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۱. يسوع المسيح هو وجه رحمة اآلب. يبدو أن سرّ اإليمان المسيحي قد وجد ملخّصه في هذه الكلمة. لقد أصبحت
حيّةً ومرئيّة وبلغت ذروتها في يسوع الناصريّ. إن اآلب "الواسع الرحمة" (أف 2، 4)، وبعد أن أظهر اسمه لموسى كـ

"إله رَحيم ورَؤُوف، طَويلُ األَناةِ كَثيرُ الَرَّحمَة والوَفاء" (خروج 34، 6)، لم يكفَّ أبدًا عن كشف طبيعته اإللهيّة بطرق
مختلفة وأوقات عديدة من التاريخ. فلما "تمّ الزمان" (غال 4، 4)، وعندما كان كل شيء قد جُهِّز بحسب مخطّطه

الخالصي، أرسل ابنه مولودًا من العذراء مريم ليظهر لنا حبّه بشكل نهائيّ. من يراه يرى اآلب (را. يو 14، 9). فيسوع
الناصري يُظهر رحمة الله من خالل كلمته وتصرفاته وحضوره الذاتي الكامل[1].

۲. نحن بحاجة على الدوام للتأمل بسرّ الرحمة. إنه مصدر فرح وسكينة وسالم. إنه شرط لخالصنا. الرحمة: هي كلمة
تظهر سرّ الثالوث األقدس. الرحمة: هي العمل النهائي واألسمى الذي من خالله يأتي الله إلى لقائنا. الرحمة: هي

الشريعة األساسية التي تقيم في قلب كلّ شخص عندما ينظر بعينين صادقتين إلى األخ الذي يلتقيه في مسيرة الحياة.
الرحمة: هي الدرب الذي يوحد الله باإلنسان، ألنها تفتح القلب على الرجاء باننا محبوبون إلى األبد بالرغم من محدوديّة

خطيئتنا.

۳. هناك أوقات نكون فيها مدعوين بشكل قوي لنثبّت النظر على الرحمة لنصبح بدورنا عالمة فعّالة لعمل اآلب. ولذلك
أعلنتُ يوبيالً إستثنائيًّا للرحمة كزمن مالئم للكنيسة، لكيّ يعزز شهادة المؤمنين ويفعّلها.

ستفتتح السنة المقدسة في الثامن من كانون األول ديسمبر عام 2015، في عيد الحبل بال دنس. هذا العيد الليتورجي
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يشير إلى أسلوب عمل الله منذ فجر التاريخ. بعد خطيئة آدم وحواء، لم يشأ الله أن يترك البشريّة وحدها تحت رحمة
الشر. ولذلك فكّر وأراد أن تصبح مريم القديسة، التي هي بال عيب في المحبّة (را. أف 1، 4)، أمًّا لفادي اإلنسان. إزاء
خطورة الخطيئة يجيب الله بملء المغفرة. فالرحمة ستكون على الدوام أكبر من أي خطيئة ولن يمكن ألحدٍ أن يضع

حدًا لمحبة الله التي تغفر. في عيد الحبل بال دنس سأفرح بفتح الباب المقدّس. سيكون في هذه المناسبة بابًا للرحمة
سيتمكن كل من يدخل من خالله من اختبار محبة الله الذي يعزّي ويغفر ويعطي الرجاء.

وفي يوم األحد التالي، الثالث من زمن المجيء، سيُفتح الباب المُقدّس في كاتدرائيّة روما، بازيليك القديس يوحنا
الالتيران. والحقًا سيُفتح الباب المقدس في البازيليكات البابويّة األخرى. في األحد عينه سأُحدِّد في كل كنيسة خاصة،
في الكاتدرائيّة التي تشكل الكنيسة األم لجميع المؤمنين، أو في الكاتدرائيّات األخرى أو في كنيسة ذات أهميّة خاصة،

بأن يُفتح خالل السنة المقدّسة بأسرها بابًا للرحمة مُشابهًا. وباختيار األسقف، يمكن لهذا الباب أن يُفتح أيضًا في
المزارات، وجهة العديد من الحجّاج، الذين غالبًا ما تلمسهم النعمة في قلوبهم في هذه األماكن المقدّسة ويجدون

السبيل لالرتداد. وبالتالي ستكون كل كنيسة خاصة معنيّة بعيش هذه السنة المقدّسة كزمن استثنائيّ للنعمة والتجدّد
الروحي. لذلك سيُحتفل باليوبيل في روما وفي الكنائس الخاصة كعالمة مرئيّة لشركة الكنيسة بأسرها.

٤. لقد اخترت تاريخ الثامن من كانون األول ديسمبر ألنه تاريخ غنيّ بالمعاني بالنسبة لتاريخ الكنيسة الحديث. سأفتح
الباب المقدس في الواقع في الذكرى الخمسين الختتام المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني. الكنيسة تشعر بالحاجة

إلبقاء هذا الحدث حيًّا. إذ قد بدأت معه مسيرة جديدة في تاريخها. فاآلباء المجتمعون في المجمع قد أحسّوا بقوة،
كنفحة حقيقية للروح القدس، بضرورة التحدث عن الله لرجال عصرهم بأسلوب مفهوم أكثر. وإذ تمّ هدم الجدران
التي، ولزمن طويل، قد حبست الكنيسة داخل مدينة ذات امتيازات، فقد حان الوقت إلعالن اإلنجيل بطريقة جديدة.

مرحلة جديدة من البشارة. التزام جديد لجميع المسيحيين ليشهدوا إليمانهم بحماسوقناعة. فالكنيسة كانت تشعر
بمسؤولية كونها عالمة حيّة لمحبة اآلب في العالم.

تعود إلى ذهني الكلمات الغنيّة بالمعاني التي قالها القديس يوحنا الثالث والعشرون في افتتاح المجمع للداللة على
الدرب التي ينبغي إتباعها: "تفضل عروسة المسيح اآلن أن تستعمل دواء الرحمة بدالً من أن تحمل أسلحة القساوة

والتزمُّت... فالكنيسة الكاثوليكية، وإذ ترفع شعلة الحقيقة الكاثوليكية بواسطة هذا المجمع المسكوني، تريد أن تظهر
نفسها أمًا محبة للجميع، لطيفة وصبورة يحركها الصالحوالرحمة تجاه األبناء المنفصلين عنها[2]". في اإلطار عينه نجد
أيضًا الطوباوي بولس السادس الذي عبّر في ختام المجمع قائالً: "نريد أن نشير إلى أن اهتمام مجمعنا كانت المحبة

بشكل خاص... وقصة السامري القديمة قد شكّلت نموذج روحانية المجمع... كما وقد فاض من المجمع تيار محبّة
وإعجاب على العالم البشري المعاصر. أُدينت األخطاء، نعم؛ ألن هذا ما تتطلّبه المحبة والحقيقة أيضًا، أما لألشخاص
فتأنيب فقط واحترام ومحبة. فبدل التحاليل المُثبطة مساعدات مُشجّعة؛ وبدل اإلنذارات المؤذية انطلقت من المجمع

رسائل ثقة إلى العالم المعاصر: فقيمه لم تُحترم وحسب بل كُرِّمت أيضًا، أُعضدت جهوده وطُهِّرت طموحاته وتباركت...
كما ينبغي علينا أيضًا أن نلحظ أمرًا آخر: لقد توجّه هذا الغنى العقائدي بأسره في اتجاه واحد: خدمة اإلنسان. اإلنسان

في كل ظرف ومرض وحاجة[3]".

بمشاعر االمتنان هذه لما نالته الكنيسة ومشاعر المسؤولية تجاه الواجب الذي ينتظرنا، سنعبر الباب المقدّس وكلنا ثقة
بأن قوة الرب القائم من الموت سترافقنا وستعضد مسيرة حجنا على الدوام. ليكن الروح القدس، الذي يقود خطوات

المؤمنين ليعاونوا في عمل الخالص الذي حققه المسيح، مرشد شعب الله وعضده فيساعده على التأمل في وجه
الرحمة[4].

