
رسالة األب األقدس بندكتس السادس عشر 
بمناسبة یوم الشبیبة العالمي الثالث والعشرین 

لورینزاغو دي كادوري، 24 یولیو 2007  –  ننشر في ما یلي الرسالة التي 
وجھھا األب األقدس بندكتس السادس عشر إلى الشبیبة في العالم أجمع من أجل 
االستعداد لالحتفال بیوم الشبیبة العالمي الثالث والعشرین  الذي سیقام في سیدني 

(استرالیا)، من 15 ولغایة 20 یولیو 2008 حول موضوع: " ستنالون قوة من الروح 
القدس الذي ینزل علیكم فتكونون لي شھوًدا" (رسل 1، 8) 

أیھا الشباب األعزاء! 

1- یوم الشبیبة العالمي الثالث والعشرون 
أذكر دوًما بفرح كبیر اللحظات المنوعة التي قضیناھا سویة في كولونیا في 
أغسطس عام 2005. في ختام ذلك االستعراض من اإلیمان والحماسة، الذي یبقى 

مطبوًعا في روحي وفي قلبي، أعطیتكم موعًدا للّقاء المقبل الذي سیعقد في سیدني، في 
عام 2008. سیكون الیوم العالمي الثالث والعشرین وموضوعھ: "ستنالون قوة من 

الروح القدس الذي ینزل علیكم فتكونون لي شھوًدا" (رسل 1، 8). 
إن الموضوع المحوري لالستعداد الروحي للقاء سیدني ھو الروح القدس 

والرسالة. 
فإذا كنا قد توقفنا في عام 2006 للتأمل بالروح القدس كروح الحق، في عام 

2007 سنحاول أن نكتشفھ بشكل أعمق كروح الحب، لكي نسیر نحو لقاء الشبیبة 
العالمي 2008، ونحن نفكر بروح القوة والشهادة، الذي یسبغ علینا الشجاعة لكي 

نحیا اإلنجیل والجرأة لكي نعلنھ. لھذا یصبح أمًرا أساسًیا بالنسبة لكل منكم أیھا 
الشباب، في جماعاتكم ومع مربیكم، أن تتأملوا برائد تاریخ الخالص ھذا، الذي ھو 
الروح القدس أو روح یسوع، للبلوغ إلى األھداف السامیة التالیة: االعتراف بھویة 
الروح القدس الحقة بشكل خاص عبر اإلصغاء لكلمة هللا في وحي الكتاب المقدس؛ 
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الوعي الواضح لحضوره المستمر والعامل في حیاة الكنیسة، بشكل خاص من خالل 
إعادة اكتشاف أن الروح القدس ھو "َنْفس"، والَنَفس الحیوي في حیاتنا المسیحیة، 

بفضل أسرار اإلعداد المسیحي – المعمودیة، التثبیت واالفخارستیا؛ أن نصبح بالتالي 
قادرین على إنضاج معرفة أكثر عمًقا وبھجًة لیسوع، وفي الوقت عینھ، أن نحقق 

تجسیًدا فعاالً لإلنجیل في فجر األلفیة الثالثة. 
أقدم لكم بفرح عبر ھذه الرسالة خریطة تأمل للتعمق طوال ھذا العام 

التحضیري، تستطیعون أن تتحققوا خاللھا من نوعیة إیمانكم بالروح القدس، فتجدوه 
من جدید إذا كنتم قد فقدتموه، ولكي تقووه إذا ما كان قد خار، ولكي تتذوقوه كصداقة 

اآلب واالبن، بنعمة عمل الروح القدس الذي ال غنى عنھ. 
ال تنسوا أبًدا أن الكنیسة، ال بل البشریة نفسھا، ھذه البشریة التي تحیط بكم 

والتي تنتظركم في مستقبلكم، تتوقع منكم الكثیر أیھا الشبان ألنكم تملكون عطیة اآلب 
السمیا، التي ھي روح یسوع. 

