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 دائرة العلمانين، العائلة والحياة

 

 ة لالحتفالالرعوي   التوجيهات

 الخاصةفي الكنائس  باأليام العالمية للشبيبة

 

 :األيام العالمية للشبيبة .1

البابا لقديس لبالتأكيد نتيجة لرؤية نبوية عظيمة  كان األيام العالمية للشبيبة تأسيسإن 

الشباب  أن يشعر جميعأسباب قراره على النحو التالي: "يجب  وّضح  قد ويوحنا بولس الثاني. 

باالتحاد مع والعالمي،  مستوىعلى ال ،لكنيسة بأسرهاا تلزم. لذلك، فلتعتني بهم الكنيسة أن  ب

كي وباهتماماتهم وهمومهم وتطلعاتهم وآمالهم،  ،بالشباببطرس، أكثر فأكثر القديس خليفة 

هي  التي المحبةوهي المسيح،  التي الحقيقةوهو المسيح،  عبر نقل اليقين الذيعاتهم توقّ  قتحقّ 

 1.."المسيح.

 في مناسبات   د  شدّ  حيث   ؛من سلفه رعاية الكنيسةالبابا بندكتوس السادس عشر  م  سلّ ت

ووصفها بأنها "عالج ضد ضعف  ،للكنيسة هي هدية العناية االلهية ختلفة على أن هذه األحداثم

التبشير الجديد موضع التنفيذ".  ت"وضع قد"شكل جديد أكثر شبابًا للمسيحية" وهي و يمان"اإل
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 اقويً  اتبشيريً  زخًمالشبيبة ل ةالعالمي ماياأل وفّرت، اأيضً  من وجهة نظر البابا فرنسيس

افتتح جيال الشابة. بعد بضعة أشهر فقط من انتخابه، ألل وصخصالعلى وجه ، وسرهاأللكنيسة ب

في تموز  "البرازيل" في ريو دي جانيرو األيام العالمية للشبيبة البابا فرنسيس بابويته مع

مرحلة حج جديدة للشباب عبر القارات بصحبة صليب  ل  قد شكّ ل" :قال ختامه، وفي 2013

المسيح. علينا أال ننسى أبدًا أن األيام العالمية للشباب ليست "ألعابًا نارية"، أو مجرد لحظات 

، بمبادرة من 1985حماس غاية في حد ذاته؛ وإنما هي مراحل مسيرة طويلة، قد بدأت عام 

لنتذكر دائًما: أن الشباب ال يتبعون : "محورية وقام بتوضيح نقطة 3."البابا يوحنا بولس الثاني

البابا، وإنما يسوع المسيح، ويحملون صليبه. والبابا يقودهم ويرافقهم في مسيرة اإليمان والرجاء 

     4".هذه

الث سنوات في ث بشكل عام كلّ ا، تقام االحتفاالت العالمية لهذا الحدث كما نعلم جميعً          

ا . الحبر األعظمدولة مختلفة في كل مرة بمشاركة  ، عالمية للشبيبةاأليام الب العادي االحتفالأم 

  هذا الحدث.   تنظيم تولّىكل عام في الكنائس الخاصة التي ت من ناحية أخرى، فيتم

 في الكنائس الخاصة األيام العالمية للشبيبة .2

، كبيرتانقيمة همية وأله  خاّصة كنيسة كلّ  في احتفل بهي ي  تلا األيام العالمية للشبيبةن إ

  ها.كنسية المحلية بأسربل للجماعة الليس فقط للشباب الذين يعيشون في تلك المنطقة، 

                                                           
" Insegnamenti( ، في "1985 ّولكانون األ 20)بة عيد الميالد سإلى مجمع الكرادلة و إلى الكوريا الرومانية بمناخطاب الثاني ،  يوحنا بولس 1

VIII  ،2 (1985 .ص ، )1560-1559. 
د الميالد، في راجع بندكتوس السادس عشر، خطاب البابا بندكتوس السادس عشر إلى الكرادلة، الكوريا الرومانية والعائلة البابوية، بمناسبة عي 2

"Insegnamenti "VIII ،2 (2011 .ص ،)955-951. 
 .155( ، ص. 2013) Insegnamenti“ I ،2 ”فرنسيس، صالة التبشير المالئكي، في 3
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بسبب  اباأليام العالمية للشب النسخة الدولية من في ةشاركالمبعض الشباب ال يستطيع 

حتى  ،سةم كّل كنيأن تتيح له جيّدمن ال ،لذلكالوضع المادي. بسبب و أ أو وظيفتهم دراستهم

ن يمك "احتفال باإليمان"في  عيش اختبار خاصفرصة ، على المستوى المحلي ذلك لو كانو

 العالمية ياماأل النسخة الدولية من راروالصالة على غ   الشركةوللشهادة ة ن يكون مناسبة قويّ أ

 بقعة في كّل   بعمق في حياة الكثيرين من الشبابهذه يام العالمية للشباب األقد أثّرت  .للشباب

  العالم.بقاع من 

على المستوى المحلي،  األيام العالمية للشبيبةلى ذلك، عندما يتم االحتفال بع عالوةً 

العلمانيين – ابأكمله ةالكنسي ة الجماعةوعيتوهو يهدف إلى  همية لكنائس معينةبالغ األ ايكون له

لى إيمان اإل حول رسالتهم القاضية بنقل –والكهنة والمكّرسين والعائالت والبالغين والمسنين

تمييز األساقفة حول موضوع "الشبيبة واإليمان و ذّكرتنا الجمعية العامة لمجمعجيال الشابة. األ

وكل عضو من  والمحليةكنيسة الجامعة ، بما في ذلك الأسرها( بأن الكنيسة ب2018" )الدعوة

