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 المقدمة

إنه . إنه مصدر فرح وسكينة وسالم. بحاجة على الدوام للتأمل بسرّ الرحمةبأننا  فرنسيس يذّكر البابا

هي العمل النهائي : الرحمة. هي كلمة تظهر سرّ الثالوث األقدس: الرحمة. شرط لخالصنا

هي الشريعة األساسية التي تقيم في : الرحمة. واألسمى الذي من خالله يأتي هللا إلى لقائنا

: الرحمة. ص عندما ينظر بعينين صادقتين إلى األخ الذي يلتقيه في مسيرة الحياةقلب كّل شخ

هي الدرب الذي يوحد هللا باإلنسان، ألنها تفتح القلب على الرجاء باننا محبوبون إلى األبد بالرغم 

 .من محدوديّة خطيئتنا

 .أمراضك جميع ويشفي آثامك جميع يغفر الذي هو: "تصرّف هللا طريقةتُظهر المزامير، بشكل خاص، عظمة 

 عيون يفتح الرب .األسرى قيود يحل الرب"(. 4-1، 301مز " )والرأفة بالرحمة ويكللك حياتك الهوة من يفتدي

 في األشرار ويضل واألرملة اليتيم يدؤوي النزالء يحفظ الرب. األبرار يحب الرب. الرازحين ينهض الرب العميان

 األشرار ويذل الوضعاء يؤيد الرب)...(  جراحهم ويضمد القلوب منكسري يثني فإنه(. "9-7، 341مز ) "طريقهم

 (.1.1، 347مز ) "األرض حتى

الصالة : راجع تعليم الكنيسة الكاثوليكية، القسم الرابع)تشكل المزامير عنصًرا أساسيًا في صالة الكنيسة 

 .  فيسوع المسيح بالذات قد استخدمها في صالته(. المسيحية

 تولع ليتك –. طقسيّة صالة صالتك تكون أن يجب: "، يقّدم القديس خوسيماريا هذه النصيحة"طريق"كتاب وفي 

 ."خاصّة أو فرديّة صلوات من بدالً  القّداس، وصلوات المزامير، بتالوة

( Misericordiae Vultus) "وجه الرحمة" يوبيل الرحمةليكم المزامير التي ذكرها مرسوم الدعوة إلى ننقل إ

، التي وجهته إلى هللا عند زيارتها لنسيبتها القديسة "تعظّم نفسي الرب"نشيد العذراء في ما يلي وندرج أيًضا 

 . أليصابات
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 إليك يا رب أرفع نفسي. 3
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سبل الرب جميعها رحمة وحق لمن يحفظون  .30
 .عهده ووصاياه
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 انقطاع وبال بثقة ولترّدد وامرأة رجل كل صوت الكنيسة لتكن

ها ومراِحَمكَ  حناَنكَ  اذُكر رب   يا"  مز) "أزلِكَ  منذُ  قائمة   فإنَّ

 .52 رقم الرحمة، وجه مرسوم (.6 ،52

 

  













 

 (22 – 41، 5لو )تعظم نفسي الرب 

 

 تعظم الرب نفسي": فقالت مريم. 41
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 اسمه
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 .رحمته إلبراهيم ونسله لألبد. 55

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

وإذ اختيرت لتكون أم ابن هللا، حضّرت محبة اآلب 
مريم منذ األزل كي تكون تابوت العهد بين هللا 

اإللهية لقد حفظت في قلبها الرحمة . والبشر
وإن نشيد التسبيح . بتناغم كامل مع ابنها يسوع

عند عتبة بيت أليصابات، قد ُكرس للرحمة التي 
ونحن أيضا (. 07، 1لو " )من جيل إلى جيل"تمتّد 

. كنّا حاضرين في تلك الكلمات النبويّة للعذراء مريم
وسيكون ذلك عزاء وعضًدا فيما نعبر الباب 

، "وجه الرحمة" .اإللهية المقّدس الختبار ثمار الرحمة
 . 24رقم 