2- الوعد بالروح القدس في الكتاب المقدس 
إن اإلصغاء النبیھ لكلمة هللا في كل ما یتعلق بسر وبعمل الروح القدس یفتح 

قلوبنا على معرفة عالیة ومشوقة یمكننا أن نلخصھا في النقاط التالیة: 
قبل صعوده بقلیل، قال یسوع للتالمیذ" "ٕاِنِّي أُرِسُل ٕاَِلیكم ما َوَعَد بِھ أَبي" (لو 

24، 49). وقد تم ھذا األمر یوم العنصرة، بینما كانوا مجتمعین للصالة في العلیة مع 
العذراء مریم. لقد كان حلول الروح القدس على الكنیسة الناشئة تحقیًقا لوعد إلھي قدیم، 

تم اإلعالن عنھ والتحضیر لھ في العھد القدیم. 
في الواقع، تتحدث صفحات الكتاب المقدس األولى، عن روح هللا كنسمة 

"ترفرف على وجھ الغمر" (راجع تك 1، 2) ویوضح الكتاب بدقة بأن هللا نفخ  في 
أنف اإلنسان نسمة حیاة (راجع تك 2، 7)، مانًحا إیاه ھكذا ھبة الحیاة بالذات. 

بعد الخطیئة األصلیة، یظھر روح هللا المحیي مرات عدة في تاریخ البشر، 
ویقیم أنبیاء لكي یدعو الشعب المختار للرجوع إلى هللا ولكي یحفظ بأمانة وصایاه. 

في رؤیا النبي حزقیال الشھیرة، یقوم هللا بروحھ بإعادة إحیاء شعب إسرائیل، 
المتمثل بـ "العظام الجافة" (راجع 37، 1- 14). 
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ویتنبأ یوئیل بشأن "حلول الروح" على الشعب بأسره، دون استثناء: "سَیكوُن 
َبعَد ھذه أَنِّي أُفیُض روحي على ُكلِّ َبَشر ... وحتى على الَعبیِد واالِٕماِء أَیضاً أُفیُض 

روحي في ِتلَك االَٔیَّام" (3، 1- 2). 
في "ملء األزمنة" (راجع غال 4، 4)، أعلن مالك الرب لعذراء الناصرة أن 
وساً َوابَن ِهللا ُیدعى  الروح القدس، "قوة العلي"، سُیظللھا، لذلك یكون الـَمولوُد منھا قُدُّ

(راجع لو 1، 35). 
بحسب تعبیر النبي أشعیا، المسیح سیكون ذاك الذي یحل روح الرب علیھ 

(راجع 11، 1- 2؛ 42، 1). 
ولقد تطرق یسوع إلى ھذه النبوءة بالذات في مطلع حیاتھ العلنیة في مجمع 

ُھ َمَسَحني  بِّ َعَليَّ الَٔنَّ الناصرة، فقد قال یسوع على مسمع الجمع المندھش: "ُروُح الرَّ
َلیِھم  ألَبشَِّر الفَُقراء وأَرَسَلني الُٔعلَِن لِلَمأسوریَن َتخلَِیَة َسبیلِھم ولِلُعمیاِن َعوَدَة البَصِر ٕاِ
ّب" (لو 4، 18- 19؛ راجع أش  َج عِن الـَمظلومین وأُعلَِن َسَنَة ِرضًى ِعنَد الرَّ وأَُفرِّ
61، 1- 2). بتوجھھ إلى الجمع سیطبق یسوع على نفسھ ھذه الكلمات النبویة قائالً: 

"الیوم َتمَّت ھذه اآلیُة بمسَمٍع منُكم" (لو 4، 21). 
وأیًضا، قبل موتھ على الصلیب، سیعلن یسوع مرات عدة لتالمیذه مجيء 

الروح القدس، "المعزي"، الذي ستكون رسالتھ أن یشھد لیسوع وأن یعضد المؤمنین، 
معلًما إیاھم وھادًیا إیاھم إلى الحق كلھ (راجع یو 14، 16- 17. 25- 26؛ 15، 

26؛ 16، 13). 
3, العنصرة، نقطة انطالق رسالة الكنیسة 

عشیة یوم قیامة یسوع، ظھر یسوع على الرسل، "وَنَفَخ فیھم وقاَل َلھم: ‘ُخذوا 
وَح القُُدس‘" (یو 20، 22). وبقوة أكبر حل الروح القدس على الرسل یوم  الرُّ
ماِء َبغَتًة َدِويٌّ َكریٍح  العنصرة، إذ نقرأ في كتاب أعمال الرسل: "اْنَطَلَق ِمَن السَّ

عاِصَفة، فَمالَٔ َجواِنَب الَبیِت الَّذي كانوا فیھ، وَظَھَرت َلھم أَلِسَنٌة كأَنَّھا ِمن ناٍر قِد 
انَقَسمت فوَقَف على ُكلٍّ ِمنُھم لِسان" (2، 2- 3). 

