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لعل الحديث مع الشباب له بعض مالمـح ومواصـفات خاصـة، نحـاول 
 .أن نستكشف بعضها بمعونة اهللا، لكى يكون حديثًا مقبوًال ومؤثراً 

 

والخبر بكلمـة اإليمان بالخبر، ": يقول معلمنـا بـولس الرسـول
كل من يدعو باسم الرب ": ، ويقول أيضـاً )17:10رو (" هللا

يخلص فكيـف يـدعون بمـن لـم يؤمنـوا بـه؟ وكيـف 
وكيـف يسـمعون بـال ؟ يؤمنون بمـن لـم يسـمعوا بـه

. )15-13:10رو ( "وكيف يكرزون إن لم يرسـلوا؟ كارز
إن الكلمــة هــى جــوهر عمــل الخــادم، ولهــذا يجــب أن تــأتى فعالــة ومــؤثرة، 

ن خــــالل عمــــل روح اهللا القــــدوس، وتجهيــــز الخــــادم لنفســــه، وتحضــــيره مــــ
 .لدرسه وأحاديثه مع الشباب

 

وأتصــــور أن هنــــاك أبعــــادًا هامــــة لخدمــــة الكلمــــة بــــين الشــــباب، ســــواء 
العظــة، أو المحاضــرة، أو النــدوة، أو المنــاظرة، أو مجموعــات العمــل، أو 

ون متــوافرة فـــى وهــذه بعـــض األبعــاد التـــى نــرى أن تكـــ... الخدمــة الفرديـــة
 ..حديثنا مع الشباب، الذى هو نصف الحاضر وكل المستقبل

 : واألبعاد التى يجب أن نراعيها حينما نتحدث إلى الشباب هى
 

 .الذى يهتم بخالص النفس:  البعد الروحى -1

 .فكلمة اهللا هى روح وحياة:  البعد الكتابى -2

 .الطقسى، العقيدى، واآلبائى:  البعد الكنسى -3
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الــذى يحــرص علــى تكــوين الشــباب، ولــيس :  البع��د التك��وينى -4

 .مجرد تلقينهم المعلومات الدينية

روحــــًا، وعقــــًال، : ليخاطــــب اإلنســــان كلــــه:  البع����د اإلنس����انى -5

 .ونفسًا، وجسدًا، وعالقات

فــالعلم الســليم يــدعم اإليمــان الســليم، وعصــرنا :  البع��د العلم��ى -6

ــم، فمــن المستحســن أن يقــد  م الخــادم معلومــات علميــةهــو عصــر العل

علـم االجتمـاع، علـم الـنفس، : سليمة لمخدوميه، فـى مجـاالت مثـل

 .التربية، أساليب التعليم، الثقافة الزواجية السليمة، اإلرادة

لــذلك يجــب أن .. ألنــه طــوبى لمــن عمــل وعلــم:  البع��د التطبيق��ى -7

 .روحية وسلوكية للتنفيذ عمليةينتهى الحديث إلى تطبيقات 

إذ يجب أن يتحول الشباب إلى خدام، فى أى :  عد الكرازىالب -8
مجال من مجاالت الخدمة الكنسية، وأن يشهد للسيد المسيح فى المجتمع ويقيم 

 األنبا موسى .عالقات ناجحة ومقدسة
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هـــذا هـــو البعـــد األول الـــذى يجـــب أن يراعيـــه الخـــادم فـــى أحاديثـــه مـــع 
ـــة  ـــاتهم الروحي الشـــباب، فـــال قيمـــة ألى حـــديث مـــع الشـــباب، ال يمـــس حي
. وحــــاجتهم إلــــى الــــرب يســــوع، وعضــــوية الكنيســــة، واالهتمــــام بــــالخالص

أن هنــاك احتياجــات كثيــرة للشــباب، تبــدأ مــن الســطح إلــى العمــق ... نعــم
 :كما يلى 

 

كالحاجـــــة إلـــــى الطعــــــام، :  االحتياج�����ات البيولوجي������ة -1
ــــزواج، واإلنجــــاب، والعمــــل ــــبس، وال ... والشــــراب، والمســــكن، والمل

 .وهى مشروعة وهامة

كالحاجـــة إلـــى الحـــب، والتقــــدير، :  االحتياج���ات النفس����ية -2
وهـــى ... واألمـــن، واالنتمـــاء، وتحقيـــق الـــذات، والتفـــرد، والمرجعيـــة

 .ى والصحة النفسيةأساسية للتوازن اإلنسان

كالتأمـــل، والتفكيــــر، والتحليــــل، :  االحتياج����ات المعنوي����ة -3
ــــــــد ــــــــيم، والتقالي ــــــــل، والق ــــــــا، وٕاعمــــــــال العق  وهــــــــى أمــــــــور ... والرؤي

