
رسالة 

قداسة البابا بندكتس السادس عشر 
لمناسبة الیوم العالمي الثاني والعشرین للشباب 

  

"أحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم" (یو 13، 34) 

الفاتیكان، 5 فبرایر zenit.org 2007 ? ننشر في ما یلي رسالة البابا بندكتس 

السادس عشر للیوم العالمي الثاني والعشرین للشباب، التي صدرت یوم االثنین. 

سُیحتفل بھذا الیوم على صعید أبرشي یوم أحد الشعانین وھو بعنوان: "أحبوا بعضكم 

بعضاً كما انا أحببتكم". 

أیـھا الشـباب األعـزاء، بـمناسـبة الـیوم الـعالـمي الـثانـي والعشـریـن للشـباب، الـذي سـُیحتفل بـھ 

فـي األبـرشـیات فـي أحـد الـشعانـین الـمقبل، أود أن أتـأمـل مـعكم بـكلمات یـسوع: "أحـبوا 

بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم" (یو 13، 34). 

ھل الحب ممكن؟ 
لـدى كـل شـخص الـرغـبة فـي أن یـِحب وأن ُیـحب. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، كـم مـن الـصعب 

أن ُنـِحب، وكـم مـن االخـطاء واإلحـباطـات تـمر بـھا الـمحبة! لـدرجـة أن ھـناك مـن یـشكك فـي 

إمـكانـیة الـحب. وإذا مـا كـان الـنقص او خـیبات األمـل الـعاطـفیة تـجعلنا نـظّن بـأن الـمحبة ھـو 

أوتـوبـیا، فھـل یـجب االسـتسالم؟ كـال! الـحب مـمكن، وھـدف رسـالـتي ھـذه ھـو اإلسـھام فـي 

إحـیاء الـثقة بـالـحب الـحقیقي، األمـین والـقوي، لـدى كـّل واحـد مـنكم، أنـتم، مسـتقبل وأمـل 

د السـالم والـسعادة؛ مـحبة تـربـط بـین األشـخاص، وتـشعرھـم  اإلنـسانـیة. إنـھا مـحبة تـولـِّ

بـالحـریـة فـي االحـترام الـمتبادل. لـنقم مـعاً، مـن خـالل ثـالث نـقاط، بمسـیرة "الكـتشاف" 

المحبة. 
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هللا، ینبوع المحبة 
 ً الـفكرة األولـى تـتعلق بـینبوع الـمحبة الـحقیقي، الـفریـد: إنـھ هللا. وھـذا مـا یظھـره جـلیا

الـقدیـس یـوحـنا بـقولـھ: "هللا مـحبة" (1 یـو 4، 8-16)؛ وھـو ال یـریـد أن یـقول فـقط بـأن هللا 

یـحبنا، بـل أن هللا نـفسھ ھـو یـنبوع الـمحبة. نـحن إذن أمـام ظـھور مـنیر لـمصدر الـمحبة 

الـذي ھـو السـر الـثالـوثـي: فـي هللا، الـواحـد والـثالـوث، ھـناك مـحبة أبـدي مـتبادل بـین 

شـخصي اآلب واإلبـن، وھـذا الـمحبة لیسـت طـاقـة أو شـعوراً، وإنـما ھـي شـخص، إنـھا 

الروح القدس. 

صلیب المسیح ُیظھر بالكامل محبة هللا 
الـنقطة الـثانـیة فـي تـأمـلنا ھـي: كـیف یظھـر لـنا هللا-الـمحبة؟ بـید أن عـالمـات الـمحبة اإللھـیة 

ظـاھـرة فـي الخـلیقة، بـلغ ظـھور سـر هللا مـأله فـي التجّسـد، عـندمـا صـار هللا إنـسانـاً. فـي 

المسـیح، اإللـھ الـحقیقي واإلنـسان الـحقیقي، عـرفـنا مـلء الـمحبة. فـي الـواقـع، "إن حـداثـة 

العھــد الجــدیــد الــحقیقیة، كــما جــاء فــي Deus caritas est  ال تــكمن فــي األفــكار 

الجدـیدـة، وإنمـا فيـ صوـرة المسیـح نفـسھ، الذـي یعـطي لحمـاً ودماـً للـمفاھیـم ? فيـ واقعـیة ال 

مـثیل لـھا" (رقـم 12). إن ظـھور الـمحبة اإللھـیة یـبلغ كـمال مـلئھ عـلى الـصلیب، كـما یـؤكـد 

الـقدیـس بـولـس: " أمـا هللا فـقد دل عـلى مـحبتھ لـنا بـأن المسـیح قـد مـات مـن أجـلنا إذ كـنا 

