
إلى جمیع شّبان العـالم 
 Dilecti amici
رسالة رسولیة 

للبـابا یوحنا بولس الثاني 
في مناسبة 

َسنة الشبیبة العالمیـّة 
  

أیھا األصدقاء األعزاء، 
  

أماٍن من أجل سنة الشبیبة 
"كونوا دائماً مستعّدین للدفاع عن رجاء إیمانكم أمام كل من یستجوبكم" (1) 

1- ھـذه ھـي األمـنیة الـتي نـتوّجـھ بـھا إلـیكم، أیـھا الشـّبان، مـنذ مسـتھل ھـذه الـسنة. 
إن سـنة 1985 أعـلنتھا مـنظّمة األمـم المّتحـدة سـنة الشـبیبة الـعالـمیة. ولھـذا األمـر 
مـعاٍن عـدیـدة بـالنسـبة إلـیكم أوالً، وبـالنسـبة أیـضاً إلـى جـمیع أجـیال الـناس، 
واألفـراد، والجـماعـات وكـّل الـمجتمع. ولـھ مـعنى خـاص بـالنسـبة إلـى الـكنیسة 
الـتي تـرعـى الـحقائـق األسـاسـّیة والـقیم الـروحـّیة، وتـعنى بـالـمصیر األبـدي الـذي 

یجده اإلنسان والعائلة البشریة في هللا عینھ. 
إذا كـان اإلنـسان طـریـق الـكنیسة األولـى، الـیومـّیة (2)، فـإّنـا نـدرك جـیداً لـماذا 
تـعیر الـكنیسة عھـد الشـباب اھـتمامـاً خـاّصـاً، وھـو مـرحـلة أسـاسـّیة فـي حـیاة كـل 
إنــسان. وإّنــكم، أنــتم، أیــھا الشــّبان، تجّســدون ھــذا الشــباب: أنــتم شــباب األمــم 
والـمجتمعات، أنـتم شـباب كـل عـائـلة، وشـباب البشـریـة جـمعاء، وأنـتم أیـضاً شـباب 
الــكنیسة. وإّنــا جــمیعاً نــوّجــھ أبــصارنــا إلــیكم، ألنــنا جــمیعاً، بســببكم نســتشعر 
بـاسـتمرار، إذا صـّح الـتعبیر، كـأّنـنا اسـتعدنـا عھـد الشـباب. ولھـذا فـإّن شـبابـكم 
الـزاھـر لـیس مـلكاً شـخصیاً لـكم وحسـب، أو مـلك أحـد األجـیال، لـكّنھ جـزء مـن 
ھـذه الـمّدة مـن الـزمـن الـتي یـجتازھـا كـل مـن الـناس طـوال مسـیرة حـیاتـھ؛ وھـو فـي 

الوقت عینھ ملك الجمیع. إنھ ملك البشریة جمعاء. 
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إّنـكم مـعقد الـرجـاء ألّنـكم للمسـتقبل، وألّن المسـتقبل لـكم. والـرجـاء مـرتـبط دائـماً، 
فـي الـواقـع، بـالمسـتقبل. فـھو انـتظار "الـخیور اآلتـیة". وھـو، بـوصـفھ فـضیلة 
مسـیحیة، یـرتـبط بـانـتظار الـخیور األبـدیـة الـتي وعـد بـھا هللا اإلنـسان بـیسوع 
المسـیح (3). وھـذا الـرجـاء ھـو، فـي الـوقـت عـینھ، وبـوصـفھ فـضیلة مسـیحّیة 
بشـرّیـة، انـتظار الـخیور الـتي یـحّققھا اإلنـسان بـاسـتخدامـھ الـمواھـب الـتي خـصّتھ 

بھا العنایة. 
وبھـذا الـمعنى، إّن المسـتقبل لـكم، أنـتم أیـھا الشـّبان، كـما كـان لـجیل الـبالـغین الـذیـن 
سـبقوكـم، وأصـبح مـعھم الـواقـع الـقائـم. وعـلى عـاتـق الـبالـغین تـقع عـلى األخـص 
مـسؤولـیة ھـذا الـواقـع وصـیغھ الـمتعّددة وخـطوطـھ الـكبرى، وعـلى عـاتـقكم تـقع 

مسؤولیة ما سیصبح معكم یوماً واقعاً، وھو ال یزال اآلن عالم المستقبل. 
وعـندمـا نـقول ن المسـتقبل لـكم، إّنـا نسـتعمل، فـیما نـفّكر، مـقوالت عـابـرة خـاّصـة 
بـأمـور بشـریـة تسـیر دائـماً نـحو المسـتقبل. وعـندمـا نـقول أن المسـتقبل یـتعلّق بـكم، 
فـإّنـنا نسـتعمل، فـیما نـفكر، مـقوالت أخـالقـّیة، عـلى مـا یـقتضیھ واجـب الـضمیر 
األدبـي الـذي یـملي عـلینا أن ننسـب إلـى اإلنـسان كـشخص –  وإلـى الجـماعـات 
والـمجتمعات الـمؤلـفة مـن أشـخاص – مـا لـألعـمال، والـمشاریـع، والـمبادرات، 

والنّیات البشریة، من قیمة أساسّیة. 
وھـذا الـبعد ھـو أیـضاً بـعد خـاّص بـالـرجـاء المسـیحّي والبشـري. وبحسـب ھـذا الـبعد 
تـوّجـھ إلـیكم الـكنیسة بـلسانـنا، أنـتم أّیـھا الشـّبان، األمـنیة األولـى، واألمـنیة األھـّم فـي 
ھـذه الـسنة الـمخّصصة للشـبیبة: "كـونـوا دائـماً مسـتعّدیـن لـلدفـاع عـن رجـاء إیـمانـكم 

أمام كل من یستجوبكم" (4). 
  

المسیح یحّدث الشبان 
2- ھـذه الـكلمات الـتي كـتبھا یـومـاً بـطرس الـرسـول إلـى جـیل المسـیحّیین األول، 
تـرتـبط بـإنـجیل یـسوع المسـیح بـكامـلھ. وقـد نـتفّھم بـطریـقة أوضـح ھـذه الـرابـطة، إذا 
مـا تـوّقـفنا عـلى الـحوار الـذي أجـراه المسـیح مـع أحـد الشـّبان، والـذي نـقلھ إلـینا 

2



اإلنـجیلیون (5). وھـو، بـین الـنصوص الـكتابـیة الـعدیـدة، یسـتحّق الـذكـر ھـنا بـداءة 
بدء. 

وعـلى الـسؤال: "أّیـھا الـمعلّم الـصالـح، مـاذا أعـمل ألرث حـیاة األبـد؟" ، أجـاب 
یـسوع أوالً بـالـسؤال: "لـماذا تـدعـونـي صـالـحاً، ولـیس الـصالـح إال هللا الـواحـد". ثـم 
یـتابـع قـائـالً: "أنـت تـعرف الـوصـایـا: ال تـزِن، ال تسـرق، ال تـقتل، ال تشھـد شـھادة 
زور، ال تـظلم، أكـرم أبـاك وأمـك" (6). بھـذه الـكلمات یـذّكـر یـسوع محـّدثـھ 

ببعض من الوصایا العشر. 
ولـكّن الـمحادثـة لـم تـتوّقـف عـند ھـذا الحـّد، ألن الـشاّب أّكـد فـي الـواقـع بـقولـھ: "یـا 
مـعلّم، ھـذه كـلّھا حـفظتھا مـنذ صـباي". إذ ذاك – عـلى مـا قـال اإلنـجیلّي – "نـظر 
إلـیھ یـسوع وقـد أحـّبھ". وقـال لـھ: "واحـدة تـنقصك: اذھـب فـبع كـل مـا لـك، وأعـطھ 

للمساكین، فیكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني" (7). 
وعـند ھـذه الـنقطة تـغّیر جـّو الـلقاء. ویـخبر اإلنـجیلّي أّن الـشاّب لـدى سـماعـھ "ھـذه 

الكلمة اغتّم، ومضى حزیناً، ألنھ كان ذا مال كثیر" (8). 
وھــناك مــقاطــع أخــرى مــن اإلنــجیل تشــیر إلــى لــقاء یــسوع والشــّبان – مــنھا 
روایـتان مـؤّثـرتـان عـلى األخـص، تتحـّدثـان عـن إقـامـة ابـنة یـائـیروس (9) وابـن 
أرمـلة نـائـین 10 مـن الـموت ورّدھـما إلـى الـحیاة -؛ غـیر أّنـھ بـإمـكانـنا أن نـقول أنّ 
الـحوار الـذي أوردنـاه ھـو أكـمل لـقاء وأغـناه مـحتوى. ویـمكننا أن نـقول أیـضاً أنّ 
لـھ طـابـعاً أشـمل وأّنـھ یـتعّدى الـزمـن، وأّن لـھ، نـوعـاً مـا، قـیمة ثـابـتة بـاقـیة عـلى 
الـقرون واألجـیال. ھـكذا یتحـّدث المسـیح مـع الـشاّب، والـصبّي، واألبـنة: إّنـھ 
یـدخـل فـي حـوار فـي مـختلف األمـاكـن مـن الـعالـم، وبـین مـختلف األمـم، وأجـناس 
الـناس واألعـراق، والـثقافـات. وكـّل مـنكم ھـو بـطبیعتھ مـن یـوّجـھ إلـیھ الـكالم فـي 

ھذا الحوار. 
وفـي الـوقـت عـینھ، إّن كـّل عـناصـر الـروایـة، وكـل الـكلمات الـمتبادلـة فـي ھـذا 
الحـدیـث لـھا أھـمّیة كـبیرة ووزن خـاص. وبـاسـتطاعـتنا الـقول أن ھـذه الـكلمات 
تـعّبر عـن حـقیقة عـمیقة تـتعلّق بـاإلنـسان بـوجـھ عـام، وقـبل كـل، عـن حـقیقة الشـباب 

اإلنسانّي. وفي الحقیقة، أن ھذه الكلمات لھا وزن خاص بالنسبة إلى الشّبان. 
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فـاسـمحوا لـنا إذن أن نـربـط خـواطـرنـا فـي ھـذه الـرسـالـة، بـاألحـرى، بھـذا الحـدیـث 
وبھـذا الـنص اإلنـجیلي. فـلعّل ذلـك یسّھـل عـلیكم الـقیام بـحوار خـاص مـع المسـیح 

– وھو حوار لھ بالنسبة إلى الشاّب أھمّیة أساسّیة، جوھریة. 
  

الشباب غنى فرید 
3- إّنـا نـبدأ بـما ورد فـي نـھایـة الـنّص اإلنـجیلي: مـضى الـشاّب حـزیـناً "ألنـھ كـان 
ذا مـال كـثیر". ال شـك فـي أن ھـذا الـكالم یـدور عـلى خـیور مـاّدیـة كـان الـشاب 
یـملكھا أو كـان قـد ورثـھا. وقـد یـكون ھـذا الـوضـع خـاّصـاً بـبعض الشـّبان، ولـكّنھ 
لـیس وضـعاً عـاّمـاً. ولھـذا تـوحـي كـلمات اإلنـجیلّي بـطرح الـمسألـة طـرحـاً مـختلفاً: 
والـمسألـة ھـي ھـذه: إّن الشـباب بحـّد ذاتـھ (بـقطع الـنظر عـن الـخیر الـمادي) ھـو 
كـنز فـریـد مـن الـغنى لـلرجـل والـصبّي أو األبـنة، وغـالـباً مـا یسـتخدمـھ الشـّبان فـي 
حیـاتھـم، ككـنز خاـّص بھـم؛ غاـلبـاً، لكـن لیـس دائمـاً وال باـستـمرار ألن العـالمـ ال 
یـنقصھ رجـال ال یـختبرون، ألسـباب مـختلفة شـبابـھم اخـتبارھـم لـكنز. وھـذا مـا 

سنتكلّم عنھ فیما بعد. 
لـكّن ھـناك أسـبابـاً – وحـتى مـوضـوعـّیة بـطبیعتھا – تحـملنا عـلى الـتفكیر بـالشـباب 
تـفكیرنـا بـكنز فـریـد، یـختبره اإلنـسان فـي ھـذه الـفترة مـن حـیاتـھ. وھـي فـترة تـتمّیز 
دونـما شـك عـن عھـد الـطفولـة (وھـي فـي الـواقـع خـروج مـن سـني الـطفولـة)، مـثلما 
تـتمّیز أیـضاً عـن فـترة الـنضج والـكھولـة. إن زمـن الشـباب ھـو الـزمـن الـذي 
یـكتشف فـیھ، بـطریـقة خـاّصـة عـمیقة، "األنـا" البشـرّي ومـا یـواكـبھ مـن صـفات 

وطاقات. 
وعـندمـا نـراقـب شـخصیة أحـد الـفتیان أو إحـدى الـفتیات تـتطّور وتـنمو مـن الـداخـل، 
 ً نـكتشف شـیئاً فشـیئاً وتـدریـجیاً الـقوة "الـقادرة" الـخاّصـة بـإنـسانـّیة مـلموسـة ونـوعـا
مـا فـریـدة یـندرج فـیھا مشـروع الـحیاة المسـتقبلیة. وتـبدو الـحیاة كـأّنـھا تـحقیق لھـذا 

المشروع "كأنھا تحقیق الذات بالذات كشخص". 
وھـذه مـسألـة تسـتوجـب طـبعاً شـرحـاً وفـقاً لـما لـھا مـن وجـوه مـختلفة. غـیر أن مـا 
یــتبادر إلــى الــذھــن – لــكي نتحــّدث بــاخــتصار – إّنــما ھــو رســم ھــذا الــكنز 
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وصـورتـھ، وھـو كـنز الشـباب الـذي یـقوم عـلى اكـتشاف الـقرارات الـشخصیة 
األولـى الـتي سـیكون لـھا أھـمّیتھا فـي المسـتقبل فـي مـا یـتعلّق بـأبـعاد الـوجـود 
الـشخّصي البشـري، وھـو كـنز یـقوم أیـضاً عـلى اخـتیار ھـذه الـقرارات واسـتباقـھا 
وتحـّمل مـسؤولـّیتھا. ولھـذه الـقرارات فـي الـوقـت عـینھ أھـمّیة اجـتماعـیة. وكـان 
شـاب اإلنـجیل فـي ھـذه الـفترة مـن الـحیاة، عـلى مـا نسـتنتج مـن األسـئلة الـتي 
طـرحـھا فـي الـحوار مـع یـسوع. ولھـذا فـإن كـلمات الـختام بـشأن "مـالـھ الـكثیر"، أي 

غناه، یمكن فھمھا بحّق بھذا المعنى وھو: إن الشباب عینھ ھو الكنز. 
وبـعد یـجب أن نـتساءل: ھـل یـنبغي أن یـفصل ھـذا الـكنز الـذي ھـو الـشاب اإلنـسان 
عـن المسـیح؟ مـّما ال شـّك فـیھ أّن اإلنـجیلّي ال یـؤّكـد ذلـك. وإذا تـفّحصنا الـنّص، 
نسـتنتج الـخالف. وفـي الـنھایـة إن مـا أّثـر عـلى قـراره االبـتعاد عـن المسـیح، 
الـخیور الـخارجـیة فـقط، أي "مـا كـان یـملك مـن مـال" ولـیس مـا كـان ھـو. وإّن مـا 
كـان، بـوصـفھ شـابـاً – أي الـكنز الـداخـلي الـكامـن فـي الشـباب البشـرّي – ھـو مـا 
قـاده إلـى یـسوع، ومـا حـملھ عـلى طـرح ھـذه األسـئلة الـتي تـتعلّق بـوضـوح كـلّي، 
بمشـروع الـحیاة كـلّھا. مـاذا عـلّي أن أعـمل؟ مـاذا أعـمل ألرث حـیاة األبـد؟ مـاذا 

علّي أن أعمل لیكون لحیاتي قیمتھا التامة ومعناھا الكامل؟ 
إّن شـباب كـل مـنكم، أّیـھا األصـدقـاء األعـّزاء، ھـو كـنز یتجـلّى فـي ھـذه األسـئلة 
ذاتـھا الـتي یـطرحـھا اإلنـسان عـلى ذاتـھ طـوال حـیاتـھ، لـكّنھا تـبرز فـي عھـد الشـباب 
بـروزاً حـاداً مـلحاً. ومـن الـخیر أن یحـدث ذلـك، ألّن ھـذه األسـئلة تـدّل عـلى مـا 
یــحفز تــطّور الــشخصیة البشــرّیــة مــن طــاقــة حــّیة، خــاّصــة بــعمركــم. وأّنــكم 
لـتطرحـون أحـیانـاً ھـذه األسـئلة طـرحـاً قـلقاً، حـاداً، وتـدركـون فـي الـوقـت عـینھ، أنّ 
الـجواب عـلیھا ال یـمكن أن یـكون سـریـعاًَ أو سـطحیاً، بـل یـجب أن یـكون لـھ وزن 
خـاص، ثـابـت، نـھائـّي، ألّنـھ جـواب یـتعلّق بـالـحیاة كـلّھا، ویـشمل الـوجـود البشـري 

كلّھ. 
وھـذه األسـئلة الـجوھـریـة یـطرحـھا رفـاقـكم عـلى أنـفسھم، وعـلى األخـّص الـذیـن مـن 
بـینھم تـمّیزت حـیاتـھم بـاأللـم مـنذ الـطفولـة: مـن مـثل الـتشویـھ الجسـدّي، والـمرض، 
واإلعـاقـة أو الـنقص، أو الـحالـة الـعائـلیة أو االجـتماعـیة الـصعبة. وإذا تـطّور 
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وعـیھم تـطّوراً سـلیماً، فـإّن الـسؤال عـن مـعنى الـحیاة وقـیمتھا بـالنسـبة إلـیھم یـصبح 
أمـراً ھـامـاً جـداً وفـي الـوقـت عـینھ مـأسـویـاً، ألّنـھ یحـمل طـابـع األلـم فـي الـحیاة مـنذ 
الـبدایـة. وكـم ھـناك مـن مـثل ھـؤالء الشـّبان، مـن بـین الـكثرة مـنھم، فـي الـعالـم كـلّھ 
فـي مـختلف الـشعوب والـمجتمعات والـعائـالت ! وكـم مـن الـذیـن یـضّطرون، مـنذ 
الـطفولـة، أن یـعیشوا فـي مـؤّسـسة مـختّصة أو فـي مسـتشفى، ال یـقوون عـلى 

حركة قد تولّد لدیھم شعوراً بأّن ال فائدة منھم للبشریة. 
ھـل یـمكن الـقول، والـحالـة ھـذه، أّن الشـباب بـالنسـبة إلـیھم ھـو كـنز داخـلّي؟ ومـن 
نـسأل ھـذا الـسؤال؟ وعـلى مـن یـجب أن یـطرحـوا ھـم ھـذا الـسؤال الـھاّم؟ إن 

المسیح یبدو ھنا المحاور الوحید الصالح الذي ال یمكن أحداً أن یقوم مقامھ. 
  

