
رسالة البابا ليوم الشبيبة العاملي (مدريد-2011): "وأنتم متأصلون 

ومبنيون في املسيح وراسخون في اإليمان" 

  بقلم: البابا بندكتس السادس عشر 

  
أيها الشباب األعزاء، 

كــــثيراً مــــا أعــــيد الــــتفكير فــــي يــــوم الشــــبيبة الــــعاملــــي الــــذي أقــــيم فــــي ســــيدنــــي ســــنة 

2008. فــهناك عــشنا احــتفاالً عــظيماً بــاإليــمان، احــتفاالً عــمل خــاللــه روح اهلل بــقوة 
محـدثـاً شـركـة بـني جـميع املـشاركـني الـقادمـني مـن الـعالـم أجـمع. هـذا التجـمع، وعـلى 
غــرار التجــمعات الــسابــقة، حــمل ثــماراً وافــرة لــحياة الــعديــد مــن الشــباب والــكنيسة 
جـــمعاء. حـــالـــياً، تـــتجه أنـــظارنـــا نـــحو يـــوم الشـــبيبة الـــعاملـــي املـــقبل الـــذي ســـيقام فـــي 

مــدريــد فــي شهــر أغســطس 2011. وبــالــعودة إلــى ســنة 1989، وقــبل أشهــر قــليلة 
مــــن الــــسقوط الــــتاريــــخي لجــــدار بــــرلــــني، كــــانــــت محــــطة رحــــلة الــــحج الشــــبابــــية فــــي 
إســـبانـــيا، فـــي ســـانـــتياغـــو دي كـــومـــبوســـتيال. حـــالـــياً، وفـــي الـــوقـــت الـــذي تـــحتاج فـــيه 
أوروبـــا إلـــى إعـــادة اكـــتشاف جـــذورهـــا املـــسيحية، نـــلتقي فـــي مـــدريـــد تـــحت شـــعار 

"وأنـتم مـتأصـلون ومـبنيون فـي املـسيح وراسـخون فـي اإليـمان" (كـول 2، 7). إنـني 
أدعـــوكـــم إذاً إلـــى املـــشاركـــة فـــي هـــذا الحـــدث الـــبالـــغ األهـــمية لـــلكنيسة فـــي أوروبـــا 
ولــــلكنيسة جــــمعاء. وأرجــــو أن يــــتمكن جــــميع الشــــباب  الــــذيــــن يــــشاركــــونــــنا إيــــمانــــنا 
بـيسوع املـسيح، الـذيـن يـتحيرون، يـشكون أو ال يـؤمـنون بـه مـن عـيش هـذه التجـربـة 

الــتي قــد تــكون حــاســمة لــحياتــهم: إنــها تجــربــة الــرب يــسوع الــقائــم مــن بــني األمــوات 
والحي، وتجربة محبته لكل واحد منا. 
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1.     عند مصدر تطلعاتكم الكبيرة 
 فـي كـل زمـان، وحـتى فـي زمـانـنا الـحالـي، يـشعر الـعديـد مـن الشـباب بـرغـبة عـميقة 
فـي أن تـعاش الـعالقـات بـني األفـراد فـي الـحقيقة والـتضامـن. كـثيرون يـتوقـون لـبناء 
عـالقـات فـعلية مـن الـصداقـة، واخـتبار حـب حـقيقي، وتـأسـيس عـائـلة مـوحـدة، وبـلوغ 

استقرار فردي وأمان فعلي، األمور التي تضمن لهم مستقبالً هادئاً وسعيداً. 
خــــالل الــــتفكير فــــي شــــبابــــي، أدرك جــــيداً أن االســــتقرار واألمــــان لــــيسا املــــسألــــتني 
الـــلتني تـــشغالن كـــثيراً فـــكر الشـــباب. وإن كـــان مـــن املـــهم واملـــلح الـــبحث عـــن وظـــيفة 
تـسمح بـالـتمتع بـوضـع مسـتقر، فـإن فـترة الشـباب هـي أيـضاً فـترة الـبحث عـن مـثال 
حـــياتـــي. عـــندمـــا أفـــكر فـــي ســـنوات شـــبابـــي، أرى أنـــنا لـــم نـــكن نـــريـــد الـــضياع فـــي 
حـياة بـورجـوازيـة تـقليديـة. كـنا نـريـد األمـور الـعظيمة والجـديـدة. كـنا نـرغـب فـي إيـجاد 
الــحياة نــفسها بــعظمتها وجــمالــها. بــالــتأكــيد أن الســبب فــي ذلــك كــان يــعود أيــضاً 
لــــــوضــــــعنا. خــــــالل ســــــيطرة االشــــــتراكــــــية الــــــقومــــــية والحــــــرب، يــــــمكن الــــــقول أنــــــنا كــــــنا 