خـاطـئین" (رومـا 5، 8).یـمكن لـكل واحـد مـنا أن یـقول دون خـوف: "المسـیح احـبني وبـذل 

نـفسھ ألجـلي" (أفـسس 5، 2). افتـداناـ بدـمھـ، وأحبـنا جمـیعاً بحـب شغـوف وأمیـن، حبـ بال 

حـدود. الـصلیب، جـھالـة لـلعالـم، وفـضیحة لـعدد كـبیر مـن الـمؤمـنین، ولـكنھ "حـكمة هللا" 

لـمن یشـّرعـون لـھ االبـواب لـیلمسھم فـي عـمق أعـماقـھم، "ألن الحـماقـة مـن هللا أكـثر حـكمة 

مـن الـناس، والـضعف مـن هللا أوفـر قـوة مـن الـناس" (اقـور 1، 24-25). الـمصلوب، 

الـذي بـعد الـقیامـة یحـمل عـالمـات آالمـھ، یـكشف عـن "الـتزیـیف" واألكـاذیـب حـول هللا. 

المسـیح ھـو حـمل هللا الـذي یحـمل خـطیئة الـعالـم ویـقتلع الـكراھـیة مـن قـلب االنـسان. ھـذه 

ھي "ثورتھ" الصادقة: المحبة. 
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أن نحب القریب كما المسیح أحبنا 
نـنتقل الـنقطة الـثالـثة فـي تـأمـلنا. عـلى الـصلیب صـرخ المسـیح: "أنـا عـطشان" (یـو 19، 

28): یظھـر بـذلـك عـطشاً لـُیِحب وُیـَحب مـن قـبل كـل واحـد مـنا. فـقط إذا تـوصـلنا الـى فـھم 

عـمق وأھـمیة ھـكذا سـر، نـعي حـاجـة وضـرورة أن نـحبھ بـدورنـا "كـما" أجـبنا. وھـذا یـعني 

ایـضاً ? إذا لـزم االمـر ? أن نـضحي بـحیاتـنا مـن أجـل إخـوتـنا. فـي العھـد الـقدیـم قـال هللا: 

"أحـب قـریـبك كـنفسك"، ولـكن حـداثـة المسـیح تـكمن فـي أن الـمحبة عـلى مـثالـھ تـعني أن 

نحب الجمیع، دون تمییز، حتى االعداء، "والى النھایة" (أنظر یوحنا 13، 1). 

شھود لمحبة المسیح 
أود أن أتـوقـف اآلن عـند ثـالثـة أمـكنة مـن الـحیاة الـیومـیة، انـتم مـدعـوون فـیھا، أیـھا الشـباب 

االعـزاء، الـى إظـھار مـحبة هللا. الـمكان األول ھـو الـكنیسة، عـائـلتنا الـروحـیة الـمؤلـفة مـن 

جـمیع تـالمـیذ المسـیح، وھـو الـذي قـال: " ویـعرف الـناس جـمیعاً أنـكم تـالمـیذي إذا أحـبَّ 

بــعضكم بــعضاً" (یــو 13، 15)، عــززوا، بــانــدفــاعــكم ومــحبتكم، نــشاطــات الــرعــایــا 

والجـماعـات والحـركـات الكنسـیة وفـرق الشـبیبة الـتي تـنتمون إلـیھا. إجھـدوا فـي الـبحث عـن 

خـیر اآلخـر، فـي االمـانـة اللـتزامـاتـكم. ال تـترددوا فـي التخـلي بـفرح عـن سـلَوِتـكم، إقـبلوا 

بـطیبة قـلب الـتضحیات الـضروریـة، إشھـدوا عـلى مـحبتكم األمـینة لـیسوع مـعلنین إنـجیلھ 

خاصة بین أترابكم. 

التحضیر للمستقبل 
الـمكان الـثانـي الـذي انـتم فـیھ مـدعـوون لـلتعبیر عـن الـمحبة والـنمو فـیھا ھـو: اسـتعدادكـم 

للمسـتقبل الـذي یـنتظركـم. إذا كـنتم مخـطوبـین، یـكمن مشـروع مـحبة هللا فـي كـونـكم زوجـین 

وعـائـلة ومـن الـضروري إذن أن تـكتشفا مشـروع الـمحبة ھـذا مـتكلین عـلى مـساعـدة 

الـكنیسة، ومتحـرریـن مـن االحـكام المسـبقة المنتشـرة الـقائـلة بـأن المسـیحیة، مـن خـالل 

وصـایـاھـا وأحـظارھـا، تـقف عـائـقاً فـي وجـھ سـعادة الـحب وتـحول دون ان یـتمتع الـشخص 