هللا محّبة 
4- رّد المسـیح عـلى محـّدثـھ الـشاّب، بحسـب اإلنـجیل، بـقولـھ: "لـیس الـصالـح إالّ 
هللا الـواحـد". وقـد سـمعنا مـا سـألـھ ذلـك اآلخـر: "أیـھا الـمعلّم الـصالـح، مـاذا أعـمل 
ألرث حـیاة األبـد؟" مـاذا أعـمل لـیكون لـحیاتـي مـعنى وقـیمة؟ یـمكننا تـرجـمة سـؤالـھ 
بـلغة عـصرنـا. وفـي ھـذا اإلطـار، إّن جـواب المسـیح یـعني: إّن هللا وحـده ھـو 
األسـاس األخـیر لـكل الـقیم والـخیور. إنـھ وحـده یـعطي وجـودنـا البشـرّي مـعناه 

األكید النھائّي. 
إّن هللا وحـده الـصالـح، مـعناه أنـھ ھـو الـمصدر األّول والـخاتـمة األخـیرة لـكل الـقیم 
والـخیور: "إنـھ األلـف والـیاء، الـبدایـة والـنھایـة" (11). وفـیھ تجـد الـقیم أصـالـتھا 
وتـتوّطـد بـطریـقة أكـیدة، ثـابـتة، نـھائـیة. وبـدونـھ – دون الـعودة إلـیھ – یـبقى عـالـم 
الـقیم والـخیور المخـلوقـة كـأنـھ مـعلّق فـي فـراغ مـطلق. ویـفقد أیـضاً صـفاءه ومـعناه. 
ویـبدو الشـّر كـأنـھ خـیر ویـقتلع الـخیر مـن مـكانـھ. أفـلیس ھـذا مـا یـثّبتھ االخـتبار فـي 
عــصرنــا، حــیثما أقــصي هللا عــن الــنظر لــدى الــتقدیــر وإبــداء الــرأي، والــقیام 

بالعمل؟ 
ولـماذا هللا الـصالـح وحـده؟ ألنـھ مـحّبة. لـقد أعـطى السـید المسـیح ھـذا الـجواب 
بـكالم اإلنـجیل، وعـلى األخـّص، شـھادة حـیاتـھ ومـوتـھ: "ألن هللا ھـكذا أحـب 
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الـعالـم، حـتى أنـھ بـذل ابـنھ الـوحـید" (12). إّن هللا ھـو الـصالـح ألنـھ فـي الـواقـع ھـو 
"محّبة" (13). 

إن الـسؤال عـن قـیمة الـحیاة، والـسؤال عـن مـعناھـا یـتعلّق – عـلى مـا قـلنا – بـكنز 
الشـباب الـفریـد. ویـنبغ ھـذا الـسؤال مـن قـلب كـنز الـخیور والـھموم الـمرتـبطة 
بمشـروع الـحیاة الـذي یـجب تحـّمل مـسؤولـیتھ وتـحقیقھ. وإّن مـا ھـو أعـمق مـن 
 ً ذلـك أن الشـباب عـندمـا یـصاب بـاأللـم الـشخصي ویـتعّرف إلـیھ أو یـعي وعـیا
عـمیقاً آالم اآلخـریـن، وعـندمـا تھـتز أحـشائـھ لـرؤیـتھ فـي الـعالـم عـلى اخـتالف 
أنـواعـھ، وأخـیراً عـندمـا یـواجـھ سـّر الخـطیئة "سـر اإلثـم" (14) البشـري، یـكون 
جـواب المسـیح ھـو ھـذا: "لـیس الـصالـح إالّ هللا". إّن هللا وحـده مـحّبة. قـد یـبدو ھـذا 
الـجواب صـعباً، لـكنھ فـي الـوقـت عـینھ، جـازم، صـحیح: فـھو یحـمل الحـّل الـنھائـي 
األكـید. ولـكم نـصلّي، أیـھا الشـبان األصـدقـاء، لـكي تـسمعوا جـواب المسـیح ھـذا 
سـماعـاً شـخصیاً. لـكي تجـدوا الـطریـق الـداخـلیة لـفھمھ، وتـقبلوه، وتـعملوا عـلى 

تحقیقھ! 
ھـكذا تـصّرف المسـیح فـي حـدیـثھ مـع الـشاب. ھـكذا یـتصّرف فـي الـحوار الـذي 
یـقیمھ مـع كـل فـتى وفـتاة مـن بـینكم. عـندمـا تـقولـون لـھ: "أیـھا الـمعلّم..." فـھو یـسأل: 
"لـماذا تـدعـونـي الـصالـح؟ لـیس الـصالـح إالّ هللا الـواحـد". ویـالـتالـي إّن كـونـي 
صـالـحاً یشھـد هللا. "مـن رآنـي رأى اآلب" (15). ھـكذا یـتكلّم المسـیح، الـمعلّم 
والـصدیـق، المسـیح الـمصلوب والـقائـم مـن بـین األمـوات: الـذي ھـو دائـماً مـن ھـو، 

باألمس والیوم وإلى األبد (16). 
ھـذا ھـو لـّب الـجواب، ونـقطتھ األسـاسـیة عـلى األسـئلة الـتي تـطرحـونـھا عـلیھ مـن 
 ً خـالل كـنز الـخیور الـذي فـیكم والـمتاصـل فـي شـبابـكم. وھـو یـفتح أمـامـكم آفـاقـا
مـختلفة، ویـكل إلـیكم أمـر أخـذ الـقرار بـشأن كـل حـیاتـكم. وھـنا یـأتـي الـسؤال عـن 
الـقیم، والـسؤال عـن الـمعنى، والـحقیقة، والـخیر، والشـّر. إن المسـیح إذ یـجیبكم، 
یـسألـكم أن تـعودوا بھـذا كـلّھ إلـى هللا، ویظھـر لـكم فـي الـوقـت عـینھ أیـن ھـو یـنبوع 
ھـذه األمـور وأسـاسـھا، فـیكم أنـتم: إّن كـالّ مـنكم، فـي الـواقـع، ھـو صـورة هللا 
ومـثالـھ بـالخـلق ذاتـھ (17). وھـذه الـصورة وھـذا الـمثال ھـما مـا یحـملكم عـلى 
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طرـح ھذـه األسئـلة التـي یجـب أن تطـرحوـھاـ. وھمـا یظھرـان كیـف أن اإلنسـان ال 
یـمكنھ، مـن دون هللا، أن یـفھم ذاتـھ، وال یـمكنھ مـن دون هللا أن یـحّقق ذاتـھ. لـقد 
جـاء السـید المسـیح إلـى الـعالـم، عـلى األخـّص، لـكي یـعي كـل مـّنا ھـذا الـواقـع. 
وبـدونـھ، یـغیب بـسھولـة فـي الـظالم، ھـذا الـبعد األسـاسـّي عـن حـقیقة اإلنـسان. 

وبعد، لقد "جاء النور إلى العالم" (18)، و"الظلمة لم تدركھ" (19). 
  

السؤال عن الحیاة األبدّیة 
5- مـاذا عـلّي أن أعـمل لـیكون لـحیاتـي قـیمة، ولـیكون لـھا مـعنى؟ ھـذا ھـو الـسؤال 
الـالھـب الـذي أعـرب عـنھ الـشاّب الـذي تحـّدث عـنھ اإلنـجیل، عـندمـا قـال: "مـاذا 
أعـمل ألرث حـیاة األبـد؟" إّن مـن یـطرح ھـذه األسـئلة بھـذه الـصیغة، ھـل یسـتعمل 
لـغة یـفھمھا بـعد أنـاس الـیوم؟ أفـلسنا أنـاسـاً یـرتـكز حـكمھم عـلى الـحیاة عـلى الـعالـم 
وتـطّوره الـزمـنّي؟ إّنـا نـفّكر، قـبل كـل، بـشؤون األرض. وإذا خـرجـنا مـن حـدود 
األرض، فـلكي نـقوم بـرحـالت بـین الـكواكـب، نـبعث بـإشـارات إلـى كـواكـب 

أخرى، ونرسل آالت تكتشف طبیعتھا. 
ھـذا أصـبح مـا تـنطوي عـلیھ حـضارة عـصرنـا. وقـد اكـتشف الـعلم والـتقنّیة، 
بـطریـقة ال مـثیل لـھا، قـدرات اإلنـسان فـي مـا یـتعلّق بـالـمادة، وتـمّكن مـن السـیطرة 

على أفكاره ومكنوناتھ، وقواه، وأمیالھ، وأھوائھ. 
ولـكنّنا عـندمـا نـقف أمـام المسـیح، ونـطرح عـلیھ بـثقة أسـئلة یـملیھا عـلینا شـبابـنا، 
فـال یـجوز لـنا، فـي الـوقـت عـینھ، أن نـطرح الـسؤال طـرحـاً یـخالـف الـطریـقة الـتي 
طـرحـھ مـعھا الـشاّب الـذي تحـّدث عـنھ اإلنـجیل: "مـاذا أعـمل ألرث حـیاة األبـد؟". 
 ً وكـّل سـؤال آخـر عـن مـعنى حـیاتـنا وقـیمتھا، یـطرح أمـام المسـیح، یـكون نـاقـصا

وثانوّیاً. 
وفـي الـواقـع، لـیس المسـیح "الـمعلّم الـصالـح" وحسـب، الـذي یـرشـد إلـى طـریـق 
الـحیاة عـلى األرض. إّنـھ الـشاھـد عـلى ھـذا الـمصیر األخـیر الـذي یجـده اإلنـسان 
فـي هللا ذاتـھ. إّنـھ الـشاھـد عـلى خـلود اإلنـسان. واإلنـجیل الـذي أعـلنھ المسـیح 
بـصوتـھ، خـتمھ الـصلیب والـقیامـة، نـھائـیاً، فـي السـّر الـفصحي "المسـیح قـام مـن 
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بـین األمـوات، ولـن یـموت بـعد، ولـن یـكون لـلموت عـلیھ سـلطان" (20). وقـد 
أصـبح المسـیح أیـضاً بـقیامـتھ، فـي كـّل زمـان، "آیـة لـلخصام" (21)، أمـام جـمیع 
الـقرارات والـمشاریـع الـتي ال تسـتطیع أن تـذھـب بـاإلنـسان إلـى مـا وراء حـدود 
الـموت. وعـالوة عـلى ذلـك، إّنـھا عـند ھـذا الحـّد، تـقطع كـل سـؤال عـن قـیمة حـیاة 
اإلنــسان ومــعناھــا. وأمــام جــمیع ھــذه الــمشاریــع والــمفاھــیم بــشأن الــعالــم، 
واألیدیولوجّیات، یكّرر المسیح دائماً ھذه العبارة: "أنا القیامة والحیاة" (22). 

إذا أردت إذن، أّیـھا األخ الـعزیـز واألخـت الـعزیـزة، أن تتحـّدث إلـى المسـیح، بـعد 
اعـتناقـك كـل حـقیقة شـھادتـھ، عـلیك مـن جـھة أن "تـحّب الـعالـم" – "ألن هللا ھـكذا 
أحـّب الـعالـم، حـتى إّنـھ بـذل ابـنھ الـوحـید" (23) – وعـلیك فـي الـوقـت عـینھ مـن 
جـھة ثـانـیة أن تتجـّرد بـاطـنیاً عـن ھـذا "الـواقـع" كـلّھ، الـغنّي، الـمغري الـذي یـقال لـھ 
"الـعالـم". عـلیك أن تحـمل ذاتـك عـلى طـرح الـسؤال عـن الـحیاة األبـدّیـة. ذلـك أنّ 
"شـكل ھـذا الـعالـم یـزول" (24). ویـخضع كـّل مـّنا لھـذا الـزوال. یـولـد اإلنـسان، 
وھـو یـترّقـب یـوم الـموت، بـالـنظر إلـى الـعالـم الـمنظور. ویحـمل اإلنـسان، فـي 
الـوقـت عـینھ، فـي ذاتـھ، ھـذا اإلنـسان الـذي تـكمن عـلّة وجـوده فـي الـتغلّب عـلى 

ذاتھ – كل ما بھ یتغلّب على العالم. 
إّن كـل مـا بـھ یـتغلّب اإلنـسان فـي ذاتـھ عـلى الـعالـم – عـلى الـرغـم مـن أّنـھ مـتأّصـل 
فـیھ – یجـد شـرحـھ فـي صـورة هللا ومـثالـھ الـكامـنین فـي اإلنـسان مـنذ نـشأتـھ. وكـلّ 
مـا بـھ یـتغلّب اإلنـسان عـلى الـعالـم، ال یـبّرر الـسؤال عـن الـحیاة األبـدّیـة وحسـب، 
بلـ یجـعلھ سؤـاالً محـتوماـً. ھذـا ھوـ السـؤال الذـي یطـرحھـ النـاس منـذ زمنـ بعـید ال 
فـي نـطاق الـدیـن المسـیحّي وحسـب، بـل أیـضاً خـارج ھـذا الـنطاق. ویـنبغي أن 
تجـدوا فـي نـفوسـكم مـن الـشجاعـة مـا یحـملكم عـلى طـرح ھـذا الـسؤال أیـضاً، عـلى 
مـثال الـشاّب الـذي تحـّدث عـنھ اإلنـجیل. إّن الـدیـن المسـیحّي یـعلّمنا أن نـتفھم 
الـزمـن مـن مـنظار مـلكوت هللا، مـن مـنظار الـحیاة األبـدیـة. وبـدون ذلـك، ال یحـمل 
الـزمـن فـي الـنھایـة – عـلى الـرغـم مـّما فـیھ مـن غـنى وعـلى الـرغـم مـن حـسن 

تكوینھ من جمیع جھاتھ – لإلنسان غیر حتمّیة الموت الذي ال مھرب منھ. 
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والـحال أّن بـین الشـباب والـموت تـضاّداً. والـموت یـبدو بـعیداً عـن الشـباب، وھـذا 
صـحیح. إّنـما ألّن الشـباب یـعني الـقرار المّتخـذ بـشأن الـحیاة بـكامـلھا، وھـو قـرار 
یـقوم عـلى مـقایـیس الـمعنى والـقیمة، فـال بـّد مـن الـسؤال عـن الـنھایـة حـتى فـي عھـد 
الشـباب. وإّن االخـتبار البشـرّي، إذا مـا تـرك لـذاتـھ، یـؤّكـد مـا یـؤّكـده الـكتاب 
الـمقّدس وھـو: "أّن الـناس ال یـموتـون إالّ مـّرة واحـدة" (25). ویـضیف الـكاتـب 
الـملھم: "وبـعد الـموت الـدیـنونـة" (26). وقـال المسـیح: "أنـا ھـو الـقیامـة والـحیاة"، 
مــن آمــن بــي، وإن مــات فســیحیا، وكــّل مــن یــحیا ویــؤمــن بــي، ال یــموت 
أبـداً" (27). اسـألـوا إذن المسـیح، عـلى مـثال الـشاب فـي اإلنـجیل: "مـاذا أعـمل 

ألرث حیاة األبد؟". 
  

األخالق والضمیر 
6- عـلى ھـذا الـسؤال، یـجیب یـسوع: "أنـت تـعرف الـوصـایـا"، ویـعلن لـتّوه ھـذه 
الـوصـایـا الـمأخـوذة مـن الـوصـایـا العشـر. وھـي الـتي تـلّقاھـا یـومـاً مـوسـى عـلى جـبل 
سـیناء، عـندمـا أبـرم العھـد بـین هللا واسـرائـیل. وقـد كـتبت فـي لـوحـین مـن حجـر 
(28)، وكـانـت تـرشـد كـل إسـرائـیلي إلـى الـطریـق الـیومـّیة الـتي كـان عـلیھ أن 
یسـلكھا (29). وكـان الـشاّب الـذي تحـّدث إلـى السـید المسـیح یـعرف، عـلى مـا 
یـبدو، عـن ظـاھـر قـلبھ، الـوصـایـا العشـر، وكـان بـإمـكانـھ إذن أن یـؤّكـد بـفرح قـائـالً: 

"ھذه كلّھا حفظتھا منذ صباي" (30). 
بـاسـتطاعـتنا أن نـتخّیل، فـي الـحوار الـذي یـقوم بـھ المسـیح مـع كـّل مـنكم، إّنـھ یـرّدد 
عـلیكم الـسؤال عـینھ: "ھـل تـعرف الـوصـایـا؟". وسـیتّكرر ھـذا الـسؤال دونـما شـك، 
ألّن الـوصـایـا تـتعلّق بـالعھـد الـذي قـام بـین هللا والبشـرّیـة. والـوصـایـا تـرسـي األسـس 
األّولـیة لـطریـقة الـتصّرف، وتحـّدد الـقیمة األدبـّیة لـألفـعال البشـرّیـة، وتـرتـبط 
ارتـباطـاً "عـضویـاً" بـدعـوة اإلنـسان إلـى الـحیاة األبـدّیـة، وبـإحـالل مـلكوت هللا فـي 
الـناس وبـین الـناس. وتـنطوي كـلمات الـوحـي اإللھـّي عـلى الـقاعـدة األخـالقـیة 
الـواضـحة الـتي یـشّكل لـوحـا الـوصـایـا العشـر، الـمكتوبـات فـي جـبل سـیناء، الجـزء 
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األھـم مـنھا، والـتي بـلغت ذروتـھا فـي اإلنـجیل: فـي الخـطاب عـلى الـجبل (31)، 
وفي وصّیة المحّبة (32). 

