
 إلى جمیع شّبان العـالم

Dilecti amici 

 رسالة رسولیة

 للبـابا یوحنا بولس الثاني

 في مناسبة

 َسنة الشبیبة العالمیـّة

  
 أیها األصدقاء األعزاء،

  
 أماٍن من أجل سنة الشبیبة

 "كونوا دائمًا مستعّدین للدفاع عن رجاء إیمانكم أمام كل من یستجوبكم" (1)

إن السنة. هذه مستهل منذ الشّبان، أیها إلیكم، بها نتوّجه التي األمنیة هي هذه -1               
معاٍن األمر ولهذا العالمیة. الشبیبة سنة المّتحدة األمم منظّمة أعلنتها 1985             سنة
واألفراد، الناس، أجیال جمیع إلى أیضًا وبالنسبة أوًال، إلیكم بالنسبة            عدیدة
ترعى التي الكنیسة إلى بالنسبة خاص معنى وله المجتمع. وكّل            والجماعات
اإلنسان یجده الذي األبدي بالمصیر وتعنى الروحّیة، والقیم األساسّیة           الحقائق

 والعائلة البشریة في اهللا عینه.

تعیر لماذا جیدًا ندرك فإّنا ،(2) الیومّیة األولى، الكنیسة طریق اإلنسان كان              إذا
إنسان. كل حیاة في أساسّیة مرحلة وهو ا، خاص اهتمامًا الشباب عهد             الكنیسة
والمجتمعات، األمم شباب أنتم الشباب: هذا تجّسدون الشّبان، أیها أنتم،            وإّنكم،
وإّنا الكنیسة. شباب أیضًا وأنتم جمعاء، البشریة وشباب عائلة، كل شباب             أنتم
صّح إذا باستمرار، نستشعر بسببكم جمیعًا، ألننا إلیكم، أبصارنا نوّجه            جمیعًا
شخصیًا ملكًا لیس الزاهر شبابكم فإّن ولهذا الشباب. عهد استعدنا كأّننا             التعبیر،
التي الزمن من المّدة هذه من جزء لكّنه األجیال، أحد ملك أو وحسب،               لكم
الجمیع. ملك عینه الوقت في وهو حیاته؛ مسیرة طوال الناس من كل              یجتازها

 إنه ملك البشریة جمعاء.

في دائمًا، مرتبط والرجاء لكم. المستقبل وألّن للمستقبل، ألّنكم الرجاء معقد             إّنكم
مسیحیة، فضیلة بوصفه وهو، اآلتیة". "الخیور انتظار فهو بالمستقبل.           الواقع،
.(3) المسیح بیسوع اإلنسان اهللا بها وعد التي األبدیة الخیور بانتظار             یرتبط



انتظار بشرّیة، مسیحّیة فضیلة وبوصفه عینه، الوقت في هو، الرجاء            وهذا
 الخیور التي یحّققها اإلنسان باستخدامه المواهب التي خصّته بها العنایة.

الذین البالغین لجیل كان كما الشّبان، أیها أنتم لكم، المستقبل إّن المعنى،              وبهذا
األخص على تقع البالغین عاتق وعلى القائم. الواقع معهم وأصبح            سبقوكم،
تقع عاتقكم وعلى الكبرى، وخطوطه المتعّددة وصیغه الواقع هذا           مسؤولیة

 مسؤولیة ما سیصبح معكم یومًا واقعًا، وهو ال یزال اآلن عالم المستقبل.

خاّصة عابرة مقوالت نفّكر، فیما نستعمل، إّنا لكم، المستقبل ن نقول             وعندما
بكم، یتعّلق المستقبل أن نقول وعندما المستقبل. نحو دائمًا تسیر بشریة             بأمور
الضمیر واجب یقتضیه ما على أخالقّیة، مقوالت نفكر، فیما نستعمل،            فإّننا
الجماعات –  وإلى كشخص اإلنسان إلى ننسب أن علینا یملي الذي            األدبي
والمبادرات، والمشاریع، لألعمال، ما – أشخاص من المؤلفة          والمجتمعات

 والنّیات البشریة، من قیمة أساسّیة.

البعد هذا وبحسب والبشري. المسیحّي بالرجاء خاّص بعد أیضًا هو البعد             وهذا
في األهّم واألمنیة األولى، األمنیة الشّبان، أّیها أنتم بلساننا، الكنیسة إلیكم             توّجه
إیمانكم رجاء عن للدفاع مستعّدین دائمًا "كونوا للشبیبة: المخّصصة السنة            هذه

 أمام كل من یستجوبكم" (4).

  
 المسیح یحّدث الشبان

األول، المسیحّیین جیل إلى الرسول بطرس یومًا كتبها التي الكلمات هذه -2            
إذا الرابطة، هذه أوضح بطریقة نتفّهم وقد بكامله. المسیح یسوع بإنجیل             ترتبط
إلینا نقله والذي الشّبان، أحد مع المسیح أجراه الذي الحوار على توّقفنا              ما
بداءة هنا الذكر یستحّق العدیدة، الكتابیة النصوص بین وهو، .(5)            اإلنجیلیون

 بدء.

أجاب ، األبد؟" حیاة ألرث أعمل ماذا الصالح، المعّلم "أّیها السؤال:             وعلى
ثم الواحد". اهللا إال الصالح ولیس صالحًا، تدعوني "لماذا بالسؤال: أوًال             یسوع
شهادة تشهد ال تقتل، ال تسرق، ال تزِن، ال الوصایا: تعرف "أنت قائًال:               یتابع
ببعض محّدثه یسوع یذّكر الكلمات بهذه .(6) وأمك" أباك أكرم تظلم، ال              زور،

 من الوصایا العشر.



"یا بقوله: الواقع في أّكد الشاّب ألن الحّد، هذا عند تتوّقف لم المحادثة               ولكّن
"نظر – اإلنجیلّي قال ما على – ذاك إذ صباي". منذ حفظتها كّلها هذه                معّلم،
وأعطه لك، ما كل فبع اذهب تنقصك: "واحدة له: وقال أحّبه". وقد یسوع               إلیه

 للمساكین، فیكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني" (7).

"هذه سماعه لدى الشاّب أّن اإلنجیلّي ویخبر اللقاء. جّو تغّیر النقطة هذه              وعند
 الكلمة اغتّم، ومضى حزینًا، ألنه كان ذا مال كثیر" (8).

روایتان منها – والشّبان یسوع لقاء إلى تشیر اإلنجیل من أخرى مقاطع              وهناك
نائین أرملة وابن (9) یائیروس ابنة إقامة عن تتحّدثان األخص، على             مؤّثرتان
الذي الحوار أّن نقول أن بإمكاننا أّنه غیر -؛ الحیاة إلى ورّدهما الموت من 10               
أشمل طابعًا له أّن أیضًا نقول أن ویمكننا محتوى. وأغناه لقاء أكمل هو               أوردناه
واألجیال. القرون على باقیة ثابتة قیمة ما، نوعًا له، وأّن الزمن، یتعّدى              وأّنه
في حوار في یدخل إّنه واألبنة: والصبّي، الشاّب، مع المسیح یتحّدث             هكذا
واألعراق، الناس وأجناس األمم، مختلف وبین العالم، من األماكن           مختلف

 والثقافات. وكّل منكم هو بطبیعته من یوّجه إلیه الكالم في هذا الحوار.

هذا في المتبادلة الكلمات وكل الروایة، عناصر كّل إّن عینه، الوقت             وفي
تعّبر الكلمات هذه أن القول وباستطاعتنا خاص. ووزن كبیرة أهمّیة لها             الحدیث
الشباب حقیقة عن كل، وقبل عام، بوجه باإلنسان تتعّلق عمیقة حقیقة             عن

 اإلنسانّي. وفي الحقیقة، أن هذه الكلمات لها وزن خاص بالنسبة إلى الشّبان.

الحدیث بهذا باألحرى، الرسالة، هذه في خواطرنا نربط أن إذن لنا             فاسمحوا
– المسیح مع خاص بحوار القیام علیكم یسّهل ذلك فلعّل اإلنجیلي. النص              وبهذا

 وهو حوار له بالنسبة إلى الشاّب أهمّیة أساسّیة، جوهریة.

  
 الشباب غنى فرید

ذا كان "ألنه حزینًا الشاّب مضى اإلنجیلي: النّص نهایة في ورد بما نبدأ إّنا -3               
یملكها الشاب كان ماّدیة خیور على یدور الكالم هذا أن في شك ال كثیر".                مال
وضعًا لیس ولكّنه الشّبان، ببعض ا خاص الوضع هذا یكون وقد ورثها. قد كان               أو
هي والمسألة مختلفًا: طرحًا المسألة بطرح اإلنجیلّي كلمات توحي ولهذا            عاما.
من فرید كنز هو المادي) الخیر عن النظر (بقطع ذاته بحّد الشباب إّن               هذه:
ككنز حیاتهم، في الشّبان یستخدمه ما وغالبًا األبنة، أو والصبّي للرجل             الغنى



ال رجال ینقصه ال العالم ألن باستمرار وال دائمًا لیس لكن غالبًا، بهم؛               خاّص
 یختبرون، ألسباب مختلفة شبابهم اختبارهم لكنز. وهذا ما سنتكّلم عنه فیما بعد.

بالشباب التفكیر على تحملنا – بطبیعتها موضوعّیة وحتى – أسبابًا هناك             لكّن
تتمّیز فترة وهي حیاته. من الفترة هذه في اإلنسان یختبره فرید، بكنز              تفكیرنا
مثلما الطفولة)، سني من خروج الواقع في (وهي الطفولة عهد عن شك              دونما
یكتشف الذي الزمن هو الشباب زمن إن والكهولة. النضج فترة عن أیضًا              تتمّیز

 فیه، بطریقة خاّصة عمیقة، "األنا" البشرّي وما یواكبه من صفات وطاقات.

الداخل، من وتنمو تتطّور الفتیات إحدى أو الفتیان أحد شخصیة نراقب             وعندما
ما ونوعًا ملموسة بإنسانّیة الخاّصة "القادرة" القوة وتدریجیًا فشیئًا شیئًا            نكتشف
لهذا تحقیق كأّنها الحیاة وتبدو المستقبلیة. الحیاة مشروع فیها یندرج            فریدة

 المشروع "كأنها تحقیق الذات بالذات كشخص".

ما أن غیر مختلفة. وجوه من لها لما وفقًا شرحًا طبعًا تستوجب مسألة               وهذه
وصورته، الكنز هذا رسم هو إّنما – باختصار نتحّدث لكي – الذهن إلى               یتبادر
التي األولى الشخصیة القرارات اكتشاف على یقوم الذي الشباب كنز            وهو
البشري، الشخّصي الوجود بأبعاد یتعّلق ما في المستقبل في أهمّیتها لها             سیكون
مسؤولّیتها. وتحّمل واستباقها القرارات هذه اختیار على أیضًا یقوم كنز            وهو
هذه في اإلنجیل شاب وكان اجتماعیة. أهمّیة عینه الوقت في القرارات             ولهذه
یسوع. مع الحوار في طرحها التي األسئلة من نستنتج ما على الحیاة، من               الفترة
بهذا بحّق فهمها یمكن غناه، أي الكثیر"، "ماله بشأن الختام كلمات فإن              ولهذا

 المعنى وهو: إن الشباب عینه هو الكنز.

اإلنسان الشاب هو الذي الكنز هذا یفصل أن ینبغي هل نتساءل: أن یجب               وبعد
النّص، تفّحصنا وإذا ذلك. یؤّكد ال اإلنجیلّي أّن فیه شّك ال مّما المسیح؟               عن
الخیور المسیح، عن االبتعاد قراره على أّثر ما إن النهایة وفي الخالف.              نستنتج
كان، ما وإّن هو. كان ما ولیس مال" من یملك كان "ما أي فقط،                الخارجیة
إلى قاده ما هو – البشرّي الشباب في الكامن الداخلي الكنز أي – شابًا                بوصفه
بمشروع كّلي، بوضوح تتعّلق التي األسئلة هذه طرح على حمله وما             یسوع،
أعمل أن علّي ماذا األبد؟ حیاة ألرث أعمل ماذا أعمل؟ أن علّي ماذا كّلها.                الحیاة

 لیكون لحیاتي قیمتها التامة ومعناها الكامل؟



ذاتها األسئلة هذه في یتجّلى كنز هو األعّزاء، األصدقاء أّیها منكم، كل شباب               إّن
بروزًا الشباب عهد في تبرز لكّنها حیاته، طوال ذاته على اإلنسان یطرحها              التي
تطّور یحفز ما على تدّل األسئلة هذه ألّن ذلك، یحدث أن الخیر ومن ملحًا.                حادًا
هذه أحیانًا لتطرحون وأّنكم بعمركم. خاّصة حّیة، طاقة من البشرّیة            الشخصیة
یمكن ال علیها الجواب أّن عینه، الوقت في وتدركون حادًا، قلقًا، طرحًا              األسئلة
نهائّي، ثابت، خاص، وزن له یكون أن یجب بل سطحیًا، أو سریعاًَ یكون               أن

 ألّنه جواب یتعّلق بالحیاة كّلها، ویشمل الوجود البشري كّله.

من الذین األخّص وعلى أنفسهم، على رفاقكم یطرحها الجوهریة األسئلة            وهذه
والمرض، الجسدّي، التشویه مثل من الطفولة: منذ باأللم حیاتهم تمّیزت            بینهم
وعیهم تطّور وإذا الصعبة. االجتماعیة أو العائلیة الحالة أو النقص، أو             واإلعاقة
أمرًا یصبح إلیهم بالنسبة وقیمتها الحیاة معنى عن السؤال فإّن سلیمًا، را تطو            
البدایة. منذ الحیاة في األلم طابع یحمل ألّنه مأسویًا، عینه الوقت وفي جدًا               هامًا
مختلف في كّله العالم في منهم، الكثرة بین من الشّبان، هؤالء مثل من هناك                وكم
أن الطفولة، منذ یضّطرون، الذین من وكم ! والعائالت والمجتمعات            الشعوب
لدیهم توّلد قد حركة على یقوون ال مستشفى، في أو مختّصة مؤّسسة في               یعیشوا

 شعورًا بأّن ال فائدة منهم للبشریة.

ومن داخلّي؟ كنز هو إلیهم بالنسبة الشباب أّن هذه، والحالة القول، یمكن              هل
المسیح إن الهاّم؟ السؤال هذا هم یطرحوا أن یجب من وعلى السؤال؟ هذا               نسأل

 یبدو هنا المحاور الوحید الصالح الذي ال یمكن أحدًا أن یقوم مقامه.

