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الشك أن سمات كل مجتمع تختلف عن غيره من المجتمعات، بل أن سمات ذات المجتمع تتغير كل فترة،                  
وقد كانت هذه الفترة طويلة نوعاً فيما مضى، أما اآلن فالمجتمع يتغير بسرعة مذهلة كل بضعة سنوات، وقد                  

: "ددة يدرسـونها ويحـددون تياراتهـا فيقولـون        تعود الكتاب على اعتبار كل عشرة سنوات حقبة مح        

 "  و" "  و" "والحقيقة أننا نالحظ فى الخدمـة نفـس معـدالت          . وهكذا
" "كانت ثورة، و " "التغيير التى نالحظها فى العالم، وفى مصر مثالً نستطيع أن نقول أن      

كانت انتصارات، تحاول مسح أثار النكسة بجهد جهيد بالحرب والسلم، ولعل أفضل " "كانت نكسة و 
هو شعار العمل واالنتاج، فى سالم اجتماعى، ووحدة وطنيـة،  " "شعار يجب أن نرفعه على مصر   

انستان، والعطش  لمواجهة مجاهل السياسة والصراع فى عالم الثمانينات، الذى بدأ بالتحدى السوفيتى فى أفغ            
  . الرهيب إلى البترول، مما سيجعل من منطقتنا بؤرة مستمرة للصراعات فى الفترة المقبلة

  

والشك أن الشاب والشابة يتأثران بما يدور حولهما من أحداث، فهذه الصراعات تعكس نفسها على الحياة              
ستوى الدول إذ تشحذ طاقاتها للتـسلح  البيتية والخاصة إذ تلتهب أسعار السلع، تماماً كما تعكس نفسها على م      

والحروب المتوقعة مع انخفاض فى معدالت التنمية المرجوة، والشاب اآلن يشعر بصعوبة الزواج، بـسبب               
، واألنات، والتقاليد البالية التى عفا عليها الزمن )(تضاؤل المرتبات بالنسبة ألسعار السلع، والمساكن 

  . ير بتطوير حياتنا وأثاثنا بالصورة المناسبةإذ أننا ال نواجه هذا التغي
  

وبالطبع فإن هذه الظروف تعكس أثارها على نفسيات الجيل الصاعد والشباب المتطلع إلى الحياة، بل أنها                
تحدث أثاراً مدمرة على أخالقيات الناس نتيجة التوتر العصبى، وعزوف الشبان عن الزواج، وتـأخر زواج                

  . الخ... الفتيات
  

 بدأ الشباب يشعر يثقل المسألة المادية ويوليها اهتماماً ضخماً، بعد أن كانت مسألة يسيرة ال تشغله                 وهكذا
" "كثيراً عن اهتمامات الروح واألبدية، والشك أنه من العسير أن ننتظر من الناس          

  ". "قبل أن 
  

   : فى زوايا مختلفة مثلوهنا تكمن مهمة الكنيسة 
  

١-   :          والثقة فى اهللا القادر أن يصنع معهم المعجزات ويبارك لهم
حتى فى القليل، فحياتنا بيده، وصحتنا من عنده وجهادنا يحتاج إلى ختم بركته، هذه حقائق اختباريـة                 

  . أكيدة وليست مجرد كلمات إنشائية
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٢-  :  داخل وخارج مصر دون تلكؤ أو كسل"

"  ،" " يجب أن يخرج الجيل الجديد ،
، ليعمل فى جد وبساطة وتواضـع، ناسـيا أن قيمـة        ""و  " "عن قوالب   

اإلنسان بماله وحسبه ومركزه ومنظره، ومتذكراً أن قيمة اإلنسان الحقيقية تكمن فـى سـعادته بـاهللا                 
  . واسعاده لآلخرين

٣-  :     فهنـاك ضـغوط جبـارة
ديات حتى يحتفظ بعشرته مع مادية وإيمانية وسلوكية، يجب أن نجهز شبابنا لهذه التح: واغراءات كثيرة

المسيح وارتباطه بالكنيسة وشبعه باإلنجيل فى أرض الغربة، وأن نحذره من أن يتعود ممارسة خطايا               
  . وانحرافات معينة تحيط به هناك بسهولة كالخطايا الجنسية وشرب الخمر وغير ذلك

٤-  :  المحلية بالخطابـات أو  سواء من كنيسته
الزيارات أو من كنيستنا القبطية فى المهجر، فالشك أن هذه الرابطة تعطيه احساساً باالنتماء وتبنـى                

