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لعل الحديث مع الشباب له بعض مالمح ومواصفات خاصـة،          
  اعضها بمعونـة اهللا، لكـى يكـون حـديثً         نحاول أن نستكشف ب   

امقبوالً ومؤثر. 
 

 " اِهللا ِبكَِلمِة والْخَبر ِبالْخَبِر اِإليمان: "يقول معلمنا بولس الرسول   
   ا، ويقول أيض" :كُلَّ َألن مو نعدِم يِباس بالر خْلُصي .

  يسمعوا لَم ِبمن يْؤِمنُون وكَيفَ. ِبِه يْؤِمنُوا لَم ِبمن يدعون فَكَيفَ
" ؟يرسـلُوا  لَم ِإن يكِْرزون وكَيفَ. ؟كَاِرٍز ِبالَ يسمعون وكَيفَ ؟ِبِه

 .      الخادم، ولهذا يجب أن    إن الكلمة هى جوهر عمل
تأتى فعالة ومؤثرة، من خالل عمل روح اهللا القدوس، وتجهيـز           

 .الخادم لنفسه، وتحضيره لدرسه وأحاديثه مع الشباب
 

   هامة لخدمة الكلمة بين الشباب، سواء       اوأتصور أن هناك أبعاد 
 العظة، أو المحاضرة، أو الندوة، أو المناظرة، أو مجموعات العمل،         

 وهذه بعض األبعاد التى نرى أن تكون متوافرة       .. أو الخدمة الفردية  
 ..فى حديثنا مع الشباب، الذى هو نصف الحاضر وكل المستقبل

  :واألبعاد التى يجب أن نراعيها حينما نتحدث إلى الشباب هى
 

١-  :الذى يهتم بخالص النفس. 
٢-  :اةفكلمة اهللا هى روح وحي. 
٣-  :الطقسى، العقيدى، واآلبائى. 
٤-  :      ،الذى يحـرص علـى تكـوين الـشباب 

 .وليس مجرد تلقينهم المعلومات الدينية
٥-  :  ـ ـ : هليخاطب اإلنسان كل ا، وعقـالً،  روح

ونفسوعالقاتاا، وجسد ،. 
٦-  : مان السليم، وعصرنا فالعلم السليم يدعم اإلي

هو عصر العلم، فمن المستحسن أن يقدم الخادم معلومات         
علم االجتمـاع،  : علمية سليمة لمخدوميه، فى مجاالت مثل 

علم النفس، التربية، أساليب التعلـيم، الثقافـة الزواجيـة          
 .السليمة، اإلرادة

٧-  :لذلك يجـب أن .. ألنه طوبى لمن عمل وعلم 
 .حديث إلى تطبيقات عملية روحية وسلوكية للتنفيذينتهى ال

٨-  :         إذ يجب أن يتحول الشباب إلى خدام، فـى
أى مجال من مجاالت الخدمة الكنسية، وأن يشهد للـسيد           

 .المسيح فى المجتمع ويقيم عالقات ناجحة ومقدسة
 






 
 
 
 
 
 

هذا هو البعد األول الذى يجب أن يراعيه الخادم فى أحاديثـه مـع              
الشباب، فال قيمة ألى حديث مع الشباب، ال يمس حيـاتهم الروحيـة             
. وحاجتهم إلى الرب يسوع، وعضوية الكنيسة، واالهتمام بـالخالص        

تبدأ من السطح إلى العمـق      ،  أن هناك احتياجات كثيرة للشباب    .. نعم
 :كما يلى 

 

١-  :        ،كالحاجـة إلـى الطعـام، والـشراب
وهـى  .. والمسكن، والملبس، والزواج، واإلنجـاب، والعمـل      

 .مشروعة وهامة
٢-  :       ،كالحاجة إلى الحب، والتقـدير، واألمـن

وهى أساسـية   .. واالنتماء، وتحقيق الذات، والتفرد، والمرجعية    
 .الصحة النفسيةللتوازن اإلنسانى و

٣-  :     كالتأمل، والتفكير، والتحليل، والرؤيا، وإعمال
ضابطة للنفس بغرائزهـا    وهى أمور   .. العقل، والقيم، والتقاليد  
كما أنها تميز اإلنسان عن الحيـوان، إذ  .. وعواطفها وانفعاالتها 

  فـن على الكون والعلـم وال    عاقلة، بها يتعرف     اأعطاه اهللا روح 

مـن خـالل مـصنوعاته      وبها يـدرك اهللا     .. دب والفلسفة واأل
 ..هذا الكون، وكموجد لهذه الحياةوقوانينه، كمهندس ل

٤-  :        ،وهى قابعة فى عمق أعمـاق اإلنـسان
حيث أن اإلنسان خلق على صورة اهللا ومثاله، وحيث أودعـه           

، كبوصـلة   الرب الضمير والناموس األخالقى الطبيعى الداخلى     
إلى اهللا، والخلـود،  .. هادية، تقوده إلى ما ال يرى، وما ال نهاية 

 ..إلى التدين والخالص والقداسة. .والسماء
 

ذا الجـوع   فاإلنسان فيه جوع إلى المطلق والالنهاية، وال يشبع ه         -
 ..سوى اهللا غير المحدود

 .وفيه الحاجة إلى الخالص، من الخطيئة والتلوث الروحى الداخلى -
السماء  إلى وفيه الحاجة إلى الخلود، ككائن آخروى، يمتد ببصره        -

واألبدية والملكوت، وال يكتفى بحياته األرضية إال كفترة امتحان         
 .إلى خلود مقيم، بعد الموتمؤقتة، تنتهى 

 

الحاجـة إلـى الالمحـدود،       : وهذه الحاجات الثالثة الهامة   
ـ  .. والحاجة إلى الخالص، والحاجة إلى الخلـود       ستطيع أن  ال ي

 ..يشبعها سوى الرب يسوع
 

خنـاتون هنـاك    أ باهللا وحده ال يكفى، فمنذ أيام        وحتى اإليمان 
إيمان باهللا، وبالخلود، لكن المشكلة هى فى الطريق الذى يوصلنا          
إلى اهللا والخلود، وهو طريق الخالص من الخطيـة، واالتحـاد           

 .باهللا، وهما عطيتان مستحيلتان بدون المسيح الفادى



 
-        ا للكـون، واإلنـسان مجـرد       هناك من يجعل مـن اهللا مركـز 

 !!مخلوق، وعبد
-       للكـون، واهللا يجـب أن       اوهناك من يجعل من اإلنسان مركـز 

 !! ليأخذ اإلنسان مكانه ومكانته- باإللحاد -يختفى 
 

 للكـون، فـى     اعل من اتحاد اهللا باإلنسان مركز     ولكن هناك من يج   
 التجسد، الذى من خالله أخذ اهللا الذى لنا، وأعطانا الذى لـه، كقـول              

وهنا يتحد اهللا باإلنسان، فيحيا فى شـركة مـع اهللا           . القديس أثناسيوس 
 . فى حياته األبديةا حياته األرضية، لينعم بها دوامأثناء

 

من هنا يليق بخادم الـشباب، أن يحيـا هـذه الرؤيـا المـسيحية               
ذكسية الكتابية، رؤيا اتحاد اهللا باإلنسان، ليقدمها إلى مخدوميـه          األرثو

فمن خالل هذا االتحـاد     .. اا يومي ا، وسلوكً ا مقدس وتعليمخبرة حياتية،   
وينتـصر  باهللا، يجد الشباب حالً لكافة مشكالته الخالصية واليوميـة،          

  :على أعدائه الروحيين الثالثة
 

١- :" ِإنو ِس كَانالْميح ِفيكُم دستٌ فَالْجيم "..  أى ،
أن اإلنسان بسكنى المسيح فى داخله، قادر أن يـضبط جـسده            

 .ويروضه وينتصر على شهواته ونزواته
٢-  " :نم وىالَِّذ ه غِْلبي الَمىالَِّذ ِإالَّ ،الْع ْؤِمني َأن  وعـسي 

وه ناِهللا اب "  ،"ُلَّك نم ِلدو  اِهللا ِمـن  غِْلـبي  ـالَمالْع . 
" ِإيمانُنَا: الْعالَم تَغِْلب ىالَِّت الْغَلَبةُ ىِه وهِذِه   ،" ِثقُـوا : 

 ." الْعالَم غَلَبتُ قَد َأنَا

٣- " :ِإلَهالَِم وقُ  السحـسيس  طَانـتَ  الـشَّيِل تَحجَأر كُـم 
ِريعاس "  ،"واقَاِوم ِليسِإب برهفَي  ِمـنْكُم "، 

"بنِّ اذْها ىعي طَانشَي ". 
 

- "ظُمعنَا يارنَا ىِبالَِّذ انِْتصبَأح ". 
- "تَِطيعشَ كُلَّ َأسِسيِح ىِف ٍءىيِن ىالَِّذ الْمقَوىي ". 
 .)" ابالمسيح طبع(! َأنَا بطٌَل: الضِعيفُ ِليقُِل" -

 

إن محور الخالص والحياة الروحية هو أهم محـور فـى تعليمنـا             
" ؟نَفْـسه  وخَِسر كُلَّه الْعالَم رِبح لَو اِإلنْسان ينْتَِفع ماذَا"للشباب، ألنه   

. 
 