كون على استعداد للسماح ألنفسنا تن أو ،الشباب عنالمسؤولية  أن تتحمليجب  ،أعضائها

إن االحتفال بأيام الشبيبة هذه على بالتالي، أسئلتهم ورغباتهم وصعوباتهم. لذلك،  ةواجهبم

والترحيب بهم  بير مع الشباسة واعية ألهمية السّ المستوى المحلي مفيد للغاية في إبقاء الكني

 5ة.ة وقوّ حبّ لهم بم هللا مع إعالن كلمة ،إليهم بصبر صغاءواال

لمستوى المحلي، وضعت على ا األيام العالمية للشبيبة عقدبموضوع تحديدًا فيما يتعلق 

الرعويّة لمؤتمرات األساقفة،  التوجيهية ، بعض اإلرشادات6، في إطار اختصاصهاةهذه الهيئ

، والحركات األبرشيات الشرقيةواألبرشيّات / األساقفة،  رؤساءالبطريركيّة وومجامع الكنائس 

تكون لشباب في جميع أنحاء العالم، بحيث كل اا، لا وليس آخرً والجمعيات الكنسية، وأخيرً 

  ".لشباب" و "مع الشبابباحتفال "مناسبة لال األبرشية"في  األيام العالمية للشبيبة " مناسبة

همية متزايدة أعلى اعطاء لى تشجيع الكنائس إالرعوية  التوجيهية االرشاداتتهدف 

لكي  ،ها فرصة مواتيةنّ أليها على إ تنظرن أ الشبيبة. عليهل ةالعالمي ياماأللالحتفال االبرشي ب

مع الشباب  رسالتهان الكنيسة تعتبر أظهر في تخطيط وتنفيذ المبادرات التي ت   ةبدعم تكون

يجب  7."والموارد جهدالوالوقت  ي ستثمر فيه عهد  جديد  همية في صنع أذات  ،ولوية رعويةأ"

الرعوي. في  عملهااهتمام الكنيسة و حورفي م ااألجيال الشابة بأنه أن نحرص على أن تشعر

في  أساسيين شركاءهم نّ أن يشعروا بأ، وي قد رواو وأن كونوا معنيينأن يالشباب  يريد ،الواقع

 8حياة الكنيسة ورسالتها.

ضعت المبادئ التوجيهية التالية في المحلية مع وضع األبرشيات  في المقام األول و 

ه أنه من الواضح أن بيد   ،األبرشيات هي إطار عمل الكنيسة المحلية والتعبير عنها ن  ألاالعتبار 

هذه التوصيات مع مختلف الحاالت التي تجد فيها الكنيسة نفسها في مناطق مختلفة  يجب تكييف

 األبرشيات الشرقية / األبرشيات الحاالت التي تكون فيها على ذلك األمثلة منمن العالم. و

صغيرة ولديها موارد بشرية ومادية قليلة تحت تصرفها. وفي هذه الحاالت المحددة، أو حيث 
                                                           

 )و.خ(.-االستشهاد بالوثيقة ب. من اآلن فصاعدًا، سيتم 4راجع الوثيقة الختاميّة للجمعيّة العاّمة العاديّة الخامسة عشرة لسينود س األساقفة،  5
مبادرات تعبّر دائرة العلمانين، العائلة والحياة  "عن اهتمام الكنيسة الخاص بالشباب، وتؤكد على دورهم في خضم تحديات عالم اليوم. وهو يدعم  6

والجمعيات الشبابية الدولية، وتعزز تعاونها وتنظم األب األقدس في مجال رعويّة الشبيبة وتضع نفسها في خدمة مؤتمرات مجلس األساقفة والحركات 

 (.8لقاءات على المستوى العالمي. من أبرز أنشطتها التحضير ليوم العالمي للشباب. )النظام األساسي، مادة 
 .119و.خ،   7
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واها ق  للسلطات المجاورة أو المتداخلة أن توّحد ينظر إلى األمر على أنه وسيلة رعوية، يمكن 

يمكن لالحتفال بيوم الشباب. وقد تكون مجموعة من عدة واليات قضائية أو منطقة كنسية، أو 

 .كون على المستوى الوطنيت أن

 الملك يسوعالمحلي في عيد  على الصعيد األيام العالمية للشبيبةاالحتفال  .3

ى لإ، دعا البابا فرنسيس 2020تشرين الثاني  22في نهاية قداس عيد يسوع الملك في 

ن هذا االحتفال الذي أعلن قد أ. والكنائس المحليةفي  األيام العالمية للشبيبةباالحتفال  استئناف

 9يوم عيد يسوع الملك. 2021عام  االحتفال بهبدأ حد الشعانين، سيأيوم  عادةً  قامي  كان 

، دعا القديس يوحنا 1984نه في احتفال عيد يسوع الملك عام أر نذكّ في هذا الصدد، 

 ،المناسبة تلكشّكلت  .1985لى اجتماع بمناسبة السنة الدولية للشباب عام إبولس الثاني الشباب 

بداية الرحلة الطويلة  ،(1984)سنة الفداء لشباب في ايوبيل لالحتفال بسنة  جانب الدعوةلى إ

علن الكنيسة ملكوت ت   ... في هذا العيد" :لليوم العالمي للشباب. وقال البابا يوحنا بولس الثاني

ها الشباب ال ي  أنتم، أنحو ظهوره الكامل.  ه  يزال ينمو في سرّ  اللكنه و بالفعل، الحاضر ،المسيح

 كانت تلك بداية. "الكنيسة والعالم رجاءكوت هللا، كم في حمل ديناميات مليمكن االستغناء عن

 إلى أتوالي"نحاء العالم أعي الشباب من جميع : في يوم عيد يسوع الملك د  األيام العالمية للشبيبة

 10."حد الشعانينأسبوع المقدس، يوم السبت ويوم بداية األلقاء مع البابا في لمشاركة في روما ل

حد أي فف ،حد الشعانين وعيد يسوع الملكألة بين في الواقع، ليس من الصعب رؤية الص  

)متى  .تان"أى ا عل"ملك، وديع، راكبً : نهألى القدس على إحتفل بدخول السيد المسيح ي   ،الشعانين

اسم الرب! اآلتي ب ن داؤود! مبارك  بال هوشعنا" = المسيح( مسيا)اله الجموع تعلنأقد . و(5:21

المسيح  نأا لى هتاف الجموع ب"اآلتي"، مؤكدً إلوقا لقب "الملك"  ينجيل. يضيف اإل(9: 21)متى

)لوقا اسم الرب". اآلتي ب الملك ا:"مبارك  ا ملكيً تتويجً إال هو ما لى القدس إدخوله  ن  إهو ملك، و

38:19). 

