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كما سبق وذكرنا، نكرر أن شباب المرحلة الثانوية هم فى فترة تكـوين الشخـصية واإلحـساس                 
لذلك تهدف خدمتنا لهم إلى مساعدتهم فى اقتناء الشخصية المتكاملة، التى وضعنا لها مالمح              . بالذات

  :محددة هى
  

١-   :بالرب يسوع وباالنجيل المقدس والحياة الكنسية.  
٢-  :           بقراءة الكتاب المقدس، والكتب الروحية، والثقافة العامة، تحت إرشـاد

  .أب اإلعتراف
٣-  :              الذى يتأتى من نفس تائبة، وروح مجاهدة، وشركة حية مع اهللا، والنـشاط

  ..كالرحالت والحفالت والمعارض:  الروحية، وفرص التسلية المقدسةالكنسى واإلجتماعات
٤-  :    كنتيجة طبيعية للحياة المقدسة، التى تحافظ على وزنة الجسد، فى طهـارة

كالتدخين والخمور والمخـدرات    : وضبط وصحة، وتبتعد عن كل ما يدمر هذا الهيكل المقدس         
  ...وأمراض النجاسة

٥-  :      كسمة أساسية لألصحاء نفسياً وروحياً، إذ ينتشرون بين الناس فى حـب
  .وبذل، وفى روح الخدمة واألمانة، كشهادة حية للمسيح الساكن فينا

  

`h`h`h  
  

 بالنـضج الجـسدى،     - كما ذكرنا قـبالً      -وعلى هذا يكون التعامل مع هذه المرحلة، التى تتسم          
معينة، والمثالية فى النظر لألمور، وروح النقد والتمرد على " "ل  والتذبذب النفسى، والصداقة داخ   

الوالدية والمدرسية والدينية، ويكون التعامل مع هؤالء الشباب المملوئين عاطفـة وحيويـة             : السلطة
واحتياجاً، على أساسات معينة، ومبادئ هامة، وخدمات جوهرية، يجب أن نقدمها له، سواء فى محيط         

   :وهذه بعضها... نيسةاألسرة أو الك
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فشباب هذه المرحلة يتسم بالعاطفة الشديدة، يعطيها بغزارة، ويمنعها بسهولة، ولذلك ينبغى علـى               
) ) "Personal Touch"الوالدين والخدام، وبخاصة على أب اإلعتراف، أن يعطوا لمسة 

  :ويتضح هذا من خالل . لهذا الشاب
  

  . معرفة باسمها وعنوانها?      . محبة حقيقية روحانية لكل نفس على حدة?
  . زيارات منزلية للمبيت?
  ... تفاعل مع ظروف حياتهم فى المرض واأللم والفشل، كما فى الفرح والنجاح?

  

إن مفتاح عقول هؤالء الشباب المباركين، هو فى قلوبهم، فإذا ما شعروا من األب الكاهن والخادم                
الد والوالدة بلمسات الحب الشخصى، واإلهتمام به كإنسان وليس كـرقم فـى الفـصل أو فـى                  والو

إذا ما فتحنا لهم القلب والفكر واألذن لنستمع إلى أنينهم وآالمهم وآمالهم وأفراحهم، سوف              ...  األسرة
 والخدمة، ثم   يفتحون هم أيضاً الذهن، ليستوعبوا كلمة الحياة ونور اإلنجيل، وأهمية الكنيسة والصداقة           

يأتى دور اإلرادة، فتخضع لعمل الروح، وتطيع ارشادات الكاهن، وتعليمـات الوالـدين، وتنبيهـات             
  .الخادم المحبوب

  

وكثيراً ما يحس شباب هذه المرحلة بالتفرقة فى المعاملة، بين شاب وآخر فـى الفـصل، أو فـى         
 يكون هذا نوعاً مـن التـوهم، وربمـا          وكثيراً ما ... اإلعتراف، وبين أخ وأخيه أو أخته فى المنزل       

الحقيقة، ولكن المحبة الخالصة الروحية، ورفع الشباب إلى المسيح، ليدخلوا معه فى عـشرة حـب                
هذه كلها أمور   ... واستنارة وجهاد روحى، ويخرجوا من أسر الذات إلى عطاء الخدمة وقبول اآلخر           

  .هامة من أجل روح شبعانة باهللا، ونفس هادئة فى المسيح
  

  :ونحذر هنا الخدام من أمور ثالثة 
  

إذ تحاول الوصول لما فى أعماق الشباب من متاعب أو مـشاكل أو             :   -أ
فهذا اإلقتحام له رد فعل خطير إذ سيتهرب الشباب من اإلجابة، ويغلقـون             ... أسرار أو خطايا  
  .القلب والعقل عنك

ان يكون الشباب نسخة منك، فى شخصيتك ومالمحك        بمعنى محاولة    :  -ب
فهذا ... وإذا ما كرهت شيئاً يجب أن يكرهوه      ... ومنهجك، فإذا ما أحببت شيئاً يجب أن يحبوه       