٥. ستُختتم السنة اليوبيلية في عيد يسوع المسيح ملك الكون، في العشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2016. في
ذاك اليوم، بإغالق الباب المقدس ستغمرنا مشاعر االمتنان والشكر تجاه الثالوث األقدس ألنه سمح لنا بزمن النعمة
االستثنائي هذا. سنكِلُ حياة الكنيسة، البشريّة بأسرها والكون الواسع إلى سلطان المسيح، لكي يفيض رحمته كندى

الصباح من أجل تاريخ خصب يُبنى بالتزام الجميع بالمستقبل. كما أرغب أيضًا بأن تكون السنوات المقبلة مشبعة
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بالرحمة فنذهب للقاء كل شخص حاملين صالح الله وحنانه! ليصل إلى الجميع، مؤمنين وبعيدين، بلسم الرحمة كعالمة
لملكوت الله الحاضر بيننا.

٦. "استعمال الرحمة هو من ميزات الله وبهذا األمر تظهر قدرته بشكل خاص"[5]. إن كلمات القديس توما األكويني
تُظهر كيف أن الرحمة اإللهيّة ليست أبدًا عالمة ضعف بل هي ميزة قدرة الله. ولذلك، تصلّي الليتورجيا، في إحدى

صلوات الجماعة القديمة: "اللهم، يا من تتجلّى قدرتك أسمى تجلٍّ، إذ ترحم وتغفر"[6]. فالله سيكون على الدوام في
تاريخ البشرية كذلك الحاضر والقريب، المُدبِّر، القدوس والرحوم.

"صبور ورحوم" بهاتين الكلمتين يستعين العهد القديم ليصف طبيعة الله. كون الله رحيمًا يجد تأكيدًا ملموسًا في أعمال
عديدة من تاريخ الخالص حيث يسود صالحه على القصاص والدمار. إن المزامير، بشكل خاص، تُظهر عظمة العمل

اإللهي هذه: "هو الَّذي يَغفِرُ جَميعَ آثامِكِ ويَشْفي جَميعَ أَمْراضِكِ، يَفتَدي مِنَ الهوةِ حَياتَكِ ويُكَللكِ بِالرَّحمَةِ والرَّأفة" (مز
103، 3- 4). وبشكل أوضح يشهد مزمور آخر على عالمات الرحمة الملموسة: "مُجْري الحُكْمِ لِلمظْلومين رازِقِ الجِياعِ
خُبزًا. الرَّبُّ يَحُلُّ قُيودَ األَسْرى. الرَّبُّ يَفتَحُ عُيونَ العُمْيان الرَّبّ يُنهِضُ الرَّازِحين. الرَّبّ يُحِبُّ األبْرار. الرَّبُّ يَحفَظُ النّزالء

ويؤَيّدُ اليَتيم واألَرمَلَة ويُضِلُّ األَشْرارَ في طَريقِهم" (مز 146، 7- 9). وختامًا، هذه عبارات أخرى لصاحب المزمور:
" [الرب] يَثني مُنكَسرِي القُلوب ويُضَمَدُ جِراحَهم. الرَّبُّ يؤيدُ الوُضَعاء ويُذِلُّ األَشْرارَ حتًّى األَرض" (مز 147، 3. 6).

فرحمة الله إذًا ليست فكرة مجرّدة بل حقيقة ملموسة يظهر من خاللها محبته كأب وأمّ يتأثران حتى األحشاء من أجل
ابنهما. وبالتالي يمكن القول حقيقة بأنه حبّ "نابع من القلب". يأتي من الداخل كشعور عميق وطبيعي، مكوّن من

الحنان والشفقة، تسامح ومغفرة.

۷. "إن إلى األبد رحمته" هي الالزمة التي تكرّر بعد كل آية من المزمور 136 بينما تُروى قصة وحي الله. بقوّة الرحمة،
تحمل أحداث العهد القديم كلها قيمة خالصيّة عميقة. الرحمة تجعل تاريخ الله مع إسرائيل تاريخ خالص. يبدو أن

التكرار المستمر: "إن إلى األبد رحمته"، كما يكرّر المزمور، يرغب بأن يكسر دائرة المكان والزمان ليُدخل كلّ شيء في
سرّ الحب األبدي. كما ولو كنا نريد القول بأنه ليس في التاريخ فقط بل وإلى األبد أيضًا سيكون اإلنسان على الدوام

تحت نظر اآلب الرحيم. وليس من وليد الصدفة أن يكون شعب إسرائيل قد أراد أن يُدخل هذا المزمور، "التهليل الكبير"
كما يسمّونه، في االحتفاالت الليتورجية األكثر أهميّة.

قبل اآلالم صلّى يسوع مزمور الرحمة هذا. وهذا ما يؤكّده اإلنجيلي متى عندما يقول: "وبعد أن سبّحوا" (متى 26، 30)،
خرج يسوع والتالميذ إلى جبل الزيتون. فبينما كان يؤسس االفخارستيا، كتذكار أبدي له ولفصحه، وضع يسوع بشكل

رمزي عمل الوحي السامي هذا في ضوء الرحمة. وفي إطار الرحمة عينه كان يسوع يعيش آالمه وموته مدركًا لسرّ
الحب الكبير الذي سيتمّ على الصليب. إن معرفتنا بأن يسوع نفسه قد صلّى هذا المزمور أيضًا، تجعله أكثر أهميّة

بالنسبة لنا نحن المسيحيين وتلزمنا باتخاذ هذه الالزمة في صالة تسبيحنا اليوميّة: "إن إلى األبد رحمته".

۸. بتثبيت النظر على يسوع وعلى وجهه الرحيم يمكننا أن نفهم محبة الثالوث األقدس. فالرسالة التي نالها يسوع من
اآلب هي بأن يُظهر سرّ المحبّة اإللهيّة بملئه. "الله محبة" (1 يوحنا 4، 8. 16)، يؤكّد اإلنجيلي يوحنا للمرة األولى

والوحيدة في الكتاب المقدس بكامله. وهذه المحبّة قد أصبحت مرئيّة وملموسة في حياة يسوع بأسرها. وشخصه
ليس إال محبة، محبة تبذل ذاتها مجانًا. وعالقاته مع األشخاص الذين يقتربون منه تظهر شيئًا فريدًا ال يتكرر. اآليات التي

يقوم بها، وخصوصًا تجاه الخطأة والفقراء والمهمشين، المرضى والمتألّمين هي تحت راية الرحمة. كل شيء فيه
يحدث عن الرحمة. وال شيء فيه خال من الرأفة.

فيسوع، إزاء الجموع التي كانت تتبعه، وإذ رأى أنهم تعبون ورازحون، ضائعون بال مرشد، شعر في عمق قلبه بشفقة
كبيرة تجاههم (را. متى 9، 36). بقوة هذا الحب الشفوق شفى المرضى الذين كانوا يُقدَّمون له (را. متى 14، 14)،
وبالقليل من الخبز والسمك أشبع جموعًا كبيرة (را. متى 15، 37). فالرحمة هي التي كانت تحرّك يسوع في جميع

الظروف، ومن خاللها كان يقرأ في قلوب محاوريه ويجيبهم على حاجتهم الحقيقيّة. عندما التقى أرملة نائين التي كانت
تحمل ابنها الوحيد إلى القبر، أخذته الشفقة على األلم الكبير لألم التي كانت تبكي، وأعاد إليها ابنها مقيمًا إياه من
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الموت (را. لوقا 7، 15). وبعد أن حرّر ممسوس ناحية الجراسيّين، أوكل إليه هذه المهمّة: "أخبر بكل ما صنع الرب إليك
وبرحمته لك" (مر 5، 19). تدخل في هذا اإلطار أيضًا دعوة متى، وإذا به يمرّ أمام بيت الجباية حدق يسوع بعيني متى.

