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  .الشك أن اإلنسان مدينة واسعة، وأن البشر يختلفون فردياً من إنسان إلى آخر
  

. والشك أن لكل إنسان المدخل الخاص به، والذى ال يصلح لغيره، لكى نقدم له الخدمة المسيحية المناسبة                
 طاقة البشر، وال قدرة إنسان، مهما وال شك أيضاً أن معرفة نفوس ونوعيات والمداخل إلى الشباب، ليست فى

 ": "فالرب قد قالها بوضوح تام  . كان خبيراً روحياً أو نفسياً أو اجتماعياً      

.  
  

: ، كذلك أوصانا الـرب  ": "كما قال الحكيم أيضاً 
" "  كما أنه أعطانا إمكانية الخدمة حينما قال ،" :

 "ألنه فى النهاية، ال توجد سوى نصيحة واحدة ،" :

 "           لمعلمنا يعقوب مقولته الخالـدة     ، وال يوجد سوى مصدر واحد للحكمة، عرفناه حينما قرأنا
  . ""بالروح 

  

 هى محاولة متواضعة، بنعمة اهللا، من أجل ان نتعرف على نوعيات مختلفـة مـن                - إذن   -هذه الدراسة   
 لن يستطيع إنسان، أن يعرف - فى الميدان العملى   -ولكن  ... دمتهالشباب، تحتاج إلى اسلوب مختلف فى خ      

نوعية اآلخر ليخدمه، إال من خالل عمل روح اهللا القدوس، ولن يستطيع أن يعرف كيف يخدمه، إال بنعمة من 
: "ألم يقل لنا معلمنا بطرس  .. الرب

 ".  
  

 
  

   : تتباين نوعيات الشباب بسبب عوامل كثيرة منها
  

١-   :كالذكاء واألمراض.  
٢-  : بين فقير ومتوسط وثرى.  
٣-  : ستوى الروحى والثقافى واالجتماعى ما هو الم.. أى نوع من التربية تلقاه الشباب

  .والحضارى الذى نشأ فيه الشاب أو الشابة
٤-  : فى حى شعبى أو متوسط أو ثرى أو خارج مصر.. هل نشأ فى قرية أم مدينة...  
٥-  : وهو فى شرخ الشباب؟... وهو فتى... ماذا واجه الشاب وهو طفل  
٦-  :          سواء من جهة   : من هم أصدقاء الشاب؟ وما نوعيتهم؟ وما مدى تأثيرهم عليه

  ؟)(أو نوعية التأثير ) (التأثير 
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٧-  :               هل نشأ طفالً وفتى وشاباً داخل الكنيسة؟ وما مدى عمق هذه الرعاية فى نفسه؟
تماماً عن الكنيسة؟ أم انه متعثر من بعـض      يحضر مرة وال يحضر أخرى؟ أم أنه بعيد         : أم انه متردد  

  شخصيات دينية؟
٨-  : فهناك فروق فردية كثيرة بين شاب وآخر، وبين شابة وأخرى.  
٩-  :     ،كحصيلة لما ولد به، وما عاش فيه، والمصارعات التى أثـرت فـى نفـسيته

  .والعوامل التى كونت نفسيته
١٠-  :  وما قد تكون سببت لديه من حالة اغتراب، أو رفض أو استكانة أو إحساس

  ...باالغتراب أو رغبة فى الهجرة
  

 الشك أن لها تأثيرها فى تكوين نوعيات متعددة من الشباب، تحتاج إلى - وهى مجرد أمثلة  -هذه العوامل   
ويستحيل أن نتعامل مع البشر كماكينات      أساليب خدمة مختلفة، ومداخل متعددة، فاإلنسان جوهر خصوصى،         

متشابهة فى تركيبها، يصلح لها نفس الكتالوج وآلية التشغيل، وال كأرقام تجعل من المجموعة الصغيرة التشابه 
البد أن نجد تغيراً فى .. بل حتى مع مرور األيام، وتقدم السن، وتغير ظروف الحياة، وقيم المجتمع           .. المطلق

  .وهكذا... ن الفتيان إلى الشباب المبكر، إلى المتأخراإلنسان الواحد من س
  

 
  