ف الجوهرى من أمام عينـى خـادم   لهذا يجب أن ال يغيب هذا الهد      
الشباب، طوال فترة خدمته للشباب، وكذلك من خالل كافـة أنـشطة             
الخدمة كاالجتماع واالفتقاد والرحلة والحفلة والنادى، إن خالص نفس         
اإلنسان أهم من كل شئ، وبدونه تتحول الخدمـة إلـى معلومـات أو              

 .عالقات اجتماعية فقط
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 على حقائق   - اا أو فردي   جماعي -يشتمل حديثنا مع الشباب     البد أن   
كتابية، يكون لها أعمق األثر على حياتهم، فاإلنجيل هو الخبر الـسار،         

 :وخدمة الكلمة فى الكنيسة هامة لسببين
 

أخبار ، أى أن     "اِهللا ِبكَِلمِة والْخَبر ِبالْخَبِر اِإليمان اِإذً" -١
الخالص لن يعرفها اإلنسان إال من خالل كلمة اهللا المقـروءة،           

 يـسمعوا  لَـم  ِبمن يْؤِمنُون وكَيفَ"إذ  .. والمسموعة أو المرئية  
 ." كَاِرٍز ِبالَ يسمعون وكَيفَ، ِبِه

  ىشَـعبِ  هلَـك  قَـد " إن عدم المعرفة يمكن أن يقود إلى الهالك          -٢
ِم ِمندِرفَِة ععالْم "       فالكتب المقدسة تحكـم اإلنـسان ،

 ، والـرب يـسوع هـو       لمعرفة طريق الخـالص     
 الْقُـرى  ِإلَـى  ِلنَـذْهب ": حيث كان يقـول   " أنموذج الكارزين "

 "خَرجـتُ  ِلهـذَا  ىَألنِّ اَأيض هنَاك َألكِْرز الْمجاِورِة  ،
 وقـال لـه    ،   "وحيـاةٌ  روح"مة أنهـا    وقال عن الكل  
 اَألبِديـةِ  الْحيـاةِ  كـالَم  ؟نَذْهب من ِإلَى يارب": معلمنا بطرس 

كِعنْد ". 

منه الخـادم    هو مادة الكرازة، حيث يتعرف       -ن   إذ - اإلنجيل   -٣
العصور، وحيـث يتقـدس     على تعامالت اهللا مع البشر، عبر       

 اآلن َأنْـتُم "قراءته للكتاب المقدس    مخدوم، من خالل     ال ويتنقى
اءِب َأنِْقيبىالَِّذ الْكالَِم ِلس تُكُمِبِه كَلَّم"     ا ، ولهـذا أيـض

ه، أن يقرءوا فى كـالم      القديس أنطونيوس ألوالد  كانت نصيحة   
لكتاب المقـدس فـى أى عمـل        يكون لهم شاهد من ا    اهللا، وأن   
فهـى  ،  تعب نفسك فى القراءة   أ: "اقول لهم دائم  يوكان  يعملونه  
 ".من النجاسةتخلصك 

 

الخادم إذن يقرأ كلمة اهللا، ويدرسها بعمق، ويعرف تفسيرات اآلبـاء    
لها، ويدعم كلماته للشباب بآيات من الكتـاب المقـدس، أو بقـصص             

 .ومواقف من األسفار المقدسة
 

 .اإلنسان، الذى يخترق أعماق  كالسيف -
 .شوائب الخطية فيه، الذى تحرق  والنار -
 .عناده، التى تلين  والمطرقة -
 .الذى يشبع روحه ، والخبز -
 .، الذى يهدى طريقه والنور -

 

  احفظـوا اإلنجيـل   : "قداسة البابا شنوده الثالث    اواليوم ينادينا دائم ،
 كـدارس لكلمـة اهللا، بـل أن    اويقدم لنا نفسه نموذج   " يحفظكم اإلنجيل 

 .قداسته يحفظ مئات اآليات بشواهدها



 
  :خادم الكلمة يجب أن يحوى كالمه

 

 ..ية حول الموضوع الذى يتحدث فيه آيات كتاب-١
 ..ابية فى تعامالت اهللا مع الناس مواقف كت-٢
 ..ف استفادت من هذا األمر شخصيات كتابية وكي-٣
 ..ات أخرى أهملت وخالفت فهلكتخصي وش-٤

 

   كلمـات  ا بفكر اهللا، المعلـن لنـا فـى          وهكذا يكون كالمه مدعوم
لقراءة والدراسة والطاعـة    دعوة ل كما يكون   .. القديم والجديد : دينالعه

يقولـوا مثـل هـذا    إن لم ، إلى الشريعة وإلى الشهادة .. "لكلمات اهللا 
 !!".لهم فجرفليس ، قولال

 


 

  : هناك أساليب كثيرة نذكر منها كأمثلة
 

 مسابقات فى أسفار الكتاب المقدس، بعد أن نقدم لهم فكرة عـن             -١
السفر، ونعطيهم مجموعة أسئلة يجيبون عليها خـالل الـشهر،      
وبعد أن نجمعها يتم تقديم اإلجابات الصحيحة فى االجتماع من          

 .أفواه الشباب أنفسهم
موسـى   من العهد القديم سواء مـن أسـفار          ص معين،  طرح ن  -٢

أو .. بياء أو الشعر أو الحكمة    الخمسة، أو أسفار التاريخ أو األن     
أحد األناجيل أو سفر األعمال أو إحدى الرسائل ثم إعطـاء        من

 .فرصة للشباب للتفكير والتأمل واستخالص الدروس الروحية

 إلصـحاحات د القديم، ووضـع عنـاوين ل       قراءة جماعية للعه   -٣
 الرمـوز  إلى السيد المسيح فيها، سواء من     واستخراج كل ما يشير     

 .كراسة خاصةوتدوين ذلك فى .. يات أو النبواتأو الشخص
 طرح مجموعة بحوث يختار الشباب ما يرونه منها سواء حول           -٤

عصمة الكتاب، أو طريقة وصوله إلينا أو أهميته لحياتنـا، أو            
ن والخالص والفضائل المتعددة،    كاإليما: موضوعات معينة فيه  

مع هدايا وجوائز للفائزين، ومـع      .. أو شخصيات من العهدين   
إعطاء فرصة للشباب لتقديم بحوثهم ألخوتهم فى يوم روحـى،          
أو فترة روحية فى أحد بيوت الخلوة والمؤتمرات فـى إجـازة          

 .نصف العام أو اإلجازة الصيفية
 

ـ   : "إن هناك قول مشهور يقول      اء ألعظـم خـاطئ     يوجد أعظم رج
 ويوجد أعظم خطر على أعظم قـديس يهمـل         ،  يقرأ الكتاب المقدس  

 ".الكتاب المقدس
 


 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

واضح أن حديثنا مع الشباب، سواء على المـستوى الجمـاعى أو            
 الفردى، يجب أن تكون له أبعاده الكنسية، عن إيمان واقتناع بأن الـشباب            

 الكنيسة، وأن كل شاب أو شابة يجـب       .. هو جزء من جسد السيد المسيح     
أن يقتنع بعضويته فى هذا الجسد المقدس، التى أخـذها بالمعموديـة،            

المبنـى،  .. ميها من خالل الحياة الكنسية اليومية، سواء فى الكنيسة        وين
 .القلب.. المنزل، أو حتى فى الكنيسة.. أو فى الكنيسة

 

  :وأهم أبعاد الحياة الكنسية هى
 

١-  :    إذ ينبغى أن تتأسس حياة الـشباب علـى
ـ        ـ  اعقيدة مستقيمة، وتنعقد حياتهم على مفرداتها، إيمانً ا، ، وحب

 .ا يومياوسلوكً
٢-  :    ـ  إذ يعيش الشباب السنة الكنسية ا الطقـسية يومي

وأسبوعي فى شركة حية مـع الـرب يـسوع رأس           اا وشهري ،
الجسد، ومع القديسين السمائيين، ومع أخوته الـذين يجاهـدون       

 .وت، وهم بعد أحياء فى هذه األرضفى طريق الملك

٣-  :القديـسين  تى يتشرب الشباب فكـر اآلبـاء        ح
سـلوكهم اليـومى،    سة وقديسيها، ويتأملوا ويتمثلوا     معلمى الكني 

 ..ويقتدروا فى جهادهم الالهوتى والعقيدى والروحى والكرازى
 


 

 .. الشك أن عقيدة كنيستنا هى العقيـدة ذات الـسمات اإليجابيـة           
 :منها أنها 

 

١-  :   بمعنى أنها مضبوطة بالكتاب والتقليد والتـدقيق
فى موضوع ما، األسرار، الشفاعة، الصالة من أجل الراقدين،         

 -األصوام، األعياد، وغير ذلك من المواضيع، وكنيستنا تفخر         
 أنها قدمت للمـسيحية علمـاء الالهـوت الـذين           -بنعمة اهللا   