لقد كانت نظرة مفعمة بالرحمة تغفر خطايا ذاك الرجل وتغلّب على مقاومة التالميذ اآلخرين وأختاره هو، الخاطئ
والعشار، ليصبح أحد اإلثني عشر. في تفسيره لهذا المشهد من اإلنجيل، يكتب القديس بيدا المكرّم بأن يسوع نظر إلى

متى بمحبة رحيمة واختاره: نظر إليه برحمة واختاره[7]. لقد أثّرت فيّ هذه العبارة دومًا لدرجة أنها أصبحت شعاري.

۹. في األمثال المخصصة للرحمة، يُظهر يسوع طبيعة الله كأب ال يستسلم قبل أن يحلّ الخطيئة ويتغلّب على الرفض
بالشفقة والرحمة. نعرف هذه األمثال، ثالثة منها بشكل خاص: مثل الخروف الضائع، مثل الدرهم الضائع ومثل األب

واالبنين (را. لو 15، 1- 32). في هذه األمثال، يظهر الله دائمًا يفيض بالفرح السيما عندما يغفر. نجد فيها أيضًا نواة
اإلنجيل ونواة إيماننا، ألنها تقدم الرحمة كالقوة التي تتغلب على كل شيء وتمأل القلب محبة وتعزّي بالمغفرة.

وفضالً عن ذلك يمكننا أن نستخلص، من مثل آخر، تعليمًا من أجل أسلوب حياتنا المسيحيّ. ردًّا على سؤال بطرس
حول كم مرّة ينبغي على المرء أن يغفر، يجيب يسوع: "ال أقول لك: سبع مرات، بل سبعين مرّة سبع مرّات" (متى 18،

22)، ويخبر مثل "العبد القليل الشفقة"، الذي دعاه سيّده ليؤدي له دينًا كبيرًا، فتوسّله العبد ساجدًا، فأشفق مواله
وأعفاه من الدين. ولما خرج ذلك العبد لقي عبدًا من أصحابه مدينًا له بمائة دينار، فتوسّله صاحبه جاثيًا بأن يرحمه فلم
يرضَ بل ذهب وألقاه في السجن. ولما عرف سيّده بما جرى غضب كثيرًا واستدعى ذلك العبد وقال له: "أما كان يجب
عليك أنت أيضًا أن ترحم صاحبك كما رحمتك أنا؟" (متى 18، 33). وختم يسوع: "هكذا أيضًا يفعل بكم أبي السماوي،

إن لم يغفر كلُّ واحد منكم ألخيه من صميم قلبه" (متى 18، 35).

يحتوي المثل على تعليم عميق لكل فرد منا. يسوع يؤكّد أن الرحمة ليست فقط تصرف اآلب، وإنما تصبح المعيار أيضًا
لفهم من هم أبناؤه الحقيقيون. لذلك نحن مدعوون لنعيش من الرحمة، ألننا قد رُحمنا أوالً، فتصبح مغفرة اإلساءات
التعبير األوضح للحب الرحيم وبالنسبة لنا نحن المسيحيين أمرًا ال يمكننا تجاهله. كم يبدو لنا صعبًا أن نغفر أحيانًا! ومع

ذلك فالمغفرة هي األداة التي وُضعت بين يدينا الضعيفتين لنبلغ إلى سكينة القلب. إن ترك الحقد والغضب والعنف
واالنتقام هي الشروط الضروريّة لنعيش سعداء. لنقبل إذًا دعوة الرسول: "ال تغرُبنَّ الشمس على غضبكم" (أف 4،

26). ولنُصغِ خصوصًا إلى كلمة يسوع الذي وضع الرحمة كمثال حياة ومعيار مصداقيّة إليماننا: "طوبى للرحماء فإنّهم
يُرحمون" (متى 5، 7) إنها الطوبى التي يجب أن تُلهمنا بالتزام خاص خالل هذه السنة المقدسة.

وكما هو معلوم إن الرحمة في الكتاب المقدس هي الكلمة األساسيّة لإلشارة إلى تصرف الله تجاهنا. فهو ال يتوقف
فقط عند تأكيد محبته لنا بل يجعلها مرئيّة وملموسة. من جهة أخرى، ال يمكن للمحبة أبدًا أن تكون كلمة مجرّدة، ألنها

بطبيعتها حياة ملموسة: نوايا ومواقف وتصرفات تظهر من خالل التصرّف اليومي. إن رحمة الله هي مسؤوليته تجاهنا.
هو يشعر بأنه مسؤول، أي يتمنى خيرنا ويريد أن يرانا سعداء نفيض بالفرح والسكينة. وفي التناغم عينه ينبغي أن
تتوجه محبة المسيحيين الرحيمة، فكما يُحب اآلب هكذا يحب األبناء أيضًا. وكما هو رحيم هكذا نحن أيضًا مدعوون

لنكون رحماء مع بعضنا البعض.

١۰. إن الدعامة التي ترتكز إليها الكنيسة هي الرحمة. وكل نشاطها الرعوي ينبغي أن يُلفّ بالحنان الذي تتوجه به إلى
المؤمنين؛ وينبغي أال يفتقر أي جزء من إعالنها وشهادتها حيال العالم من الرحمة. إن مصداقية الكنيسة تمر عبر طريق
المحبة الرحومة والرؤوفة. الكنيسة تعيش "رغبة ال تنضب في تقديم الرحمة"[8]. وقد نكون نسينا لوقت طويل أن ندل

على درب الرحمة ونعيشها. إن تجربة المطالبة بالعدالة وحسب على الدوام، جعلتنا ننسى أن هذه هي الخطوة
األولى، إنها ضرورية وال غنى عنها، لكن الكنيسة تحتاج للذهاب أبعد منذ ذلك لبلوغ هدف أسمى وأهم. ومن جهة

أخرى، من المحزن أن نرى أن خبرة المغفرة في ثقافتنا صارت نادرة. ويبدو أن هذه الكلمة نفسها راحت تتالشى في
بعض األحيان. لكن بدون شهادة المغفرة تصبح الحياة عقيمة وتفقد خصوبتها، كما ولو كنا نعيش في صحراء قاحلة.

لقد آن األوان بالنسبة للكنيسة أن تأخذ على عاتقها إعالن المغفرة بفرح. لقد آن األوان للعودة إلى ما هو جوهري كي
نحمل على أكتافنا ضعف األخوة وصعوباتهم. المغفرة هي قوة تقيمنا إلى حياة جديدة وتبعث الشجاعة الالزمة للتطلع
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نحو المستقبل برجاء.

۱۱. ال يسعنا أن ننسى التعاليم العظيمة التي قدمها لنا القديس يوحنا بولس الثاني من خالل رسالته العامة الثانية
"الغني بالمراحم" والتي لم تكن متوقعة وفاجأت كثيرين بفعل الموضوع الذي عالجته. وأود التذكير بعبارتين بنوع

خاص. لقد سلط البابا القديس الضوء، قبل كل شيء، على نسيان موضوع الرحمة في ثقافة عصرنا: "إن عقلية هذا
العصر الحاضر تبدو ربما أشد رفضاً لرحمة الله من عقلية األجيال السالفة؛ ال بل إنها تسعى إلى القضاء على فكرة

الرحمة واستئصالها من قلب اإلنسان. وإن لفظة الرحمة بما لها من مفهوم تبدو وكأنها تزعج اإلنسان الذي أصبح اليوم
أكثر منه في غابر األيام سيداً أخضع األرض وتسلّط عليها (را. تك 1، 28) بفضل ما أحرز من تقدم عظيم، لم يعرف

من ذي قبل، في حقل العلوم والتقنية. ولم تترك هذه السيادة على األرض المسّلم بها أحياناً من جهة واحدة تسليماً
سطحياً، مجاالً على ما يبدو، للرحمة... ولهذا السبب فإن الكثيرين من الناس والمجتمعات في حالة الكنيسة والعالم

الحاضرة، يتجهون اتجاهاً شبه عفوي، إذا صح التعبير، إلى رحمة الله"[9].