حياة السيد داية من ب ظهربحيث ي ،اجد   مهمبالنسبة للقديس لوقا للمسيح عد الملوكي الب   ن  إ

 ن  بألعذراء مريم الالمالك  يتنبأخدمته. عند حدث البشارة، يرافق كامل و نهايتهاحتى المسيح و

لى إعقوب بيه داود، ويملك على بيت يأ"كرسي  لهب اإلالرّ  يتسلّم منبه س ستحبلالطفل الذي 

يون نجيلاإل يكتفي بينماو، لمذهلةا لحظة الصلبفي . (33-32:1)لوقا "يكون لملكه نهاية ند، ولباأل

 مؤثرةالورة صاللوقا  نجيلياإلي قدّم على جانبي يسوع،  مصلوبينال ت يذكر اهانبمجرد  ونخراأل

 جئت   متى ،ذكرني يا ربأ  " :قائالً  ،يسوع من على الصليبى لإ يصلّ ي" الذي تائبص اللّ ل"

ستجابةً ابها يسوع  التي نطق   انوالغفر ستقبالكلمات اال وّضحت   . (42: 23 لوقا)في ملكوتك" 

 .(43:23 لوقا) ."اليوم ستكون معي في الفردوس" ص:ه ملك جاء ليخلّ نّ أ صالةال لهذه

ن يكون في أوالذي يجب  ،شبابه إلى الن يوج  أعالن الرئيسي الذي يجب اإل لذلك فإن  

الملك المسيح  عيد يسوعفي  األيام العالمية للشبيبةبتحتفل  ،أبرشية شرقية /أبرشية كل  محور

 ،دونه ال سالم حقيقيفب! خلّصكجاء لي ، وقدكملك في حياتك! إنه ملك استقبلهقبل المسيح! إ هو:

                                                           
األيام . ي قترح االحتفال 6، ص. 2020"، تشرين الثاني Osservatore Romano’Lالملك، في " يسوعراجع فرنسيس، عظة القداس في عيد  9

في نفس تاريخ احتفال المسيح الملك، حتى في الكنائس التي ال تنص طقوسها على هذا االحتفال وفي تلك التي تحتفل به في يوم آخر.  العالمية للشبيبة

 ومع ذلك،يمكن للسلطات المحلية اتخاذ قرار خالف ذلك.
 .1298( ، ص. 1984) Insegnamenti“ VII  ،2”، التبشير المالئكي، في يوحنا بولس الثاني 10
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يفقد المجتمع  ،دون ملكوتهفبوال مصالحة حقيقية مع اآلخرين!  ،وال مصالحة داخلية حقيقية

ة الحقيقية والقرب الحقيقي من خوّ األ كلّ  البشري. وبدون ملكوت المسيح، ستختفي وجهه  ا أيضً 

 .متألمينال

حد الشعانين، أيسوع الملك و ؛ن قلب االحتفاليين الليتورجيينإلى أشار البابا فرنسيس وأ

الكاملة ن المكانة أ ادائمً هي الرسالة األساسية  11."مخلّص البشريسوع المسيح  سرّ " في يكمن

 النهاية". حتىها لالخرين "الحق عطي نفسي ت  تللبشرية تنبع من المحبة ال

األيام ب لالحتفال ،الشرقية ياتشاالبر / برشياتاأللى إهذه الدعوة موجهة  نّ إف ،لذلكو

 للكنيسة وًماي ن يكون هذا اليومأ قداسة البابا رغبة نإفي عيد يسوع الملك.  العالمية للشبيبة

باب وتشرك الشهم، جل  أمن  وتصلّيالشباب في مركز االهتمام الرعوي،  الجامعة، تضع فيه

برشي ا برشي/أ)تنظيم حدث  األمثل هو أن يتمّ الخ.  ...ز التواصلتعزّ و، شركاء أساسيينك

 هناك ن، قد يكوولكنني( في اليوم الذي نحتفل به في عيد يسوع الملك. و وطأ، اقليمي شرقي

 .خرآقامة الحدث في تاريخ سباب إلأ

األيام ل شكّ تحيث ال  شاملة،رعوية  مسيرةا من ن يكون هذا االحتفال جزءً أينبغي و 

 وصي األب األقدسن يأصدفة ال من قبيل ه ليسنّ إ 12.منها سوى مرحلة واحدة العالمية للشبيبة

 13".  مشتركة" "مسيرةتكون ال يمكن أن تكون رعوية الشبيبة إاّل سينودسية، يعني أن  “بأن 

 ليوم العالمي للشبابل األساسية الركائز .4

" دعوةساقفة حول موضوع "الشباب وااليمان وتمييز الاأل "مجمعس "د  سينوخالل 

. وفي األيام العالمية للشبيبةحول س سينود  عضاء الأ قدّمهاالعديد من المساهمات التي  تمحور

ة للقديس ثمرة الرؤية النبويّ  –العالمي  الشبابن "يوم أيقة الختامية على هذا الصدد، تنص الوث

االجتماعات الوطنية و–لفية الثالثية لهم الشباب في األي ال يزاليوحنا بولس الثاني، الذي 

 يمان والشركةإللة تجربة حيّ  نها تقدّمألفي حياة العديد من الشباب،  اا مهمً تلعب دورً  برشيةواأل

في المجتمع وبمسؤولية في م مكانه الكبيرة وأخذالحياة  تحدياتساعدهم على مواجهة أن ت يمكن

 14الكنيسة".

