
رسالة بندكتس السادس عشر 
بمناسبة یوم الشبیبة العالمي 2010 

 ننشر في ما یلي رسالة بندكتس السادس عشر 
بمناسبة یوم الشبیبة العالمي 2010، 
الذي سیحتفل بھ على صعید أبرشي 
نھار أحد الشعانین 28 مارس 2010. 

"أیھا المعلم الصالح، ماذا أعمل ألرث الحیاة األبدیة ؟" (مر 10، 17) 
أیھا  األصدقاء األعزاء، 

یـصادف ھـذا الـعام الـذكـرى الـخامـسة والعشـریـن إلطـالق یـوم الشـبیبة الـعالـمي، الـذي أراده 
الـمكرم یـوحـنا بـولـس الـثانـي كـموعـد سـنوي للشـباب الـمؤمـن فـي الـعالـم كـلھ. كـانـت الـمبادرة 
نـبویـة وحـملت ثـماًرا جـمة، إذ سـمحت  لـألجـیال المسـیحیة الجـدیـدة أن تـلتقي وأن تـصغي 
لـكلمة هللا، وأن تـكتشف جـمال الـكنیسة وأن تـعیش خـبرات إیـمان قـویـة حـملت الـكثیریـن 

إلى خیار تقدیم ذواتھم بالكلیة للمسیح. 
إن یـوم الشـبیبة الـحالـي یـشكل خـطوة نـحو لـقاء الشـبیبة الـعالـمي الـمقبل، الـذي سـیقام فـي 

أغسطس 2011 في مدرید، حیث أرجو أن تتوافدوا بكثرة لعیش حدث النعمة ھذا. 
أود أن أعـرض عـلیكم، بـغیة االسـتعداد لھـذا االحـتفال، بـعض الـتأمـالت حـول مـوضـوع 
ھـذا الـعام: "أیـھا الـمعلم الـصالـح، مـاذا أعـمل ألرث الـحیاة األبـدیـة؟" (مـر 10، 17)، 
المسـتمد مـن حـدث لـقاء یـسوع بـالـشاب الـغني؛ وھـو مـوضـوع عـالـجھ فـي عـام 1985 الـبابـا 

یوحنا بولس الثاني في رسالة جمیلة جًدا ُوجھت ألول مرة إلى الشباب. 
1.   یسوع یلتقي بشاب 

یـخبرنـا إنـجیل الـقدیـس مـرقـس أنـھ بـینما كـان یـسوع "خـارًجـا إلـى الـطریـق، أسـرع إلـیھ 
رجـل فـجثا لـھ وسـألـھ: «أیـھا الـمعلم الـصالـح، مـاذا أعـمل ألرث الـحیاة األبـدیـة ؟» فـقال لـھ 
یسـوع: «لمـ تدـعوـنيـ صاـلحـا ؟ ال صاـلحـ إال هللا وحدـه. أنتـ تعـرف الوـصاـیاـ: ال تقـتل، ال 
تـزن، ال تسـرق، ال تشھـد بـالـزور، ال تـظلم، أكـرم أبـاك وأمـك». فـقال لـھ: «یـا مـعلم ھـذا 
كـلھ حـفظتھ مـنذ صـباي». فحـدق إلـیھ یـسوع فـأحـبھ فـقال لـھ: «واحـدة تـنقصك: اذھـب فـبع 
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مـا تـملك وأعـطھ لـلفقراء، فـیكون لـك كـنز فـي الـسماء، وتـعال فـاتـبعني». فـاغـتم لھـذا الـكالم 
وانصرف حزینا، ألنھ كان ذا مال كثیر" (مر 10، 17 ? 22). 