  
 اهللا محّبة

اهللا إّال الصالح "لیس بقوله: اإلنجیل، بحسب الشاّب، محّدثه على المسیح رّد -4             
ألرث أعمل ماذا الصالح، المعّلم "أیها اآلخر: ذلك سأله ما سمعنا وقد              الواحد".
بلغة سؤاله ترجمة یمكننا وقیمة؟ معنى لحیاتي لیكون أعمل ماذا األبد؟"             حیاة
األساس هو وحده اهللا إّن یعني: المسیح جواب إّن اإلطار، هذا وفي              عصرنا.
 األخیر لكل القیم والخیور. إنه وحده یعطي وجودنا البشرّي معناه األكید النهائّي.

القیم لكل األخیرة والخاتمة األّول المصدر هو أنه معناه الصالح، وحده اهللا              إّن
أصالتها القیم تجد وفیه .(11) والنهایة" البدایة والیاء، األلف "إنه            والخیور:
عالم یبقى – إلیه العودة دون – وبدونه نهائیة. ثابتة، أكیدة، بطریقة              وتتوّطد



ومعناه. صفاءه أیضًا ویفقد مطلق. فراغ في معّلق كأنه المخلوقة والخیور             القیم
في االختبار یثّبته ما هذا أفلیس مكانه. من الخیر ویقتلع خیر كأنه الشّر               ویبدو
 عصرنا، حیثما أقصي اهللا عن النظر لدى التقدیر وإبداء الرأي، والقیام بالعمل؟

بكالم الجواب هذا المسیح السید أعطى لقد محّبة. ألنه وحده؟ الصالح اهللا              ولماذا
حتى العالم، أحب هكذا اهللا "ألن وموته: حیاته شهادة األخّص، وعلى             اإلنجیل،
13) "محّبة" هو الواقع في ألنه الصالح هو اهللا إّن .(12) الوحید" ابنه بذل               أنه

.( 

بكنز – قلنا ما على – یتعّلق معناها عن والسؤال الحیاة، قیمة عن السؤال                إن
المرتبطة والهموم الخیور كنز قلب من السؤال هذا وینبغ الفرید.            الشباب
ذلك من أعمق هو ما وإّن وتحقیقه. مسؤولیته تحّمل یجب الذي الحیاة              بمشروع
آالم عمیقًا وعیًا یعي أو إلیه ویتعّرف الشخصي باأللم یصاب عندما الشباب              أن
وأخیرًا أنواعه، اختالف على العالم في لرؤیته أحشائه تهتز وعندما            اآلخرین،
هو المسیح جواب یكون البشري، (14) اإلثم" "سر الخطیئة سّر یواجه             عندما
لكنه صعبًا، الجواب هذا یبدو قد محّبة. وحده اهللا إّن اهللا". إّال الصالح "لیس                هذا:
نصّلي، ولكم األكید. النهائي الحّل یحمل فهو صحیح: جازم، عینه، الوقت             في
لكي شخصیًا. سماعًا هذا المسیح جواب تسمعوا لكي األصدقاء، الشبان            أیها

 تجدوا الطریق الداخلیة لفهمه، وتقبلوه، وتعملوا على تحقیقه!

یقیمه الذي الحوار في یتصّرف هكذا الشاب. مع حدیثه في المسیح تصّرف              هكذا
"لماذا یسأل: فهو المعّلم..." "أیها له: تقولون عندما بینكم. من وفتاة فتى كل               مع
یشهد صالحًا كوني إّن ویالتالي الواحد". اهللا إّال الصالح لیس الصالح؟             تدعوني
المسیح والصدیق، المعّلم المسیح، یتكّلم هكذا .(15) اآلب" رأى رآني "من             اهللا.
وإلى والیوم باألمس هو، من دائمًا هو الذي األموات: بین من والقائم              المصلوب

 األبد (16).

من علیه تطرحونها التي األسئلة على األساسیة ونقطته الجواب، لّب هو             هذا
آفاقًا أمامكم یفتح وهو شبابكم. في والمتاصل فیكم الذي الخیور كنز             خالل
عن السؤال یأتي وهنا حیاتكم. كل بشأن القرار أخذ أمر إلیكم ویكل              مختلفة،
یجیبكم، إذ المسیح إن والشّر. والخیر، والحقیقة، المعنى، عن والسؤال            القیم،
ینبوع هو أین عینه الوقت في لكم ویظهر اهللا، إلى كّله بهذا تعودوا أن                یسألكم
ومثاله اهللا صورة هو الواقع، في منكم، كّال إّن أنتم: فیكم وأساسها، األمور               هذه



هذه طرح على یحملكم ما هما المثال وهذا الصورة وهذه .(17) ذاته              بالخلق
من یمكنه، ال اإلنسان أن كیف یظهران وهما تطرحوها. أن یجب التي              األسئلة
السید جاء لقد ذاته. یحّقق أن اهللا دون من یمكنه وال ذاته، یفهم أن اهللا،                 دون
یغیب وبدونه، الواقع. هذا مّنا كل یعي لكي األخّص، على العالم، إلى              المسیح
النور "جاء لقد وبعد، اإلنسان. حقیقة عن األساسّي البعد هذا الظالم، في              بسهولة

 إلى العالم" (18)، و"الظلمة لم تدركه" (19).

  
 السؤال عن الحیاة األبدّیة

السؤال هو هذا معنى؟ لها ولیكون قیمة، لحیاتي لیكون أعمل أن علّي ماذا -5              
"ماذا قال: عندما اإلنجیل، عنه تحّدث الذي الشاّب عنه أعرب الذي             الالهب
یستعمل هل الصیغة، بهذه األسئلة هذه یطرح من إّن األبد؟" حیاة ألرث              أعمل
العالم على الحیاة على حكمهم یرتكز أناسًا أفلسنا الیوم؟ أناس بعد یفهمها              لغة
حدود من خرجنا وإذا األرض. بشؤون كل، قبل نفّكر، إّنا الزمنّي؟             وتطّوره
أخرى، كواكب إلى بإشارات نبعث الكواكب، بین برحالت نقوم فلكي            األرض،

 ونرسل آالت تكتشف طبیعتها.

بطریقة والتقنّیة، العلم اكتشف وقد عصرنا. حضارة علیه تنطوي ما أصبح             هذا
على السیطرة من وتمّكن بالمادة، یتعّلق ما في اإلنسان قدرات لها، مثیل              ال

 أفكاره ومكنوناته، وقواه، وأمیاله، وأهوائه.

فال شبابنا، علینا یملیها أسئلة بثقة علیه ونطرح المسیح، أمام نقف عندما              ولكنّنا
طرحه التي الطریقة یخالف طرحًا السؤال نطرح أن عینه، الوقت في لنا،              یجوز
وكّل األبد؟". حیاة ألرث أعمل "ماذا اإلنجیل: عنه تحّدث الذي الشاّب             معها

 سؤال آخر عن معنى حیاتنا وقیمتها، یطرح أمام المسیح، یكون ناقصًا وثانویا.

الحیاة طریق إلى یرشد الذي وحسب، الصالح" "المعّلم المسیح لیس الواقع،             وفي
اهللا في اإلنسان یجده الذي األخیر المصیر هذا على الشاهد إّنه األرض.              على
ختمه بصوته، المسیح أعلنه الذي واإلنجیل اإلنسان. خلود على الشاهد إّنه             ذاته.
ولن األموات، بین من قام "المسیح الفصحي السّر في نهائیًا، والقیامة،             الصلیب
أیضًا المسیح أصبح وقد .(20) سلطان" علیه للموت یكون ولن بعد،             یموت
والمشاریع القرارات جمیع أمام ،(21) للخصام" "آیة زمان، كّل في            بقیامته،
على وعالوة الموت. حدود وراء ما إلى باإلنسان تذهب أن تستطیع ال              التي



وأمام ومعناها. اإلنسان حیاة قیمة عن سؤال كل تقطع الحّد، هذا عند إّنها               ذلك،
دائمًا المسیح یكّرر واألیدیولوجّیات، العالم، بشأن والمفاهیم المشاریع هذه           جمیع

 هذه العبارة: "أنا القیامة والحیاة" (22).

بعد المسیح، إلى تتحّدث أن العزیزة، واألخت العزیز األخ أّیها إذن، أردت              إذا
هكذا اهللا "ألن – العالم" "تحّب أن جهة من علیك شهادته، حقیقة كل               اعتناقك
جهة من عینه الوقت في وعلیك – (23) الوحید" ابنه بذل إّنه حتى العالم،                أحّب
له یقال الذي المغري الغنّي، كّله، "الواقع" هذا عن باطنیًا تتجّرد أن              ثانیة
أّن ذلك األبدّیة. الحیاة عن السؤال طرح على ذاتك تحمل أن علیك              "العالم".
وهو اإلنسان، یولد الزوال. لهذا مّنا كّل ویخضع .(24) یزول" العالم هذا              "شكل
الوقت في اإلنسان، ویحمل المنظور. العالم إلى بالنظر الموت، یوم            یترّقب
كل – ذاته على التغّلب في وجوده عّلة تكمن الذي اإلنسان هذا ذاته، في                عینه،

 ما به یتغّلب على العالم.

متأّصل أّنه من الرغم على – العالم على ذاته في اإلنسان یتغّلب به ما كل                 إّن
ما وكّل نشأته. منذ اإلنسان في الكامنین ومثاله اهللا صورة في شرحه یجد –                فیه
بل وحسب، األبدّیة الحیاة عن السؤال یبّرر ال العالم، على اإلنسان یتغّلب              به
في ال بعید زمن منذ الناس یطرحه الذي السؤال هو هذا محتومًا. سؤاًال               یجعله
في تجدوا أن وینبغي النطاق. هذا خارج أیضًا بل وحسب، المسیحّي الدین              نطاق
الشاّب مثال على أیضًا، السؤال هذا طرح على یحملكم ما الشجاعة من              نفوسكم
منظار من الزمن نتفهم أن یعّلمنا المسیحّي الدین إّن اإلنجیل. عنه تحّدث              الذي
– النهایة في الزمن یحمل ال ذلك، وبدون األبدیة. الحیاة منظار من اهللا،               ملكوت
– جهاته جمیع من تكوینه حسن من الرغم وعلى غنى من فیه مّما الرغم                على

 لإلنسان غیر حتمّیة الموت الذي ال مهرب منه.

وهذا الشباب، عن بعیدًا یبدو والموت تضادا. والموت الشباب بین أّن             والحال
قرار وهو بكاملها، الحیاة بشأن المّتخذ القرار یعني الشباب ألّن إّنما             صحیح.
عهد في حتى النهایة عن السؤال من بّد فال والقیمة، المعنى مقاییس على               یقوم
المقّدس الكتاب یؤّكده ما یؤّكد لذاته، ترك ما إذا البشرّي، االختبار وإّن              الشباب.
الملهم: الكاتب ویضیف .(25) واحدة" مّرة إّال یموتون ال الناس "أّن             وهو:
آمن من والحیاة"، القیامة هو "أنا المسیح: وقال .(26) الدینونة" الموت             "وبعد



اسألوا .(27) أبدًا" یموت ال بي، ویؤمن یحیا من وكّل فسیحیا، مات وإن               بي،
 إذن المسیح، على مثال الشاب في اإلنجیل: "ماذا أعمل ألرث حیاة األبد؟".

  
 األخالق والضمیر

هذه لتّوه ویعلن الوصایا"، تعرف "أنت یسوع: یجیب السؤال، هذا على -6            
جبل على موسى یومًا تّلقاها التي وهي العشر. الوصایا من المأخوذة             الوصایا
28) حجر من لوحین في كتبت وقد واسرائیل. اهللا بین العهد أبرم عندما              سیناء،
) یسلكها أن علیه كان التي الیومّیة الطریق إلى إسرائیلي كل ترشد وكانت ،(             
عن یبدو، ما على یعرف، المسیح السید إلى تحّدث الذي الشاّب وكان .(29             
كّلها "هذه قائًال: بفرح یؤّكد أن إذن بإمكانه وكان العشر، الوصایا قلبه،              ظاهر

 حفظتها منذ صباي" (30).

یرّدد إّنه منكم، كّل مع المسیح به یقوم الذي الحوار في نتخّیل، أن               باستطاعتنا
شك، دونما السؤال هذا وسیتّكرر الوصایا؟". تعرف "هل عینه: السؤال            علیكم
األسس ترسي والوصایا والبشرّیة. اهللا بین قام الذي بالعهد تتعّلق الوصایا             ألّن
ارتباطًا وترتبط البشرّیة، لألفعال األدبّیة القیمة وتحّدد التصّرف، لطریقة           األّولیة
وبین الناس في اهللا ملكوت وبإحالل األبدّیة، الحیاة إلى اإلنسان بدعوة             "عضویًا"
التي الواضحة األخالقیة القاعدة على اإللهّي الوحي كلمات وتنطوي           الناس.
والتي منها، األهم الجزء سیناء، جبل في المكتوبات العشر، الوصایا لوحا             یشّكل
) المحّبة وصّیة وفي ،(31) الجبل على الخطاب في اإلنجیل: في ذروتها             بلغت

.(32 

في مكتوبة إّنها أخرى. صیغة عینه، الوقت في األدبّیة القاعدة هذه             وترتدي
التي الشریعة أعني الوصایا، یجهلون الذین أن بحیث األدبّي، البشریة            ضمیر
في الرسول بولس یقول هكذا .(33) ناموسًا" "ألنفسهم یكونون اهللا،            أوحاها
مكتوب بالناموس العمل أن "مظهرین حاًال: ویضیف الرومانّیین، إلى           رسالته

 على قلبهم، ونّیتهم تشهد علیهم" (34).

عنه. ینجم الذي الحیاة ولمشروع لشبابكم كبرى أهمّیة لها قضایا إلى نبلغ              وهنا
خالل من األخّص، على األبدّیة، الحیاة تصّور إطار في یندرج المشروع             وهذا
كتابة إلى األعمال حقیقة وتستند المشروع. هذا بها یتّم التي األعمال             حقیقة
اللذین الوصایا لوحي في المثّبتة الكتابة كأساس: األدبیة للشریعة           مزدوجة



ضمیر في الموجودة والكتابة اإلنجیل، في عنها والمنصوص موسى،           تسّلمهما
لهذه الشهادة" "یؤّدي الحقیقة، في والضمیر، فیه. محفورة وكأّنها األدبّي            اإلنسان
في جاء ما حّد على – الضمیر وهذا الرسول. بولس یقول ما على               الشریعة،
عن تدافع أو بعضًا تشكو التي الباطنّیة "األحكام هو – الرومانیین إلى              الرسالة
أّن الباطني: واقعنا كلیًا تطابق الكلمات هذه أّن یجهل من لیس .(35)              بعض"

 كًال مّنا قد اختبر، منذ الطفولة، صوت الضمیر.

ال تزِن، ال تقتل، "ال الوصایا: الشاب، مع حواره في یسوع، یعلن عندما               إذن،
الضمیر فإّن ،(36) وأمك" أباك أكرم تظلم، ال زور، شهادة تشهد ال              تسرق،
یشكو أن إّما النوع: هذا من بشریة أعمال حیال داخلیًا بالتحّرك یجیب              المستقیم
المستقیم. السیر عن الضمیر ینحرف أّال الضروري من أنه غیر یدافع، أن              وإّما
السعي أو "النسبیة" بتأثیر األدبّیة المبادئ عن األساسي التعبیر یتشّوه أّال             ویجب

 المفرط وراء المنفعة.