فضال عن ذلك سعى القديس يوحنا بولس الثاني إلى التحفيز على إلحاحية إعالن الرحمة والشهادة لها في عالمنا
المعاصر: "تمليها علينا محبتنا لإلنسان، ولجميع ما هو إنساني، وهو في اعتقاد الكثيرين من معاصرينا، معرّض لخطر

كبير ... يدفعنا سر المسيح إلى إعالن الرحمة، بوصفها محبة الله الرحيمة، التي تجلّت في سر المسيح هذا. ويدعونا
هذا السر أيضاً إلى االرتداد إلى الرحمة، والتماسها في هذه الفترة العصيبة الحاسمة من تاريخ الكنيسة والعالم"[10].

إن هذا التعليم آني اليوم أكثر من أي وقت مضى ويستأهل أن يُستعاد في هذه السنة المقدسة. دعونا نتقبل مجددا
كلماته "تحيا الكنيسة حياة حقيقية، عندما تعترف بالرحمة وتنشرها – وهي صفة من أدعى صفات الخالق والفادي إلى

اإلعجاب – وعندما تقود الناس إلى ينابيع رحمة المخلص التي تختزنها وتوزعها"[11].

١۲. رسالة الكنيسة هي إعالن رحمة الله، القلب النابض لإلنجيل، والذي من خالله تبلغ قلب وعقل كل إنسان. إن
عروس المسيح تتبنى تصرف ابن الله الذي انطلق لمالقاة الجميع دون أن يستثني أحدا. في زماننا هذا، الذي تلتزم فيه

الكنيسة بالكرازة الجديدة باإلنجيل، ال بد من إعادة اقتراح موضوع الرحمة بحماسة جديدة وبعمل رعوي متجدد. إنه
ألمر ضروري بالنسبة للكنيسة ومصداقية إعالنها أن تعيش الكنيسة الرحمة وتكون في طليعة الشاهدين لها. ينبغي أن
يعكس خطابها وأعمالها الرحمة كي تدخل في قلوب األشخاص وتحثهم على إعادة اكتشاف طريق العودة إلى اآلب.

الحقيقة األولى للكنيسة هي محبة المسيح. إزاء البشر تجعل الكنيسة من نفسها خادمة ووسيطة لهذه المحبة التي
تصل إلى حد المغفرة ووهب الذات. لذا حيث توجد الكنيسة يجب أن تتجلى رحمة اآلب بوضوح. ال بد أن يجد أي

شخص واحة من الرحمة في رعايانا، وجماعاتنا وجمعياتنا وحركاتنا، أي حيثما يوجد مسيحيون.

١۳. نريد أن نعيش سنة اليوبيل هذه في ضوء كلمة الرب: رحماء كاآلب. ينقل البشير تعاليم يسوع القائل: "كونوا
رحماء كما أن أباكم رحيم" (لو 6، 36). إنه مشروع حياة ملزم ومفعم بالفرح والسالم. وصية يسوع هذه موجهة إلى

كل من يسمعون صوته (را. لو 6، 27). كي نكون قادرين على ممارسة الرحمة علينا أن نصغي قبل كل شيء إلى
كلمة الله. هذا يعني استعادة قيمة الصمت للتأمل بالكلمة الموجهة إلينا. بهذه الطريقة يمكننا التأمل برحمة الله ونجعل

منها نمطا لحياتنا الخاصة.

۱٤. الحج هو عالمة مميزة للسنة المقدسة، ألنه رمز المسيرة التي يجتازها كل شخص في وجوده. الحياة حج والكائن
البشري مسافر وحاج يجتاز دربا لبلوغ الهدف الذي يطمح له. وللوصول أيضا إلى "الباب المقدس" في روما وفي أي

مكان آخر على كل واحد أن يقوم برحلة حج وفق طاقاته. وهذا هو داللة على أن الرحمة هي أيضا هدف يجب بلوغه
ويتطلب التزاما وتضحية. فليكن إذا الحج حافزا لالرتداد: من خالل عبور الباب المقدس نترك رحمة الله تعانقنا ونتعهد

بأن نكون رحماء مع اآلخرين كما أن اآلب رحوم معنا.

الرب يسوع يدلنا على مراحل الحج الذي يوصلنا إلى هذا الهدف "ال تدينوا فال تُدانوا، ال تحكموا على أحد فال يُحكم
عليكم، أعفوا يُعفى عنكم، أعطوا تُعطوا: ستعطون في أحضانكم كيالً كريما مركوما مهزهزا طافحا ألنه يُكال لكم بما
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تكيلون" (لو 6، 37-38). يقول قبل كل شيء ال تدينوا وال تحكموا. من يريد أال يخضع لحكم الله يجب أال يجعل من
نفسه ديّانًا ألخيه. إن البشر ومن خالل حكمهم يتوقفون عند األمور السطحية بيد أن اآلب ينظر إلى القلب. كم هي
مؤذية الكلمات المنبعثة من مشاعر الغيرة والحسد! إن الكالم بالسوء على األخ في غيابه يؤدي إلى تشويه صورته

واإلساءة إلى سمعته وجعله عرضة للنميمة. عدم اإلدانة والحكم يعني، من الناحية اإليجابية، معرفة أخذ ما هو طيب
لدى كل شخص وعدم التسبب له باأللم نتيجة حكمنا الجزئي وادعائنا بأننا نعرف كل شيء. لكن هذا ليس كافيا للتعبير
عن الرحمة. يسوع يطلب منا أيضا العفو والعطاء: أن نكون أداة للعفو ألننا نحن أيضا نلناه من الله. أن نكون أسخياء

حيال الجميع عالمين أن الله أيضا يفيض إحسانه علينا بسماحة كبيرة.

رحماء كاآلب هذا هو إذا شعار السنة المقدسة. في الرحمة نجد الدليل على الطريقة التي يحب بها الله. إنه يهب نفسه
بالكامل، إلى األبد وبصورة مجانية دون أن يطلب أي شيء بالمقابل. يأتي لنجدتنا عندما نلتمس ذلك منه. كم هو جميل

أن تبدأ الصالة اليومية للكنيسة بهذه الكلمات "أسرِعْ يا اللهُ إلى نَجدَتي. أسرِعْ يا ربُّ إلى نُصرَتي" (مز 70، 2). إن
النجدة التي نلتمسها هي الخطوة األولى لرحمة الله تجاهنا. إنه يأتي لنجدتنا من أوضاع الضعف التي نعيش فيها.

وعونه يكمن في جعلنا نشعر بوجوده وقربه. يوما بعد يوم فيما تالمسنا رأفته باستطاعتنا أن نصبح نحن أيضا رؤوفين
تجاه الجميع.

۱٥. في هذه السنة المقدسة، يمكننا أن نختبر انفتاح القلب على من يعيشون في أقاصي الضواحي والتي يخلقها غالبا
العالم المعاصر بطريقة مأساوية. كم هي كثيرة في عالم اليوم أوضاع األلم وانعدام الثبات! كم من الجراح المطبوعة
في أجساد أشخاص كثيرين ال صوت لهم، ألن صراخهم اضمحل وانطفأ بسبب المباالة الشعوب الغنية. في هذا اليوبيل

ستُدعى الكنيسة أكثر من أي وقت مضى لالعتناء بهذه الجراح ومداواتها بزيت العزاء وتضميدها بالرحمة ومعالجتها
بالتعاضد والعناية الواجبة. دعونا ال نقع في فخ الالمباالة التي تذل وفي االعتياد الذي يخدّر النفس ويحول دون

اكتشاف الحداثة من خالل التهكّم الذي يدمّر. لنفتح أعيننا كي نرى بؤس العالم، جراح العديد من األخوة واألخوات
المحرومين من الكرامة، لنشعر بأننا مستفَزون لإلصغاء لصرخة النجدة التي يطلقونها. لنشد بأيدينا على أيديهم،

لنجذبهم إلينا كي يشعروا بحرارة حضورنا وصداقتنا وأخوّتنا. لتصبح صرختهم صرختنا، ولنهدم معا حاجز الالمباالة التي
غالبا ما تسود لتخفي الخبث واألنانية.