ھـذا الـنص یـعبر بـشكل رائـع عـن انـتباه یـسوع الـكبیر نـحو الشـباب، نـحوكـم، نـحو تـطلعاتـكم 
وآمـالـكم، ویـبین سـعة رغـبتھ بـلقائـكم شـخصًیا وبـدء حـوار حـمیم مـع كـل مـنكم. یـتوقـف 
یـسوع فـي مسـیرتـھ لـكي یـجیب عـلى سـؤال مـحاوره، مـبیًنا عـن جـھوزیـة وانـفتاح كـامـل 
نـحو ذلـك الـشاب، الـذي یحـركـھ تـوق مـتقد للحـدیـث مـع "الـمعلم الـصالـح"، لـكي یـتعلم مـنھ 
السـیر فـي درب الـحیاة. مـن خـالل ھـذا الـنص اإلنـجیلي، أراد سـلفي أن یـحض كـل مـنكم 
عـلى "إنـماء الـحوار الـشخصي مـع المسـیح حـواًرا ذا أھـمیة أسـاسـیة وجـوھـریـة فـي حـیاة 

كل شاب" (رسالة إلى الشباب، 2). 
2.    حدق إلیھ یسوع فأحبھ 

یشـدد الـقدیـس مـرقـس فـي الـنص اإلنـجیلي عـلى أن یـسوع حـدق إلـى الـشاب وأحـبھ (راجـع 
مـر 10، 21). فـي نـظرة الـرب نجـد قـلب ھـذا الـلقاء الـممیز جـًدا وقـلب كـل خـبرة مسـیحیة. 
بـالـواقـع، إن المسـیحیة لیسـت فـي الـمقام األول شـرعـة أخـالقـیة، بـل ھـي اخـتبار یـسوع 
المسـیح، الـذي یـحبنا شـخصًیا، شـباًبـا ومـسنین، فـقراء وأغـنیاء؛ یـحبنا حـتى عـندمـا نـدیـر لـھ 

ظھورنا. 
فـي تـعلیقھ عـلى الحـدث، یـضیف الـبابـا یـوحـنا بـولـس الـثانـي مـتوجـًھا إلـى الشـباب: "أتـمنى 
لـكم أن تـختبروا نـظرة كھـذه! أتـمنى لـكم أن تـختبروا حـقیقًة كـیف أن یـسوع یـنظر إلـیكم 
بـحب" (رسـالـة إلـى الشـباب، 7). إن حـب المسـیح ھـذا قـد تجـلى بـشكل كـامـل عـلى الـصلیب 
حاـمالً بولسـ إلىـ أن یكـتب باـنذـھاـل: "لقـد أحبـني وبذـل نفـسھ ألجلـي" (غال 2، 20). ولـذا 
یـضیف یـوحـنا بـولـس الـثانـي: "إن إدراكـنا أن اآلب أحـبنا مـنذ الـبدء بـابـنھ، وأن المسـیح 
یـحب كـل مـنا شـخصًیا ودائـًما، یـضحي ركـیزة ثـابـتة لـكل وجـودنـا البشـري" (رسـالـة إلـى 
الشـباب، 7)، ویـسمح لـنا أن نتخـطى كـل الـتجارب: اكـتشاف خـطایـانـا، األلـم، وتـثبیط 

العزیمة. 
نجـد فـي ھـذا الـحب منھـل كـل الـحیاة المسـیحیة والـداعـي األسـاسـي للتبشـیر: إذا الـتقینا حـًقا 

بیسوع، ال یمكننا إال أن نقدم شھادتنا عنھ لمن لم یتلق بعد بنظرتھ! 
3.     اكتشاف مشروع الحیاة 

یـمكننا أن نلحـظ فـي شـاب اإلنـجیل حـالـة شـبیھة جـًدا بـتلك الـتي یـعیشھا كـل مـنكم. فـأنـتم 
أیـًضا أغـنیاء بـالـمآثـر، بـالـطاقـات، بـاألحـالم واآلمـال: ھـذه الـطاقـات تـملكونـھا بـوفـرة! إن 

سنكم بحد ذاتھ یشكل غنى لیس فقط لكم بل لآلخرین، للكنیسة وللعالم. 
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یـسأل الـشاب الـغني یـسوع: "مـاذا یـجب أن أفـعل؟". إن ھـذا الـفصل مـن حـیاتـكم ھـو زمـن 
اكـتشاف: لـلعطایـا الـتي أسـبغھا هللا عـلیكم ولـمسؤولـیاتـكم. إنـھ أیـًضا زمـن خـیارات أسـاسـیة 
لـبناء مشـروع حـیاتـكم. إنـھ زمـن الـتساؤل عـن مـعنى وجـودكـم األصـیل: "ھـل أنـا راٍض 