عقيـدة الـسليمة،    استطاعوا أن يقتنوا اإليمـان المـسيحى وال       
ويصيغوا قانون اإليمان وحقائق المسيحية، بأسلوب دقيق شـهد         

ولعـل عـودة العـائلتين    !! له العالم المسيحى آنذاك، وما يزال  
 إلى صـيغة    - إن شاء اهللا     اثوذكسيتين للعائلة الواحدة قريب   األر

 فـى الوحـدة     ااالسكندرى كانت، وسوف تكون، سـبب     كيرلس  
 ..حدة لكلمة اهللا المتجسدطبيعة وا: األرثوذكسية

٢-  :         وأقصد بذلك أنها لم تمل يمنـة أو يـسرة ..
بدأت من عصر الرسل، وحتى اآلن، فى خط مستقيم، محـافظ           

ـ     بدون أ  ج علـيهم   ، واحـت  ادنى انحراف، البعض انحرفوا يمينً



 
   فإذ ما جلسوا وتقـاربوا للحـوار،        ابعض منهم فانحرفوا يسار ،

ليس ندعى  !! اومالذًلجذور األرثوذكسية ملجأ    وإذا عادوا إلى ا   
ـ        فى أشخاصنا، ولكن ألن    اا متميز شيًئ  ا نا لـم ننحـرف ال يمينً

أنها طبيعة األشياء، وحركة التاريخ.. اوال يسار!! 
٣- :     لمبالغة فى أمر على حـساب      فهى ال تميل إلى ا

، عمـال فنراها تتحدث عن اإليمـان دون أن تهمـل األ     اآلخر،  
وتـسمح  .. األلوهيةالعذراء دون أن ترفعها إلى مصاف        وتكرم

المقدس والتأمل فى كلماته، دون أن تعطى لكـل         بقراءة الكتاب   
وتعطى الكهنـوت   .. فرد حرية التفسير، فالمسيحية لن تبدأ بنا      

سلطة وكرامة، دون أن تغمط الشعب حقه فى صـنع القـرار            
وهكذا .. ااد أيض ن الجه تتحدث عن النعمة وتتحدث ع    .. الكنسى

 . وصورتها الشاملة المتكاملة -فى شمول يعطى المسيحية 
٤-  :ة تقليديـة، تـؤمن   فمع أن الكنيسة القبطية كنيس

طية التقليد وجزء   الكنسى، وأن الكتاب نفسه هو ع     بأهمية التقليد   
تؤمن أن الكتاب المقدس هو الحكم على كل عقيدة         منه، إال أنها    

مئـات  .. لهذا فكل عقائد كنيـستنا كتابيـة      ..  أو طقس  أو تقليد 
اآليات لألسرار والشفاعة والتقليد وتطويب العـذراء ومـسحة         

 .الخ.. المرضى بالزيت والكهنوت والمذبح
 

الـسليم   القبطية األرثوذكسية، هـى الفهـم        الشك أن عقيدة كنيستنا   
ـ  اث  ، ولكنه التر  ااب والحياة، وال نقصد بذلك تعصب     للكت سلمناه الـذى ت

لقد عاش آباؤنا المسيحية واإلنجيـل      . من اآلباء دون زيادة أو نقصان     
والمجتمع، ونحن ندرس حياتهم وأقوالهم وتفسيراتهم للكتاب المقـدس         

وهكـذا إذ نـضرب   . والهوتهم، ونجتهد أن نستمر فى نفس الطريـق      
بجذورنا فى عمق التاريخ، وفهم وسلوك اآلباء، ترتفـع الـساق إلـى             

 .وبناء ملكوت اهللا.. وتزهر وتثمر لمجد السيد المسيحفوق، وتورق 
 


 

ـ   ووجداني انيستنا فيها طقس حى، مشبع فكري     ك ا، والطقـس   ا وروحي
فى الكنيسة هو وعاء العقيدة، ليس فقط من جهة المحتـوى التعليمـى             

 كتعبيـر وجـدانى    انا الكنيسة فى كل طقس، ولكن أيـض       الذى تقدمه ل  
انى وذهنى عن مـدلول هـذا الطقـس فـى حياتنـا الداخليـة          وروح

كافة عقائـد  الطقس فرحة تعليم، وتعبير، وتذوق، وشبع، ل  .. والخارجية
   سالمة العقيدة، ولكن دون انتقاص مـن أهميـة          االكنيسة، من هنا مهم 

 .استقامة الحياة اليومية فى الباطن والظاهر
 

  :الطقس إذن هو
 

 .العقيدة وعاء يحوى شكل ومضمون -١
 . تعبير عن الحياة الكامنة فينا-٢
 . تعليم عقيدى والهوتى وسلوكى، ودعوة  إلى الخدمة-٣

 

وكل طقس فى كنيستنا تنطبق عليه هذه المواصفات، فمثالً عنـدما           
نحن نجد فى القداس منطوق العقيدة واإليمـان        .. نصلى القداس اإللهى  



 
، ثـم قـصة     "ير فساد جبل اإلنسان على غ   "السليم فى وجود اهللا الذى      

سقوط اإلنسان وفدائه، ثم حلـول روح اهللا، ثـم امتـداد الفـداء فـى       
األفخارستيا، ثم اإليمان السليم فى طبيعة واحدة للسيد المـسيح، مـن            

 "..بغير اختالط وال امتزاج وال تغيير"طبيعتين اتحدتا 
 

، اإذ طهرتنا كلن  "كذلك فالقداس اإللهى تعبير عن الحياة الكامنة فينا،         
أنعم لنا بالميالد   "،  "جهة التناول من أسرارك المقدسة     من،  توحدنا بك 

 ".ا بروحك القدوسوصيرنا أطهار"، "الفوقانى من الماء والروح
 

ثم أن القداس اإللهى، بطقوسه التفصيلية، مدرسـة تعليميـة مـن             
تحركات الكاهن، إلى الشموع والبخور والرشومات والخبز والخمـر،         

قدس، الذى يكف الكاهن بعده عن أن يرشـم الـشعب          وحلول الروح ال  
هن نحـو   بالصليب، ألن عمانوئيل أصبح فى وسطنا، لذلك يتجه الكـا         

..  للحمل اإللهى أن يبارك هو الحاضرين      االشعب، ويرشم نفسه، تاركً   
 .تفاصيل كثيرة جميلة، لو درسناها سنتعلم الكثير

 

ومية، كعضو فـى    لذلك يجب على الخادم أن يحيا الحياة الكنسية الي        
جسد السيد المسيح فالمؤمن المسيحى األرثوذكسى، له حياة خاصـة،          

  :منها على سبيل المثالذات سمات متميزة، 
 

١-  :        عصارة اآلباء، طلبـات جديـدة، وعـظ
  كـل يـوم، مـشاعر       للنفس، اتحاد بمناسبات مسيحية هامـة     

 .متحركة ومتباينة

٢-  : ـ ا للمعونـة والرحمـة، كمـا علمنـا         طلب 
ـ            ااآلباء، إذ قال القديس أنطونيوس لتلميـذه، أن يـصلى دائم : 

، ياربى يسوع المسيح أعنـى    ،  ياربى يسوع المسيح ارحمنى   "
 ".أنا أسبحك ياربى يسوع المسيح

٣-  :       تـسعة  .. فـى القطمـارس حـسب اليـوم
 . إصحاحات على األقل فى كل قداس

٤-  :         تذكار يـومى للقديـسين والمجـامع والمعجـزات 
 . لنتمثل بهم

٥-  :     ،بفـصولها الكتابيـة، وعمقهـا الالهـوتى
 . الخالدةوألحانها 

٦-  : ااألربعاء والجمعة، واألصوام المتعددة، اتحاد 
باء الرسـل   بميالد الرب، وصلبه وقيامته، واقتداء بالعذراء واآل      

 . وأهل نينوى
٧-  :فى البصخة المقدسة وتسابيح كيهك. 
٨-  :      السيدية الكبرى والصغرى، وغيرهـا لنحيـا

 . المناسبة، وننال فاعليتها فى حياتنا
٩-  :       قمة الشبع الروحـى مـن خـالل القداسـات

 . اليومية
١٠-  :مستمرة ألقوالهم لننتفع بها فى حياتنا وخدمتنادراسة  . 