ورد ما على معه، تكّلم لمن یسوع أعطاه الذي الجواب إّن األصدقاء! الشّبان               أیها
حالة عن یبحث المسیح إن بینكم. من وفتاة فتى كل إلى موّجه اإلنجیل،               في
السؤال وهذا ضمائركم. حالة عن عینه الوقت في ویسأل لدیكم، األدبي             الحكم
كل یتناول وهو األساسّي، شبابكم سؤال إنه اإلنسان: إلى بالنسبة هام             هو
قیمته وترتبط الشباب. عهد في له شكًال یّتخذ أن یجب الذي حیاتكم              مشروع
األدبي. والشر الخیر تجاه منكم كّل بها یتصّرف التي بالطریقة وثیقًا             ارتباطًا
واستقامة أصالة من لضمیركم ما على الجوهریة المشروع هذا قیمة            وتتوّقف

 وعلى ما له أیضًا من إحساس رهیف.

على واألبدیة، الزمن خطوة، كل في یلتقي، حیث صعبة نقطة إلى نصل هنا               وأّنا
وهذا األخالقیة، القیم مستوى الضمیر، مستوى وهو باإلنسان. خاص           مستوى
األحداث، تكتبه ال التاریخ أن الواقع، وفي والتاریخ. الزمن بعد األهّم، البعد              هو
تاریخ إنه الداخل": "من كل، قبل یكتب، لكّنه وحسب، الخارج" "من ما،              نوعًا
عظة تقوم أیضًا هذا وعلى تندحر. أن وإّما تنتصر أن إّما التي البشریة               الضمائر
ال الذي الداخلّي الكنز هو هذا األصیلة. اإلنسانیة كرامته أي الجوهریة:             اإلنسان
ال الناس "أن صّح وإذا األبدیة. شطر لیّتجه ذاته على یتغّلب بفضله اإلنسان               یفتأ
الضمیر كنز معه یحمل اإلنسان أن أیضًا فالصحیح واحدة"، مرة إّال             یموتون
ماثل وهو یكتشف، لكي الموت، حدود وراء ما إلى والشّر، الخیر یجمع              الذي



"وبعد حیاته: كل عن النهائیة األخیرة الحقیقة بالذات، القداسة هو من حضرة              في
 ذلك الدینونة" (37).

ما نوعًا باستمرار یقوم األبدیة الحیاة ُبعد حیث الضمیر: في یحدث ما هذا               وإّن
من ذاته، الضمیر إّن عینه، الوقت وفي باطنّیة. حقیقة من ألعمالنا ما حقیقة               في
والتاریخ، األجیال، حیاة التعبیر، كل المعّبر بخاتمه یطبع األدبیة، القیم            خالل

 وثقافة الجماعات البشرّیة، والمجتمعات، واألمم، والبشریة جمعاء.

 وفي هذا المجال، إن كل ما یتعّلق بكل فتى وفتاة من بینكم، لكبیر!

  
 "حدق إلیه یسوع، وأحّبه"

أخرى، مرحلة إلى نصل الشاّب، مع المسیح حوار في البحث نتابع فیما إّنا، -7              
السؤال: على األساسي، الجوهرّي الجواب الشاب تّلقى لقد حاسمة. جدیدة،            وهي
التي الحیاة طریق وكل الجواب هذا ویتوافق األبد؟"، حیاة ألرث أعمل             "ماذا
منكم لكّل بحرارة أتمّنى لكم صباي". منذ حفظتها كّلها "هذه اآلن: حتى              قطعها
وأتمّنى المسیح! وجواب اآلن، حتى قطعتموها التي حیاتكم طریق تتوافق            أن
ضمیركم، یبلغ وأن السلیمة، المبادئ من متینًا أساسًا شبابكم لكم یوّفر أن              أیضًا
یكون أن منكم لكّل یتیحان اللذین النضج وهذا الصفاء هذا الشباب، سني              منذ
یوحي "شخصًا بالمبادئ"، یتقّید "شخصًا الضمیر"، یحرّكه "شخصًا          دائمًا
قد تكون التي األدبیة الشخصیة شأن ومن بصدقه. ویوثق صادقًا أي             بالثقة"،
تسّمى، ما على "الجماعیة"، الحیاة في كبیرًا اسهامًا تسهم أن هكذا،             تكّونت
نشاط في وأخیرًا والسیاسّي، الثقافي والنشاط والفنون والوظائف المجتمع،           وحیاة

 الجماعة الكنسّیة ذاتها الذي تشتركون أو سوف تشتركون فیه.

طبیعة وعن اإلنسانیة، یمّیز عمیق كامل، طابع عن معًا، وقت في هنا،              والحدیث
الخصائص كّل مع امرأة، أم كانت رجًال اإلنسانّیة، الشخصّیة تقّدم تمّیز             أصیلة
الجماعة، حیاة في متعّددة، بطرق تنعكس، والتي الشخصّیة، هذه بها تنفرد             التي
في ما، بطریقة یساهم، أن منكم كل على العائلة. من ابتداء البشرّي،              والمحیط
هذا ینفتح االتجاه هذا في أفلیس عینه. هو بما األخّص على الجماعة، هذه               إغناء
ویتبیّن ذاته، یتبیّن اإلنسان إن منكم؟ لكّل "الشخصّي" الكنز هو الذي             الشباب
األرضیة من كان ما أم كینونته صمیم كان ما منها سواء الخاصة،              إنسانّیته

 الخاصة "بالكینونة مع اآلخرین" و"الكینونة من أجل اآلخرین".



یتعلق ما في األخّص، على حاسمًا، مفهومًا واإلنجیل العشر، الوصایا تتّخذ             وهنا
في والمحّبة، القریب. وعلى اهللا على اإلنسان معها ینفتح التي المحّبة             بوصّیة
بین والمحّبة اإلنسان النضج كل ینضج وبها .(38) الكمال" "رابطة هي             الواقع،
المسیح؛ عّلم ما على الوصایا، وأولى (39) العظمى هي المحّبة إّن لذلك              الناس.

 وهي تتضّمن باقي الوصایا وتوحّدها (40).

من تتمكّنوا لكي المسیح، طریق شبابه طریق تلتقي أن منكم لكل إذن نتمّنى               إّنا
ما، نوعًا اقترب، التي اإلنجیلیة اآلداب قاعدة ضمیركم، بشهادة أمامه، تثّبتوا             أن

 من قیمها، على مّر األجیال كثیر من الرجال من ذوي الفطنة والذكاء.

ومن البشر. تاریخ تمأل وهي الواقع، هذا تّثبت شواهد إیراد إلى هنا بنا حاجة                ال
أدبّیة قاعدة إلى إنسان كل یوّجه العصور، أقدم منذ الضمیر، صوت أن              الراهن
یحجم الذي والمبدأ اآلخر، الشخص احترام حسیا تعبیرًا عنها یعّبر            موضوعّیة،

 معه اإلنسان عن أن یفعل لآلخر ما ال یرید أن یفعله الغیر له (41).

بولس القدیس یؤّكد موضوعیة آداب قاعدة وجود توّضح قد أن هنا نالحظ              وإّنا
المسیحّي على ویسهل .(42) لها" یشهد "الضمیر وأّن القلوب" في "مكتوبة             أّنها
ولهذا ،(43) إنسان كل ینیر الذي الخالق الكلمة نور من شعاعًا فیها یرى               أن
العلیا اإلنجیل شریعة إلى یرتفع فإّنه جسدًا، صار الذي الكلمة هذا تلمیذ              وألّنه
الخیر لقریبه یفعل بأن – المحّبة وصّیة عبر – التحدید وجه على تأمره               التي
صوت الطریقة، بهذه بخاتمه، یمهر كأّنه وهو له. الغیر یفعله أن یرید              الذي

 ضمیره الحمیم، مبدیًا تسلیمه المطلق للمسیح ولكالمه.

أن الهامة، الجوهریة شبابكم قضایا تبیّنتم قد تكونوا أن بعد أیضًا، لكم نتمّنى               وإّنا
ستواجهونها التي الحیاة بشأن قرار من اّتخاذه یجب بما یتعّلق ما في –               تختبروا

 – ما یرویه اإلنجیل وهو: "إّن یسوع نظر إلیه، وقد أحّبه".

التي الحقیقة تختبروا أن ونتمّنى النظر! هذا مثل تختبروا أن لكم نتمّنى              وإّنا
یثبته ما وهذا بمحّبة. الناس من كل إلى نظر إّنه بمحّبة! إلیكم معها المسیح                ینظر
المليء هذا المسیح "نظر أن نؤّكد أن أیضًا ویمكننا أمكنة. عّدة في              اإلنجیل
هذا أصل استقصینا وإذا المفرحة. البشارة مجمل ما، نوعًا یوجز،            بالمحّبة"
فیها، اهللا رأى التي اللحظة تلك إلى التكوین سفر إلى نعود أن علینا لوجب                النظر
.(44) جدًا" حسنًا "كان صنعه ما أّن وأنثى" "ذكرًا اإلنسان خلق أن              بعد



مع جرى الذي الحوار یرافق الذي المسیح نظر في للخالق نظر أول              وینعكس
 الشاب على ما جاء في اإلنجیل.

وختمه، النظر هذا الصلیب على الفداء بذبیحة أثبت قد المسیح أن نعرف              وإّنا
یتضّمن وهو خاصًا. المحّبة من عمقًا الذبیحة، هذه بفضل بلغ، قد النظر هذا               ألّن
والعروس. الفادي وحده المسیح أي إّاله، علیه یقدر ال والبشریة لإلنسان             تأكیدًا
یعرف ولكّنه ضعفه، جیدًا ویعرف :(45) اإلنسان" في ما "یعرف وحده             إّنه

 أیضًا على األخّص كرامته.

ویختبره هذا المسیح نظر یكتشف أن منكم وشابة شاب كل على نتمنى              إّنا
سیحدث هذا أن نعتقد أّنا الحیاة. من وقت أي في ندري ال إّنا عمیقًا.                اختبارًا
حدث مثلما سلیم، ضمیر شهادة لدى وربما األلم، في ربما الحاجة: تدعو              عندما
بذنب الشعور لدى تمامًا: مخالف ظرف في أو اإلنجیل، عنه تحّدث الذي              للشاب
عندما بطرس، إلى أیضًا المسیح نظر لقد ضمیر. وخز ورافقه به، اإلقرار              صار

 سقط، بعد أن أنكر معّلمه ثالثًا (46).

أن إلى حاجة لفي إنه بالمحّبة: المفعم النظر هذا إلى حاجة لفي اإلنسان               إن
.(47) العالم إنشاء قبل انتخب وأّنه األبد، إل محبوب وأّنه محبوب، أنه              یعرف
اإلنسان، عینه، الوقت في ترافق، اهللا، بها انتخبنا التي األبدیة المحبة             وهذه
وقت في األخّص على وربما بالمحبة. المفعم المسیح، نظر مثل حیاته،             طوال
الناس، أمام إنسانیتنا تمسح وعندما واإلخفاق، واالضطهاد، واإلذالل،          المحبة،
كال یحّب المسیح وأن بابنه، دائمًا أحّبنا قد اآلب أن نعرف أن وتداس:               وتشتم،
كل أن یبدو وعندما اإلنساني. وجودنا لكل أكیدًا دعمًا ذلك لفي أن دائمًا،               مّنا
وبمعنى بنفسه یشّك أنه اإلنسان معها یشعر التي الحالة هذه إلى یدفع              شيء
محبوب، بأّنه اإلنسان شعور أي المسیح، نظر شأن من یكون ذاك إذ              حیاته،
في لنا یفسح أن الشعور هذا شأن ومن ودمار، شر كل من أقوى شعور                وهو

 المجال لنستمّر في الحیاة.

اإلنجیل: عنه تحّدث الذي الشاب به شعر ما تختبروا أن إذن لكم لنتمّنى               وإّنا
 "ونظر إلیه یسوع، وأحّبه".

  
 "اتبعني"



الذي الجواب ما، نوعًا كان، النظر هذا أن اإلنجیل نّص في التدقیق من یفهم -8               
أنه أي الوقت، ذلك حتى حیاته عن الشاب أّداها التي الشهادة عن المسیح               أعطاه

 سلك بمقتضى وصایا اهللا: "هذه كّلها حفظتها منذ صباي".

من األخیر للجزء مقدمة بالمحبة" المفعم "النظر هذا عینه الوقت في             وكان
یؤكد لم ألنه الجزء، بهذا ابتدأ من هو الشاب أن متى، نّص وبحسب               الحدیث.
لكّنه السابقة، حیاته كل طبعت التي العشر الوصایا على بأمانة حافظ أنه              وحسب
هذا إن .(48) ینقصني؟" "ماذا قوله: وهو جدیدًا سؤاًال طرح عینه الوقت              في
األدبي، اإلنسان ضمیر في هناك أن إلى یشیر فهو كبیرة. أهمّیة ذو              السؤال
ما إلى تطلعا حیاته، كل بشأن قرارًا یّتخذ الذي الشاب ضمیر في األخص               وعلى
أناس لدى أیضًا نراه أن وبإمكاننا مختلفة، بأنواع یتجّلى التطّلع وهذا أكثر".              "هو

 یبدو أّنهم بعیدون كل البعد عن دیانتنا.

والهندوسیة البوذیة، في األخّص على المسیحیة غیر األدیان اتباع بین نجد             وإّنا
عن یتخّلون ما غالبًا الذین "الروحیین" من جماعة السنین، آالف منذ             واإلسالم،
الكائن المطلق عن بحثًا والعفة، الفقر حالة لیعتنقوا الشباب، عهد منذ شيء              كل
الكاملة، الحریة من حالة ادراك إلى یسعون وهم المحسوس؛ المظهر            وراء
االنقیاد على القلب صمیم من عاملین والشفقة، المحبة من بدافع باهللا             الئذین
نفوسهم، أعماق في یرّن خفّي داخلّي لصوت یستجیبون إنهم الخفّیة.            ألوامره
إلى ویقودهم ،(49) یزول" العالم هذا شكل "إن بولس: ألقوال صدى             وكأّنه
إلى یسعون وهم .(50) فوق" هو ما "اطلبوا وأبقى: أعظم هو عّما              البحث
وقف بغیة لنفوسهم، تنقیة والتدریب، الممارسة طریق عن قواهم، بكل            الهدف
كأمثلة التصّرف، بهذا فیبرزون، المحّبة. من بدافع األلوهیة، على أحیانًا            حیاتهم
المكان تحتّل األبدیة الخیور أن بمسلكهم لهم یظهرون الذین لمعاصریهم،            حّیة
الذي المجتمع یقّدمها التي األكیدة، غیر وأحیانًا الزائلة األمور قبل            األول

 یعیشون فیه.