من ق بل هذه التجمعات تشير إلى "المرافقة الرعوية العادية  أن  على  تؤكد الوثيقة إذو

 على تؤكد 15،الفردية، حيث يجب مشاركة اإلنجيل وترجمته إلى قرارات حياتية" لجماعاتا

 مشاركةومع الجميع،  ختبار األخّوةحج، وا رحلة كان في ا كما لور معً ير إمكانية السي"توف

 16الكنيسة". والتقّرب أكثر مناإليمان بفرح، 

                                                           
 ".Osservatore Romano’Lفرنسيس، عظة القدّاس اإللهي في مناسبة عيد يسوع الملك، في " 11
 .142و.خ،  12
 م.ي(.)-ب، من اآلن فصاعداً، ستعرف الوصية 206، 2019فرنسيس، اإلرشاد الرسولي ما بعد السينود س، المسيح يحيا،  13
 .16و.خ،  14
 المرجع نفسه. 15
 .142المرجع نفسه،  16
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كل يوم  صميمن تكون موجودة في أالتي يجب  17"الركائز"هذه نستكشف بعض من ل

 قيمة برامجية واضحة.  والتي لهاالمحلي،  صعيدعالمي للشباب، حتى على الالياممن ا

 

 اإليمانب احتفالـ"يوم الشباب ك" 

جمال  ختبارال مساحة، شركةيمان واللإل بهجةة ومتجربة حي   األيام العالمية للشبيبةقدّم ت  

كل  يكنن أمن الجيد ذلك المسيح، ل يسوعنا بشخص ؤلقا كمنييمان قلب حياة اإلفي  18وجه هللا.

. "ثم للقاء المسيح والدخول في حوار شخصي معه كّل شاب يدعوصدى  يوم عالمي للشباب

 كلمة هللاإلى مع تنسو، مرنّ ونا، ب معً ح الرّ يمان، عندما نسبّ كبر وهو عيد اإلاألحتفال االهناك 

 19".األيام العالمية للشبيبةهو ذروة نبقى في صمت العبادة: كل هذا و

النجيل، اإعالن ) للشباب ليوم العالميالنسخة الدولية ل، يمكن لبرنامج من هذا المنطلق

المستوى  لهام علىإ مصدر كونيأن ( ...يةالفنّ  عروضالو ،األسرار المقدسة، التنشئة، الشهادة

عبادة ال ألوقاتخاص  يالء اهتمام. يجب اة ومبتكرةقخاّل  طريقةب هفيحيث يمكن تكيبالمحلي 

 حمة هللا.ر ان خاص للقاءككمولليتورجيا التوبة  بامتياز إيمانفعل ك للقربان األقدس متةالصا

لمية األيام العافي كل يوم من ه أنّ كيف  بالناال يغيب عن أينبغي عالوة على ذلك، 

هم أنّ ي شيء يجعلهم يشعرون أبه  عتنقونوالشغف الذي ي الحماس الطبيعي للشباب ،للشباب

ا يدعو عندم. بأسره هللاشعب  يمانإ انطوينشّ  انزيحفّ  يمانهمإ به   نيعيشوأي شيء ويون معن

ؤدي ي. تجربة مع الرب، غالبًا ما يصبحون شهودًا شجعان لإليمانعيش اإلنجيل الشباب إلى 

 شيئًا مدهًشا وفريدًا.األيام العالمية للشباب  هذا دائًما إلى أن يصبح حدث

 

  خبرة في الكنيسةكـ "يوم الشباب" 

ليختبر  سبةمنااألبرشيات في  األيام العالمية للشبيبةبن يكون االحتفال أمن المهم لنه إ

ن الطريقة إ. ةيستجزأ من الكنيال  ًءاجز زداد الوعي لديهم بكونهمي ولكي ةالكنسي الشباب الشركة

نحن ، رشياألب . عندما نقوم بالتحضير ليوم الشبيبةإليهمشراك الشباب هي االستماع ولى إلاأل

ة سماع صوت الشباب داخل هيكليات الشركبحاجة إلى إيجاد األوقات والطرق المناسبة إل

، ة الشرقيةبرشيوبين األبرشية / األ ،الشرقية المجالس األبرشية / األبرشيةالكنسية القائمة من: 

 ابي للكنيسة!الوجه الشب مدعونا أال ننسى أنه إلخ. ...المحليةاألساقفة ، ومجالس مجالس الكهنةو

 واليةالموجودة في الالمواهب  مجال لمختلف ن يكون هناكأ نبغيلى جانب الشباب، يإ

جامعًا  األيام العالمية للشبيبةبالرعية  برشية /ن يكون تنظيم احتفال األأالقضائية. من الضروري 

 "السينودسي" لى العملإفي مشروع يدعو الفئات العمرية كل  كن يعمل على اشراأو وشامالً،

ومتحلين بهذا الروح، : "الرسولي المسيح يحيااالرشاد كما طلب األب األقدس في  ،لمجمعيا

يمكننا أن نسير نحو كنيسة تشاركية ومسؤولة، قادرة على تقييم غنى التنّوع الذي يكّونها، وتقبل 
                                                           

ر، خطاب البابا بندكتوس في الرحلة الروحية للشباب، راجع: البابا بندكتوس السادس عش األيام العالمية للشبيبةللمزيد من المعلومات حول مساهمة  17

ي؛ فمرجع سابق.  Insegnamenti "VII ،2 (2011،)بمناسبة عيد الميالد، في "السادس عشر إلى الكرادلة، الكوريا الرومانية والعائلة الحبرية، 