 
وهكذا نكون نحن، وشبابنا، أرثوذكسى العقيدة والحيـاة نمجـد اهللا،           
ونسلك فى تمسك دون تعصب، وفى محبة للجميع دون تنـازل عـن             

 .عقيدة أو عن مبدأ
 


 

آثـار   درب اآلباء، وعلـى   فاإلنسان المسيحى يجب أن يسير على       
لهذا عليه أن يدرس تاريخ الكنيسة بكل ما حواه من إنجـازات،    .. الغنم

وبكل ما يشمله من دفاع عن المسيحية السليمة واألرثوذكسية الحقـة،           
 .فى مواجهة الهرطقات التى واجهت الكنيسة عبر عصورها المتعاقبة

 

والمقصود هنا، ليس الترف الفكرى، والبحوث العقالنية، لكن التيقن         
  :كانت من أجلن أن كل جهادات اآلباء، عبر التاريخ الطويل، م

 

 .أن يحيوا المسيحية األرثوذكسية فى عمقها -
 .وأن يقننوا اإليمان المسيحى السليم -
 .وأن يدافعوا عن هذا اإليمان فى مواجهة الهرطقات واالنحرافات -
 .وأن يقدموا لنا مثاالً نقتدى به -

 

 - ا جوهري -ية الهرطقات، كانت تهتم     ولذلك فحين واجهت المسيح   
بما هو لخالصنا، ولم تكن تقصد كلمة هنا أو هناك، أو فلسفة ال طائل              

 :منها، فمثالً 
 

١-  :   آريـوس،  فى مواجهـة هرطقـة 
ما أهمها، ألن عدم اليقين من أن الـرب يـسوع هـو الكلمـة         

 التقوى، اهللا الـذى ظهـر      المتجسد، أبن اهللا وابن اإلنسان، سر       
ك يضيع علينـا كـل مفاعيـل الفـداء،          هذا التشك .. فى الجسد 

 .وطريق الخالص
٢-  :      ،فى مواجهة هرطقـة مقـدونيوس

كانت أساسية لخالصنا، ومازالت، ألن الـروح القـدس هـو           
 .. المبكت والمرشد والمقدس، وبدون عمله ليس لنـا خـالص         

 !، فكيف سيخلصنا؟ا ومحدوداقًفلو كان مخلو
٣- " : فى مواجهة نسطور، الـذى     " والدة اإلله

نسان، ولم يقل   شق اإليمان بالسيد المسيح إلى إله منفصل عن إ        
  لناسـوت، بغيـر اخـتالط وال امتـزاج          با اأنه الالهوت متحد 

 طور، لكـان  ولو كان األمر كما كـان يـرى نـس        .. وال تغيير 
 سوى إنـسان    - إن استطاع    - ال يخلص    اا محدود نسانًالفادى إ 

 وهكذا يفقد الفداء بعده الالمحدود فى مواجهـة خطيـة          .. واحد
 إن الالهوت قد اتحـد بالناسـوت،       . آدم ذات العقاب الالمحدود   

  :فصار الرب يسوع
 

 .يمثل البشرية.. اإنسانً -
 .ليحمل حكم الموت عنا.. يمكن أن يموت -
 .ليحمل عقاب خطيتنا الالمحدودة. .وهو ال محدود -
 .ألن فاقد الشىء ال يعطيه.. وبال خطية -
 .يستطيع إعادة خلقتنا ثانية.. وخالق -



 
٤-  :سد الـسيد المـسيح   فلو كان ج

  كما قال الدوسيتيون فى القرن األول، فهـاجمهم        اخياالً أو غازي 
ل أوطاخى فيما بعد، فحرمته     القديس يوحنا فى رسائله، وكما قا     

ـ       ..نقول.. الكنيسة الجامعة  ا لو كان جسد السيد المـسيح خيالي ،
 .. إذن فالالهوت يرفض أن يسكن فى بشريتنا، وهكـذا نهلـك          

ليس كما حـل كـل مـلء        نعم سيسكن فينا بالنعمة والتبنى، و     
فى السيد المسيح ألنه ابن اهللا بالطبيعةاالالهوت جسدي . 

 

ة ألهمية دراسة التاريخ، وكتابات اآلباء الذين دافعوا        هذه مجرد أمثل  
عن اإليمان السليم، وقننوا العقيدة الحقة، وسـلموها لنـا، لنحفظهـا،            
ونسلمها لألجيال التالية، ال كتراث فكرى ممكن االستغناء عنه، ولكـن          
كتوصيف الهوتى لإليمان الذى تسلموه، اإليمان الذى يخلـصنا اآلن،          

 .روإلى منتهى الدهو
 

  :لهذا يجب على الخادم الكنسى أن يدرس
 

-  :بكل عصوره وأحداثه.. 
-  :الشهداء والالهوتيون والقديسون.. 
-  :فى الروحيات، والالهوت، والعقيدة، والقوانين.. 

 

  : وأمامنا عدد هائل من اآلباء وكمية ضخمة من كتاباتهم مثل
 

١-  :        ويتسم تـراثهم بالبـساطة الـشديدة مثـل :
 - اثينـاغوراس  - تاتيان  - هرماس   - ايريناوس   -يوستينوس  

 .الخ..  نوفاتيان- هيوليتس -كليمنضس االسكندرى ا

٢-  :ح     علـى  ا  يث بدأت المناقشات الالهوتيـة رد
 -س  أغـسطينو : عد ذلك مثل كتابات   هرطقات كثيرة ظهرت ب   

 غريغوريوس -النزينزى   غريغوريوس   - أثناسيوس   -بى الفم   ذه
 -ورشـليمى    كيـرلس األ   - يوحنـا الدمـشقى      -النيصصى  

 .الخ.. افرايم السريانى - كاسيان -امبروسيوس 
 

حسب المناطقاويمكن تصنيف اآلباء جغرافي :  
 

 . آباء مصر، خاصة مدرسة اإلسكندرية وآباء البرية-١
 . اآلباء الكبادوك-٣   .كيون اآلباء االنطا-٢
 . اآلباء الالتين-٤

 

  : ويمكن تقسيم كتابات اآلباء حسب موضوعاتها
 

 . تفسير الكتاب المقدس-٢ .  كتابات دفاعية-١
 .  رسائل-٤ .  عظات ومقاالت-٣
 . شعر وتسبيح- كتابات -٦ .  ليتورجيات كنسية-٥
 .  نسكيات-٨ ). ديالوج (- حوارات -٧
 . تاريخ كنسى-١٠ .ن كنسية قواني-٩

 

أمام هذا المحيط الشاسع من كتابات اآلباء، يقف كـل منـا كطفـل           
صغير على شاطئ محيط ضخم، ينهل من كتاباتهم، ويقرأ تفـسيراتهم           

 .، ويستفيد من خبراتهم وتعاليمهمويشبع بروحانيتهم
 

وأمامنا الكثير من كتاباتهم باللغـة العربيـة، بفـضل مجهـودات            
 ..وأن نتعلمالمهم أن نقرأ، .. ص تادرس يعقوب وأهمهم القمالكثيرين،



 
 
 
 

 
 

أى الذى يلقى العظـات والمحاضـرات       " التلقينى"فرق بين الخادم    
على مخدوميه، دون أن يحرك فيهم روح الحوار والمشاركة والبحـث           

 يتحملـون   االذى يجعل مخدوميه أناس   " التكوينى"والتفكير، وبين الخادم    
المسئولية، وعندهم وعى، ويمكنهم المـشاركة والمـساهمة، بـالتفكير       

 . وهكذا يسيرون فى طريق النمو.. فيذ واإلبداعوالتن
 

إن السيد المسيح هو أعظم مثال للخادم التكوينى، فمـع أنـه اإللـه         
ا  من التالميذ والمساعدين، بـدء االقادر على كل شئ إال أنه أعد صفوفً       

، إلى السبعين رسوالً، إلى الخمسمائة أخ الـذين       امن األثنى عشر تلميذً   
ا الذين حل علـيهم  ا لها، إلى المائة والعشرين اسم   عاينوا قيامته وشهدو  

 .. الروح القدس فى العلية، يوم الخمسين
 

  ؟ وما هى وسائله ؟ فما هى سمات الخادم التكوينى
 


 

  : يتسم الخادم التكوينى بسمات عديدة منها أنه
 

 . ال يحس بالعصمة أو األفضلية أو التميز-١
 .رم إنسانية كل إنسانحت ي-٢

 . يؤمن بوجود مواهب لدى كل إنسان-٣
 . يؤمن بالعمل الجماعى-٥ .  يكتشف الطاقات وينميها-٤
 .  يشجع المجموعة على التعبير عن نفسها-٦
 .  ويشجع اإلبداع لدى كل شخص-٧

 

١-  :   فأنت ال تملـك كـل
أفضل مـن   لطاقات، أو كل المواهب، وليست      الحقيقة، أو كل ا   

أو   بالعصمة - إذن   -أحد لوال نعمة اهللا العاملة فيك، فال تحس         
ولذلك نجد أن أقوى سالح تغلب بـه فـى          . التميز أو األفضلية  

االتضاع، وإذا رفعت رأسك للسماء فرجليـك لـن          الخدمة هو 
 أن الكبرياء سوف تدفعك للـسقوط، وإذا  تثبتا على األرض، أى  

 لم تكن ممن يقبلون النقد، فأنت فى ضعف وخطر، ولن تعرف          
 .أخطاءك أو سلبياتك، ولن تصححها

 

إن موسى النبى، الذى لم يكتب سوى المزمور التسعين، قدر          
 سنة فـى    ٤٠قضى منها   ..  سنة على األكثر   ٨٠لنفسه أن يحيا    

  سنة أخرى فـى البريـة، وحـين أعتقـد        ٤٠بيت فرعون، و    
 دعاه الرب إلى عمل مجيد، أمـضى فيـه          أن حياته قد انتهت،   