إلى بنا یعود خاص، هو وبما أكثر"، هو "بما المتعّلق الكمال، إلى التطّلع               لكّن
رأسها وفي األدبیة، الشریعة الجبل، على خطابه في المسیح، أثبت لقد             اإلنجیل.
الوصایا هذه عینه الوقت في أعطى لكّنه الموسوّیان، العشر الوصایا            لوحا
لیس المحّبة، على یدور – سابقًا قلنا ما على – ذلك وكل إنجیلیًا. جدیدًا،                مفهومًا



لنا وهبت التي اهللا محّبة قلوبنا على "أفیضت كهبة: أیضًا بل كوصّیة،              فقط
 بالروح القدس" (51).

التي الثماني الطوباویات منهج نفهم أن أیضًا یمكننا الجدید اإلطار هذا             وضمن
 تفتح الخطاب على الجبل في إنجیل متى (52).

للعقیدة األساسیة القاعدة تؤلف التي الوصایا مجموعة تكتمل اإلطار هذا            وفي
بطریقة تعرب التي اإلنجیلیة المشورات بخالصة المسیحیة، األخالقیة          األدبیة

 فریدة عن دعوة المسیح إلى الكمال وتجّسدها، وهي دعوة إلى القداسة.

یسوع إلیه نظر ینقصني؟"، "ماذا أكثر": "هو الذي هذا عن الشاب سأل              وعندما
حیاة من داخلیًا اإلنسان القدس الروح نقل جدید. معنى هنا وللمحّبة محّبة،              نظرة
إلى تشیر المفعمة المسیح ونظرة للهبة، وعیه بحسب حیاة إلى الوصایا             بحسب
لك، ما فبع اذهب كامًال، تكون أن شئت "إن یسوع: وقال الداخلي. االنتقال               هذا

 وأعطه للمساكین فیكون لك كنز في السماء، وهّلم اتبعني" (53).

یعیش أن المسیحّي اإلنسان باستطاعة األعّزاء! األصدقاء الشّبان، أّیها           أجل
األدبیة الواجبات مقیاس من أسمى المقیاس هذا ولیس هذه. هبته مقیاس             بحسب
عن یعرب وهو وأفضل. منها أعمق لكّنه الوصایا، عنها تعرب التي             وحسب،
الهبة مقیاس إن الشباب. عهد منذ بنیناها التي الحیاة هذه لمشروع أغنى              مفهوم

 یوّلد أیضًا صورة ناضجة عن أیة دعوة بشریة ومسیحیة، على ما سنرى.

لذلك المسیح وّجهها التي بالكلمات الخاص المفهوم عن نحّدثكم أن اآلن             یهّمنا
من بعض إلى الكنیسة في یوّجهها المسیح أن موقنون ونحن ذلك، ونفعل              الشاب،
في خاصة دعوة إلى تشیر الكلمات وهذه األعمار، جمیع من الشّبان             محّدثیه
في المسیح، قالها التي ،(54) اتبعني" "ال هذه الكنیسة وتجد اهللا، شعب              جماعة
الكاثولیكیة الكنیسة في المرتبط الخدمة، كهنوت خدمة إلى دعوة كل            أساس

 الالتینیة باختیار واع، حّر، للبتولیة.

الدعوة أساس في المسیح بها فاه التي "اتبعني" الـ هذه كذلك الكنیسة              وتجد
(العّفة اإلنجیلیة بالمشورات االعتراف طریق عن معها، یعتنق التي           الرهبانیة
األرض، على عینه المسیح حّققه حیاة، نظام والمرأة الرجل والطاعة)،            والفقر
النذور بإبرازهم األشخاص، هؤالء ویتعّهد .(55) اهللا ملكوت أجل           من
عینه الوقت وفي شيء، كل تفوق هللا، خاصة محبة شهادة بإعطائهم             الرهبانیة،



أن ینبغي أنه غیر الجمیع. إلى موّجهة األبد، إلى باهللا االتحاد إلى دعوة               شهادة
 یؤدي بعضهم هذه الشهادة، أمام الباقین، بطریقة فریدة.

عولجت ألنها الحاضرة، الرسالة في المواضیع، هذه إلى فقط باإلشارة نكتفي             إّنا
حوار إطار في ألنها بها نذّكر وإّنا .(56) مّرات وعّدة آخر موضع في               قبًال
الفقر بموضوع منها یتعّلق ما والسیما خاّصة، شفافیة تتّخذ الشاب مع             المسیح
بعبارة عنها أعرب التي المسیح دعوة ألن أیضًا بها نذّكر وإّنا             اإلنجیلي.
الشباب سّن في ُتسمع ما غالبًا ومواهبي، فرید، معنى من لها بما              "اتبعني"،

 وأحیانًا في سّن الصبا.

تتنامى التي الخطیرة الفترة هذه في الشّبان، أیها جمیعًا، لكم نقول أن بوّدنا               ولهذا
فال الدعوة، هذه مثل قلبك باب قرعت إذا شابات: أم كنتم شبانًا شخصیتكم،               فیها
والمحافظة بالصالة تعّهدها دعوة! حقًا فتصبح تنضج حتى تنمو دعها            تخنقها!
إلى تصل أن حقًا الضرورة ومن .(57) كثیر" "الحصاد إّن الوصایا!             على
اهللا. قلب وفق كهنة إلى ماّسة حاجة هناك "اتبعني". المسیح: دعوة             الكثیرین
دونما مكّرسة، حیاة شهادة إلى األخّص على بحاجة، الیوم وعالم            والكنیسة
اهللا ملكوت تبرز التي العروس، ذاته، المسیح محّبة شهادة إلى أعني هللا:              تحّفظ،

 في نظر الناس وترفع العالم إلیه.

الحصاد، هذا إن أجل، الكثیر". "الحصاد عن المسیح كالم نكّمل إذن،             دعونا،
هذا رّبما قلیلون"! الفعلة "ولكّن الخالص!... حصاد إنه الكثیر، اإلنجیل،            حصاد
وأیضًا البلدان، بعض في األخّص وعلى الماضي، في منه أكثر الیوم یالحظ              ما

 في بعض مؤسّسات الحیاة المكّرسة وسواها من الجمعّیات المماثلة.

المسیح. السید یقول ،(58) لحصاده" فعلة لیرسل الحصاد، رب من إذن             "اطلبوا
سبیل في وعمل صالة موضوع أّیامنا، في األخّص على الكلمات، هذه             وتصبح
الشبان. أیها إلیكم، الكنیسة تّتجه القصد، وبهذا والرهبانّیة. الكهنوتیة           الدعوات
اسمعوا قلوبكم، أعماق في هذه الكنیسة صالة ثمرة نبتت وإذا اطلبوا! أیضًا:              أنتم

 المعّلم یقول لكم: "اتبعني".

  
 مشروع الحیاة والدعوة المسیحّیة

تتیح لكّنها الرهبانّیة، أو الكهنوتیة بالدعوة شّك وال تتعّلق هذه اإلنجیل كلمات -9             
 لنا، في الوقت عینه، أن نتعّمق في فهم مسألة الدعوة بمعناها األشمل واألهّم.



یعنیه ما ما، نوعاًَ تعني، هي التي "الحیاة" دعوة عن نتكلم أن هنا               بإمكاننا
شیئًا تعني "الدعوة" لكّن الشباب. عهد في منكم كل یتصّوره الذي الحیاة              مشروع
هذا أتصّور من أنا أكون األخیرة، الحالة هذه وفي "المشروع": من             أوسع
شابة. أم كان شابًا منكم، كل هو الذي الشخص وحقیقة یتوافق وهذا              المشروع،
مختلفة عناصر من هناك یكون ما قدر على "دعوة" "المشروع" هذا             ویكون
"سّلم أیضًا (یدعى قیم نظام من نوعًا عادة العناصر هذه وتشّكل الدعوة.              تتوّلى
مسار وفي الشاب. قلب فیجتذب تحقیقه، ینبغي أعلى، مثال عنه ینجم             القیم")،
 األمور هذا، تصبح "الدعوة" "مشروعًا"، ویبدأ المشروع أیضًا أن یكون دعوة.

الشاب، مع حواره الشباب بشأن لتفكیرنا أساسًا ونّتخذ المسیح أمام أّننا بما              ولكن
مخلوق اإلنسان بتدقیق. الحیاة" و"دعوة الحیاة" "مشروع بین نقابل أن بنا             یجدر
اإلنسان: یسأل هنا ومن اهللا. ابن إنه المسیح: في بالتبنّي اهللا ابن أیضًا وهو                حّي،
الناس من غیره وعلى نفسه على ال السؤال هذا ویطرح أعمل"، أن علّي               "ماذا
والدیه على وعلى  األخّص، جوابًا، منهم ینتظر أن بإمكانه الذین           وحسب،
قرارة على ویطرحه وأبوه. خالقه ألّنه اهللا على أیضًا یطرحه لكّنه             ومعّلمیه،
فیسأل بالصالة. األخّص على وثیقًا، ارتباطًا باهللا یرتبط أن فیها تعّلم التي              نفسه
األبوي مخّططك حیاتي؟ بشأن مخّططك هو ما أعمل؟". أن علّي "ماذا إذا:              اهللا

 الذي رسمته بخلقك إّیاي؟ ما هي مشیئتك؟ ألنّي أرید أن أعمل بها.

إلى اهللا وكّله أمر كأّنه حیاة" معنى"دعوة "المشروع" یّتخذ الحالة هذه             في
المسیح مع حوارًا ویقیم ذاته إلى یعود عندما الشاب، یتمّنى به. لیقوم              اإلنسان
واآلب. الخالق اهللا، له یضمره الذي األبدي القصد هذا یفهم أّنه لو              بالصالة،
وجه على إرادته، رهن هي إلیه اهللا وّكلها التي المهّمة أن ذاك إذ               فیتیّقن
والشاّب وخارجیة. داخلّیة مختلفة بظروف عینه الوقت في وترتبط           اإلطالق،
المشروع هذا في ویرى حیاته، مشروع یبني ذلك، في ینظر عندما             (والشاّبة)،

 دعوة یدعوه اهللا إلیها.

هذه إلیكم َنِكَل أن الرسالة، هذه إلیكم نوّجه الذین الشّبان، أیها إذن، لنا               ویطیب
لمهّمة وإّنها اهللا. أمام منكم، كل حیاة دعوة اكتشاف على العائمة الرائعة              المهّمة
تكتسب فیما إنسانّیتكم، وتنمو تتقّدم العمل وبهذا النفوس. تستهوي           أّخاذة،
فتى منكم، كّل هو ما في وتتوّطدون الداخلي. نضجها تدریجیًا الفتّیة             شخصّیتكم

 كان أم فتاة، بغیة أن یصبح ما یجب أن یصبح: لذاته – للناس – وهللا.



ویتطّور ینمو أن یجب هذه، الخاّصة الحیاة" "دعوة معرفة عملیة إلى             وباإلضافة
"مسیحیة". دعوة عینه، الوقت في هي، الحیاة دعوة أجله من الذي السبب              وعي
الفاتیكاني للمجمع السابقة الفترة في الدعوة، مفهوم أن هنا المالحظة            وتجب
المسیح أن لو كما الرهبانیة، والحیاة الكهنوت على كل، قبل یطّبق، كان              الثاني،
هذا من حاالت إلى فقط بالنظر الشاب، لذلك اإلنجیلیة اتبعني" "ال هذه قال               كان
على والرهبانّیة الكهنوتیة الدعوة وحافظت المفهوم. هذا المجمع وّسع لقد            النوع.
اهللا. شعب حیاة في والمواهبّیة األسرار إلى بالنسبة وأهمّیتها الخاّصة،            میزتها
اشتراك بشأن الوعي عینه، الوقت في جّدد، قد الثاني الفاتیكاني المجمع أن              غیر
وجّدد والملوكّیة، والكهنوتیة النبویة الثالث: المسیح بوظائف المعّمدین          جمیع
دعوة كل أّن ذلك عن فنتج ،(59) القداسة إلى الشاملة الدعوة بشأن الوعي               أیضًا
وقول اإلنجیلیة. والدعوة تنسجم مسیحّیة، دعوة بوصفها اإلنسان، یعتنقها           حیاة
وشهود التالمذة یسلكها التي الدروب مختلف في ُیسمع أخذ "اتبعني"            المسیح
لیس أعني مختلفة، بطرق بالمسیح یقتدي أن المؤمن ویستطیع اإللهي.            الفادي
الشؤون تغییر على بالعمل أیضًا بل النهیوي، المحّبة الحق لملكوت بالشهادة             فقط
ال التي العلمانیین رسالة تنطلق هنا ومن .(60) اإلنجیل لروح وفقًا             الزمنّیة

 یمكن فصلها عن طبیعة الدعوة المسیحیة.

یتوافق الذي الحیاة مشروع إلى بالنسبة كبرى أهمّیة له سابقًا قّدمناه ما              وإّن
هذا تفصحوا أن وعلیكم ونشاط. حیویة من شبابكم به یذخر وما             خاّصة
– به سیتحّقق الذي المحسوس "الحیاة" مضمون عن النظر بقطع –             المشروع

 آخذین باالعتبار الكلمات التي وّجهها المسیح إلى ذلك الشاب.

هذین ففي والتثبیت. العماد معنى في – وبعمق – مجددا تفّكروا أن أیضًا               یجب
الطریق تنطلق هنا ومن المسیحیة. والدعوة الحیاة أساس الواقع، في            السّرین،
هبات من األسرار في ما ملء على یشتمل الذي اإلفخارستیا، إلى تؤّدي              التي
– أیضًا ویجب هذا. المحّبة سّر في یجتمع الكنیسة غنى كل إن للمسیحي:               تعطى
أهمّیة له الذي التوبة سّر موضوع في نتأّمل أن – اإلفخارستیا إلى بالنظر               دائمًا
المسیحي الشخص بتكوین یتعّلق ما في شيء مقامه یقوم ال أنه بحیث              كبرى
للحیاة أسلوبیة مدرسة خاّصة، الروحي باإلرشاد اقترن إذا أّنه، أي            وتربیته،

 الباطنّیة.



خاصة أكیدة عالقة له األسرار من كّال أن من الرغم على إلمامًا، بهذا نلّم                وإّنا
من ینبغي بما الموضوع هذا عالج من هناك بأن لواثقون وإّنا والشّبان.              بالشباب

 الدقة، والسیّما الرعاة المكّلفون خصیصًا تقدیم المساعدة للشباب.

