - القدس
بيت جاال - تشرين الثاني 2015

سلسلة "بـاب اإلميان"

الروحية احلياة 
1( �سلوات العائلة امل�سيحية

2( يف رحاب اهلل
3( حّبك ناٌر اآكلة...

4( الفرح الكامل: التكري�س الرهباين طريٌق للفرح
5( كالمك، يا رّب، روح وحياة: اأ�سداء الكلمة

6( ريا�سة روحية )1( : املبداأ واالأ�سا�س
7( ريا�سة روحية )2( : املر�س وال�سفاء

8( ريا�سة روحية )3( : اخلطيئة والُغفران
د - زمن املجيء وامليالد 9( ريا�سة روحية )4( : �رش التج�سُّ

10( ريا�سة روحية )5( : دعوة الإتباع ي�سوع
11( ريا�سة روحية )6( : حبٌّ حتى املوت - اآالم وموت ي�سوع

12( ريا�سة روحية )7( : "لقد قام" - احلياة اأقوى من املوت
13( الرباءة البابوية "وجه الرحمة"

14( الرحمة االإلهية: من اهلل الرحيم اإىل الب�رش الرحماء
15( تاأمالت يف الرحمة

16( تاأمل يف لوحة رمرباندت "االبن ال�ساّل"
17( لوحـة "االبن ال�ساّل"
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2( اهلل هو احلّب الرحيم
اإن فكرة اهلل - الثالوث، اهلل - الرحمة، جندها يف الرباءة 
و 8(.   1 رقم  )راجع  نهايتها  و�سطها ويف  بدايتها ويف  كّلها، يف 
وروؤوف،  رحيم  "اإله  هو  ملو�سى،  به  اأُوحي  كما  اهلل،  ا�سم  اإّن 
طويل االأناة كثري الرحمة والوفاء" )خروج 34: 6(. وعندما يقول 
)لوقا6: 36(،  اأباكم رحيم"  اأّن  "كونوا رحماء كما  ي�سوع:  لنا 
للرحمة، ولكن  ال�سماوي فقط منوذًجا  االآب  لنا  يقّدم  فهو ال 
حياة  هي  الثالوثية  احلياة  اإّن  جوَهرها.  بل  ال  ينبوَعها،  اأي�سا 
الذي ي�رشي  املتبادل  الالمتناهي  حّب رحيم، وهو هذا احلّب 
ـُم�سّحي،  بني االآب واالبن والروح القد�س. فاالآب هو احلّب ال
الذي  احلّب  هو  القد�س  والروح  الت�سحية،  احلّب  هو  واالبن 

نقبله يف قلوبنا ونتقا�سمه.
اإّن حّب اهلل الرحيم ال يبقى حم�سوًرا يف ذاته، بل يخلق، 
تن�سد،  التي  اخلالئق،  على  ورحمته  حّبه  يفي�س  وبالتايل 
االأبد  و"اإىل  �سالح"  "الأّنه  ا�سمه،  وت�سّبح  اهلل  جمد  بوجودها، 
رحمته" )مزمور 136: 1(. وهذه الكلمة "اإّن اإىل االأبد رحمته" 
هذا  اآيات  من  اآية  كّل  يف  كالزمة  مرة   وع�رشين  �ست  تتكّرر 
اأّن كّل كائن حّي وكّل عمل من  املزمور. ويوؤّكد هذا التكرار 
اإمّنا هو عطية حّب ورحمة  و�سعبه،  اهلل، خلري خملوقاته  اأعمال 
واأمانة. وهذا ما يجعل كّل الكائنات، ال�سماء واالأر�س واملياه 
)راجع مزمور 65:  وُتن�سد  له  تهتف  والنجوم،  والقمر  وال�سم�س 

عند الرب" )لوقا 4: 18-19(. وكما ي�سري عنوان الرباءة )"وجه 
الرحمة"(، فاإّن ي�سوع هو ال�سورة املنظورة لالآب غري املنظور. 
"اهلل حمّبة" )1 يوحنا 4: 8. 16(، اهلل رحمة، و"االبن الوحيد الذي 
يف ح�سن االآب هو الذي اأخرب عنه" )يوحنا 1: 18(. اإّن ي�سوع 
هو التج�ّسد املرئي حلّب اهلل الرحيم، ويف حياته كّلها، ك�سف 
لنا ي�سوع عن حّب االآب ورحمته الالمتناهية. ولهذا ال�سبب، 
ا، اأّم ي�سوع، يف ت�سبحتها، متّجد الرب من اأجل  فاإّن مرمي اأي�سً
"رحمته من جيل اإىل جيل" )لوقا 1: 50(. وجيلنا، هو بدوره، 
يريد اليوم اأن ي�سغي اإىل دعوة ي�سوع ويعي�س هذه التطويبة التي 

اأعلنها: "طوبى للرحماء، فاإّنهم يرحمون" )متى 5: 7(.
اإّن الرباءة هي الوثيقة البابوية التي تدعو اإىل اليوبيل وحتّدد 
املنا�سبة،  اخلا�ّس،  املو�سوع  التحديد:  وجه  وعلى  معامله، 
اأن  نوّد  املّدة.  املرجّوة،  االأهداف  العمل،  طريقة  الدوافع، 
العام،  املو�سوع  اإّن  واحًدا.  واحًدا  العنا�رش  هذه  عند  نتوّقف 
هذه  من  اإليه  ُينَظر  �سيء  وكّل  الرحمة،  هو  وقلنا،  �سبق  كما 
الزاوية. انطالًقا من قلب اهلل، "الوا�سع الرحمة" )اأف�س�س 2: 4(، 
يعود بنا البابا اإىل اخللق، الذي ما هو اإال ن�سيد لفي�س حّب اهلل 
)راجع املزمور 136 باأكمله(، وينتقل اإىل قلب االإن�سان، الذي خلقه 
اإىل  و�سوال   ،)5-4  :2 اأف�س�س  )راجع  وخّل�سه  الرحيم  اهلل  حّب 
"م�سكن اهلل مع النا�س" )روؤيا 12: 3(، اإىل امللكوت ال�سماوي، 

حيث �سنرتّن "مبراحم الرّب لالأبد" )مزمور 89: 2(.
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ذروتها  اإىل  الرحيمة  حمّبته  وت�سل   .)8 )رقم  الراأفة"  من  خاٍل 
اخلطاأة،  نحن   اأجلنا  من  ال�سليب  على  موته  يف  ا  خ�سو�سً
ولنا  حينه،  يف  ل�سالبيه،  يغفر  اأن  االآب  اإىل  يتو�ّسل  حيث 
اأبِت، اإغفر لهم، الأّنهم ال يعلمون  اليوم، ويف كل وقت: "يا 
ل�سغوطات  اأبًدا  ي�سوع  ير�سخ  )لوقا 23: 34(. مل  يفعلون"  ما 
تالميذه الذين �ساألوه قائلني ب�ساأن الذين كانوا يرف�سونهم: "يا 
رّب، اأتريد اأن تاأمر النار فتنزل من ال�سماء وتاأكلهم؟" )لوقا 9: 
)راجع  يوّبخهم فح�سب  العك�س من ذلك، فهو مل  54(. على 
اأن  لبطر�س،  جوابه  يف  بو�سوح،  عّلمهم  ولكّنه   ،)55  :5 لوقا 
)متى 18:  "ال �سبع مرات، بل �سبعني مرة �سبع مرات"  يغفروا 

22(، اأي دائًما!

4( الإن�سان مدعّو اإىل الت�سبُّه بالآب الرحيم
اإىل  تالميذه  ي�سوع  يدعو  مبثاله،  اأّكدها  التي  ر�سالته،  يف 
العهد  يف  �سعبه  اهلل  حّث  واأن  �سبق  لقد  القدا�سة.  قمم  اأعلى 
 .)44  :11 )االأحبار  قّدو�س"  اأنا  فاإيّن  قدي�سني،  "كونوا  القدمي: 
اأنتم كاملني، كما  "كونوا  ويف �رشيعته اجلديدة، يقول ي�سوع: 
اأن اأباكم ال�سماوي كامل" )متى 5: 48(. واإجنيل لوقا، يف مقابل 
هذه االآية، يحّدد كيف نكون كاملني: "كونوا رحماء كما اأّن 
اأباكم رحيم" )لوقا 6: 36(. اإن لفظة "كما" قويّة جدا. هل ميكن 
اأن نكون ِمْثل اهلل؟ اأبًدا. ولكن لفظة "كما" تعني، بالن�سبة اإلينا 

العجائبية  اأعماله  ا يف  يتجّلى خ�سو�سً احلّب  هذا  ولكن   .)14
التي بها خّل�س �سعبه، - وهي عالمة لتحرير كّل ال�سعوب يف 
مًعا  ال�سوت  رفع  اإىل  الب�رش  يدعو  ما  – وهذا  املخّل�س  امل�سيح 

حلمد اهلل "الأّن اإىل االأبد رحمته".

3( الن�سان هو الكائن الذي يحبّه اهلل ويغفر له
وبدافع  وخياره،  باإرادته  لالأ�سف،  االإن�سان،  ولكّن 
)راجع  الغّدار  ال�سيطان  جتربة  جّراء  ومن  واالأنانية،  الكربياء 
اأميًنا  يظّل  مل   ،)44  :8 )يوحنا  الكذب"  و"اأب   ،)7-1  :3 تكوين 
لهذا احلّب االلهّي، ال بل خانه. فهل يعني ذلك اأّن اهلل تركه، 
بدوره، ومل يتعامل معه برحمة؟  كال، الأّن اهلل لي�س كاالن�سان 
يعلن  فاهلل  يغفر.  ال  الواقع  ويف  يغفر  اأن  عليه  ي�سعب  الذي 
للرحمة  والكامل  الدائم  ا�ستعداده  العبارة  وب�رشيح  با�ستمرار 
واملغفرة: "قد انقلب يفَّ فوؤادي وا�سطرمت اأح�سائي... الأيّن 
اأنا اهلل ال اإن�سان والقّدو�س يف و�سطك فلن اآتي �ساخًطا" )هو�سع 

.)9-8 :11
رحمة  وجه  هو  امل�سيح  "ي�سوع  اهلل،  ابن  فاإّن  ولهذا، 
واأعماله  بكالمه  الرحمة  هذه  جتّلت  وقد   ،)1 )رقم  االآب" 
ومعجزاته، طيلة حياته. اإّن الفقرات 8 و 9 من الرباءة ت�سف 
هاتان  تلّخ�سها  والتي  وتعاليمه،  الرحيم  ي�سوع  اأعمال  لنا 
فيه  �سيء  وال  الرحمة.  عن  يحّدث  فيه  �سيء  "كّل  اجلملتان: 
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نحن امل�سيحيني، اأّننا مدعوون اإىل الت�سّبه بهذا النموذج ال�سامي 
للرحمة، اأال وهو اهلل االآب.

يف اأكرث من مكان يف براءته، يذّكرنا البابا فرن�سي�س بهذه 
لنعي�س من  "لذلك نحن مدعّوون  بي�سوع:  الت�سّبه  اىل  الدعوة 
"طوبى  وي�سيف:   .)9 )رقم  اأوال"  ُرحمنا  قد  الأننا  الرحمة، 
للرحماء، فاإّنهم ُيرحمون" )متى 5: 7( "اإنها الطوبى التي يجب 
 .)9 )رقم  املقّد�سة"  ال�سنة  هذه  خالل  خا�ّس  بالتزام  ُتلهمنا  اأن 
اأن  با�ستطاعتنا  راأفته،  تالم�سنا  فيما  يوم،  بعد  "يوًما  ا:  واأي�سً
ويختم   .)14 )رقم  اجلميع"  جتاه  روؤوفني  ا  اأي�سً نحن  ن�سبح 
ال�سنة  �سعار  اإًذا  هو  هذا  كاالآب...  "رحماء  قائال:  ويلّخ�س 

املقد�سة" )رقم 14(.
ي�سوع  اإّن  باالآب؟  نت�سّبه  اأن  املمكن  من  هل  ولكن 
اإىل  دائًما  يحّثنا  ولكّنه  م�ستحيلة،  اأهداًفا  اأبًدا  علينا  يعر�س  ال 
بذل  اإىل  يدعونا  فهو  االأهداف.  تلك  اإىل  با�ستمرار  ن�سعى  اأن 
عندما  بدوره،  بول�س،  والقدي�س  كاالآب.  نكون  كي  اجلهد 
كان يعّلم مثل هذه االأ�سياء، كان ينطلق من خربته ال�سخ�سية، 
الكمال،  اأدركُت  اأو  اإيّن ح�سلُت على ذلك  اأقول  "ال  فيقول: 
فرن�سي�س  البابا  يّكرره  ما  وهذا  )فيلبي 3: 14-12(.  اأ�سعى"  بل 
بلوغه  ا هدف يجب  اأي�سً الرحمة هي  "اإّن  يقول:  ا عندما  اأي�سً
امل�سرية،  هذه  ولت�سهيل   .)14 )رقم  وت�سحية"  التزاًما  ويتطلب 
ي�سري البابا فرن�سي�س يف براءته اإىل بع�س الطرق العملية لل�سلوك 