 . سنة أخرى٤٠
 

٢-  :       ال يخدش مشاعر أى إنسان بسيط، بـل
وال يتهكم على أحد، بسبب ضعف جسدى أو        . يحترم كل إنسان  

.. ذهنى، أو عقلى فأنت سوف تكبر وقد تعانى من أمور كهـذه           



 
رته أضحك معه وال تضحك عليه، ألن اهللا خلقـه علـى صـو    
ـ            داه، ومثاله، وهو قطعة غالية فى قلب اهللا، وقد أحبه الرب وف

 .وأودعه وزنات وعطايا كثيرة
 

٣-  :    فال يوجد إنسان لـيس عنـده
 لديه مواهب خاصة، أعطاهـا      - مهما كان    -كل إنسان   . مواهب

ألميـة  له اهللا، فمثالً ليست األمية الحرفية هى األمية فقـط، بـل ا       
الثقافية أهم وأخطر، فكم من إنسان أمى فيه حكمة إلهيـة، وروح            

كل إنسان لديه مواهب ووزنات وطاقات، المهـم أن         . قيادة ممتازة 
 . نكتشفها وندعها تعمل

٤-  :       البد أن يكون هناك تخـريج للـصفوف
 بنفـسه  المتتالية من الخدام، فاهللا يرفض الخادم األوحـد، المعتـز      

 .وال يعطى فرصة لآلخرين
 

إذن فلنكتشف الطاقات ونسعى لتنميتها، وهذا يأتى من العمـل،          
ون هـذا ال يمكـن إكتـشاف    والخدمة، والتعبير عن النفس، وبـد  

 . وال استثمار الوزنات الكامنة لدى كل إنسانالطاقات، 
 

٥- :   والبـد  .. فالكالم فى اتجاه واحد خطير
أترك المخدوم يعبر عن نفسه     . أن يكون الخادم متقنا فن االستماع     

وال ترده أو تمنعه، فالتشجيع على التعبير مهم، إذ يجعلك تعـرف            
ظروفه، وتساؤالته، وهمومـه، وطاقاتـه، ووزناتـه، ومـستواه          

 .الخ.. الروحى

٦- :   لفعال يعرف أن هناك طاقـات  إذ أن القائد ا
يظهـر الجـوهر    مبدعة لدى أفراد مجموعته، ويعمل على أن        

 الخصوصى لكل عضو، حتى تـستفيد المجموعـة بمواهـب         
: وكمثال على ذلك ما تقيمه الكشافة من مسابقات مثـل    . أفرادها

المسامر، الموسيقى، الصحفى، القصاص، المتحـدث، الفنـان،       
إنمـاء مهـارات وطاقـات       وذلك الكتـشاف و    .قراءة الشاعر 
 .ثراء الجماعةإاألعضاء، و

٧-  :   ًإذ يشيع القائد مناخ يشجع على   اا جماعي 
 - كمـا نعلـم      -، فالكل   اتكار، وعلى التعاون والتفاعل مع    االب

أكبر من مجموع األجزاء، والعمل الجماعى ينتج لنـا طاقـات           
احـد، بـل علـى    جديدة ومتجددة، أنه لن يعتمد على شخص و   

 .من الخدام" جهاز"
 


 

  :يستخدم الخادم التكوينى وسائل كثيرة منها
 

١- :   والوسيلة الوحيدة إلنمـاء اإلنـسان،   " لغة العصر "وهو
منذ الطفولة، وإلى نهاية العمر، ألنه يقوم على األخذ والعطاء،          

  :والحوار يؤدى بنا إلى .لرفضاالنفعال والتفاعل، القبول وا
 

 . معرفة طاقاتهم-٢ . معرفة احتياجات السامعين-١
 . الوصول إلى قرار سليم-٤  . الوصول إلى قناعات مشتركة-٣
 . يجعل الخدام يساهمون بإيجابية فى تنفيذ القرار المتفق عليه-٥



 
  معرفة مشاكل المجموعة واألفراد؟-٦
ديدة كالسمع والنظـر والنطـق،       االنتباه إذ يستخدمون حواس ع     -٧

 .بعكس المحاضرة ذات االتجاه الواحد
 

٢- : رسة الشىء، أقـوى وسـائل التعلـيم   ألن مما.. 
القداس التعليمى، زيارة األديـرة لمعرفـة أساسـيات         : وذلك مثل 

 حين يمـارس اإلنـسان الخدمـة        ..الرهبنة، الشماسية، والتسبحة  
ر فعالًا سوف يتعلم الكثيعملي. 

٣- :     ،أى أن يشترك أعضاء المجموعة فى صـنع الـدرس
وقيادة االجتماع، لكى يتحول كل شاب إلى جزء مـن االجتمـاع،       
فيرفض الخروج خارج الكنيسة، بل يكون له دور إيجـابى فـى            

ا  كل عضو جـزء    إن االشتراك فى صنع االجتماع، يجعل      .العمل
حي  ا، يتمتع روحي واجت اا ونفسي باالنتماء إلى هذا االجتمـاع،      اماعي 

 .وإلى الكنيسة، والرب يسوع
٤- :   ومعناه أن تكون قدوة، فيتعلم أعضاء المجموعـة

من تصرفاتك، وسلوكياتك، أكثـر ممـا يتعلمـون مـن كالمـك          
 .حتى أسلوب الخدمة وروحها، سوف يلتقطونها منك. وتعاليمك

٥- :  ل االجتماع إلـى مجموعـات عمـل    حتى يتحو
التعارف، اكتشاف المواهب، الخجـول يـتكلم،       : وذلك يؤدى إلى  

االقتناع بما يقوله أحد زمالئه، وصول المخـدوم إلـى الحقيقـة            
 .الخ.. بنفسه، تدريب قادة جدد

 ئئ
 
 
 
 

اإلنسان مخلوق محبوب لدى اهللا، خلقه على صورته ومثالـه، فـى      
ـ  مع ىلَذَّاِت": الحكمة، والحرية، والقداسة، والخلود، وقال عنه    "آدمٍ ىبِن

 .           ،ولما سقط اإلنسان، فداه اهللا، بسر عظيم، هو سر التجـسد
ـ      ا روح اهللا فأتحد اهللا الكلمة بناسوت أخذه من مريم، التـى حـل عليه

الذى هـدف   وقدسها، وطهرها، فولدت لنا يسوع المسيح، رب المجد،         
  :من تجسده إلى

 

-  ..        ا متنازالً من السماء إلى الضعف اإلنـسانى، ومتحـد
 ببشريتنا بغير اختالط وال امتزاج وال تغيير، شـابهنا فـى كـل             

 كقـول القـديس     - خال الخطية وحدها، وكمعلـم حكـيم         شئ،
 نزل إلى تالميذه الصغار الضعفاء الخطاة،       -  الرسولى وسأثناسي

 اهـدف أيـض   ثم  .. ليعرفهم بذاته، ويشرح لهم تدبيره لخالصهم     
  :بتجسده إلى

-  ..  إذ اتحد الهوت   أبـدي بقربـان  اه بناسوته، فقدم لنا فـداء ،
 ولكـن أهـم   .. واحد، وذبيحة واحدة، فأكمل إلى األبد المقدسـين  

  :هدف به إلىأن الرب ما فى التجسد 



 
- . .وكما جعل من العذراء     .. كنى فينا والس   مريم سـماء

 يْأكُـلْ  من": ثانية، هو مستعد أن يسكن فينا بروحه وهو الذى قال   
 . "ِفيِه وَأنَا ىِف يثْبتْ ىدِم ويشْرب ىجسِد

 

إلى ابـن اهللا، ومـسكن      ا بهذا االتحاد، يتحول اإلنسان الخاطئ       وإذً
  "!اآلب َأبـا  يـا ": للروح القدس، فيستطيع أن ينـادى اآلب الـسماوى    

  ،   ًاوبما أنه صار أبن   هللا، وللملكـوت،    ا وريثً ا، فقد صار أيض 
 .  للطبيعة اإللهيةا بل صار شريكً..فى المسيح يسوع

 

إنـسانية  مـلء   "من هنا نقول أن المسيحية هى التى تحقـق لنـا            
  فى اإلنـسان دون عنـصر آخـر،         افهى ال تخدم عنصر   ".. اإلنسان

.. وال تخدم الملكوت وتحتقر الـزمن     .. ال تخدم الروح وتحتقر الجسد    
المسيحية تخدم كـل    .. وال تخدم العالقة مع اهللا وتحتقر العقل البشرى       

 ..، وعالقاتاا، وجسدا، وعقالً، ونفسروح: نإنسان، وكل اإلنسا
 

ـ      هذه ا  ا فـى ذهـن     لمكونات الخمسة للشخصية اإلنسانية، هى دائم
شخـصية  "الخادم حينما يتحدث إلى الشباب، من أجل أن نصل إلـى            

 دون عنـصر، وال نـسمح       اال نهمـل عنـصر    . ".متكاملة ومتوازنة 
 ..و فيها عنصر على حساب عنصر آخربشخصية نتوئية، ينم

 