وتـرتـدي ھـذه الـقاعـدة األدبـّیة فـي الـوقـت عـینھ، صـیغة أخـرى. إّنـھا مـكتوبـة فـي 
ضـمیر البشـریـة األدبـّي، بـحیث أن الـذیـن یجھـلون الـوصـایـا، أعـني الشـریـعة الـتي 
أوحـاھـا هللا، یـكونـون "ألنـفسھم نـامـوسـاً" (33). ھـكذا یـقول بـولـس الـرسـول فـي 
رسـالـتھ إلـى الـرومـانـّیین، ویـضیف حـاالً: "مظھـریـن أن الـعمل بـالـنامـوس مـكتوب 

على قلبھم، ونّیتھم تشھد علیھم" (34). 
وھـنا نـبلغ إلـى قـضایـا لـھا أھـمّیة كـبرى لشـبابـكم ولمشـروع الـحیاة الـذي ینجـم عـنھ. 
وھـذا المشـروع یـندرج فـي إطـار تـصّور الـحیاة األبـدّیـة، عـلى األخـّص، مـن خـالل 
حـقیقة األعـمال الـتي یـتّم بـھا ھـذا المشـروع. وتسـتند حـقیقة األعـمال إلـى كـتابـة 
مـزدوجـة للشـریـعة األدبـیة كـأسـاس: الـكتابـة الـمثّبتة فـي لـوحـي الـوصـایـا الـلذیـن 
تسـلّمھما مـوسـى، والـمنصوص عـنھا فـي اإلنـجیل، والـكتابـة الـموجـودة فـي ضـمیر 
اإلنـسان األدبـّي وكـأّنـھا مـحفورة فـیھ. والـضمیر، فـي الـحقیقة، "یـؤّدي الـشھادة" 
لھـذه الشـریـعة، عـلى مـا یـقول بـولـس الـرسـول. وھـذا الـضمیر – عـلى حـّد مـا جـاء 
فـي الـرسـالـة إلـى الـرومـانـیین – ھـو "األحـكام الـباطـنّیة الـتي تـشكو بـعضاً أو تـدافـع 
عـن بـعض" (35). لـیس مـن یجھـل أّن ھـذه الـكلمات تـطابـق كـلیاً واقـعنا الـباطـني: 

أّن كالً مّنا قد اختبر، منذ الطفولة، صوت الضمیر. 
إذن، عنـدماـ یعـلن یسـوع، فيـ حوـاره معـ الشـاب، الوـصاـیاـ: "ال تقـتل، ال تزـِن، ال 
تسـرق، ال تشھـد شـھادة زور، ال تـظلم، أكـرم أبـاك وأمـك" (36)، فـإّن الـضمیر 
المسـتقیم یـجیب بـالتحـّرك داخـلیاً حـیال أعـمال بشـریـة مـن ھـذا الـنوع: إّمـا أن یـشكو 
وإّمــا أن یــدافــع، غــیر أنــھ مــن الــضروري أالّ ینحــرف الــضمیر عــن الســیر 
المســتقیم. ویــجب أالّ یــتشّوه الــتعبیر األســاســي عــن الــمبادئ األدبــّیة بــتأثــیر 

"النسبیة" أو السعي المفرط وراء المنفعة. 
أیـھا الشـّبان األصـدقـاء! إّن الـجواب الـذي أعـطاه یـسوع لـمن تـكلّم مـعھ، عـلى مـا 
ورد فـي اإلنـجیل، مـوّجـھ إلـى كـل فـتى وفـتاة مـن بـینكم. إن المسـیح یـبحث عـن 
حـالـة الـحكم األدبـي لـدیـكم، ویـسأل فـي الـوقـت عـینھ عـن حـالـة ضـمائـركـم. وھـذا 
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الـسؤال ھـو ھـام بـالنسـبة إلـى اإلنـسان: إنـھ سـؤال شـبابـكم األسـاسـّي، وھـو یـتناول 
كـل مشـروع حـیاتـكم الـذي یـجب أن یّتخـذ شـكالً لـھ فـي عھـد الشـباب. وتـرتـبط 
قـیمتھ ارتـباطـاً وثـیقاً بـالـطریـقة الـتي یـتصّرف بـھا كـّل مـنكم تـجاه الـخیر والشـر 
األدبـي. وتـتوّقـف قـیمة ھـذا المشـروع الـجوھـریـة عـلى مـا لـضمیركـم مـن أصـالـة 

واستقامة وعلى ما لھ أیضاً من إحساس رھیف. 
وأّنـا ھـنا نـصل إلـى نـقطة صـعبة حـیث یـلتقي، فـي كـل خـطوة، الـزمـن واألبـدیـة، 
عـلى مسـتوى خـاص بـاإلنـسان. وھـو مسـتوى الـضمیر، مسـتوى الـقیم األخـالقـیة، 
وھـذا ھـو الـبعد األھـّم، بـعد الـزمـن والـتاریـخ. وفـي الـواقـع، أن الـتاریـخ ال تـكتبھ 
األحـداث، نـوعـاً مـا، "مـن الـخارج" وحسـب، لـكّنھ یـكتب، قـبل كـل، "مـن الـداخـل": 
إنـھ تـاریـخ الـضمائـر البشـریـة الـتي إّمـا أن تـنتصر وإّمـا أن تـندحـر. وعـلى ھـذا 
أیـضاً تـقوم عـظة اإلنـسان الـجوھـریـة: أي كـرامـتھ اإلنـسانـیة األصـیلة. ھـذا ھـو 
الـكنز الـداخـلّي الـذي ال یـفتأ اإلنـسان بـفضلھ یـتغلّب عـلى ذاتـھ لـیّتجھ شـطر األبـدیـة. 
وإذا صـّح "أن الـناس ال یـموتـون إالّ مـرة واحـدة"، فـالـصحیح أیـضاً أن اإلنـسان 
یحـمل مـعھ كـنز الـضمیر الـذي یجـمع الـخیر والشـّر، إلـى مـا وراء حـدود الـموت، 
لـكي یـكتشف، وھـو مـاثـل فـي حـضرة مـن ھـو الـقداسـة بـالـذات، الـحقیقة األخـیرة 

النھائیة عن كل حیاتھ: "وبعد ذلك الدینونة" (37). 
وإّن ھـذا مـا یحـدث فـي الـضمیر: حـیث ُبـعد الـحیاة األبـدیـة یـقوم بـاسـتمرار نـوعـاً مـا 
فـي حـقیقة مـا ألعـمالـنا مـن حـقیقة بـاطـنّیة. وفـي الـوقـت عـینھ، إّن الـضمیر ذاتـھ، 
مــن خــالل الــقیم األدبــیة، یــطبع بــخاتــمھ الــمعّبر كــل الــتعبیر، حــیاة األجــیال، 
والتاریخ، وثقافة الجماعات البشرّیة، والمجتمعات، واألمم، والبشریة جمعاء. 

وفي ھذا المجال، إن كل ما یتعلّق بكل فتى وفتاة من بینكم، لكبیر! 
  

"حدق إلیھ یسوع، وأحّبھ" 
7- إّنـا، فـیما نـتابـع الـبحث فـي حـوار المسـیح مـع الـشاّب، نـصل إلـى مـرحـلة 
أخـرى، وھـي جـدیـدة، حـاسـمة. لـقد تـلّقى الـشاب الـجواب الـجوھـرّي األسـاسـي، 
عـلى الـسؤال: "مـاذا أعـمل ألرث حـیاة األبـد؟"، ویـتوافـق ھـذا الـجواب وكـل 
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طـریـق الـحیاة الـتي قـطعھا حـتى اآلن: "ھـذه كـلّھا حـفظتھا مـنذ صـباي". لـكم أتـمّنى 
بحـرارة لـكّل مـنكم أن تـتوافـق طـریـق حـیاتـكم الـتي قـطعتموھـا حـتى اآلن، وجـواب 
المسـیح! وأتـمّنى أیـضاً أن یـوّفـر لـكم شـبابـكم أسـاسـاً مـتیناً مـن الـمبادئ السـلیمة، 
وأن یـبلغ ضـمیركـم، مـنذ سـني الشـباب، ھـذا الـصفاء وھـذا الـنضج الـلذیـن یـتیحان 
لـكّل مـنكم أن یـكون دائـماً "شـخصاً یحـرّكـھ الـضمیر"، "شـخصاً یـتقّید بـالـمبادئ"، 
"شـخصاً یـوحـي بـالـثقة"، أي صـادقـاً ویـوثـق بـصدقـھ. ومـن شـأن الـشخصیة األدبـیة 
الـتي تـكون قـد تـكّونـت ھـكذا، أن تـسھم اسـھامـاً كـبیراً فـي الـحیاة "الجـماعـیة"، عـلى 
مـا تـسّمى، وحـیاة الـمجتمع، والـوظـائـف والـفنون والـنشاط الـثقافـي والسـیاسـّي، 
وأخـیراً فـي نـشاط الجـماعـة الكنسـّیة ذاتـھا الـذي تشـتركـون أو سـوف تشـتركـون 

فیھ. 
والحـدیـث ھـنا، فـي وقـت مـعاً، عـن طـابـع كـامـل، عـمیق یـمّیز اإلنـسانـیة، وعـن 
طـبیعة أصـیلة تـمّیز تـقّدم الـشخصّیة اإلنـسانـّیة، رجـالً كـانـت أم امـرأة، مـع كـلّ 
الـخصائـص الـتي تـنفرد بـھا ھـذه الـشخصّیة، والـتي تـنعكس، بـطرق مـتعّددة، فـي 
حـیاة الجـماعـة، والـمحیط البشـرّي، ابـتداء مـن الـعائـلة. عـلى كـل مـنكم أن یـساھـم، 
بـطریـقة مـا، فـي إغـناء ھـذه الجـماعـة، عـلى األخـّص بـما ھـو عـینھ. أفـلیس فـي ھـذا 
االتـجاه یـنفتح ھـذا الشـباب الـذي ھـو الـكنز "الـشخصّي" لـكّل مـنكم؟ إن اإلنـسان 
یـتبیّن ذاتـھ، ویـتبیّن إنـسانـّیتھ الـخاصـة، سـواء مـنھا مـا كـان صـمیم كـینونـتھ أم مـا 
كـان مـن األرضـیة الـخاصـة "بـالـكینونـة مـع اآلخـریـن" و"الـكینونـة مـن أجـل 

اآلخرین". 
وھـنا تتّخـذ الـوصـایـا العشـر، واإلنـجیل مـفھومـاً حـاسـماً، عـلى األخـّص، فـي مـا 
یــتعلق بــوصــّیة الــمحّبة الــتي یــنفتح مــعھا اإلنــسان عــلى هللا وعــلى الــقریــب. 
والـمحّبة، فـي الـواقـع، ھـي "رابـطة الـكمال" (38). وبـھا یـنضج كـل الـنضج 
اإلنــسان والــمحّبة بــین الــناس. لــذلــك إّن الــمحّبة ھــي الــعظمى (39) وأولــى 

الوصایا، على ما علّم المسیح؛ وھي تتضّمن باقي الوصایا وتوحّدھا (40). 
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إّنـا نـتمّنى إذن لـكل مـنكم أن تـلتقي طـریـق شـبابـھ طـریـق المسـیح، لـكي تـتمكّنوا مـن 
 ً أن تـثّبتوا أمـامـھ، بـشھادة ضـمیركـم، قـاعـدة اآلداب اإلنـجیلیة الـتي اقـترب، نـوعـا

ما، من قیمھا، على مّر األجیال كثیر من الرجال من ذوي الفطنة والذكاء. 
ال حـاجـة بـنا ھـنا إلـى إیـراد شـواھـد تـّثبت ھـذا الـواقـع، وھـي تـمأل تـاریـخ البشـر. 
ومـن الـراھـن أن صـوت الـضمیر، مـنذ أقـدم الـعصور، یـوّجـھ كـل إنـسان إلـى قـاعـدة 
أدبـّیة مـوضـوعـّیة، یـعّبر عـنھا تـعبیراً حسـّیاً احـترام الـشخص اآلخـر، والـمبدأ الـذي 

یحجم معھ اإلنسان عن أن یفعل لآلخر ما ال یرید أن یفعلھ الغیر لھ (41). 
وإّنـا نـالحـظ ھـنا أن قـد تـوّضـح وجـود قـاعـدة آداب مـوضـوعـیة یـؤّكـد الـقدیـس بـولـس 
أّنــھا "مــكتوبــة فــي الــقلوب" وأّن "الــضمیر یشھــد لــھا" (42). ویسھــل عــلى 
المسـیحّي أن یـرى فـیھا شـعاعـاً مـن نـور الـكلمة الـخالـق الـذي یـنیر كـل إنـسان 
(43)، ولھـذا وألّنـھ تـلمیذ ھـذا الـكلمة الـذي صـار جسـداً، فـإّنـھ یـرتـفع إلـى شـریـعة 
اإلنـجیل الـعلیا الـتي تـأمـره عـلى وجـھ التحـدیـد – عـبر وصـّیة الـمحّبة – بـأن یـفعل 
لـقریـبھ الـخیر الـذي یـریـد أن یـفعلھ الـغیر لـھ. وھـو كـأّنـھ یمھـر بـخاتـمھ، بھـذه 

الطریقة، صوت ضمیره الحمیم، مبدیاً تسلیمھ المطلق للمسیح ولكالمھ. 
وإّنـا نـتمّنى لـكم أیـضاً، بـعد أن تـكونـوا قـد تـبیّنتم قـضایـا شـبابـكم الـجوھـریـة الـھامـة، 
أن تــختبروا – فــي مــا یــتعلّق بــما یــجب اّتــخاذه مــن قــرار بــشأن الــحیاة الــتي 

ستواجھونھا – ما یرویھ اإلنجیل وھو: "إّن یسوع نظر إلیھ، وقد أحّبھ". 
وإّنـا نـتمّنى لـكم أن تـختبروا مـثل ھـذا الـنظر! ونـتمّنى أن تـختبروا الـحقیقة الـتي 
یـنظر المسـیح مـعھا إلـیكم بـمحّبة! إّنـھ نـظر إلـى كـل مـن الـناس بـمحّبة. وھـذا مـا 
یـثبتھ اإلنـجیل فـي عـّدة أمـكنة. ویـمكننا أیـضاً أن نـؤّكـد أن "نـظر المسـیح ھـذا 
الـمليء بـالـمحّبة" یـوجـز، نـوعـاً مـا، مجـمل الـبشارة الـمفرحـة. وإذا اسـتقصینا أصـل 
ھـذا الـنظر لـوجـب عـلینا أن نـعود إلـى سـفر الـتكویـن إلـى تـلك اللحـظة الـتي رأى 
 ً هللا فــیھا، بــعد أن خــلق اإلنــسان "ذكــراً وأنــثى" أّن مــا صــنعھ "كــان حــسنا
جـداً" (44). ویـنعكس أول نـظر لـلخالـق فـي نـظر المسـیح الـذي یـرافـق الـحوار 

الذي جرى مع الشاب على ما جاء في اإلنجیل. 
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وإّنـا نـعرف أن المسـیح قـد أثـبت بـذبـیحة الـفداء عـلى الـصلیب ھـذا الـنظر وخـتمھ، 
ألّن ھـذا الـنظر قـد بـلغ، بـفضل ھـذه الـذبـیحة، عـمقاً مـن الـمحّبة خـاصـاً. وھـو 
یـتضّمن تـأكـیداً لـإلنـسان والبشـریـة ال یـقدر عـلیھ إالّه، أي المسـیح وحـده الـفادي 
والـعروس. إّنـھ وحـده "یـعرف مـا فـي اإلنـسان" (45): ویـعرف جـیداً ضـعفھ، 

ولكّنھ یعرف أیضاً على األخّص كرامتھ. 
إّنـا نـتمنى عـلى كـل شـاب وشـابـة مـنكم أن یـكتشف نـظر المسـیح ھـذا ویـختبره 
اخـتباراً عـمیقاً. إّنـا ال نـدري فـي أي وقـت مـن الـحیاة. أّنـا نـعتقد أن ھـذا سـیحدث 
عـندمـا تـدعـو الـحاجـة: ربـما فـي األلـم، وربـما لـدى شـھادة ضـمیر سـلیم، مـثلما 
حـدث لـلشاب الـذي تحـّدث عـنھ اإلنـجیل، أو فـي ظـرف مـخالـف تـمامـاً: لـدى 
 ً الـشعور بـذنـب صـار اإلقـرار بـھ، ورافـقھ وخـز ضـمیر. لـقد نـظر المسـیح أیـضا

إلى بطرس، عندما سقط، بعد أن أنكر معلّمھ ثالثاً (46). 
إن اإلنـسان لـفي حـاجـة إلـى ھـذا الـنظر الـمفعم بـالـمحّبة: إنـھ لـفي حـاجـة إلـى أن 
یـعرف أنـھ مـحبوب، وأّنـھ مـحبوب إل األبـد، وأّنـھ انـتخب قـبل إنـشاء الـعالـم 
(47). وھـذه الـمحبة األبـدیـة الـتي انـتخبنا بـھا هللا، تـرافـق، فـي الـوقـت عـینھ، 
اإلنـسان، طـوال حـیاتـھ، مـثل نـظر المسـیح، الـمفعم بـالـمحبة. وربـما عـلى األخـصّ 
فـي وقـت الـمحبة، واإلذالل، واالضـطھاد، واإلخـفاق، وعـندمـا تـمسح إنـسانـیتنا 
أمـام الـناس، وتشـتم، وتـداس: أن نـعرف أن اآلب قـد أحـّبنا دائـماً بـابـنھ، وأن 
المسـیح یـحّب كـال مـّنا دائـماً، أن لـفي ذلـك دعـماً أكـیداً لـكل وجـودنـا اإلنـسانـي. 
وعـندمـا یـبدو أن كـل شـيء یـدفـع إلـى ھـذه الـحالـة الـتي یـشعر مـعھا اإلنـسان أنـھ 
یـشّك بـنفسھ وبـمعنى حـیاتـھ، إذ ذاك یـكون مـن شـأن نـظر المسـیح، أي شـعور 
اإلنـسان بـأّنـھ مـحبوب، وھـو شـعور أقـوى مـن كـل شـر ودمـار، ومـن شـأن ھـذا 

الشعور أن یفسح لنا في المجال لنستمّر في الحیاة. 
وإّنـا لـنتمّنى لـكم إذن أن تـختبروا مـا شـعر بـھ الـشاب الـذي تحـّدث عـنھ اإلنـجیل: 

"ونظر إلیھ یسوع، وأحّبھ". 
  

"اتبعني" 
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8- یـفھم مـن الـتدقـیق فـي نـّص اإلنـجیل أن ھـذا الـنظر كـان، نـوعـاً مـا، الـجواب 
الـذي أعـطاه المسـیح عـن الـشھادة الـتي أّداھـا الـشاب عـن حـیاتـھ حـتى ذلـك الـوقـت، 

أي أنھ سلك بمقتضى وصایا هللا: "ھذه كلّھا حفظتھا منذ صباي". 
وكـان فـي الـوقـت عـینھ ھـذا "الـنظر الـمفعم بـالـمحبة" مـقدمـة للجـزء األخـیر مـن 
الحـدیـث. وبحسـب نـّص مـتى، أن الـشاب ھـو مـن ابـتدأ بھـذا الجـزء، ألنـھ لـم یـؤكـد 
وحسـب أنـھ حـافـظ بـأمـانـة عـلى الـوصـایـا العشـر الـتي طـبعت كـل حـیاتـھ الـسابـقة، 
لـكّنھ فـي الـوقـت عـینھ طـرح سـؤاالً جـدیـداً وھـو قـولـھ: "مـاذا یـنقصني؟" (48). إن 
ھــذا الــسؤال ذو أھــمّیة كــبیرة. فــھو یشــیر إلــى أن ھــناك فــي ضــمیر اإلنــسان 
األدبـي، وعـلى األخـص فـي ضـمیر الـشاب الـذي یّتخـذ قـراراً بـشأن كـل حـیاتـھ، 
تـطلّعاً إلـى مـا "ھـو أكـثر". وھـذا الـتطلّع یتجـلّى بـأنـواع مـختلفة، وبـإمـكانـنا أن نـراه 

أیضاً لدى أناس یبدو أّنھم بعیدون كل البعد عن دیانتنا. 
وإّنــا نجــد بــین اتــباع األدیــان غــیر المســیحیة عــلى األخــّص فــي الــبوذیــة، 
والـھندوسـیة واإلسـالم، مـنذ آالف الـسنین، جـماعـة مـن "الـروحـیین" الـذیـن غـالـباً مـا 
یتخـلّون عـن كـل شـيء مـنذ عھـد الشـباب، لـیعتنقوا حـالـة الـفقر والـعفة، بـحثاً عـن 
الـمطلق الـكائـن وراء المظھـر الـمحسوس؛ وھـم یـسعون إلـى ادراك حـالـة مـن 
الحـریـة الـكامـلة، الئـذیـن بـا~ بـدافـع مـن الـمحبة والـشفقة، عـامـلین مـن صـمیم الـقلب 
عـلى االنـقیاد ألوامـره الـخفّیة. إنـھم یسـتجیبون لـصوت داخـلّي خـفّي یـرّن فـي 
أعــماق نــفوســھم، وكــأّنــھ صــدى ألقــوال بــولــس: "إن شــكل ھــذا الــعالــم 
یـزول" (49)، ویـقودھـم إلـى الـبحث عـّما ھـو أعـظم وأبـقى: "اطـلبوا مـا ھـو فـوق" 
(50). وھـم یـسعون إلـى الھـدف بـكل قـواھـم، عـن طـریـق الـممارسـة والـتدریـب، 
تـنقیة لـنفوسـھم، بـغیة وقـف حـیاتـھم أحـیانـاً عـلى األلـوھـیة، بـدافـع مـن الـمحّبة. 
فـیبرزون، بھـذا الـتصّرف، كـأمـثلة حـّیة لـمعاصـریـھم، الـذیـن یظھـرون لـھم 
بمسـلكھم أن الـخیور األبـدیـة تـحتّل الـمكان األول قـبل األمـور الـزائـلة وأحـیانـاً غـیر 

األكیدة، التي یقّدمھا المجتمع الذي یعیشون فیھ. 
لـكّن الـتطلّع إلـى الـكمال، الـمتعلّق "بـما ھـو أكـثر"، وبـما ھـو خـاص، یـعود بـنا إلـى 
اإلنـجیل. لـقد أثـبت المسـیح، فـي خـطابـھ عـلى الـجبل، الشـریـعة األدبـیة، وفـي 
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رأسـھا لـوحـا الـوصـایـا العشـر الـموسـوّیـان، لـكّنھ أعـطى فـي الـوقـت عـینھ ھـذه 
الـوصـایـا مـفھومـاً جـدیـداً، إنـجیلیاً. وكـل ذلـك – عـلى مـا قـلنا سـابـقاً – یـدور عـلى 
الـمحّبة، لـیس فـقط كـوصـّیة، بـل أیـضاً كھـبة: "أفـیضت عـلى قـلوبـنا مـحّبة هللا الـتي 

وھبت لنا بالروح القدس" (51). 
وضـمن ھـذا اإلطـار الجـدیـد یـمكننا أیـضاً أن نـفھم مـنھج الـطوبـاویـات الـثمانـي الـتي 

تفتح الخطاب على الجبل في إنجیل متى (52). 
وفـي ھـذا اإلطـار تـكتمل مجـموعـة الـوصـایـا الـتي تـؤلـف الـقاعـدة األسـاسـیة لـلعقیدة 
األدبـیة األخـالقـیة المسـیحیة، بـخالصـة الـمشورات اإلنـجیلیة الـتي تـعرب بـطریـقة 

فریدة عن دعوة المسیح إلى الكمال وتجّسدھا، وھي دعوة إلى القداسة. 
وعـندمـا سـأل الـشاب عـن ھـذا الـذي "ھـو أكـثر": "مـاذا یـنقصني؟"، نـظر إلـیھ 
 ً یـسوع نـظرة مـحّبة، ولـلمحّبة ھـنا مـعنى جـدیـد. نـقل الـروح الـقدس اإلنـسان داخـلیا
مـن حـیاة بحسـب الـوصـایـا إلـى حـیاة بحسـب وعـیھ للھـبة، ونـظرة المسـیح الـمفعمة 
تشـیر إلـى ھـذا االنـتقال الـداخـلي. وقـال یـسوع: "إن شـئت أن تـكون كـامـالً، اذھـب 
فبع ما لك، وأعطھ للمساكین فیكون لك كنز في السماء، وھلّم اتبعني" (53). 