"مـــطوقـــني" مـــن قـــبل الســـلطة املـــهيمنة. إذاً، رغـــبنا فـــي الخـــروج إلـــى الـــهواء الـــطلق، 
واخـتبار كـافـة اإلمـكانـيات البشـريـة. أعـتقد بـمعنى مـا أن هـذه الحـماسـة الـتي تـدفـع 
إلـى تـغيير الـعناصـر املـألـوفـة مـوجـودة لـدى كـل األجـيال. فـالـرغـبة فـي أمـور تتخـطى 
الــحياة الــيومــية والــوظــيفة املســتقرة، والــتطلع إلــى أمــور عــظيمة، يــشكالن جــزءاً مــن 
فـترة الشـباب. هـل هـذا حـلم واه يـتالشـى عـند بـلوغ سـن الـرشـد؟ كـال، ألن اإلنـسان 
خــــلق لــــألمــــور الــــعظيمة الــــالمــــتناهــــية. كــــل الــــباقــــي لــــيس كــــافــــياً ومــــرضــــياً. لــــقد كــــان 

الــقديــس أغســطينوس مــحقاً: "قــلوبــنا مــضطربــة مــا لــم تــرتــاح فــيك". إن الــرغــبة فــي 
حـــياة تحـــمل املـــزيـــد مـــن املـــعانـــي هـــي دلـــيل عـــلى أن اهلل خـــلقنا وعـــلى أنـــنا نحـــمل 

"ســــماتــــه". اهلل حــــياة، لــــذلــــك يــــميل كــــل مخــــلوق إلــــى الــــحياة. وبــــطريــــقة فــــريــــدة مــــن 
نــــــوعــــــها، يــــــطمح اإلنــــــسان املخــــــلوق عــــــلى صــــــورة اهلل ومــــــثالــــــه إلــــــى املــــــحبة والــــــفرح 

والسالم. 

نــفهم إذاً أنــه مــن الــسخف الــتفكير بــأنــنا قــادرون عــلى الــعيش مــن خــالل إزالــة اهلل! 

اهلل هـــو مـــصدر الـــحياة: وبـــالـــتالـــي فـــإن إزالـــته تـــعني االنـــفصال عـــن هـــذا املـــصدر، 
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والحـــــــــــرمـــــــــــان الـــــــــــحتمي مـــــــــــن الـــــــــــكمال والـــــــــــفرح: "فـــــــــــالخـــــــــــليقة تـــــــــــتالشـــــــــــى مـــــــــــن دون 

الــخالــق" (املجــمع الــفاتــيكانــي الــثانــي، فــرح ورجــاء، 36). تــميل الــثقافــة املــعاصــرة 
فـي بـعض مـناطـق الـعالـم وبـخاصـة فـي الـغرب إلـى اسـتبعاد اهلل أو اعـتبار اإليـمان 
كــمسألــة خــاصــة ال عــالقــة لــها بــالــحياة االجــتماعــية. وعــلى الــرغــم مــن أن كــل الــقيم 

الـــتي تـــؤســـس املـــجتمع نـــابـــعة مـــن اإلنـــجيل ? كـــمعنى كـــرامـــة اإلنـــسان والـــتضامـــن 

والـــــعمل والـــــعائـــــلة ? إال أنـــــنا نـــــالحـــــظ "غـــــياب اهلل"، ونـــــسيانـــــاً ورفـــــضاً لـــــلمسيحية، 
وإنكاراً لكنز إيماننا، األمر الذي قد يؤدي إلى فقدان هويتنا العميقة. 

لــذلــك، أيــها األحــباء، أدعــوكــم إلــى تــرســيخ إيــمانــكم بــاهلل، أب ربــنا يــسوع املــسيح. 

أنـــــتم مســـــتقبل املـــــجتمع والـــــكنيسة! وكـــــما كـــــتب الـــــرســـــول بـــــولـــــس ملـــــسيحيي مـــــديـــــنة 

كـــولـــوســـي، فـــمن الـــضروري أن تـــكون لـــنا جـــذور، أســـس مـــتينة! وهـــذا يـــصح الـــيوم 
بــخاصــة، عــندمــا ال يــتمتع شــباب كــثيرون بــمراجــع مســتقرة لــبناء حــياتــهم مــما يــولــد 
فــيهم شــعوراً بــالخــطر. إن النســبويــة الــسائــدة الــتي تــعتبر أن كــل األمــور مــتساويــة 
وأن ال وجــــود ألي حــــقيقة وألي مــــرجــــعية مــــطلقة، ال تــــولــــد الحــــريــــة الــــفعلية بــــل عــــدم 
االسـتقرار وخـيبة األمـل والـتقيد بـبدع الـزمـن. يـحق لـكم أنـتم الشـباب أن تـنالـوا مـن 

األجــيال الــسابــقة مــراجــع واضــحة لتتخــذوا خــياراتــكم وتــبنوا حــياتــكم: كــما تــحتاج 
النبتة الصغيرة للدعم لكي تنمو جذورها وتصبح شجرة قوية قادرة على اإلثمار. 