ها التى نمـا فيهـا   وهذه األبعاد الخمسة للشخصية اإلنسانية هى نفس   
 الِْحكْمِة ىِف يتَقَدم كَان"الرب يسوع، حينما كان فى وسطنا بالجسد، إذ         

 ِعنْـد ،  )البعد النفسى ( والنِّعمِة) البعد الجسدى ( والْقَامِة،  )البعد العقلى (
 .)" البعد اإلجتماعى( والنَّاِس، )البعد الروحى( اِهللا

 محاضـرة   فى  حديث الخادم إلى الشباب، سواء     من هنا البد أن يشمل    
  :األبعاد الخمسةهذه نفس عامة أو خدمة فردية أو نشاط جماعى، 

 


 

.. فهدفنا الوحيد واألساسى هو خـالص نفـس الـشاب أو الـشابة            
فالحديث الروحى عن التوبة، ووسائط النعمـة، والـشركة مـع اهللا،            

س، وممارسة األسرار المقدسة، وقـراءة الكتـب        وقراءة الكتاب المقد  
الروحية، وحضور االجتماعات الروحية، واالندماج فى الحياة الكنسية        
بكل مكوناتها، ومناسباتها اليومية، واألسبوعية، والشهرية، والـسنوية،        

 حديثـه   هذا كله مثار اهتمام خادم الشباب أثناء      .. واألصوام، واألعياد 
 ..مإليهم، أو توجيهه إياه

 


 

فالمسيحية ترفض تغييب العقل، ألن العقل وزنة إلهيـة، والرسـول     
 ِبـالروحِ  ُأرتِّـلُ . اَأيـض  ِبالذِّهِن ىوُأصلِّ ِبالروِح ىُأصلِّ": بولس يعلمنا 

 أن يكـون    لهذا يجدر بخادم الشباب   ،  " اَأيض ِبالذِّهِن وُأرتُِّل
ه، متواصالً مـع     بالعصر، وبكل منجزاته وتيارات    اا، وواعي  ومثقفً اقارًئ

 من علومه المختلفة، وبخاصـة العلـوم اإلنـسانية،        اأحداثه، ومستزيد 
ا من كل ما يسند رسالته الروحية من إبداعات العلوم والفكـر            ومستفيد

 .واآلداب والحضارات اإلنسانية المختلفة



 


 

 فالشباب يحيا فـى حيويـة الـدوافع والحاجـات النفـسية،            .. نعم
فيه تتحرك غرائز النفس، ورغبات الجسد، ومطالب الحيـاة اليوميـة،     

تفرد، ويحتاج إلى المرجعية التى تأخذ بيده وتقـوده فـى           والنجاح وال 
 الحياة الوعرة، سواء من جهة عالقتـه مـع الخـادم، أو مـن         مسالك  

تها مرتفـع،   العاطفة صو .. فى االعتراف  ة إرشاد أبيه الروحى له    جه
صوت العقل، وصـوت الـضمير، وصـوت        ا ما تطغى على     وكثير

لهذا وجب على خادم الشباب أن      .. األسرة، وصوت األصدقاء المحبين   
د فى حديثـه    يتعرف على أبعاد النفس، وتفاعالتها، وصراعاتها، ويور      

بة، ويمنحهم الصحة النفسية الواجاما يبنى الشباب نفسي. 
 


 

 ا للروح، بـل أوصـانا      فالكتاب المقدس ال يقبل اعتبار الجسد سجنً      
 ،  "ِللْجـسدِ  والـرب  ِللـرب  بـلْ  ِللزنَـا  لَـيس  الْجسد"أن  

"دسِسيِح الْجفَِللْم "، "فَِإنَّه لَم ِغضبي دَأح هدسْل قَطُّ جب قُوتُهي 
 ." ويربيِه

 

 تُـصيروا  الَ"البد من ضبط الجسد حتى ال يطغـى علـى الـروح       
" ِللْجسِد فُرصةً الْحريةَ ،" َألن امِتمِد اهسالْج وتٌ هوم لَِكنو 
امِتموِح اهالر واةٌ هيح"      األرثوذكـسى   ، من هنا جاء المنهج 
ا للشباب لكى يضبطوا أجسادهم بالصوم والسهر والمطانيـات          مساعد

حتى ينسجم الجسد مع الروح فى عبـادة        .. وقرع الصدر ورفع اليدين   
 .مقدسة مشتركة، وشركة روحية بناءة

 


 

وهو بعد جوهرى فى تعليمنا المسيحى، بعكس ما يتصور الـبعض،     
بل يطلب منهم أن     أن يتعلم شبابنا العزلة والتقوقع،       اقبل أبد  ي فالرب ال 

ايكونوا دائم:  
 

 .الذى يضئ لكل العالم.. النور -
 .الذى يحفظ العالم من الفساد.. الملح -
 .وتخمر العجين كله) المسيح(التى تحوى سر الحياة .. الخميرة -
 .المعروفة والمقروءة من جميع الناس.. الرسالة -
 .الزكية التى تنتشر بسهولة ودون افتعال.. ئحةالرا -

 

  :لهذا يجب أن نشجع شبابنا على تقديم
 

 .القدوة الحسنة لجميع الناس -
 .الوعى السليم بالعصر والمجتمع -
كـاألحزاب والنقابـات    : اإلسهام اإليجابى فى نشاطات المجتمع     -

 .واتحادات الطالب والجمعيات
 هـو  مغْبـوطٌ : "بمبدأ رب المجـد    اطن، متمسكً روح اإلنتماء للو   -

طَاءالْع َأكْثَر اَألخِْذ ِمن ". 
 .نشر المحبة والخير، والعبور إلى اآلخر فى حب حقيقى -



 
 .عدم التطرف ونفى اآلخر -
 .التربية الحوارية، وقبول التعددية والموضوعية والعقالنية -
 .تنتكستنمو مصر بل  روح الوحدة الوطنية، التى بدونها ال دعم -
وح الفداء والعطاء السمح، وعدم التهرب من تكاليف المواطنـة        ر -

 .كالتجنيد والضرائب
 

يجب أن يحوى كالمنا للشباب كل هذا، ليعيشوا الوصية المـسيحية           
 "اَأبـد  تَسقُطُ الَ اَلْمحبةُ"فى الواقع اليومى، والحياة العملية، متأكدين أن     

. 
 

بعض اللمحات عن البعد اإلنسانى التكاملى، الـذى يجـب أن           هذه  
 .نراعيه عند خدمتنا للشباب، أو حديثنا إليهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

كان القرن العشرون قرن العلم، وسيكون القرن القادم قرن سـيطرة           
: وها نحن نرى التقدم العلمـى المـذهل فـى كافـة الميـادين             . العلم

طاقة والتـسلح،   التكنولوجيا، والمعلومات، واالتصاالت، والفضاء، وال    
األمر الذى سيجعل من العلم قيمة كبرى فى حيـاة          . .الهندسة الوراثية 

 ..شر فى القرن القادمالب
 

من هنا كان البد أن يتسلح الخادم بعلوم العصر، ويستعين بها فـى             
 : وعلى األقل نستطيع أن نرصد هذه النقاطخدمة الشباب، 

 

ضرورة أن تتسع مدارك خادم الشباب، السـتيعاب اإلنجـازات           -
العلمية، ال فى تفاصيلها الفنية المدققة، لكن فى مالمحها العامـة،           

ـ  روحي: ثيرها على حياة اإلنسان   حه فى تأ  ونجا ا وفكري  ا ا ونفـسي
وجسديلذلك يجب أن يطلع خادم الشباب على. اا واجتماعي:  

 

١-  : علم االجتمـاع  -علم النفس - 
 التربية الجنـسية    - القيادة واإلدارة    -علوم االقتصاد والسياسة    

 . والفلسفات والتيارات السائدة الفكر اإلنسانى-واألسرية 



 
٢-  :   تـؤثر فـى حيـاة    والتى يمكـن أن

وأمامنا .. الدين أو األخالق  اإلنسان، واألسرة، أو تتعارض مع      
ـ         ساخ، ودراسـة   كمجرد أمثلـة، الهندسـة الوراثيـة، واالستن

علـى كواكـب أخـرى غيـر األرض،       احتماالت وجود حياة    
اولة إثبات أن الشذوذ     تنظيم األسرة، ومح   واإلجهاض، ووسائل 

 .الخ.. بعد وراثىالجنسى له 
٣-  :قمار سواء البث باأل

 ورة االتصاالت ت أو ث  نترنالصناعية، أو خدمات وعثرات شبكة اإل     
العالم ال إلى قرية صغيرة بـل إلـى حجـرة           التى تكاد تحول    

 بأبعادهـا  Globalisationتم من خالل العولمـة  إذ ي غيرة،  ص
السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية واالجتماعية، إمكانيـة       

 طمس الهوية   يتم محاولة ختراق هواء الدول وحدودها، بحيث      إ
 والدينية والقومية، لحـساب مـا يـسمى        الشخصية واألخالقية   

The Global Cultureتعم العالم وكبية، أى أن  أى الثقافة الك
 تمحو الثقافات والحضارات    - مع مرور الوقت     -ثقافة واحدة   

