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على مدار العام، وحين تكون اإلجازة الصيفية على األبواب، يحتاج الجميع إلى دراسـة واعيـة                
لمشكلة وقت الفراغ، والحقيقة الواضحة أنه ليست هناك مشكلة وقت فراغ طالما لم يكن فى القلـب                 

العام الدراسى لم نكن نشعر بوقت فراغ، والدليل على ذلك واضح، فحين كنا فى دوامة االستذكار فى   
فراغ، بل كنا نحتاج إلى مزيد من الوقت، والسبب البسيط هو ان انـشغال القلـب بهـدف النجـاح                   
والتفوق، وانشغال القلب بهدف النجاح والتفوق، وانشغال الذهن بمسئوليات االستذكار، كانـا يلغيـان    

  . فراغ القلب وفراغ الوقت فى أن واحد
  

كيـف  .. ترى: ا الشباب بهذه الفكرة البسيطة فسنشعر أن الصيف يحتاج إلى مراجعة         ولو أننا أقنعن  
سنقضيه؟ يمكننا أن نقضيه فى لهو ونوم وكسل، ويمكننا أن نقضيه فى تقهقر وخطية وانحراف، ولكن     
األفضل أن نقتنع بحاجتنا إلى التغيير واالستفادة والبنيان، لذلك يحسن أن نخاطب كـل شـاب قبـل                 

  :قائليناإلجازة 
  

 
  

ما مدى اختبارى لفعل الخالص فى حياتى، وما مدى شبعى بالمسيح؟ هل صلواتى منتظمة وحارة               
  . النمو فى محبة المسيح: وصادقة؟ هل عباداتى حية ومشبعة؟ فليكن هذا أحد اهتمامات الصيف

  

سفار العهد الجديد؟ هل يليق بـأوالد       ما مدى استيعابى للعهد القديم؟ وما مدى دراستى التفصيلية أل         
قراءة العهد القديم كله أو دراسة العهد : اهللا أن يهملوا كالم اهللا هكذا؟ فليكن هذا مشروعاً ثانياً للصيف         

  . الجديد بالتفصيل
  

لقد ارتبكت كثيراً خالل العام الدراسى، فلم تكن ممارستى لالعتراف والتناول منتظمة وال مشبعة،              
فراغ هذا الصيف متسعاً من الوقت ألخذ بركة هذين السرين وأتعلم كيـف أمارسـهما               أفال أجد من    

  بأسلوب سليم؟ 
  

قراءتى على مدار السنة الدراسية لم تبلغ بضعة كتب، وتنقصنى معلومات كثيرة عـن الطريـق                 
وعن الروحى، وعن كنيستى الحبيبة، وعن بقية الكنائس األرثوذكسية، وعن العالقة بين الذين والعلم              

رأى المسيح فى تيارات الفكر المعاصر، وعن صور الثقافة المختلفة، أفال يفتح لى هذا مجـاالً مـن        
  القراءة البناءة؟ 
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 بضيق الوقت فلم أقدم للرب ما يليق به من خدمة، أفـال             - طوال العام الدراسى     -لقد كنت أحتج    
  . ألوالدأرتبط اآلن بقرية أو فصل أو خدمة بالنادى أو افتقاد للشبان وا

  

وهكذا فاالقتناع الهادئ باالحتياج يسكب فى القلب اهتماماً وحماسة لبعض االتجاهات المفيدة ممـا              
  . يشغل القلب بما يفيده، والذهن بما ينقى، والوقت بما يبنى

  

 
  

  سيف ذو حدين، فهى أما أن تدفعك إلى األمام فـى طريـق    - يا أخى الحبيب     -اإلجازة الصيفية   
النمو الروحى وتكامل الشخصية المسيحية، وأما أن تدفعك إلى الخلف إذ تلقيك فى متاهات الفـراغ                
الدنس أو االنشغال المنحرف، ليست اإلجازة الصيفية أمراً استاتيكيا كما قد تتصور، بل هـى قـوة                 