  

2. متأصلون ومبنيون في املسيح 
فـــــي ســـــبيل تســـــليط الـــــضوء عـــــلى أهـــــمية اإليـــــمان بـــــاهلل فـــــي حـــــياة املـــــؤمـــــنني، أريـــــد 

الـــتوقـــف عـــند الـــعبارات الـــثالث الـــتي اســـتخدمـــها الـــقديـــس بـــولـــس فـــي هـــذا الـــقول: 

"وأنــتم مــتأصــلون ومــبنيون فــي املــسيح وراســخون فــي اإليــمان". يــمكننا مــالحــظة 
ثـــالث صـــور فـــيها. فـــإن عـــبارة "مـــتأصـــل" تـــذكـــر بـــالشجـــرة والجـــذور الـــتي تـــغذيـــها. 

وعــــبارة "مــــبني" تــــشير إلــــى بــــناء املــــنزل. أمــــا عــــبارة "راســــخ" فــــهي تــــدل عــــلى نــــمو 
الـقدرة املـاديـة أو املـعنويـة. هـذه الـصور مـعبرة جـداً. وقـبل تـفسيرهـا، أشـير إلـى أن 
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هـذه الـعبارات هـي غـير فـعالـة نـحويـاً فـي الـنص األصـلي الـيونـانـي: هـذا يـعني أن 
املسيح عينه هو الذي يأخذ مبادرة تأصيل املؤمنني وبنائهم وترسيخهم. 

الــصورة األولــى هــي صــورة الشجــرة املــنغرســة فــي األرض بــصالبــة بــفعل جــذورهــا 
الــتي تــثبتها وتــغذيــها. ومــن دون الجــذور، يــقتلعها الــهواء وتــموت. مــا هــي جــذورنــا؟ 
هــــناك بــــالــــطبع أهــــلنا وعــــائــــلتنا وثــــقافــــة بــــالدنــــا الــــتي تــــشكل جــــانــــباً مــــهماً جــــداً مــــن 

جــــوانــــب هــــويــــتنا. والــــكتاب املــــقدس يــــكشف جــــانــــباً آخــــراً. إذ يــــكتب الــــنبي إرمــــيا: 

"مـــبارك الـــرجـــل الـــذي يـــتوكـــل عـــلى الـــرب ويـــكون الـــرب مـــعتمده. إنـــه يـــكون كـــالشجـــر 
املـــغروس عـــلى املـــياه الـــذي يـــلقي أصـــولـــه فـــي الـــرطـــوبـــة وال يـــرى الحـــر إذا أقـــبل بـــل 

يـبقى ورقـه أخـضر وفـي سـنة القحـط ال خـوف عـليه وال يـكف عـن اإلثـمار" (إر 17: 

 .(8 ،7
يـعتبر إرمـيا أن مـد الجـذور يـعني الـوثـوق بـاهلل بـاإليـمان. فـمن اهلل، نسـتمد حـياتـنا. 

ومـــن دونـــه، ال نســـتطيع أن نـــعيش حـــياة حـــقيقية. "اهلل أعـــطانـــا حـــياة أبـــديـــة، وهـــذه 

الــحياة هــي فــي ابــنه" (1 يــو 5، 11). ويــسوع نــفسه يــعرف عــن ذاتــه كــحياتــنا (يــو 

14، 6). لــذلــك، فــإن اإليــمان املــسيحي لــيس مجــرد إيــمان بــحقائــق، وإنــما هــو أوالً 
عــــالقــــة شــــخصية مــــع يــــسوع املــــسيح. إنــــه الــــلقاء مــــع ابــــن اهلل الــــذي يــــعطي طــــاقــــة 
جـــديـــدة لـــوجـــودنـــا. عـــندمـــا نـــبني عـــالقـــة شـــخصية مـــعه، يـــكشف لـــنا املـــسيح هـــويـــتنا 

الخاصة، وفي هذه الصداقة، تنمو الحياة وتتحقق بالكامل. 

فـــي فـــترة مـــعينة مـــن الشـــباب، يـــتساءل كـــل واحـــد مـــنا: مـــا مـــعنى حـــياتـــي؟ مـــا هـــو 
الهـــدف أو االتـــجاه الـــذي يـــجب أن أعـــطيها إيـــاه؟ إنـــها مـــرحـــلة أســـاســـية قـــد تـــعذب 
الــــروح لــــفترة طــــويــــلة أحــــيانــــاً. يــــبدأ الــــتفكير بــــنوع الــــعمل الــــذي يــــجب أن نــــقوم بــــه، 
بــالــعالقــات االجــتماعــية الــتي يــجب تــأســيسها، بــالــعالقــات الــعاطــفية الــتي يــجب أن 
نـــنميها... فـــي هـــذا الـــسياق، أعـــيد الـــتفكير فـــي شـــبابـــي. بـــطريـــقة مـــا، أدركـــت أن 
الـــرب كـــان يـــريـــدنـــي أن أصـــبح كـــاهـــناً. لـــكنني الحـــقاً، وبـــعد الحـــرب، عـــندمـــا كـــنت 
أســير فــي اإلكــليريــكية والــجامــعة نــحو هــذا الهــدف، كــان يــنبغي عــلي أن أســتعيد 