 ..واالنتماء الدينىلمحلية، بل حتى الهوية القومية، ا
 

وفى درس الشباب، والحديث إليهم، يـستطيع الخـادم أن يـستخدم       
الثقافة العلمية، فى إقناع الشباب أن الحياة فـى الـسيد المـسيح، وأن              

هو شئ مفيد ومنطقـى ومقبـول، حتـى علـى          االهتمام بالروحيات،   
  :وهذه مجرد أمثلةالمستوى العلمى، 

 . تقديم دراسة عن آثار التدخين المدمرة على صحة الشباب-١
  ودراسة عن آثار الخمـور وأخطارهـا علـى الـسلوك واإلرادة             -٢

 .والكبد والكلى
وت، وجرعة الم دمان، وخطورة تآكل خاليا المخ،       ودراسة عن اإل   -٣

 .ارتكاب جرائموأعراض االنسحاب، واحتماالت 
 القـراءة  زيون وكيف أنه يمكن أن يضعف روح       ودراسة عن التلف   -٤

، ويجعلهم  "السلبىالترويح  "والتفاعل لدى الشباب، ويعودهم على      
يتشربون انطباعات واتجاهـات خاطئـة وخطيـرة، كالنجاسـة          

 .ألموروهناك دراسات جبارة فى هذه ا.. واالنحراف والعنف
الجنـسية الغيريـة   " دراسة النمو الجنسى لدى الشباب من مرحلة        -٥

الجنـسية الغيريـة   "إلـى مرحلـة    ) فى فترة المراهقـة   " (العامة
 ).النضج النفسى الصالح للزواج" (األحادية

 . دراسات فى علوم القيادة واإلدارة-٦
ا واألمراض المختلفة نفسي   دراسات فى الصحة النفسية، واألزمات       -٧

حتى يستطيع الخـادم تمييـز مـا يقابلـه مـن مواقـف         اوعقلي ،
ـ  ل السليمة، روحي  وشخصيات، ويقدم لها الحلو    ـ  ا وعلمي اا وطبي ،

 . بالطبيب النفسىا أحيانًامستعينً
يهدم الـشباب    دراسة األدب المعاصر واختيار ما يبنى، وانتقاد ما          -٨

روحياا وأخالقي. 



 
 .اونقدها موضوعيالفنون المعارضة،  دراسات فى -٩

قافـة   دراسات فى األفكار السائدة، والفلسفات، وحتى فـى الث         -١٠
 ..السائدة واألمثال الشعبية

..  دراسات فى السياسة واالقتصاد وأحوال اإلنسان فى العـالم         -١١
وعن أهمية الديمقراطيـة والتربيـة الحواريـة فـى خلـق            

ياة شخصيات قادرة على الوعى والمساهمة والمشاركة، فى ح       
 .األسرة، والكنيسة، والوطن

ــة جنــسي د-١٢  Sexuallyاراســات عــن األمــراض المنقول

Transmitted Diseases ا أو ما يسمى اختـصار STD٢ ،
 .الخ.. كالزهرى والسيالن والهربس واإليدز والكاالميديا

 

خذ فكـرة بـسيطة   أأعرف أن هذه دراسات كثيرة، ولكن يمكنا أن ن        
ـ   ة ا غير متعمقة ولكن سليم    ونـوزع  المعلومات، ويمكنا أن نعمـل مع 

العمل علينا كخدام، فيدرس كل منا فى اتجـاه معـين، ويقـدم ثمـرة              
 .دراساته للشباب

 

إن وجود لمحة علمية، ومادة علمية فى العظة التى نقدمها للشباب،           
أو فى اإلرشادات واألحاديث الفردية، له أثر كبير فى اقتناع الـشباب            

عادة والفرح، والـسالمة الروحيـة والفكريـة        أن الرب يطلب لهم الس    
 .والنفسية والجسدية واالجتماعية

 
 
 
 

 

الشك أن الهدف النهائى من خدمة الكلمـة، أن تتحـول قناعـات              
 الشباب إلى سلوكيات يومية، فى كـل مجـاالت الحيـاة ومواقفهـا،             
 لذلك يجب أن تنتهى موضوعاتنا وجلـساتنا الفرديـة مـع الـشباب،             
 إلى تطبيقات عملية محدودة، وذلك من خالل الحـوار، ولـيس مـن             

 وهنـاك ثالثـة كلمـات يجـب أن         . بيقخالل الوعظ واإلرشاد والتط   
 :نفرق بينهما

 

١-  :        أى فرض الرأى والرؤيـا، حتـى لـو كانـت
اصواب ..وهو مرفوض إنسانياا وشبابي. 

٢-  :         والمقصود به محاولة إقناع الشباب بمـا فـى
 .ا، وهذا غير مقبول أيضاكان سليمأذهاننا، حتى لو 

٣-  : ذاتى باألمر، أى أن يصل المخدوم إلى اقتناع
 .الروح القدس من خالل الحوار، والمحبة، وعمل وذلك

 

واألسلوب الثالث هو األجدى واألكثر فاعلية، أما األول فمرفوض،          
 !!والثانى ناقص



 
 :  الـشباب آخـر الموضـوع      - مـثالً    -لذلك فأن يسأل الخادم      -

 ..اا مرفوض ذلك أسلوبيكون" ؟ماذا نتعلم من هذا الدرس"
 النـصيحة، فهـذا     فإذا ما قلنا نحن التطبيق المطلوب من بـاب         -

 ..أسلوب غير مؤثر
.. ه خشية العقـاب   أما إذا قدمنا التطبيق كأمر إلهى، البد من تنفيذ         -

 ..فهذا أمر منفر
ـ  وضـميري اهى أن يقتنع الشاب ذاتي   : والطريقة المثلى  - أناا وفكري ، 

 ..لتطبيق هو لبنيان حياته، وسعادته فى الدنيا واآلخـرة        الوصية أو ا  
فهذا سيجعل الشباب يجاهد فى هذا الطريق، عن اقتناع وسعادة،          

لرؤيـا التـى اختارهـا      بغية الوصول إلى الهدف الذى أحبه، وا      
أن الرب سيسند جهاده، بنعمته اإللهيةاا وواثقًلنفسه، عالم . 

 


 

ك أكثر من أسلوب، يمكن أن يتبعه خادم الشباب، لكـى يـصل             هنا
ولكن .. معهم إلى تطبيقات حياتية، فى الموضوعات المطروحة عليهم       

، إذا يقول معلمنا بولس فـى  "إقناع الروح القدس : "جوهر كل شئ هو   
ـ  ،فَقَـطْ  ِبـالْكَالَمِ  لَكُم يِصر لَم ِإنِْجيلَنَا َأن": رسالته إلى تسالونيكى   ْلب 

 ِرجـالٍ  ىَأ تَعِرفُون كَما ،شَِديٍد وِبيِقيٍن ،الْقُدِس وِبالروِح ،اَأيض ِبالْقُوِة
وهنا يتضح أن قوة إقنـاع معلمنـا      .  "َأجِلكُم ِمن بينَكُم كُنَّا

  : ألوالده جاءت من الرسولبولس

١-  :      أن الحيـاة    أى قوة الحجة، وحرارة الكلمة، على أساس 
 اا وجسد ا وعقالً ونفس  روح: حقيقى للكيان اإلنسانى كله   هللا ربح   

وعالقات، بينما الحياة فى الخطيئة هـى دمـار شـامل لكـل             
 .اإلنسان، فى حياته األرضية واألبدية

٢-  :         ألن فعل الروح القدس فى حياة اإلنسان، لـيس 
  :فالروح القدس هو الذىله بديل آخر، 

 

 .يبكت اإلنسان على كل خطيئة، فيقوده إلى التوبة -
 .يرشد اإلنسان إلى الطريق السليم -
 . بالثمار الروحيةايقدس اإلنسان ويجعله مليًئ -
 .يعزى اإلنسان كلما ضاقت به الحياة واستبدت به آالمها -
 .يعطى اإلنسان مواهب لخدمة اهللا والكنيسة والبشر -

 

٣-  :  فالناس  منقوالً من كتـب، بقـدر      اال تريد كالم  
  يعبـر عمـا نقولـه مـن      اما يريدون حياة معاشـة، وسـلوكً      

 تعاليم ومبادئ، سواء فـى الحيـاة الشخـصية، أو األسـرية،            
 .. أو الكنسية، أو العامة

 

 كُنَّـا  ِرجـالٍ  ىَأ تَعِرفُـون  كَما: "لهذا يختتم الرسول هذه اآلية بقوله 
 الشباب فى حاجة إلى نمـوذج بـشرى،      . "َأجِلكُم ِمن مبينَكُ

 !أكثر منه فى حاجة إلى واعظ أو فيلسوف



 
لذلك، فمع أن الرسول بـولس قـضى ثالثـة أسـابيع فقـط فـى              

  :إال أنه أسس فيها كنيسة حية كما يتضح مما يلىتسالونيكى، 
 

١-  :       قـدس،  فى ضيقات كثيرة بفـرح الـروح ال
، بـسبب   االمسيحية كانت تكاليفـه باهظـة جـد       فالدخول إلى   

 اضطهاد اليهود والـوثنيين للمـسيحيين فـى ذلـك الزمـان            
. 