أجـل أّیـھا الشـّبان، األصـدقـاء األعـّزاء! بـاسـتطاعـة اإلنـسان المسـیحّي أن یـعیش 
بحسـب مـقیاس ھـبتھ ھـذه. ولـیس ھـذا الـمقیاس أسـمى مـن مـقیاس الـواجـبات األدبـیة 
وحسـب، الـتي تـعرب عـنھا الـوصـایـا، لـكّنھ أعـمق مـنھا وأفـضل. وھـو یـعرب عـن 
مـفھوم أغـنى لمشـروع ھـذه الـحیاة الـتي بـنیناھـا مـنذ عھـد الشـباب. إن مـقیاس الھـبة 

یولّد أیضاً صورة ناضجة عن أیة دعوة بشریة ومسیحیة، على ما سنرى. 
یـھّمنا اآلن أن نحـّدثـكم عـن الـمفھوم الـخاص بـالـكلمات الـتي وّجـھھا المسـیح لـذلـك 
الـشاب، ونـفعل ذلـك، ونـحن مـوقـنون أن المسـیح یـوّجـھھا فـي الـكنیسة إلـى بـعض 
مـن محـّدثـیھ الشـّبان مـن جـمیع األعـمار، وھـذه الـكلمات تشـیر إلـى دعـوة خـاصـة 
فــي جــماعــة شــعب هللا، وتجــد الــكنیسة ھــذه "ال اتــبعني" (54)، الــتي قــالــھا 
المسـیح، فـي أسـاس كـل دعـوة إلـى خـدمـة كـھنوت الخـدمـة، الـمرتـبط فـي الـكنیسة 

الكاثولیكیة الالتینیة باختیار واع، حّر، للبتولیة. 
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وتجـد الـكنیسة كـذلـك ھـذه الـ "اتـبعني" الـتي فـاه بـھا المسـیح فـي أسـاس الـدعـوة 
الـرھـبانـیة الـتي یـعتنق مـعھا، عـن طـریـق االعـتراف بـالـمشورات اإلنـجیلیة (الـعّفة 
والـفقر والـطاعـة)، الـرجـل والـمرأة نـظام حـیاة، حـّققھ المسـیح عـینھ عـلى األرض، 
مــن أجــل مــلكوت هللا (55). ویتعّھــد ھــؤالء األشــخاص، بــإبــرازھــم الــنذور 
الـرھـبانـیة، بـإعـطائـھم شـھادة مـحبة خـاصـة ~، تـفوق كـل شـيء، وفـي الـوقـت عـینھ 
شـھادة دعـوة إلـى االتـحاد بـا~ إلـى األبـد، مـوّجـھة إلـى الجـمیع. غـیر أنـھ یـنبغي أن 

یؤدي بعضھم ھذه الشھادة، أمام الباقین، بطریقة فریدة. 
إّنـا نـكتفي بـاإلشـارة فـقط إلـى ھـذه الـمواضـیع، فـي الـرسـالـة الـحاضـرة، ألنـھا 
عـولـجت قـبالً فـي مـوضـع آخـر وعـّدة مـّرات (56). وإّنـا نـذّكـر بـھا ألنـھا فـي إطـار 
حـوار المسـیح مـع الـشاب تتّخـذ شـفافـیة خـاّصـة، والسـیما مـا یـتعلّق مـنھا بـموضـوع 
الـفقر اإلنـجیلي. وإّنـا نـذّكـر بـھا أیـضاً ألن دعـوة المسـیح الـتي أعـرب عـنھا بـعبارة 
"اتـبعني"، بـما لـھا مـن مـعنى فـریـد، ومـواھـبي، غـالـباً مـا ُتـسمع فـي سـّن الشـباب 

وأحیاناً في سّن الصبا. 
ولھـذا بـوّدنـا أن نـقول لـكم جـمیعاً، أیـھا الشـّبان، فـي ھـذه الـفترة الخـطیرة الـتي 
تـتنامـى فـیھا شـخصیتكم، شـبانـاً كـنتم أم شـابـات: إذا قـرعـت بـاب قـلبك مـثل ھـذه 
الـدعـوة، فـال تـخنقھا! دعـھا تـنمو حـتى تـنضج فـتصبح حـقاً دعـوة! تعّھـدھـا بـالـصالة 
والـمحافـظة عـلى الـوصـایـا! إّن "الـحصاد كـثیر" (57). ومـن الـضرورة حـقاً أن 
تـصل إلـى الـكثیریـن دعـوة المسـیح: "اتـبعني". ھـناك حـاجـة مـاّسـة إلـى كـھنة وفـق 
قـلب هللا. والـكنیسة وعـالـم الـیوم بـحاجـة، عـلى األخـّص إلـى شـھادة حـیاة مـكّرسـة، 
دونـما تـحّفظ، ~: أعـني إلـى شـھادة مـحّبة المسـیح ذاتـھ، الـعروس، الـتي تـبرز 

ملكوت هللا في نظر الناس وترفع العالم إلیھ. 
دعـونـا، إذن، نـكّمل كـالم المسـیح عـن "الـحصاد الـكثیر". أجـل، إن ھـذا الـحصاد، 
حـصاد اإلنـجیل، الـكثیر، إنـھ حـصاد الـخالص!... "ولـكّن الـفعلة قـلیلون"! رّبـما 
ھـذا مـا یـالحـظ الـیوم أكـثر مـنھ فـي الـماضـي، وعـلى األخـّص فـي بـعض الـبلدان، 

وأیضاً في بعض مؤسّسات الحیاة المكّرسة وسواھا من الجمعّیات المماثلة. 
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"اطــلبوا إذن مــن رب الــحصاد، لــیرســل فــعلة لــحصاده" (58)، یــقول الســید 
المسـیح. وتـصبح ھـذه الـكلمات، عـلى األخـّص فـي أّیـامـنا، مـوضـوع صـالة وعـمل 
فـي سـبیل الـدعـوات الـكھنوتـیة والـرھـبانـّیة. وبھـذا الـقصد، تـّتجھ الـكنیسة إلـیكم، 
أیـھا الشـبان. أنـتم أیـضاً: اطـلبوا! وإذا نـبتت ثـمرة صـالة الـكنیسة ھـذه فـي أعـماق 

قلوبكم، اسمعوا المعلّم یقول لكم: "اتبعني". 
  

مشروع الحیاة والدعوة المسیحّیة 
9- كـلمات اإلنـجیل ھـذه تـتعلّق وال شـّك بـالـدعـوة الـكھنوتـیة أو الـرھـبانـّیة، لـكّنھا 
تـتیح لـنا، فـي الـوقـت عـینھ، أن نـتعّمق فـي فـھم مـسألـة الـدعـوة بـمعناھـا األشـمل 

واألھّم. 
بـإمـكانـنا ھـنا أن نـتكلم عـن دعـوة "الـحیاة" الـتي ھـي تـعني، نـوعـاًَ مـا، مـا یـعنیھ 
مشـروع الـحیاة الـذي یـتصّوره كـل مـنكم فـي عھـد الشـباب. لـكّن "الـدعـوة" تـعني 
شـیئاً أوسـع مـن "المشـروع": وفـي ھـذه الـحالـة األخـیرة، أكـون أنـا مـن أتـصّور ھـذا 
المشـروع، وھـذا یـتوافـق وحـقیقة الـشخص الـذي ھـو كـل مـنكم، شـابـاً كـان أم شـابـة. 
ویـكون ھـذا "المشـروع" "دعـوة" عـلى قـدر مـا یـكون ھـناك مـن عـناصـر مـختلفة 
تـتولّـى الـدعـوة. وتـشّكل ھـذه الـعناصـر عـادة نـوعـاً مـن نـظام قـیم (یـدعـى أیـضاً "سـلّم 
الـقیم")، ینجـم عـنھ مـثال أعـلى، یـنبغي تـحقیقھ، فـیجتذب قـلب الـشاب. وفـي مـسار 
األمـور ھـذا، تـصبح "الـدعـوة" "مشـروعـاً"، ویـبدأ المشـروع أیـضاً أن یـكون 

دعوة. 
ولـكن بـما أّنـنا أمـام المسـیح ونّتخـذ أسـاسـاً لـتفكیرنـا بـشأن الشـباب حـواره مـع 
الـشاب، یجـدر بـنا أن نـقابـل بـین "مشـروع الـحیاة" و"دعـوة الـحیاة" بـتدقـیق. 
اإلنـسان مخـلوق حـّي، وھـو أیـضاً ابـن هللا بـالـتبنّي فـي المسـیح: إنـھ ابـن هللا. ومـن 
ھـنا یـسأل اإلنـسان: "مـاذا عـلّي أن أعـمل"، ویـطرح ھـذا الـسؤال ال عـلى نـفسھ 
وعـلى غـیره مـن الـناس وحسـب، الـذیـن بـإمـكانـھ أن یـنتظر مـنھم جـوابـاً، وعـلى  
األخـّص، عـلى والـدیـھ ومـعلّمیھ، لـكّنھ یـطرحـھ أیـضاً عـلى هللا ألّنـھ خـالـقھ وأبـوه. 
ویـطرحـھ عـلى قـرارة نـفسھ الـتي تـعلّم فـیھا أن یـرتـبط بـا~ ارتـباطـاً وثـیقاً، عـلى 
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األخـّص بـالـصالة. فـیسأل هللا إذا: "مـاذا عـلّي أن أعـمل؟". مـا ھـو مخـّططك بـشأن 
حـیاتـي؟ مخـّططك األبـوي الـذي رسـمتھ بخـلقك إّیـاي؟ مـا ھـي مشـیئتك؟ ألنـّي أریـد 

أن أعمل بھا. 
فـي ھـذه الـحالـة یّتخـذ "المشـروع" مـعنى"دعـوة حـیاة" كـأّنـھ أمـر وكـلّھ هللا إلـى 
اإلنـسان لـیقوم بـھ. یـتمّنى الـشاب، عـندمـا یـعود إلـى ذاتـھ ویـقیم حـواراً مـع المسـیح 
بـالـصالة، لـو أّنـھ یـفھم ھـذا الـقصد األبـدي الـذي یـضمره لـھ هللا، الـخالـق واآلب. 
فــیتیّقن إذ ذاك أن الــمھّمة الــتي وّكــلھا هللا إلــیھ ھــي رھــن إرادتــھ، عــلى وجــھ 
اإلطـالق، وتـرتـبط فـي الـوقـت عـینھ بـظروف مـختلفة داخـلّیة وخـارجـیة. والـشابّ 
(والـشاّبـة)، عـندمـا یـنظر فـي ذلـك، یـبني مشـروع حـیاتـھ، ویـرى فـي ھـذا المشـروع 

دعوة یدعوه هللا إلیھا. 
ویـطیب لـنا إذن، أیـھا الشـّبان، الـذیـن نـوّجـھ إلـیكم ھـذه الـرسـالـة، أن َنـِكَل إلـیكم ھـذه 
الـمھّمة الـرائـعة الـعائـمة عـلى اكـتشاف دعـوة حـیاة كـل مـنكم، أمـام هللا. وإّنـھا 
لــمھّمة أّخــاذة، تســتھوي الــنفوس. وبھــذا الــعمل تــتقّدم وتــنمو إنــسانــّیتكم، فــیما 
تكتسـب شـخصّیتكم الـفتّیة تـدریـجیاً نـضجھا الـداخـلي. وتـتوّطـدون فـي مـا ھـو كـلّ 
مـنكم، فـتى كـان أم فـتاة، بـغیة أن یـصبح مـا یـجب أن یـصبح: لـذاتـھ – لـلناس – 

و~. 
وبـاإلضـافـة إلـى عـملیة مـعرفـة "دعـوة الـحیاة" الـخاّصـة ھـذه، یـجب أن یـنمو 
ویـتطّور وعـي السـبب الـذي مـن أجـلھ دعـوة الـحیاة ھـي، فـي الـوقـت عـینھ، دعـوة 
"مسـیحیة". وتـجب الـمالحـظة ھـنا أن مـفھوم الـدعـوة، فـي الـفترة الـسابـقة للمجـمع 
الـفاتـیكانـي الـثانـي، كـان یـطّبق، قـبل كـل، عـلى الـكھنوت والـحیاة الـرھـبانـیة، كـما لـو 
أن المسـیح كـان قـال ھـذه "ال اتـبعني" اإلنـجیلیة لـذلـك الـشاب، بـالـنظر فـقط إلـى 
حــاالت مــن ھــذا الــنوع. لــقد وّســع المجــمع ھــذا الــمفھوم. وحــافــظت الــدعــوة 
الـكھنوتـیة والـرھـبانـّیة عـلى مـیزتـھا الـخاّصـة، وأھـمّیتھا بـالنسـبة إلـى األسـرار 
والـمواھـبّیة فـي حـیاة شـعب هللا. غـیر أن المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي قـد جـّدد، فـي 
الـوقـت عـینھ، الـوعـي بـشأن اشـتراك جـمیع الـمعّمدیـن بـوظـائـف المسـیح الـثالث: 
الـنبویـة والـكھنوتـیة والـملوكـّیة، وجـّدد أیـضاً الـوعـي بـشأن الـدعـوة الـشامـلة إلـى 
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الـقداسـة (59)، فـنتج عـن ذلـك أّن كـل دعـوة حـیاة یـعتنقھا اإلنـسان، بـوصـفھا 
دعـوة مسـیحّیة، تنسجـم والـدعـوة اإلنـجیلیة. وقـول المسـیح "اتـبعني" أخـذ ُیـسمع 
فـي مـختلف الـدروب الـتي یسـلكھا الـتالمـذة وشـھود الـفادي اإللھـي. ویسـتطیع 
الـمؤمـن أن یـقتدي بـالمسـیح بـطرق مـختلفة، أعـني لـیس فـقط بـالـشھادة لـملكوت 
الـحق الـمحّبة النھـیوي، بـل أیـضاً بـالـعمل عـلى تـغییر الـشؤون الـزمـنّیة وفـقاً لـروح 
اإلنـجیل (60). ومـن ھـنا تـنطلق رسـالـة الـعلمانـیین الـتي ال یـمكن فـصلھا عـن 

طبیعة الدعوة المسیحیة. 
وإّن مـا قـّدمـناه سـابـقاً لـھ أھـمّیة كـبرى بـالنسـبة إلـى مشـروع الـحیاة الـذي یـتوافـق 
خـاّصـة ومـا یـذخـر بـھ شـبابـكم مـن حـیویـة ونـشاط. وعـلیكم أن تـفصحوا ھـذا 
المشـروع – بـقطع الـنظر عـن مـضمون "الـحیاة" الـمحسوس الـذي سـیتحّقق بـھ – 

آخذین باالعتبار الكلمات التي وّجھھا المسیح إلى ذلك الشاب. 
یـجب أیـضاً أن تـفّكروا مجـّدداً – وبـعمق – فـي مـعنى الـعماد والـتثبیت. فـفي ھـذیـن 
السـّریـن، فـي الـواقـع، أسـاس الـحیاة والـدعـوة المسـیحیة. ومـن ھـنا تـنطلق الـطریـق 
الـتي تـؤّدي إلـى اإلفـخارسـتیا، الـذي یشـتمل عـلى مـلء مـا فـي األسـرار مـن ھـبات 
 ً تـعطى للمسـیحي: إن كـل غـنى الـكنیسة یـجتمع فـي سـّر الـمحّبة ھـذا. ویـجب أیـضا
– دائـماً بـالـنظر إلـى اإلفـخارسـتیا – أن نـتأّمـل فـي مـوضـوع سـّر الـتوبـة الـذي لـھ 
أھـمّیة كـبرى بـحیث أنـھ ال یـقوم مـقامـھ شـيء فـي مـا یـتعلّق بـتكویـن الـشخص 
المسـیحي وتـربـیتھ، أي أّنـھ، إذا اقـترن بـاإلرشـاد الـروحـي خـاّصـة، مـدرسـة 

أسلوبیة للحیاة الباطنّیة. 
وإّنـا نـلّم بھـذا إلـمامـاً، عـلى الـرغـم مـن أن كـالّ مـن األسـرار لـھ عـالقـة أكـیدة خـاصـة 
بـالشـباب والشـّبان. وإّنـا لـواثـقون بـأن ھـناك مـن عـالـج ھـذا الـموضـوع بـما یـنبغي 

من الدقة، والسیّما الرعاة المكلّفون خصیصاً تقدیم المساعدة للشباب. 
إن الـكنیسة عـینھا – عـلى مـا یـعلّم المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي – ھـي "كسـّر أو 
عـالمـة وأداة لـالّتـحاد الحـمیم مـع هللا، ووحـدة الـجنس البشـري" (61). إن كـل 
دعـوة حـیاة، كـالـدعـوة "المسـیحیة"، تـتأّصـل فـي أسـراریـة الـكنیسة: وتّتخـذ لـھا 
شـكالً بـفضل أسـرار إیـمانـنا. وھـذه األسـرار تـفسح لـنا فـي الـمجال، مـنذ عھـد 
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الشــباب، لــفتح "األنــا" البشــري مــنا لــعمل هللا الــخالصــي، أي لــعمل الــثالــوث 
األقـدس. وتـتیح لـنا الـمشاركـة فـي حـیاة هللا، فـیما نـحیا حـیاة إنـسانـیة أصـیلة، عـلى 
قـدر المسـتطاع. وھـكذا تـرتـدي الـحیاة اإلنـسانـیة أھـمّیة جـدیـدة، وتّتخـذ فـي الـوقـت 
عـینھ مـیزتـھا المسـیحیة: وعـي الـواجـبات الـتي یـفرضـھا اإلنـجیل عـلى اإلنـسان 
یـكتمل بـوعـي الـعطّیة الـتي تـفوق كـل شـيء. "لـو كـنت تـعرفـین عـطّیة هللا" (62)، 

قال المسیح یوم خاطب السامرّیة. 
  