هــذا الــيقني. كــان عــلي أن أتــساءل قــائــالً: هــل هــذه هــي دربــي؟ هــل هــذه هــي حــقاً 
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مـــشيئة الـــرب لـــي؟ هـــل ســـأكـــون قـــادراً عـــلى الـــحفاظ عـــلى أمـــانـــتي لـــه والـــبقاء فـــي 
خـدمـته؟ إن اتـخاذ قـرار مـماثـل ال يـتم مـن دون مـعانـاة لـكنه ال يـتم بـطريـقة أخـرى. 

لـكن الـيقني انـبثق فـي وقـت الحـق: هـذا هـو الـخيار الـصحيح! أجـل، الـرب يـريـدنـي، 
لـذا فـهو سـيمنحني الـقوة. خـالل اإلصـغاء إلـيه، والـسير مـعه، أصـبح عـلى حـقيقتي. 
وما يهم ليس تحقيق رغباتي الخاصة وإنما مشيئته. هكذا تصبح الحياة فعلية. 

كـما تـتمتع الشجـرة بجـذور تـبقيها متشـبثة بـصالبـة بـاألرض، هـكذا تـعطي األسـس 

املــنزل اســتقراراً دائــماً. بــاإليــمان، نــبنى فــي املــسيح (كــول 2، 6) كــما يــبنى مــنزل 
عـلى أسـسه. وفـي الـتاريـخ املـقدس، يـبرز الـعديـد مـن الـقديسـني الـذيـن بـنوا حـياتـهم 

عـلى كـلمة اهلل. إبـراهـيم هـو األول بـينهم. فـإن "أبـونـا فـي اإليـمان" أطـاع اهلل الـذي 

طـلب مـنه مـغادرة بـيت أبـيه لـلذهـاب إلـى بـالد مـجهولـة. "آمـن إبـراهـيم بـاهلل، فحسـب 

ذلــك لــه بــراً، حــتى إنــه دعــي خــليل اهلل" (يــع 2، 23). إن الــقيام فــي املــسيح يــعني 
االســــتجابــــة لــــدعــــوة اهلل مــــن خــــالل الــــوثــــوق بــــه والــــعمل بــــكلمته. يــــسوع نــــفسه يحــــذر 

تـــالمـــيذه قـــائـــالً: "ملـــاذا تـــدعـــونـــني: يـــا رب، يـــا رب! وال تـــعملون بـــما أقـــولـــه؟" (لـــو 6، 
46). ومـــــن خـــــالل اســـــتخدام صـــــورة بـــــناء املـــــنزل، يـــــضيف: "كـــــل مـــــن يـــــأتـــــي إلـــــي، 
فــيسمع كــالمــي ويــعمل بــه، أريــكم مــن يشــبه. إنــه يشــبه إنــسانــاً يــبني بــيتاً، فــحفر 
وعــــمق ووضــــع األســــاس عــــلى الصخــــر. ثــــم هــــطل مــــطر غــــزيــــر وصــــدم الــــسيل ذلــــك 
الــبيت، فــلم يــقدر أن يــزعــزعــه، ألنــه كــان مــؤســساً عــلى الصخــر. وأمــا مــن ســمع ولــم 
يـعمل، فـهو يشـبه إنـسانـاً بـنى بـيتاً عـلى األرض دون أسـاس. فـلما صـدمـه الـسيل، 

انهار في الحال؛ وكان خراب ذلك البيت جسيماً!" (لو 6: 47، 49). 
أيــها األحــباء، ابــنوا بــيتكم عــلى الصخــر عــلى غــرار هــذا الــرجــل الــذي حــفر عــميقاً. 
أنـتم أيـضاً اسـعوا يـومـياً إلـى اتـباع كـلمة املـسيح. أصـغوا إلـيه كـالـصديـق الـحقيقي 
الــذي تــشاركــونــه درب حــياتــكم. عــندمــا يــكون إلــى جــانــبكم، ســتتمكنون مــن مــواجــهة 
الـــــصعاب واملـــــشاكـــــل وخـــــيبات األمـــــل والفشـــــل بـــــشجاعـــــة ورجـــــاء. هـــــناك اقـــــتراحـــــات 
أسهـل تـقدم إلـيكم مـن دون انـقطاع، لـكنكم تـعرفـون أنـها إغـراءات ال تـعطي الهـدوء 
والـــفرح. وحـــدهـــا كـــلمة اهلل هـــي الـــتي تـــدلـــنا عـــلى الـــطريـــق الـــفعلية، وحـــده اإليـــمان 
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الـــذي نـــلناه هـــو الـــنور الـــذي يـــنير دربـــنا. اقـــبلوا بـــامـــتنان هـــذه الهـــبة الـــروحـــية الـــتي 
نــــلتموهــــا مــــن عــــائــــالتــــكم والــــتزمــــوا بــــاالســــتجابــــة بــــمسؤولــــية لــــنداء اهلل وبــــالــــنمو فــــي 

اإليـمان. ال تـصدقـوا مـن يـقول لـكم أنـكم لسـتم بـحاجـة إلـى اآلخـريـن لـتبنوا حـياتـكم! 
اتـــكلوا عـــلى الـــعكس عـــلى إيـــمان أقـــربـــائـــكم، عـــلى إيـــمان الـــكنيسة، واشـــكروا الـــرب 

على نيله وجعله خاصتكم!. 
  