أو "كسّر هي – الثاني الفاتیكاني المجمع یعّلم ما على – عینها الكنیسة               إن
دعوة كل إن .(61) البشري" الجنس ووحدة اهللا، مع الحمیم لالّتحاد وأداة              عالمة
بفضل شكًال لها وتّتخذ الكنیسة: أسراریة في تتأّصل "المسیحیة"، كالدعوة            حیاة،
"األنا" لفتح الشباب، عهد منذ المجال، في لنا تفسح األسرار وهذه إیماننا.              أسرار
المشاركة لنا وتتیح األقدس. الثالوث لعمل أي الخالصي، اهللا لعمل منا             البشري
ترتدي وهكذا المستطاع. قدر على أصیلة، إنسانیة حیاة نحیا فیما اهللا، حیاة              في
وعي المسیحیة: میزتها عینه الوقت في وتّتخذ جدیدة، أهمّیة اإلنسانیة            الحیاة
كل تفوق التي العطّیة بوعي یكتمل اإلنسان على اإلنجیل یفرضها التي             الواجبات

 شيء. "لو كنت تعرفین عطّیة اهللا" (62)، قال المسیح یوم خاطب السامرّیة.

  
 "سّر الزواج العظیم"

إلى بالنظر الفتّیة، حیاتكم مشروع فیه یقع الذي الواسع النطاق هذا في -10             
تتوّجه الذین الشبان، أیها انبتاهكم، نسترعي أن نوّد المسیحیة، الدعوة            مفهوم
أّنها الصمیم. في ما، نوعًا منكم، كل شباب من هي قضّیة إلى الرسالة، هذه                إلیهم
یترّكز التي الجوهرّیة مسائلها من ومسألة الهامة البشریة الحیاة شؤون من             شأن
الكتابّیة المواضیع من أیضًا وهي والثقافة. الخّالقة، والطاقة التفكیر،           علیها
اإلنسان: اهللا خلق باستمرار. وحّللناها فیها البحث في مرارًا دّققنا التي             األساسیة
المساواة مع "اإلزدواجیة" البشري الجنس تاریخ في هكذا فأدخل وانثى،            ذكرًا
بتوزیع یتعّلق ما في الرائع التكامل ومع اإلنسانّیة، بالكرامة یتعّلق ما في              التاّمة،

 "المهّمات" والخصائص والوظائف المرتبطة بجنس الرجل أو المرأة.

إّن منكم. لكّل الشخصي "األنا" في بطبیعته یندرج الموضوع هذا إّن             وبالتالي
خلق، وقّوة اختبار شكل في الخطیر، األمر هذا فیها یغزو التي الفترة هو               الشباب
الوقت في الشّبان، ضمیر في ویتجّلى وصبّیة؛ صبي كل لدى والجسد             النفس
أیضًا ذاك وإذ متعّددة. طاقات من لها ما على "األنا" فیه یكتشفون الذین               عینه،
البدء منذ یقضي الذي الحّب اختبار هو جدید، اختبار الفتّیة النفس أفق في               یرتسم

 بإدراجه في مشروع الحیاة الذي یخلقه الشباب عفوًا ویكّونه.



أو الغنّیة، ومشاعره الفرید، الشخصي تعبیره والحین، الحین بین كّله،            ولهذا
هذا إفساد لعدم مّلح نداء عینه، الوقت في كّله، هذا وفي المتیافیزیقي.              جماله
أن ویجب الجمال. هذا مثل تشویه وعدم الغنى، هذا مثل تحطیم ولعدم              التعبیر،
ومثاله"، صورته "على اإلنسان خلق الذي اهللا من آت النداء هذا أن              تتأّكدوا
ضمائر صوت في ویسمع اإلنجیل من ینطلق النداء وهذا وأنثى". "ذكرًا             وخلقه
ألّنهم قلوبهم، للنقّیة "طوبى ونقائهم: بساطتهم على یحافظوا أن على            الشّبان،
في ویندرج – فیكم یولد الذي الحب خالل من أجل، .(63) اهللا"              یعاینون
أّال نسألكم لهذا .(64) محّبة هو الذي اهللا تروا أن یجب – كّلها الحیاة                مشروع
أن نسألكم بل ال شبابكم من الهاّمة الفترة هذه في المسیح مع الحوار               تقطعوا
"إّني تعني: دعوته أّن "اتبعني"، المسیح یقول وعندما أكبر. التزامًا به             تلتزموا
عروس أنا اتبعني "اتبعني"، غالبًا: تعني أنها غیر أیضًا"، آخر حب إلى              أدعوك
أنت وكوني عروستك... عروس وكن أیضًا، أنت هلّم – عروستي –             الكنیسة
أهل إلى الرسالة تؤّكد الذي السّر، هذا في كالكما ولیشترك عروسك.             عروسة

 أفسس أنه عظیم: عظیم ألنه "سّر المسیح والكنیسة" (65).

فیما عنه تحیدوا وإّال الطریق هذه في أیضًا المسیح تتبعوا أن جدًا لهاّم               وإّنه
فیكم واقع وهو العظیم: قلوبكم حدث بحّق تعتبرونه الذي الواقع هذا             تعیشون
بعدها لها الكبیرة القضّیة هذه أن وتتّیقنون تؤمنون أّنكم لو وبوّدنا فقط.              وبینكم
أیضًا المطلقة، الهوته وحدة في هو الذي اهللا في محّبة: هو الذي اهللا في                النهائي
وتتیّقنون تؤمنون أّنكم لو بوّدنا القدس. والروح واالبن اآلب هم: أشخاص             اّتحاد
في ومتأّصل الخالق، هو الذي اهللا في هو البشري هذا العظیم" "سّركم مبدأ               أن
أن والنساء الرجال جمیع وعّلم ذاته"، "وهب كعروس، الذي، الفادي            المسیح
إن شابة. أم كان شابًا منكم لكّل التي الشخصیة الكرامة ملء مع ذواتهم"،               "یهبوا

 المسیح یعّلمنا المحبة الزوجیة.

یوم، بعد یومًا الزوجیة المحّبة نتعّلم أن یعني الزواجیة الدعوة طریق سلوك              إن
العذبة، الروح، "الطویلة المحّبة والجسد، النفس بحسب المحّبة سنة: بعد            وسنة
بالحق"؛ "تفرح التي المحبة بالشّر": تفّكر وال لنفسها... هو ما تطلب ال              التي

 المحبة التي "تحتمل كل شيء" (66).



أن المقبل زواجكم على كان إذا الشّبان، أیها المحبة، هذه إلى حاجة لفي               إّنكم
الدعوة من أساسي جزء هي المحنة هذه إن الواقع وفي كلها. الحیاة محنة               یجتاز

 التي تریدون، بواسطة الزواج، أن تدرجوها في مشروع حیاتكم.

ینبجس الذي الحب أجل من الجمیلة المحّبة وأم المسیح إلى نبتهل نفتأ ال إّنا                لهذا
حب ما، بطریقة كثب عن نتابع أن الحیاة في لنا تأّتى ما غالبًا الشّبان. قلب                 من
تعالج التي المسألة هذه جوهریة هي كم فهمنا قد الخبرة هذه وبفضل هذا.               الشّبان
حد إلى یتحّدد، اإلنسان مستقبل أن لنعتقد وإّنا وعظیمة. خطیرة، هي وكم              هنا،
أنِت وهي... أنَت تكتشفه الذي مبتداه، في الفتّي الحّب، هذا دروب على              بعید،
مهّمة عینه الوقت في لكّنها كبیرة، لمجازفة إّنها شبابكم. طریق على             وهو،

 كبیرة.

من كثیر في الیوم تعرض بالزواج المتعّلقة المسیحیة األخالقیة العقیدة مبادئ             إن
أصحابه یدعوه مثل لفرض محاولة فهناك مزّیفة. خاطئة بصورة           األوساط
بكاملها. مجتمعات على وحتى معّینة أوساط على للعصر"، "ومالئمًا           "تقدمیًا"
األخّص وعلى المثل، هذا بحسب الرجل، أن یالحظ من لیس األحوال، هذه              وفي
ویؤول والتزویر)، للخداع (خاضع شيء إلى شخص من كالهما یتحّول            المرأة،
تبقى طرفان، بها نعم وإن التي، "اللذة" إلى كبیر معنى من الحّب في ما                كل
االثنین حب ثمرة هو الذي الولد، یصبح وأخیرًا للذات. أعمى وحبا أنانّیة              دائمًا
أو المادیة، بالحضارة یسّمى ما وإّن مزعجًا". نافًال "شیئًا له"، "تجسید             وكأّنه
واألم، األب حب الزوجي، الحب هذه، الحب قّمة تغزو االستهالك،            حضارة
بطابع الداخل، من البدء منذ یتمّیز، الذي العمیق اإلنساني محتواه من             وتفرغه

 وانعكاس الهیین.

تغرسوا ال منكم! الغنى هذا بانتزاع تسمحوا ال األعزاء! األصدقاء الشّبان             أیها
بالحقیقة "یفرح الحب إن وفاسد: وباطل، مشّوه، هو ما حیاتكم مشروع             في
في اثبتوا الحال، قضت إذا حقًا! توجد حیثما الحقیقة، هذه عن ابحثوا              ومعها".
یفرض الذي الحب تخافوا ال الرائجة! العامة واألفكار المنتشرة، اآلراء            مقاومة
الكنیسة تعلیم في تجدونها ما على الواجبات، هذه الواجبات! بعض المرء             على

 المستمّر، بإمكانها أن تجعل حّبكم حبًا حقیقیًا صحیحًا.

أن األخص على هنا نرید فإّنا ما، موضوع في ذلك نفعل أن علینا كان                وإذا
عن للدفاع مستعّدین دائمًا "كونوا وهي: أوًال، عنها أعربنا التي األمنیة             نكّرر



هذا مسألة إلیكم تكل والبشرّیة الكنیسة إن یستجوبكم". من كل أمام إیمانكم              رجاء
الثقة لكلتیهما إن المقبلة. والعائلة الزواج، علیه ینهض الذي الحب الكبیرة،             الحّب
الناحیة من جمیًال ستجعلونه بأنكم الثقة ولهما الحّب، یوّلد ما على ستعملون              بأّنكم
 اإلنسانیة والمسیحّیة؛ ومن الناحیة اإلنسانّیة والمسیحّیة كبیرًا، ناضجًا، مسؤوًال.

  
 اإلرث

في المّتخذ الحیاة مشروع "اآلخرین" فیه یلتقي الذي الواسع المجال في -11            
األمر هذا عالج قد المقدس الكتاب أ، ولنالحظ هامًا. أمرًا نالمس الشباب،              عهد
و"من اآلخرین" "مع الحیاة على مّنا الشخصي "األنا" فیه ینفتح الذي             الخطیر
امرأته" ویلزم وأّمه أباه الرجل "یترك فقال: بالمعنى غنّیة بعبارة اآلخرین"             أجل

.(67) 

البدء منذ البشر تاریخ مّر لقد خاصًا. انتباهًا ُیعاد أن یستأهل "یترك" الفعل               وهذا
لوالدیه: به یدین الذي بالمولد اإلنسان ویدخلها بالعائلة. – النهایة حتى وسیمّر –             
الحیاة محیط األول، المحیط هذا المناسب، الوقت في بعدئذ، لیترك وأّمه،             أبیه
أم كان شابا وأّمه" أباه "یترك إذ منكم، كّال إن آخر. محیط إلى لینتقل                والمحّبة،
المتعّدد باإلرث وینهض عینه، الوقت في معه، ما، نوعًا یحملهما،            شابة،
كل وهكذا، عائلتهما. وإلى إلیهما وینبوعه القریب منشأوه یرجع الذي            األشكال

 منكما ولو "ترك" "یبقى":

بالكثیر. لهم مدین هو والذین له تركوه الذین إلى یشّده به ینهض الذي اإلرث                إّن
و من الرابعة للوصیة أن ولهذا اآلخرین. إلى عینه اإلرث ینقالن وهي              فهو

 صایا اهللا أهمّیة كبرى: "أكرم أباك وأّمك" (68).

یكون أن على وبعدئذ، رجًال، اإلنسان یكون أن على كل، قبل اإلرث، هذا               ویقوم
مع الجسدي للشبه حتى المجال، هذا وفي معّین. واجتماعي شخصي وضع             في
على تقریبًا یومیًا یرتكز الذي بمجمله الثقافي اإلرث منه وأهّم أهمّیته.             الوالدین
عن هام تعبیر هي التي اللغة هذه استعمال منكم كّال عّلما والدیكم إن               اللغة.
من أوسع حدود في الروابط هذه وتندرج الناس. باقي مع االجتماعیة             الروابط
حدود األحیان غالب وفي القبیلة حدود األقل على وهي المعین. والمحیط             العائلة

 الشعب أو األّمة، التي ولدتهم فیها.



محّددة، ثقافة في العائلیة التربیة في وتشاركون العائلي، اإلرث یتوّسع            وهكذا
إلى االنتماء تعني العائلیة والرابطة وأّمتكم. شعبكم تاریخ في أیضًا            وتشاركون
العائلة كانت وإذا الشخص. لهوّیة أیضًا آخر وأساسًا العائلة، من أكبر             جماعة
والشعب مرّبیة، هي القبیلة – العائلة عبر فكذلك منكم، لكل األولى المربّیة              هي

 مرّب، واألمة مربیة، ونحن مرتبطون بهم بوحدة الثقافة، واللغة، والتاریخ.

شابًا – منكم كل یتلّقى عندما األدبّي. بالمعنى نتلقاها دعوة أیضًا هو اإلرث               وهذا
فإّنه وتاریخ. وأّمة، مجتمع، ثقافة محتوى وكل القیم، ویرث اإلیمان –             وشابة
من تلّقیناها التي الوزنات مثل هنا نجد وإّنا الخاّصة. إنسانّیته في روحیًا              ینمو
التي الوطنّیة الجماعة طریق عن وكذلك والعائلة الوالدین طریق عن            الباري
ما على متكاسلین بّطالین، نكون أن اإلرث هذا تجاه لنا، یجوز وال فیها.               نشارك
أن علینا .(69) الوزنات مثل ذكرهم الذین الخدم بین األخیر الخادم ذلك              فعل
وننمّیه. علیه، ونحافظ ونثّبته، الروحي، اإلرث هذا لنستوعب بوسعنا ما            نعمل
التي المجتمعات األخّص، على ورّبما المجتمعات، جمیع واجبات أهّم من            وهذا
استقاللها زوال خطر عنها تدفع أن علیها التي تلك أو ذاتیًا، تستقّل              بدأت

 وهوّیتها الوطنّیة، سواء أكان الخطر من الخارج أم من الداخل.

اختالفها، على المعّقدة، األحوال تبّین إلى نسعى الشّبان، أّیها إلیكم، نكتب إذ              وإّنا
الحیاة ومشروع شبابكم ویندرج األرض. على واألمم والشعوب بالقبائل           الخاصة
مختلف تاریخ في البدء، ومنذ الشباب، عهد في وفتاة، فتى منكم، كل یهیئه               الذي
ویصبح "الداخل". من األخّص على بل "الخارج" من یكون ال وهذا             المجتمعات
ضمیر. قضّیة قلب، قضّیة وطنّي: وأخیرًا عائلّي، ضمیر قضیة إلیكم            بالنسبة
ما، ونوعًا مترابطان وهما العائلة، مفهوم بتطّور "الوطن" مفهوم           ویتطّور

 متفاعالن.