بـالـسعادة الـتي یـبحث عـنھا كـّل مـن الـرجـل والـمرأة فـي حـبھما الـمتبادل.إن حـب الـرجـل 
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والـمرأة ھـو أسـاس الـعائـلة البشـریـة، والـزوجـان الـمؤلـفان مـن رجـل وامـرأة، یجـدان 

جـذورھـما فـي تـصمیم هللا االسـاسـي (تـكویـن 2، 18-25). الـتعرف عـلى الـمحبة كـزوجـین 

ھـو مسـیرة رائـعة، تـتطلب تـمرسـاً وجھـداً. فـترة الخـطوبـة، الـضروریـة لـبناء الـزوجـین، ھـي 

فـترة انـتظار وتـحضیر، ُتـعاش فـي عـفة الـتصرفـات واأللـفاظ.كـّل ھـذا یـساعـد فـي الـنضوج 

فـي الـمحبة، فـي االھـتمام واالنـتباه لـآلخـر؛ یـساعـد فـي السـیطرة عـلى الـذات، فـي نـمو 

احـترام اآلخـر، وكـلّھا مـن خـصائـص الـمحبة الـحقیقیة الـتي ال تـبحث بـدرجـة اولـى عـن 

اكـتفائـھا الـذاتـي وال عـن راحـتھا الـخاصـة. فـي صـالتـكم المشـتركـة، أطـلبوا مـن الـرب أن 

یـحفظ وُیـنمي مـحبتكم ویطھـرھـا مـن كـّل أنـانـیة.ال تـتردوا فـي اإلجـابـة بـسخاء عـلى نـداء 

الـرب، ألن الـزواج المسـیحي ھـو دعـوة صـادقـة وحـقیقیة فـي الـكنیسة. وفـي الـوقـت عـینھ ? 

أعـزائـي الشـبان والـشابـات، كـونـوا مسـتعدیـن لـتقولـوا "نـعم" إذا دعـاكـم هللا إلتـباعـھ عـلى 

طـریـق الـكھنوت أو الـحیاة الـمكرسـة. مـثالـكم سـیشجع كـثیریـن مـن أتـرابـكم الـذیـن یـبحثون 

عن السعادة الحقیقیة. 

النمو في المحبة كل یوم 
الـمكان الـثالـث لـلجھود الـتي تـتطلبھا الـمحبة ھـو الـحیاة الـیومـیة بـمختلف عـالقـاتـھا. وأعـني 

بـنوع خـاص الـعائـلة، الـمدرسـة، الـعمل والـوقـت الحـر. أیـھا الشـباب االعـزاء، إعـملوا عـلى 

تـنمیة مـواھـبكم لـیس فـقط لتكسـبوا مـوقـعاً اجـتماعـیاً، وإنـما ایـضاً لـمساعـدة اآلخـریـن "عـلى 

روا قـدراتـكم، لـیس فـقط لـتصبحوا اكـثر "مـنافـسة" و "إنـتاجـاً"، وإنـما لـتكونـوا  الـنمو". َطـوِّ

"شـھوداً لـلمحبة". الـى جـانـب التنشـئة الـمھنیة، تـعّمقوا فـي الـمعرفـة الـدیـنیة الـتي تـساعـدكـم 

فـي تـأدیـة رسـالـتكم بـطریـقة مـسؤولـة.وادعـوكـم بـنوع خـاص الـى الـتعمق بـعقیدة الـكنیسة 

االجـتماعـیة لـتنیر، بـمبادئـھا، نـشاطـاتـكم فـي الـعالـم. ولـیجعلكم الـروح الـقدس خـالّقـین فـي 

الـمحبة، مـواظـبین فـي الـتزمـاتـكم ومـقدامـین فـي مـبادراتـكم، لـتساھـموا فـي بـناء "حـضارة 

المحبة". أفق المحبة غیر محدود: إنھ العالم أجمع! 

"اإلقدام على المحبة" على خطى القدیسین 
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أیـھا الشـباب االعـزاء، أود أن أدعـوكـم الـى "اإلقـدام عـلى الـمحبة"، وأن ال تـقبلوا فـي 

حـیاتـكم سـوى مـحبة قـویـة وجـمیلة، قـادرة عـلى أن تـحّول الـوجـود كـلّھ الـى تـحقیق ھـبة 

ذواتـكم z ولـإلخـوة، مـتمثلین بـالـذي ? بـواسـطة الـمحبة? انـتصر الـى األبـد عـلى الـكراھـیة 

والـموت (رؤیـا 5، 13). الـمحبة ھـي الـقوة الـوحـیدة الـقادرة عـلى تـبدیـل قـلب اإلنـسان 

والبشـریـة جـمعاء، حـیث تـثمر الـعالقـات بـین الـرجـال والـنساء، بـین األغـنیاء والـفقراء، بـین 

الـثقافـات والـحضارات. كـل ھـذا یظھـر فـي حـیاة الـقدیسـین ? أصـدقـاء هللا الـحقیقیین ? 