لقد جدد الروح القدس الرسل من الداخل، وألبسھم قوة مكنتھم من اإلعالن 
بشجاعة ودون خوف أن "المسیح قد مات وقام!". فبتحررھم من كل خوف، بدأوا 
بالكالم بجرأة (راجع رسل 2، 29؛ 4، 13؛ 4، 29. 31). فمن صیادین خائفین 
أصبحوا مبشرین شجعان باإلنجیل. وحتى أعداؤھم، لم یتمكنوا أن یفھموا كیف أن 
رجاالً "أّمّین ومن عامة الناس" (راجع رسل 4، 13) یستطیعون أن ُیبدوا شجاعة 
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مماثلة وأن یتحملوا الضیقات والعذابات واالضطھاد بفرح. لم یكن بإمكان شيء أن 
ا َنحُن فال َنسَتطیُع  یقف بطریقھم. وكانوا یجیبون من كان یسعى إلى إسكاتھم: "أَمَّ

كوَت عن ِذْكر ما َرأَینا وما َسِمْعنا" (رسل 4، 20). وھكذا ولدت الكنیسة، التي منذ  السُّ
یوم العنصرة لم تكّف عن اإلشعاع بالبشرى السارة "حتى أقاصي األرض" (رسل 1، 

 .(8
4. الروح القدس، نفس الكنیسة ومبدأ الشركة 

ولكن لكي نفھم رسالة الكنیسة، علینا أن نعود إلى العلیة حیث بقي التالمیذ 
سویة (راجع لو 24، 49)، یصلون مع مریم، "األم"، بانتظار الروح الموعود. على 

كل جماعة مسیحیة أن تعود لتستلھم باستمرار أیقونة الكنیسة الناشئة ھذه. 
إن الخصب الرسولي واإلرسالي لیس في المقام األول ثمرة برامج وأسالیب 

رعویة منظمة بحكمة و "فعالیة"، بل ھي ثمرة صالة الجماعة المتواصلة (راجع بولس 
السادس، إرشاد رسولي "التبشیر باإلنجیل"، 75). 

تتطلب فعالیة الرسالة أیًضا وحدة الجماعات، أي أن تكون "قلًبا واحًدا ونفًسا 
واحدة" (راجع رسل 4، 32)، وأن تكون مستعدة للشھادة للحب والفرح اللذین 

یفیضھما الروح القدس في قلب المؤمنین (راجع رسل 2، 42). 
لقد كتب خادم هللا یوحنا بولس الثاني أنھ قبل أن تكون الرسالة نشاًطا، ھي 

شھادة وإشعاع (راجع الرسالة العامة "رسالة الفادي"، 26). 
ھكذا كان األمر في فجر المسیحیة، عندما كان الوثنیون، بحسب ما یكتب 
ترتلیانوس، یرتدون لدى رؤیتھم الحب الذي كان سائًدا بین المسیحیین: "انظر – 

یقولون – كیف یحبون بعضھم البعض" (راجع المدافع عن اإلیمان، 39، 7). 
في ختام ھذه النظرة السریعة إلى كلمة هللا في الكتاب المقدس، أدعوكم لكي 
تالحظوا كیف أن الروح القدس ھو عطیة هللا الكبرى لإلنسان، وبالتالي ھو الشھادة 
السنیة لحبھ لنا؛ حبٌّ یتم التعبیر عنھ بشكل عملي بشكل "َنَعم للحیاة" التي یریدھا هللا 
لكل خلیقة من خالئقھ. تنال "الَنعم للحیاة" ھذه بنیتھا الكاملة في یسوع الناصري وفي 

انتصاره على الشر في القیامة. 
في ھذا اإلطار ال ننسیّن أبًدا أن إنجیل یسوع، بفضل قوة الروح القدس، ال 

یقتصر على تحّقق مجرد وقائع ، بل یرید أن یصبح "بشرى سارة للفقراء، عتًقا 
لألسرى، وبصًرا للعمیان...". 
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ھذا ما ظھر بقوة في یوم العنصرة، فأصبح نعمة وواجًبا على الكنیسة نحو 
العالم، أصبح رسالتھا األولویة.  