"سّر الزواج العظیم" 
10- فـي ھـذا الـنطاق الـواسـع الـذي یـقع فـیھ مشـروع حـیاتـكم الـفتّیة، بـالـنظر إلـى 
مـفھوم الـدعـوة المسـیحیة، نـوّد أن نسـترعـي انـبتاھـكم، أیـھا الشـبان، الـذیـن تـتوّجـھ 
إلـیھم ھـذه الـرسـالـة، إلـى قـضّیة ھـي مـن شـباب كـل مـنكم، نـوعـاً مـا، فـي الـصمیم. 
أّنـھا شـأن مـن شـؤون الـحیاة البشـریـة الـھامـة ومـسألـة مـن مـسائـلھا الـجوھـرّیـة الـتي 
یـترّكـز عـلیھا الـتفكیر، والـطاقـة الـخالّقـة، والـثقافـة. وھـي أیـضاً مـن الـمواضـیع 
الـكتابـّیة األسـاسـیة الـتي دّقـقنا مـراراً فـي الـبحث فـیھا وحـلّلناھـا بـاسـتمرار. خـلق هللا 
اإلنـسان: ذكـراً وانـثى، فـأدخـل ھـكذا فـي تـاریـخ الـجنس البشـري "اإلزدواجـیة" مـع 
الـمساواة الـتاّمـة، فـي مـا یـتعلّق بـالـكرامـة اإلنـسانـّیة، ومـع الـتكامـل الـرائـع فـي مـا 
یـتعلّق بـتوزیـع "الـمھّمات" والـخصائـص والـوظـائـف الـمرتـبطة بـجنس الـرجـل أو 

المرأة. 
وبـالـتالـي إّن ھـذا الـموضـوع یـندرج بـطبیعتھ فـي "األنـا" الـشخصي لـكّل مـنكم. إنّ 
الشـباب ھـو الـفترة الـتي یـغزو فـیھا ھـذا األمـر الخـطیر، فـي شـكل اخـتبار وقـّوة 
خـلق، الـنفس والجسـد لـدى كـل صـبي وصـبّیة؛ ویتجـلّى فـي ضـمیر الشـّبان، فـي 
الـوقـت عـینھ، الـذیـن یـكتشفون فـیھ "األنـا" عـلى مـا لـھا مـن طـاقـات مـتعّددة. وإذ 
ذاك أیـضاً یـرتـسم فـي أفـق الـنفس الـفتّیة اخـتبار جـدیـد، ھـو اخـتبار الـحّب الـذي 
یقضي منذ البدء بإدراجھ في مشروع الحیاة الذي یخلقھ الشباب عفواً ویكّونھ. 

ولھـذا كـلّھ، بـین الـحین والـحین، تـعبیره الـشخصي الـفریـد، ومـشاعـره الـغنّیة، أو 
جـمالـھ الـمتیافـیزیـقي. وفـي ھـذا كـلّھ، فـي الـوقـت عـینھ، نـداء مـلّح لـعدم إفـساد ھـذا 
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الـتعبیر، ولـعدم تحـطیم مـثل ھـذا الـغنى، وعـدم تـشویـھ مـثل ھـذا الجـمال. ویـجب أن 
تـتأّكـدوا أن ھـذا الـنداء آت مـن هللا الـذي خـلق اإلنـسان "عـلى صـورتـھ ومـثالـھ"، 
وخــلقھ "ذكــراً وأنــثى". وھــذا الــنداء یــنطلق مــن اإلنــجیل ویــسمع فــي صــوت 
ضـمائـر الشـّبان، عـلى أن یـحافـظوا عـلى بـساطـتھم ونـقائـھم: "طـوبـى لـلنقّیة قـلوبـھم، 
ألّنـھم یـعایـنون هللا" (63). أجـل، مـن خـالل الـحب الـذي یـولـد فـیكم – ویـندرج فـي 
مشـروع الـحیاة كـلّھا – یـجب أن تـروا هللا الـذي ھـو مـحّبة (64). لھـذا نـسألـكم أالّ 
تـقطعوا الـحوار مـع المسـیح فـي ھـذه الـفترة الـھاّمـة مـن شـبابـكم ال بـل نـسألـكم أن 
تـلتزمـوا بـھ الـتزامـاً أكـبر. وعـندمـا یـقول المسـیح "اتـبعني"، أّن دعـوتـھ تـعني: "إّنـي 
أدعـوك إلـى حـب آخـر أیـضاً"، غـیر أنـھا تـعني غـالـباً: "اتـبعني"، اتـبعني أنـا 
عـروس الـكنیسة – عـروسـتي – ھـلّم أنـت أیـضاً، وكـن عـروس عـروسـتك... 
وكـونـي أنـت عـروسـة عـروسـك. ولیشـترك كـالكـما فـي ھـذا السـّر، الـذي تـؤّكـد 
الرسالة إلى أھل أفسس أنھ عظیم: عظیم ألنھ "سّر المسیح والكنیسة" (65). 

وإّنـھ لـھاّم جـداً أن تـتبعوا المسـیح أیـضاً فـي ھـذه الـطریـق وإالّ تـحیدوا عـنھ فـیما 
تـعیشون ھـذا الـواقـع الـذي تـعتبرونـھ بـحّق حـدث قـلوبـكم الـعظیم: وھـو واقـع فـیكم 
وبـینكم فـقط. وبـوّدنـا لـو أّنـكم تـؤمـنون وتـتّیقنون أن ھـذه الـقضّیة الـكبیرة لـھا بـعدھـا 
الـنھائـي فـي هللا الـذي ھـو مـحّبة: فـي هللا الـذي ھـو فـي وحـدة الھـوتـھ الـمطلقة، 
أیـضاً اّتـحاد أشـخاص ھـم: اآلب واالبـن والـروح الـقدس. بـوّدنـا لـو أّنـكم تـؤمـنون 
وتـتیّقنون أن مـبدأ "سـّركـم الـعظیم" ھـذا البشـري ھـو فـي هللا الـذي ھـو الـخالـق، 
ومـتأّصـل فـي المسـیح الـفادي الـذي، كـعروس، "وھـب ذاتـھ"، وعـلّم جـمیع الـرجـال 
 ً والـنساء أن "یھـبوا ذواتـھم"، مـع مـلء الـكرامـة الـشخصیة الـتي لـكّل مـنكم شـابـا

كان أم شابة. إن المسیح یعلّمنا المحبة الزوجیة. 
إن سـلوك طـریـق الـدعـوة الـزواجـیة یـعني أن نـتعلّم الـمحّبة الـزوجـیة یـومـاً بـعد 
یـوم، وسـنة بـعد سـنة: الـمحّبة بحسـب الـنفس والجسـد، الـمحّبة "الـطویـلة الـروح، 
الـعذبـة، الـتي ال تـطلب مـا ھـو لـنفسھا... وال تـفّكر بـالشـّر": الـمحبة الـتي "تـفرح 

بالحق"؛ المحبة التي "تحتمل كل شيء" (66). 
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إّنـكم لـفي حـاجـة إلـى ھـذه الـمحبة، أیـھا الشـّبان، إذا كـان عـلى زواجـكم الـمقبل أن 
یـجتاز مـحنة الـحیاة كـلھا. وفـي الـواقـع إن ھـذه الـمحنة ھـي جـزء أسـاسـي مـن 

الدعوة التي تریدون، بواسطة الزواج، أن تدرجوھا في مشروع حیاتكم. 
لھـذا إّنـا ال نـفتأ نبتھـل إلـى المسـیح وأم الـمحّبة الجـمیلة مـن أجـل الـحب الـذي 
یـنبجس مـن قـلب الشـّبان. غـالـباً مـا تـأّتـى لـنا فـي الـحیاة أن نـتابـع عـن كـثب بـطریـقة 
مـا، حـب الشـّبان ھـذا. وبـفضل ھـذه الـخبرة قـد فـھمنا كـم ھـي جـوھـریـة ھـذه الـمسألـة 
الـتي تـعالـج ھـنا، وكـم ھـي خـطیرة، وعـظیمة. وإّنـا لـنعتقد أن مسـتقبل اإلنـسان 
یتحـّدد، إلـى حـد بـعید، عـلى دروب ھـذا الـحّب، الـفتّي فـي مـبتداه، الـذي تـكتشفھ 
أنـَت وھـي... أنـِت وھـو، عـلى طـریـق شـبابـكم. إّنـھا لـمجازفـة كـبیرة، لـكّنھا فـي 

الوقت عینھ مھّمة كبیرة. 
إن مـبادئ الـعقیدة األخـالقـیة المسـیحیة الـمتعلّقة بـالـزواج تـعرض الـیوم فـي كـثیر 
مـن األوسـاط بـصورة خـاطـئة مـزّیـفة. فـھناك مـحاولـة لـفرض مـثل یـدعـوه أصـحابـھ 
"تـقدمـیاً" "ومـالئـماً لـلعصر"، عـلى أوسـاط مـعّینة وحـتى عـلى مـجتمعات بـكامـلھا. 
وفـي ھـذه األحـوال، لـیس مـن یـالحـظ أن الـرجـل، بحسـب ھـذا الـمثل، وعـلى 
األخــّص الــمرأة، یــتحّول كــالھــما مــن شــخص إلــى شــيء (خــاضــع للخــداع 
والـتزویـر)، ویـؤول كـل مـا فـي الـحّب مـن مـعنى كـبیر إلـى "الـلذة" الـتي، وإن نـعم 
بـھا طـرفـان، تـبقى دائـماً أنـانـّیة وحـّباً أعـمى لـلذات. وأخـیراً یـصبح الـولـد، الـذي ھـو 
ثـمرة حـب االثـنین وكـأّنـھ "تجسـید لـھ"، "شـیئاً نـافـالً مـزعـجاً". وإّن مـا یـسّمى 
بــالــحضارة الــمادیــة، أو حــضارة االســتھالك، تــغزو قــّمة الــحب ھــذه، الــحب 
الـزوجـي، حـب األب واألم، وتـفرغـھ مـن مـحتواه اإلنـسانـي الـعمیق الـذي یـتمّیز، 

منذ البدء من الداخل، بطابع وانعكاس الھیین. 
أیـھا الشـّبان األصـدقـاء األعـزاء! ال تـسمحوا بـانـتزاع ھـذا الـغنى مـنكم! ال تـغرسـوا 
فـي مشـروع حـیاتـكم مـا ھـو مـشّوه، وبـاطـل، وفـاسـد: إن الـحب "یـفرح بـالـحقیقة 
ومـعھا". ابـحثوا عـن ھـذه الـحقیقة، حـیثما تـوجـد حـقاً! إذا قـضت الـحال، اثـبتوا فـي 
مـقاومـة اآلراء المنتشـرة، واألفـكار الـعامـة الـرائـجة! ال تـخافـوا الـحب الـذي 
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یـفرض عـلى الـمرء بـعض الـواجـبات! ھـذه الـواجـبات، عـلى مـا تجـدونـھا فـي تـعلیم 
الكنیسة المستمّر، بإمكانھا أن تجعل حّبكم حباً حقیقیاً صحیحاً. 

وإذا كـان عـلینا أن نـفعل ذلـك فـي مـوضـوع مـا، فـإّنـا نـریـد ھـنا عـلى األخـص أن 
نـكّرر األمـنیة الـتي أعـربـنا عـنھا أوالً، وھـي: "كـونـوا دائـماً مسـتعّدیـن لـلدفـاع عـن 
رجـاء إیـمانـكم أمـام كـل مـن یسـتجوبـكم". إن الـكنیسة والبشـرّیـة تـكل إلـیكم مـسألـة 
ھـذا الـحّب الـكبیرة، الـحب الـذي یـنھض عـلیھ الـزواج، والـعائـلة الـمقبلة. إن 
لـكلتیھما الـثقة بـأّنـكم سـتعملون عـلى مـا یـولّـد الـحّب، ولـھما الـثقة بـأنـكم سـتجعلونـھ 
جـمیالً مـن الـناحـیة اإلنـسانـیة والمسـیحّیة؛ ومـن الـناحـیة اإلنـسانـّیة والمسـیحّیة 

كبیراً، ناضجاً، مسؤوالً. 
  

اإلرث 
11- فـي الـمجال الـواسـع الـذي یـلتقي فـیھ "اآلخـریـن" مشـروع الـحیاة المّتخـذ فـي 
عھـد الشـباب، نـالمـس أمـراً ھـامـاً. ولـنالحـظ أ، الـكتاب الـمقدس قـد عـالـج ھـذا األمـر 
الخـطیر الـذي یـنفتح فـیھ "األنـا" الـشخصي مـّنا عـلى الـحیاة "مـع اآلخـریـن" و"مـن 
أجـل اآلخـریـن" بـعبارة غـنّیة بـالـمعنى فـقال: "یـترك الـرجـل أبـاه وأّمـھ ویـلزم 

امرأتھ" (67). 
وھـذا الـفعل "یـترك" یسـتأھـل أن ُیـعاد انـتباھـاً خـاصـاً. لـقد مـّر تـاریـخ البشـر مـنذ 
الـبدء – وسـیمّر حـتى الـنھایـة – بـالـعائـلة. ویـدخـلھا اإلنـسان بـالـمولـد الـذي یـدیـن بـھ 
لـوالـدیـھ: أبـیھ وأّمـھ، لـیترك بـعدئـذ، فـي الـوقـت الـمناسـب، ھـذا الـمحیط األول، 
مـحیط الـحیاة والـمحّبة، لـینتقل إلـى مـحیط آخـر. إن كـالّ مـنكم، إذ "یـترك أبـاه 
وأّمـھ" شـاّبـاً كـان أم شـابـة، یحـملھما، نـوعـاً مـا، مـعھ، فـي الـوقـت عـینھ، ویـنھض 
بـاإلرث الـمتعّدد األشـكال الـذي یـرجـع مـنشأوه الـقریـب ویـنبوعـھ إلـیھما وإلـى 

عائلتھما. وھكذا، كل منكما ولو "ترك" "یبقى": 
إّن اإلرث الـذي یـنھض بـھ یشـّده إلـى الـذیـن تـركـوه لـھ والـذیـن ھـو مـدیـن لـھم 
بـالـكثیر. فـھو وھـي یـنقالن اإلرث عـینھ إلـى اآلخـریـن. ولھـذا أن لـلوصـیة الـرابـعة 

من و صایا هللا أھمّیة كبرى: "أكرم أباك وأّمك" (68). 
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ویـقوم ھـذا اإلرث، قـبل كـل، عـلى أن یـكون اإلنـسان رجـالً، وبـعدئـذ، عـلى أن 
یـكون فـي وضـع شـخصي واجـتماعـي مـعّین. وفـي ھـذا الـمجال، حـتى للشـبھ 
الجسـدي مـع الـوالـدیـن أھـمّیتھ. وأھـّم مـنھ اإلرث الـثقافـي بمجـملھ الـذي یـرتـكز 
یـومـیاً تـقریـباً عـلى الـلغة. إن والـدیـكم عـلّما كـالّ مـنكم اسـتعمال ھـذه الـلغة الـتي ھـي 
تـعبیر ھـام عـن الـروابـط االجـتماعـیة مـع بـاقـي الـناس. وتـندرج ھـذه الـروابـط فـي 
حـدود أوسـع مـن الـعائـلة والـمحیط الـمعین. وھـي عـلى األقـل حـدود الـقبیلة وفـي 

غالب األحیان حدود الشعب أو األّمة، التي ولدتھم فیھا. 
وھـكذا یـتوّسـع اإلرث الـعائـلي، وتـشاركـون فـي الـتربـیة الـعائـلیة فـي ثـقافـة محـّددة، 
وتـشاركـون أیـضاً فـي تـاریـخ شـعبكم وأّمـتكم. والـرابـطة الـعائـلیة تـعني االنـتماء إلـى 
جـماعـة أكـبر مـن الـعائـلة، وأسـاسـاً آخـر أیـضاً لـھوّیـة الـشخص. وإذا كـانـت الـعائـلة 
ھـي الـمربـّیة األولـى لـكل مـنكم، فـكذلـك عـبر الـعائـلة – الـقبیلة ھـي مـرّبـیة، 
والـشعب مـرّب، واألمـة مـربـیة، ونـحن مـرتـبطون بـھم بـوحـدة الـثقافـة، والـلغة، 

والتاریخ. 
وھـذا اإلرث ھـو أیـضاً دعـوة نـتلقاھـا بـالـمعنى األدبـّي. عـندمـا یـتلّقى كـل مـنكم – 
شـابـاً وشـابـة – اإلیـمان ویـرث الـقیم، وكـل مـحتوى ثـقافـة مـجتمع، وأّمـة، وتـاریـخ. 
فـإّنـھ یـنمو روحـیاً فـي إنـسانـّیتھ الـخاّصـة. وإّنـا نجـد ھـنا مـثل الـوزنـات الـتي تـلّقیناھـا 
مـن الـباري عـن طـریـق الـوالـدیـن والـعائـلة وكـذلـك عـن طـریـق الجـماعـة الـوطـنّیة 
الـتي نـشارك فـیھا. وال یـجوز لـنا، تـجاه ھـذا اإلرث أن نـكون بـّطالـین، مـتكاسـلین 
عـلى مـا فـعل ذلـك الـخادم األخـیر بـین الخـدم الـذیـن ذكـرھـم مـثل الـوزنـات (69). 
عـلینا أن نـعمل مـا بـوسـعنا لنسـتوعـب ھـذا اإلرث الـروحـي، ونـثّبتھ، ونـحافـظ 
عـلیھ، ونـنمّیھ. وھـذا مـن أھـّم واجـبات جـمیع الـمجتمعات، ورّبـما عـلى األخـّص، 
الـمجتمعات الـتي بـدأت تسـتقّل ذاتـیاً، أو تـلك الـتي عـلیھا أن تـدفـع عـنھا خـطر 
زوال اسـتقاللـھا وھـوّیـتھا الـوطـنّیة، سـواء أكـان الخـطر مـن الـخارج أم مـن 

الداخل. 
وإّنــا إذ نــكتب إلــیكم، أّیــھا الشــّبان، نــسعى إلــى تــبّین األحــوال الــمعّقدة، عــلى 
اخـتالفـھا، الـخاصـة بـالـقبائـل والـشعوب واألمـم عـلى األرض. ویـندرج شـبابـكم 
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ومشـروع الـحیاة الـذي یھـیئھ كـل مـنكم، فـتى وفـتاة، فـي عھـد الشـباب، ومـنذ الـبدء، 
فـي تـاریـخ مـختلف الـمجتمعات وھـذا ال یـكون مـن "الـخارج" بـل عـلى األخـصّ 
مـن "الـداخـل". ویـصبح بـالنسـبة إلـیكم قـضیة ضـمیر عـائـلّي، وأخـیراً وطـنّي: 
قـضّیة قـلب، قـضّیة ضـمیر. ویـتطّور مـفھوم "الـوطـن" بـتطّور مـفھوم الـعائـلة، 

وھما مترابطان ونوعاً ما، متفاعالن. 
وإّنـكم، إذ تـختبرون تـدریـجیاً ھـذا الـربـاط االجـتماعـي، الـممتّد أكـثر مـن الـربـاط 
الـعائـلي، تشـرعـون فـي أن تـأخـذوا عـلى عـاتـقكم الـمساھـمة فـي الـخیر الـعام، 
الـمتعلّق بھـذه الـعائـلة الـكبرى، الـتي ھـي "الـوطـن" األرضـّي لـكل مـنكم. والـرجـال 
الـعظام فـي تـاریـخ األمـة، الـغابـر أو الـمعاصـر، یـقودون شـبابـكم ویـعملون عـلى 

تنمیة ھذه المحّبة االجتماعیة، المسّماة، غالباً، "محّبة الوطن". 
  