3.     راسخون في اإليمان 
كـــــونـــــوا مـــــتأصـــــلني ومـــــبنيني فـــــي املـــــسيح وراســـــخني فـــــي اإليـــــمان (كـــــول 2، 7). إن 
الــرســالــة الــتي أخــذ مــنها هــذا الــقول كــتبها الــقديــس بــولــس لــتلبية حــاجــة مــسيحيي 
مـــديـــنة كـــولـــوســـي. فـــفي الـــواقـــع أن هـــذه الجـــماعـــة كـــانـــت مهـــددة بـــفعل تـــأثـــير بـــعض 
نـزعـات ثـقافـة الـعصر الـتي كـانـت تـبعد املـؤمـنني عـن اإلنـجيل. أيـها الشـباب األعـزاء، 
هــــناك أوجــــه شــــبه عــــديــــدة بــــني ســــياقــــنا الــــثقافــــي وســــياق أبــــناء كــــولــــوســــي فــــي ذلــــك 

الـــزمـــن. يـــوجـــد تـــيار "عـــلمانـــي" قـــوي يـــريـــد حـــذف اهلل مـــن حـــياة األفـــراد واملـــجتمع، 
مــقترحــاً ومــحاوالً خــلق "فــردوس" مــن دونــه. لــكن التجــربــة تــعلم أن الــعالــم مــن دون 

اهلل يـــــصبح "جـــــحيماً" تـــــسود فـــــيه األنـــــانـــــية واالنـــــقسامـــــات الـــــعائـــــلية والـــــضغينة بـــــني 
األفــراد والــشعوب، ونــقص الــحب والــفرح والــرجــاء. بــاملــقابــل، عــندمــا يــعيش األفــراد 
والـــشعوب فـــي حـــضور اهلل، ويـــعبدونـــه فـــي الـــحقيقة ويـــصغون إلـــى صـــوتـــه، عـــندهـــا 
تـبنى حـضارة املـحبة حـيث تـحترم كـرامـة الجـميع، وحـيث تـنمو الشـركـة بـكل ثـمارهـا. 
لـكن بـعض املـسيحيني يـسمحون لـنفسهم بـاالفـتتان بـأسـلوب الـتفكير الـعلمانـي، أو 
يـــميلون نـــحو تـــيارات ديـــنية تـــبعد عـــن اإليـــمان بـــيسوع املـــسيح. آخـــرون، ومـــن دون 
االلـــتزام بـــمقاربـــات مـــماثـــلة، يـــسمحون بـــفتور إيـــمانـــهم بـــاملـــسيح مـــما يـــرتـــب تـــبعات 

سلبية محتومة على الصعيد الروحي. 
إلــى اإلخــوة املــتأثــريــن بهــذه األفــكار الــغريــبة عــن اإلنــجيل، يتحــدث الــرســول بــولــس 
عــن قــدرة املــسيح املــائــت والــقائــم مــن بــني األمــوات. هــذا الســر هــو أســاس حــياتــنا، 

ومـحور اإليـمان املـسيحي. وكـل الـفلسفات الـتي تجهـله وتـعتبره كـ "جـهالـة" (1 كـور 
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1، 23) تظهــر محــدوديــتها أمــام املــسائــل الــعظيمة الــتي تــخيم عــلى قــلوب البشــر. 
لـــذلـــك أنـــا أيـــضاً، كخـــليفة الـــرســـول بـــطرس، أرغـــب فـــي تـــرســـيخكم فـــي اإليـــمان (لـــو 

22، 32). نـحن نـؤمـن بـثبات بـأن يـسوع املـسيح بـذل نـفسه عـلى الـصليب لـيعطينا 
مــحبته. بــآالمــه، حــمل مــعانــاتــنا، وتحــمل ذنــوبــنا، ونــال لــنا املــغفرة وصــالــحنا مــع اهلل 
اآلب، فـاتـحاً لـنا درب الـحياة األبـديـة. هـكذا، حـررنـا مـن أكـبر عـائـق فـي حـياتـنا وهـو 
عــــبوديــــة الخــــطيئة. إذاً يــــمكننا أن نــــحب كــــل البشــــر حــــتى أعــــداءنــــا، ونــــشارك هــــذه 