نشكل نحن ثمرَة رسالة الكنیسة ھذه بعمل الروح القدس. نحمل في أعماقنا 
الروح القدس الذي ھو وسم محبة اآلب في یسوع المسیح. ال ننسیّن ھذا األمر أبًدا، 

ألن روح الرب یذكر كل واحد منا دوًما، ویرید من خاللكم أیھا الشباب باألخص، أن 
یحرك في العالم ریح ونار عنصرة جدیدة. 

5. الروح القدس "المعلم الداخلي" 
أیھا الشباب األعزاء، یستمر الروح القدس الیوم أیًضا بالعمل بقوة في الكنیسة 

وتكون ثماره جمة بقدر ما نكون مستعدین لالنفتاح على قوتھ المجّددة. لھذا من 
الضروري بالنسبة لكّل منا أن یتعرف إلیھ وأن یدخل في عالقة معھ وأن یسمح للروح 

بأن یتولى قیادتھ. 
ولكن یتوارد على الذھن سؤال بشكل طبیعي: من ھو الروح القدس بالنسبة لي؟ 

لیس قلیٌل عدید المسیحیین الذین ما زال الروح القدس یشكل بالنسبة لھم "المجھول 
األكبر". لھذا، من خالل استعدادنا للقاء الشبیبة العالمي، أردت أن أدعوكم للتعمق 

بالمعرفة الشخصیة للروح القدس. 
في قانون إیماننا نعلن: "أؤمن بالروح القدس، الرب واھب الحیاة، المنبثق من 

اآلب واالبن" (قانون اإلیمان النیقوي-القسطنطیني). أجل، إن الروح القدس، روح 
محبة اآلب واالبن، ھو ینبوع الحیاة الذي یقدسنا، "ألن محبة هللا قد أفیضت في قلوبنا 

بالروح القدس الذي ُوھب لنا" (روم 5، 5). 
ولكن ال یكفي أن نتعرف إلیھ؛ ینبغي أن نقبلھ كدلیل نفوسنا، مثل "المعلم 

الداخلي" الذي یدخلنا في السر الثالوثي، ألنھ ھو وحده یستطیع أن یفتح قلوبنا على 
اإلیمان ویسمح لنا أن نعیشھ بالملء كل یوم. ھو الذي یدفعنا نحو اآلخرین، ویشعل فینا 

نار الحب، ویجعل منا رسل المحبة اإللھیة. 
أعرف جیًدا كیف تحملون، أنتم الشباب، في قلوبكم تقدیًرا ومحبة كبیرة لیسوع، 

وكم تتمنون اللقاء بھ ومخاطبتھ. لذا تذكروا أن حضور الروح فینا ھو الذي یشھد، 
وُینشئ ویبني شخصنا على نموذج یسوع المسیح المصلوب والقائم. فلندخل في حمیمیة 

الروح القدس، لكي نكون في حمیمیة مع المسیح. 
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6. سّري التثبیت واالفخارستیا 
ولكن – تقولون – كیف یمكننا أن نتجدد بالروح القدس وأن ننمو في حیاتنا 

الروحیة؟ 
الجواب – تعرفونھ – ھو: نستطیع ذلك بواسطة األسرار، ألن اإلیمان یولد 

ویتقوى فینا بفضل األسرار، وخصوًصا أسرار اإلعداد المسیحي: المعمودیة، التثبیت 
واالفخارستیا، التي ھي أسرار ُمَتتاّمة وغیر منفصلة (راجع تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة، 

 .(1285
لربما تم التغاضي عن ھذه الحقیقة بشأن األسرار الثالثة التي ھي في أصل 

كیاننا المسیحي، في حیاة الكثیر من المسیحیین، الذین یرون في ھذه األسرار مجرد 
أعمال تمت في الماضي دون وقع حقیقي في یومنا، كجذور ال تحتوي على اللنف 

الحیوي. 
فبعد تلقي سر التثبیت، یبتعد الكثیر من الشباب عن حیاة اإلیمان. ھنالك أیًضا 
شباب ال ینالون ھذا السر حتى. ومع ذلك، فمع أسرار المعمودیة والتثبیت ومن ثم، 

بشكل مستمر، مع االفخارستیا یجعل منا الروح القدس أبناًء لآلب، إخوة لیسوع، 
وأعضاء في كنیستھ، مؤھلین لشھادة حقة لإلنجیل، ومتمتعین بفرح اإلیمان. 