الرباط من أكثر الممتّد االجتماعي، الرباط هذا تدریجیًا تختبرون إذ            وإّنكم،
المتعّلق العام، الخیر في المساهمة عاتقكم على تأخذوا أن في تشرعون             العائلي،
في العظام والرجال منكم. لكل األرضّي "الوطن" هي التي الكبرى، العائلة             بهذه
هذه تنمیة على ویعملون شبابكم یقودون المعاصر، أو الغابر األمة،            تاریخ

 المحّبة االجتماعیة، المسّماة، غالبًا، "محّبة الوطن".

  
 مواهب ومهّمات



وطنكم، هو الذي والمجتمع العائلة إطار في فشیئًا، شیئًا یندرج ذا هو -12             
"الوزنة" تلك تدریجیًا وتكتشفون الوزنات. بمثل وثیقًا ارتباطًا یرتبط           موضوع
خالقا، استعماًال استعمالها في وتشرعون منكم، بكل الخاصة "الوزنات" تلك            أو

 واستثمارها، وهذا یتّم بالعمل.

كّلها نعّددها وال واإلمكانات! والوسائل، المجال، هذا في السبل، وفرة أعظم             ما
بعین منها نأخذ أن بإمكاننا مّما أكثر منها نهمل أ، خشیة المثل، سبیل على                ولو
االتجاهات من الكثرة هذه وكل التنّوع هذا كل إذن نفترض إّنا لذلك              االعتبار.
اكتشافات غنى من معه الشباب یحمل ما أیضًا ُتظهر فهي            واإلمكانات،
الذي الزمن هو الشباب أن نؤّكد أن یمكننا اإلنجیل إلى وبالعودة             واستنباطات.
مختلف على السیر فیه یبدأ الذي الزمن أیضًا وهو الوزنات، فیه             تكتشف
التقّدم ویواصل الخّالقة، وطاقته وعمله اإلنسان نشاط فیها یتقّدم التي            الدروب

 والتطّور.

علیها تسیروا وأن الدروب، هذه في ذواتكم تكتشفوا أن جمیعًا لكم نتمنى              وإّنا
"بعرق والتعب: بالجهد یقترن – عمل كل – العمل إن ونشاط. وجّد،              بعنایة،
منذ التعب هذا شابة، أم كان شابًا منكم، كل ویختبر ،(70) خبزك" تأكل               وجهك
ویخلقه خاصة بطریقة أیضًا اإلنسان یصوغ العمل لكن وحداثته. أظفاره            نعومة

 نوعًا ما – فالقضّیة إذن هي دائمًا قضّیة جهد خّالق.

العقلي بالعمل عام، وجه على أو البحث، إلى الرامي بالعمل فقط یتعّلق ال               وهذا
ظاهرًا فیها لیس التي العادیة الجسدیة باألعمال أیضًا بل المعرفة، اكتساب             قصد

 "جهد خّالق".

النضج، سن لعمل إعداد كل، قبل هو، الشباب زمن به یتمّیز الذي العمل               إن
الشباب، أیها العبارات، هذه إلیكم نكتب إذ إّنا ولهذا بالمدرسة. مرتبط فهو              ولهذا
لعّدة إلیها الفتّیة حیاتكم تشّد التي األرض وجه على القائمة المدارس بجمیع              نفّكر
حتى الحضانة منذ والمیول: العقول لتطّور وفقًا مختلفة، درجات على            سنوات،
یعّلمونكم الذین وأخواتنا، إخواننا البالغین، بجمیع أیضًا نفّكر وإّنا           الجامعة،
أهّم وما مهّمتهم! أعظم ما الفتّیة. وعقولكم مدارككم هون وُیوجِّ           ویرّبونكم
نفّكر وإّنا أیضًا! أجرهم أعظم ما ولكن عاتقهم! على یأخذونها التي             المسؤولیة
المجتمعات بعض في األخّص على – الذین أمثالكم الشّبان من الفئات بهذه              أخیرًا
یشّكل الواقع وهذا االبتدائي. التعلیم غالبًا وحتى التعلیم، یعوزهم –            واألوساط



ما وهذا دولّیة، أم وطنّیة أكانت سواء المعنّیة، المؤسسات لجمیع تحدیا             باستمرار
إصالحات من القائمة األحوال تقتضیه ما ادخال على العمل           یستوجب
من اإلنسانیة الحضارة تقّدمه ما أهم من الواقع، في هو، فالتعلیم             وتحسینات.
حّد إلى أیضًا یتوّقف وعلیه الشّبان. إلى بالنظر بالغة أهمیة وله أساسیة.              خیور

 كبیر مستقبل كل مجتمع.

لنا تعرض والمدرسة، والمعرفة والدروس، التعلیم موضوع نعالج إذ           ولكننا
إلى بالنسبة األخّص وعلى اإلنسان، إلى بالنسبة خاصة أهمّیة ذات            مسألة
العقل، إن وذلك البشري. العقل نور هي الحقیقة إن الحقیقة. مسألة وهي              الشاب،
مختلفة، أبعاد من لها ما وفق األمور معرفة إلى الشباب عهد منذ یسعى كان                إذا
العقل تركیب هو هذا الحقیقة. من یحیا لكي الحقیقة: امتالك بغیة ذلك یفعل               فإنه

 البشري: والعطش إلى الحقیقة مطمحه األساسي والدلیل علیه.

فیه شك ال مما .(71) یحّرركم" والحق الحق، "تعرفون یقول: المسیح السید              إن
فهي خاّص، وزن لها عبارات، من اإلنجیل یتضمنه ما بین من العبارة، هذه               أن
وعظمته، كرامته الداخل من علیه تقوم ما وتشرح اإلنسان ماهّیة كل             تتناول
فقط تقوم ال اإلنسان تحّرر التي والمعرفة البشري. اإلدراك به یتمّیز ما              وفق
معرفة أیضًا تكون أن یمكن إّنما جامعي، مستوى على كانت ولو المعرفة،              على
یخدم أن یجب منهجّیة، معرفة األشیاء معرفة هو بما التعلیم، أن غیر أّمي.               رجل

 هذه الكرامة وهذه العظمة. یجب بالتالي أن یخدم الحقیقة.

قد تكونوا أن بعد مزاولته إلى ستدعون الذي بالعمل تتّم أیضًا الحقیقة خدمة               إن
العقلّیة، الطاقات تحّصلوا أن المدرسة في وعلیكم دروسكم. منهج           أنجزتم
البشري العمل حقل في مفیدًا قیامًا بمهمتكم القیام لكم تتیح التي والعمّلیة              والتقنیة
الیدوي العمل فیه بما للعمل تهّیئ أن المدرسة واجب من أن صّح وإذا               الواسع.
تعبیر قّوة للعمل ألن هامة: كبیرة، قیم مدرسة هو ذاته العمل أن أیضًا               فالصحیح

 تعود بالفائدة على ثقافة اإلنسان.

مشاكل الیوم، مجتمع تمّیز التي والعمل، التعلیم بین العالقة عن ینشأ أنه              غیر
عام وبنوع البطالة، مشكلة إلى خاص بوجه هنا ونشیر عملي. طابع لها              خطیرة
وهذا أجمع. العالم في الشّبان أجیال متعّددة، بطرق تصیب، التي العمل قّلة              إلى
سّني منذ نفوسكم في تلقي أخرى مشاكل وراءه یجّر – جیدًا تعرفون ما على –               
هل إلّي؟ بحاجة المجتمع هل وتسألون: المستقبل. على القلق من ظال             الدراسة،



أنشئ وأن مستقًال؟ أكون أن من یمّكنني مناسبًا عمًال أجد أن أیضًا، أنا               بإمكاني،
الجملة، وعلى لي! یكون مسكن في كل، وقبل بالحیاة، الئقة ظروف في              عائلة

 أصحیح أن المجتمع ینتظر مني مساهمة في العمل؟

وجمیع المناسبة، هذه في الحّكام تذكیر على تحملنا الخطیرة التساؤالت هذه             إن
لإلنسان حق العمل بأن األمم، لدى واإلنمائیة االقتصادیة بالشؤون یعنون            الذین
الشؤون وتدبیر السبیل، هذا في الحثیثة الجهود ببذل توفیره بالتالي            ویجب
كل وقبل للجمیع، المناسبة الفرص إیجاد إلى خاصة یرمي تدبیرًا            االقتصادیة
ولنكن العمل. وقّلة الضاغطة البطالة من الیوم یشكون ما غالبًا الذین             للشّبان
ال اإلنسان ألن – إلنسانیته وخیر – لإلنسان خیر "العمل أن یقین على               جمیعًا
به ذاته یحقق لكنه حاجاته، على بتطبیقها وحسب، بواسطته الطبیعة            یبّدل

 كإنسان، حتى یصبح، نوعًا ما، "أكثر إنسانّیة" (72).

  
 التربیة الذاتّیة – التهدیدات

عبارة ولكن الشّبان. خاّص بوجه تهّم وكمحیط، كمؤسسة المدرسة، إن -13           
تنطبق، ما أكثر برأینا، تنطبق، الحقیقة، بشأن سابقًا أوردناها التي المسیح             السید
فإن وتربّي، تعّلم والمدرسة شك، دونما تربّي العائلة كانت وإذا الشّبان.             على
كل كان إذا الفائدة)، عدیم یصبح أن (ویمكن ناقصًا یبقى والمدرسة العائلة              عمل
العائلیة التربیة إن نفسه. بتربیة بنفسه یقوم ال والشاّبات، الشّبان أیها             منكم،

 والمدرسة باستطاعتها فقط أن تّوفر لكم بعض عناصر للقیام بالتربیة الذاتّیة.

منهجًا یحّرركم" والحّق الحّق "تعرفون المسیح: عبارة تصبح المجال هذا            وفي
وإذا الحقیقة". "معنى بالبداهة یدركون – التعبیر صّح إذا – الشّبان إن              أساسیًا.
"یعشقون أیضًا طبعهم من الشّبان فإن الحّریة: تخدم أن الحقیقة عل             كان
حّریتك تستعمل أن تعرف أن معناه هذا حرًا؟ تكون أن معنى وما              الحّریة".
یعني، ال حرًا، حقًا أكون وأن – ا حر "حقًا" تكون أن – للحقیقة وفقًا                الخاّصة
الحّریة إن أعمل. أن أشتهي ما كل أو لي یطیب ما كل أعمل أن اإلطالق،                 على
استعمل أن معناه حرًا حقًا أكون أن الحقیقة. نظام الحقیقة، قاعدة بذاتها              تتضّمن
أكون أن معناه حرًا، حقًا أكون أن وبالتالي خیر. حقًا هو لما الخاصة               حّریتي
 رجل ضمیر مستقیم، مسؤوًال عن ذاتي، أن أكون رجًال "بالنسبة إلى اآلخرین".



الذاتیة. التربیة نسمّیه ما األخّص وعلى التربیة، نسمّیه ما لّب یشّكل كّله هذا               إن
"الحق حیث الداخلیة البنیة هذه مثل إن الواقع وفي الذاتیة! التربیة             أجل:
– "الداخل" من یبنیها أن كل على فقط. "الخارج" من بناؤها یمكن ال               یحّررنا"
للشّبان). بسهولة دائمًا یتأّتى ال ما (وهذا والصبر والثبات بالتعب یبنیها             وأن
أیضًا ذلك عن المسیح السّید تحّدث وقد الذات. بتربیة یدعى ما هو البناء               وهذا
"اقتناء .(73) "نفوسنا" نقتني أن نستطیع فقط "بالصبر" أننا أعلن:            عندما

 النفس"، هذه هي ثمرة تربیة الذات.

قضیة بعد لیست القضیة إن جدیدة. نظرة الشباب إلى النظر یفترض كّله هذا               إن
المراهقة، طور في اآلن یتحّقق مشروع إنه مستقبًال. اتمامه یجب حیاة             مشروع
بإرسائنا الذات، بتربیة األخّص وعلى والتحصیل، بالتعب، عینها الحیاة خلقنا            إذا
"نحّاات الشباب أن القول یمكننا المعنى وبهذا الحقًا. شخصیتنا تطّور            أسس
وهي – منكم كل اإلنسانیة في یطبعه الذي الشكل وأن كّلها"؛ الحیاة              ینحت

 اإلنسانیة التي تجّسدونها – یبقى مدى الحیاة.

هام. سلبي معنى لألسف، ویا له، یكون أن فیمكن إیجابي، معنى لهذا كان               وإذا
الشباب عهد في بكم تحیط التي األخطار أمام العیون تغمضوا أن یمكنكم              فال

 وهي بالتالي بإمكانها أیضًا أن تطبع كل حیاتكم.

تناقش أن ترید التي االنتقاد روح تغلیب في المغاالة میل إلى مثًال هنا نشیر                إّنا
بالقیم باستمرار الشّك إبداء إلى الدعوة إلى أو فیه، النظر وتعید شيء              كل
دعت كلما الوقح االزدراء من نوع إلى بسهولة اإلنزالق إلى یدفع مّما              التقلیدیة،
یمكننا وكیف الزواج. وحتى مهنة، واختیار العمل، قضایا مواجهة إلى            الحاجة
البلدان في األخّص على تتمّثل التي المتزایدة باإلغراءات صامتین نمّر            أن
االضطالع عن الناس تصرف التي واأللعاب النفس عن الترفیه بتجارة            الغنّیة،

 بجّدیة بمسؤولیاتهم في الحیاة، إلى الكسل، واألنانیة واإلنعزال؟

المیل یجاري لكونه یتهّددكم، الدعایة فّن استعمال سوء إن األعزاء، الشّبان             أّیها
نزعة فیما فورًا، رغبة كل بإرضاء ویغري التعب، مجانیة إلى            الطبیعي
ذواتهم یحّققون بأنهم عینه، الوقت في الناس، توهم به، المرتبطة            االستهالك
سحر جذبهم الذین الشّبان من وكم المادیة. بالخیور األخّص على            باالستمتاع
مألى طرق على بالسیر جازفوا أو وأهوائهم، لغرائزهم فاستسلموا           األباطیل،
ویبدو الصحیحة! اإلنسانیة التطّلعات من خالیة الحقیقة في لكّنها بالوعود،            ظاهرًا



خاصة وجّهناها التي الرسالة في كتبناه ما هنا نكّرر أن بمكان الفائدة من أنه                لنا
ینساقون، من بینكم من هناك یكون "قد العالمي: السالم یوم مناسبة في              إلیكم
والعالقات الخّداع، والمخّدرات الكحول عالم وراء مسؤولیاتهم، من          هربًا
وحتى واإلزدراء والالمباالة، والعائلة، بالزواج التزام دونما العابرة          الجنسیة
إلى أو مفضوحًا استغالًال استغاللكم إلى یسعى عالم خداع من حذار             العنف.
 إنهاك قواكم وصرف بحثكم الجاّد الصحیح عن سعادة الحیاة والحواس" (74).