يف حياة حافلة بالرحمة، وهي خم�سة. االأوىل تتعّلق بال�سماع 
بالعمل  تتعّلق  واالأخرى   ، نقبله(  الذي  )االإميان  االإ�سغاء  اأو 
الذي نعي�سه(، وهذه كّلها ت�سّب يف االأ�رشار )االإميان  )االإميان 

الذي نحتفل به(.
اخلطوة  الأّنه  االإ�سغاء،  اإىل  البابا  يدعونا  �سيء،  كل ّ قبل 
 .7  :3 العربانيني  اإىل  95؛  )مزمور  �سوته"  اليوم  "ا�سمعوا  االأوىل. 
15(. اإذا اأغلقنا اأذنينا، فال ميكن اأن ُيفتح اأّي باب اآخر. اإّنه يقول 
باحلرف الواحد: " كي نكون قادرين على ممار�سة الرحمة علينا 
اأن ن�سغي قبل كّل �سيء اإىل كلمة اهلل. هذا يعني ا�ستعادة قيمة 
هة اإلينا" )رقم 13(. وهذا اال�سغاء  ال�سمت للتاأّمل بالكلمة املوجَّ
يوؤهلنا اأن نبداأ احلّج، الذي ي�سّكل "عالمة مميزة لل�سنة املقد�سة" 
)رقم 14(. "وللو�سول اأي�سا اإىل "الباب املقد�س" يف روما ويف 
اأي مكان اآخر على كّل واحد اأن يقوم برحلة حّج وفق طاقاته" 
فر�س  وكاأّنه  يوؤخذ  اأاّل  يجب  االلتزام  هذا  مثل  اإّن   .)14 )رقم 
اأّنه خطوة اهتداء ومغفرة، جتاه اهلل  الزامي، بل باالأحرى على 
"وفق طاقاته".  ي�ستطيع،  يقوم مبا  القريب،  وكّل واحد  وجتاه 
يجتهد كّل واحد �سخ�سّيا اأن ي�سري دائًما )وهذا هو معنى احلج( 
نحو امل�سيح، واأن يكون رحيًما كما اأّنه هو رحيم جتاه اجلميع، 

اأي اأن يغفر "كّل واحد الأخيه من �سميم قلبه" )متى 18: 35(.
ي�سوع،  كلمات  فرن�سي�س  البابا  يكّرر  احلّد،  هذا  وعند 
"الرّب  التوبة:  درب  على  االأربع  العملّية  اخلطوات  حتّدد  التي 
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ي�سوع يدلّنا على مراحل احلج الذي يو�سلنا اإىل هذا الهدف: 
"ال تدينوا فال ُتدانوا، ال حتكموا على اأحد فال ُيحكم عليكم، 
اأعفوا ُيعَف عنكم، اأعطوا ُتعطوا: �ستعطون يف اأح�سانكم كياًل 
كرميا مركوًما مهزهًزا طافًحا الأنه ُيكال لكم مبا تكيلون" )لو 6: 
االأفعال  بتف�سري هذه  البابا  يقوم  ثّم،  )رقم 14(. ومن   ")38-37
االأربعة: ال تدينوا، ال حتكموا، اغفروا، اأعطوا )راجع رقم 14(. 
ُترتجم  اأن  يجب  التطبيق،  �سهلة  غري  وهي  االأفعال،  هذه  اإّن 
التقليدية،  الرحمة  باأعمال  نلتزم  باأن  وذلك  ملمو�سة،  باأعمال 
بهذا،  العملي.  التطبيق  مو�سع  ون�سعها  والروحية،  اجل�سدية 
ال�سواحي  اأقا�سي  يعي�سون يف  َمن  على  القلب  انفتاح  "نخترب 
والتي يخلقها غالًبا العامُل املعا�رش بطريقة ماأ�ساوية" )رقم 15(. اأّما 
العون فياأتينا من فوق، عندما نحتفل باأ�رشار االإميان، خ�سو�سا 
�رّشي التوبة واالفخار�ستيا، وعندما نقوم باأعمال تقويّة، كاحلّج. 

وهذه كّلها متنحنا "غفران االآب" )رقم 22(.

5( يوبيل �سنة الرحمة ال�ستثنائي
تعود �سنة اليوبيل اإىل العهد القدمي، كما يذكر �سفر االأحبار 
)25: 8-17(، حيث نقراأ: "قّد�سوا �سنة اخلم�سني ونادوا باإعتاق 
يف االأر�س جلميع اأهلها" )االأحبار 25: 10(. اإّن كلمة "يوبيل"، 
ومن هذا  التي ت�ستق من العربية، تعني "�سوت قرن الكب�س"، 
القرن كان ُي�سنع نوٌع من االأبواق، التي كانت ُت�ستعمل الإعالن 

�سنة اليوبيل. ومن هذا املنطلق، احتفلت الكني�سة الكاثوليكية 
الثامن عام  بونيفا�سيو�س  البابا  اأعلن  اليوبيل، حيث  ب�سنة  ا  اأي�سً
1300 �سنة يوبيل. يف البداية، كان ُيحتفل بهذه ال�سنة يف بداية 
كّل قرن جديد، اأي كّل مئة �سنة. وبعد ذلك، ا�سبحت هذه املدة 
كّل خم�س وع�رشين �سنة، كي يت�سّنى لكّل جيل اأن يحتفل بال�سنة 
املقد�سة. باالإ�سافة اإىل هذه اليوبيالت العاديّة، اأعلنت الكني�سة 
ة.  ا يوبيالت ا�ستثنائية، ملنا�سبة حدث ما اأو يف منا�سبات خا�سّ اي�سً
كانت ال�سنوات املقد�سة االأخرية �سنة 1933، التي اأعلنها البابا 
بيو�س احلادي ع�رش ملنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�رش للفداء، و�سنة 
و�سنة 1983  الثاين،  الفاتيكاين  املجمع  انتهاء  ملنا�سبة   1966
على  �سنة   1950 ملرور  الثاين  بول�س  يوحنا  البابا  اأعلنها  التي 
الفداء. اأما اليوبيل احلايل، الذي يبداأ يف الثامن من كانون االأول 
من هذه ال�سنة )يف عيد مرمي العذراء الربيئة من اخلطيئة االأ�سلية( 
وينتهي يف الع�رشين من ت�رشين الثاين عام 2016 )عيد ي�سوع 
اخلم�سون  الذكرى  هو  االأول  رئي�سان:  �سببان  فله  امللك(، 
االأول  كانون   8( الثاين  الفاتيكاين  امل�سكوين  املجمع  النتهاء 
1965( الذي "بداأت معه الكني�سة م�سرية جديدة يف تاريخها" 
با�ستمرار  فرن�سي�س  البابا  اإليه  يعود  والذي  والثاين،  4(؛  )رقم 
الأّن  الرحمة،  لعي�س  اليوم  حاجتنا  هو  واأعماله،  تعاليمه  يف 
"الدعامة التي ترتكز اإليها الكني�سة هي الرحمة... اإّن م�سداقّية 
.)10 )رقم  والروؤوفة"  الرحومة  املحبة  طريق  عرب  متّر  الكني�سة 
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6( جوانب خا�سة 
�سنة  يف  التقليدية  االأعمال  اإىل  وباالإ�سافة  براءته،  يف 
اليوبيل، كاحلّج، على �سبيل املثال )رقم 14( والغفران )رقم 22(، 
وهي تقليدية يف كّل �سنة يوبيل، رّكز البابا فرن�سي�س على بع�س 
اجلوانب اخلا�سة، التي تتجاوب مع زمننا احلا�رش. واحدة منها 
االإر�ساليات1  ينّظمون  الذين   ،)18 )رقم  الرحمة"  "مر�سلو  هي 
لل�سعب. ولهذه املنا�سبة، يعطيهم البابا ال�سلطة باأن مينحوا احلّلة 
جانب  وثّمة  الر�سويل.  للكر�سي  املحفوظة  اخلطايا  عن  حتى 
الذين  والن�ساء  "الرجال  اإىل  املوّجه  النداء  وهو  اآخر،  خا�ّس 
اأو  الداعمني  "االأ�سخا�س  واإىل  اإجرامية"  ملجموعة  ينتمون 
لتغيري  الفر�سة  ي�ستفديوا من هذه  كي  الف�ساد"،  مع  املتواطئني 
لتغيري  الوقت  اإنه  احلياة!  لتغيري  املالئم  الوقت  )"اإّنه  قلوبهم 
ا جانب خا�ّس اآخر، وهو امل�ساركة،  القلب" رقم 19(. وثّمة اأي�سً
خ�سو�سا  االأخرى،  الدينية  التقاليد  مع  الرحمة،  مو�سوع  يف 
اليهودية واال�سالم، كي نكون جميعا "اأكرث انفتاًحا على احلوار 
ا ب�سكل اأف�سل؛ ولُتِزل كّل �سكل  كي نعرف ونفهم بع�سنا بع�سً
اأ�سكال  من  �سكل  كّل  ولُتبَعد  واالزدراء  االنغالق  اأ�سكال  من 

العنف والتمييز!" )رقم 23(.

"االإر�ساليات" هي مبادرة رعوية تقوم بها جماعة ما اأو رعية ما، يف فرتة ما )يف   )1
لدعوة  ومتعددة  متنوعة  ن�ساطات  م  تنظَّ وفيها  مثال(،  االأربعيني،  ال�سيام  زمن 

املوؤمنني اإىل التوبة واإىل التعّمق يف اإميانهم.

7( م�سرية يجب موا�سلتها
اأّن  مبا  اليوبيل؟  �سنة  ختام  بعد  اأي   ،2016 بعد  وماذا 
ا، اأي اأن  اهلل دائم الرحمة، هكذا يجب اأن يكون اأبناء اهلل اأي�سً
يوا�سلوا ال�سري على طريق الرحمة بغري انقطاع. وهذه هي اأمنية 
املقبلة  ال�سنوات  باأن تكون  ا  اأي�سً اأرغب  "كما  البابا فرن�سي�س: 
للقاء كّل �سخ�س حاملني �سالح اهلل  بالرحمة فنذهب  م�سَبعة 
الرحمة  بل�سم  وبعيدين،  موؤمنني  اجلميع،  اإىل  لي�سل  وحنانه! 

كعالمة مللكوت اهلل احلا�رش بيننا" )رقم 5(.
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وجه الرحمة
مر�سوم الدعوة اإىل اليوبيل ال�ستثنائي

"يوبيل الرحمة"
للبابا فرن�سي�س

على الذين سيقرؤون هذه الرسالة النعمة، الرحمة والسالم
اأّن �رّش االإميان  يبدو  امل�سيح هو وجه رحمة االآب.  ي�سوع   1
اأ�سبحت حّيًة  �سه يف هذه الكلمة. لقد  امل�سيحي قد وجد ملخَّ
"الوا�سع  االآب  اإّن  النا�رشّي.  ي�سوع  ذروتها يف  وبلغت  ومرئّية 
"اإله َرحيم  اأظهر ا�سمه ملو�سى كـ  اأن  )اأف 2: 4(، وبعد  الرحمة" 
 ،)6  :34 )خروج  والَوفاء"  حَمة  اَلَرّ َكثرُي  االأَناِة  َطويُل  وَروؤُوف، 
واأوقات  خمتلفة  بطرق  االإلهّية  طبيعته  ك�سف  عن  اأبًدا  يكَفّ  مل 
عديدة من التاريخ. فلما "مّت الزمان" )غال 4: 4(، وعندما كان كّل 
ز بح�سب خمّططه اخلال�سي، اأر�سل ابنه مولوًدا من  �سيء قد ُجِهّ
العذراء مرمي ليظهر لنا حّبه ب�سكل نهائّي. من يراه يَر االآب )را. 
اهلل من خالل كلمته  ُيظهر رحمة  النا�رشي  في�سوع  يو 14: 9(. 

وت�رشفاته وح�سوره الذاتي الكامل ]1[.

اإّنه  الرحمة.  �رّش  يف  للتاأمل  الدوام  على  بحاجة  نحن   2
م�سدر فرح و�سكينة و�سالم. اإّنه �رشط خلال�سنا. الرحمة: هي 

النهائي  الثالوث االأقد�س. الرحمة: هي العمل  كلمة تظهر �رّش 
هي  الرحمة:  لقائنا.  اإىل  اهلل  ياأتي  خالله  من  الذي  واالأ�سمى 
ينظر  عندما  �سخ�س  كّل  قلب  تقيم يف  التي  االأ�سا�سية  ال�رشيعة 
بعينني �سادقتني اإىل االأخ الذي يلتقيه يف م�سرية احلياة. الرحمة: 
هي الدرب الذي يوّحد اهلل باالإن�سان، الأّنها تفتح القلب على 

الرجاء باأّننا حمبوبون اإىل االأبد بالرغم من حمدودّية خطيئتنا.