 .211-209ص  Insegnamenti "I ،2 (2013،)في "فرنسيس، المقابلة العاّمة، 
 .142و  16و.خ،  18
 .210ص  Insegnamenti "I ،2 (2013،)فرنسيس، المقابلة العاّمة،  في " 19
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بامتنان إسهام المؤمنين العلمانيّين، بمن فيهم الشبيبة والنساء، وإسهام الحياة المكّرسة، رجاال 

ت والحركات. ال يجب أن ت ست بعد أّي شخص، أو أن تسمح ونساء، وإسهام الجماعات والجمعيّا

د أّي شخص نفسه سيكون من الممكن تجميع وتنسيق جميع القوى بهذه الطريقة،  20".بأن ي ستبع 

 لقوى الساكنة.وكذلك إيقاظ ا ،الديناميكية للكنيسة الخاصة

عالمة  يشّكلسقف المحلي واستعداده ليكون بين الشباب ن وجود األإفي هذا السياق، 

لتقاء فرصة ال ةم العالميايبرشيات باألا ما يكون احتفال األوالقرب. وكثيرً  ةحبّ ملاعن  ضحةوا

ب ث "يجع البابا فرنسيس هذا النمط الرعوي من القرب، حيمعه. يشجّ  دّثسقفهم والتحأب الشباب

العالئقي والوجودي أن نعطي األولوية في هذا البحث إلى لغة التقارب، وهي لغة الحّب المّجاني، 

 21."الذي يلمس القلب، ويبلغ الحياة، ويوقظ الرجاء واألماني

 

 

 

  تبشيرية" خبرة"ك ابالشبيوم 

فرصة ممتازة للشباب  اهنّ أعلى الصعيد الدولي على  األيام العالمية للشبيبةت تثبألقد 

 بالنسبة أليام الشبيبةا يضً أالحال  وه اهذ يكون نأ يجب. وإرسالية تبشيريةخبرة لديهم لكي يكون 

  22".خدمة الشبيبة يجب أن تكون دائًما رعوية إرسالية " . وكما يقول البابا فرنسيسفي األبرشية

ع الشباب على زيارة الناس جل تحقيق هذا الغرض، من الممكن تنظيم بعثات تشجّ أمن 

 23.إليهم لالستماعو حتى ببساطة االستعداد أ تعزيةو كلمة أ جاءرفي منازلهم حاملين رسالة 

بشرى حماس الشباب لتمكينهم من قيادة احتفاالت ال االستفادة منن يتم أمكن، يمكن أ وحيثما

لى الشوارع والميادين إ. بامكانهم الذهاب الحياة الصالة وشهاداتل والتراتي بمرافقة اإلنجيلية

ن أ. والواقع أنفسهم فضل مبشرين للشبابأالشباب هم  نّ قرانهم، ألأحيث يجتمع  في المدن

 خرين.آا الن بالفعل "االعالن الحي" للبشارة التي تجذب شبابً حضورهم وايمانهم المفرح يشكّ 

الخدمة بحرية و لعمل التطوعياالشباب ختبر فيها نشطة التي يتشجيع األ كما ينبغي

ملك باليوم ن الكنيسة تحتفل في يوم االحد قبل عيد يسوع الأوالعطاء الذاتي. علينا اال ننسى 

وقتهم من فيها الشباب  عطيفرصة لتشجيع المبادرات التي يمن هذه الفضل أ ما العالمي للفقراء.

تتاح بهذه الطريقة  .ا والذين يتغاضى عنهم المجتمعا وتهميشً كثر الفئات حرمانً أوطاقتهم لصالح 

ثورة المحبّة والخدمة، قادرين على مقاومة أمراض النزعة  أبطالللشباب الفرصة ليصبحوا "

 24".االستهالكية والفردية السطحية

 

  و "دعوة إلى القداسة"تمييز الدعوة"فرصة ل ابالشبعيد " 

                                                           
 .206 ،م.ي 20
 .211 ،م.ي 21
 .240م.ي،  22
 المرجع نفسه. 23
 .174م.ي،  24
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 .دعواتيعطاء األولوية للبعد الإ ينبغيرسالية غنية، إيمانية كنسية وإتجربة  في إطار

مام هللا أ ن حياتهم بأكملها توضع  أ دركواي لكي شيء قبل كّل   ساعد الشبابت ةتدريجيمقاربة  هانّ إ

 لى السعادة.إهم دائما ودعيو ،لى الحياةإوال وقبل كل شيء ألقد دعاهم هللا  الذي يحبهم ويدعوهم.

لقبول ابنه فهم مدعوون شيء  كلّ  فوقلى صوته، وإ صغاءهللا واإل للتعرف علىن ودعوم إنّهم

 أولساسية" والتعامل معها هو األ دعوةهذه "ال دراكإن إ. لهم صوصديق ومخلّ  علميسوع كم

ولى من هللا على محمل الجد، تشير األ "النداءات"عندما تؤخذ هذه  .لشبابا يواجهه ريكب تحدّ  

يجب  ، وبالتاليمن هللا عطية وجودنا هو نّ أوهي تشمل قبول  .ةملحّ  تيةلى خيارات حياإبالفعل 

ذات؛ اختيار الطريقة المسيحية للعيش ال رجوع إلىهللا وليس بطريقة  إلىشارة إفي  عاشي  ن أ

كمله أمستقبلنا باختيار في عواطفنا وعالقاتنا االجتماعية؛ اختيار الدراسات؛ االلتزام بالعمل و

ظ عليها؛ اختيار جعل اها ونريد الحفاعتنقنالصداقة مع هللا التي مع اا ا تمامً بحيث يكون منسجمً 

 ا ما تكون هذه الخياراتغالبً وناني. غير األ ة لآلخرين ليعيشوا في الخدمة والحبّ بكل وجودنا ه

