
1 . لبنان–شبيبة مار فرنسيس 

  .هوية شبيبة مار فرنسيس ودعوتها
شبيبة مار «مها  اس، وثيقة١٩٩٥ً أيلول ٢٠أصدرت رئاسة الس الدويلّ لرهبنة مار فرنسيس للعلمانيني، يف 

، تحدد هوية شبيبة مار فرنسيس، باِالرتكاز على رسوم رهبنة مار فرنسيس للعلمانيني، »فرنسيس مسريةُ دعوة فرنسيسية
  :ء فيهاجا

لعيش ) ٣ (الروح القدس يدعوهمالَّذين يشعرون بأنَّ ) ٢ (الشبابإنَّ شبيبة مار فرنسيس مكونة من ) ١(«
معمقني دعوتهم ) ٧( األسيزّي، فرنسيسعلى ضوء رسالة القديس ) ٦(، اُألخوةيف ) ٥ (املسيحيةاحلياة ) ٤ (اختبار

  .» للعلمانينيرهبنة مار فرنسيساخلاصة ضمن إطار 
  
   : شبيبة مار فرنسيس مكونة من جمموعة شبان وشابات- ١

البابا يوحنا بولس الثاين، أكثر من مرة على أنَّ الشباب هم أبطال البشارة وإنَّ هلم دورهم يف الشهادة شدد 
ويف النداء الَّذي وجهه إىل الشباب مبناسبة . أن يكونوا فعالني يف محيطهم يف كلِّ ااالتعلى للمسيح، وبأنهم قادرون 

 يشع دعانا الرّب لنكون أوالده، وأعضاء حية فاعلة يف الكنيسة، وهياكلَ«: اليوم العاملّي اخلامس عشر للشباب، يقول
ع إذًا كلُّ شاب ليس. يريدنا مجيعا أن نكون قديسني. يريدنا أن نعيش معه ونكون من أهل بيته. الروح القدس من خالِلها
من املؤكَّد بأنكم تمرون أحيانا كثرية يف حاالٍت من الضعف واليأس فتتخيلون بأنكم لن . وفتاة منكم إىل القداسة

 .طبعا إذا اتكلتم فقط على ِقواكم الذاتية لن تتقدموا يف طريق القداسة. تتوصلوا إىل تغيري شيء يف أنفسكم أو من حولكم
لذلك أطلب منكم .  بقدرة الَّذي فدانا كلَّ شيٍءلوكُها، فنحن نستطيع وصعبا سأقول لكم بأنَّ الطريق، وإنْ كانت وعرةً

 غري يسوع املسيح، وال تتعبوا وال تفتشوا يف مكاٍن آخر عن الشيء الَّذي يقدر هو وحده أن يعطيكم أالَّ تلتفتوا إىل أحٍد
اتِكلوا إذًا على املسيح وضعوا «: قداسة البابا كلمته قائالًوأخريا يختم . »)٤/١٢أع ( بأحٍد غريهما من خالٍصإياه، ألنَّ 

  .»ثقتكم به وهو يمشي معكم ويجدد قلوبكم ويقويكم بروحه القدوس
  
   : مدعوون من الروح القدس- ٢
ناته، حتى ضمن مجاعة إخوة ينتمون إىل عائلة روحية  لكلِّ أٍخ وأخٍت دعوته اخلاصة به، تتناسب مع مواهبه وإمكا-

  .واحدة ويعيشون شكل احلياة نفِسها
 من قبل  شخصيةً مسرية الدعوة تقتضي يف املرحلة األوىل نداًء أوليا من الروح القدس إلنساٍن معين وتتطلَّب استجابةً-

 ه النداء، ولكنه مل يضعمسع فرنسيس. لَّذي دعاه الرّب إىل خدمته القديس فرنسيس األسيزّي الَنعطي مثَ. هذا اإلنسان
جاوبا بل تاهللا وقال لهجانب يمى بني يدمعه، فارت  :»ماذا تريدين أن أفعل؟يا رب «.  
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 األمور، بل ال يستعجل...) الزواج، التكرس للحياة الرهبانية، الكهنوت( عندما يدعونا اهللا ِلخدمته يف طريق معينة -
ره يقدا للتفكري والتحليل واِالختبار والتمييز، ألنا كافينا لفَ استعداِد ضعفَنا وقلَّةَيعطينا وقته وقبوِلها يف حياتنا،  إرادِتِمه

فيتركجالَ لنا مر والنضوج والنالتطو مشيئًا فشيئًا يف داخلناو .  
  
   : لعيش اختبار- ٣

 هويته  التفتيش عن الذات واكتشاِف جدا يف حياة الشاّب، ألنها مرحلةُ مهمةٌي مرحلةٌمرحلة اختبار الدعوة ه
إنها مرحلة البحث والتعمق والنمّو، . ...)من هو؟ ما هي قدراته ومواهبه؟ ماذا يريد يف هذه احلياة؟ أين يرتاح؟(اخلاصة 

إذًا هي .  وثابت دائٍم حياٍةا الشاّب خياراِته املستقبلية، باحثًا عن أسلوِبفترة اِالختبار هذه هي املرحلة الَّيت يحدد فيه
  . الشاب إىل النضوج وبالتايل إىل اتخاذ قراراٍت مصريية يف حياته تقود موقَّتة، إنتقاليةٌمرحلةٌ

  
   : احلياة املسيحية- ٤

.  املسيحرف شخِصع ت، أوىل كخطوٍة، وهذا يتطلَّب،ة احلياة املسيحي الفرنسيسّي هي اختبار الشابإنَّ دعوةَ
ا بعروسه، يقومى  ِبمبادراٍت كثريٍةقبل أن يرتبط الشاّب ِنهائيِفها قدر اإلمكان، حتب منها وتعرتساعده على التقر 