لنثّبت  قوّي  ب�سكل  مدعوين  فيها  نكون  اأوقات  هناك   3
االآب.  لعمل  فّعالة  عالمة  بدورنا  لن�سبح  الرحمة  على  النظر 
ولذلك اأعلنُت يوبياًل ا�ستثنائًيّا للرحمة كزمن مالئم للكني�سة، 

لكي يعزز �سهادة املوؤمنني ويفّعلها.
�ستفتتح ال�سنة املقد�سة يف الثامن من كانون االأول دي�سمرب 
الليتورجي  العيد  هذا  دن�س.  بال  احلبل  عيد  يف   ،2015 عام 
اآدم  بعد خطيئة  التاريخ.  فجر  منذ  اهلل  اأ�سلوب عمل  اإىل  ي�سري 
وحواء، مل ي�ساأ اهلل اأن يرتك الب�رشيّة وحدها حتت رحمة ال�رّش. 
ولذلك فّكر واأراد اأن ت�سبح مرمي القدي�سة، التي هي بال عيب 
خطورة  اإزاء  االإن�سان.  لفادي  ا  اأًمّ  ،)4  :1 اأف  )را.  املحّبة  يف 
اخلطيئة يجيب اهلل مبلء املغفرة. فالرحمة �ستكون على الدوام 
اهلل  ملحّبة  ا  حًدّ ي�سع  اأن  الأحٍد  ميكن  ولن  خطيئة  اأي  من  اأكرب 
التي تغفر. يف عيد احلبل بال دن�س �ساأفرح بفتح الباب املقّد�س. 
�سيكون يف هذه املنا�سبة باًبا للرحمة �سيتمكن كّل من يدخل من 

خالله من اختبار حمبة اهلل الذي يعّزي ويغفر ويعطي الرجاء.



17الرباءة البابوية "وجه الرحمة"16 مدخل اإىل قراءة الرباءة البابوية

�سُيفتح  املجيء،  زمن  من  الثالث  التايل،  االأحد  يوم  ويف 
يوحنا  القدي�س  بازيليك  روما،  كاتدرائّية  يف  ـُقّد�س  امل الباب 
البازيليكات  يف  املقد�س  الباب  �سُيفتح  والحًقا  الالتريان. 
د يف كّل كني�سة خا�سة،  البابويّة االأخرى. يف االأحد عينه �ساأُحِدّ
اأو  املوؤمنني،  جلميع  االأم  الكني�سة  ت�سكل  التي  الكاتدرائّية  يف 
خا�سة،  اأهمّية  ذات  كني�سة  يف  اأو  االأخرى  الكاتدرائّيات  يف 
للرحمة.  ُم�سابه  باٌب  باأ�رشها  املقّد�سة  ال�سنة  خالل  ُيفتح  باأن 
يف  ا  اأي�سً ُيفتح  اأن  الباب  لهذا  ميكن  االأ�سقف،  وباختيار 
تلم�سهم  الذين غالًبا ما  العديد من احلّجاج،  املزارات، وجهة 
ال�سبيل  ويجدون  املقّد�سة  االأماكن  هذه  يف  قلوبهم  يف  النعمة 
لالرتداد. وبالتايل �ستكون كل كني�سة خا�سة معنّية بعي�س هذه 
ال�سنة املقّد�سة كزمن ا�ستثنائّي للنعمة والتجّدد الروحي. لذلك 
�سُيحتفل باليوبيل يف روما ويف الكنائ�س اخلا�سة كعالمة مرئّية 

ل�رشكة الكني�سة باأ�رشها.

الأّنه  دي�سمرب  االأول  الثامن من كانون  تاريخ  لقد اخرتت   4
�ساأفتح  احلديث.  الكني�سة  لتاريخ  بالن�سبة  باملعاين  غنّي  تاريخ 
الباب املقد�س يف الواقع يف الذكرى اخلم�سني الختتام املجمع 
الثاين. الكني�سة ت�سعر باحلاجة الإبقاء هذا  الفاتيكاين امل�سكوين 
احلدث حًيّا، اإذ قد بداأت معه م�سرية جديدة يف تاريخها. فاالآباء 
املجتمعون يف املجمع قد اأح�ّسوا بقوة، كنفحة حقيقية للروح 
باأ�سلوب  ع�رشهم  لرجال  اهلل  عن  التحّدث  ب�رشورة  القد�س، 

مفهوم اأكرث. واإذ مّت هدم اجلدران التي، ولزمن طويل، قد حب�ست 
الكني�سة داخل مدينة ذات امتيازات، فقد حان الوقت الإعالن 
االإجنيل بطريقة جديدة. مرحلة جديدة من الب�سارة. التزام جديد 
جلميع امل�سيحيني لي�سهدوا الإميانهم بحما�س وقناعة. فالكني�سة 

كانت ت�سعر مب�سوؤولية كونها عالمة حّية ملحبة االآب يف العامل.
تعود اإىل ذهني الكلمات الغنّية باملعاين التي قالها القدي�س 
يوحنا الثالث والع�رشون يف افتتاح املجمع للداللة على الدرب 
ت�ستعمل  اأن  االآن  امل�سيح  عرو�س  ل  "تف�سّ اتباعها:  ينبغي  التي 
والتزُمّت...  الق�ساوة  اأ�سلحة  حتمل  اأن  من  بداًل  الرحمة  دواء 
الكاثوليكية  احلقيقة  �سعلة  ترفع  واإذ  الكاثوليكية،  فالكني�سة 
بوا�سطة هذا املجمع امل�سكوين، تريد اأن تظهر نف�سها اأّما حمبذة 
للجميع، لطيفة و�سبورة يحركها ال�سالح والرحمة جتاه االأبناء 
الطوباوي  ا  اأي�سً جند  عينه  االإطار  يف   ."]2[ عنها  املنف�سلني 
بول�س ال�ساد�س الذي عرّب يف ختام املجمع قائاًل: "نريد اأن ن�سري 
ة  وق�سّ خا�س...  ب�سكل  املحبة  كانت  جممعنا  اهتمام  اأّن  اإىل 
كما  املجمع...  روحانية  منوذج  �سّكلت  قد  القدمية  ال�سامري 
الب�رشي  العامل  على  واإعجاب  حمّبة  تيار  املجمع  من  فا�س  وقد 
املحبة  تتطّلبه  ما  هذا  الأّن  نعم؛  االأخطاء،  اأُدينت  املعا�رش. 
وحمّبة.  واحرتام  فقط  فتاأنيب  لالأ�سخا�س  اأما  ا،  اأي�سً واحلقيقة 
ـُثبطة م�ساعدات ُم�سّجعة؛ وبدل االإنذارات  فبدل التحاليل الـم
املوؤذية انطلقت من املجمع ر�سائل ثقة اإىل العامل املعا�رش: فقيمه 
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رت  ا، اأُع�سدت جهوده وُطِهّ مت اأي�سً مل حُترتم وح�سب بل ُكِرّ
اأمًرا  نلحظ  اأن  ا  اأي�سً علينا  ينبغي  كما  وتباركت...  طموحاته 
واحد:  اجتاه  يف  باأ�رشه  العقائدي  الغنى  هذا  توّجه  لقد  اآخر: 

خدمة االإن�سان. االإن�سان يف كّل ظرف ومر�س وحاجة" ]3[.
مب�ساعر االمتنان هذه ملا نالته الكني�سة وم�ساعر امل�سوؤولية 
جتاه الواجب الذي ينتظرنا، �سنعرب الباب املقّد�س وكّلنا ثقة باأن 
حّجنا  م�سرية  و�ستع�سد  �سرتافقنا  املوت  من  القائم  الرّب  قوة 
على الدوام. ليكن الروح القد�س، الذي يقود خطوات املوؤمنني 
ليعاونوا يف عمل اخلال�س الذي حّققه امل�سيح، مر�سد �سعب اهلل 

وع�سده، في�ساعده على التاأّمل يف وجه الرحمة ]4[.

�سُتختتم ال�سنة اليوبيلية يف عيد ي�سوع امل�سيح ملك الكون،   5
يف الع�رشين من ت�رشين الثاين نوفمرب عام 2016. يف ذاك اليوم، 
باإغالق الباب املقّد�س، �ستغمرنا م�ساعر االمتنان وال�سكر جتاه 
هذا.  اال�ستثنائي  النعمة  بزمن  لنا  �سمح  الأّنه  االأقد�س  الثالوث 
اإىل  الوا�سع  والكون  باأ�رشها  والب�رشّية  الكني�سة،  حياة  �سنِكُل 
اأجل  من  ال�سباح  كندى  رحمته  يفي�س  لكي  امل�سيح،  �سلطان 
ا  تاريخ خ�سب ُيبنى بالتزام اجلميع بامل�ستقبل. كما اأرغب اأي�سً
كّل  للقاء  فنذهب  بالرحمة  م�سبعة  املقبلة  ال�سنوات  تكون  باأن 
�سخ�س حاملني �سالح اهلل وحنانه! لي�سل اإىل اجلميع، موؤمنني 

وبعيدين، بل�سم الرحمة كعالمة مللكوت اهلل احلا�رش بيننا.

"ا�ستعمال الرحمة هو من ميزات اهلل وبهذا االأمر تظهر   6
قدرته ب�سكل خا�س" ]5[. اإن كلمات القدي�س توما االأكويني 
ُتظهر كيف اأّن الرحمة االإلهّية لي�ست اأبًدا عالمة �سعف بل هي 
ميزة قدرة اهلل. ولذلك، ت�سّلي الليتورجيا، يف اإحدى �سلوات 
اإذ   ، اأ�سمى جتٍلّ اجلماعة القدمية: "اللهم، يا من تتجّلى قدرتك 
ترحم وتغفر" ]6[. فاهلل �سيكون على الدوام يف تاريخ الب�رشية 

ـُدِبّر، القّدو�س والرحوم. كذلك احلا�رش والقريب، امل
بهاتني الكلمتني ي�ستعني العهد القدمي  "�سبور ورحوم": 
يف  ملمو�ًسا  تاأكيًدا  يجد  رحيًما  اهلل  كون  اهلل.  طبيعة  لي�سف 
على  �سالحه  ي�سود  حيث  اخلال�س  تاريخ  من  عديدة  اأعمال 
عظمة  ُتظهر  خا�س،  ب�سكل  املزامري،  اإن  والدمار.  الق�سا�س 
وَي�ْسفي  اآثاِمِك  َجميَع  َيغِفُر  اَلّذي  "هو  هذه:  االإلهي  العمل 
حَمِة  ِبالَرّ وُيَكللِك  َحياَتِك  الهوِة  ِمَن  َيفَتدي  ِك،  اأَْمرا�سِ َجميَع 
اآخر  ي�سهد مزمور  اأو�سح  )مز 103: 3- 4(. وب�سكل  اأفة"  والَرّ
ِللمْظلومني  احُلْكِم  "جُمْري  امللمو�سة:  الرحمة  عالمات  على 
َيفَتُح  ُبّ  الَرّ االأَ�رْشى.  ُقيوَد  َيُحُلّ  ُبّ  الَرّ ُخبًزا.  اجِلياِع  راِزِق 
االأْبرار.  ُيِحُبّ  ّب  الَرّ اِزحني.  الَرّ ُينِه�ُس  ّب  الَرّ الُعْميان  ُعيوَن 
االأَ�رْشاَر  ُلّ  وُي�سِ واالأَرَمَلة  الَيتيم  ويوؤَّيُد  الّنزالء  َيحَفُظ  ُبّ  الَرّ
اأخرى  عبارات  هذه  وختاًما،   .)9  -7  :146 )مز  َطريِقهم"  يف 
ّمُد  وُي�سَ الُقلوب  ُمنَك�رِشي  َيثني  "]الرب[  املزمور:  ل�ساحب 
االأَر�س"  حتى  االأَ�رْشاَر  وُيِذُلّ  عاء  الُو�سَ يوؤيُد  ُبّ  الَرّ ِجراَحهم. 
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اإًذا لي�ست فكرة جمّردة بل حقيقة  )مز 147: 3. 6(. فرحمة اهلل 
ملمو�سة يظهر من خاللها حمّبته كاأب واأّم يتاأّثران حتى االأح�ساء 
من اأجل ابنهما. وبالتايل ميكن القول حقيقة باأّنه حّب "نابع من 
ياأتي من الداخل ك�سعور عميق وطبيعي، مكّون من  القلب". 

احلنان وال�سفقة، ت�سامح ومغفرة.