 ملها. يقول البابا فرنسيساا لحياة الشاب بكحاسمً  توجيًهااستجابة لدعوة هللا التي تعطي جذرية 

لى إتؤدي  بسيطةن الخيارات الإبدية. أة وحاسمة ووقت التخاذ خيارات قويّ  ...الحياة ن  "إ لهم:

 25."مةيحياة عظإلى  العظيمةخيارات والحياة تافهة؛ 

ض  ن أللخوف من  ما من سببسع، ا" الومجال الدعواتيفي هذا "ال  ب لشباعلى ا نعر 

 واحد   لكّل   هللا وجههامع الدعوة التي يحالة حياتية تتناسب مع من تكّون ن يأالخيار الذي يجب 

ة، يّ ناالرهب ةالحيا سة، بما في ذلككرّ الم حياةفي الم أ، سواء كان ذلك في الكهنوت ةمنهم على حد

 متزوجينطالب الكهنوت والمكّرسين والمشاركة  ن  فإ، من هذا المنطلق. عائلةو الزواج والأ

لى ع الشبابحثّوا أن يهم، يمكنهم تدابحضورهم وشه. تكون مفيدةن أمن الممكن والعائالت 

مة" لبحث عن "الخطة العظيبا بدءال وبرغعلى والمرتبطة بدعوتهم  لمناسبةطرح االسئلة ا

هم التي ترشد في العملية الدقيقة تتعيّن مرافقة الشباب وارشادهم بحكمة هللا لهم.عدّها التي ي

 الشخصي على اتخاذ قرارهمالوقت، ينبغي تشجيعهم  حينالتخاذ هذه الخيارات. وعندما ي

 .مةتردّد دائفي حالة  ينلقاعيظلّوا  أاّل مساعدة هللا. وينبغي ب واثقينبطريقة حاسمة 

صدى الدعوة تردد ن يأعمق للقداسة ويجب أ دعوةخيار  يكون في صميم كلن يجب أ

ن القداسة تتناسب إالطريق الحقيقي للسعادة وتحقيق الذات.  ابوصفه في الشباب 26لى القداسةإ

 واحد هللا لكّل   ئهابّ مضة التي يخاا للطرق الغ. فهي ال تضع حدودً شابمع تاريخ وشخصية كل 

العديد من زال يحدث مع ي الكما حدث و- بطولية قصص قداسةإلى ؤدي مكن أن تي والتي

 " التي ال يستبعد منها أحد. لذلك من المالئم ان نستفيد أكثر منقريبةقداسة الال" إلى أو -الشباب

يمان، في اإل ركباألخوات خوة واألاإلأولئك قديسي الكنيسة المحلية والعالمية، ل األرث الغني

 يمنحناأنّه أيًضا القداسة ليس ممكنا وعمليا فحسب، بل إلى ن طريق أالذين تؤكد لنا قصصهم 

 ا.ا عظيمً فرحً 

 

  " خبرة الحجيوم الشباب" 

                                                           
 ".Osservatore Romano’Lفرنسيس، عظة القدّاس اإللهي في مناسبة عيد يسوع الملك، في " 25
جوا،  26  .2، 2018راجع فرنسيس، اإلرشاد الرسولي، ا ف رحوا وابت ه 
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عبر الزمان  جحرحلة  لقد كانتالبداية.  ذمن عظيًما احجً  األيام العالمية للشبيبة تلقد كان

ء اقاره للختياتم يوقارات مختلفة إلى المكان الذي  ، بلدانمدن منالحجاج  والمكان وقد سافر  

لجيل التالي اجيل من الشباب إلى لقد انتقل الحج عبر الزمن من  .االخرين البابا والشباب قداسة

 ثينالخمس والثالالسنوات خالل  بعمق حياة الكنيسة ذلك طبع"، وقد يستلم الشعلة"الذي 

شردين مم ليسوا . إنهيشّكلون شعباً من الحّجاج للشبيبة ةم العالمياي. ولذلك فإن شباب األالماضية

ص حد، حجاج "يسيرون معا" نحو هدف، نحو لقاء مع الشخمت إنهم شعب   ،يتنقلون بال هدف

شاب إلى  ا والذي يدعو كلا من  الذي يستطيع أن يعطي معنى لوجودهم، اإلله الذي أصبح واحدً 

باب أن تطلب من الش قاربة بسيطةالحج م تطلّب. يهشيء ويتبع يترك كلوأن ا، أن يكون تلميذً 

ين ومنفتح زأسلوب سفر ر وأن يتبنوا، والحقائق اليقينية وسائل الراحة الفارغة وا وراءهمركيت

التحديات  واواجهيمهم أن يتجاوزوا أنفسهم وو"مفاجآت هللا"، أسلوب يعلّ  العناية اإللهيةعلى 

 .يصادفونها على الطريقالتي 

 األيام العالمية للشبيبةب ت الشرقيةاألبرشيا / األبرشيات فياالحتفال يمكن أن يقترح 

ع الشباب على الخبرات التي تشجّ فهذه هي الشباب تجارب حج حقيقية.  يعيش يكا محددة لطرقً 

، المسيرة وكدحها على عرق ونفتعرّ يطريق ال، وفي مسيرةفي  نطالقمغادرة منازلهم واال

اإلثارة  نختبر، ومعًا من خالل الحج ةديجد تقاان صدوفرح الروح. غالبا ما نكوّ تعب الجسم و

متبادل في الصعوبات  دعمبهدف مشترك  نفسها ونحن نتطلع معًا نحو العليا مثلشارك في الفي ت

ذو أهمية حيوية في الوقت الحاضر ألن العديد من  ذلكمشاركة القليل الذي لدينا. وكل  ةوفرح

ة يباعن الطرق التر ةعزل أنفسهم في عوالم افتراضية غير حقيقية، بعيدخطر  واجهونالشباب ي