لذا أدعوكم إلى التأمل بما أكتبھ لكم اآلن. فمن الضرورة بمكان أن تتم إعادة 
اكتشاف سر التثبیت في أیامنا، وأن نعاود اكتشاف قیمتھ بالنسبة لنمونا الروحي. 

فلیذكر من تقبل أسرار المعمودیة والتثبیت أنھ أصبح "ھیكالً للروح القدس": هللا یسكن 
فیھ. فلیعي دوًما ھذا األمر ولیحرص على أن یثمر ھذا الكنز فیھ ثمار قداسة. 

فلیتحضر المعمد الذي لم یتلق بعد سر التثبیت لكي یتقبلھ عالًما بأنھ سیصبح 
بھذا الشكل مسیحًیا "مكتمالً"، ألن التثبیت یكّمل نعمة المعمودیة (راجع تعلیم الكنیسة 

الكاثولیكیة، 1302 – 1304). 
یمنحنا التثبیت قوة خاصة للشھادة ولتمجید هللا بكل حیاتنا (راجع روم 12، 1)؛ 
ویجعلنا واعین داخلًیا النتمائنا للكنیسة، "جسد المسیح"، الذي نشكل فیھ جمیعنا أعضاًء 

حیة، متحدین بعضنا ببعض (راجع 1 كور 12، 12- 25). 
من خالل استسالمھ لھدایة الروح، یستطیع كل معّمد أن یقدم إسھامھ في بناء 
وَح  الكنیسة بفضل المواھب التي یمنحھا الروح، ألنھ "لُِكلِّ واِحٍد یوَھُب ما ُیظِھُر الرُّ

الَْٔجِل الَخیِر العاّم" (1 كور 12، 7). وعندما یعمل الروح، فھو یحمل إلى النفس ثماره 
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بُر واللُّْطُف وَكَرُم االَْٔخالق واالِٕیماُن والَوداعُة  الم والصَّ التي ھي "الَمحَبُة والَفَرُح والسَّ
والَعفاف" (غال 5، 22). 

أوجھ نداًء قلبًیا إلى جمیع الذین، من بینكم، لم یتلقوا سر التثبیت بعد، لكي 
یتحضروا لقبولھ، طالبین معونة كھنتھم. إنھا مناسبة خاصة للنعمة یقدمھا لكم الرب: ال 

تضیعوھا! 
أود أن أضیف ھنا كلمة بشأن االفخارستیا. لكي ننمو في الحیاة المسیحیة، من 

الضروري أن نتغذى من جسد ودم المسیح: فبالواقع، نحن نتعمد ونتثبت بانتظار 
االفخارستیا (راجع تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة، 1322؛ اإلرشاد الرسولي "سر المحبة، 

 .(17
االفخارستیا، "مصدر وغایة" الحیاة المسیحیة ھي "َعْنصرة دائمة"، ألنھ في 
كل مرة نحتفل بالقداس اإللھي نتلقى الروح القدس الذي یوحدنا بشكل أعمق بیسوع 

وفیھ یحولنا. 
إذا اشتركتم أیھا الشباب األعزاء باالفخارستیا بشكل منتظم، إذا كرستم بعًضا 

من وقتكم للسجود للقربان األقدس، سیأتیكم، من ینبوع الحب الذي ھو االفخارستیا 
التصمیم الفرح لتكریس حیاتكم التباع اإلنجیل. ستختبرون في الوقت عینھ أنھ حیث ال 
تصل قوانا الشخصیة، سیقوم الروح القدس نفسھ بتحویلنا، مالًئا إیانا بقوتھ وجاعالً منا 

شھوًدا ممتلئین من توّقد المسیح القائم اإلرسالي. 
  