أتمنى بشدة أن يفكر الشعب المسيحي خالل اليوبيل في أعمال الرحمة الجسدية والروحية. وستكون هذه الطريقة
كفيلة بإيقاظ ضميرنا الذي ينزلق غالبا إلى السبات إزاء مأساة الفقر وبالغوص أكثر في قلب اإلنجيل، حيث الفقراء هم

المفضلون لدى الرحمة اإللهية. إن عظات يسوع تقدم لنا أعمال الرحمة هذه كي نفهم ما إذا كنا نعيش على غرار
تالميذه. دعونا نعيد اكتشاف أعمال الرحمة الجسدية: نطعم الجائع، نسقي العطشان، نُلبس العاري، نستقبل الغريب،
نعتني بالمريض، نزور المسجون وندفن الميت. ودعونا ال ننسى أعمال الرحمة الروحية: ننصح الشاكّ، نعلّم الجاهل،

نحذّر الخاطئ، نعزي المحزون، نغفر اإلساءة، نتحمّل الشخص المزعج بصبر، ونصلي إلى الله من أجل األحياء
واألموات.

ال يسعنا التهرب من كلمات الرب وسيُحكم علينا استنادا إليها: إذا ما قدمنا الطعام للجائع والمياه للعطشان. إذا ما
أصغينا إلى الغريب وألبسنا العريان. إذا ما وجدنا الوقت للمكوث إلى جانب المريض والسجين (را. متى 25، 45-31).
كما سنُسأل إذا ما ساعدنا اآلخرين على الخروج من الشك الذي يوقع المرء في الخوف ويشكل غالبا مصدر الوحدة؛
إذا ما تمكنا من التغلب على الجهل الذي يعيش فيه ماليين األشخاص، السيما األطفال الذين يفتقرون إلى المساعدة
الالزمة للخروج من حالة الفقر؛ إذا ما كنا قريبين من الوحيد والمحزون؛ إذا ما غفرنا لمن يسيء إلينا ونبذنا كل شكل

من أشكال الحقد والضغينة اللذين يولدان العنف؛ إذا ما تحلينا بالصبر على غرار الله الذي يتعامل معنا بغاية الصبر؛ إذا
ما أوكلنا إلى الرب بواسطة الصالة أخوتنا وأخواتنا. المسيح نفسه حاضر في كل واحد من "أصغر الصغار". جسده
يصبح مرئيا من جديد، كجسد معذب ومجروح ومصاب وجائع ونازح... كي نتعرف عليه، نلمسه ونعتني به باهتمام.

دعونا ال ننسى كلمات القديس يوحنا الصليب: "في مغيب الحياة سنُحاسب على أساس المحبة"[12].
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١٦. نجد في إنجيل لوقا ناحية أخرى هامة كي نعيش اليوبيل بإيمان. يروي البشير أن يسوع عاد إلى الناصرة ودخل
المجمع يوم السبت على عادته. طُلب منه أن يقرأ الكتابات المقدسة، فقرأ نصا من سفر النبي أشعياء: "روح الرب نازل

علي ألنه مسحني ألبشر الفقراء وأرسلني ألعلن للمأسورين تخلية سبيلهم وللعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن
المظلومين وأعلن سنة رحمة عند الرب" (61، 1-2). "سنة رحمة": هذا ما أعلنه الرب ونحن نريد أن نعيش هذه السنة.

هذه السنة المقدسة تحمل معها غنى رسالة يسوع التي يتردد صداها في كلمات النبي: حَملُ كلمة وبادرة عزاء
للفقراء، إعالن تخلية سبيل المأسورين ضمن أشكال جديدة من عبودية المجتمع المعاصر، إعادة النظر إلى العاجز عن

النظر بسبب انغالقه على ذاته، إعادة الكرامة للمحرومين منها. عظات يسوع تصبح مرئية مجددا في أجوبة اإليمان
الواجب أن تقدمها شهادة المسيحيين. فلترافقنا كلمات الرسول بولس: "من يرحم فليرحم ببشاشة" (رو 12، 8).

۱۷. لنعش زمن الصوم في هذه السنة اليوبيلية بزخم أكبر كفرصة مالئمة لالحتفال برحمة الله واختبارها. كم هي
كثيرة الصفحات في الكتاب المقدس التي يمكن التأمل بها خالل أسابيع زمن الصوم إلعادة اكتشاف الوجه الرحوم

لآلب! يمكننا أن نقول نحن أيضا، مكررين كلمات النبي ميخا: أنت أيها الرب، إلهٌ تحمل اآلثام وتصفح عن المعاصي، ال
تشدد غضبك لألبد ألنك تحب الرحمة. أنت يا رب ستعود وترأف بشعبك، ستدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع

خطايانا (را. ميخا 7، 19-18).

بإمكاننا في زمن الصالة والصوم والمحبة ألن نتأمل بصفحات سفر النبي أشعيا: "أَلَيسَ الصَّومُ الَّذي فَضَّلتُه هو هذا:
حَلُّ قُيودِ الشَّرِّ وفَكُّ رُبُطِ النِّير وإِطْالقُ المَسْحوقينَ أَحْراراً وتَحْطيمُ كُلِّ نير؟ أَلَيسَ هو أَن تَكسِرَ للجائِعِ خُبزَكَ وأَن
تُدخِلَ البائسينَ المَطْرودينَ بَيتَكَ وإذا رَأَيتَ العُرْيانَ أن تَكسُوَه وأَن ال تَتَوارى عن لَحمِكَ؟ حينَئِذٍ يَبزُغُ كالفَجرِ نورُكَ

ويَندَبُ جُرحُكَ سَريعاً ويَسيرُ بِرُّكَ أَمامَكَ ومَجدُ الرَّبِّ يَجمعُ شَملَكَ. حينَئِذٍ تَدْعو فيَستَجيبُ الرَّبّ وتَستَغيثُ فيَقول هاءَنَذا
إِن أَزَلتَ مِن أَبْنائِكَ النِّير واإلِشارَةَ بِاإلِصبَعِ والنُّطقَ بالسُّوء. إِذا تَخَلَّيتَ عن لُقمَتِكَ لِلجائِع وأَشبَعتَ الحَلقَ المُعَذَّب يُشرِقُ
نوُركَ في الظُّلمَة ويَكونُ دَيجوُركَ كالظُّهْر ويَهْديكَ الرَّبُّ في كُلِّ حين ويُشبِعُ نَفْسَكَ في األَرضِ القاحِلَة ويُقَوِّي عِظامَكَ

فتَكونُ كَجَنَّةٍ رَيَّا وكيَنْبوعِ مِياهٍ ال تَنضُب" (58، 11-6).

ال بد من تفعيل مبادرة "24 ساعة للرب" التي يُحتفل بها يومي الجمعة والسبت من األسبوع الرابع لزمن الصوم.
كثيرون هم األشخاص الذين يقتربون من سر المصالحة، ومن بين هؤالء العديد من الشباب، الذين يجدون من خالل

هذه التجربة المسيرة الالزمة للعودة إلى الرب ولعيش مرحلة من الصالة العارمة وإعادة اكتشاف معنى الحياة.
فلنضع مجددا سر المصالحة في المحور ألنه يسمح لنا بلمس عظمة الرحمة. وسيكون بالنسبة لكل تائب مصدرا

للسالم الداخلي الحقيقي.