من  ىأتتالرضا الذي يب الشعور العميق حرمون مني  والشوارع في العالم ونتيجة لذلك، فإنهم 

 اومثابرة جسدً  بثباتنقرة بسيطة، بل  ال بمجردصبر، البشق األنفس والمنشود  بلوغ الهدف

فرصة عظيمة  ات الشرقيةبرشياأل / برشياتاأليوم الشباب في  يمثّل المنطلق، من هذا. اوروحً 

يجب لتقوى الشعبية. لالمحلية وغيرها من األماكن المهمة  ترازالألجيال الشابة الستكشاف الم

مختلف مظاهر التقوى الشعبية، وخاصة الحّج، تجذب الشبيبة الذين ال "أّن  يغيب عن بالنا ااّل 

 27".باهلل تهمبسهولة في الهيكليات الكنسية، وهي تعبير ملموس عن ثق يندمجون عادة

 

 " عالمية"الخوة تجربة األيوم الشباب باعتباره 

قتصر على يال  بحيث أنه تقاءلالليجب أن يكون يوم الشباب العالمي فرصة للشباب 

فقط. "كل شاب لديه ما يقوله لآلخرين. لديه ما يقوله للبالغين، لديه ما يقوله  يالشباب الكاثوليك

 28."وحتى للبابا ساقفةللكهنة واألخوات واأل

األيام ب ت الشرقيةاألبرشيات/األبرشيافي وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون االحتفال  

وا ويتحدثوا مع قتللي امفرصة سانحة لجميع الشباب الذين يعيشون في منطقة  العالمية للشبيبة

 ن يشعر كلّ أرؤيتهم للحياة أو قناعاتهم. يجب  أو النظر عن معتقداتهم، بعضهم البعض، بغضّ 

رعوية للشبيبة خ أو أخت. وعلينا أن نبني "أب كيرحيكون موضع تمدعو للمشاركة و ه  نّ أشاب 

                                                           
 .238م.ي،  27
 .7، ص.  7201نيسان  Osservatore Romano’L ، "10-11فرنسيس، كلمة في سهرة الصالة استعدادًا ليوم العالمي للشباب، في " 28
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يظهر حقًا أننا قادرة على خلق فسحات شاملة، حيث يوجد مكان لجميع أنواع الشبيبة وحيث 

  29".مفتوحة هاكنيسة أبواب

 

 مشاركة الشباب .5

ن بصورة يمهتمّ  رعوية الشبيبة مكاتب، من المهم أن يكون العاملون في كرأن ذ  كما سبق 

غي أن متزايدة بإشراك الشباب في جميع خطوات التخطيط الرعوي ليوم الشباب العالمي. وينب

من اإلبداع واللغة  أقصى حدّ االستفادة إلى ّم أن تت، وتبشيري-أسلوب سينودسييتم ذلك ب

ن هو م أفضل منهم؟ لغة ومشاكل أقرانه عرفتلك الفئة العمرية. من ي تميّزواألساليب التي 

 االجتماعي، الخ.؟وسائل التواصل و من خالل الفن وصول إليهمكثر قدرة على الاأل

سلّط يأن  ةاأليام العالمية للشبيبفي  من قبلتستحق شهادة وتجربة الشباب الذين شاركوا 

 .الشرقي األبرشي /برشي لحدث األا إعدادفي  الضوء عليها

، أو اباأليام العالمية للشب، أصبح الشباب الذين شاركوا في الخاصةفي بعض الكنائس 

 عاشوا ذينال القدامى"" االن ،أبرشية شرقية / الذين ساعدوا في تنظيم مبادرات وطنية وأبرشية

 اتئيبفي عدد من ال يالشباب للعمل الرعوي تابعةفرق في إنشاء  هذه التجارب وشاركوا

ا يبين لنا أنه الخ. وهذ ...والوطنية األبرشية الشرقية /برشية األ، رعيةالمختلفة، بما في ذلك ال

 هولة، يمكنهم بسخاّصةة يهمذات أفي تنظيم أحداث  ةرئيسيقّوة محركة  عندما يصبح الشباب

سين لها، المثل العليا التي ألهمت تلك األحداث. وهم يدركون أهميتها ويصبحون متحم استيعاب

تجاربهم  مع اآلخرين. وغالبا ما تؤدي وا بهاتشاركيل جهدوهم على إستعداد لتكريس الوقت وال

 روتينية فيبالرعاية الرعوية ال ليلتزموا بأنفسهمالقوية في االيمان والخدمة إلى إستعدادهم 

 .كنيستهم المحلية

أدوار ب أن نعهد إليهمأنه يجب أن نتحلى بالشجاعة إلشراك الشباب وعلى  شدّدنود أن ن

ذلك وك ،من مختلف المجموعات الرعوية الموجودة في األبرشية ناشبا وينبغي أن نضمنشطة. 

يكون ن أولئك الذين ال ينتمون إلى أي جماعة أو مجموعة شبابية أو جمعية أو حركة. يمكن أ

الكنيسة  غنىفرصة رائعة لتسليط الضوء على  ،الشرقي يوم الشبيبة العالمي األبرشي / األبرشي

 ياتا" في الهيكلالشباب األقل حضوراً واألقل "نشاطً  ضمان عدم شعورالمحلية. من المهم 

ن أيجب  .. يجب أن يشعر كل فرد بأنه "مدعو بشكل خاص"ينستبعدبأنهم م قائمةالرعوية ال

البشرية  في تفرده الفردي وإمكاناته واحد   كلّ  به،ب ومرحّ  حضورهم متوقّع بأنيشعر الشباب 

ً  ةفرصة جيد ،الشرقي يمكن أن يكون الحدث األبرشي / األبرشي الطريقة،والروحية. بهذه   جدّا