املحبة مع إخوتنا األكثر فقراً وتأملاً. 
أيــها األحــباء، إن الــصليب يــخيفنا أحــيانــاً ألنــه يــبدو كــإنــكار لــلحياة. لــكنه الــعكس 

فـي الـواقـع! إنـه "اسـتجابـة" اهلل لـإلنـسان، الـتعبير األسـمى عـن مـحبته واملـنبع الـذي 
تـــنبثق الـــحياة مـــنه. فـــمن قـــلب يـــسوع املجـــروح عـــلى الـــصليب، انـــبثقت هـــذه الـــحياة 
اإللــهية املــتوفــرة دومــاً ملــن يــرفــع نــظره نــحو الــصليب. ال يــسعني إذاً إال أن أدعــوكــم 
إلــى قــبول صــليب يــسوع، رمــز مــحبة اهلل، كــمصدر حــياة جــديــدة. فــال خــالص مــن 

دون املــسيح املــائــت والــقائــم مــن بــني األمــوات! وحــده هــو الــقادر عــلى تحــريــر الــعالــم 
من الشر وتنمية مملكة العدالة والسالم واملحبة التي نصبو إليها جميعاً. 

  

4. اإليمان بيسوع من دون رؤيته 
فـــي اإلنـــجيل، تـــوصـــف تجـــربـــة اإليـــمان الـــتي عـــاشـــها الـــرســـول تـــومـــا فـــي قـــبول ســـر 
الـصلب وقـيامـة املـسيح. كـان تـومـا واحـداً مـن الـرسـل االثـني عشـر. تـبع يـسوع وكـان 
شــاهــداً مــباشــراً عــلى الــشفاءات واملعجــزات الــتي اجــترحــها. أصــغى إلــى كــلماتــه، 
وشـعر بـالـضياع أمـام مـوتـه. عـشية عـيد الـفصح، ظهـر الـرب لـتالمـيذه، لـكن تـومـا لـم 

يــكن حــاضــراً. وعــندمــا قــيل لــه أن يــسوع حــي وأنــه أظهــر نــفسه، قــال: "إن كــنت ال 
أرى أثـر املـسامـير فـي يـديـه، وأضـع إصـبعي فـي مـكان املـسامـير، وأضـع يـدي فـي 

جنبه، فال أؤمن!" (يو 20، 25). 
نـحن أيـضاً نـريـد أن نـرى يـسوع، ونتحـدث مـعه، ونـشعر أكـثر بـحضوره. الـيوم، بـات 
مـــن الـــصعب لـــكثيريـــن الـــتقرب مـــن يـــسوع. وبـــالـــتالـــي، تنتشـــر صـــور كـــثيرة لـــيسوع، 
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صــور تــدعــي بــأنــها عــلمية وتجــرده مــن عــظمته وتــفرده. لــذلــك، وخــالل ســنوات طــويــلة 
مــن الــدراســة والــتأمــل، فــكرت فــي مــشاطــرة جــزء مــن لــقائــي الــشخصي مــع يــسوع 
مـــن خـــالل تـــألـــيف كـــتاب، وذلـــك ملـــساعـــدة اآلخـــريـــن عـــلى رؤيـــة وســـماع وملـــس الـــرب 
الـذي جـاء اهلل مـن خـاللـه لـيلتقي بـنا فـيصبح مـعروفـاً. فـي الـواقـع أن يـسوع بـنفسه، 

عـندمـا ظهـر مجـدداً لـتالمـيذه بـعد ثـمانـية أيـام، قـال لـتومـا: "هـات إصـبعك إلـى هـنا، 
وانـــــــظر يـــــــدّي، وهـــــــات يـــــــدك وضـــــــعها فـــــــي جـــــــنبي. وال تـــــــكن غـــــــير مـــــــؤمـــــــن بـــــــل كـــــــن 

مــؤمــناً!" (يــو 20: 26، 27). نــحن أيــضاً نســتطيع أن نــكون عــلى تــواصــل مــلموس 
مـع يـسوع، ونـضع يـدنـا عـلى رمـوز آالمـه، رمـوز مـحبته: فـي األسـرار، يـصبح قـريـباً 

مـــــنا، ويـــــبذل نـــــفسه مـــــن أجـــــلنا. أيـــــها الشـــــباب األعـــــزاء، تـــــعلموا "رؤيـــــة" و"مـــــالقـــــاة" 
يـسوع فـي سـر اإلفـخارسـتيا حـيث هـو حـاضـر وقـريـب ومسـتعد لـيصبح قـوتـاً لـدربـنا؛ 
وفــي ســر الــتوبــة الــذي يظهــر فــيه الــرب رحــمته مــن خــالل مــنح املــغفرة. تــعرفــوا إلــى 
يـــسوع واخـــدمـــوه أيـــضاً مـــن خـــالل الـــفقراء واملـــرضـــى واإلخـــوة املـــتأملـــني واملـــحتاجـــني 