لن أتعب أبدا من اإلصرار على ضرورة أن يكون المعرّفون عالمة حقيقية لرحمة اآلب. ال يمكن للمعرف أن يرتجل
دوره، بل نصبح معرّفين عندما نكون نحن في المقام األول تائبين نبحث عن الغفران. دعونا ال ننسى أبدا أن كوننا

معرّفين يعني أن نشارك في رسالة يسوع وأن نصير عالمة ملموسة الستمرارية المحبة اإللهية التي تغفر وتخلّص. كل
واحد منا نال هبة الروح القدس من أجل مغفرة الخطايا، ونحن مسؤولون عن هذا. ليس أي منا سيد السرّ، بل إننا

خدام أمناء لمغفرة الله. على كل معرّف أن يستقبل المؤمنين كاألب في مثل االبن الضال: أب يركض مسرعا نحو ابنه
على الرغم من أنه بذّر أمالكه. المعرّفون مدعوون إلى معانقة هذا االبن التائب والعائد إلى بيته وإلى التعبير عن فرح

العثور عليه. ينبغي أال يتعب المعرفون من التوجه أيضا نحو االبن اآلخر الذي بقي في الخارج والعاجز عن الشعور
بالفرح، ليشرحوا له أن حُكمه القاسي ليس عادال وال معنى له إزاء رحمة اآلب التي ال تعرف حدودا. يجب أال يطرحوا

أسئلة خارجة عن الموضوع بل عليهم مقاطعة الخطاب الذي أعده االبن، كما فعل األب في المثَل، ألنهم يعرفون كيف
يقرأون في قلب كل تائب طلب المساعدة والمغفرة. المعرفون مدعوون إذا ألن يكونوا دائما وفي كل ظرف ومكان

وعلى الرغم من كل شيء عالمة لتفوّق الرحمة.

١۸. خالل زمن الصوم لهذه السنة المقدسة، أرغب بإرسال مرسلي الرحمة. سيكونون عالمة لعناية الكنيسة الوالدية
بشعب الله، كي يدخل بعمق في غنى هذا السرّ الجوهري لإليمان. سيكونون كهنة أمنحهم سلطان مغفرة حتى
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الخطايا المحفوظة للكرسي الرسولي، كي تظهر بوضوح سعة مهمتهم. سيكونون، قبل كل شيء، عالمة حيّة على
كيفيّة قبول اآلب للذين يبحثون عن مغفرته. سيكونون رسل الرحمة ألنهم سيصبحون لدى الجميع صانعي لقاء مفعم

باإلنسانية، ينبوع تحرّر، غني بالمسؤولية للتغلّب على العقبات واستعادة الحياة الجديدة للمعمودية. وسينقادون في
رسالتهم لكلمات الرسول "ألنَّ اللهَ أَغلَقَ على جميعِ الناسِ في العِصيانِ ليرحَمَهم جميعًا" (رو 11، 32). إن الجميع،

في الواقع، وما مِن أحد مستبعَد، هم مدعوون لقبول النداء إلى الرحمة. وليعِش المرسلون هذه الدعوة مدركين أن
بإمكانهم تثبيت النظر على يسوع، "عظيم كهنةٍ رحيمًا مؤتَمنًا عندَ الله" (عب 2، 17).

أطلب من األخوة األساقفة دعوة واستقبال هؤالء المرسلين كي يكونوا قبل كل شيء مبشّرين مقنعين بالرحمة.
ولتُنظَّم في األبرشيات "رساالت للشعب" بحيث يكون هؤالء المرسلون مبشّرين بفرح المغفرة. وليُطلب منهم االحتفال

بسر المصالحة للشعب، كي يتيح زمن النعمة المُعطى في السنة اليوبيلية، ألبناء كثيرين بعيدين، إيجاد الطريق ثانيةً نحو
البيت الوالدي. وليذكِّر الرعاة المؤمنين، وبنوع خاص خالل زمن الصوم، بالتقدُّم "إلى عرشِ النِّعمَةِ لننَالَ رحمَةً ونَلقى

حُظوةً" (عب 4، 16).

۱۹. لتتمكّن كلمة المغفرة من بلوغ الجميع وال تتركنَّ الدعوة الختبار الرحمة أيَّ أحد غير مبال. إن دعوتي إلى التوبة
موجّهة بإلحاح أكبر أيضا ألولئك األشخاص البعيدين عن نعمة الله بسبب سلوك حياتهم. وأفكِّرُ بنوع خاص بالرجال

والنساء الذين ينتمون لمجموعة إجرامية، أيًّا تكن. من أجل خيركم، أطلب منكم تغيير حياتكم. أطلب منكم ذلك باسم
ابن الله الذي، وإذ حارب الخطيئة، لم يرفض قط أيَّ خاطئ. ال تقعوا في الفخ الرهيب للتفكير بأن الحياة متعلّقة

بالمال، وأمامه، يصبح كل الباقي فاقدَ القيمة والكرامة. إنه وَهمٌ فحسب. ال نحمل المال معنا في اآلخرة. فالمال ال
يعطينا السعادة الحقيقية. إن العنف المُستخدم لتكديس أموال تسيل دمًا ال يجعل األشخاص أقوياء وال خالدين.

فللجميع، عاجالً أم آجال، ستأتي دينونة الله وال يستطيع أحد اإلفالت منها.

لتصِل الدعوة نفسها لألشخاص الداعمين أو المتواطئين مع الفساد. إن هذه اآلفة العفنة للمجتمع هي خطيئة كبيرة
تصرخ نحو السماء، ألنها تهدّد أُسس الحياة الشخصية واالجتماعية. فالفساد يمنع النظر برجاء إلى المستقبل، ألنه

باستبداده وجشعه، يدمّر مشاريع الضعفاء ويسحق األكثر فقرا. إنه شرّ يعشش في األفعال اليومية لينتشر من ثم في
الفضائح العامة. إن الفساد هو حدّة في الخطيئة، يبغي استبدال الله بوهم المال كشكل من التسلّط. إنه عمل

الظلمات، يرتكز للشّبهة والمكيدةCorruptio optimi pessima، كان يقول القديس غريغوريوس الكبير بحكمةٍ ليشير
إلى أن ما مِن أحد يستطيع الشعور بأنه محصَّن من هذه التجربة. والستئصالها من الحياة الشخصية واالجتماعية، ال بدّ

من الحكمة، اليقظة، النزاهة، الشفافية، مع شجاعة اإلبالغ. فإذا لم تكافَح عالنيةً، تجعل األشخاص عاجال أم آجال
متواطئين، وتدمّر الحياة.

إنه الوقت المالئم لتغيير الحياة! إنه الوقت لتغيير القلب. فأمام الشر المرتكب، وجرائم خطيرة أيضا، إنّه وقت اإلصغاء
لبكاء األشخاص األبرياء المسلوبي الخيور، الكرامة، المشاعر، والحياة نفسها. إن االستمرار في طريق الشر هو مصدر

وهْم وحزن ال غير. فالحياة الحقيقية هي أمر آخر. إن الله ال يتعب أبدا من مدّ اليد. إنه دائم االستعداد لإلصغاء، وأنا
أيضا، كما أخوتي األساقفة والكهنة. يكفي فقط قبول الدعوة إلى التوبة والخضوع للعدالة، فيما تقدّم الكنيسة الرحمة.

۲۰. لن يكون عديم الجدوى في هذا اإلطار التذكير بالعالقة بين العدالة والرحمة. فهما ليستا بناحيتين متعارضتين مع
بعضهما البعض، بل هما بُعدان لواقع واحد ينمو تدريجيًا حتى يبلغ ذروته في كمال المحبة. إن العدالة مفهوم جوهري

للمجتمع المدني، حينما، وبشكل عام، تتم اإلشارة إلى نظام قانونيّ يُطبَّق القانون من خالله. ويُقصد بالعدالة أيضا
واجب إعطاء كل واحد حقّه. وفي الكتاب المقدس، تتم اإلشارة مرات كثيرة للعدالة اإللهية وإلى الله كديّان. ويُقصد

هنا عادة بالحفظ الكامل للشريعة والتصرّف ككل إسرائيلي صالح بحسب الوصايا المُعطاة من الله. غير أن هذه
النظرة قد أدّت مرات غير قليلة إلى الوقوع في حرفيّة الشريعة، من خالل تشويه المعنى األصلي وإخفاء القيمة

العميقة التي تمتلكها العدالة. وللتغلّب على هذه النظرة المتقيّدة بحرفيّة الشريعة، ينبغي التذكير بأن العدالة تُفهم
جوهريًا في الكتاب المقدس كاستسالمٍ واثِق لمشيئة الله.
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من جهته، يتكلّم يسوع مرات كثيرة عن أهمية اإليمان بدال من التقيّد بالشريعة. وبهذا المعنى، ينبغي علينا أن نفهم
كلماته حينما، وإذ كان جالسًا إلى المائدة مع متّى وباقي العشارين والخاطئين، قال للفريسيين الذين كانوا يعارضونه:
"فهالَّ تتعلّمونَ معنى هذه اآلية: "إنما أُريدُ الرَّحمَةَ ال الذَّبيحة"، فإنِّي ما جِئتُ ألدعُوَ األبرارَ بلِ الخاطئين" (متى 9، 13).

