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  :  تحدثنا المقال السابق عن مبادئين فى التعامل مع شباب المرحلة الثانوية وهى 
  

  .  روح التفهم والحوار-٢          .  روح المحبة الشخصية-١
  

   :ونواصل حديثنا اليوم عن مبادئ أخرى وهى
  

 
  

، لذلك ينبغى أن نلتزم بروح االحترام ""و  " "فنحن أمام مرحلة    
وروح ) (لهذا السن، فال نتعامل معه كأنه طفل أو فتى صغير، بل ننمى فيه روح الرجولة   

ى حوارات بنـاءة وأنـشطة   ، لكى ينشأوا جميعاً النشأة السليمة، ويدخلوا معنا ف       )(النضج  
  . إيجابية، وصداقات مقدسة، تحميهم من أصدقاء السوء، وما يمكن أن يجروه عليهم من ويالت

  

... ، أى إذا بلغ ابنك حد الكبر، تعامل معه كأخ": "والمثل المصرى الجميل يقول  
  . ى معاملة الكبار الناضجينفهو ال يحب معاملة األطفال أو الخاضعين والتابعين، ويتطلع إل

  

لذلك فمن الخطورة بمكان أن تعامل هذا الشاب بأسلوب يسئ إلـى شخـصيته وكرامتـه وسـط                  
أصدقائه، فهذا جرح عميق، يبقى إلى سنين طويلة، والقائد الذى يتسبب فى إحداث هذا الجرح، قائـد           

  . هوداتهمرفوض من الشباب، ولن يستفيدوا منه، مهما كانت مواهبه وخدماته ومج
  

 
  

فالمحبة وحدها قد تحدث نوعاً من التسيب فى الحياة وفى تكوين الشخصية، لذلك البد من الحـزم                 
المحب، والمحبة الحازمة، فعندما يفشل الحوار بسبب اإلصرار والعناد على مسلك خاطئ، يتـدخل              

المهم بعد  . عض التذمر وعدم التقبل من الشباب     الحزم فى اللحظة المناسبة، ليحسم األمور، حتى مع ب        
ذلك أن نشرح للشباب سبب هذا الحزم، بموضوعية ومحبة وهدوء، حتى يتقبلوا القـرار، وبـالقطع،          

  . سوف يدركون خطأهم فيما بعد، ويرون فى هذا القرار الحازم الحاسم نجاتهم ونجاحهم



-٢-  

تهم القليلة، كما أن نـضجهم الجـسدى        إن إدراك شباب هذه المرحلة لألمور، محدود بحدود خبرا        
لذلك وجب علينـا الحـزم      . والذاتى، يدفعهم إلى الجدال والتمرد والرفض، حتى دون منطق عقالنى         
التدخين والمخدرات وصديق   : والحسم فى أحيان كثيرة، حتى ال يقع الشباب فريسة أشياء ضارة مثل           

  . هذا، وكيف كان لخيرهم وبنيانهموفى المستقبل سيدرك الشباب لماذا كان حزمنا ... السوء
  

غير أن المطلوب فى هذا الحزم، يحب أال يصل إلى جرعات زائدة تضايق الشباب وتغيظهم حتى                
، فمع رفضنا )) "Over - protection"إلى درجة الفشل، وذلك ما يسميه علماء التربية 

أى الرعاية الزائـدة،  : و أال نسقط فى نقيضها، نرج)Under - protection(الشديد للرعاية الناقصة 
  ).(وبالسجن ) (التى تضايق الشباب وتشعرهم بالقيود 

  

فالقسوة مدمرة، ... االتزان مهم...  ": "وقديماً علمنا الكتاب  
بل المطلوب  ... لوالد مع الوالدة، فاألب يقسو واألم تدلل      والبد أال يتناقض أسلوب ا    ... وكذلك التدليل 

  ...األب يحزم واألم تشرح: هو االتفاق على سياسة تكاملية
  

 
  