"اإّن اإىل االأبد رحمته" هي الالزمة التي تتكّرر بعد كّل اآية   7
الرحمة،  بقّوة  اهلل.  ة وحي  ق�سّ ُتروى  بينما  املزمور 136  من 
حتمل اأحداث العهد القدمي كّلها قيمة خال�سّية عميقة. الرحمة 
التكرار  اأّن  يبدو  خال�س.  تاريخ  اإ�رشائيل  مع  اهلل  تاريخ  جتعل 
يرغب  املزمور،  يكّرر  كما  رحمته"،  االأبد  اإىل  "اإّن  امل�ستمر: 
باأن يك�رش دائرة املكان والزمان لُيدخل كّل �سيء يف �رّش احلّب 
االأبدي. كما ولو كنا نريد القول باأّنه لي�س يف التاريخ فقط بل 
ا �سيكون االإن�سان على الدوام حتت نظر االآب  اأي�سً واإىل االأبد 
قد  اإ�رشائيل  �سعب  يكون  اأن  ال�سدفة  وليد  من  ولي�س  الرحيم. 
اأراد اأن ُيدخل هذا املزمور، "التهليل الكبري" كما ي�سّمونه، يف 

االحتفاالت الليتورجية االأكرث اأهمّية.
ما  وهذا  هذا.  الرحمة  مزمور  ي�سوع  �سّلى  االآالم  قبل 
يوؤّكده االإجنيلي متى عندما يقول: "وبعد اأن �سّبحوا" )متى 26: 
كان  فبينما  الزيتون.  جبل  اإىل  والتالميذ  ي�سوع  خرج   ،)30
يوؤ�ّس�س االفخار�ستيا، كتذكار اأبدي له ولف�سحه، و�سع ي�سوع 
ب�سكل رمزي عمل الوحي ال�سامي هذا يف �سوء الرحمة. ويف 

ل�رّش  اآالمه وموته مدرًكا  يعي�س  ي�سوع  عينه كان  الرحمة  اإطار 
احلب الكبري الذي �سيتّم على ال�سليب. اإّن معرفتنا باأّن ي�سوع 
ا، جتعله اأكرث اأهمّية بالن�سبة لنا  نف�سه قد �سّلى هذا املزمور اأي�سً
نحن امل�سيحيني وتلزمنا باتخاذ هذه الالزمة يف �سالة ت�سبيحنا 

اليومّية: "اإّن اإىل االأبد رحمته".

بتثبيت النظر على ي�سوع وعلى وجهه الرحيم ميكننا اأن   8
نفهم حمبة الثالوث االأقد�س. فالر�سالة التي نالها ي�سوع من االآب 
هي باأن ُيظهر �رّش املحّبة االإلهّية مبلئه. "اهلل حمبة" )1 يوحنا 4: 8. 
16(، يوؤّكد االإجنيلي يوحنا للمرة االأوىل والوحيدة يف الكتاب 
املقد�س بكامله. وهذه املحّبة قد اأ�سبحت مرئّية وملمو�سة يف 
ذاتها  تبذل  اإال حمّبة، حمّبة  لي�س  باأ�رشها. و�سخ�سه  ي�سوع  حياة 
�سيًئا  تظهر  منه  يقرتبون  الذين  االأ�سخا�س  مع  وعالقاته  جماًنا. 
ا جتاه اخلطاأة  فريًدا ال يتكّرر. االآيات التي يقوم بها، وخ�سو�سً
والفقراء واملهم�سني، املر�سى واملتاأمّلني هي حتت راية الرحمة. 
كّل �سيء فيه يحّدث عن الرحمة. وال �سيء فيه خال من الراأفة.

اأّنهم  راأى  واإذ  تتبعه،  كانت  التي  اجلموع  اإزاء  في�سوع، 
تعبون ورازحون، �سائعون بال مر�سد، �سعر يف عمق قلبه ب�سفقة 
ال�سفوق �سفى  بقّوة هذا احلّب  )را. متى 9: 36(.  كبرية جتاههم 
مون له )را. متى 14: 14(، وبالقليل من  املر�سى الذين كانوا ُيقَدّ
اخلبز وال�سمك اأ�سبع جموًعا كبرية )را. متى 15: 37(. فالرحمة 
هي التي كانت حتّرك ي�سوع يف جميع الظروف، ومن خاللها 
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كان يقراأ يف قلوب حماوريه ويجيبهم على حاجتهم احلقيقّية. 
عندما التقى اأرملة نائني التي كانت حتمل ابنها الوحيد اإىل القرب، 
اأخذته ال�سفقة على االأمل الكبري لالأّم التي كانت تبكي، واأعاد 
اإليها ابنها مقيًما اإّياه من املوت )را. لوقا 7: 15(. وبعد اأن حّرر 
املم�سو�س ناحية اجلرا�سّيني، اأوكل اإليه هذه املهّمة: "اأخرب بكّل 
ما �سنع الرّب اإليك وبرحمته لك" )مر 5: 19(. تدخل يف هذا 
ا دعوة متى، واإذا به ميّر اأمام بيت اجلباية حّدق ي�سوع  االإطار اأي�سً
بعيني مّتى. لقد كانت نظرة مفعمة بالرحمة تغفر خطايا ذاك 
هو،  واختاره  االآخرين  التالميذ  مقاومة  على  وتغّلب  الرجل، 
لهذا  تف�سريه  يف  ع�رش.  االإثني  اأحد  لي�سبح  والع�ّسار،  اخلاطئ 
امل�سهد من االإجنيل، يكتب القدي�س بيدا املكّرم باأن ي�سوع نظر 
اإىل مّتى مبحّبة رحيمة واختاره: نظر اإليه برحمة واختاره ]7[. 

لقد اأّثرت يّف هذه العبارة دوًما لدرجة اأّنها اأ�سبحت �سعاري.

اهلل  طبيعة  ي�سوع  ُيظهر  للرحمة،  �سة  املخ�سّ االأمثال  يف   9
الرف�س  على  ويتغّلب  اخلطيئة  يحّل  اأن  قبل  ي�ست�سلم  ال  كاأب 
ب�سكل  منها  ثالثة  االأمثال،  هذه  نعرف  والرحمة.  بال�سفقة 
خا�س: مثل اخلروف ال�سائع، مثل الدرهم ال�سائع ومثل االأب 
دائًما  اهلل  االأمثال، يظهر  لو 15: 1-32(. يف هذه  )را.  واالبنني 
نواة  ا  اأي�سً فيها  جند  يغفر.  عندما  ال�سّيما  بالفرح  يفي�س  وهو 
تتغّلب  التي  كالقّوة  الرحمة  تقدم  الأّنها  اإمياننا،  ونواة  االإجنيل 

على كّل �سيء ومتالأ القلب حمّبة وتعّزي باملغفرة.

اآخر،  مثل  من  ن�ستخل�س،  اأن  ميكننا  ذلك  عن  وف�ساًل 
ا على �سوؤال بطر�س  تعليًما من اأجل اأ�سلوب حياتنا امل�سيحّي. رًدّ
حول كم مّرة ينبغي على املرء اأن يغفر، يجيب ي�سوع: "ال اأقول 
)متى 18، 22(،  مّرات"  �سبع  مّرة  �سبعني  بل  مرات،  �سبع  لك: 
ليوؤدي  �سّيده  دعاه  الذي  ال�سفقة"،  القليل  "العبد  مثل  ويخرب 
من  واأعفاه  مواله  فاأ�سفق  �ساجًدا،  العبد  فتو�ّسله  كبرًيا،  ديًنا  له 
الدين. وملا خرج ذلك العبد لقي عبًدا من اأ�سحابه مديًنا له مبائة 
ذهب  بل  ير�َس  فلم  يرحمه  باأن  جاثًيا  �ساحبه  فتو�ّسله  دينار، 
كثرًيا  غ�سب  جرى  مبا  �سّيده  عرف  وملا  ال�سجن.  يف  واألقاه 
ا  وا�ستدعى ذلك العبد وقال له: "اأما كان يجب عليك اأنت اأي�سً
وختم   .)33  ،18 )متى  اأنا؟"  رحمتك  كما  �ساحبك  ترحم  اأن 
ا يفعل بكم اأبي ال�سماوي، اإن مل يغفر كُلّ  ي�سوع: "هكذا اأي�سً

واحد منكم الأخيه من �سميم قلبه" )متى 18: 35(.

يحتوي املثل على تعليم عميق لكّل فرد منا. ي�سوع يوؤّكد 
ا  اأّن الرحمة لي�ست فقط ت�رّشف االآب، واإمّنا ت�سبح املعيار اأي�سً
لفهم من هم اأبناوؤه احلقيقيون. لذلك نحن مدعّوون لنعي�س من 
اأواًل، فت�سبح مغفرة االإ�ساءات التعبري  الرحمة، الأّننا قد ُرحمنا 
ال  اأمًرا  امل�سيحيني  نحن  لنا  وبالن�سبة  الرحيم  للحّب  االأو�سح 
ذلك  ومع  اأحياًنا!  نغفر  اأن  �سعًبا  لنا  يبدو  كم  جتاهله.  ميكننا 
اإىل  لنبلغ  ال�سعيفتني  التي ُو�سعت بني يدينا  فاملغفرة هي االأداة 
اإّن ترك احلقد والغ�سب والعنف واالنتقام هي  القلب.  �سكينة 
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ال�رشوط ال�رشوريّة لنعي�س �سعداء. لنقبل اإًذا دعوة الر�سول: "ال 
ا اإىل  تغُربَنّ ال�سم�س على غ�سبكم" )اأف 4: 26(. ولُن�سِغ خ�سو�سً
كلمة ي�سوع الذي و�سع الرحمة كمثال حياة ومعيار م�سداقّية 
الإمياننا: "طوبى للرحماء فاإّنهم ُيرحمون" )متى 5: 7( اإّنها الطوبى 

التي يجب اأن ُتلهمنا بالتزام خا�س خالل هذه ال�سنة املقد�سة.
هي  املقد�س  الكتاب  يف  الرحمة  اإّن  معلوم  هو  وكما 
الكلمة االأ�سا�سّية لالإ�سارة اإىل ت�رّشف اهلل جتاهنا. فهو ال يتوّقف 
فقط عند تاأكيد حمّبته لنا بل يجعلها مرئّية وملمو�سة. من جهة 
الأّنها  جمّردة،  كلمة  تكون  اأن  اأبًدا  للمحّبة  ميكن  ال  اأخرى، 
من  تظهر  وت�رّشفات  ومواقف  نوايا  ملمو�سة:  حياة  بطبيعتها 
جتاهنا.  م�سوؤوليته  هي  اهلل  رحمة  اإّن  اليومي.  الت�رّشف  خالل 
هو ي�سعر باأّنه م�سوؤول، اأي يتمنى خرينا ويريد اأن يرانا �سعداء 
تتوجه  اأن  ينبغي  عينه  التناغم  ويف  وال�سكينة.  بالفرح  نفي�س 
حمّبة امل�سيحيني الرحيمة، فكما ُيحّب االآب هكذا يحب االأبناء 
ا مدعّوون لنكون رحماء  ا. وكما هو رحيم هكذا نحن اأي�سً اأي�سً

مع بع�سنا البع�س.

الرحمة.  هي  الكني�سة  اإليها  ترتكز  التي  الدعامة  اإّن   10
به  تتوّجه  الذي  باحلنان  ُيلّف  اأن  ينبغي  الرعوي  ن�ساطها  وكّل 
اإعالنها و�سهادتها  اأي جزء من  يفتقر  اأاّل  املوؤمنني؛ وينبغي  اإىل 
طريق  عرب  متّر  الكني�سة  م�سداقّية  اإّن  الرحمة.  من  العامل  حيال 
املحّبة الرحومة والروؤوفة. الكني�سة تعي�س "رغبة ال تن�سب يف 

تقدمي الرحمة" ]8[. وقد نكون ن�سينا لوقت طويل اأن ندّل على 
درب الرحمة ونعي�سها. اإّن جتربة املطالبة بالعدالة وح�سب على 
الدوام، جعلتنا نن�سى اأّن هذه هي اخلطوة االأوىل، اإّنها �رشورية 
ذلك  من  اأبعد  للذهاب  حتتاج  الكني�سة  لكّن  عنها،  غنى  وال 
اأن  املحزن  من  اأخرى،  واأهّم. ومن جهة  اأ�سمى  لبلوغ هدف 
نرى اأّن خربة املغفرة يف ثقافتنا �سارت نادرة. ويبدو اأّن هذه 
االأحيان. لكن بدون  بع�س  تتال�سى يف  نف�سها راحت  الكلمة 
�سهادة املغفرة ت�سبح احلياة عقيمة وتفقد خ�سوبتها، كما ولو 
كّنا نعي�س يف �سحراء قاحلة. لقد اآن االأوان بالن�سبة للكني�سة اأن 
اآن االأوان للعودة  تاأخذ على عاتقها اإعالن املغفرة بفرح. لقد 
االخوة  �سعف  اأكتافنا  على  نحمل  كي  جوهري  هو  ما  اإىل 
وتبعث  اإىل حياة جديدة  تقيمنا  قّوة  هي  املغفرة  و�سعوباتهم. 

ال�سجاعة الالزمة للتطّلع نحو امل�ستقبل برجاء.