وأمام النظرة لعدالة كحفظ محض للشريعة التي تدين من خالل تقسيم األشخاص إلى أبرار وخطأة، يركّز يسوع على
إظهار العطية الكبرى للرحمة التي تبحث عن الخطأة كي تقدّم لهم المغفرة والخالص. ويُفهم لماذا، وبسبب نظرته

المحرّرة هذه وينبوع تجدّد، رُفض يسوع من قبل الفريسيين والكتبة. فكي يبقى هؤالء أمناء للشريعة، كانوا يضعون
أحماالً على أكتاف األشخاص، مُبطلين رحمة اآلب. إن الدعوة لحفظ الشريعة ال يمكن أن تعيق االهتمام بالحاجات

المتعلقة بكرامة األشخاص.

إن تذكير يسوع بما كتبه النبي هوشع ـ "فإنَّما أُريدُ الرَّحمةَ ال الذبيحة" ( 6 ،6) ـ لهو معبّر جدا بهذا الصدد. يؤكد يسوع
أنه من اآلن فصاعدًا، ستكون قاعدة حياة تالميذه تلك التي تضع أوَّلية الرحمة، كما يشهد هو نفسه، متشاركًا الطعام

مع الخطأة. تظهر الرحمة، مرة جديدة، كبُعد جوهري لرسالة يسوع. إنها تحدٍّ حقيقي أمام محاوريه الذين كانوا
يتوقفون عند االحترام الشكلي للشريعة. أما يسوع فيذهب أبعد من الشريعة؛ فمشاركته مع أولئك الذين كانت الشريعة

تعتبرهم خطأة تُبيّن أليّ مدًى تصل رحمته.

قام بولس الرسول أيضا بمسيرة مماثلة. فقبل أن يلتقي المسيح على طريق دمشق، كانت حياته مكرّسة إلتباع البِرِّ
الذي تقتضيه الشريعة بشكل ال عيب فيه (را. في 3، 6). وقاده االرتداد إلى المسيح لتغيير نظرته، لدرجة أنه يؤكد في

رسالته ألهل غالطية "ونحنُ أيضًا آمنَّا بالمسيحِ يسوع لكي نُبرَّرَ باإليمانِ بالمسيح، ال بالعَمَلِ بأحكامِ الشَّريعة" (2، 16).
وقد تبدّل مفهومه للبِرِّ بشكل جذري. ويضع بولس اآلن اإليمان في المقام األول ال الشريعة. فليس حفظ الشريعة ما
يخلّص، بل اإليمان بيسوع المسيح الذي بموته وقيامته يحمل الخالص مع الرحمة التي تبرِّر. يصبح بِرُّ الله اآلن التحرّر

بالنسبة للمثقلين بعبودية الخطيئة وكل تبعاتها. إن بِرَّ الله هو مغفرته (را. مز 51، 11 ـ 16).

۲١. ال تتعارض الرحمة مع العدالة إنما تعبّر عن تصرّف الله إزاء الخاطئ، مقدّمًا له إمكانية أخرى ليتوب ويرتدّ ويؤمن.
إن خبرة النبيّ هوشع تساعدنا لتُظهر لنا تخطّي العدالة في اتجاه الرحمة. إن عصر هذا النبيّ هو من بين العصور

األكثر مأساوية في تاريخ الشعب العبريّ. فالمملكة على وشك الدمار؛ الشعب لم يبق أمينًا للعهد، ابتعد عن الله وفَقَد
إيمان اآلباء. وبحسب منطق بشري، من العدل أن يفكّر الله برفض الشعب غير األمين؛ فهو لم يحفظ العهد المُبرَم،
ويستحقّ بالتالي العقاب الواجب، أي المنفى. وإن كلمات النبيّ تشهد على ذلك "لن يَرجعَ إلى أرضِ مِصر وأشُّورُ هو
يكونُ ملِكَهُ، وبما أنَّهم أبَوا أن يَرجِعوا إليَّ" (هو 11، 5). ومع ذلك، فبعد ردة الفعل هذه التي تستند للبِرِّ، يبدّل النبي

لهجته بطريقة جذرية ويُظهر الوجه الحقيقي لله: "قد انقَلَبَ فيَّ فؤادي واضطَرَمَتْ أَحشائي. ال أُطلِقُ حدَّةَ غَضَبي وال
أَعودُ إلى تدميرِ أَفرائيم ألنِّي أنا اللهُ ال إِنسان والقدُّوسُ في وسطِكَ فلَن آتيَ ساخطًا" (11، 8 ـ 9). ويعلّق القديس

أغسطينوس على كلمات النبيّ بالقول:" من األسهل أن يمسك الله الغضب أكثر من الرحمة". وهكذا بالفعل. إن غضب
الله يدوم لحظة، أمّا رحمته فتدوم إلى األبد.

لو توقّف الله عند العدالة لن يكون الله بل يصبح ككل البشر الذين يدعون الحترام الشريعة. فالعدالة وحدها ال تكفي
وتعلّم الخبرة أن المطالبة بها فقط، تهدّد بتدميرها. ولهذا يذهب الله أبعد من العدالة مع الرحمة والمغفرة. وال يعني

ذلك التنقيص من قيمة العدالة أو جعلها سطحية، بالعكس. فمَن يخطئ يجب أن يُعاقب. غير أن ذلك ليس النهاية، إنما
بداية التوبة، كي يُختبَر حنان المغفرة. إن الله ال يرفض العدالة. إنه يحتويها ويتخطاها في حدث أسمى حيث تُختبر

المحبة التي هي في أساس عدالة حقيقية. علينا أن نولي انتباهًا كبيرا لما كتبه بولس لعدم الوقوع في الخطأ نفسه
الذي أنّب عليه الرسول اليهودَ معاصريه: "جَهِلوا بِرَّ الله وحاوَلوا إقامةَ بِرِّهم فَلم يَخضَعوا لبِرِّ الله. فغايةُ الشَّريعةِ هي

المسيح، لتَبريرِ كلِّ مؤمِن" (رو 10، 3 ـ 4). إن بِرَّ الله هذا هو الرحمة المعطاة للجميع كنعمةٍ بقوة موت يسوع المسيح
وقيامته. فصليب المسيح هو إذا حُكم الله علينا جميعًا وعلى العالم، ألنه يقدّم لنا يقين المحبة والحياة الجديدة.