مواھب ومھّمات 
12- ھـو ذا یـندرج شـیئاً فشـیئاً، فـي إطـار الـعائـلة والـمجتمع الـذي ھـو وطـنكم، 
مـوضـوع یـرتـبط ارتـباطـاً وثـیقاً بـمثل الـوزنـات. وتـكتشفون تـدریـجیاً تـلك "الـوزنـة" 
أو تـلك "الـوزنـات" الـخاصـة بـكل مـنكم، وتشـرعـون فـي اسـتعمالـھا اسـتعماالً 

خالّقاً، واستثمارھا، وھذا یتّم بالعمل. 
مـا أعـظم وفـرة السـبل، فـي ھـذا الـمجال، والـوسـائـل، واإلمـكانـات! وال نـعّددھـا كـلّھا 
ولـو عـلى سـبیل الـمثل، خشـیة أ، نـھمل مـنھا أكـثر مـّما بـإمـكانـنا أن نـأخـذ مـنھا بـعین 
االعـتبار. لـذلـك إّنـا نـفترض إذن كـل ھـذا الـتنّوع وكـل ھـذه الـكثرة مـن االتـجاھـات 
واإلمـكانـات، فھـي ُتظھـر أیـضاً مـا یحـمل الشـباب مـعھ مـن غـنى اكـتشافـات 
واسـتنباطـات. وبـالـعودة إلـى اإلنـجیل یـمكننا أن نـؤّكـد أن الشـباب ھـو الـزمـن الـذي 
تـكتشف فـیھ الـوزنـات، وھـو أیـضاً الـزمـن الـذي یـبدأ فـیھ السـیر عـلى مـختلف 
الـدروب الـتي یـتقّدم فـیھا نـشاط اإلنـسان وعـملھ وطـاقـتھ الـخالّقـة، ویـواصـل الـتقّدم 

والتطّور. 
وإّنـا نـتمنى لـكم جـمیعاً أن تـكتشفوا ذواتـكم فـي ھـذه الـدروب، وأن تسـیروا عـلیھا 
بـعنایـة، وجـّد، ونـشاط. إن الـعمل – كـل عـمل – یـقترن بـالجھـد والـتعب: "بـعرق 
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وجـھك تـأكـل خـبزك" (70)، ویـختبر كـل مـنكم، شـابـاً كـان أم شـابـة، ھـذا الـتعب 
مـنذ نـعومـة أظـفاره وحـداثـتھ. لـكن الـعمل یـصوغ اإلنـسان أیـضاً بـطریـقة خـاصـة 

ویخلقھ نوعاً ما – فالقضّیة إذن ھي دائماً قضّیة جھد خالّق. 
وھـذا ال یـتعلّق فـقط بـالـعمل الـرامـي إلـى الـبحث، أو عـلى وجـھ عـام، بـالـعمل 
الـعقلي قـصد اكـتساب الـمعرفـة، بـل أیـضاً بـاألعـمال الجسـدیـة الـعادیـة الـتي لـیس 

فیھا ظاھراً "جھد خالّق". 
إن الـعمل الـذي یـتمّیز بـھ زمـن الشـباب ھـو، قـبل كـل، إعـداد لـعمل سـن الـنضج، 
ولھـذا فـھو مـرتـبط بـالـمدرسـة. ولھـذا إّنـا إذ نـكتب إلـیكم ھـذه الـعبارات، أیـھا 
الشـباب، نـفّكر بجـمیع الـمدارس الـقائـمة عـلى وجـھ األرض الـتي تشـّد حـیاتـكم 
الـفتّیة إلـیھا لـعّدة سـنوات، عـلى درجـات مـختلفة، وفـقاً لـتطّور الـعقول والـمیول: 
مـنذ الـحضانـة حـتى الـجامـعة، وإّنـا نـفّكر أیـضاً بجـمیع الـبالـغین، إخـوانـنا وأخـواتـنا، 
ـھون مـداركـكم وعـقولـكم الـفتّیة. مـا أعـظم  الـذیـن یـعلّمونـكم ویـرّبـونـكم وُیـوجِّ
مـھّمتھم! ومـا أھـّم الـمسؤولـیة الـتي یـأخـذونـھا عـلى عـاتـقھم! ولـكن مـا أعـظم أجـرھـم 
أیـضاً! وإّنـا نـفّكر أخـیراً بھـذه الـفئات مـن الشـّبان أمـثالـكم الـذیـن – عـلى األخـصّ 
فــي بــعض الــمجتمعات واألوســاط – یــعوزھــم الــتعلیم، وحــتى غــالــباً الــتعلیم 
االبـتدائـي. وھـذا الـواقـع یـشّكل بـاسـتمرار تحـّدیـاً لجـمیع الـمؤسـسات الـمعنّیة، سـواء 
أكـانـت وطـنّیة أم دولـّیة، وھـذا مـا یسـتوجـب الـعمل عـلى ادخـال مـا تـقتضیھ 
األحـوال الـقائـمة مـن إصـالحـات وتحسـینات. فـالـتعلیم ھـو، فـي الـواقـع، مـن أھـم مـا 
تـقّدمـھ الـحضارة اإلنـسانـیة مـن خـیور أسـاسـیة. ولـھ أھـمیة بـالـغة بـالـنظر إلـى 

الشّبان. وعلیھ یتوّقف أیضاً إلى حّد كبیر مستقبل كل مجتمع. 
ولـكننا إذ نـعالـج مـوضـوع الـتعلیم والـدروس، والـمعرفـة والـمدرسـة، تـعرض لـنا 
مـسألـة ذات أھـمّیة خـاصـة بـالنسـبة إلـى اإلنـسان، وعـلى األخـّص بـالنسـبة إلـى 
الـشاب، وھـي مـسألـة الـحقیقة. إن الـحقیقة ھـي نـور الـعقل البشـري. وذلـك إن 
الـعقل، إذا كـان یـسعى مـنذ عھـد الشـباب إلـى مـعرفـة األمـور وفـق مـا لـھا مـن أبـعاد 
مـختلفة، فـإنـھ یـفعل ذلـك بـغیة امـتالك الـحقیقة: لـكي یـحیا مـن الـحقیقة. ھـذا ھـو 

تركیب العقل البشري: والعطش إلى الحقیقة مطمحھ األساسي والدلیل علیھ. 
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إن السـید المسـیح یـقول: "تـعرفـون الـحق، والـحق یحـّرركـم" (71). مـما ال شـك 
فـیھ أن ھـذه الـعبارة، مـن بـین مـا یـتضمنھ اإلنـجیل مـن عـبارات، لـھا وزن خـاّص، 
فھـي تـتناول كـل مـاھـّیة اإلنـسان وتشـرح مـا تـقوم عـلیھ مـن الـداخـل كـرامـتھ 
ر اإلنسـان ال  وعظـمتھ، وفقـ ماـ یتـمّیز بھـ اإلدراك البشرـي. والمـعرفةـ التـي تحرـّ
تـقوم فـقط عـلى الـمعرفـة، ولـو كـانـت عـلى مسـتوى جـامـعي، إّنـما یـمكن أن تـكون 
أیـضاً مـعرفـة رجـل أّمـي. غـیر أن الـتعلیم، بـما ھـو مـعرفـة األشـیاء مـعرفـة 
مـنھجّیة، یـجب أن یخـدم ھـذه الـكرامـة وھـذه الـعظمة. یـجب بـالـتالـي أن یخـدم 

الحقیقة. 
إن خـدمـة الـحقیقة أیـضاً تـتّم بـالـعمل الـذي سـتدعـون إلـى مـزاولـتھ بـعد أن تـكونـوا قـد 
أنجـزتـم مـنھج دروسـكم. وعـلیكم فـي الـمدرسـة أن تـحّصلوا الـطاقـات الـعقلّیة، 
والـتقنیة والـعملّیة الـتي تـتیح لـكم الـقیام بـمھمتكم قـیامـاً مـفیداً فـي حـقل الـعمل 
البشـري الـواسـع. وإذا صـّح أن مـن واجـب الـمدرسـة أن تھـّیئ لـلعمل بـما فـیھ 
الـعمل الـیدوي فـالـصحیح أیـضاً أن الـعمل ذاتـھ ھـو مـدرسـة قـیم كـبیرة، ھـامـة: ألن 

للعمل قّوة تعبیر تعود بالفائدة على ثقافة اإلنسان. 
غـیر أنـھ یـنشأ عـن الـعالقـة بـین الـتعلیم والـعمل، الـتي تـمّیز مـجتمع الـیوم، مـشاكـل 
خـطیرة لـھا طـابـع عـملي. ونشـیر ھـنا بـوجـھ خـاص إلـى مـشكلة الـبطالـة، وبـنوع 
عـام إلـى قـلّة الـعمل الـتي تـصیب، بـطرق مـتعّددة، أجـیال الشـّبان فـي الـعالـم أجـمع. 
وھـذا – عـلى مـا تـعرفـون جـیداً – یجـّر وراءه مـشاكـل أخـرى تـلقي فـي نـفوسـكم 
مـنذ سـّني الـدراسـة، ظـال مـن الـقلق عـلى المسـتقبل. وتـسألـون: ھـل الـمجتمع بـحاجـة 
إلـّي؟ ھـل بـإمـكانـي، أنـا أیـضاً، أن أجـد عـمالً مـناسـباً یـمّكنني مـن أن أكـون مسـتقالً؟ 
وأن أنـشئ عـائـلة فـي ظـروف الئـقة بـالـحیاة، وقـبل كـل، فـي مـسكن یـكون لـي! 

وعلى الجملة، أصحیح أن المجتمع ینتظر مني مساھمة في العمل؟ 
إن ھـذه الـتساؤالت الخـطیرة تحـملنا عـلى تـذكـیر الـحّكام فـي ھـذه الـمناسـبة، وجـمیع 
الـذیـن یـعنون بـالـشؤون االقـتصادیـة واإلنـمائـیة لـدى األمـم، بـأن الـعمل حـق لـإلنـسان 
ویـجب بـالـتالـي تـوفـیره بـبذل الـجھود الـحثیثة فـي ھـذا السـبیل، وتـدبـیر الـشؤون 
االقـتصادیـة تـدبـیراً یـرمـي خـاصـة إلـى إیـجاد الـفرص الـمناسـبة للجـمیع، وقـبل كـل 
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للشـّبان الـذیـن غـالـباً مـا یـشكون الـیوم مـن الـبطالـة الـضاغـطة وقـلّة الـعمل. ولـنكن 
جمـیعاً علـى یقـین أن "العـمل خیـر لإلنسان – وخیـر إلنسـانیـتھ – ألن اإلنسـان ال 
یـبّدل الـطبیعة بـواسـطتھ وحسـب، بـتطبیقھا عـلى حـاجـاتـھ، لـكنھ یـحقق ذاتـھ بـھ 

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

التربیة الذاتّیة – التھدیدات 
13- إن الـمدرسـة، كـمؤسـسة وكـمحیط، تـھّم بـوجـھ خـاّص الشـّبان. ولـكن عـبارة 
السـید المسـیح الـتي أوردنـاھـا سـابـقاً بـشأن الـحقیقة، تـنطبق، بـرأیـنا، أكـثر مـا 
تـنطبق، عـلى الشـّبان. وإذا كـانـت الـعائـلة تـربـّي دونـما شـك، والـمدرسـة تـعلّم 
وتـربـّي، فـإن عـمل الـعائـلة والـمدرسـة یـبقى نـاقـصاً (ویـمكن أن یـصبح عـدیـم 
الـفائـدة)، إذا كـان كـل مـنكم، أیـھا الشـّبان والـشاّبـات، ال یـقوم بـنفسھ بـتربـیة نـفسھ. 
إن الـتربـیة الـعائـلیة والـمدرسـة بـاسـتطاعـتھا فـقط أن تـّوفـر لـكم بـعض عـناصـر 

للقیام بالتربیة الذاتّیة. 
 ً وفـي ھـذا الـمجال تـصبح عـبارة المسـیح: "تـعرفـون الـحّق والـحّق یحـّرركـم" مـنھجا
أسـاسـیاً. إن الشـّبان – إذا صـّح الـتعبیر – یـدركـون بـالـبداھـة "مـعنى الـحقیقة". 
وإذا كـان عـل الـحقیقة أن تخـدم الحـّریـة: فـإن الشـّبان مـن طـبعھم أیـضاً "یـعشقون 
الحـّریـة". ومـا مـعنى أن تـكون حـراً؟ ھـذا مـعناه أن تـعرف أن تسـتعمل حـّریـتك 
الـخاّصـة وفـقاً لـلحقیقة – أن تـكون "حـقاً" حـّراً – وأن أكـون حـقاً حـراً، ال یـعني، 
عـلى اإلطـالق، أن أعـمل كـل مـا یـطیب لـي أو كـل مـا أشـتھي أن أعـمل. إن 
الحـّریـة تـتضّمن بـذاتـھا قـاعـدة الـحقیقة، نـظام الـحقیقة. أن أكـون حـقاً حـراً مـعناه أن 
اسـتعمل حـّریـتي الـخاصـة لـما ھـو حـقاً خـیر. وبـالـتالـي أن أكـون حـقاً حـراً، مـعناه 
أن أكـون رجـل ضـمیر مسـتقیم، مـسؤوالً عـن ذاتـي، أن أكـون رجـالً "بـالنسـبة إلـى 

اآلخرین". 
إن ھـذا كـلّھ یـشّكل لـّب مـا نـسمّیھ الـتربـیة، وعـلى األخـّص مـا نـسمّیھ الـتربـیة 
الـذاتـیة. أجـل: الـتربـیة الـذاتـیة! وفـي الـواقـع إن مـثل ھـذه الـبنیة الـداخـلیة حـیث 
"الـحق یحـّررنـا" ال یـمكن بـناؤھـا مـن "الـخارج" فـقط. عـلى كـل أن یـبنیھا مـن 
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 ً "الـداخـل" – وأن یـبنیھا بـالـتعب والـثبات والـصبر (وھـذا مـا ال یـتأّتـى دائـما
بـسھولـة للشـّبان). وھـذا الـبناء ھـو مـا یـدعـى بـتربـیة الـذات. وقـد تحـّدث السـّید 
المسـیح عـن ذلـك أیـضاً عـندمـا أعـلن: أنـنا "بـالـصبر" فـقط نسـتطیع أن نـقتني 

"نفوسنا" (73). "اقتناء النفس"، ھذه ھي ثمرة تربیة الذات. 
إن ھـذا كـلّھ یـفترض الـنظر إلـى الشـباب نـظرة جـدیـدة. إن الـقضیة لیسـت بـعد 
قـضیة مشـروع حـیاة یـجب اتـمامـھ مسـتقبالً. إنـھ مشـروع یـتحّقق اآلن فـي طـور 
الـمراھـقة، إذا خـلقنا الـحیاة عـینھا بـالـتعب، والـتحصیل، وعـلى األخـّص بـتربـیة 
الـذات، بـإرسـائـنا أسـس تـطّور شـخصیتنا الحـقاً. وبھـذا الـمعنى یـمكننا الـقول أن 
الشـباب "نـحاّات یـنحت الـحیاة كـلّھا"؛ وأن الـشكل الـذي یـطبعھ فـي اإلنـسانـیة كـل 

منكم – وھي اإلنسانیة التي تجّسدونھا – یبقى مدى الحیاة. 
وإذا كـان لھـذا مـعنى إیـجابـي، فـیمكن أن یـكون لـھ، ویـا لـألسـف، مـعنى سـلبي ھـام. 
فـال یـمكنكم أن تـغمضوا الـعیون أمـام األخـطار الـتي تـحیط بـكم فـي عھـد الشـباب 

وھي بالتالي بإمكانھا أیضاً أن تطبع كل حیاتكم. 
إّنـا نشـیر ھـنا مـثالً إلـى مـیل الـمغاالة فـي تـغلیب روح االنـتقاد الـتي تـریـد أن تـناقـش 
كـل شـيء وتـعید الـنظر فـیھ، أو إلـى الـدعـوة إلـى إبـداء الـشّك بـاسـتمرار بـالـقیم 
الـتقلیدیـة، مـّما یـدفـع إلـى اإلنـزالق بـسھولـة إلـى نـوع مـن االزدراء الـوقـح كـلما 
دعـت الـحاجـة إلـى مـواجـھة قـضایـا الـعمل، واخـتیار مـھنة، وحـتى الـزواج. وكـیف 
یـمكننا أن نـمّر صـامـتین بـاإلغـراءات الـمتزایـدة الـتي تـتمّثل عـلى األخـّص فـي 
الـبلدان الـغنّیة، بـتجارة الـترفـیھ عـن الـنفس واأللـعاب الـتي تـصرف الـناس عـن 

االضطالع بجّدیة بمسؤولیاتھم في الحیاة، إلى الكسل، واألنانیة واإلنعزال؟ 
أّیـھا الشـّبان األعـزاء، إن سـوء اسـتعمال فـّن الـدعـایـة یتھـّددكـم، لـكونـھ یـجاري 
الـمیل الـطبیعي إلـى مـجانـیة الـتعب، ویـغري بـإرضـاء كـل رغـبة فـوراً، فـیما نـزعـة 
االسـتھالك الـمرتـبطة بـھ، تـوھـم الـناس، فـي الـوقـت عـینھ، بـأنـھم یـحّققون ذواتـھم 
بـاالسـتمتاع عـلى األخـّص بـالـخیور الـمادیـة. وكـم مـن الشـّبان الـذیـن جـذبـھم سحـر 
األبـاطـیل، فـاسـتسلموا لـغرائـزھـم وأھـوائـھم، أو جـازفـوا بـالسـیر عـلى طـرق مـألى 
ظـاھـراً بـالـوعـود، لـكّنھا فـي الـحقیقة خـالـیة مـن الـتطلّعات اإلنـسانـیة الـصحیحة! 
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ویـبدو لـنا أنـھ مـن الـفائـدة بـمكان أن نـكّرر ھـنا مـا كـتبناه فـي الـرسـالـة الـتي وجـّھناھـا 
خـاصـة إلـیكم فـي مـناسـبة یـوم السـالم الـعالـمي: "قـد یـكون ھـناك مـن بـینكم مـن 
یـنساقـون، ھـربـاً مـن مـسؤولـیاتـھم، وراء عـالـم الـكحول والمخـّدرات الخـّداع، 
والــعالقــات الجنســیة الــعابــرة دونــما الــتزام بــالــزواج والــعائــلة، والــالمــباالة، 
واإلزدراء وحـتى الـعنف. حـذار مـن خـداع عـالـم یـسعى إلـى اسـتغاللـكم اسـتغالالً 
مـفضوحـاً أو إلـى إنـھاك قـواكـم وصـرف بـحثكم الـجاّد الـصحیح عـن سـعادة الـحیاة 

والحواس" (74). 
إّنـا نشـیر عـلیكم بھـذا كـلّھ لـنبرھـن لـكم عـّما نـكّنھ لـكم مـن مـشاعـر مـحبة واھـتمام 
خـاّص بـشؤونـكم، وإذا كـان عـلیكم فـي الـواقـع أن "تـكونـوا مسـتعّدیـن لـلدفـاع عـن 
رجـاء إیـمانـكم أمـام كـل مـن یسـتجوبـكم". فـإن كـل مـا یھـّدد ھـذا الـرجـاء یـجب أن 
َیسـتدعـي قـلقنا. وعـلینا أن نـذّكـر جـمیع الـذیـن یـسعون بـمختلف أنـواع اإلغـراءات 
والـتجارب، إلـى إفـساد شـبابـكم، بـكالم السـید المسـیح بـشأن الـشكوك والـذیـن 
یتسـّببون بـھا. وقـد قـال: "الـویـل لـمن تـأتـي عـلى یـده! لـخیر لـھ أن یـعلّق فـي عـنقھ 
رحى الحمار ویزّج في البحر، من أن یشّكك أحداً من ھؤالء الصغار" (75). 
إنـھ لـكالم خـطیر! والسـیّما عـلى لـسان مـن جـاء لـیكشف عـن الـمحّبة. ولـكن مـن 
یـقرأ بـانـتباه عـبارة اإلنـجیل ھـذه، البـّد لـھ مـن أن یـدرك الـتضاّد الـشاسـع بـین الـخیر 
والشـّر، بـین الـفضیلة والخـطیئة. وعـلیھ أن یـدرك أیـضاً بـوضـوح األھـمّیة الـتي 
یـعیرھـا السـید المسـیح شـباب كـل مـنكم، فـتى كـان أم فـتاة. وإن مـحّبتھ للشـّبان ھـي 
الـتي أمـلت عـلیھ ھـذا الـكالم الخـطیر الـقاسـي. وإّن فـیھ صـدى لـلحوار الـذي أقـامـھ 

السّید المسیح مع الشاّب الذي ترجع إلیھ باستمرار ھذه الرسالة. 
  