:  الفرنسيسّي للشابه نفسنستعمل هذا التشبيهمكن أن ي.  بشأن عالقته ِبها وِنهائي واضٍح قراٍريستطيع يف النهاية اتخاذَ
 عن الطرق املمكنة لتعرف شخص يسوع والتقرب منه، وذلك من خالل قراءة  كثرية والتفتيشمبادراٍتعليه القيام ِب

ة، وكذلك من خالل مس وعيشه يف كلِّ تفاصيل حياته اليوميةً  الكنيسة بانتظاٍم أسراِرمارسِةاإلجنيل املقدوخاص 
  .اإلفخارستيا

  
  :  يف األخوة- ٥

  . أوالد آلب واحد– من مصدر واحد – أخوة
فعطية الدعوة ال تكون فعالة إذا :  من اهللا إىل الفرد، إنما هي موجهة من خالله إىل اآلخرين موجهةٌ صحيح أنَّ الدعوةَ-

 إخوتنا الَّذين يشاركوننا مشروع احلياة، ذلك ألنَّ من املستحيل على بقيت داخل حدود الفرد، إنما علينا أن نعيشها مع
خترباإلنسان أن يويفه ها لوحدهمدعوته إذا عاش  .ي روابطَهذه اِالختبارات تِج داخل مجاعِة وثيقةًنمة حيث ياألخو د 

  .يزممره الْ مكانه اخلاّص ودوكلُّ فرٍد
فكلُّ ما أعمل داخل مجاعة اإلخوة . د مسؤوالً عن نفسي فقط، بل هي تحملُين مسؤوليةً تجاه إخويتوة ال أعوخ يف اُأل-

  .فمسؤولية بناء اآلخر تتوقَّف على كلِّ أٍخ يف اجلماعة. عليه أن يكون يف خدمة بناء مجيع األفراد
، »كأنهم هدايا من الرّب«: كما يقول القديس فرنسيس احلياة األخوية ضمن اجلماعة تدربين على تقبل مجيع اإلخوة، -

  .وإنْ كانت تصرفاتهم وأطباعهم مختلفةً عن آرائي وقناعايت
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  . احلياة األخوية تساعد الشاب الفرنسيسي على اِالنفتاح على اآلخر، ورؤية النواحي اإلجيابية فيه وتشجيعه على تنميتها-
-ا، مجاعة األخوأخري حقِّقحدة، ال الفرد وحده، هي الَّيت تة املتوتشه ٍة للملكوت بطريقٍةدالٍة حقيقيأكثر وفع .  
  
  :  على ضوء رسالة القديس فرنسيس األسيزّي- ٦
يلية كما فِهمها إتخاذ مثَل القديس فرنسيس نهجا ِلحياِتنا ال يعين أبدا أن نقلِّد أعمالَه بل أن نأخذَ جوهر الفضائل اإلجن -

  .فرنسيس ونحاولَ عيشها يف حياِتنا اليومية ونكيفَها مع أوضاِعنا اخلاصة
 على النواحي اجلميلة يف  من حيث التركيز جذَّابةً وصورةً عن فرنسيس ناقصةً فكرةًلشابا من املهّم جدا أالَّ يعطى -

 إىل  مل يتوصلْأنَّ هذه الفضائلَني ، متناِس... واحملبة والسالم وصداقة املخلوقاتالروحانية الفرنسيسية، كالفرح واألخوة
زميعيِشها إالَّ بفضِل مسريٍة تتحباع والتضحية بأموٍر كثرية تتناقض مع دعوته ِو الذات وترويض الِط بالتعب واجلهد وم

  . للعمل يف حياتهليدع للرب االَ
  
  :تهم اخلاصة ضمن إطار رهبنة مار فرنسيس للعلمانيني معمقني دعو- ٧
-ني، وهي تستلهمأ من رهبنة مار فرنسيس للعلمانية، وهي جزٌء ال يتجزتنتمي شبيبة مار فرنسيس إىل العيلة الفرنسيسي  

ها اخلاّص من قانون هذه الرهبنة، الَّذي ينظامة الها على تنميِةساعدة على الصعيد الفردّي  دعوِتها املسيحيفرنسيسي
  .واجلماعّي

-د ورضالرهبنة هو ح هؤالِء الشباب وو نضِفهم لتشجيِع الوسائِل أفضِلعة يف تصرّو الروحّي  احليويمهم على الن
بيبة، ومن خالِلهم تقوم ويني للشخ كفوئني يف الرهبنة، كمرافقني أَ إخوٍة الرهبنة على تعيِنيص رسوملذلك تن. واإلنساينّ

  . الشبيبة ممثِّلني عنها يف مجالس الرهبنةينع بينهما، ت سليٍمٍلواص تكذلك ومن أجِل. الرهبنة برعاية هؤالِء الشباب
دريِبهم  أعضائها ومسؤولياِتهم، ال بل عليهم احلرص على ت الشبيبة، ويحترمون أدواريون بنظاِمِوقون األخ يتقيد املراِف-

دور املرافق األخوّي هو حضن اإلخوة، إفادتهم من خربته، ومساعدتهم على تنمية . على القيام بواجباِتهم بوجٍه أكمل
  .مجاعة اإلخوة

  
 األسيزّي وموهبته ويجعلها ذات معىن  فرنسيس للروح الَّذي يحيي خربةَ جديٍد حلوٍليف اخلتام، الشبيبة هي ثَمرةُ

  .لشباب اليوم
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