
ه قداسة البابا بندكتس السادس عشر  وجَّ

 رسالته احتفاال باليوم العاملي الـ 21 للشباب،  

في مختلف الكنائس املحليَّة، يوم أحد الشعانني، 

 املصادف تاريخ التاسع من شهر أبريل نيسان،  

وموضوعه هذا العام: 

كلمتُك مصباحٌ لخطاي ونوٌر لسبيلي.. 

ل مــــناســــبة مــــالئــــمة إلحــــياء شــــعلة  وقــــال األب األقــــدس إنَّ هــــذا الــــيوم الــــعاملــــي يــــشكِّ
الــفرح، الــشعلة الــتي أُضــيئت فــي كــولــونــيا الــعام املــاضــي... لــقد أصــغى الــتالمــيذ 
إلـــــى كـــــلمة الـــــخالص ونـــــقلوهـــــا لخـــــلفائـــــهم، جـــــوهـــــرةً ثـــــمينة مـــــحفوظـــــًة فـــــي الـــــكنيسة. 

أعـزائـي الشـباب، قـال الـبابـا:"أحـبّوا كـلمة اهلل والـكنيسة الـتي تـسمح لـكم بـبلوغ كـنز 
سها عـلى  ذي قـيمة كـبرى. أحـبّوا الـكنيسة واتـبعوهـا، فـهي الـتي حـصلت مـن مـؤسّـِ

رسالة إرشاد البشر إلى درب السعادة الحقَّة. 

رًا بـكلمات  ومـن األهـمية بـمكان "تحـريـر الحـريّـَة"، أضـاف قـداسـة الـبابـا يـقول، مـذكّـِ
رتـم حـقًّا تـالمـيذي، تـعرفـون الـحقَّ والـحقُّ يحـرِّركـم".  يـسوع:"إذا ثـبتم فـي كـالمـي، صِـ

يتنا نحو الخير.  د، كلمة الحقيقة، تجعلنا أحرارًا وترشد حرَّ إنَّ الكلمة املتجسِّ

ــلوا بـــكلمة الـــربِّ واجـــعلوا الـــروح الـــقدس  أعـــزائـــي الشـــباب، قـــال األب األقـــدس" تـــأمّـَ
مــــعلًِّما لــــكم، وعــــندهــــا تــــكتشفون أنَّ أفــــكار اهلل ليســــت أفــــكار البشــــر. فــــعلى طــــريــــق 
الــــحياة الــــتي ليســــت أبــــًدا سهــــلة أو خــــالــــية مــــن الــــعقبات، قــــد تــــواجــــهون املــــصاعــــب 

واآلالم، ولـــكن ال تـــنسوا كـــلمات صـــاحـــب املـــزامـــير:"أحـــيني يـــا ربُّ بحســـب كـــلمتك. 

نـــفسي فـــي كـــفِّي كـــلَّ حـــنيٍ وأنـــا لـــم أنـــَس شـــريـــعتك". إنَّ حـــضور الـــرب املـــحّب، مـــن 
خــالل كــلمته، هــو نــور يــبدِّد ظــلمة الــخوف ويُــنير الــطريــق، حــتَّى فــي األوقــات األكــثر 

صعوبة. 
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ر األب األقـدس بـآيـة مـن الـرسـالـة إلـى الـعبرانـيني:"إنَّ كـالم اهلل حـيٌّ نـاجـع،  كـما وذكّـَ
أمـــضى مـــن كـــلِّ ســـيٍف ذي حـــدَّيـــن، يـــصُل فـــي نـــفاذه إلـــى مـــا بـــني الـــنفس والـــروح 

واألوصــال واملــخاخ، وبــوســعه أن يــحكَم عــلى خــواطــر الــقلب وأفــكاره". وحــثَّ الــبابــا 
الشــباب عــلى جــعل الــكتاب املــقدَّس فــي مــتناول الــيد، كــيما يــكون بــوصــلة تــدل إلــى 

الطريق. 
ومـــن خـــالل قـــراءة الـــكتاب املـــقدس، أضـــاف الـــحبر األعـــظم يـــقول، تـــتعلَّمون الـــتعرّف 