ينسحب أيضاً على عالقتهم بغيرك من اآلباء والخدام، إذ يتحولون إلى نسخ ممسوخة ومشوهة     
 ) "Brain"ة، يسمونه منهج منك، وشخصيات تابعة لك، وهو منهج خطير فى التربي

- wash ( أو") "Mind Control ...( هكذا يسلك القائد الطاغى على شخصية
  مخدوميه، فيمسح شخصيتهم، ويلغى هويتهم، ويحبط طاقاتهم ومـواهبهم، ويقـودوهم ربمـا             

  . إلى التهلكة
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 من تخدمهم، إال أن التعلق العاطفىفمع إصرارنا على أن يحبك كل :   -ج
بك يخلق منك ومن الشباب وحدة طاردة للمسيح، وهذا السن سريعاً مـا يتعلـق بخادمـه أو                  

 والمطلوب -وهذا كله غير سليم روحياً وتربوياً ... بخادمتها أو حتى بأب االعتراف والوالدين     
  فى اتجاه تكـريس القلـب هللا،       هو أن يكون المربى متصالً ومرتبطاً بالسيد المسيح، ومرتفعاً          

فال يفرح بهذا التعلق، لكن يأخذ الشباب معه رويداً رويداً نحو اهللا، واآلباء، والقديسين، وبقيـة         
الخدام، وهكذا تهدأ نبرة العاطفة عندهم، وتصير محبتهم محبـة روحانيـة بنـاءة، ويكونـون         

  .هم بطريقة خاطئة ومرضيةمفطومين عن خدامهم ووالديهم، يحبونهم فى نضج، وال يتعلقون ب
  

 
  

  ...من المهم أن نتبع مع شباب هذه المرحلة روح التفهم والحوار
  

?  :       حتى نتعامـل معهـم   ... أى إدراك ظروفهم، سواء الذاتية أو المدرسية أو المجتمعية
طـات وعـادات    ونحن ندرك الوسط المحيط بهم، وكل ما فيه من ضغوط وإغـراءات وإحبا            

  .سبق أن تحدثنا عن بعضها.. وتيارات
?  :               أى المناقشة الهادئة الموضوعية لكل أمر، سواء فى حياتهم الخاصة أو الروحيـة أو

بشرط أن يكون الحوار فى روح المحبة والتفاهم، وبهدوء دون انفعـال،  .. العائلية أو المدرسية  
  . لسليموبصبر حتى نصل إلى الفكر السديد والرأى ا

  

ويمـل مـن    ... إن شباب هذه المرحلة ال يحب األوامر والنواهى، وال يطيق النصائح والتنبيهات           
بينما هو يقدر الحوار الهادئ البناء، فى صبر وروحانية، نقِّلب ... تكرارها، ويتصدى لها علناً أو سراً

  . وجهات النظر معهم، إلى أن يصلوا إلى الرأى السديد
  

  :هج فى الحوار وهناك ثالثة منا
  

١-  : وهذا سبيله إلى ... دون حوار ومناقشة... أى إصدار األوامر والبد من الطاعة
  .تكوين سراديب خفية، وسخط نفسى، وتنفيذ دون اقتناع، وشخصية محبطة

٢-  :           وهذا أيضاً  ... أى محاولة اقناع الشباب بما هو فى ذهنى من أفكار وقرارات
  .فسوف يقدمون لى موافقة شكلية ظاهرية، دون اقتناع حقيقى، وتنفيذ أمين...  بناءغير

٣-  :               ،الذى فيه يصل الشباب إلى اقتناع فعلى، بعد أن درس أبعـاد الموضـوع
وهذا بالطبع أفضل منهج، حيث يصل بنا إلى شخصية هادئة متفاعلة           ... واقتنع بما هو صواب   

  . نعت به، دون تظاهر أو افتعال أو سخط داخلىقوية، تنفذ ما اقت
  

ومع أن الحوار البناء يستغرق وقتاً، ويتطلب جهداً وصبراً، إال أنه أفـضل األمـور فـى تربيـة      
  .  كل الطريق- فيما بعد -الشباب، نتعب فيه فى البداية، ونستريح به 
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مع مريـديهم، ولغـة العـصر       الحوار هو لغة السيد المسيح مع تالميذه، ولغة الحكماء والفالسفة           
لذلك ينبغى أن تكون هناك حوارات عديدة مع شبابنا، سواء فى االجتماع األسـبوعى، أو                . الحاضر

فالحوار هو أنجح السبل فى تعاملنـا مـع شـباب هـذه     . األنشطة، أو الخدمة الفردية، أو اإلعتراف  
  . المرحلة

  

 والتقدير، روح الحزم عند اللـزوم، روح        روح الصداقة : فى المقال القادم إن شاء اهللا نتحدث عن       
  .المرح والنشاط، روح الصبر وعدم التعجل وروح اإليمان والثقة فى اهللا