  

7. ضرورة وإلحاحیة الرسالة 
ینظر الكثیر من الشباب إلى حیاتھم بخوف ویطرحون الكثیر من األسئلة حول 

مستقبلھم. ویتساءلون قلقین: كیف االنخراط في عالم یطبعھ الكثیر من الظلم الفادح 
واأللم؟ كیف السبیل إلى مواجھة األنانیة والعنف اللذین یبدوان أحیاًنا وكأنھما یسیطران 

على الوضع؟ كیف یمكن أن نمنح الحیاة معناھا الكامل؟ كیف یمكننا اإلسھام لكي 
بُر  الم والصَّ تستطیع عطایا الروح القدس التي ذكرناھا آنًفا، "الَمحَبُة والَفَرُح والسَّ

واللُّْطُف وَكَرُم االَْٔخالق واالِٕیماُن والَوداعُة والَعفاف" (عدد 6)، أن تغمر ھذا العالم 
الجریح والضعیف، عالم الشبیبة بشكل خاص؟ ما ھي الشروط التي بموجبھا یستطیع 
الروح المحیي، روح الخلق األول، وفوق كل شيء، روح الخلق الثاني أو الفداء، أن 

یصبح نفس البشریة الجدیدة؟ 
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ال ننسیّن أنھ بقدر ما تكون عطیة هللا كبیرة – وعطیة روح یسوع ھي العطیة 
السمیا – فبقدر ذلك ھي حاجة العالم لقبولھ، ولذا یجب أن تكون رسالة الكنیسة كبیرة 

ومولعة حتى تعطي شھادة تستحق اإلیمان. 
وأنتم أیھا الشباب، من خالل لقاء الشبیبة العالمي، تبرھنون بشكل ما عن إرادة 

االشتراك بھذه الرسالة. في ھذا الصدد، أشعر، أیھا األصدقاء األعزاء، بضرورة 
تذكیركم ببعض الحقائق المرجعیة لكي تتأملوا فیھا. 

مرة أخرى أقول لكم بأن المسیح وحده یستطیع أن یشبع تطلعات القلب البشري 
األكثر عمًقا؛ وحدة قادر أن یؤنسن البشریة وأن یقودھا نحو "التألیھ". بقوة روحھ، 

یفیض فینا المسیح المحبة اإللھیة التي تجعلنا قادرین على محبة القریب ومستعدین لكي 
نقوم بخدمتھ. یمنح الروح القدس النور، فیكشف عن المسیح المصلوب والقائم، ویبین 

لنا السبیل لكي نصیر مشابھین لھ، أي لكي نكون "تعبیًرا وأداًة للحب الذي ینبع 
منھ" (الرسالة العامة "هللا محبة"، 33). ومن سمح للروح القدس أن یقوده، یفھم أن 
التكرس لخدمة اإلنجیل لیس موقًفا خیارًیا، بل یعي ضرورة نقل البشرى السارة إلى 
اآلخرین. على أي حال، یجب أن نذكر أیًضا، بأننا نستطیع أن نكون شھوًدا للمسیح 

فقط إذا ما استسلمنا لھدي الروح القدس، الذي ھو "العامل األول في التبشیر" (راجع 
"التبشیر باإلنجیل"، 75) و "رائد الرسالة" (راجع "رسالة الفادي، 21). 

أیھا الشباب األحباء، كما سبق وردد مراًرا سلفاي المكرمان بولس السادس 
ویوحنا بولس الثاني، إعالن اإلنجیل والشھادة لإلیمان ھما الیوم ضروریان أكثر من 

أي وقت مضى (راجع "رسالة الفادي"، 1). 
یعتقد البعض أن تقدیم كنز اإلیمان الثمین إلى األشخاص الذین ال یقاسمونھ 
یعني أن نكون غیر متفھمین نحوھم، ولكن األمر لیس كذلك، ألن عرض اإلیمان 

بالمسیح ال یعني فرضھ (راجع "التبشیر باإلنجیل"، 80). 
عالوة على ذلك، منذ حوالي 2000 سنة، قدم الرسل حیاتھم لكي ُیعرف 

المسیح وُیَحّب. ومنذ ذلك الحین، ما زال اإلنجیل مستمًرا في االنتشار عبر العصور 
بفضل رجال ونساء تحركھم الغیرة اإلرسالیة نفسھا. وعلیھ، حتى في أیامنا ھذه، 

نحتاج إلى تالمیذ للمسیح ال یوفرون وقًتا أو طاقات لخدمة إنجیل المسیح. نحتاج إلى 
شباب یسمحون لمحبة هللا بأن تتوقد في داخلھم ویتجاوبون بسخاء مع الدعوة الملحة، 

كما قام بذلك الكثیر من الطوباویین والقدیسین الشباب في الماضي وفي األزمنة القریبة 
منا. 
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بوجھ خاص، أؤكد لكم أن روح یسوع الیوم، یدعوكم أنتم الشباب لتكونوا 
حاملي البشرى السارة لذوي عمركم. إن التعب الذي یواجھھ دون شك الراشدون في 
لقاء مع الشبیبة بشكل مفھوم ومقنع، یمكن أن یكون عالمة یرید الروح من خاللھا أن 