عن حیاتي؟ ھل ینقصني شيء؟". 
أسـوة بـالـشاب فـي اإلنـجیل، أنـتم أیـًضا تـعیشون حـاالت عـدم اسـتقرار، وقـلق وألـم تحـملكم 
إلـى الـتوق لـحیاة ال یـطبعھا الـفتور وإلـى الـسؤال: مـا ھـو كـنھ الـحیاة الـناجـحة؟ مـاذا یـجب 
أن أفـعل؟ مـا ھـو مشـروع حـیاتـي؟ "مـاذا یـجب أن أفـعل لـكي یـكون لـحیاتـي قـیمة كـامـلة 

ومعنى كامل؟" (المرجع نفسھ، 3). 
ال تـخافـوا مـن مـواجـھة ھـذه األسـئلة! فـبدل أن تـخنقكم، إنـما ھـي تـعّبر عـن األشـواق الـسامـیة 
الـتي تـخفق فـي قـلبكم. وبـالـتالـي یـجب اإلصـغاء إلـیھا. فھـي ال تـنتظر أجـوبـة سـطحیة، بـل 

أجوبة قادرة أن تشبع توقعاتكم األصیلة للحیاة وللسعادة. 
إذا مـا أردتـم أن تـكتشفوا مشـروع الـحیاة الـذي یـمكنھ أن یحـملكم إلـى الـسعادة، أصـغوا إلـى 
هللا، فـھو یـملك مشـروع حـب لـكل مـنكم. تـضرعـوا إلـیھ بـثقة: "یـا رب، مـا ھـو مشـروعـك 
كـخالـق وأب لـحیاتـي؟ مـا ھـي إرادتـك؟ أنـا أریـد أن أحـققھا". كـونـوا عـلى ثـقة بـأنـھ سـیجیبكم. 

ال تخافوا من جوابھ! "فاu أكبر من قلبنا وھو یعرف كل شيء!" (1 یو 3، 20). 
4.   تعال واتبعني! 

یـدعـو یـسوع الـشاب الـغني لـكي یـذھـب أبـعد مـن إشـباع تـوقـھ ومـشاریـعھ الـشخصیة، فـیقول 
لـھ: "تـعال واتـبعني!". الـدعـوة المسـیحیة تـنبع مـن اقـتراح حـب مـن ِقـَبل الـرب، ویـمكن 
تـحقیقھا فـقط بـفضل جـواب حـب: "یـدعـو یـسوع تـالمـیذه لھـبة الـذات الـكامـلة، دون حـساب 
ودون مـنفعة، فـي ثـقة مـطلقة بـاu. یـقبل الـقدیـسون ھـذه الـدعـوة الـملحة، ویـتبعون بـتواضـع 
مـطواع المسـیح الـمصلوب والـقائـم. إن كـمالـھم، مـن مـنطلق اإلیـمان الـذي ال یـمكن فـھمھ 
أحـیاًنـا مـن الـناحـیة البشـریـة، یـكمن فـي عـدم االرتـكاز واالنـطواء عـلى ذواتـھم، بـل فـي 

اختیار التیار المعاكس والعیش بحسب اإلنجیل". 
عـلى مـثال الـكثیر مـن تـالمـیذ المسـیح، اقـبلوا أنـتم أیـًضا، أیـھا األصـدقـاء األعـزاء، الـدعـوة 
إلـى اتـباع المسـیح، وإلـى الـعیش بـعمق وبـخصب فـي ھـذا الـعالـم. بـواسـطة الـعماد، یـدعـو 
الـرب كـل مـنا التـباعـھ فـي عـملنا الـملموس، ولـمحبتھ فـوق كـل شـيء ولخـدمـتھ فـي اإلخـوة. 
لـألسـف، إن الـشاب الـغني لـم یـقبل دعـوة یـسوع، بـل مـضى حـزیـًنا. لـم یجـد الـشجاعـة 

الكافیة للتجرد عن الخیرات المادیة لیجد الخیر األسمى الذي یقدمھ یسوع. 
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إن حـزن الـشاب الـغني ھـو ذلـك الحـزن الـذي یـتولـد فـي قـلب كـل مـنا عـندمـا ال نجـد 
الـشجاعـة التـباع المسـیح، ولـلقیام بـالـخیار الـصائـب. ولـكن الـوقـت لـیس مـتأخـًرا أبـًدا لـإلجـابـة 