ال ي�سعنا اأن نن�سى التعاليم العظيمة التي قّدمها لنا القّدي�س   11
"الغني  الثانية  العامة  ر�سالته  خالل  من  الثاين  بول�س  يوحنا 
باملراحم" والتي مل تكن متوقعة وفاجاأت كثريين بفعل املو�سوع 
الذي عاجلته. واأوّد التذكري بعبارتني بنوع خا�س. لقد �سلط البابا 
القّدي�س ال�سوء، قبل كّل �سيء، على ن�سيان مو�سوع الرحمة يف 
ا  ثقافة ع�رشنا: "اإّن عقلية هذا الع�رش احلا�رش تبدو رمّبا اأ�سد رف�سً
اإىل  ت�سعى  اإّنها  بل  ال  ال�سالفة؛  االأجيال  عقلية  من  اهلل  لرحمة 
الق�ساء على فكرة الرحمة وا�ستئ�سالها من قلب االإن�سان. واإّن 
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لفظة الرحمة مبا لها من مفهوم تبدو وكاأّنها تزعج االإن�سان الذي 
اأ�سبح اليوم اأكرث منه يف غابر االأيام �سّيًدا اأخ�سع االأر�س وت�سّلط 
عليها )را. تك 1: 28( بف�سل ما اأحرز من تقّدم عظيم، مل يعرف 
ال�سيادة  العلوم والتقنية. ومل ترتك هذه  من ذي قبل، يف حقل 
على االأر�س امل�سّلم بها اأحيانًا من جهة واحدة ت�سليمًا �سطحيًا، 
جمااًل على ما يبدو، للرحمة... ولهذا ال�سبب فاإّن الكثريين من 
النا�س واملجتمعات يف حالة الكني�سة والعامل احلا�رشة، يّتجهون 
.]9[ اهلل"  رحمة  اإىل  التعبري،  �سّح  اإذا  عفوي،  �سبه  اجتاًها 

اإىل  الثاين  بول�س  يوحنا  القدي�س  �سعى  ذلك  عن  ف�سال 
عاملنا  يف  لها  وال�سهادة  الرحمة  اإعالن  اإحلاحّية  على  التحفيز 
اإن�ساين،  هو  ما  وجلميع  لالإن�سان،  حمّبتنا  علينا  "متليها  املعا�رش: 
وهو يف اعتقاد الكثريين من معا�رشينا، معّر�س خلطر كبري ... 
يدفعنا �رّش امل�سيح اإىل اإعالن الرحمة، بو�سفها حمّبة اهلل الرحيمة، 
اإىل  ا  اأي�سً ال�رّش  هذا  ويدعونا  هذا.  امل�سيح  �رش  يف  جتّلت  التي 
االرتداد اإىل الرحمة، والتما�سها يف هذه الفرتة الع�سيبة احلا�سمة 
من تاريخ الكني�سة والعامل" ]10[. اإّن هذا التعليم اآيّن اليوم اأكرث 
من اأي وقت م�سى وي�ستاأهل اأن ُي�ستعاد يف هذه ال�سنة املقد�سة. 
الكني�سة حياة حقيقية، عندما  "حتيا  نتقبل جمّددا كلماته  دعونا 
�سفات  اأْدعى  ِمن  �سفة  وهي   – وتن�رشها  بالرحمة  تعرتف 
اخلالق والفادي اإىل االإعجاب – وعندما تقود النا�س اإىل ينابيع 

رحمة املخّل�س التي تختزنها وتوزعها" ]11[.

الناب�س  القلب  اهلل،  رحمة  اإعالن  هي  الكني�سة  ر�سالة   12
اإّن  اإن�سان.  كّل  وعقل  قلب  تبلغ  خالله  من  والذي  لالإجنيل، 
عرو�س امل�سيح تتبّنى ت�رّشف ابن اهلل الذي انطلق ملالقاة اجلميع 
دون اأن ي�ستثني اأحدا. يف زماننا هذا، الذي تلتزم فيه الكني�سة 
مو�سوع  اقرتاح  اإعادة  من  بّد  ال  باالإجنيل،  اجلديدة  بالكرازة 
الأمر  اإّنه  متجّدد.  رعوّي  وبعمل  جديدة  بحما�سة  الرحمة 
�رشورّي بالن�سبة للكني�سة وم�سداقّية اإعالنها اأن تعي�س الكني�سة 
يعك�س  اأن  ينبغي  لها.  ال�ساهدين  طليعة  يف  وتكون  الرحمة 
االأ�سخا�س  قلوب  يف  تدخل  كي  الرحمة  واأعمالها  خطابها 

وحتّثهم على اإعادة اكت�ساف طريق العودة اإىل االآب.
احلقيقة االأوىل للكني�سة هي حمّبة امل�سيح. اإزاء الب�رش جتعل 
الكني�سة من نف�سها خادمة وو�سيطة لهذه املحبة التي ت�سل اإىل 
حد املغفرة ووهب الذات. لذا حيث توجد الكني�سة يجب اأن 
تتجّلى رحمة االآب بو�سوح. ال بّد اأن يجد اأي �سخ�س واحة 
اأي  الرحمة يف رعايانا، وجماعاتنا وجمعياتنا وحركاتنا،  من 

حيثما يوجد م�سيحيون.

الرّب:  كلمة  �سوء  يف  هذه  اليوبيل  �سنة  نعي�س  اأن  نريد   13
رحماء كاالآب. ينقل الب�سري تعاليم ي�سوع القائل: "كونوا رحماء 
كما اأّن اأباكم رحيم" )لو 6: 36(. اإنه م�رشوع حياة ملزم ومفعم 
بالفرح وال�سالم. و�سّية ي�سوع هذه موّجهة اإىل كل من ي�سمعون 
الرحمة  ممار�سة  على  قادرين  نكون  كي   .)27 :6 لو  )را.  �سوته 
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اإىل كلمة اهلل. هذا يعني ا�ستعادة  اأن ن�سغي قبل كّل �سيء  علينا 
قيمة ال�سمت للتاأّمل بالكلمة املوجهة اإلينا. بهذه الطريقة ميكننا 

التاأّمل برحمة اهلل وجنعل منها منطا حلياتنا اخلا�سة.

امل�سرية  املقّد�سة، الأنّ!ه رمز  لل�سنة  احلّج هو عالمة مميزة   14
والكائن  حّج  احلياة  وجوده.  يف  �سخ�س  كّل  يجتازها  التي 
الب�رشي م�سافر وحاّج يجتاز دربا لبلوغ الهدف الذي يطمح 
له. وللو�سول اأي�سا اإىل "الباب املقّد�س" يف روما ويف اأّي مكان 
اآخر على كّل واحد اأن يقوم برحلة حج وفق طاقاته. وهذا هو 
ويتطلب  بلوغه  اأي�سا هدف يجب  الرحمة هي  اأّن  على  داللة 
من خالل  لالرتداد:  حافزا  احلّج  اإذا  فليكن  وت�سحية.  التزاما 
عبور الباب املقّد�س نرتك رحمة اهلل تعانقنا ونتعّهد باأن نكون 

رحماء مع االآخرين كما اأّن االآب رحوم معنا.
اإىل  يو�سلنا  الذي  احلّج  مراحل  على  يدّلنا  ي�سوع  الرب 
فال  اأحد  على  حتكموا  ال  ُتدانوا،  فال  تدينوا  "ال  الهدف  هذا 
ُيحكم عليكم، اأعفوا ُيعَف عنكم، اأعطوا ُتعطوا: �ستعطون يف 
لكم  ُيكال  اأح�سانكم كياًل كرميا مركوما مهزهزا طافحا الأنه 
مبا تكيلون" )لو 6: 37-38(. يقول قبل كّل �سيء ال تدينوا وال 
من  يجعل  اأال  يجب  اهلل  حلكم  يخ�سع  اأال  يريد  من  حتكموا. 
نف�سه ديّاًنا الأخيه. اإّن الب�رش ومن خالل حكمهم يتوّقفون عند 
االأمور ال�سطحية بيد اأّن االآب ينظر اإىل القلب. كم هي موؤذية 
الكلمات املنبعثة من م�ساعر الغرية واحل�سد! اإّن الكالم بال�سوء 

على االأخ يف غيابه يوؤّدي اإىل ت�سويه �سورته واالإ�ساءة اإىل �سمعته 
وجعله عر�سة للنميمة. عدم االإدانة واحلكم يعني، من الناحية 
وعدم  �سخ�س  كّل  لدى  طيب  هو  ما  اأخذ  معرفة  االإيجابية، 
الت�سّبب له باالأمل نتيجة حكمنا اجلزئي واّدعائنا باأّننا نعرف كّل 
للتعبري عن الرحمة. ي�سوع يطلب  �سيء. لكن هذا لي�س كافيا 
اأي�سا  نحن  الأّننا  للعفو  اأداة  نكون  اأن  والعطاء:  العفو  اأي�سا  مّنا 
نلناه من اهلل. اأن نكون اأ�سخياء حيال اجلميع عاملني اأّن اهلل اأي�سا 

يفي�س اإح�سانه علينا ب�سماحة كبرية.
يف  املقّد�سة.  ال�سنة  �سعار  اإذا  هو  هذا  كاالآب  رحماء 
اإّنه يهب  الرحمة جند الدليل على الطريقة التي يحّب بها اهلل. 
اأّي  يطلب  اأن  دون  جمانية  وب�سورة  االأبد  اإىل  بالكامل،  نف�سه 
هو  كم  منه.  ذلك  نلتم�س  عندما  لنجدتنا  ياأتي  باملقابل.  �سيء 
جميل اأن تبداأ ال�سالة اليومية للكني�سة بهذه الكلمات "اأ�رِشْع يا 
اهلُل اإىل جَنَدتي. اأ�رِشْع يا رُبّ اإىل ُن�رَشتي" )مز 70: 2(. اإّن النجدة 
ياأتي  اإّنه  جتاهنا.  اهلل  لرحمة  االأوىل  اخلطوة  هي  نلتم�سها  التي 
لنجدتنا من اأو�ساع ال�سعف التي نعي�س فيها. وعونه يكمن يف 
راأفته  فيما تالم�سنا  يوم  بعد  يوما  ن�سعر بوجوده وقربه.  جعلنا 

با�ستطاعتنا اأن ن�سبح نحن اأي�سا روؤوفني جتاه اجلميع.

القلب  انفتاح  نخترب  اأن  ميكننا  املقّد�سة،  ال�سنة  هذه  يف   15
غالبا  يخلقها  والتي  ال�سواحي  اأقا�سي  يف  يعي�سون  من  على 
اليوم  عامل  يف  كثرية  هي  كم  ماأ�ساوية.  بطريقة  املعا�رش  العامل 
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يف  املطبوعة  اجلراح  من  كم  الوقتي!  والعمل  االأمل  اأو�ساع 
�رشاخهم  الأّن  لهم،  �سوت  ال  كثريين  اأ�سخا�س  اأج�ساد 
هذا  يف  الغنّية.  ال�سعوب  المباالة  ب�سبب  وانطفاأ  ا�سمحّل 
اليوبيل �سُتدعى الكني�سة اأكرث من اأي وقت م�سى لالعتناء بهذه 
اجلراح ومداواتها بزيت العزاء وت�سميدها بالرحمة ومعاجلتها 
بالتعا�سد والعناية الواجبة. دعونا ال نقع يف فخ الالمباالة التي 
اكت�ساف  النف�س ويحول دون  يخّدر  الذي  االعتياد  تذّل ويف 
اأعيننا  ما هو جديد من خالل اال�ستخفاف الذي يدّمر. لنفتح 
واالأخوات  االإخوة  من  العديد  جراح  العامل،  بوؤ�س  نرى  كي 
املحرومني من الكرامة، لن�سعر باأّننا م�ستَفزون لالإ�سغاء ل�رشخة 
لنجذبهم  اأيديهم،  على  باأيدينا  لن�سّد  يطلقونها.  التي  النجدة 
اإلينا كي ي�سعروا بحرارة ح�سورنا و�سداقتنا واأخّوتنا. لت�سبح 
التي غالبا ما  الالمباالة  �رشختهم �رشختنا، ولنهدم معا حاجز 

ت�سود لتخفي اخلبث واالأنانية.

اأمتّنى ب�سّدة اأن يفكر ال�سعب امل�سيحي خالل اليوبيل يف 
الطريقة  هذه  و�ستكون  والروحية.  اجل�سدية  الرحمة  اأعمال 
اإزاء  ال�سبات  اإىل  غالبا  ينزلق  الذي  �سمرينا  باإيقاظ  كفيلة 
الفقراء  حيث  االإجنيل،  قلب  يف  اأكرث  وبالغو�س  الفقر  ماأ�ساة 
تقّدم  ي�سوع  عظات  اإّن  االإلهية.  الرحمة  لدى  لون  املف�سَّ هم 
غرار  نعي�س على  كنا  اإذا  ما  نفهم  الرحمة هذه كي  اأعمال  لنا 
تالميذه. دعونا نعيد اكت�ساف اأعمال الرحمة اجل�سدية: نطعم 

اجلائع، ن�سقي العط�سان، ُنلب�س العاري، ن�ستقبل الغريب، نعتني 
باملري�س، نزور امل�سجون وندفن امليت. ودعونا ال نن�سى اأعمال 
الرحمة الروحية: نن�سح ال�ساّك، نعّلم اجلاهل، نحّذر اخلاطئ، 
نعّزي املحزون، نغفر االإ�ساءة، نتحّمل ال�سخ�س املزعج ب�سرب، 

ون�سلي اإىل اهلل من اأجل االأحياء واالأموات.