فشباب هذه المرحلة مهموم بالعملية التعليمية، ومجموع الثانوية العامة، وكلية المستقبل، والدروس            
لذلك يجـب أن    ... مذاكرة أو النشاط أو الرياضة أو الحياة الدينية       الخصوصية، وقلة الوقت المتاح لل    

فالشباب يحب المرح، وعلـى اآلبـاء والخـدام أن    ... يقدم له المربون روح المرح، وفرص النشاط   
لـذلك فاالجتمـاع   . يعاملوه بفرح ومرح وبهجة، حتى يخفضوا من أثر التوترات النفسية التى يعيشها  

خادم أنموذجاً للنفس السليمة الفرحة بالرب، وكذلك األب الكاهن والوالدون،   يجب أن يكون مبهجاً، وال    
روح الحوار، وتنوع األنشطة، والمعسكرات الصيفية، وفرق الكشافة، والمـسرحيات، والمعـارض،     
ينبغى أن تتكامل مع فرحة االجتماع الروحى، وحالوة التسبيح، وسـعادة الوجـود فـى بيـت اهللا،                  

  . مقدسةوممارسة األسرار ال
  

 
  

فمن أخطر األمور فى هذه المرحلة أن يتعجل الخادم الثمر فى حياة مخدوميه، وينسى أن البـذرة                 
الحية يجب أن تأخذ وقتها، وتغذيتها، وحمايتها من اآلفات، وتعريض النبات للشمس، كذلك المخدوم،              

يجب أن نصبر ... وسائط النعمة أو الدخول إلى الخدمةيجب أن يأخذ وقته، مهما تأخر فى التوبة، أو     
  ولذلك يجـب أن    ... عليه، فلكل نفس زمان توبتها، وفرص تجديد الحياة، ووسائل النمو الخاصة بها           

ال نتعامل مع النفوس بطريقة ميكانيكية متعجلة، فنيأس من شاب ألنه انحرف، أو من شـابة ألنهـا                   
   : علينا بالتالى... ابتعدت

  

?  ...وإعطاء المدى الزمنى المطلوب فى الخدمة ...  
?  ...والصراخ إلى اهللا ليعمل فى هذه النفوس ...  
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?  ...دون ضغط ممل أو إهمال مرفوض...  
?  ...ًللخادم المسيحى حقاً والكنسى فعال...  
?  ...بالزيارة والخطاب والتليفون...  
?  ...إذا دخل فى عالقة سلبية أو عاطفة مدمرة...  
?  ...بالوسائط الروحية المتنوعة...  
?  ...ضد أساليب االنحراف المختلفة...  
?  ...               حتى إذا ما ابتعد، يجد هناك خط رجعة، من محبـة الكـاهن والخـادم

  ... نوالوالدي
  

 
  

ألن كل ما تحدثنا عنه قبالً، بدون اإليمان باهللا، والثقة فى محبته، وعمل نعمته معنا، يتحول إلـى                  
، ألم يقل لنـا بـولس    ": "ألم يقل لنا الرب ... سراب وعدم 

  .  ": "الرسول
  

 " ،": "أليس هذا هو اختباره النهائى

 " ،" "  
 .  

  

لب المصلى، والركبة المنحنية، والقلب المفتوح، هو الخادم المثمر فـى خدمـة هـذه               إن خادم الق  
والشك أن السماء تبارك جهادنا . المرحلة الهامة، والشريحة العريضة، فى األسرة والكنيسة والمجتمع

جميعاً فى خدمة ورعاية هؤالء الشباب، المملوئين حباً وحيوية ومرحاً، إنهم شباب طيـب ومبـارك،     
اهد ويجتهد فى ميادين عديدة، جهاد الروح والدراسة والعالقات، فى صبر ومثـابرة وتعـب،وفى               يج

  أفال يستحقون منا كل حب واهتمام؟ ... ظروف معاكسة شديدة
  

  . نعم يستحقون، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل
  

وقد رد علـى  "... : :"وكما يعلمنا قداسة البابا شنوده الثالث     
  ". : "قداسته الشباب قائلين

  
  

 