الـذیـن یـعكسون ھـذه الـمحبة الـممیزة.اجتھـدوا فـي الـتعرف عـلیھم، أطـلبوا شـفاعـتھم، امـتثلوا 

بـمثل حـیاتـھم. أتـوقـف فـقط عـند االم تـریـزا الـتي أرادت أن تـلبي نـداء المسـیح "أنـا عـطشان" 

? صـرخـة لمسـتھا فـي الـعمق ? فـبدأت بجـمع الـمنازعـین فـي طـرقـات كـالـكوتـا فـي الـھند. 

ومـنذ ذلـك الـحین، بـاتـت رغـبة حـیاتـھا أن تـروي عـطش مـحبة یـسوع لـیس بـالـكالم وإنـما 

بـأفـعال حسـیة واقـعیة، نـاظـرة الـى وجـھھ الـمشوه، فـي وجـوه أفـقر الـفقراء: "فـي كـل مـرة 

تـفعلون ھـذا ألحـد إخـوتـي ھـؤالء الـصغار، فـلي أنـا فـعلتموه" (أنـظر مـتى 25، 40). 

رسالة ھذه الشاھدة المتواضعة للحب اإللھي انتشرت في العالم بأكملھ. 

سر المحبة 
أعـطي لـكل واحـد مـنا، أیـھا االصـدقـاء األعـزاء، الـقدرة لـیصل الـى ھـذه الـدرجـة مـن 

الـمحبة، ولـكن فـقط مـن خـالل الـلجوء الـى الـنعمة اإللھـیة. وحـدھـا مـساعـدة الـرب، تـشجعنا 

علـى الھرـب منـ االستـسالم أماـم ضخـامةـ التـزامنـا وتبـعث فیـنا الشـجاعةـ لتـحقیق ماـ ال 

یـمكن لـعقل إنـسانـي أن یـفكر بـھ.الـلقاء مـع الـرب فـي الـصالة، یـساعـدنـا عـلى الـبقاء فـي حـالـة 

مـن الـتواضـع، مـتذكـریـن أنـنا "خـدم ال خـیر فـیھم" (أنـطر اوقـا 17، 10). اإلفـخارسـتیا 

بـنوع خـاص ھـي مـدرسـة الـمحبة الـكبیرة. عـند الـمشاركـة الـمنتظمة فـي الـقداس اإللھـي، 

وعـند مـضي اوقـات بـرفـقة یـسوع فـي أوقـات طـویـلة مـن الـسجود، یـكون مـن السھـل إدراك 

مـا ھـو الـعرض والـطول والـعلو والـعمق، وعـمق مـحبتھ الـتي تـفوق كـل مـعرفـة (أنـظر 

أفـسس 3، 17-18). ومـن خـالل تـقاسـم الـخبز االفـخارسـتي مـع إخـوتـنا فـي الجـماعـة 
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الكنسـیة، نـود أن نـترجـم مـحبة المسـیح فـي خـدمـة إخـوتـنا الـمجانـیة، كـما فـعلت الـعذراء مـع 

ألیصابات. 

نحو لقاء سیدني 
لـنتذكـر دعـوة الـقدیـس یـوحـنا لـنا: " یـا أبـنائـي الـصغار، ال تـكن مـحبتنا بـالـكالم أو بـالـلسان 

بـل بـالـعمل والـحق، بـذلـك نـعرف أنـنا مـن الـحق" (1 یـو 3، 18-19). أیـھا الشـباب 

االعـزاء، بھـذه الـروح، أدعـوكـم إلـى عـیش الـیوم الـعالـمي الـمقبل للشـباب مـع أسـاقـفتكم فـي 

مـختلف أبـرشـیاتـكم. سـیشكل ھـذا الـیوم محـطة ھـامـة نـحو لـقاء سـیدنـي الـذي یحـمل عـنوان: 

"سـیحّل عـلیكم الـروح الـقدس، فـتتلقون مـنھ الـقدرة وتـكونـون لـي شـھوداً (أعـمال 1، 8). 

فـلتساعـدكـم مـریـم، أم المسـیح وأم الـكنیسة، لـُتسِمعوا فـي كـل مـكان الـصرخـة الـتي غـیَّرت 

العالم: "هللا محبة!". وانا أرافقكم في صالتي وأعطیكم بركتي الرسولیة. 

الفاتیكان، 27 ینایر 2007
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