الشباب "كنمّو" 
14- اسـمحوا لـنا أن نـختتم ھـذا الـقسم مـن تـأّمـالتـنا بـالـتذكـیر بـاألقـوال الـتي 
اسـتخدمـھا اإلنـجیل عـندمـا تحـّدث عـن شـباب یـسوع الـناصـري. إنـھا مـقتضیة، وإن 
شـملت فـترة الـثالثـین سـنة الـتي قـضاھـا فـي الـبیت الـعائـلي إلـى جـانـب مـریـم 
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ویـوسـف الـنّجار. لـقد كـتب لـوقـا اإلنـجیلي: "أّمـا یـسوع فـكان یـنمو بـالـقامـة والـحكمة 
والنعمة لدى هللا والناس" (76). 

فـالشـباب "تـقّدم" أو نـمّو. فـي ضـوء كـل مـا قـیل حـتى اآلن فـي ھـذا الـموضـوع، 
تـبدو عـبارة اإلنـجیل ھـذه مـقتضبة ومـعّبرة كـل الـتعبیر. إن الـنمّو "بـالـقامـة" یـعود 
إلـى ارتـباط اإلنـسان الـطبیعي بـالـزمـن: إن ھـذا الـنمّو، لـكأنـھ مـرحـلة "صـاعـدة" فـي 
مسـیرة اإلنـسان كـلّھا. ویـقابـلھا كـل نـضج الـنفس والجسـد: إّنـھا مـرحـلة نـمّو كـل 
الـقوى الـتي یـتألـف مـنھا اإلنـسان الـفرد الـعادي. ومـن الـضروري أن یـقابـل الـنمّو، 

نمّو "في الحكمة والنعمة". 
إّنـا نـتمّنى لـكم جـمیعاً، أّیـھا األصـدقـاء الشـّبان، مـثل ھـذا "الـنمّو". ویـمكن الـقول أن 
الشـباب بـھ یـكون حـقاً الشـباب. وھـكذا یكتسـب مـیزاتـھ الـخاّصـة الـتي یـتفّرد بـھا. 
وھـو ُیـعطى لـكّل مـنكم، بحسـب اخـتباره الـشخصّي "والجـماعـّي" عـلى أنـھ قـیمة 
خـاّصـة. وھـو یـتوّطـد أیـضاً بـخبرة الـبالـغین الـذیـن تـركـوا وراءھـم الشـباب 

ویجتازون المرحلة "الصاعدة" إلى المرحلة " النازلة" في قّمة الحیاة كلّھا. 
فـیجب إذن أن یـكون الشـباب "تـقّدمـاً" أو نـمّواً یحـمل مـعھ تـزایـداً مـّطرداً لـكّل مـا 
ھـو حـّق وخـیر وجـمال، ولـو ارتـبط "خـارجـیاً" بـاأللـم وفـقدان ذوي الـقربـى وتحـّمل 

الشّر الذي نجده دونما انقطاع في عالم نعیش فیھ. 
ویـجب أن یـكون الشـباب "نـمواً". ولھـذه الـغایـة، إنـھ مـن األھـمیة بـمكان أن یـحتكّ 
اإلنـسان بـالـعالـم الـمنظور أي بـعالـم الـطبیعة. وھـذه الـعالقـة تـغنینا فـي عھـد 
الشـباب، خـالفـاً لـلعلم الـذي "ننھـلھ مـن الـكتب". أي إنـھا تـغنینا بـطریـقة مـباشـرة. 
ویـمكننا أن نـؤّكـد أنـنا، بـاحـتكاكـنا الـدائـم بـالـطبیعة، نـتقّبل فـي حـیاتـنا البشـریـة سـرّ 
الخـلق ذاتـھ الـذي ینجـلي لـنا إنـجالًء كـبیراً ال ُیـصّدق، عـلى اخـتالف األشـیاء 
الـمرئـیة، ویـجتذبـنا فـي الـوقـت عـینھ بـاسـتمرار إلـى مـا ھـو خـفّي، وغـیر مـنظور. 
ویـبدو أن الـحكمة – سـواء أكـان بـصوت الـكّتاب الـموحـى إلـیھم (77)، أم بـشھادة 
عـباقـرة كـثیریـن – تـبرز بـطرق مـختلفة "شـفافـیة الـعالـم". ومـن الـمفید أن یـقرأ 
اإلنـسان ھـذا الـكتاب الـرائـع "كـتاب الـطبیعة"، الـمفتوح أمـام كـل مـّنا. ویـبدو أن مـا 
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یـقرأه عـقل الـشاّب وقـلبھ یـتوافـق كـلیاً ومـا تسـتحث عـلیھ الـحكمة بـقولـھا: "اكتسـب 
الحكمة، اكتسب الفطنة... ال تھملھا فتحفظك، أحببھا فترعاك" (78). 

لـقد أصـبح إنـسان الـیوم، خـاّصـة فـي مـجال الـثقافـة الـتقنّیة والـصناعـیة الـبالـغة 
الـتطّور، رائـداً یـكتشف الـطبیعة عـلى نـطاق كـبیر ویسـتخدمـھا غـالـباً لـفائـدتـھ 
الـخاّصـة، ویـتلف الـكثیر مـن ثـرواتـھا وجـماالتـھا ویفسـد الـبیئة الـطبیعیة لـحیاتـھ 
األرضـیة. غـیر أن اإلنـسان أعـطي الـطبیعة مـوضـوع إعـجاب وتـأّمـل، وكـمرآة 
كـبیرة لـلعالـم. وفـیھا یـنعكس عھـد الـخالـق مـع خـلیقتھ وقـد جـعل مـحورھـا، مـنذ 

البدء، في اإلنسان المخلوق مباشرة على "صورة" خالقھ. 
ولھـذا، إّنـا نـتمّنى لـكم، أیـھا الشـّبان، أن یـتّم تـقّدمـكم "بـالـقامـة والـحكمة" مـن خـالل 
ھـذه الـرابـطة بـالـطبیعة. خـذوا لـذلـك الـوقـت الـكافـي، وال تبخـلوا بـھ! ارتـضوا الـتعب 
والجھـد الـلذیـن یـرافـقان أحـیانـاً ھـذا االحـتكاك بـالـطبیعة، عـلى األخـّص عـندمـا نـریـد 
 ً أن نـصل إلـى أھـداف صـعبة الـمنال. إّن ھـذا الـتعب خـالّق ویـنطوي فـي وقـت مـعا

على عنصر راحة سلیمة، ال بّد منھا للدرس وللعمل. 
ونجـد أیـضاً ھـذا الـتعب وھـذا الجھـد بـین مـواضـیع الـكتاب الـمقّدس، وخـاّصـة لـدى 

القدیس بولس الذي یشّبھ كل حیاة مسیحیة بسباق في الحلبة (79). 
إّن كـالّ مـنكم لـفي حـاجـة إلـى ھـذا الـتعب وھـذا الجھـد. فـھما ال یـقّویـان الـجسم 
وحسـب، بـل إّن كـل إنـسان یـختبر مـا یـولـیانـھ مـن فـرح السـیطرة عـلى الـذات 
وتـذلـیل الـعقبات والـصعوبـات. ومـا مـن شـّك فـي أن ھـذا عـنصر مـن عـناصـر 

"النمّو" الذي یتمیز بھ الشباب. 
وإّنـا كـذلـك نـتمّنى أن یـتواصـل ھـذا "الـنمّو" مـن خـالل االحـتكاك بـأعـمال اإلنـسان، 
وبـاألحـرى، االحـتكاك بـالـناس األحـیاء. ومـا أكـثر األعـمال الـتي أنجـزھـا الـناس، 
عـلى مـّر الـقرون! ومـا أعـظم مـا فـیھا مـن غـنى وتـنّوع! ویـبدو أن الشـباب شـغوف 
بـالـحّق والـخیر والجـمال الـكامـن فـي أعـمال اإلنـسان. وإذا ظـللنا عـلى اّتـصال بھـذه 
األعـمال فـي حـقل الـكثیر مـن الـثقافـات الـمختلفة، والـفنون، والـعلوم، فـإّنـا نـدرك 
الـحقیقة بـشأن اإلنـسان (الـتي أعـلنھا الـمزمـور الـثامـن إعـالنـاً مـعّبراً)، وبـإمـكان 

ھذه الحقیقة أن تصوغ إنسانّیة كل مّنا وتذھب إلى أعماقھا. 
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ولـكّننا نـبحث خـاصـة فـي اإلنـسان مـن حـیث عـالقـاتـھ مـع سـائـر الـناس. ویـجب أن 
یحـملكم الشـباب، بـفضل ھـذه الـعالقـات، عـلى "الـتقّدم بـالـحكمة". وھـذا ھـو الـزمـن 
الـذي تـقام فـیھ، بـالـحقیقة، عـالقـات جـدیـدة، وعشـرة، وصـداقـات فـي مـحیط أوسـع 
مـن مـحیط الـعائـلة وحـدھـا. ویـنفتح مـجال االخـتبار الـواسـع الـذي لـیس لـھ أھـمّیتھ 
لـمعرفـة األمـور وحسـب، بـل أیـضاً فـي الـوقـت عـینھ، لـتربـیة األخـالق وتھـذیـبھا. 
ویـفید كـل ھـذا االخـتبار الشـباب، ألّنـھ یـولّـد فـي كـل مـنكم حـس الـنقد، وقـبل كـل، 
قـّوة الـتمییز بـین كـل مـا ھـو إنـسانـي. واخـتبار الشـباب ھـذا یـكون سـعیداً – إذا 
تـعلّمتم شـیئاً فشـیئاً مـنھ الـحقیقة الـجوھـریـة الـخاصـة بـاإلنـسان – الـخاّصـة بـكل 
إنـسان وبـكم أنـتم -، وقـد أوجـز الـدسـتور الـراعـوّي "فـرح وأمـل" بـكالم واضـح 
ھذـه الحـقیقة بقـولھـ: "إن اإلنسـان، تلـك الحـقیقة الفـریدـة التـي أرادھاـ هللا لذـاتھـا، ال 

یستطیع أن یجد ذاتھ، إالّ ببذل ذاتھ دون مقابل" (80). 
وھـكذا إّنـا نـتعلّم أن نـعرف الـناس، لـنكون أكـثر إنـسانـیة، بـفضل ھـذه الـقدرة عـلى 
"بـذل الـذات". أن نـكون أنـاسـاً مـن "أجـل اآلخـریـن". إن قـّمة ھـذه الـحقیقة عـن 
اإلنــسان – قــّمة عــلم اإلنــسان – الــتي ال یــمكننا أن نــبلغھا نجــدھــا فــي یــسوع 
الـناصـرّي. ولھـذا إن شـبابـھ ھـام جـداً، فـیما كـان "یـنمو بـالـحكمة... والـنعمة أمـام 

هللا والناس". 
إّنـا نـتمّنى لـكم ھـذا "الـنمّو" بـالـعالقـة مـع هللا. ولھـذا إن الـعالقـة مـع الـطبیعة والـناس 
یـمكن أن تـكون مـفیدة لھـذا الـنمّو بـطریـقة غـیر مـباشـرة، لـكّن الـصالة ھـي الـتي 
تـفیده بـطریـقة مـباشـرة. فـصلّوا وتـعلّموا أن تـصلّوا! افـتحوا قـلوبـكم وضـمائـركـم 
أمـام الـذي یـعرفـكم أكـثر مـما تـعرفـون ذواتـكم. تحـّدثـوا إلـیھ! تـعّمقوا فـي كـالم هللا 

الحّي بقراءة الكتاب المقّدس والتأمل فیھ. 
ھـذه ھـي الـطرق والـوسـائـل الـتي تـقّرب مـن هللا وتـتیح إقـامـة عـالقـة مـعھ. تـذّكـروا 
أّنـھا عـالقـة مـتبادلـة. وهللا یـجب "بـبذلـھ ذاتـھ" بـذالً مـّجانـیاً تـدعـوه لـغة الـكتاب 

المقدس "النعمة"، فاجتھدوا في أن تعیشوا إذن بنعمة هللا! 
لـقد اقـتصرنـا، فـي مـا كـتبنا إلـیكم، عـلى الـكالم عـن أھـّم الـقضایـا الـمتعلّقة، 
بـموضـوع "الـنمّو" والـتقّدم. وتسـتأھـل كـل مـنھا، فـي الـواقـع، شـرحـاً مسھـباً. وھـذا 
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مـا نـأمـل أن یـتّم فـي مـختلف أوسـاط الشـّبان، والـفئات، والحـركـات، والـتنظیمات، 
الـتي ھـي كـثیرة فـي مـختلف الـبلدان مـن كـل قـاّرة، حـیث تسـتوحـي كـل مـنھا 
الـطریـقة الـخاّصـة بـھا فـي الـحیاة الـروحـیة والـعمل الـرسـولـي. وتـسعى ھـذه 
الـمؤسـّسات الـتي یـشارك فـیھا رعـاة الـكنیسة إلـى إرشـاد الشـّبان إلـى طـریـق ھـذا 

"النمّو" الذي یشّكل، نوعاً ما، التحدید اإلنجیلي للشباب. 
  

تحّدي المستقبل األكبر 
15- إن الـكنیسة تـنظر إلـى الشـّبان، وتـرى ذاتـھا حـتى بـطریـقة خـاصـة، فـي 
الشـّبان، فـیكم جـمیعاً وفـي كـل مـنكم، شـابـاً كـان أم شـابـة. ھـذا مـا كـان مـنذ الـبدء، 
أي فـي عھـد الـرسـل. وكـالم الـقدیـس یـوحـنا فـي رسـالـتھ األولـى، ھـو خـیر شـاھـد 
عـلى ذلـك" "اكـتب إلـیكم، أّیـھا الشـّبان، ألّنـكم غـلبتم الشـریـر. كـتبت إلـیكم، أّیـھا 
الـفتیان، ألنـكم عـرفـتم اآلب،... كـتبت إلـیكم، أّیـھا الشـّبان، ألنـكم أقـویـاء، وألن 

كلمة هللا ساكنة فیكم" (81). 
وكـالم الـرسـول یـضاف إلـى حـوار المسـیح مـع الـشاّب، فـي اإلنـجیل، ویـترّدد 
كـصدى قـوّي مـن جـیل إلـى جـیل. إن الـكنیسة فـي عـصرنـا، فـي نـھایـة األلـف 
الـثانـي بـعد المسـیح، تـرى ذاتـھا أیـضاً فـي الشـّبان. وكـیف تـرى الـكنیسة ذاتـھا؟ 
لـیكن تـعلیم المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي شـھادة فـریـدة عـلى ذلـك. إن الـكنیسة تـرى 
ذاتــھا "كــالســّر أي الــعالمــة واألداة لــلوحــدة الــوثــیقة فــي هللا ولــوحــدة الــجنس 
البشـرّي" (82). فھـي إذن تـرى ذاتـھا مـرتـبطة مـع الـعائـلة البشـریـة الـكبرى 
الـمتنامـیة بـاسـتمرار. وتـرى نـفسھا فـي أبـعاد شـامـلة. وتـرى ذاتـھا عـلى دروب 
الـمسكونـیة، أعـني وحـدة جـمیع المسـیحّیین الـتي صـلّى المسـیح عـینھ مـن أجـلھا 
والـتي تـبدو مـلّحة، دونـما جـدل، فـي عـصرنـا. وھـي تـرى ذاتـھا أیـضاً فـي الـحوار 
مـع ابـتاع الـدیـانـات غـیر المسـیحیة ومـع جـمیع الـناس مـن ذوي اإلرادة الـصالـحة. 
وھـذا الـحوار ھـو حـوار الـخالص الـذي یـجب أن یـساھـم فـي إحـالل السـالم فـي 

العالم والعدالة بین الناس. 
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أنـتم، أّیـھا الشـّبان، أمـل الـكنیسة، الـتي تـرى ذاتـھا بھـذه الـطریـقة، وتـرى رسـالـتھا 
فـي الـعالـم. إنـھا تحـدّثـكم عـن ھـذه الـرسـالـة. وھـذا مـا أعـربـت عـنھ الـرسـالـة األخـیرة 
الـصادرة فـي أول كـانـون الـثانـي سـنة 1985 فـي مـناسـبة االحـتفال بـیوم السـالم 
الـعالـمّي. وھـي مـوجـّھة إلـیكم، یـقیناً مـّنا أّن "طـریـق السـالم ھـي أیـضاً طـریـق 
الشـّبان" (السـالم والشـباب یسـیران مـعاً). وھـذا الـیقین ھـو دعـوة وفـي الـوقـت عـینھ 
واجـب: مـّرة أخـرى أن ھـذا یـقضي بـأن تـكونـوا "مسـتعّدیـن لـلدفـاع عـن رجـاء 
إیـمانـكم أمـام كـل مـن یسـتجوبـكم" – الـرجـاء الـذي یـمّیزكـم. إن ھـذا الـرجـاء یـتعلّق، 

على ما ترون، بالقضایا األساسّیة والشاملة. 
إّنـكم تـعیشون یـومـیاً فـي مـا بـین ذویـكم. وتـّتسع ھـذه الـدائـرة شـیئاً فشـیئاً. وھـناك 
أشـخاص یـتكاثـر عـددھـم دائـماً یـشاركـون فـي حـیاتـكم، وأنـتم تـكتشفون بـنفوسـكم مـا 
 ً یشـّدكـم إلـیھم مـن روابـط. وھـذه الـدائـرة مـن األھـل واألصـدقـاء تـختلف تـقریـباً دائـما
عـن سـواھـا وتـتمّیز نـوعـاً مـا. وقـد سـبق للمجـمع الـمسكونـّي الـفاتـیكانـي الـثانـي أن 
الحـظ ھـذه الـفوارق وأعـرب عـنھا فـي دسـتوره الـعقائـدي فـي الـكنیسة، وفـي 
دسـتوره الـراعـوّي حـول الـكنیسة فـي عـالـم الـیوم. قـد یـنشأ شـبابـكم أحـیانـاً فـي 
أوسـاط مـتجانـسة مـن حـیث الـدیـن وأحـیاًن مـتبایـنة وتـقع حـتى عـلى حـدود اإلیـمان 
والـكفر، سـواء أكـان ذلـك مسـتتراً تـحت شـكل الـالإداریـة أم اإللـحاد الـذي یتّخـذ 