ال ي�سعنا التهّرب من كلمات الرّب و�سُيحكم علينا ا�ستنادا 
اإليها: اإذا ما قّدمنا الطعام للجائع واملياه للعط�سان. اإذا ما اأ�سغينا 
اإىل الغريب واألب�سنا العريان. اإذا ما وجدنا الوقت للمكوث اإىل 
جانب املري�س وال�سجني )را. متى 25: 31-45(. كما �سُن�ساأل اإذا 
ما �ساعدنا االآخرين على اخلروج من ال�سّك الذي يوقع املرء يف 
اخلوف وي�سّكل غالبا م�سدر الوحدة؛ اإذا ما متّكنا من التغّلب 
على اجلهل الذي يعي�س فيه ماليني االأ�سخا�س، ال�سّيما االأطفال 
الذين يفتقرون اإىل امل�ساعدة الالزمة للخروج من حالة الفقر؛ 
اإذا ما كّنا قريبني من الوحيد واملحزون؛ اإذا ما غفرنا ملن ي�سيء 
اإلينا ونبذنا كّل �سكل من اأ�سكال احلقد وال�سغينة اللذين يولّدان 
العنف؛ اإذا ما حتّلينا بال�سرب على غرار اهلل الذي يتعامل معنا بغاية 
ال�سرب؛ اإذا ما اأوكلنا اإىل الرّب بوا�سطة ال�سالة اأخوتنا واأخواتنا. 
امل�سيح نف�سه حا�رش يف كّل واحد من "اأ�سغر ال�سغار". ج�سده 
وم�ساب  وجمروح  معّذب  كج�سد  جديد،  من  مرئّيا  ي�سبح 
وجائع ونازح... كي نتعّرف عليه، نلم�سه ونعتني به باهتمام. 
مغيب  "يف  ال�سليب:  يوحنا  القدي�س  كلمات  نن�سى  ال  دعونا 
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احلياة �سُنحا�سب على اأ�سا�س املحّبة" ]12[.

اليوبيل  نعي�س  اأخرى هامة كي  ناحية  لوقا  اإجنيل  جند يف   16
باإميان. يروي الب�سري اأّن ي�سوع عاد اإىل النا�رشة ودخل املجمع 
اأن يقراأ الكتابات املقد�سة،  يوم ال�سبت على عادته. ُطلب منه 
الأّنه  علّي  نازل  الرب  "روح  اأ�سعياء:  النبي  �سفر  من  ا  ن�سّ فقراأ 
تخلية  للماأ�سورين  الأعلن  واأر�سلني  الفقراء  الأب�رّش  م�سحني 
�سبيلهم وللعميان عودة الب�رش اإليهم واأفرج عن املظلومني واأعلن 
�سنة رحمة عند الرّب" )61: 1-2(. "�سنة رحمة": هذا ما اأعلنه 
الرّب ونحن نريد اأن نعي�س هذه ال�سنة. هذه ال�سنة املقّد�سة حتمل 
النبّي:  يرتّدد �سداها يف كلمات  التي  ي�سوع  معها غنى ر�سالة 
َحمُل كلمة وبادرة عزاء للفقراء، اإعالن تخلية �سبيل املاأ�سورين 
�سمن اأ�سكال جديدة من عبودية املجتمع املعا�رش، اإعادة النظر 
الكرامة  اإعادة  ذاته،  انغالقه على  ب�سبب  النظر  العاجز عن  اإىل 
للمحرومني منها. عظات ي�سوع ت�سبح مرئّية جمّددا يف اأجوبة 
االإميان الواجب اأن تقّدمها �سهادة امل�سيحيني. فلرتافقنا كلمات 
.)8  :12 )رو  بب�سا�سة"  فلريحم  يرحم  "من  بول�س:  الر�سول 

اأكرب  بزخم  اليوبيلية  ال�سنة  هذه  يف  ال�سوم  زمن  لنع�س   17
كفر�سة مالئمة لالحتفال برحمة اهلل واختبارها. كم هي كثرية 
خالل  بها  التاأّمل  ميكن  التي  املقّد�س  الكتاب  يف  ال�سفحات 
لالآب!  الرحوم  الوجه  اكت�ساف  الإعادة  ال�سوم  زمن  اأ�سابيع 

ميكننا اأن نقول نحن اأي�سا، مكّررين كلمات النبّي ميخا: اأنت 
ت�سّدد  ال  املعا�سي،  عن  وت�سفح  االآثام  حتمل  اإلٌه  الرّب،  اأّيها 
غ�سبك لالأبد الأّنك حتّب الرحمة. اأنت يا رب �ستعود وتراأف 
جميع  البحر  اأعماق  يف  وتطرح  اآثامنا  �ستدو�س  ب�سعبك، 

خطايانا )را. ميخا 7: 19-18(.

نتاأّمل  اأن  واملحّبة  وال�سوم  ال�سالة  زمن  يف  باإمكاننا 
هو  لُته  َف�سَّ اَلّذي  وُم  ال�سَّ "اأََلي�َس  اأ�سعيا:  النبّي  �سفر  ب�سفحات 
الـَم�ْسحوقنَي  واإِْطالُق  الِنّري  ُرُبِط  وَفُكّ   ّ ِ ال�رَشّ ُقيوِد  َحُلّ  هذا: 
َ للجاِئِع ُخبَزَك واأَن  اأَْحراًرا وحَتْطيُم ُكِلّ نري؟ اأََلي�َس هو اأَن َتك�رشِ
َوه  ـَْطروديَن َبيَتَك واإذا َراأَيَت الُعْرياَن اأن َتك�سُ ُتدِخَل البائ�سنَي امل
واأَن ال َتَتوارى عن حَلِمَك؟ حيَنِئٍذ َيبُزُغ كالَفجِر نوُرَك وَينَدُب 
ِبّ َيجمُع �َسمَلَك.  اأَماَمَك وجَمُد الَرّ َك  ِبُرّ ُجرُحَك �رَشيًعا وَي�سرُي 
ّب وَت�سَتغيُث فَيقول هاَءَنذا اإِن اأََزلَت  حيَنِئٍذ َتْدعو فَي�سَتجيُب الَرّ
وء. اإِذا َتَخَلّيَت  ِمن اأَْبناِئَك الِنّري واالإِ�ساَرَة ِباالإِ�سَبِع والُنّطَق بال�سُّ
يف  نُورَك  ُي�رِشُق  ب  املَُعَذّ احَللَق  واأَ�سَبعَت  ِللجاِئع  ُلقَمِتَك  عن 
ُبّ يف ُكِلّ حني  ْهر وَيْهديَك الَرّ لَمة وَيكوُن َديجُورَك كالُظّ الُظّ
فَتكوُن  ِعظاَمَك  ي  وُيَقِوّ القاِحَلة  االأَر�ِس  يف  َك  َنْف�سَ وُي�سِبُع 

ب" )58: 11-6(. َكَجَنٍّة َرَيّا وكَيْنبوِع ِمياٍه ال َتن�سُ
ُيحتفل  للرّب" التي  �ساعة   24" مبادرة  تفعيل  من  بد  ال 
ال�سوم.  لزمن  الرابع  االأ�سبوع  من  وال�سبت  اجلمعة  يومي  بها 
ومن  امل�ساحلة،  �رّش  من  يقرتبون  الذين  االأ�سخا�س  هم  كثريون 
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الذين يجدون من خالل هذه  ال�سباب،  العديد من  بني هوؤالء 
من  مرحلة  ولعي�س  الرّب  اإىل  للعودة  الالزمة  امل�سرية  التجربة 
جمّددا  فلن�سع  احلياة.  معنى  اكت�ساف  واإعادة  العارمة  ال�سالة 
الرحمة.  بلم�س عظمة  لنا  ي�سمح  املحور الأّنه  امل�ساحلة يف  �رّش 
و�سيكون بالن�سبة لكّل تائب م�سدرا لل�سالم الداخلي احلقيقي.

لن اأتعب اأبدا من االإ�رشار على �رشورة اأن يكون املعّرفون 
عالمة حقيقية لرحمة االآب. ال ميكن للمعّرف اأن يرجتل دوره، 
تائبني  االأول  املقام  يف  نحن  نكون  عندما  معّرفني  ن�سبح  بل 
معّرفني  كوننا  اأّن  اأبدا  نن�سى  ال  دعونا  الغفران.  عن  نبحث 
ملمو�سة  عالمة  ن�سري  واأن  ي�سوع  ر�سالة  يف  ن�سارك  اأن  يعني 
ال�ستمرارّية املحّبة االإلهّية التي تغفر وتخّل�س. كّل واحد منا نال 
هبة الروح القد�س من اأجل مغفرة اخلطايا، ونحن م�سوؤولون عن 
هذا. لي�س اأّي مّنا �سّيد ال�رّش، بل اإّننا خدام اأمناء ملغفرة اهلل. على 
ال�ساّل:  االبن  املوؤمنني كاالأب يف مثل  ي�ستقبل  اأن  كّل معّرف 
اأمالكه.  بّذر  اأّنه  من  الرغم  على  ابنه  نحو  م�رشعا  يرك�س  اأب 
املعّرفون مدعّوون اإىل معانقة هذا االبن التائب والعائد اإىل بيته 
واإىل التعبري عن فرح العثور عليه. ينبغي اأاّل يتعب املعّرفون من 
اأي�سا نحو االبن االآخر الذي بقي يف اخلارج والعاجز  التوّجه 
عن ال�سعور بالفرح، لي�رشحوا له اأّن ُحكمه القا�سي لي�س عادال 
وال معنى له اإزاء رحمة االآب التي ال تعرف حدودا. يجب اأال 
يطرحوا اأ�سئلة خارجة عن املو�سوع بل عليهم مقاطعة اخلطاب 

الذي اأعّده االبن، كما فعل االأب يف املَثل، الأنهم يعرفون كيف 
املعّرفون  امل�ساعدة واملغفرة.  تائب طلب  يقراأون يف قلب كّل 
اإذا الأن يكونوا دائما ويف كّل ظرف ومكان وعلى  مدعّوون 

الرغم من كّل �سيء عالمة لتفّوق الرحمة.

باإر�سال  اأرغب  املقد�سة،  ال�سنة  لهذه  ال�سوم  زمن  خالل   18
الوالدّية  الكني�سة  لعناية  عالمة  �سيكونون  الرحمة.  مر�سلي 
اجلوهرّي  ال�رّش  هذا  غنى  يف  بعمق  يدخل  كي  اهلل،  ب�سعب 
اخلطايا  مغفرة حتى  �سلطان  اأمنحهم  كهنة  �سيكونون  لالإميان. 
املحفوظة للكر�سي الر�سويل، كي تظهر بو�سوح �سعة مهّمتهم. 
االآب  قبول  �سيء، عالمة حّية على كيفّية  قبل كل  �سيكونون، 
الأّنهم  الرحمة  ر�سل  �سيكونون  مغفرته.  عن  يبحثون  للذين 
ينبوع  باالإن�سانية،  لقاء مفعم  اجلميع �سانعي  لدى  �سي�سبحون 
احلياة  وا�ستعادة  العقبات  على  للتغّلب  بامل�سوؤولية  غنّي  حتّرر، 
اجلديدة للمعمودية. و�سينقادون يف ر�سالتهم لكلمات الر�سول 
"الأَنّ اهلَل اأَغَلَق على جميِع النا�ِس يف الِع�سياِن لريَحَمهم جميًعا" 
م�ستبَعد،  اأحد  ِمن  وما  الواقع،  يف  اجلميع،  اإّن   .)32  :11 )رو 
اإىل الرحمة. وليِع�س املر�سلون هذه  النداء  هم مدعّوون لقبول 
الدعوة مدركني اأّن باإمكانهم تثبيت النظر على ي�سوع، "عظيم 

كهنٍة رحيًما موؤمَتًنا عنَد اهلل" )عب 2: 17(.
اأطلب من االأخوة االأ�ساقفة دعوة وا�ستقبال هوؤالء املر�سلني 
م يف  كي يكونوا قبل كل �سيء مب�رّشين مقنعني بالرحمة. ولُتنَظّ
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بحيث يكون هوؤالء املر�سلون  "ر�ساالت لل�سعب"  االأبر�سيات 
امل�ساحلة  ب�رّش  االحتفال  منهم  ولُيطلب  املغفرة.  بفرح  مب�رّشين 
ـُعطى يف ال�سنة اليوبيلّية، الأبناء  لل�سعب، كي يتيح زمن النعمة امل
ر  كثريين بعيدين، اإيجاد الطريق ثانيًة نحو البيت الوالدي. وليذِكّ
م  بالتقُدّ ال�سوم،  زمن  خالل  خا�س  وبنوع  املوؤمنني،  الرعاة 
.)16  :4 )عب  ُحظوًة"  وَنلقى  رحَمًة  لنَناَل  الِنّعَمِة  عر�ِس  "اإىل 