إلى املساعدة. 
ابـنوا حـواراً شـخصياً مـع يـسوع املـسيح ونـموه فـي اإليـمان. تـعرفـوا إلـيه مـن خـالل 
قـراءة األنـاجـيل وتـعليم الـكنيسة الـكاثـولـيكية. ابـنوا حـواراً مـعه فـي الـصالة، وامـنحوه 

ثـــقتكم: وهـــو لـــن يـــخونـــها أبـــداً! "اإليـــمان هـــو أوالً الـــتزام فـــردي لـــإلنـــسان بـــاهلل؛ وهـــو 
فـي الـوقـت عـينه ومـن دون انـفصال املـوافـقة الحـرة عـلى الـحقيقة الـتي أظهـرهـا اهلل" 

(تـــعليم الـــكنيسة الـــكاثـــولـــيكية، 150). هـــكذا، تســـتطيعون اكـــتساب إيـــمان نـــاضـــج 
وراســخ لــن يــكون مــبنياً فــقط عــلى شــعور ديــني أو عــلى ذكــرى مــبهمة عــن الــتعليم 
الـديـني الـذي درسـتموه فـي طـفولـتكم. سـتتمكنون مـن الـتعرف إلـى اهلل والـعيش مـعه 

فعلياً، كالرسول توما عندما يجاهر بإيمانه بيسوع هاتفاً بقوة: "ربي وإلهي!". 
  

 ً 5. االتكال على دعم إيمان الكنيسة لنكون شهودا
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عـندهـا، قـال يـسوع: "أألنـك رأيـتني آمـنت؟ طـوبـى لـلذيـن يـؤمـنون دون أن يـروا" (يـو 

20، 28). كــــــان يــــــفكر فــــــي درب الــــــكنيسة الــــــقائــــــمة عــــــلى إيــــــمان شــــــهود الــــــعيان، 
الــــــرســــــل. نــــــحن نــــــفهم إذاً أن إيــــــمانــــــنا الــــــشخصي بــــــاملــــــسيح، الــــــناشئ عــــــن حــــــوار 

اسـتثنائـي مـعه، مـرتـبط بـإيـمان الـكنيسة: نـحن لـسنا مـؤمـنني مـنعزلـني، لـكننا بـالـعماد 
أعـضاء فـي هـذه الـعائـلة الـكبيرة، واإليـمان الـذي تـجاهـر بـه الـكنيسة هـو الـذي يـعزز 
إيـــمانـــنا الـــشخصي. وقـــانـــون اإليـــمان الـــذي نـــعلنه خـــالل قـــداس األحـــد يحـــمينا مـــن 

خـطر اإليـمان بـإلـه مـختلف عـن اإللـه الـذي كـشفه يـسوع لـنا: "وهـكذا فـإن كـل مـؤمـن 
هـو كحـلقة صـغيرة فـي سـلسلة املـؤمـنني الـكبيرة. أنـا ال أسـتطيع أن أؤمـن مـن دون 
أن يــــــدعــــــمني إيــــــمان اآلخــــــريــــــن، ومــــــن خــــــالل إيــــــمانــــــي، أســــــهم فــــــي تــــــعزيــــــز إيــــــمان 

اآلخــــريــــن" (تــــعليم الــــكنيسة الــــكاثــــولــــيكية، 166). فــــلنشكر الــــرب مــــن دون انــــقطاع 
عـــلى هـــبة الـــكنيسة ألنـــها تـــساعـــدنـــا عـــلى الـــتقدم بـــأمـــان فـــي اإليـــمان الـــذي يـــعطينا 

الحياة الحقيقية (يو 20، 31). 
فـي تـاريـخ الـكنيسة، اسـتمد الـقديـسون والشهـداء مـن صـليب املـسيح املـجيد الـقوة 
لـيبقوا أمـناء هلل حـتى بـذل ذواتـهم. فـي اإليـمان، وجـدوا الـقوة لـلتغلب عـلى ضـعفهم 

وتخــطي الشــدائــد. وكــما يــقول الــرســول يــوحــنا: "ومــن يــنتصر عــلى الــعالــم إال الــذي 

يــؤمــن أن يــسوع هــو ابــن اهلل؟" (1 يــو 5، 5). واالنــتصار الــناجــم عــن اإليــمان هــو 
انــتصار املــحبة. كــثيرون مــن املــسيحيني كــانــوا ومــا يــزالــون شــهوداً أحــياء عــلى قــوة 

اإليــمان املــعبر عــنه فــي املــحبة: لــقد صــنعوا الســالم، ودافــعوا عــن الــعدالــة، وعــملوا 
مــــن أجــــل عــــالــــم أكــــثر إنــــسانــــية، عــــالــــم مــــتوافــــق مــــع املخــــطط اإللــــهي. لــــقد الــــتزمــــوا 
بــمجاالت عــديــدة فــي الــحياة االجــتماعــية، بجــدارة واحــتراف، مــسهمني بــفعالــية فــي 
املـصلحة الـعامـة. وأرشـدتـهم املـحبة املـنبثقة عـن اإليـمان إلـى تـقديـم شـهادة مـلموسـة 