  . محركة بالضرورة أما إلى األمام أو إلى الخلف، فتحفظ لنفسك
  

 
  

 أن الهدف الوحيد من خـدمتنا هـو قيـادة           - ولو إلى لحظة واحدة      -ب أال يغيب عن أذهاننا      يج
النفوس إلى المسيح وإعالن حبه لها، وأن األسلوب الجوهرى فى خدمتنا هو الدعوة الحارة إلى تغيير     

فـى  الحياة، لذلك يجدر بالخدام المسئولين عن النشاط الصيفى أن ينتبهوا لئال يضيع الصيف مـنهم                
ولعله من الواضـح والملمـوس فـى اختبارنـا          " الحاجة إلى واحد  "اهتمامات كثيرة مربكة، مع أن      

الشخصى أن االنهماكات الكثيرة فى الخدمة كثيراً ما تكون خارج الخط، وكثيراً ما تعبر عن فـراغ                 
يجـب أن تتجـه كـل       ! روحى وافالس كرازى، وهكذا تكون الخدمة ذات طنين عال وحقيقة تافـه           

نشطة، أيا كانت صورتها، لتدور حول محور واحد وهو المحور الروحى، ولتسعى نحـو هـدف                األ
واحد هو خالص النفس من فساد العالم وسطوة الخطية وغواية إبليس ودخولها إلى منـاطق النـور                 

  . والفرح واألبدية بالمسيح يسوع
  

 
  

١-  :  ،مشبعة ومبهجة للـنفس، وتحـوى إحـدى سـاعات     أن تكون كثيرة وبسيطة
األجبية، تؤدى بطريقة طقسية خاشعة مع ألحان وترانيم وصلوات تلقائية، ويمكن قراءة مقدمات   

  . أو غيره من الكتب المحركة لروح العبادة" "بعض فصول كتاب 
٢-  : ًوعملياً فى مجاالت مختلفة مثلالصيف فرصة مباركة إلعداد بعض الخدام روحيا  :  

  

  . خدمة التعليم وخاصة فى القرى المحتاجة ويستحسن أن نتعود المبيت فيها ?
   .تعود بعض الخدام الصالة وخدمة الكلمة أثناء االجتماعات المختلفة ?
   .خدمة االفتقاد والبحث عن البعيدين ?
   .خدمة المحبة كرعاية األرامل واليتامى والمحتاجين ?
  . خدمة اإلشراف بالنادى ?
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?   :         االستعارة، صيانة الكتب وترميمها، البحث عنها وارجاعها، تقديم فكرة عن
  . بعضها تشجيعاً للقراءة، عمل مجلة حائط خاصة بالمكتبة

  .خدمة صيانة األماكن واألثاث والكتب ?
?  :     ها فى مكتبة االستعارة أو     كتسجيل ملخصات للموضوعات والندوات، وحفظ

  . طبعها وتوزيعها أو عمل مجالت
  

٣-  :  يجدر بالشباب أن يبنى نفسه بالدرس المستمر خصوصاً فى فترة الصباح بالمنزل
  : وذلك بقراءات نشجعه عليها مثل

  

?  :  إصحاحات يومياً فينتهى كله فى الصيف١٠بواقع  .  
 المسئولين عن النشاط الصيفى أن ينتبهوا لئال يـضيع الـصيف مـنهم فـى                يجدر بالخدام  ?

  ". "اهتمامات كثيرة مربكة مع أن 
  . تحضير دراسات عن بعض األسفار أو الموضوعات أو الشخصيات الكتابية بالتفصيل ?
(االتحاد بحياة رب المجد من زوايا معينة       ?

 .(  
?  : عقائد وطقوس وتاريخ وسير قديسين.   
   .استيعاب مجموعة محددة من الكتب الروحية مع عرضها وتبسيطها ?
   .تعلم اللغة القبطية واأللحان الكنسية وخدمة المذبح ?