  . حياته فى الخط السليم وتحميه من انحرافات كثيرة
٥-  :    فيجب أن تواصل الكنيسة جهودنا بنفس الحماس، ونحن نشكر اهللا مـن

يد المذهل فى عدد كنائسنا بالخارج، ومن اجل العمل المبارك لآلباء الكهنة والرهبـان فـى             أجل التزا 
  . رعايتهم المستمرة والساهرة ألبناء الكنيسة هناك

٦- 
:    

  

أنهم يشربون من !! الذى بدأ يستبد بالناس فى الغرب، وليته أشبعهم أو أراحهم:   -أ
ان اإلباحيـة خطـر     !! ماء مالح، ويطمعون أنفسهم من خرنوب الخنازير، وهيهات أن يشبعوا         

رهيب على الفرد واألسرة والمجتمع، وهى تعبير عن انطالق الغرائز لتقود اإلنسان، عوض أن  
يقوده اهللا أو حتى العقل والضمير، والمالحظة السريعة عندما نشهد إعالنات أفالم السينما، تؤكد 

  . وهو اإلثارة المستمرة للغريزة فى شعب مكدود ومتوتر: هذا الخطر
الشك أن الصراعات الدولية عكست على اإلنسان توتراً داخلياً، بحيث ارتفعت     :  -ب

أصبح يحاول أن يحل مشاكله عن طريق العنف وهذا هبوط غريزى أخـر             حرارة انفعاالته، ف  
!! أنه يولد المزيد من العنف    !! من مستوى الحق والمنطق إلى مستوى سفلى وليت العنف ينفع         

وهكذا يشتعل اإلنسان بنار الحقد والكراهية والتعصب األعمى، تقوده غريزة المقاتلة بـدل أن        
  .دئيقوده اإلله المحب والمنطق الها

يرى الشاب من حوله، ويقرأ عن الماركسية بالحادها الدموى، والوجودية  :  -ج
ويجب أن يسمع ردا من الكنيسة على هذه التيارات      .. بالحادها العملى، والعبث بالحاده الفكرى    

نـسان  جميعاً، والحمد هللا ان اهللا يترك كل تيار فيها ليعبر عن نفسه وعن فشله فى خدمـة اإل                
واسعاده، فالشيوعية تعبد المادة بدل اهللا، وتطحن الشعوب تحت قدميها فى اسـتعمار رهيـب               
تجاوز كل أنواع االستعمار السابقة فى بشاعته، والوجودية الملحدة التى دعا إليها سارتر انتهت 

نفسه إلى ال شئ فاهللا ليس عدواً لإلنسان عدو نفسه كما يتوهم ذلك المسكين، بل اإلنسان عدو                 
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والعبث الذى يدعو الناس الى االعتراف بأنهم ال يدرون شيئاً ضيائه، . حين يخرج من دائرة اهللا
هبطت أسهمه التى نشرها صموئيل بيكيت وأنسكو وغيرهما حيث أن المذهب يلقى اإلنسان فى 

  . ضياع وظلمة
  

   : ساسيينويكفى كدليل على فساد هذه التيارات األقوال البسيطة التالية لمفكريها األ
  

?" ) " .(  
?" ) " .(  
?" ) " .(  
?" ) " .(  
?" ) " .(  

  

وهكذا يبقى إنجيل المسيح نوراً للعالم، إذ يشرح لإلنسان محبة اهللا الفائقة، وتجسده العجيب، وفدائه المذهل، 
" "وحنانه الجبار، ونعمته المخلصة لجميع الناس، وملكوته األبدى الذى نحياه منذ اآلن       

 .  
  

  : قد يحس الشاب بضغوط إيمانية وتساؤالت تحتاج إلى :  -د
  

  .  الرعاية الكنسية الفردية والعائلية للجميع فى كل مكان?
  .  التدعيم الروحى ألن من يختبر عمل المسيح الفائق ال يحتاج إلى أسانيد فكرية ونظرية كثيرة?
  . والعقيدى ألساسيات اإليمان المسيحى باالجتماعات والكتب المناسبة التدعيم الفكرى ?
 التوعية المستمرة بضرورة السلوك بمحبة مع الجميع حفظاً لسالمنا االجتمـاعى ووحـداتنا              ?

 . الوطنية، فالحب يبنى والكراهية تهدم