بــاألقــوال واألفــعال: املــسيح لــيس فــقط كــنزاً لــنا وحــدنــا، بــل هــو الــكنز األثــمن الــذي 
يـجب أن نـتقاسـمه مـع اآلخـريـن. فـي عـصر الـعوملـة، كـونـوا شـهود الـرجـاء املـسيحي 

فــي الــعالــم أجــمع: كــثيرون هــم الــذيــن يــتوقــون لــنيل هــذا الــرجــاء! أمــام قــبر صــديــقه 
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لـــعازر الـــذي مـــات قـــبل أربـــعة أيـــام، وقـــبل إقـــامـــته مـــن املـــوت، قـــال يـــسوع ملـــرتـــا: "إن 

آمـــنت تـــريـــن مجـــد اهلل" (يـــو 11، 40). أنـــتم أيـــضاً، إن آمـــنتم، وتـــمكنتم مـــن عـــيش 
إيـمانـكم والـشهادة لـه يـومـياً، سـتصبحون وسـائـل تـساعـد شـبابـاً آخـريـن مـثلكم عـلى 

إيجاد معنى وفرح الحياة الناشئني عن اللقاء مع املسيح!. 

  
6. نحو يوم الشبيبة العاملي في مدريد 

أيــــها األحــــباء، إنــــني أجــــدد دعــــوتــــي لــــكم لــــلمجيء إلــــى يــــوم الشــــبيبة الــــعاملــــي فــــي 

مــدريــد. بــفرح عــظيم، أنــتظر كــل واحــد مــنكم: املــسيح بــنفسه يــريــد تــرســيخكم فــي 
اإليـمان مـن خـالل الـكنيسة. إن خـيار اإليـمان بـاملـسيح واتـباعـه لـيس سهـالً أبـداً إذ 
تـــعيقه دومـــاً نـــقاط فشـــلنا وكـــثرة األصـــوات املـــشيرة إلـــى الـــدروب األكـــثر ســـهولـــة. ال 

تـــيأســـوا، وابـــحثوا عـــن دعـــم الجـــماعـــة املـــسيحية، دعـــم الـــكنيسة! خـــالل هـــذه الـــسنة، 
اســتعدوا لــلقاء مــدريــد مــع أســاقــفتكم وكــهنتكم واملــسؤولــني عــن راعــويــة الشــباب فــي 
األبــرشــيات، الجــماعــات الــرعــويــة، الجــمعيات والحــركــات. فــإن نــوعــية لــقائــنا مــتعلقة 
بــــــخاصــــــة بــــــاإلعــــــداد الــــــروحــــــي، والــــــصالة، واإلصــــــغاء املشــــــترك لــــــكلمة اهلل والــــــدعــــــم 

املتبادل. 

أيـــها الشـــباب األعـــزاء، الـــكنيسة تـــعتمد عـــليكم! إنـــها بـــحاجـــة إلـــى إيـــمانـــكم الـــحي، 
ومــــحبتكم الــــخالقــــة، وحــــيويــــة رجــــائــــكم. حــــضوركــــم يجــــدد الــــكنيسة ويــــعطيها دفــــعاً 
جـــديـــداً. لـــذلـــك، فـــإن أيـــام الشـــبيبة الـــعاملـــية هـــي نـــعمة لـــيس فـــقط لـــكم وإنـــما أيـــضاً 
لـشعب اهلل أجـمع. الـكنيسة فـي إسـبانـيا تسـتعد بـنشاط السـتقبالـكم وعـيش تجـربـة 
اإليـــمان الـــسارة مـــعكم. أشـــكر األبـــرشـــيات والـــرعـــايـــا واملـــزارات والجـــماعـــات الـــديـــنية 
والجــمعيات والحــركــات الــكنسية الــتي تجتهــد فــي الــتحضير لهــذا الحــدث. الــرب لــن 

ينسى أن يباركها. 

فـلترافـقكم مـريـم الـعذراء عـلى هـذه الـدرب الـتحضيريـة! فـقد رحـبت بـإيـمان بـكلمة اهلل 
عــندمــا بشــرهــا املــالك. بــإيــمان، قــبلت الــعمل الــذي كــان ينجــزه اهلل فــيها. مــن خــالل 
إعـالن قـبولـها، نـالـت هـبة مـحبة عـظيمة دفـعتها إلـى بـذل ذاتـها بـالـكامـل هلل. فـلتتشفع 
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لـــكل واحـــد مـــنكم لـــكيما تـــتمكنوا خـــالل يـــوم الشـــبيبة الـــعاملـــي املـــقبل مـــن الـــنمو فـــي 

اإليـــمان واملـــحبة! أؤكـــد لـــكم عـــلى ذكـــركـــم األبـــوي فـــي صـــالتـــي، وأبـــاركـــكم مـــن كـــل 
قلبي. 

البابا بندكتس السادس عشر
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