عــلى املــسيح، ويــقول لــنا الــقديــس يــعقوب:"واعــملوا بهــذا الــكالم وال تــكتفوا بــسماعــه 
فتخــــدعــــوا أنــــفسكم. فــــمن يــــسمع الــــكالَم وال يــــعمْل بــــه يُشــــبه امــــرأً يــــنظُر فــــي املــــرآة 
صــــورة وجــــهه، فــــال يــــكاد يــــنظُر نــــفَسه حــــتى يــــمضي، ثــــمَّ ال يــــلبُث أن يــــنسى كــــيف 
ا الـذي يـكبُّ عـلى الشـريـعة الـكامـلة، شـريـعة الحـريّـَة، فـيواظـُب عـليها، شـأن  كـان. أمّـَ
ــما هـــو يجـــُد الـــسعادة فـــي الشـــريـــعة  مـــن يـــعمل، ال شـــأن مـــن يـــسمع ثـــمَّ يـــنسى، فـــإنّـَ

التي يعمل بها". 
ودعـا قـداسـة الـبابـا الشـباب إلـى بـناء حـياتـهم عـلى املـسيح، مـن خـالل قـبول كـلمته 

بــفرح وتــطبيق تــعليمه، وقــال: يــا شــباب األلــفية الــثالــثة هــذا هــو بــرنــامــجكم! إذ ال بــدَّ 
مـن وجـود جـيل جـديـد مـن الـرسـل متجـذِّريـن فـي كـلمة املـسيح، قـادريـن عـلى اإلجـابـة 
عـلى تحـديـات زمـننا، ومسـتعدِّيـن لنشـر اإلنـجيل فـي كـلِّ مـكان. وإذا دعـاكـم يـسوع، 
ال تـخافـوا مـن اإلجـابـة بـسخاء، سـيَّما إذا اقـترح عـليكم اتّـِباع الـحياة الـكهنوتـية أو 

املكرَّسة. 

أصـدقـائـي األعـزَّاء، تـابـع األب األقـدس يـقول: مـع اإلحـتفال بـالـيوم الـعاملـي للشـباب، 
الـتاسـع مـن أبـريـل املـقبل، أحـد الـشعانـني، نـبدأ مـسيرة روحـية بـاتـجاه الـلقاء الـعاملـي 

للشـباب، املـرتـقب فـي سـيدنـي فـي تـموز يـولـيو مـن الـعام 2008. نسـتعدُّ لهـذا الـلقاء 

الــكبير، مــن خــالل الــتفكير مــًعا بــموضــوع:"الــروح الــقدس والــرســالــة"، عــلى مــراحــل 

مــتتالــية. ســنتأمــل هــذه الــسنة بــالــروح الــقدس، روح الــحقيقة. والــعام املــقبل 2007، 

ســـنتأمـــل بـــآيـــة مـــن إنـــجيل يـــوحـــنا:"ولـــيكْن حـــبُّ بـــعضكم لـــبعض كـــما أنـــا أحـــببتكم"، 
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وفــي الــعام 2008 ســنتامــل بــموضــوع:"ســينزل عــليكم الــروح الــقدس، فــتتلقون مــنه 

القدرة، وتكونون لي شهوًدا". 

وفــي خــتام رســالــته احــتفاال بــالــيوم الــعاملــي الـ 21 للشــباب عــلى الــصعيد األبــرشــي 

يـوم أحـد الـشعانـني، قـال الـبابـا:"أعـزائـي الشـباب، صـّلوا لـلروح الـقدس، روح الـقوة 
والــشهادة، كــيما يــجعلكم قــادريــن عــلى إعــالن اإلنــجيل، وبــال خــوف، حــتى أقــاصــي 
األرض. ولـتكن مـريـم أمًـا ومـرشـدة لـكم، تـعلِّمكم اإلصـغاء إلـى كـلمة اهلل والـتأمـل بـها 

عكم عـــلى قـــول "الـــنعم" لـــلرب، وتـــساعـــدكـــم عـــلى الـــبقاء أقـــويـــاء فـــي اإليـــمان،  وتـــشجِّ
مــثابــريــن فــي الــرجــاء ومــواظــبني عــلى املــحبة، مــطيعني دومًــا كــلمة اهلل. لــلبابــا يــوحــنا 
بــولــس الــثانــي، يــنبوع ســالم وفــرح، ولــتساعــدنــا الــعذراء مــريــم، أّم الــكنيسة، لــنكون 
مــــثله، وفــــي كــــّل ظــــرف مــــن ظــــروف حــــياتــــنا، تــــالمــــيذًا البــــنها اإللــــهي وأنــــبياء ملــــحبته 

الرحيمة. 

حاضرة الفاتيكان 
البابا بندكتس السادس عشر
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