یدفعكم أنتم الشباب لكي تتحملوا ھذه المسؤولیة. أنتم تعرفون الُمُثل واللغات وأیًضا 
الجراح والتوقعات، إلى جانب الرغبة بالخیر التي یعیشھا ذوي عمركم. ینفتح أمامنا 

عالم العواطف، والعمل، واإلعداد، واالنتظار، ومضایق الشباب... فلیكن في كل منكم 
الشجاعة حتى َیِعَد الروح القدس بأن یحمل شاًبا إلى یسوع المسیح، بالشكل الذي یراه 

جاء،  أفضل، عارًفا "أن یرّد على َمن َیطلُُب ِمنھ َدلیَل ما ھو عَلیھ ِمَن الرَّ
بوداعة" (راجع 1 بط 3، 15). 

ولكن للتوصل إلى ھذا الھدف، أیھا األصدقاء األعزاء، كونوا قدیسین، كونوا 
مرسلین، ألنھ من غیر الممكن فصل "القداسة" عن "الرسالة" (راجع "رسالة 

الفادي"، 90). 
ال تخافوا من أن تصبحوا قدیسین مرسلین مثل القدیس فرنسیس كسافارویس 
الذي ذھب حتى الشرق األقصى معلًنا البشرى السارة حتى آخر رمق، ومثل القدیس 

تریزیا الطفل یسوع، التي كانت مرسلة بالرغم من أنھا لم تترك الكرمل: فالواحد 
واألخرى ھما "شفیعا اإلرسالیات". كونوا مستعدین للمراھنة بحیاتكم من أجل إنارة 

العالم بحقیقة المسیح؛ لكي تجیبوا بالحب على البغض واالحتقار الذي تتعرض لھ 
الحیاة؛ لكي تعلنوا رجاء المسیح القائم في كل زاویة من األرض. 

8. استدعاء "عنصرة جدیدة" في العالم 
أیھا الشباب األعزاء، أنتظركم وافري العدد في یولیو 2008 في سیدني. 
ستكون فرصة مناسبة الختبار تام لقوة الروح القدس. تعالوا كثیرین، لكي تكونوا 

عالمة رجاء ودعم لجماعة الكنیسة في استرالیا التي تستعد الستقبالكم. ستكون ھذه 
فرصة ممیزة لشبیبة الدولة التي ستستقبلنا لكي یعلنوا جمال وفرح اإلنجیل في مجتمع 

معلمٍن في أبعاد مختلفة. 
تحتاج استرالیا وسائر أوقیانیا أن تعید اكتشاف جذورھا المسیحیة. في اإلرشاد 

الرسولي ما بعد السینودس "الكنیسة في أوقیانیا" كتب یوحنا یولس الثاني: "بقوة الروح 
القدس، تستعد الكنیسة في أوقیانیا لتبشیر جدید للشعوب التي تجوع الیوم للمسیح... 

التبشیر الجدید ھو أولویة بالنسبة لكنیسة أوقیانیا" (عدد 18). 
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أدعوكم إلى تكریس وقت للصالة ولالستعداد الروحي في ھذه المرحلة األخیرة 
من المسیرة التي تقودنا إلى یوم الشبیبة العالمي الثالث والعشرین، كیما تتمكنوا في 

سیدني أن تجددوا مواعید عمادكم وتثبیتكم. 
سنستدعي الروح القدس سویة، طالبین بثقة من هللا عطیة عنصرة متجددة ألجل 

الكنیسة وألجل بشریة األلفیة الثالثة. 
فلترافقكم مریم المجتمعة مع الرسل للصالة في العلیة، خالل ھذه األشھر ولتنل 

لجمیع الشباب المسیحیین فیًضا جدیًدا من الروح القدس یضرم قلوبھم. 
اذكروا ھذا: إن الكنیسة تثق بكم! ونحن الرعاة، بشكل خاص، نصلي لكي تحبوا 

وتجعلوا یسوع محبوًبا أكثر فأكثر، ولكي تتبعوه بأمانة. 
مع ھذه المشاعر أبارككم بعطف وافر. 

  
  

أعطي في لورینزاغو، في 20 یولیو 2007
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