۲۲. يتضمّن اليوبيل أيضا اإلشارة إلى الغفران الذي يكتسب في السنة المقدسة للرحمة أهمية خاصة. إن غفران الله
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لخطايانا ال يعرف حدودا. ففي موت يسوع المسيح وقيامته، يُظهر الله بشكل جليٍّ محبته هذه التي تصل حتى القضاء
على خطيئة البشر. من الممكن أن ندع ذواتنا نتصالح مع الله من خالل السرّ الفصحي ووساطة الكنيسة. إن الله

مستعد دائما للمغفرة وال يتعب أبدا من تقديمها بطريقة جديدة على الدوام وغير منتظرَة. ومع ذلك، فنحن كلّنا نختبر
الخطيئة. نعلم أننا قد دُعينا إلى الكمال (را. متى 5، 48)، ولكننا نشعر بشدّةٍ بثقلِ الخطيئة. وإذ ندرك قوة النعمة التي

تبدّلنا، نختبر أيضا قوة الخطيئة التي تتحكّم بنا. وبالرغم من المغفرة، نحمل في حياتنا التناقضات التي هي نتيجة
خطايانا. في سر المصالحة، يغفر الله الخطايا، التي هي حقا ممحوّة؛ ومع ذلك، يبقى األثر السلبي الذي تركته الخطايا

في تصرفاتنا وأفكارنا. غير أن رحمة الله هي أقوى بكثير من ذلك أيضا. فهي تصبح غفران اآلب الذي من خالل
عروس المسيح يصل إلى الخاطئ المغفور له ويحرّره من كل رواسب أثر الخطيئة، من خالل تأهيله على التصرّف

بمحبة، والنموّ في المحبة بدل الوقوع مجددًا في الخطيئة.

تعيش الكنيسة شركة القديسين. وفي اإلفخارستيا، تتحقق هذه الشركة التي هي عطية من الله، كاتحاد روحي يربطنا
نحن المؤمنين مع القديسين والطوباويين الذين ال يُحصى عددهم (را. سفر الرؤيا 7، 4). إن قداستهم تأتي لتُعين

ضعفنا، وهكذا فإن األم الكنيسة قادرة بصالتها وحياتها أن تأتي لمالقاة ضعف البعض مع قداسة آخرين. إن عيش
الغفران إذًا خالل السنة المقدسة يعني التقرّب من رحمة اآلب مع الثقة بأن غفرانه يطال حياة المؤمن كلها. الغفران

هو اختبار قداسة الكنيسة التي تشارك في جميع ثمار فداء المسيح، كي تنتشر المغفرة حتى أقصى الحدود التي تبلغها
محبة الله.  لنعش اليوبيل بعمق سائلين اآلب مغفرة الخطايا ونشر غفرانه الرحيم.

۲۳. تمتلك الرحمة قيمة تذهب أبعد من حدود الكنيسة. إنها تربطنا مع اليهودية واإلسالم اللذين يعتبرانها من بين أبرز
صفات الله. وقد نال إسرائيل أوال هذا الوحي الذي يبقى في التاريخ كبداية غنًى ال يُقدَّر لتقديمه للبشرية كلها. وكما

الحظنا، إن صفحات العهد القديم مألى بالرحمة، ألنها تُخبر باألعمال التي صنعها الرب لصالح شعبه في األوقات األشد
صعوبة في تاريخه. إن اإلسالم، من جهته، يضع الرحمن الرحيم من بين أسماء الخالق. وهذا االبتهال هو غالبا على

شفاه المؤمنين المسلمين الذين يشعرون بأن الرحمة ترافقهم وتعضدهم في ضعفهم اليومي. وهم أيضا يؤمنون بأن
ما مِن أحد يستطيع أن يحدّ الرحمة اإللهية ألن أبوابها مفتوحة دائما.

لتشجّع هذه السنة اليوبيلية المُعاشة في الرحمة اللقاء مع هاتين الديانتين ومع باقي التقاليد الدينية العريقة؛ ولتجعلنا
أكثر انفتاحا على الحوار كي نعرف ونفهم بعضنا بعضًا بشكل أفضل؛ ولتُزِل كل شكل من أشكال االنغالق واالزدراء

ولتُبعد كل شكل من أشكال العنف والتمييز.

۲٤. يتّجه الفكر اآلن إلى أمّ الرحمة. ليرافقنا نظرها العطوف في هذه السنة المقدسة، كي نتمكّن جميعًا من إعادة
اكتشاف فرح حنان الله. ما مِن أحد كمريم قد عرف عمْق سرّ الله الذي صار إنسانًا. إن كل شي في حياتها قد طُبع

بحضور الرحمة التي صارت بشرًا. إن أمّ المصلوب القائم من الموت قد دخلت معبد الرحمة اإللهية ألنها شاركت بعمق
في سرّ محبته.

وإذ اختيرت لتكون أم ابن الله، حضّرت محبة اآلب مريم منذ األزل كي تكون تابوت العهد بين الله والبشر. لقد حفظت
في قلبها الرحمة اإللهية بتناغم كامل مع ابنها يسوع. وإن نشيد التسبيح عند عتبة بيت أليصابات، قد كُرس للرحمة التي

تمتدّ "من جيل إلى جيل" (لو 1، 50). ونحن أيضا كنّا حاضرين في تلك الكلمات النبويّة للعذراء مريم. وسيكون ذلك
عزاء وعضدًا فيما نعبر الباب المقدّس الختبار ثمار الرحمة اإللهية.

عند الصليب، إن مريم مع يوحنا، تلميذ المحبة، هي شاهدة على كلمات المغفرة الخارجة من شفَتَي يسوع. إن
المغفرة األسمى المُقدمة لمِن صلبه تُظهر لنا إلى أي مدى تستطيع رحمة الله أن تصل. تشهد مريم على أن رحمة ابن
الله ال تعرف حدودا وتبلغ الجميع من دون استثناء أحد. لنرفع إليها الصالة القديمة والجديدة على الدوام السالم عليك

أيتها الملكة، كي ال تتعب أبدا من النظر إلينا بعينيها الرحميتين وتجعلنا أهالً للتأمل بوجه الرحمة، ابنها يسوع.

لتمتدّ صالتنا أيضا إلى القديسين والطوباويين الكثيرين الذين جعلوا من الرحمة رسالتهم في الحياة. ويتّجه الفكر بنوع
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خاص إلى الرسولة العظيمة للرحمة، القديسة فاوستينا كوفالسكا. فلتشفع لنا هي التي دُعيت للدخول في أعماق
الرحمة اإللهية، ولتنل لنا أن نعيش ونسير دائما في مغفرة الله والثقة الراسخة في محبته.

۲٥. إنها سنة مقدسة استثنائية إذًا، كي نعيش في كل يوم من الحياة الرحمة التي يبسطها اآلب علينا منذ األزل. وفي
هذا اليوبيل، لنَدعِ الله يفاجئنا. فهو ال يتعب أبدا من تشريع باب قلبه ليكّرر أنه يحبّنا ويريد أن يقاسمنا حياته. إن الكنيسة
تشعر بشكل قوي بإلحاحية إعالن رحمة الله. وإن حياتها حقيقية وصادقة عندما تجعل من الرحمة إعالنها الواثِق. إنها

تعلم أن مهمتها األولى، السيما في وقت كوقتنا المفعم بآمال كثيرة وتناقضات قوية، هي أن تُدخلنا جميعا في السر
العظيم لرحمة الله، من خالل التأمل بوجه المسيح. إن الكنيسة مدعوة أوال لتكون شاهدة حقيقية على الرحمة من

خالل إعالنها وعيشها كمركز الوحي ليسوع المسيح. ومن قلب الثالوث، ومن عمق أعماق سر الله، ينبع ويجري بال
توقّف نهر الرحمة الشاسع. وال يمكن لهذا الينبوع أن ينضب أبدا لجميع الذين يقتربون منه. فكل مرة يحتاج إليه أحد،

يستطيع أن يقترب منه ألن رحمة الله المتناهية. وبقدر ما ال يمكن سبْر غور عمق السر الذي يحتويه، بقدر ما ال ينضب
الغنى النابع منه.

في هذه السنة اليوبيلية، لتردّد الكنيسة كلمة الله التي تدوّي بقوة وإقناع ككلمة وعمل مغفرة، مؤازرة، مساعدة
ومحبة. وال تتعبنّ أبدا من تقديم الرحمة، ولتكن دائما حليمة في التعزية والمغفرة. ولتكن الكنيسة صوت كل رجل

وامرأة ولتردّد بثقة وبال انقطاع "يا ربِّ اذكُر حنانَكَ ومراحِمَكَ فإنَّها قائمةٌ منذُ أزلِكَ" (مز 25، 6).
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