إن كانت هذه الدراسة تقدم لنا بعض عينات من سلوكيات الشباب، فنحن نضعها كلبنات يستخدمها الـرب                 
إلى هـذه التـصنيفات،    أعود - بعد أن ألتقى بالشباب -أثناء خدمتنا للشباب فردياً، ومن غير المعقول أننى       

نحـن نـصلى، ونقـرأ،      .. ففى النهاية العمل كله هو لروح اهللا      .. ألعرف من أى نوعية هذا الشاب أو ذاك       
  ..يرشدنا ويعمل فينا وفيهم، بروحه القدوس.. لكن اهللا هو العامل فينا وفيهم.. وندرس، ونجتهد

  

  ...ا أقول ليرشدنى الرب إلى ماذ?        ... فلننسكب أمام اهللا باستمرار?
  ... وليعطى القوة فى الكلمة، لتكون فعالة، وتؤتى ثمرها فينا، وفى النفوس التى نخدمها?

  

على نعمة اهللا، وعمل روحه القدوس، " "وما لم نفعل ذلك، ندخل فى حالة اجتراء، بل أتجاسر وأقول        
  ...لقوة واالستنارةواهللا هو الذى يعطى ا... فاإلنسان إنسان، ليس فيه سوى الضعف والجهالة

  

االنسكاب، ... وهذا الكالم ليس مجرد تمهيد للحديث، بل هو القاعدة الجوهرية، التى بدونها ينهار البناء كله       
فالنصائح سهلة، والمعلومات .. اإلرشاد، طلب المعونة والقوة من اهللا، للخادم والمخدوم من أجل تنفيذ اإلرشاد

  ..   القوة اإللهية العاملة فى البشرالمهم هى ... متوفرة، والكتب كثيرة
  

 
  

 ألن النفس الواحدة، ذات قيمة غالية جداً عند الرب، فالرب ال يعطينى جزءاً من محبته بل كل محبته؟             -١
. ذلك ألن محبة الرب الالنهائية، إذا ما حاولنا تقسيمها على عدد كبير من البشر، تظل أيضاً ال نهائية                 

ومع أننا أحياناً نتهاون مع النفس الواحدة حينما تضيع،         . كل نفس لها فى قلب المسيح، محبة ال نهائية        
إال أن اهللا يجد فى هذه النفس، خروفاً غالياً وثميناً، لن يهدأ حتى يحاول بكل الطرق أن يرجعه إليـه،                 

إن كل نفس   . ، والراعى الصالح  لينضم ثانية إلى القطيع، ويأتى إلى المراعى الخضراء، ومياه الراحة         
  .هى غالية أمام اهللا، غالوة الكل
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حتى المعاق عقلياً عنده وزنـه أن يـستثير   .  إن كل نفس فيها وزنات هامة، وليس إنسان بدون وزنات -٢
فيمن حوله الشفافية والرقة، فيتصاعد الشكر من قلوبنا للرب المحب، الذى أعطانا العقل والصحة، كما 

  ... يشعر بأنه ليس المكون للجنين، وال الضامن لسالمته، بل هى عطية اهللايجعل اإلنسان
  

 لديهم مواهب، وطاقات، - على اتساع األرض -والبشر ... كل إنسان لديه وزنات، ودور خاص فى الحياة
  !!وقوة كامنة

  

   : وعلينا كخدام أن
  

  ... ونقوم بتشغيلها?  .. نكتشف هذه الطاقات?
  ... ونتابعها?  .. وننسق فيما بينها?
    ... وننميها?

  

وهذا ال يتأتى إال من خالل خادم يؤمن بقيمة النفس ووزناتها، ويحاول بالصالة واألمانة إكتشافها وإفـادة                 
  .الجسد الواحد منها، ففى النهاية كلنا أعضاء فى جسد واحد، نتنوع، ونتكامل

  

: ة للجموع، يختلف تطبيقها لدى كل نفس، حسبوالعظة الجميل..  وهناك أيضاً فروق فردية بين النفوس-٣
  ..الشخصية واألسرية والمجتمعية: شخصيته، وظروفه، وطبيعته، ومشاربه، ومشاكله

  

 بين الشباب، وإذا كنا قد ألقينا كلمة عامة للجميع فى االجتماع، يحتاج كل شخص - إذن -هناك تنوع كبير 
  .وذلك من خالل الخدمة الفردية... بهإلى كلمة خاصة تناسب ظروفه، واحتياجاته، ومواه