٢-  :         لجميع الناس يؤمنون فى مكدونية وفـى أخائيـة 
. 

٣-  :      ـ " ..ليس فقط فى اليونان كلهـا، ولكـن   ىِف
  حاجـةٌ  لَنَـا  لَـيس  حتَّى ،ِباِهللا ِإيمانُكُم ذَاع قَد اَأيض ٍنمكَا كُلِّ
َأن ًئ نَتَكَلَّماشَي" .        وهكذا تحـول المخـدومون إلـى  

خدام، حتى أن الرسول لم يكن بحاجة أن يـذهب إلـى هـذه              
 .األماكن الجديدة

 

 سـيظهر مـن خـالل   هذا اليقين الروحى فى حياة وكالم الخـادم،       
  :وسائل متعددة

 

-  :وحياته اليومية. 
-  :فى العظات العامة أو الخدمة الفردية. 
-  :          عندما تحين ساعة االختيار واإلفـراز والتمييـز، فـى

 .مصادمات الحياة اليومية، فى البيت والكنيسة، والمجتمع

-  :   يتناقش معهـم  مع الشباب، حينما يجيب عن أسئلتهم أو
 .فى قضية ما

-  : التى يعبر فيها الشباب عما فى داخلهم، فيصلوا
 .إلى قناعات سليمة من خالل الحوار المثمر

-  :       لدى الشباب، ليصلوا بأنفسهم إلى الفكر السليم
 .واالتجاهات البناءة

-  :     بـالطريق  فبينمـا هـم يقنعـون المخـدومين
 .الروحى، سيزداد اقتناعهم به، بعمل روح اهللا فى الجميع

 

العامة والخاصة، تساعدهم فى اختيـار      : ليت أحاديثنا إلى الشباب   
الطريق السليم، واتخاذ القرار البناء، وصوالً إلـى سـعادة الملكـوت            

 ).لب، وملكوت السموات ملكوت الق(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 من المستحسن أن ال يقف الخادم مع الشباب عند حـدود الـتخلص             
والبد أن يتحرك بفهم نحو اقتناء اإليجابيات، وتقـديس         .. من السلبيات 

 .. الحياة هللا، واالتجاه نحو خدمة اهللا مـن خـالل اإلنـسان واآلخـر             
  :فالشاب المؤمن يجتاز أربع مراحل

 

ار على الخطايا، والـتخلص      أن يقتنع الشباب بضرورة االنتص     -١
من العادات السلبية، والعثرات، ويبتعد عن أصـدقاء الـسوء،          

ـ     ..والعبوديات واالنحرافات المختلفة   ا هذا أمر جـوهرى طبع ،
 .ويساعدنا فيه االعتراف

ـ        وأن   -٢ النعمـة  ا، بوسـائط    يبدأ الشباب فى إشباع نفـسه روحي
االجتماعـات  وحضور  ، وقراءة كلمة اهللا،      كالصالة  : المتنوعة

 ..الروحية، والقراءة الروحية، والتناول، والـصوم، والتـسبيح       
يثمـر روح اهللا فـى داخـل        فهذا أمر إيجابى هام، من خالله       

 ،صـالَح  ،لُطْفٌ ،َأنَاٍة طُوُل ،سالَم ،فَرح ،محبةٌ": الشباب ثماره 
انةٌ، ِإيماعدفُّفٌ ،وتَع" . 

وملكية خاصة  ا،   للسيد المسيح، هيكالً طاهر    ب وأن يتقدس الشبا   -٣
، وأفعاالً فـى    اا، ومشاعر، وإرادة، وسلوكً   وحواس،  افكر: للرب

ـ  ىِلحِبيِب َأنَا: "حياته اليومية، لدرجة أن يقول     ـ  ىوحِبيِب " ..ىِل
 ،فهذه درجة أفضل بالطبع. 

التربيـة  اب نحو خدمة أخوته، سواء فى حقـل          ليكن دفع الشب   -٤
لكنسية، أو فى افتقاد الشباب لربطهم بالكنيسة والسيد المـسيح،    ا

فهذا هدف جوهرى وهام، ليس فقط لخدمة اآلخرين، كأعـضاء    
 فى جسد واحد، ولكن حتـى فـى خدمـة الـشباب أنفـسهم،              

 :ألن الخدمة مفيدة فى 
 

-    إذ تتكون للشباب رؤيا حياتيـة      .. اتحديد معالم الشخصية روحي
 .يق الملكوتمقدسة، والتزام بطر

إذ يعرف خطورة   .. ضبط مسار السلوك اليومى كقدوة لآلخرين      -
 .العثرة على حياته وعلى حياة أخوته

.. الروحيـة للخـادم   من خالل الممارسات    . .مستمر بناء روحى  -
 .أكيدفالتوقف فى الطريق الروحى رجوع 

ـ  الل من خ.. مستمربناء فكرى    -  ةالدراسات المقدمـة أو المطلوب
 .بطريقة تفيده وتفيد أخوتها حتى ينمو فكري.. دممن الخا

حيث يخرج الشباب من ذواتهـم إلـى الـسيد          .. نمو فى المحبة   - 
ـ    واء اآلخـر الـدينى   المسيح، وذلك من خالل عالقته باآلخر، س

 ..أو االجتماعى
 

 أن تخلو خدمتنا للشباب من هـذا البعـد الكـرازى       - إذن   -خطر  
 )..المجتمعفى (والشهادى ) داخل الكنيسة(



 
فبالبعد الكرازى، يتحول الشباب إلى خدام فى حقول العمل الكنـسى     

ففـى هـذا   . فهناك خدمات كثيرة فى الكنيسة   .. المختلفة  
  :اإلصحاح نقرأ عن الخدمات التالية

 

١-  :بالروحاء بالمستقبل، أو الوعظ الممسوح أى اإلنب.. 
٢-  :هتمام باحتياجات الناس المختلفة اال"ادياكوني.". 
٣-  :        ـ (شرح طريـق الـسيد المـسيح ـ  اروحي اوالهوتي  

اوعقائديا وكنسي.(. 
٤-  :س على التوبة والعودة إلى اهللاحث النا.. 
٥-  :بسخاء.. عطاء المادة والجهد والوقت. 
٦-  :قيادةمات اإلدارة والتنظيم والخد.. 
٧-  : خدمات أحباء الرب الفقراء، والمرضى والمعوقين والمـسنين 

 .الخ.. االبكم واألميين والمتخلفين عقليوالمكفوفين والصم و
٨-  :عالقات المحبة مع كل المواطنين. 
٩-  :خدمة الصلوات والتسبيح. 

١٠-  :مع الفرحين والباكين. 
١١-  :اخدمة الخدام أو الفقراء أيض. 
١٢-  :رعايتهم واالهتمام باحتياجاتهم. 

 

 وخدمة لآلخـر    اى، يقدم الشاب المسيحى مسيحه حب     وبالبعد الشهاد 
  :فهو الذى أوصانا أن نصيرفى المجتمع، 

 

- انور ..فلول الظلمةاينتشر فى كل مكان طارد . 

- إذ يذوب دون أن يضيع.. ن الفسادا للعالم م يعطى حفظً..اوملح. 
 .أثناء حركة الحياة اليومية.. تنتشر فى تلقائية ويسر.. ورائحة زكية -
بسبب البكتريا الحية الكامنـة    ..  تخمر العجين كله   ..وخميرة حية  -

 . بالسيد المسيحفيناللحياة الروحية الكامنة  ارمز.. فى الخميرة
إذ يـرى النـاس أعمالنـا       .. من جميع الناس  .. ورسالة مقروءة  -

 .الحسنة، فيمجدوا أبانا الذى فى السموات
 

يخرج ، وباألحرى أب االعتراف، يجب أن       إن خادم الشباب األمين   
العطـاء والحـب   ة االنحصار فى الذات، إلى دائرة    بمخدوميه من دائر  

جـوهرى أن يحفـظ     مة، والشهادة األمينة، مع تحـذير       لآلخر، والخد 
يتفاعل مع اآلخرين يسلك    فى العالم، وأنه بينما      بال دنس    اإلنسان نفسه 

 مع اآلخـرين فـى الطريـق      التى تجعله يسير    " المرونة القوية "بمنهج  
  وهـذا  .. حينما يرتادون مناطق الخطأ، ويرجع عنهم احينما يكون سليم

أمر يحتاج إلى شبع روحى مستمر، واستنارة فكريـة، وإرشـاد األب            
حى يستجيب بسرعة لـوخزات     الروحى ومسئول الخدمة، مع ضمير      

ومن خالل هذا التفاعـل المجتمعـى،       .. الروح وآيات الكتاب المقدس   
 . للرباا أمينًير اإلنسان المسيحى شاهديص

 

 ..إن االنحصار فى الذات هو طريق االنحسار -
 ..أما االنتشار بالحب المقدس، فهو طريق االنتصار -
 . "اَألخِْذ ِمن َأكْثَر ءالْعطَا هو مغْبوطٌ": ألم يقل الرب -

 