لتتمّكن كلمة املغفرة من بلوغ اجلميع وال ترتكَنّ الدعوة   19
الختبار الرحمة اأَيّ اأحد غري مبال. اإّن دعوتي اإىل التوبة موّجهة 
اهلل  نعمة  عن  البعيدين  االأ�سخا�س  الأولئك  اأي�سا  اأكرب  باإحلاح 
والن�ساء  بالرجال  خا�س  بنوع  ُر  واأفِكّ حياتهم.  �سلوك  ب�سبب 
خريكم،  اأجل  من  تكن.  اأيًّا  اإجرامية،  ملجموعة  ينتمون  الذين 
اهلل  ابن  با�سم  ذلك  منكم  اأطلب  حياتكم.  تغيري  منكم  اأطلب 
الذي، واإذ حارب اخلطيئة، مل يرف�س قّط اأَيّ خاطئ. ال تقعوا 
واأمامه،  باملال،  متعّلقة  احلياة  باأّن  للتفكري  الرهيب  الفّخ  يف 
اإّنه َوهٌم فح�سب. ال  القيمة والكرامة.  فاقَد  الباقي  ي�سبح كّل 
نحمل املال معنا يف االآخرة. فاملال ال يعطينا ال�سعادة احلقيقية. 
يجعل  ال  دًما  ت�سيل  اأموال  لتكدي�س  ـُ�ستخدم  امل العنف  اإّن 
اآجال،  اأم  عاجاًل  فللجميع،  خالدين.  وال  اأقوياء  االأ�سخا�س 

�ستاأتي دينونة اهلل وال ي�ستطيع اأحد االإفالت منها.
ل الدعوة نف�سها لالأ�سخا�س الداعمني اأو املتواطئني  لت�سِ
مع الف�ساد. اإّن هذه االآفة العفنة للمجتمع هي خطيئة كبرية ت�رشخ 

نحو ال�سماء، الأّنها تهّدد اأُ�س�س احلياة ال�سخ�سية واالجتماعية. 
فالف�ساد مينع النظر برجاء اإىل امل�ستقبل، الأّنه با�ستبداده وج�سعه، 
يدّمر م�ساريع ال�سعفاء وي�سحق االأكرث فقرا. اإّنه �رّش يع�ّس�س يف 
الف�ساد  اإّن  العامة.  الف�سائح  يف  ثّم  من  لينت�رش  اليومية  االأفعال 
ك�سكل  املال  بوهم  اهلل  ا�ستبدال  يبغي  اخلطيئة،  يف  حّدة  هو 
واملكيدة  لل�ّسبهة  يرتكز  الظلمات،  عمل  اإنه  الت�سّلط.  من 
Corruptio optimi pessima، كان يقول القدي�س غريغوريو�س 
باأّنه  ال�سعور  ي�ستطيع  اأحد  ِمن  ما  اأّن  اإىل  لي�سري  الكبري بحكمٍة 
ال�سخ�سية  احلياة  من  وال�ستئ�سالها  التجربة.  هذه  من  ن  حم�سَّ
ال�سفافية،  النزاهة،  اليقظة،  احلكمة،  من  بّد  ال  واالجتماعية، 
االأ�سخا�س  تكاَفح عالنيًة، جتعل  مل  فاإذا  االإبالغ.  �سجاعة  مع 

عاجال اأم اآجال متواطئني، وتدّمر احلياة.
اإّنه الوقت لتغيري القلب.  اإّنه الوقت املالئم لتغيري احلياة! 
فاأمام ال�رّش املرتكب، وجرائم خطرية اأي�سا، اإّنه وقت االإ�سغاء 
لبكاء االأ�سخا�س االأبرياء امل�سلوبي اخليور، الكرامة، امل�ساعر، 
ال�رّش هو م�سدر وْهم  اال�ستمرار يف طريق  اإّن  نف�سها.  واحلياة 
يتعب  اإّن اهلل ال  اآخر.  اأمر  وحزن ال غري. فاحلياة احلقيقية هي 
اأبدا من مّد اليد. اإّنه دائم اال�ستعداد لالإ�سغاء، واأنا اأي�سا، كما 
التوبة  اإىل  اأخوتي االأ�ساقفة والكهنة. يكفي فقط قبول الدعوة 

واخل�سوع للعدالة، فيما تقّدم الكني�سة الرحمة.
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لن يكون عدمي اجلدوى يف هذا االإطار التذكري بالعالقة بني   20
العدالة والرحمة. فهما لي�ستا بناحيتني متعار�ستني مع بع�سهما 
يبلغ  حتى  تدريجًيا  ينمو  واحد  لواقع  ُبعدان  هما  بل  البع�س، 
العدالة مفهوم جوهرّي للمجتمع  اإّن  ذروته يف كمال املحّبة. 
املديّن، حينما، وب�سكل عام، تتّم االإ�سارة اإىل نظام قانويّن ُيطَبّق 
كّل  اإعطاء  واجب  اأي�سا  بالعدالة  وُيق�سد  خالله.  من  القانون 
كثرية  مّرات  االإ�سارة  تتّم  املقّد�س،  الكتاب  ويف  حّقه.  واحد 
للعدالة االإلهية واإىل اهلل كدّيان. وُيق�سد هنا عادة باحلفظ الكامل 
الو�سايا  بح�سب  �سالح  اإ�رشائيلي  ككّل  والت�رّشف  لل�رشيعة 
قليلة  اأّدت مرات غري  قد  النظرة  اأن هذه  ـُعطاة من اهلل. غري  امل
اإىل الوقوع يف حرفّية ال�رشيعة، من خالل ت�سويه املعنى االأ�سلي 
على  وللتغّلب  العدالة.  متتلكها  التي  العميقة  القيمة  واإخفاء 
هذه النظرة املتقّيدة بحرفّية ال�رشيعة، ينبغي التذكري باأّن العدالة 
ُتفهم جوهريًا يف الكتاب املقد�س كا�ست�سالٍم واِثق مل�سيئة اهلل.
االإميان  اأهمّية  كثرية عن  مّرات  ي�سوع  يتكّلم  من جهته، 
نفهم  اأن  علينا  ينبغي  املعنى،  وبهذا  بال�رشيعة.  التقّيد  من  بدال 
وباقي  مّتى  مع  املائدة  اإىل  جال�ًسا  كان  واإذ  حينما،  كلماته 
يعار�سونه:  كانوا  الذين  للفري�سيني  قال  واخلاطئني،  الع�سارين 
بيحة"،  حَمَة ال الَذّ "فهاَلّ تتعّلموَن معنى هذه االآية: "اإمّنا اأُريُد الَرّ
فاإيِنّ ما ِجئُت الأدُعَو االأبراَر بِل اخلاطئني" )متى 9: 13(. واأمام 
خالل  من  تدين  التي  لل�رشيعة  حم�س  كحفظ  للعدالة  النظرة 

اإظهار  ي�سوع على  يرّكز  اأبرار وخطاأة،  اإىل  االأ�سخا�س  تق�سيم 
تقّدم لهم  التي تبحث عن اخلطاأة كي  للرحمة  العطّية الكربى 
هذه  املحّررة  نظرته  وب�سبب  ملاذا،  وُيفهم  واخلال�س.  املغفرة 
وينبوع جتّدد، ُرف�س ي�سوع من قبل الفري�سيني والكتبة. فكي 
اأكتاف  على  اأحمااًل  ي�سعون  كانوا  لل�رشيعة،  اأمناء  هوؤالء  يبقى 
االأ�سخا�س، ُمبطلني رحمة االآب. اإّن الدعوة حلفظ ال�رشيعة ال 

ميكن اأن تعيق االهتمام باحلاجات املتعّلقة بكرامة االأ�سخا�س.
حمَة ال  ا اأُريُد الَرّ اإّن تذكري ي�سوع مبا كتبه النبي هو�سع "فاإمَنّ
الذبيحة" )6: 6(، - لهو معرّب جّدا بهذا ال�سدد. يوؤّكد ي�سوع 
التي  تلك  تالميذه  قاعدة حياة  �ستكون  ف�ساعًدا،  االآن  من  اأّنه 
لية الرحمة، كما ي�سهد هو نف�سه، مت�سارًكا الطعام مع  ت�سع اأَوّ
لر�سالة  جوهرّي  كُبعد  جديدة،  مّرة  الرحمة،  تظهر  اخلطاأة. 
ي�سوع. اإّنها حتٍدّ حقيقّي اأمام حماوريه الذين كانوا يتوقفون عند 
االحرتام ال�سكلّي لل�رشيعة. اأّما ي�سوع فيذهب اأبعد من ال�رشيعة؛ 
فم�ساركته مع اأولئك الذين كانت ال�رشيعة تعتربهم خطاأة ُتبنّي 

الأّي مًدى ت�سل رحمته.
يلتقي  اأن  فقبل  مماثلة.  مب�سرية  اأي�سا  الر�سول  بول�س  قام 
 ّ الرِبِ التباع  مكّر�سة  حياته  كانت  دم�سق،  طريق  على  امل�سيح 
الذي تقت�سيه ال�رشيعة ب�سكل ال عيب فيه )را. يف 3: 6(. وقاده 
يوؤكد يف ر�سالته  اأّنه  لتغيري نظرته، لدرجة  امل�سيح  اإىل  االرتداد 
َر باالإمياِن  ا اآمَنّا بامل�سيِح ي�سوع لكي ُنرَبّ الأهل غالطية "ونحُن اأي�سً
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يعة" )2: 16(. وقد تبّدل مفهومه  بامل�سيح، ال بالَعَمِل باأحكاِم ال�رَشّ
ّ ب�سكل جذري. وي�سع بول�س االآن االإميان يف املقام االأول  للرِبِ
ال ال�رشيعة. فلي�س حفظ ال�رشيعة ما يخّل�س، بل االإميان بي�سوع 
امل�سيح الذي مبوته وقيامته يحمل اخلال�س مع الرحمة التي ترِبّر. 
ي�سبح ِبُرّ اهلل االآن التحّرر بالن�سبة للمثقلني بعبودية اخلطيئة وكّل 

تبعاتها. اإن ِبَرّ اهلل هو مغفرته )را. مز 51: 16-11(.

اهلل  ت�رّشف  تعرّب عن  اإمّنا  العدالة  مع  الرحمة  تتعار�س  ال   21
ويوؤمن.  ويرتّد  ليتوب  اأخرى  اإمكانية  له  مقّدًما  اخلاطئ،  اإزاء 
يف  العدالة  تخّطي  لنا  لُتظهر  ت�ساعدنا  هو�سع  النبّي  خربة  اإّن 
االأكرث  الع�سور  بني  النبّي هو من  اإّن ع�رش هذا  الرحمة.  اجتاه 
و�سك  على  فاململكة  العربّي.  ال�سعب  تاريخ  يف  ماأ�ساوية 
اإميان  وَفَقد  اهلل  ابتعد عن  للعهد،  اأميًنا  يبق  ال�سعب مل  الدمار؛ 
االآباء. وبح�سب منطق ب�رشّي، من العدل اأن يفّكر اهلل برف�س 
وي�ستحّق  ـُرَبم،  امل العهد  يحفظ  مل  فهو  االأمني؛  غري  ال�سعب 
بالتايل العقاب الواجب، اأي املنفى. واإّن كلمات النبّي ت�سهد 
وُر هو يكوُن مِلَكُه،  على ذلك "لن َيرجَع اإىل اأر�ِس ِم�رش واأ�ُسّ
" )هو 11: 5(. ومع ذلك، فبعد رّدة  ومبا اأَنّهم اأَبوا اأن َيرِجعوا اإيَلّ
، يبّدل النبي لهجته بطريقة جذريّة  ّ الفعل هذه التي ت�ستند للرِبِ
وُيظهر الوجه احلقيقي هلل: "قد انَقَلَب يَفّ فوؤادي وا�سَطَرَمْت 
فرائيم  اأَ تدمرِي  اإىل  اأَعوُد  وال  بي  َغ�سَ َة  حَدّ اأُطِلُق  ال  اأَح�سائي. 
و�ُس يف و�سِطَك فَلن اآتَي �ساخًطا"  اإِن�سان والقُدّ اأنا اهلُل ال  الأيِنّ 

النبّي  كلمات  على  اأغ�سطينو�س  القدي�س  ويعّلق   .)9-8  :11(
بالقول:" من االأ�سهل اأن مي�سك اهلل الغ�سب اأكرث من الرحمة". 
اأّما رحمته فتدوم  اإّن غ�سب اهلل يدوم حلظة،  وهكذا بالفعل. 

اإىل االأبد.
ي�سبح ككّل  بل  اهلل  يكون  لن  العدالة  اهلل عند  توّقف  لو 
الب�رش الذين يدعون الحرتام ال�رشيعة. فالعدالة وحدها ال تكفي 
وتعّلم اخلربة اأّن املطالبة بها فقط، تهّدد بتدمريها. ولهذا يذهب 
اهلل اأبعد من العدالة مع الرحمة واملغفرة. وال يعني ذلك التنقي�س 
من قيمة العدالة اأو جعلها �سطحّية، بالعك�س. فَمن يخطئ يجب 
اأن ُيعاقب. غري اأّن ذلك لي�س النهاية، اإمّنا بداية التوبة، كي ُيخترَب 
حنان املغفرة. اإّن اهلل ال يرف�س العدالة. اإّنه يحتويها ويتخطاها 
يف حدث اأ�سمى حيث ُتخترب املحّبة التي هي يف اأ�سا�س عدالة 
حقيقية. علينا اأن نويل انتباًها كبريا ملا كتبه بول�س لعدم الوقوع 
معا�رشيه:  اليهوَد  الر�سول  عليه  اأّنب  الذي  نف�سه  اخلطاأ  يف 
ّ اهلل. فغايُة  عوا لرِبِ هم َفلم َيخ�سَ "َجِهلوا ِبَرّ اهلل وحاَولوا اإقامَة ِبِرّ
ِبَرّ  اإّن  ـ 4(.  )رو 10: 3  لَتربيِر كِلّ موؤِمن"  امل�سيح،  يعِة هي  ال�رَشّ
اهلل هذا هو الرحمة املعطاة للجميع كنعمٍة بقّوة موت ي�سوع 
امل�سيح وقيامته. ف�سليب امل�سيح هو اإذا ُحكم اهلل علينا جميًعا 

وعلى العامل، الأّنه يقّدم لنا يقني املحبة واحلياة اجلديدة.