 عد.ه بالشباب الذين يبحثون عن مكانهم في الكنيسة والذين لم يجدو جميع استقباللتحفيز و

 

 

 

 

                                                           
 .234م.ي،  29
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 السنوية لليوم العالمي للشباب ب األقدسرسالة األ .6

رسالة  بنشر قوم قداسة البابافي كل عام، قبل االحتفال األبرشي بيوم الشبيبة العالمي، ي

عالمية األيام الكذلك و ،الجتماعات التحضيريةأن تستلهم اللشباب. لذلك سيكون من المناسب 

مقطع الل لشباب، وال سيما من خى الإ الموّجهة األقدس كلمات األبمن  األبرشيات في للشبيبة

 تم إبرازه في الرسالة.يالذي  اب المقدسالكتمن 

شخاص كلمة هللا وكلمة الكنيسة مباشرة من األ إلى أن ي صغي الشبابمن المهم أيًضا 

 كفاحهموتاريخهم وأذواقهم وصعوباتهم وياتهم خصششخاص الذين يعرفون األ -المقربين منهم 

لى ظروف يعرفون أفضل السبل لتطبيق النصوص الكتابية والتعليمية عفهم توقعاتهم وآمالهم. و

تم في التعليم الحياة الواقعية التي يواجهها هؤالء الشباب بالذات. إن عمل الوساطة هذا، الذي ي

شهادة لل عينةيكونوا قادرين على تحديد طرق م لكيالمسيحي والحوار، سيساعد أيًضا الشباب 

وفي أماكن  ،ها في المنزلدوجسيولكي  ها في حياتهم اليوميةوعيشيولكي  لكلمة هللا التي سمعوها

 العمل أو الدراسة وبين األصدقاء.

الكنيسة الجامعة مع  مسيرةلى مرافقة إيهدف  التي رسالة البابا تقترحهتجاه الذي اال ن  إ

من خالل مراعاة السياق المحلي.  كبيرة   ثقافية   وحساسية   الشباب، يمكن بالتالي تفسيره بذكاء  

ي العمل مع عدم نسيان خطّ  ،خدمة الشباب في الكنيسة المحلية سيرةلهم مين أيمكن كما 

  30والنمو. عيةالرئيسيين اللذين حددهما البابا فرنسيس: التو

الفنية أو  وسائل التعبير مختلف أيًضا من خالل أن تنتقلستبعد أن الرسالة يمكن أن نال يمكن 

ً لمااالجتماعي،  ابعالمبادرات ذات الط ليوم بمناسبة افي رسالته إليه  البابا دعانا قداسة وفقا

 ،جميالً  ئًاشي قدموا للعالم والكنيسة والشباب اآلخرين"العالمي الخامس والثالثين عندما قال: 

ول محتوى الرسالة عالوة على ذلك، يمكن تنا 31سواء في عالم الروح أو الفنون أو المجتمع".

أو األشهر المخصصة لكلمة  اتمهمة خالل السنة الرعوية، مثل شهر اإلرساليأخرى  أوقاتفي 

قفة ااألسمجلس مؤتمرات الصادرة عن  االعتبار دائًما اإلشارات بعينلدعوات، مع األخذ اهللا أو 

 ذات الصلة.

قترحها أخرى للشباب ي لقاءاتأخيًرا وليس آخًرا، يمكن أن تصبح رسالة البابا موضوع 

 الجمعيات والحركات الكنسية.و للكنيسة المحلية يةخدمة الشبابالالعاملون في 

 

 

 

 خاتمةال .7

لشبيبة هو بال شك عنصر هام في حياة كل كنيسة ل ةالعالمي ماياألإن االحتفال األبرشي ب

دة معهم.  حاورتوال. إنه لحظة خاصة للقاء األجيال الشابة وأداة لتبشير عالم الشباب على ح 

                                                           
 .209م.ي،  30
، 2020آذار  oOsservatore Roman’L ،"6الخامس والثالثين للشباب، في " األيام العالمية للشبيبةفرنسيس، رسالة قداسة البابا بمناسبة  31

 .8ص. 
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 هليشاركوالكثير  لدى الشبابعنه مع الشباب، و تكلّملكنيسة الكثير لت"لدى ا دعونا ال ننسى أن

 32ة".مع الكنيس

م ا يقدّ تهدف المبادئ التوجيهية الرعوية الواردة في هذه الصفحات إلى أن تكون مصدرً 

ب العالمي يوم الشبال تيحالمثالية والتطبيقات العملية الممكنة التي من شأنها أن ت زوافحال

 طشهوتعبسخائه الموجودة في كل شاب،  خيرالصنع مكانات إاألبرشي أن يكون فرصة إلبراز 

نة اهتماًما كنائس معي وليت  أن ر إصرارنا على أهمية والمثل العليا. لذلك نكرّ  صيلةللقيم األ

الستثمار في وتقديره بشكل مناسب. ا لكي يتم استغاللهحتفال بيوم الشبيبة األبرشي، خاًصا لال

اإلعداد في ء بدالفعل باليتعلق بتشجيع الدعوات، ويعني  في مستقبل الكنيسة الشباب هو استثمار  

 ر.مهمة حيوية لكل كنيسة محلية وليس مجرد نشاط آخ ولذلك فهوعن بعد لعائالت الغد. 

ما يذكرنا ك .منا مريم العذراءأ إلى في جميع أنحاء العالم يةخدمة الشبابال مسيرة كلنول

ب الحاّج: إن أّمنا تنظر إلى هذا الشع" االرشاد الرسولي "المسيح يحيا": البابا فرنسيس في

لى عتحبّه، ويبحث عنها بصمت القلب رغم كّل الضجيج والمحادثات والتشتّت  شاب   شعب  

من  أّمنا، وحده صمت الرجاء له مكان. وهكذا تنير مريم شبابنا طول الطريق. تحت نظر  

 ."جديد
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