على دعوة المسیح! 
یـسوع ال یـكل أبـًدا مـن الـنظر إلـینا بـحب ومـن دعـوتـنا لـكي نـكون تـالمـیذه، ولـكنھ یـدعـو 
الـبعض إلـى خـیارات أكـثر جـذریـة. فـي ھـذه الـسنة الـكھنوتـیة، أود أن أدعـو الشـباب لـكي 
یـتنبھوا إذا مـا كـان الـرب یـدعـوھـم إلـى ھـبة كـبرى، فـي حـیاة الخـدمـة الـكھنوتـیة، وفـي 
الـجھوزیـة لـقبول عـالمـة الـتفضیل الـخاصـة ھـذه بـسخاء وحـماسـة، وبـدء مسـیرة الـتمییز 
الـضروریـة مـع كـاھـن أو مـع الـمرشـد الـروحـي. وال تـخافـوا أیـھا الشـباب والـشابـات إذا 
دعـاكـم الـرب إلـى الـحیاة الـمكرسـة، الـرھـبانـیة، اإلرسـالـیة أو الـتكّرس الـخاص: فـھو یـعرف 

أن یھب الفرح العمیق لمن یجیب بشجاعة! 
وأدعـو أیـًضا مـن یـشعر بـأنـھ مـدعـو إلـى الـزواج إلـى قـبول ھـذه الـدعـوة بـإیـمان، وااللـتزام 
فـي وضـع أسـس مـتینة لـعیش حـب كـبیر، أمـین مـنفتح عـلى ھـبة الـحیاة، الـتي ھـي غـنى 

ونعمة للمجتمع والكنیسة. 
5.  تواقون إلى الحیاة األبدیة 

"مـاذا یـجب أن أفـعل ألرث الـحیاة األبـدیـة؟". إن سـؤال الـشاب فـي اإلنـجیل یـبدو بـعیًدا عـن 
اھـتمامـات الـكثیر مـن الشـباب الـمعاصـر، ألنـھ، كـما الحـظ سـلفي، "ألـسنا نـحن الـجیل الـذي 
یـمأل الـعالـُم والـتقدُم الـحالـي أفـَق وجـوده بـالـتمام؟" (رسـالـة إلـى الشـباب، 5). ولـكن الـسؤال 
حـول "الـحیاة األبـدیـة" یظھـر بـشكل خـاص فـي لحـظات الـوجـود الـمؤلـمة، عـندمـا نـصاب 

بخسارة شخص قریب وعندما نعیش خبرة الفشل. 
ولـكن مـا ھـي "الـحیاة األبـدیـة" الـتي یشـیر إلـیھا الـشاب الـغني؟ یـبین لـنا ذلـك یـسوُع عـندمـا 
یـتوجـھ إلـى تـالمـیذه قـائـالً: "سـأراكـم مـن جـدیـد فـیفرح قـلبكم ولـن یسـتطیع أحـد أن یـنتزع 
فـرحـكم مـنكم" (یـو 16، 22). إنـھا كـلمات تشـیر إلـى اقـتراح فـرح كـامـل والمـتناه، فـرح 

أن نكون ممتلئین بالحب اإللھي إلى األبد. 
الـتساؤل بـشأن المسـتقبل الـحاسـم الـذي یـنتظر كـل مـنا یھـب مـعنًى كـامـالً لـلوجـود، ألنـھ 
یـوجـھ مشـروع الـحیاة نـحو آفـاق لیسـت محـدودة أو عـابـرة، بـل واسـعة وعـمیقة، تحـمل إلـى 
مـحبة الـعالـم الـذي أحـبھ هللا، وإلـى االلـتزام فـي تـطویـره، ولـكن دوًمـا عـبر الحـریـة والـفرح 
الـلذیـن یـتولـدان مـن اإلیـمان والـرجـاء. إنـھا آفـاق تـساعـد عـلى عـدم اعـتبار الـوقـائـع األرضـیة 
وكـأنـھا ُمـطَلَقة، ألن هللا یـعد أفـًقا أسـمى، ولـذا تـدفـعنا ھـذه اآلفـاق إلـى الـترداد مـع الـقدیـس 
أغسـطینوس: "نـتوق إلـى الـوطـن الـسماوي، نـتلھف إلـى الـوطـن الـسماوي، ونـشعر بـأنـنا 
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حـجاج فـي الـدنـیا" (تـعلیق عـلى إنـجیل الـقدیـس یـوحـنا، الـعظة 35، 9). كـان الـطوبـاوي 
بـیار جـورجـو فـراّسـاتـي، الـذي مـات فـي عـام 1925 عـن عـمر 24 عـاًمـا، یـقول مـثبًتا 
الـطرف فـي الـحیاة األبـدیـة: "أریـج أن أحـیا حـًقا، ال أن أكـتفي بشـذرات الـعیش!"، وعـلى 