اإىل الغفران الذي يكت�سب  اأي�سا االإ�سارة  اليوبيل  يت�سّمن   22
يف ال�سنة املقّد�سة للرحمة اأهمّية خا�سة. اإّن غفران اهلل خلطايانا 
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ال يعرف حدودا. ففي موت ي�سوع امل�سيح وقيامته، ُيظهر اهلل 
ب�سكل جلٍيّ حمبته هذه التي ت�سل حتى الق�ساء على خطيئة الب�رش. 
من املمكن اأن ندع ذواتنا نت�سالح مع اهلل من خالل ال�رّش الف�سحي 
وو�ساطة الكني�سة. اإّن اهلل م�ستعد دائما للمغفرة وال يتعب اأبدا 
من تقدميها بطريقة جديدة على الدوام وغري منتظَرة. ومع ذلك، 
فنحن كّلنا نخترب اخلطيئة. نعلم اأّننا قد ُدعينا اإىل الكمال )را. متى 
5: 48(، ولكّننا ن�سعر ب�سّدٍة بثقِل اخلطيئة. واإذ ندرك قّوة النعمة 
التي تبّدلنا، نخترب اأي�سا قّوة اخلطيئة التي تتحّكم بنا. وبالرغم من 
املغفرة، نحمل يف حياتنا التناق�سات التي هي نتيجة خطايانا. يف 
�رّش امل�ساحلة، يغفر اهلل اخلطايا، التي هي حّقا ممحّوة؛ ومع ذلك، 
يبقى االأثر ال�سلبّي الذي تركته اخلطايا يف ت�رّشفاتنا واأفكارنا. غري 
اأّن رحمة اهلل هي اأقوى بكثري من ذلك اأي�سا. فهي ت�سبح غفران 
االآب الذي من خالل عرو�س امل�سيح ي�سل اإىل اخلاطئ املغفور 
له ويحّرره من كّل روا�سب اأثر اخلطيئة، من خالل تاأهيله على 
الت�رّشف مبحّبة، والنمّو يف املحّبة بدل الوقوع جمّدًدا يف اخلطيئة.

تعي�س الكني�سة �رشكة القدي�سني. ويف االإفخار�ستيا، تتحّقق 
هذه ال�رشكة التي هي عطّية من اهلل، كاحّتاد روحّي يربطنا نحن 
املوؤمنني مع القّدي�سني والطوباويني الذين ال ُيح�سى عددهم )را. 
�سفر الروؤيا 7: 4(. اإّن قدا�ستهم تاأتي لُتعني �سعفنا، وهكذا فاإّن االأم 
الكني�سة قادرة ب�سالتها وحياتها اأن تاأتي ملالقاة �سعف البع�س 
املقّد�سة  ال�سنة  اإًذا خالل  الغفران  عي�س  اإّن  اآخرين.  قدا�سة  مع 

يعني التقّرب من رحمة االآب مع الثقة باأن غفرانه يطال حياة 
املوؤمن كّلها. الغفران هو اختبار قدا�سة الكني�سة التي ت�سارك يف 
جميع ثمار فداء امل�سيح، كي تنت�رش املغفرة حتى اأق�سى احلدود 
�سائلني االآب مغفرة  اليوبيل بعمق  لنع�س  تبلغها حمّبة اهلل.  التي 

اخلطايا ون�رش غفرانه الرحيم.

الكني�سة.  حدود  من  اأبعد  تذهب  قيمة  الرحمة  متتلك   23
اإّنها تربطنا مع اليهودية واالإ�سالم اللذين يعتربانها من بني اأبرز 
اأواًل هذا الوحي الذي يبقى يف  اإ�رشائيل  �سفات اهلل. وقد نال 
ر لتقدميه للب�رشية كّلها. وكما الحظنا،  التاريخ كبداية غًنى ال ُيقَدّ
اإّن �سفحات العهد القدمي مالأى بالرحمة، الأّنها ُتخرب باالأعمال 
التي �سنعها الرّب ل�سالح �سعبه يف االأوقات االأ�سّد �سعوبة يف 
من  الرحيم  الرحمن  ي�سع  جهته،  من  االإ�سالم،  اإّن  تاريخه. 
اأ�سماء اخلالق. وهذا االبتهال هو غالبا على �سفاه املوؤمنني  بني 
يف  وتع�سدهم  ترافقهم  الرحمة  باأّن  ي�سعرون  الذين  امل�سلمني 
�سعفهم اليومي. وهم اأي�سا يوؤمنون باأّن ما ِمن اأحد ي�ستطيع اأن 

يحّد الرحمة االإلهية الأّن اأبوابها مفتوحة دائما.
ـُعا�سة يف الرحمة اللقاء مع  لت�سّجع هذه ال�سنة اليوبيلية امل
ولتجعلنا  العريقة؛  الدينية  التقاليد  باقي  ومع  الديانتني  هاتني 
ا ب�سكل  اأكرث انفتاحا على احلوار كي نعرف ونفهم بع�سنا بع�سً
اأف�سل؛ ولُتِزل كّل �سكل من اأ�سكال االنغالق واالزدراء ولُتبعد 

كّل �سكل من اأ�سكال العنف والتمييز.
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يّتجه الفكر االآن اإىل اأّم الرحمة. لريافقنا نظرها العطوف   24
يف هذه ال�سنة املقّد�سة، كي نتمّكن جميًعا من اإعادة اكت�ساف 
فرح حنان اهلل. ما ِمن اأحد كمرمي قد عرف عْمق �رّش اهلل الذي 
�سار اإن�ساًنا. اإّن كّل �سيء يف حياتها قد ُطبع بح�سور الرحمة 
التي �سارت ب�رًشا. اإّن اأّم امل�سلوب القائم من املوت قد دخلت 

معبد الرحمة االإلهية الأنها �ساركت بعمق يف �رّش حمّبته.
ت حمبُة االآب مرمَي  واإذ اختريت لتكون اأّم ابن اهلل، ح�رشّ
منذ االأزل كي تكون تابوت العهد بني اهلل والب�رش. لقد حفظت 
واإّن  ي�سوع.  ابنها  مع  كامل  بتناغم  االإلهية  الرحمة  قلبها  يف 
ن�سيد الت�سبيح عند عتبة بيت األي�سابات، قد ُكر�س للرحمة التي 
متتّد "من جيل اإىل جيل" )لو 1: 50(. ونحن اأي�سا كّنا حا�رشين 
عزاء  ذلك  و�سيكون  مرمي.  للعذراء  النبويّة  الكلمات  تلك  يف 

وع�سًدا فيما نعرب الباب املقّد�س الختبار ثمار الرحمة االإلهية.
هي  املحّبة،  تلميذ  يوحنا،  مع  مرمي  اإّن  ال�سليب،  عند 
اإّن  ي�سوع.  �سَفَتي  من  اخلارجة  املغفرة  كلمات  على  �ساهدة 
ـُقّدمة مِلن �سلبه ُتظهر لنا اإىل اأّي مدى ت�ستطيع  املغفرة االأ�سمى امل
رحمة اهلل اأن ت�سل. ت�سهد مرمي على اأّن رحمة ابن اهلل ال تعرف 
حدودا وتبلغ اجلميع من دون ا�ستثناء اأحد. لرنفع اإليها ال�سالة 
القدمية واجلديدة على الدوام "ال�سالم عليك يا �سلطانة" ، كي 
اأهاًل  وجتعلنا  الرحيمتني  بعينيها  اإلينا  النظر  من  اأبدا  تتعب  ال 

للتاأّمل بوجه الرحمة، ابنها ي�سوع.

الكثريين  والطوباويني  القّدي�سني  اإىل  اأي�سا  �سالتنا  لتمتّد 
الفكر  ويّتجه  احلياة.  يف  ر�سالتهم  الرحمة  من  جعلوا  الذين 
فاو�ستينا  القدي�سة  للرحمة،  العظيمة  الر�سولة  اإىل  خا�س  بنوع 
اأعماق  يف  للدخول  ُدعيت  التي  هي  لنا  فلت�سفع  كوفال�سكا. 
الرحمة االإلهية، ولتنل لنا اأن نعي�س ون�سري دائما يف مغفرة اهلل 

والثقة الرا�سخة يف حمّبته.

اإّنها �سنة مقّد�سة ا�ستثنائية اإًذا، كي نعي�س يف كّل يوم من   25
هذا  ويف  االأزل.  منذ  علينا  االآب  يب�سطها  التي  الرحمة  احلياة 
اليوبيل،  لَندِع اهلل يفاجئنا. فهو ال يتعب اأبدا من ت�رشيع باب 
قلبه ليكّرر اأنه يحّبنا ويريد اأن يقا�سمنا حياته. اإن الكني�سة ت�سعر 
حقيقية  حياتها  واإّن  اهلل.  رحمة  اإعالن  باإحلاحية  قوّي  ب�سكل 
و�سادقة عندما جتعل من الرحمة اإعالنها الواِثق. اإّنها تعلم اأّن 
كثرية  باآمال  املفعم  كوقتنا  وقت  يف  ال�سّيما  االأوىل،  مهمتها 
وتناق�سات قوية، هي اأن ُتدخلنا جميعا يف ال�رّش العظيم لرحمة 
اأوال  الكني�سة مدعّوة  اإّن  امل�سيح.  بوجه  التاأّمل  اهلل، من خالل 
لتكون �ساهدة حقيقية على الرحمة من خالل اإعالنها وعي�سها 
كمركز الوحي لي�سوع امل�سيح. ومن قلب الثالوث، ومن عمق 
ال�سا�سع.  الرحمة  ينبع ويجري بال توّقف نهر  اأعماق �رّش اهلل، 
وال ميكن لهذا الينبوع اأن ين�سب اأبدا جلميع الذين يقرتبون منه. 
فكّل مرة يحتاج اإليه اأحد، ي�ستطيع اأن يقرتب منه الأن رحمة اهلل 
المتناهية. وبقدر ما ال ميكن �سرْب غور عمق ال�رّش الذي يحتويه، 
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بقدر ما ال ين�سب الغنى النابع منه.
التي  اهلل  كلمة  الكني�سة  لرتّدد  اليوبيلّية،  ال�سنة  هذه  يف 
تدّوي بقّوة واإقناع ب�سفتها كلمة وعمل مغفرة، و�سند، وعون 
الرحمة، ولتكن دائما حليمة  تقدمي  اأبدا من  تتعنّب  وحمّبة. وال 
الكني�سة �سوت كّل رجل وامراأة  التعزية واملغفرة. ولتكن  يف 
ومراِحَمَك  حناَنَك  اذُكر  رِبّ  "يا  انقطاع:  وبال  بثقة  ولرتّدد 

فاإَنّها قائمٌة منُذ اأزِلَك" )مز 25: 6(.

اأعطي يف روما، بالقرب من القدي�س بطر�س،
11 اأبريل / ني�سان، ع�سية عيد الرحمة الإلهية،

�سنة 2015، الثالثة من حربيّتنا.
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كتاب االحتفال باالأ�رشار الذي يعود اإىل البابا جيال�سيانو�س.
راجع العظة 21.  ]7[

االإر�ساد الر�سويل "فرح االإجنيل"، عدد 24.  ]8[
يوحنا بول�س الثاين، الر�سالة العامة "الغنّي باملراحم"، عدد 2.  ]9[

يوحنا بول�س الثاين، الر�سالة العامة "الغنّي باملراحم"، عدد 15.  ]10[

يوحنا بول�س الثاين، الر�سالة العامة "الغني باملراحم"، عدد 13.  ]11[
كلمات نور وحمّبة، عدد 57.  ]12[



الفهر�س

مدخل اإىل قراءة الرباءة البابوية "وجه الرحمة" 
3 االأب بيري جورجو جانت�سا   
3 1( مفاجاأة �ساّرة   
5 2( اهلل هو احلّب الرحيم   
6 3( االن�سان هو الكائن الذي يحّبه اهلل ويغفر له   
7 4( االإن�سان مدعّو اإىل الت�سبُّه باالآب الرحيم   

10 5( يوبيل �سنة الرحمة اال�ستثنائي   
12 6( جوانب خا�سة    
13 7( م�سرية يجب موا�سلتها   

وجه الرحمة: مر�سوم الدعوة اإىل اليوبيل ال�ستثنائي 
14 الرحمة" للبابا فرن�سي�س  "يوبيل   