  

٤-  : زل مـرتين مـثالً   يستحسن أن ترتب فرص خلوة للشبان فى مكان هادئ ومنع
 يجد الـشباب فرصـة      - التى يجب أن تقاد ببهجة وحزم        -خالل اإلجازة، وفى هذه الفرص      

العقبات التى : البنيان الروحى والصفاء النفسى والحب األخوى، ولندرس مثالً فى إحدى الفرص
تعترض نمونا الروحى، هل الطهارة مشكلة؟ كيف اتغلب علـى مـشكالت صـالة األجبيـة،                

فى طريقى إلى التناول، مشكالت أثناء ممارسة االعتراف، كيـف نتجنـب مخـاطر            مشكالت  
الوسط المحيط بنا وكيف نسلك بطريقة سوية؟ كيف نقرأ بستان الرهبان وكيف نقتدى بآبائـه؟               
كيف نقدم للمسيح خدمة حية؟ على أن يوضع للفرصة برنامج يومى ينفذ بدقة ويشمل صـلوات    

  . لالنطالق وفرص أخرى للخلوة والصمتاألجبية جماعياً وفرصاً حرة 
٥-  :للنادى دور هام فى زوايا متعددة مثل :  

  

   .التعزية المشتركة فى صلوات واجتماعات وندوات ?
  . الحماية من االنحراف ومن االنضمام إلى جماعات شاردة ?
   .تكوين الفضائل المسيحية األساسية كالمحبة واالحتمال والتعاون ?
ل على روح الخدمة كالتعرف على شاب جديد، أو مراقبة وخدمة األطفال أثناء لعبهم الحصو ?

  . أو تقديم دراسات وخدمات مختلفة، أو اإلشراف على نواحى النشاط والمسئوليات بالنادى
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    :ولكن علينا ان نالحظ النقط التالية
  

خدمته أال نفر قليل من الخدام      كثيراً ما يستنزف النادى طاقة الخدام الروحية إذا لم يشترك فى             ?
  . الباذلين

قد يعطل النادى خدمة االفتقاد والعمل الفردى خصوصاً وإن اإلجازة الصيفية هـى الفرصـة                ?
   .المناسبة لتكوين فصول إعداد الخدام

  . أحياناً يطغى التيار الرياضى واالجتماعى على جو النادى فينكمش الهدف الروحى ?
األساسية فى جذب النفوس بل العمل الروحى الجاد بالكلمة المشبعة واالفتقاد النادى ليس وسيلتنا  ?

  . الحى
  

  : لهذا نقترح ما يلى 
  

بمعنى أن يكون فرصة للنمو الروحى ألبناء الكنيسة الملتصقين بهـا           ... أن يكون النادى مغلقاً    ?
  . وال يفتح على مصراعيه للجميع

  . شاط مختلفةأن يسود النادى جو روحى مشبع بأوجه ن ?
  . أن ينظم النادى فرقاً لالفتقاد والدعوة إلى الكنيسة ?
أال يفتح النادى فى الصباح لصعوبة اإلشراف وإلعطاء الشباب فرصة الهدوء والراحة والقراءة  ?

  . والصالة وتنفيذ واجبات البيت
  . أال يفتح النادى قبل أن يتوافر العدد الكافى من المشرفين ?

  

٦- :               يجب أن تكون روحية الهدف واألسلوب، فأحياناً ننشغل طول الصيف فى إعـداد 
مسرحية قد تضر األعضاء روحياً إذ تشغلهم عن أمور بناءة أخرى، كما قـد تلجـئهم إلـى                  
االستعانة بأخوة من الخارج، لذلك يجب أن تكون الحفالت هادئة وفرصاً ألحيـاء مناسـبات               

  .النمومقدسة وفرصاً للتعليم والمحبة و
٧-  :              وهذه أيضاً يجب أن تكون تعبيراً عن األسرة المسيحية المتحابة، وفرصاً مناسـبة

لتنشيط الروح وخدمتها، وذلك بزيارة األماكن المقدسة لنتعرف عليها وعلـى سـير قديـسيها           
  . للبركة

  

 . ى الظاهرأننا نريد من الرب صيفاً يزداد فيه النشاط الداخلى السرى على النشاط الخارج