صورة تسلق جبل أرسلھا إلى صدیق كتب: "نحو العالء"، مشیًرا إلى الحیاة األبدیة. 
أیـھا الشـباب األعـزاء، أحـضكم عـلى أال تـنسوا ھـذا األفـق فـي مشـروع حـیاتـكم: نـحن 
مـدعـوون إلـى األبـدیـة. لـقد خـلقنا هللا لـكي نـكون مـعھ، إلـى األبـد. ھـذه الـوجـھة سـتھب 

المعنى الكامل لخیاراتكم وستعطي قیمة لوجودكم. 
6.   الوصایا، درب الحب األصیل 

یـذكـر یـسوع الـشاب الـغني بـالـوصـایـا العشـر، كشـروك ضـروریـة لـ "نـیل الـحیاة األبـدیـة". 
إنـھا مـرجـعیة لـعیش الـحب، لـلتمییز بـوضـوح بـین الـخیر والشـر ولـبناء مشـروح حـیاة وطـید 
ودائـم. ویـسوع یـسألـكم أنـتم أیـًضا إذا كـنتم تـعرفـون الـوصـایـا، وإذا كـنتم تھـتمون بتنشـئة 

ضمیركم بحسب الشریعة اإللھیة وإذا كنتم تطبقونھا. 
بـالـطبع، نـحن بـصدد أسـئلة تسـیر فـي عـكس تـیار الـعقلیة الـحالـیة، عـقلیة تـقترح حـریـة ُمـعتقة 
مـن الـقیم، مـن الـقواعـد، مـن األسـس الـموضـوعـیة، عـقلیة تـدعـو إلـى رفـض كـل حـاجـز 
لـرغـبات الـساعـة ولـكن ھـذا الـنوع مـن االقـتراحـات، بـدل أن یـقود إلـى الحـریـة الـحقة، یـجعل 
مـن اإلنـسان عـبًدا لـذاتـھ، لـرغـباتـھ الـمباشـرة، ألصـنام مـثل السـلطة، الـمال، الـلذة الـمنفلتة 

وإغواء العالم، فیضحي اإلنسان عاجًزا عن اتباع دعوتھ األساسیة إلى الحب. 
یـعطینا هللا الـوصـایـا ألنـھ یـریـد أن یـربـینا عـلى الحـریـة الـحقة، ألنـھ یـریـد أن یـبني مـعنا 
مـلكوت الـحب، الـعدالـة والسـالم. اإلصـغاء لـھا وتـطبیقھا ال یـعني االنسـالب، بـل إیـجاد 
درب الحـریـة والـحب األصـیلین، ألن الـوصـایـا ال تحـد الـسعادة، بـل تـعلمنا كـیفیة إیـجادھـا. 
ویـسوع، فـي مـطلع الـحوار مـع الـشاب الـغني، یـذّكـر بـأن الشـریـعة الـتي أعـطاھـا هللا ھـي 