واهتمام محبة مشاعر من لكم نكّنه عّما لكم لنبرهن كّله بهذا علیكم نشیر               إّنا
عن للدفاع مستعّدین "تكونوا أن الواقع في علیكم كان وإذا بشؤونكم،             خاّص
أن یجب الرجاء هذا یهّدد ما كل فإن یستجوبكم". من كل أمام إیمانكم               رجاء
اإلغراءات أنواع بمختلف یسعون الذین جمیع نذّكر أن وعلینا قلقنا.            َیستدعي
یتسّببون والذین الشكوك بشأن المسیح السید بكالم شبابكم، إفساد إلى            والتجارب،
الحمار رحى عنقه في یعّلق أن له لخیر یده! على تأتي لمن "الویل قال: وقد                 بها.

 ویزّج في البحر، من أن یشّكك أحدًا من هؤالء الصغار" (75).

یقرأ من ولكن المحّبة. عن لیكشف جاء من لسان على والسیّما خطیر! لكالم               إنه
الخیر بین الشاسع التضاّد یدرك أن من له البّد هذه، اإلنجیل عبارة              بانتباه
التي األهمّیة بوضوح أیضًا یدرك أن وعلیه والخطیئة. الفضیلة بین            والشّر،
هي للشّبان محّبته وإن فتاة. أم كان فتى منكم، كل شباب المسیح السید               یعیرها
أقامه الذي للحوار صدى فیه وإّن القاسي. الخطیر الكالم هذا علیه أملت              التي

 السّید المسیح مع الشاّب الذي ترجع إلیه باستمرار هذه الرسالة.

  
 الشباب "كنمّو"

استخدمها التي باألقوال بالتذكیر تأّمالتنا من القسم هذا نختتم أن لنا اسمحوا -14             
فترة شملت وإن مقتضیة، إنها الناصري. یسوع شباب عن تحّدث عندما             اإلنجیل
لقد النّجار. ویوسف مریم جانب إلى العائلي البیت في قضاها التي سنة              الثالثین
اهللا لدى والنعمة والحكمة بالقامة ینمو فكان یسوع "أّما اإلنجیلي: لوقا             كتب

 والناس" (76).

تبدو الموضوع، هذا في اآلن حتى قیل ما كل ضوء في نمّو. أو "تقّدم"                فالشباب
إلى یعود "بالقامة" النمّو إن التعبیر. كل ومعّبرة مقتضبة هذه اإلنجیل             عبارة
في "صاعدة" مرحلة لكأنه النمّو، هذا إن بالزمن: الطبیعي اإلنسان            ارتباط



كل نمّو مرحلة إّنها والجسد: النفس نضج كل ویقابلها كّلها. اإلنسان             مسیرة
النمّو، یقابل أن الضروري ومن العادي. الفرد اإلنسان منها یتألف التي             القوى

 نمّو "في الحكمة والنعمة".

أن القول ویمكن "النمّو". هذا مثل الشّبان، األصدقاء أّیها جمیعًا، لكم نتمّنى              إّنا
وهو بها. یتفّرد التي الخاّصة میزاته یكتسب وهكذا الشباب. حقًا یكون به              الشباب
خاّصة. قیمة أنه على "والجماعّي" الشخصّي اختباره بحسب منكم، لكّل            ُیعطى
ویجتازون الشباب وراءهم تركوا الذین البالغین بخبرة أیضًا یتوّطد           وهو

 المرحلة "الصاعدة" إلى المرحلة " النازلة" في قّمة الحیاة كّلها.

هو ما لكّل ردا مط تزایدًا معه یحمل ا نمو أو "تقدما" الشباب یكون أن إذن                فیجب
الشّر وتحّمل القربى ذوي وفقدان باأللم "خارجیًا" ارتبط ولو وجمال، وخیر             حّق

 الذي نجده دونما انقطاع في عالم نعیش فیه.

یحتّك أن بمكان األهمیة من إنه الغایة، ولهذه "نموًا". الشباب یكون أن              ویجب
الشباب، عهد في تغنینا العالقة وهذه الطبیعة. بعالم أي المنظور بالعالم             اإلنسان
أن ویمكننا مباشرة. بطریقة تغنینا إنها أي الكتب". من "ننهله الذي للعلم              خالفًا
ذاته الخلق سّر البشریة حیاتنا في نتقّبل بالطبیعة، الدائم باحتكاكنا أننا،             نؤّكد
ویجتذبنا المرئیة، األشیاء اختالف على ُیصّدق، ال كبیرًا إنجالًء لنا ینجلي             الذي
– الحكمة أن ویبدو منظور. وغیر خفّي، هو ما إلى باستمرار عینه الوقت               في
– كثیرین عباقرة بشهادة أم ،(77) إلیهم الموحى الكّتاب بصوت أكان             سواء
الكتاب هذا اإلنسان یقرأ أن المفید ومن العالم". "شفافیة مختلفة بطرق             تبرز
الشاّب عقل یقرأه ما أن ویبدو مّنا. كل أمام المفتوح الطبیعة"، "كتاب              الرائع
اكتسب الحكمة، "اكتسب بقولها: الحكمة علیه تستحث وما كلیًا یتوافق            وقلبه

 الفطنة... ال تهملها فتحفظك، أحببها فترعاك" (78).

البالغة والصناعیة التقنّیة الثقافة مجال في خاّصة الیوم، إنسان أصبح            لقد
لفائدته غالبًا ویستخدمها كبیر نطاق على الطبیعة یكتشف رائدًا           التطّور،
لحیاته الطبیعیة البیئة ویفسد وجماالتها ثرواتها من الكثیر ویتلف           الخاّصة،
وكمرآة وتأّمل، إعجاب موضوع الطبیعة أعطي اإلنسان أن غیر           األرضیة.
البدء، منذ محورها، جعل وقد خلیقته مع الخالق عهد ینعكس وفیها للعالم.              كبیرة

 في اإلنسان المخلوق مباشرة على "صورة" خالقه.



خالل من والحكمة" "بالقامة تقّدمكم یتّم أن الشّبان، أیها لكم، نتمّنى إّنا              ولهذا،
التعب ارتضوا به! تبخلوا وال الكافي، الوقت لذلك خذوا بالطبیعة. الرابطة             هذه
نرید عندما األخّص على بالطبیعة، االحتكاك هذا أحیانًا یرافقان اللذین            والجهد
معًا وقت في وینطوي خّالق التعب هذا إّن المنال. صعبة أهداف إلى نصل               أن

 على عنصر راحة سلیمة، ال بّد منها للدرس وللعمل.

لدى وخاّصة المقّدس، الكتاب مواضیع بین الجهد وهذا التعب هذا أیضًا             ونجد
 القدیس بولس الذي یشّبه كل حیاة مسیحیة بسباق في الحلبة (79).

الجسم یقّویان ال فهما الجهد. وهذا التعب هذا إلى حاجة لفي منكم كّال               إّن
وتذلیل الذات على السیطرة فرح من یولیانه ما یختبر إنسان كل إّن بل               وحسب،
الذي "النمّو" عناصر من عنصر هذا أن في شّك من وما والصعوبات.              العقبات

 یتمیز به الشباب.

اإلنسان، بأعمال االحتكاك خالل من "النمّو" هذا یتواصل أن نتمّنى كذلك             وإّنا
الناس، أنجزها التي األعمال أكثر وما األحیاء. بالناس االحتكاك           وباألحرى،
شغوف الشباب أن ویبدو وتنّوع! غنى من فیها ما أعظم وما القرون! مّر               على
بهذه اّتصال على ظللنا وإذا اإلنسان. أعمال في الكامن والجمال والخیر             بالحّق
ندرك فإّنا والعلوم، والفنون، المختلفة، الثقافات من الكثیر حقل في            األعمال
هذه وبإمكان معبرا)، إعالنًا الثامن المزمور أعلنها (التي اإلنسان بشأن            الحقیقة

 الحقیقة أن تصوغ إنسانّیة كل مّنا وتذهب إلى أعماقها.

أن ویجب الناس. سائر مع عالقاته حیث من اإلنسان في خاصة نبحث              ولكّننا
الزمن هو وهذا بالحكمة". "التقّدم على العالقات، هذه بفضل الشباب،            یحملكم
من أوسع محیط في وصداقات وعشرة، جدیدة، عالقات بالحقیقة، فیه، تقام             الذي
لمعرفة أهمّیته له لیس الذي الواسع االختبار مجال وینفتح وحدها. العائلة             محیط
كل ویفید وتهذیبها. األخالق لتربیة عینه، الوقت في أیضًا بل وحسب،             األمور
التمییز قّوة كل، وقبل النقد، حس منكم كل في یوّلد ألّنه الشباب، االختبار               هذا
فشیئًا شیئًا تعّلمتم إذا – سعیدًا یكون هذا الشباب واختبار إنساني. هو ما كل                بین
وقد ،- أنتم وبكم إنسان بكل الخاّصة – باإلنسان الخاصة الجوهریة الحقیقة              منه
"إن بقوله: الحقیقة هذه واضح بكالم وأمل" "فرح الراعوّي الدستور            أوجز
إّال ذاته، یجد أن یستطیع ال لذاتها، اهللا أرادها التي الفریدة الحقیقة تلك               اإلنسان،

 ببذل ذاته دون مقابل" (80).



على القدرة هذه بفضل إنسانیة، أكثر لنكون الناس، نعرف أن نتعّلم إّنا              وهكذا
عن الحقیقة هذه قّمة إن اآلخرین". "أجل من أناسًا نكون أن الذات".              "بذل
یسوع في نجدها نبلغها أن یمكننا ال التي – اإلنسان علم قّمة –               اإلنسان
اهللا أمام والنعمة بالحكمة... "ینمو كان فیما جدًا، هام شبابه إن ولهذا              الناصرّي.

 والناس".

والناس الطبیعة مع العالقة إن ولهذا اهللا. مع بالعالقة "النمّو" هذا لكم نتمّنى               إّنا
تفیده التي هي الصالة لكّن مباشرة، غیر بطریقة النمّو لهذا مفیدة تكون أن               یمكن
الذي أمام وضمائركم قلوبكم افتحوا تصّلوا! أن وتعّلموا فصّلوا مباشرة.            بطریقة
بقراءة الحّي اهللا كالم في تعّمقوا إلیه! تحّدثوا ذواتكم. تعرفون مما أكثر              یعرفكم

 الكتاب المقّدس والتأمل فیه.

تذّكروا معه. عالقة إقامة وتتیح اهللا من تقّرب التي والوسائل الطرق هي              هذه
المقدس الكتاب لغة تدعوه انیا مج بذًال ذاته" "ببذله یجب واهللا متبادلة. عالقة              أّنها

 "النعمة"، فاجتهدوا في أن تعیشوا إذن بنعمة اهللا!

بموضوع المتعّلقة، القضایا أهّم عن الكالم على إلیكم، كتبنا ما في اقتصرنا،              لقد
أن نأمل ما وهذا مسهبًا. شرحًا الواقع، في منها، كل وتستأهل والتقّدم.              "النمّو"
هي التي والتنظیمات، والحركات، والفئات، الشّبان، أوساط مختلف في           یتّم
الخاّصة الطریقة منها كل تستوحي حیث قاّرة، كل من البلدان مختلف في              كثیرة
یشارك التي المؤسّسات هذه وتسعى الرسولي. والعمل الروحیة الحیاة في            بها
نوعًا یشّكل، الذي "النمّو" هذا طریق إلى الشّبان إرشاد إلى الكنیسة رعاة              فیها

 ما، التحدید اإلنجیلي للشباب.

  
 تحّدي المستقبل األكبر

الشّبان، في خاصة، بطریقة حتى ذاتها وترى الشّبان، إلى تنظر الكنیسة إن -15             
عهد في أي البدء، منذ كان ما هذا شابة. أم كان شابًا منكم، كل وفي جمیعًا                  فیكم
"اكتب ذلك" على شاهد خیر هو األولى، رسالته في یوحنا القدیس وكالم              الرسل.
عرفتم ألنكم الفتیان، أّیها إلیكم، كتبت الشریر. غلبتم ألّنكم الشّبان، أّیها             إلیكم،
81) فیكم" ساكنة اهللا كلمة وألن أقویاء، ألنكم الشّبان، أّیها إلیكم، كتبت             اآلب،...

.( 



ویترّدد اإلنجیل، في الشاّب، مع المسیح حوار إلى یضاف الرسول            وكالم
الثاني األلف نهایة في عصرنا، في الكنیسة إن جیل. إلى جیل من قوّي               كصدى
تعلیم لیكن ذاتها؟ الكنیسة ترى وكیف الشّبان. في أیضًا ذاتها ترى المسیح،              بعد
"كالسّر ذاتها ترى الكنیسة إن ذلك. على فریدة شهادة الثاني الفاتیكاني             المجمع
فهي .(82) البشرّي" الجنس ولوحدة اهللا في الوثیقة للوحدة واألداة العالمة             أي
وترى باستمرار. المتنامیة الكبرى البشریة العائلة مع مرتبطة ذاتها ترى            إذن
جمیع وحدة أعني المسكونیة، دروب على ذاتها وترى شاملة. أبعاد في             نفسها
في جدل، دونما ملّحة، تبدو والتي أجلها من عینه المسیح صّلى التي              المسیحّیین
ومع المسیحیة غیر الدیانات ابتاع مع الحوار في أیضًا ذاتها ترى وهي              عصرنا.
الذي الخالص حوار هو الحوار وهذا الصالحة. اإلرادة ذوي من الناس             جمیع

 یجب أن یساهم في إحالل السالم في العالم والعدالة بین الناس.

في رسالتها وترى الطریقة، بهذه ذاتها ترى التي الكنیسة، أمل الشّبان، أّیها              أنتم،
األخیرة الرسالة عنه أعربت ما وهذا الرسالة. هذه عن تحدّثكم إنها             العالم.
السالم بیوم االحتفال مناسبة في 1985 سنة الثاني كانون أول في             الصادرة
طریق أیضًا هي السالم "طریق أّن مّنا یقینًا إلیكم، موجّهة وهي             العالمّي.
عینه الوقت وفي دعوة هو الیقین وهذا معًا). یسیران والشباب (السالم             الشّبان"
إیمانكم رجاء عن للدفاع "مستعّدین تكونوا بأن یقضي هذا أن أخرى مّرة              واجب:
ما على یتعّلق، الرجاء هذا إن یمّیزكم. الذي الرجاء – یستجوبكم" من كل               أمام

 ترون، بالقضایا األساسّیة والشاملة.

وهناك فشیئًا. شیئًا الدائرة هذه وتّتسع ذویكم. بین ما في یومیًا تعیشون              إّنكم
ما بنفوسكم تكتشفون وأنتم حیاتكم، في یشاركون دائمًا عددهم یتكاثر            أشخاص
دائمًا تقریبًا تختلف واألصدقاء األهل من الدائرة وهذه روابط. من إلیهم             یشّدكم
أن الثاني الفاتیكاني المسكونّي للمجمع سبق وقد ما. نوعًا وتتمّیز سواها             عن
دستوره وفي الكنیسة، في العقائدي دستوره في عنها وأعرب الفوارق هذه             الحظ
متجانسة أوساط في أحیانًا شبابكم ینشأ قد الیوم. عالم في الكنیسة حول              الراعوّي
أكان سواء والكفر، اإلیمان حدود على حتى وتقع متباینة وأحیاًن الدین حیث              من

 ذلك مستترًا تحت شكل الالإداریة أم اإللحاد الذي یتّخذ أشكاًال متعددة.