أشكاالً متعددة. 
غـیر أنـھ یـبدو أن ھـذه الـفئات مـن الشـّبان، الـمتعّددة الـمتبایـنة، تـشعر أمـام بـعض 
الـقضایـا الـشعور ذاتـھ وتـفّكر وتـنفعل بـطریـقة مـتشابـھة. ویـبدو مـثالً أنـھا تـحسّ 
إحـساسـاً واحـداً وتّتخـذ مـوقـفاً مـوّحـداً مـن ھـذا: وھـو أن ھـناك مـئات اآلالف مـن 
الـناس یـتقلّبون فـي فـقر مـدقـع، وحـتى یـموتـون جـوعـاً، فـیما ھـناك فـي الـوقـت عـینھ 
مـبالـغ خـیالـّیة مـن الـمال تـنفق فـي صـنع األسـلحة الـنووّیـة الـتي یـمكنھا بـعد مـا 
تـكّدس مـنھا فـي المسـتودعـات، مـنذ اآلن مـا تـكّدس، مـن أن تـدفـع الـجنس البشـري 
إلـى تـدمـیر ذاتـھ بـذاتـھ. وھـناك تـوّتـرات أخـرى وتھـدیـدات مـماثـلة لـم یـعرف تـاریـخ 
البشـر حـتى الـیوم مـا یـشابـھھا ضـخامـة وانـتشاراً. وقـد تحـّدثـت الـرسـالـة الـصادرة 
فـي أول كـانـون الـثانـي الـماضـي الـتي أشـرنـا إلـیھا، عـن ھـذا كـلّھ. لھـذا لـن نـعود إلـى 
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الـكالم عـن ھـذه الـقضایـا. إّنـا جـمیعاً واعـون أن فـي أفـق حـیاة الـمیلیارات مـن 
الـناس الـذیـن تـتألّـف مـنھم الـعائـلة البشـریـة، فـي نـھایـة األلـف الـثانـي بـعد المسـیح، 

تلوح، على ما یبدو، إمكانّیة وقوع بالیا وكوارث لم یسبق لھا مثیل. 
یـمكنكم، أّیـھا الشـّبان، والـحالـة ھـذه، أن تـسألـوا بـحّق األجـیال الـسابـقة: لـماذا 
وصـلنا إلـى ھـنا؟ لـماذا بـلغنا ھـذه الـحالـة الـتي تھـّدد البشـریـة جـمعاء عـلى وجـھ 
األرض؟ مـا ھـي أسـباب الـظلم الـتي تـؤذي الـنظر؟ لـماذا ھـناك كـثیر مـن الـناس 
یـموتـون جـوعـاً؟ والـمالیـین مـن المھّجـریـن عـلى الحـدود؟ وحـاالت كـثیرة تـمتھن 
فــیھا أبســط حــقوق اإلنــسان؟ لــماذا ھــناك كــثیر مــن الــمساجــین وكــثیر مــن 
الـمعتقالت؟ وكـثیر مـن الـعنف الـمنّظم؟ وكـثیر مـن الـضحایـا الـبریـئة؟ وكـثیر مـن 
الـرجـال الـذیـن یـعامـلون أسـوأ مـعامـلة؟ وكـثیر مـن الـتنكیل؟ وكـثیر مـن الـتعذیـب 
یسـتھدف جسـد اإلنـسان وضـمیره؟ وفـي وسـط ھـذا كـلّھ، ھـناك واقـع وھـو أن 
بـعض الشـّبان تـثّقل ضـمیرھـم ضـحایـا عـدیـدة بـریـئة، ألن ھـناك مـن رّسـخ فـي 
اعـتقادھـم أن بـاإلسـتطاعـة، عـن ھـذه الـطریـق – طـریـق اإلرھـاب الـمنّظم – 

تحسین العالم. وتسألون إذن مّرة أخرى: لماذا؟ 
بـإمـكانـكم أنـتم، أّیـھا الشـّبان، أن تـطرحـوا ھـذه األسـئلة، ویـجب أن تـطرحـوھـا. 
والـقضیة تـتعلق بـعالـم تـعیشون فـیھ الـیوم وسـتعیشون فـیھ غـداً، بـینما الـذیـن 
یـتقّدمـونـكم الـعمر یـكونـون قـد ذھـبوا. تـسألـون إذن بـحق: لـماذا ھـذا الـتقدم الـعظیم 
الـذي أحـرزتـھ البشـریـة – والـذي ال یـمكن مـقارنـتھ بـأّي تـقّدم سـابـق فـي أي عـصر 
مـن عـصور الـتاریـخ – فـي حـقول الـعلم والـتقنّیة! لـماذا الـتقّدم فـي سـیطرة اإلنـسان 
عـلى الـمادة یـنقلب عـل اإلنـسان مـن عـّدة وجـوه؟ وتـسألـون بـحّق أیـضاً، ودونـما 
شـّك وأنـتم تـشعرون بـالـخوف: أفـلیس بـاإلمـكان تـبدیـل ھـذه الـحال؟ ھـل نسـتطیع أن 

نبّدلھا؟ 
ھـذا مـا تـسألـونـھ بـحّق. أجـل، وھـذا ھـو الـسؤال األسـاسـّي الـمطروح فـي مـحیط 

جلیكم.  
ویـتواصـل بھـذه الـصیغة حـواركـم مـع المسـیح الـذي ابـتدأ یـومـاً فـي اإلنـجیل. لـقد 
 ً سـأل ذلـك الـشاّب: "مـاذا أعـمل ألرث حـیاة األبـد؟". وتـطرحـون الـسؤال وفـقا
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لـلمرحـلة الـتي أنـتم فـیھا شـّبان: مـاذا یـجب أن نـعمل لـكیال تـتحّول الـحیاة - حـیاة 
البشـر الـمزدھـرة - إلـى مـقبرة الـموت الـنووّي؟ مـاذا یـجب أن نـعمل لـكیال تتسـلّط 
عـلینا خـطیئة الـظلم الـشامـل؟ خـطیئة احـتقار اإلنـسان وامـتھان كـرامـتھ، رغـم 
اإلعـالنـات الـكثیرة الـتي تـثبت ھـذه الـحقوق؟ مـاذا عـلینا أن نـعمل؟ وأیـضاً: ھـل 

سنعرف أن نعمل؟ 
إن السـید المسـیح یـجیب كـما أجـاب مـن قـبل، أجـیال الـكنیسة فـي الـقرون األولـى 
بـلسان الـرسـول: "أكـتب إلـیكم، أیـھا الشـّبان، ألنـكم غـلبتم الشـریـر. كـتبت إلـیكم أیـھا 
الـفتیان، ألنـكم عـرفـتم اآلب... كـتبت إلـیكم، أیـھا الشـبان، ألنـكم أقـویـاء، وألن 

كلمة هللا ساكنة فیكم" (83). 
وأقـوال الـرسـول الـتي تـرقـى إلـى مـایـقارب األلـفي سـنة، ھـي أیـضاً جـواب 
لـعصرنـا. وھـي تـتكلم لـغة بسـیطة جـازمـة، ھـي لـغة اإلیـمان الـذي یحـمل فـیھ 
االنـتصار عـلى الشـر الـكائـن فـي الـعالـم: "وھـذه الـغلبة الـتي قھـرت الـعالـم، ھـي 

إیماننا" (84). 
وھـذه الـكلمات تسـتمّد قـّوتـھا مـن االخـتبار الـرسـولـي - واخـتبار األجـیال الـمتعاقـبة 
- وھـو اخـتبار الـصلیب وقـیامـة المسـیح. وبھـذا االخـتبار یـتوّطـد اإلنـجیل. وبـھ 

تتوّطد - فیما یتوّطد حقیقة حوار المسیح مع شاب اإلنجیل. 
فـلنتوقـف إذن، فـي خـتام ھـذه الـرسـالـة، عـلى ھـذه األقـوال الـرسـولـیة الـتي ھـي، فـي 

الوقت عینھ، تشّجعكم وتتحّداكم، وھي أیضاً تشكل جواباً. 
فــي قــلوبــكم الــفتّیة تــختلج رغــبة فــي اإلخــّوة الــحق بــین جــمیع الــناس، دونــا 
انـقسامـات، وال مـنازعـات، وال تـمییزات. أجـل إنـكم تحـملون فـیكم، أیـھا الشـبان، 
رغـبة فـي اإلخـوة والـتضامـن الـمتعّدد الـجوانـب، وال تـرغـبون، خـالفـاً لـذلـك، فـي 
صـراع اإلنـسان لـإلنـسان، أیـاً یـكن شـكل ھـذا الـصراع. أولیسـت ھـذه الـرغـبة فـي 
اإلخـوة - اإلنـسان قـریـب اإلنـسان، اإلنـسان أخـو اإلنـسان - شـھادة، عـلى مـا كـتب 
الـرسـول، عـلى أنـكم "تـعرفـون اآلب"؟ وفـي الـواقـع، لـیس ھـناك أخـوة، إالّ عـندمـا 

یكون ھناك أب. وحیثما یكن اآلب، یكن ھناك أخوة. 
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وإذا كـنتم تحـملون فـي نـفوسـكم رغـبة فـي اإلخـّوة، فھـذا مـعناه أن "كـالم هللا ثـابـت 
فـیكم". والـعقیدة الـتي أعـطانـاھـا المسـیح والـتي أسـماھـا بـحق "الـبشارة الـمفرحـة" 
ھـي ثـابـتة فـیكم. وھـي دائـماً عـلى شـفاھـكم أو عـلى األقـل راسـخة فـي قـلوبـكم، ھـي 
صـالة الـرب الـتي تـبدأ بھـذه الـكلمة: "أبـانـا". إن ھـذه الـصالة، فـیما تظھـر اآلب، 
تـؤكـد فـي الـوقـت عـینھ، إن الـناس أخـوة، وھـي تـضاد بـكل مـا فـیھا مـن مـحتوى، 
جـمیع الـمشاریـع الـنابـعة مـن مـبدأ صـراع اإلنـسان لـإلنـسان، أیـاً یـكن شـكلھ. إن 
صـالة "األبـانـا" تـبعد قـلوب الـناس عـن الـعداوة والـحقد، واإلرھـاب، والـتمییز، 

والحاالت التي تمتھن فیھا كرامة اإلنسان وحقوقھ. 
إن الـرسـول قـد كـتب أنـكم، أنـتم الشـّبان أقـویـاء بـالـرسـالـة اإللھـیة: بـالـرسـالـة الـتي 
یـعرب عـنھا إنـجیل المسـیح والـتي تـوجـزھـا صـالة "األبـانـا". أجـل، أنـتم أقـویـاء 
بھـذا الـتعلیم اإللھـي، أنـتم أقـویـاء بھـذه الـصالة. أنـتم أقـویـاء، ألن ھـذه الـصالة تـضع 
فـیكم الـمحبة، واألنـاة، واحـترام اإلنـسان، حـیاتـھ، كـرامـتھ، ضـمیره، مـعتقداتـھ، 

وحقوقھ. إذا "عرفتم اآلب"، كنتم أقویاء بقوة اإلخوة البشریة ذاتھا. 
إنـكم أقـویـاء أیـضاً لـلقتال، ال لـقتال اإلنـسان، بـاسـم أیـة عـقیدة أو مـمارسـة مـنقطعة 
عـن أصـول اإلنـجیل ذاتـھا – بـل أقـویـاء لـمحاربـة الشـر، الشـر الـصحیح. كـل مـا 
یھـین هللا وكـل ظـلم، وكـل اسـتغالل، وكـل زیـف وكـذب، وكـل مـا یھـین ویـحّقر، 
وكـل مـا یفسـد الـحیاة المشـتركـة والـعالقـات بـین الـناس، وكـل جـرم یـؤذي الـحیاة، 

وكل خطیئة. 
لـقد كـتب الـرسـول: "لـقد غـلبتم الشـریـر". ھـذا صـحیح. ویـجب دائـماً أن تـعودوا 
إلـى أصـول الشـر والخـطیئة فـي تـاریـخ البشـریـة والـكون، مـثلما عـاد المسـیح إلـى 
ھـذه األصـول لسـّر الـفصح، سـّر صـلیبھ وقـیامـتھ. ال تـخافـوا مـن أن تـسّموا صـانـع 
الشـر األول بـاسـمھ: "الشـریـر". إن الـحیلة الـتي لـجأ إلـیھا وال یـزال یـلجأ إلـیھا 
تـقوم عـلى أنـھ ال یـكشف عـن نـفسھ، لـكي ینتشـر الشـّر الـذي غـرسـھ، مـنذ الـبدء، 
بـفعل اإلنـسان عـینھ، وبـفعل األنـظمة والـعالقـات بـین الـناس، وبـین الـطبقات 
واألمـم... لـكي یـصبح دائـماً أكـثر فـأكـثر خـطیئة "الـبنى"، ولـكیال ُیسـتطاع أن ُیـّدل 
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عـلیھ، بـسھولـة، "كخـطیئة شـخصیة"، ولـكي یـشعر اإلنـسان بـالـتالـي أنـھ "محـّرر" 
نوعاً ما، وأن یتأّصل، في الوقت عینھ، في المزید من الشّر. 

یـقول الـرسـول: "أیـھا الشـّبان، أنـتم أقـویـاء": یـجب فـقط أن "تـثبت كـلمة هللا فـیكم". 
أنـتم إذن أقـویـاء، ویـمكنكم بـالـتالـي أن تـنفذوا إلـى حـبائـل الشـر الـخفّیة وتـجعلوه 
ة، وفيـ الوـقتـ عیـنھ، مشدـوداً أكثـر إلىـ هللا. وفيـ الوـاقعـ ال  أكثـر إنسـانیـة وأخوـّ
یمـكن قطـع العـالمـ عنـ هللا وال وضعـھ فيـ موـاجھـة معـھ فيـ قلـب اإلنسـان. وال 
یـمكن فـصل اإلنـسان عـن هللا، وحـملھ عـلى مـعاداتـھ. وھـذا مـا یـخالـف طـبیعة 
الـعالـم وطـبیعة اإلنـسان: وھـذا مـا یـخالـف حـقیقة األمـور عـینھا الـذاتـیة الـتي تـؤلـف 
كـل "الـواقـع". فـي الـحقیقة، إن قـلب اإلنـسان قـلق، حـتى یسـتقر فـي هللا. إن قـول 

القدیس اغسطینوس ھذا العظیم، لن یفقد أبداً واقعیتھ (85). 
  

رسالة الختام 
16- ھـو ذا نـحن نـضع بـین أیـدیـكم، أیـھا الشـّبان األصـدقـاء، ھـذه الـرسـالـة الـتي 
تـتّبعت دقـائـق الـحوار الـذي أجـراه السـید المسـیح مـع الـشاب فـي اإلنـجیل والـتي 
نــبعت مــن شــھادة الــرســل ومســیحي الــعصور األولــى. إّنــا نعھــد إلــیكم بھــذه 
الـرسـالـة، فـي ھـذه الـسنة الـحاضـرة الـمخّصصة للشـباب، فـیما نـحن نـقترب مـن 
نـھایـة األلـف الـثانـي المسـیحي. إّنـا نعھـد بھـذا إلـیكم فـي ھـذه الـسنة الـتي تـذّكـر 
بـمرور عشـریـن سـنة عـلى اخـتتام المجـمع الـمسكونـي الـفاتـیكانـي الـثانـي الـذي دعـا 
الشـّبان "أمـل الـكنیسة" (86)، والـذي وّجـھ إلـى الشـّبان یـومـئذ – كشـّبان الـیوم 
وشـّبان الـغد – "رسـالـتھ األخـیرة" الـتي ظھـرت فـیھا الـكنیسة عـلى أنـھا حـقاً شـباب 
الـعالـم، وھـي الـتي "تـمتلك مـا یـجعل الشـباب جـّذابـاً بـما ھـو عـلیھ مـن قـوة وسحـر 
وجـمال: أي الـقدرة عـلى الـفرح بـما یـبدأ، وعـلى الـبذل دونـما مـقابـل، وعـلى 

التجّدد، وعلى اإلنطالق إلى إحراز انتصارات جدیدة" (87). 
لـقد قـمنا بـذلـك فـي یـوم أحـد الـشعانـین، وھـو الـیوم الـذي تـمكّنا فـیھ مـن لـقاء 
الـعدیـدیـن مـن بـنیكم، اآلتـین قـیامـاً بـواجـب الـحج فـي الـساحـة الـمؤدیـة إلـى كـنیسة 
مـار بـطرس ھـنا فـي رومـا. وفـي ھـذا الـیوم یـصلي مـعكم أسـقف رومـا مـن أجـل 
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جـمیع شـّبان الـعالـم، ومـن أجـل كـل مـنھم، فـتیان وفـتیات. إّنـا نـصلّي فـي جـماعـة 
الـكنیسة لـكي تـكونـوا – فـي الـظروف الـصعبة الـتي نـعیش فـیھا – "مسـتعّدیـن 
دائـماً لـلدفـاع عـن رجـاء إیـمانـكم أمـام كـل مـن یسـتجوبـكم". أجـل، ألن المسـتقبل 
یـتوّقـف عـلیكم، وألن نـھایـة ھـذا األلـف وبـدایـة األلـف الجـدیـد تـتعلّقان بـكم. وھـكذا 
ال تـكونـوا مـتكاسـلین. تحـّملوا مـسؤولـیاتـكم فـي جـمیع الـحقول الـتي تـنفتح أمـامـكم 
فـي عـالـمنا! فـاألسـاقـفة والـكھنة یـصلّون أیـضاً مـعكم، فـي كـل مـكان، عـلى ھـذه 

النّیة. 
وإّنـا إذ نـصلّي ھـكذا فـي الجـماعـة الـكبرى، جـماعـة شـّبان الـكنیسة كـلھا، وكـل 
الـكنائـس، نـّتجھ بـأنـظارنـا إلـى مـریـم الـتي رافـقت المسـیح مـنذ بـدء رسـالـتھ بـین 
الـناس. ھـذه ھـي مـریـم الـتي تـدّخـلت فـي قـانـا الجـلیل مـن أجـل الشـّبان، والـعروسـین 
الجـدیـدیـن، عـندمـا أعـوز الخـمر، فـي ولـیمة الـعرس، الـمدعـوّیـن. إذ ذاك خـاطـبت 
أم یـسوع الـرجـال الـذیـن كـانـوا ھـناك یـقومـون بـالخـدمـة فـي الـولـیمة، قـائـلة لـھم: 

"افعلوا ما یقولھ لكم" (88). إنھ ھو المسیح. 
إّنـا نـكّرر نـحن قـول أم هللا ھـذا، فـنتوّجـھ بـھ إلـیكم، أنـتم، أیـھا الشـّبان، وإلـى كـل 
مـنكم، شـّبانـاً وشـاّبـات: "افـعلوا مـا یـقولـھ لـكم المسـیح". وإّنـا نـباركـكم بـاسـم الـثالـوث 

األقدس. آمین. 
  

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

  
البابا یوحنا بولس الثاني 
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