صالحة، ألن "هللا صالح". 
7.   نحن بحاجة لكم 

مـن یـعیش الـیوم فـي عـمر الشـباب یجـد نـفسھ أمـام الـكثیر مـن الـمشاكـل الـناتـجة عـن الـبطالـة، 
عـن نـقص الـمرجـعیات الـمثالـیة األكـیدة، وعـن وجـھات مسـتقبلیة عـملیة. أحـیاًنـا نـشعر بـأنـنا 
مـكبلي األیـدي أمـام األزمـات واألصـداء الـحالـیة. بـالـرغـم مـن الـمصاعـب، ال تـنثنینّ 
عـزیـمتكم وال تتخـلوا عـن أحـالمـكم! أنـموا فـي قـلوبـكم رغـبات أخـّوة، عـدالـة وسـالم. 
المسـتقبل ھـو فـي یـد مـن یـعرف أن یجـد دواٍع قـویـة لـلعیش والـرجـاء. إذا أردتـم، المسـتقبل 
ھـو بـین أیـدیـكم، ألن الـغنى والـمواھـب الـتي وضـعھا هللا فـي قـلب كـل مـنكم، والـتي صـاغـھا 
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لـقاؤكـم بـالمسـیح، تسـتطیع أن تحـمل رجـاًء أصـیالً إلـى الـعالـم! إن اإلیـمان بـحبھ، إذ یـقویـكم 
ویـجعلكم أسـخیاء، یـمنحكم الـشجاعـة لـمواجـھة مسـیرة الـحیاة بـصفاء، ولحـمل مـسؤولـیاتـكم 
الـعائـلیة والـمھنیة. الـتزمـوا فـي بـناء مسـتقبلكم مـن خـالل سـبل تنشـئة شـخصیة ودراسـیة 

جادة، لكي تخدموا الخیر العام بشكل مؤّھل وسخي. 
فـي رسـالـتي الـعامـة األخـیرة حـول مـوضـوع الـنمو البشـري الـمتكامـل، "الـمحبة فـي 
الـحقیقة"، قـدمـت بـعض التحـدیـات الـحالـیة الـطارئـة واألولـیة لـحیاة ھـذا الـعالـم: اسـتخدام 
مـوارد األرض واحـترام الـبیئة، التقسـیم الـعادل لـلخیرات وضـبط اآللـیات االقـتصادیـة، 
الـتضامـن مـع الـدول الـفقیرة فـي إطـار الـعائـلة البشـریـة، مـقاومـة الـجوع فـي الـعالـم، تـعزیـز 
كـرامـة الـعمل البشـري، خـدمـة حـضارة الـحیاة، بـناء السـالم بـین الـشعوب، الـحوار بـین 

األدیان، حسن استخدام وسائل االتصال االجتماعي. 
إنـھا تحـدیـات أنـتم مـدعـوون لـإلجـابـة عـلیھا لـبناء عـالـم أكـثر عـدالـة وأخـّوة. إنـھا تحـدیـات 
تـتطلب مشـروع حـیاة مـتطلب ومـتقد، یـجب أن تسـتثمروا فـیھ كـل غـناكـم بحسـب مشـروع 
هللا ألجـل كـل واحـد مـنكم. ال ُیـطلب إلـیكم الـقیام بـأعـمال بـطولـیة أو خـارقـة، بـل تـفعیل 

مواھبكم وإمكانیاتكم، وااللتزام للتقدم بثبات في سبیل اإلیمان والحب. 
فـي ھـذه الـسنة الـكھنوتـیة أدعـوكـم إلـى الـتعرف عـلى حـیاة الـقدیسـین، وبـشكل خـاص الـكھنة 
مـنھم. سـترون كـیف أن هللا قـادھـم فـوجـدوا دربـھم یـوًمـا بـعد یـوم، فـي اإلیـمان والـرجـاء 
والـمحبة. یـدعـو المسـیح كـل مـنكم لـاللـتزام مـعھ ولتحـمل مـسؤولـیاتـھ لـبناء حـضارة الـمحبة. 
إذا اتـبعتم كـلمتھ، سـیفیض الـنور عـلى دربـكم وسـیقودكـم إلـى قـمم عـالـیة تھـب الـفرح 

والمعنى الكامل للحیاة. 
فـلترافـقكم الـعذراء مـریـم، أم الـكنیسة، ولـتظللكم بسـتر حـماھـا. وأنـا أؤكـد لـكم الـذكـر فـي 

الصالة وأبارككم بعطف كبیر. 

  
من الفاتیكان، 22 فبرایر 2010 
الحبر األعظم بندكتس السادس عشر
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