بعض أمام تشعر المتباینة، المتعّددة الشّبان، من الفئات هذه أن یبدو أنه              غیر
تحّس أنها مثًال ویبدو متشابهة. بطریقة وتنفعل وتفّكر ذاته الشعور            القضایا



من اآلالف مئات هناك أن وهو هذا: من دا موح موقفًا وتّتخذ واحدًا              إحساسًا
عینه الوقت في هناك فیما جوعًا، یموتون وحتى مدقع، فقر في یتقّلبون              الناس
تكّدس ما بعد یمكنها التي النووّیة األسلحة صنع في تنفق المال من خیالّیة               مبالغ
إلى البشري الجنس تدفع أن من تكّدس، ما اآلن منذ المستودعات، في              منها
البشر تاریخ یعرف لم مماثلة وتهدیدات أخرى توّترات وهناك بذاته. ذاته             تدمیر
أول في الصادرة الرسالة تحّدثت وقد وانتشارًا. ضخامة یشابهها ما الیوم             حتى
الكالم إلى نعود لن لهذا كّله. هذا عن إلیها، أشرنا التي الماضي الثاني               كانون
الذین الناس من المیلیارات حیاة أفق في أن واعون جمیعًا إّنا القضایا. هذه               عن
ما على تلوح، المسیح، بعد الثاني األلف نهایة في البشریة، العائلة منهم              تتأّلف

 یبدو، إمكانّیة وقوع بالیا وكوارث لم یسبق لها مثیل.

وصلنا لماذا السابقة: األجیال بحّق تسألوا أن هذه، والحالة الشّبان، أّیها             یمكنكم،
ما األرض؟ وجه على جمعاء البشریة تهّدد التي الحالة هذه بلغنا لماذا هنا؟               إلى
جوعًا؟ یموتون الناس من كثیر هناك لماذا النظر؟ تؤذي التي الظلم أسباب              هي
حقوق أبسط فیها تمتهن كثیرة وحاالت الحدود؟ على المهّجرین من            والمالیین
العنف من وكثیر المعتقالت؟ من وكثیر المساجین من كثیر هناك لماذا             اإلنسان؟
أسوأ یعاملون الذین الرجال من وكثیر البریئة؟ الضحایا من وكثیر            المنّظم؟
وضمیره؟ اإلنسان جسد یستهدف التعذیب من وكثیر التنكیل؟ من وكثیر            معاملة؟
ضحایا ضمیرهم تثّقل الشّبان بعض أن وهو واقع هناك كّله، هذا وسط              وفي
الطریق هذه عن باإلستطاعة، أن اعتقادهم في رّسخ من هناك ألن بریئة،              عدیدة

 – طریق اإلرهاب المنّظم – تحسین العالم. وتسألون إذن مّرة أخرى: لماذا؟

تطرحوها. أن ویجب األسئلة، هذه تطرحوا أن الشّبان، أّیها أنتم،            بإمكانكم
الذین بینما غدًا، فیه وستعیشون الیوم فیه تعیشون بعالم تتعلق            والقضیة
العظیم التقدم هذا لماذا بحق: إذن تسألون ذهبوا. قد یكونون العمر             یتقّدمونكم
عصر أي في سابق تقّدم بأّي مقارنته یمكن ال والذي – البشریة أحرزته               الذي
اإلنسان سیطرة في التقّدم لماذا والتقنّیة! العلم حقول في – التاریخ عصور              من
شّك ودونما أیضًا، بحّق وتسألون وجوه؟ عّدة من اإلنسان عل ینقلب المادة              على
أن نستطیع هل الحال؟ هذه تبدیل باإلمكان أفلیس بالخوف: تشعرون            وأنتم

 نبّدلها؟



محیط في المطروح األساسّي السؤال هو وهذا أجل، بحّق. تسألونه ما             هذا
 جلیكم. 

سأل لقد اإلنجیل. في یومًا ابتدأ الذي المسیح مع حواركم الصیغة بهذه              ویتواصل
للمرحلة وفقًا السؤال وتطرحون األبد؟". حیاة ألرث أعمل "ماذا الشاّب:            ذلك
البشر حیاة - الحیاة تتحّول لكیال نعمل أن یجب ماذا شّبان: فیها أنتم               التي
علینا تتسّلط لكیال نعمل أن یجب ماذا النووّي؟ الموت مقبرة إلى -              المزدهرة
اإلعالنات رغم كرامته، وامتهان اإلنسان احتقار خطیئة الشامل؟ الظلم           خطیئة
أن سنعرف هل وأیضًا: نعمل؟ أن علینا ماذا الحقوق؟ هذه تثبت التي              الكثیرة

 نعمل؟

األولى القرون في الكنیسة أجیال قبل، من أجاب كما یجیب المسیح السید              إن
أیها إلیكم كتبت الشریر. غلبتم ألنكم الشّبان، أیها إلیكم، "أكتب الرسول:             بلسان
كلمة وألن أقویاء، ألنكم الشبان، أیها إلیكم، كتبت اآلب... عرفتم ألنكم             الفتیان،

 اهللا ساكنة فیكم" (83).

لعصرنا. جواب أیضًا هي سنة، األلفي مایقارب إلى ترقى التي الرسول             وأقوال
على االنتصار فیه یحمل الذي اإلیمان لغة هي جازمة، بسیطة لغة تتكلم              وهي

 الشر الكائن في العالم: "وهذه الغلبة التي قهرت العالم، هي إیماننا"  (84).

- المتعاقبة األجیال واختبار - الرسولي االختبار من قّوتها تستمّد الكلمات             وهذه
تتوّطد وبه اإلنجیل. یتوّطد االختبار وبهذا المسیح. وقیامة الصلیب اختبار            وهو

 - فیما یتوّطد حقیقة حوار المسیح مع شاب اإلنجیل.

في هي، التي الرسولیة األقوال هذه على الرسالة، هذه ختام في إذن،              فلنتوقف
 الوقت عینه، تشّجعكم وتتحّداكم، وهي أیضًا تشكل جوابًا.

انقسامات، دونا الناس، جمیع بین الحق اإلخّوة في رغبة تختلج الفتّیة قلوبكم              في
في رغبة الشبان، أیها فیكم، تحملون إنكم أجل تمییزات. وال منازعات،             وال
صراع في لذلك، خالفًا ترغبون، وال الجوانب، المتعّدد والتضامن           اإلخوة
- اإلخوة في الرغبة هذه أولیست الصراع. هذا شكل یكن أیًا لإلنسان،              اإلنسان
الرسول، كتب ما على شهادة، - اإلنسان أخو اإلنسان اإلنسان، قریب             اإلنسان
هناك یكون عندما إّال أخوة، هناك لیس الواقع، وفي اآلب"؟ "تعرفون أنكم              على

 أب. وحیثما یكن اآلب، یكن هناك أخوة.



ثابت اهللا "كالم أن معناه فهذا اإلخّوة، في رغبة نفوسكم في تحملون كنتم               وإذا
هي المفرحة" "البشارة بحق أسماها والتي المسیح أعطاناها التي والعقیدة            فیكم".
صالة هي قلوبكم، في راسخة األقل على أو شفاهكم على دائمًا وهي فیكم.               ثابتة
في تؤكد اآلب، تظهر فیما الصالة، هذه إن "أبانا". الكلمة: بهذه تبدأ التي               الرب
جمیع محتوى، من فیها ما بكل تضاد وهي أخوة، الناس إن عینه،              الوقت
صالة إن شكله. یكن أیًا لإلنسان، اإلنسان صراع مبدأ من النابعة             المشاریع
والحاالت والتمییز، واإلرهاب، والحقد، العداوة عن الناس قلوب تبعد           "األبانا"

 التي تمتهن فیها كرامة اإلنسان وحقوقه.

التي بالرسالة اإللهیة: بالرسالة أقویاء الشّبان أنتم أنكم، كتب قد الرسول             إن
بهذا أقویاء أنتم أجل، "األبانا". صالة توجزها والتي المسیح إنجیل عنها             یعرب
فیكم تضع الصالة هذه ألن أقویاء، أنتم الصالة. بهذه أقویاء أنتم اإللهي،              التعلیم
وحقوقه. معتقداته، ضمیره، كرامته، حیاته، اإلنسان، واحترام واألناة،          المحبة،

 إذا "عرفتم اآلب"، كنتم أقویاء بقوة اإلخوة البشریة ذاتها.

منقطعة ممارسة أو عقیدة أیة باسم اإلنسان، لقتال ال للقتال، أیضًا أقویاء              إنكم
ما كل الصحیح. الشر الشر، لمحاربة أقویاء بل – ذاتها اإلنجیل أصول              عن
ویحّقر، یهین ما وكل وكذب، زیف وكل استغالل، وكل ظلم، وكل اهللا              یهین
الحیاة، یؤذي جرم وكل الناس، بین والعالقات المشتركة الحیاة یفسد ما             وكل

 وكل خطیئة.

إلى تعودوا أن دائمًا ویجب صحیح. هذا الشریر". غلبتم "لقد الرسول: كتب              لقد
هذه إلى المسیح عاد مثلما والكون، البشریة تاریخ في والخطیئة الشر             أصول
الشر صانع تسّموا أن من تخافوا ال وقیامته. صلیبه سّر الفصح، لسّر              األصول
على تقوم إلیها یلجأ یزال وال إلیها لجأ التي الحیلة إن "الشریر". باسمه:               األول
اإلنسان بفعل البدء، منذ غرسه، الذي الشّر ینتشر لكي نفسه، عن یكشف ال               أنه
یصبح لكي واألمم... الطبقات وبین الناس، بین والعالقات األنظمة وبفعل            عینه،
بسهولة، علیه، ُیّدل أن ُیستطاع ولكیال "البنى"، خطیئة فأكثر أكثر            دائمًا
وأن ما، نوعًا "محّرر" أنه بالتالي اإلنسان یشعر ولكي شخصیة"،            "كخطیئة

 یتأّصل، في الوقت عینه، في المزید من الشّر.

فیكم". اهللا كلمة "تثبت أن فقط یجب أقویاء": أنتم الشّبان، "أیها الرسول:              یقول
أكثر وتجعلوه الخفّیة الشر حبائل إلى تنفذوا أن بالتالي ویمكنكم أقویاء، إذن              أنتم



یمكن ال الواقع وفي اهللا. إلى أكثر مشدودًا عینه، الوقت وفي وأخّوة،              إنسانیة
یمكن وال اإلنسان. قلب في معه مواجهة في وضعه وال اهللا عن العالم               قطع
العالم طبیعة یخالف ما وهذا معاداته. على وحمله اهللا، عن اإلنسان             فصل
كل تؤلف التي الذاتیة عینها األمور حقیقة یخالف ما وهذا اإلنسان:             وطبیعة
القدیس قول إن اهللا. في یستقر حتى قلق، اإلنسان قلب إن الحقیقة، في               "الواقع".

 اغسطینوس هذا العظیم، لن یفقد أبدًا واقعیته (85).

  
 رسالة الختام

التي الرسالة هذه األصدقاء، الشّبان أیها أیدیكم، بین نضع نحن ذا هو -16             
والتي اإلنجیل في الشاب مع المسیح السید أجراه الذي الحوار دقائق             تتّبعت
الرسالة، بهذه إلیكم نعهد إّنا األولى. العصور ومسیحي الرسل شهادة من             نبعت
األلف نهایة من نقترب نحن فیما للشباب، المخّصصة الحاضرة السنة هذه             في
سنة عشرین بمرور تذّكر التي السنة هذه في إلیكم بهذا نعهد إّنا المسیحي.               الثاني
) الكنیسة" "أمل الشّبان دعا الذي الثاني الفاتیكاني المسكوني المجمع اختتام            على
"رسالته – الغد وشّبان الیوم كشّبان – یومئذ الشّبان إلى وّجه والذي ،(86             
"تمتلك التي وهي العالم، شباب حقًا أنها على الكنیسة فیها ظهرت التي              األخیرة"
على القدرة أي وجمال: وسحر قوة من علیه هو بما جذابا الشباب یجعل               ما
إلى اإلنطالق وعلى التجّدد، وعلى مقابل، دونما البذل وعلى یبدأ، بما             الفرح

 إحراز انتصارات جدیدة" (87).

العدیدین لقاء من فیه تمكّنا الذي الیوم وهو الشعانین، أحد یوم في بذلك قمنا                لقد
بطرس مار كنیسة إلى المؤدیة الساحة في الحج بواجب قیامًا اآلتین بنیكم،              من
شّبان جمیع أجل من روما أسقف معكم یصلي الیوم هذا وفي روما. في               هنا
لكي الكنیسة جماعة في نصّلي إّنا وفتیات. فتیان منهم، كل أجل ومن              العالم،
عن للدفاع دائمًا "مستعّدین – فیها نعیش التي الصعبة الظروف في –              تكونوا
وألن علیكم، یتوّقف المستقبل ألن أجل، یستجوبكم". من كل أمام إیمانكم             رجاء
متكاسلین. تكونوا ال وهكذا بكم. تتعّلقان الجدید األلف وبدایة األلف هذا             نهایة
فاألساقفة عالمنا! في أمامكم تنفتح التي الحقول جمیع في مسؤولیاتكم            تحّملوا

 والكهنة یصّلون أیضًا معكم، في كل مكان، على هذه النّیة.



وكل كلها، الكنیسة شّبان جماعة الكبرى، الجماعة في هكذا نصّلي إذ             وإّنا
الناس. بین رسالته بدء منذ المسیح رافقت التي مریم إلى بأنظارنا نّتجه              الكنائس،
والعروسین الشّبان، أجل من الجلیل قانا في تدّخلت التي مریم هي             هذه
أم خاطبت ذاك إذ المدعوّین. العرس، ولیمة في الخمر، أعوز عندما             الجدیدین،
"افعلوا لهم: قائلة الولیمة، في بالخدمة یقومون هناك كانوا الذین الرجال             یسوع

 ما یقوله لكم" (88). إنه هو المسیح.

كل وإلى الشّبان، أیها أنتم، إلیكم، به فنتوّجه هذا، اهللا أم قول نحن نكّرر                إّنا
الثالوث باسم نبارككم وإّنا المسیح". لكم یقوله ما "افعلوا وشاّبات: شبانا             منكم،

 األقدس. آمین.

  
 أعطي في روما، قرب مار بطرس، في الحادي والثالثین من شهر آذار، 
 یوم أحد الشعانین وآالم الرّب سنة 1985 وهي السنة السابعة لحبرّیتنا.
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