كمــــا أنهــــا تميــــز ... بغرائزهــــا وعواطفهــــا وانفعاالتهــــا ضــــابطة للــــنفس
ـــــة، بهـــــا يتعـــــرف   اإلنســـــان عـــــن الحيـــــوان، إذ أعطـــــاه اهللا روحـــــًا عاقل

 وبهـــــــا يـــــــدرك اهللا ... علـــــــم والفـــــــن واألدب والفلســـــــفةعلـــــــى الكـــــــون وال
من خـالل مصـنوعاته وقوانينـه، كمهنـدس لهـذا الكـون، وكموجـد لهـذه 

 ...الحياة

وهـــى قابعـــة فـــى عمـــق أعمـــاق :  االحتياج���ات الروحي���ة -4

اإلنســان، حيــث أن اإلنســان خلــق علــى صــورة اهللا ومثالــه، وحيــث 

ــــى الطبي ــــاموس األخالق ــــرب الضــــمير والن عــــى الــــداخلى، أودعــــه ال

إلــى اهللا، ... كبوصــلة هاديــة، تقــوده إلــى مــا ال يــرى، ومــا ال نهايــة

 ...إلى التدين والخالص والقداسة... والخلود، والسماء
 

  فاإلنســان فيــه جــوع إلــى المطلــق والالنهايــة، وال يشــبع هــذا الجــوع

 ...سوى اهللا غير المحدود

  الروحـــــى وفيـــــه الحاجـــــة إلـــــى الخـــــالص، مـــــن الخطيئـــــة والتلـــــوث

 .الداخلى

  وفيـه الحاجــة إلــى الخلــود، ككــائن 

 آخـــــــروى، يمتـــــــد ببصـــــــره  إلــــــــى         

 الســـــــــماء واألبديـــــــــة والملكـــــــــوت،         

 وال يكتفـــــــــى بحياتـــــــــه األرضـــــــــية         
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 وال يكتفـــــــــى بحياتـــــــــه األرضـــــــــية         
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 إال كفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة امتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــان مؤقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، تنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــى         

 .إلى خلود مقيم، بعد الموت        

اجة إلـى الالمحـدود، والحاجـة الح:  وهذه الحاجات الثالثة الهامة

ال يسـتطيع أن يشـبعها سـوى الـرب ... إلى الخالص، والحاجة إلى الخلـود

 ...يسوع
 

وحتـــى اإليمـــان بـــاهللا وحـــده ال يكفـــى، فمنـــذ أيـــام اخنـــاتون هنـــاك إيمـــان 

بـــاهللا، وبـــالخلود، لكـــن المشـــكلة هـــى فـــى الطريـــق الـــذى يوصـــلنا إلـــى اهللا 

يـة، واالتحـاد بـاهللا، وهمـا عطيتـان والخلود، وهو طريق الخالص من الخط

 .مستحيلتان بدون المسيح الفادى
 

  ،هنــاك مــن يجعــل مــن اهللا مركــزًا للكــون، واإلنســان مجــرد مخلــوق

 !!وعبد

  وهناك من يجعل من اإلنسان مركزًا للكون، واهللا يجـب أن يختفـى

 !!ليأخذ اإلنسان مكانه ومكانته -باإللحاد  -
 

اتحـــاد اهللا باإلنســـان مركـــزًا للكـــون، فـــى ولكـــن هنـــاك مـــن يجعـــل مـــن 

 التجســـد، الـــذى مـــن خاللـــه أخـــذ اهللا الـــذى لنـــا، وأعطانـــا الـــذى لـــه، كقـــول 

وهنا يتحد اهللا باإلنسان، فيحيا فى شركة مع اهللا أثنـاء . القديس أثناسيوس

 .حياته األرضية، لينعم بها دوامًا فى حياته األبدية

ــــــا هــــــ ــــــق بخــــــادم الشــــــباب، أن يحي ــــــا يلي ــــــا المســــــيحية مــــــن هن ذه الرؤي

األرثوذكســـية الكتابيـــة، رؤيـــا اتحـــاد اهللا باإلنســـان، ليقـــدمها إلـــى مخدوميـــه 

فمــن خــالل هــذا االتحــاد ... خبــرة حياتيــة، وتعليمــًا مقدســًا، وســلوكًا يوميــاً 

بـــاهللا، يجـــد الشـــباب حـــًال لكافـــة مشـــكالته الخالصـــية واليوميـــة، وينتصـــر 

 :على أعدائه الروحيين الثالثة 
 

 ..."إن كان المسيح فيكم، فالجسد ميت: " س�دالج -أ

، أى أن اإلنســـان بســـكنى المســـيح فـــى داخلـــه، قـــادر )10:8رو (

 .أن يضبط جسده ويروضه وينتصر على شهواته ونزواته

إال الـذى  ،من هـو الـذى يغلـب العـالم: " العالم -ب
كـل "، )5:5يـو 1( "يؤمن أن يسوع هـو ابـن هللا

وهــذه هــى  مــن ولــد مــن هللا، يغلــب العــالم،
 ،)4:5يـو 1(" إيماننـا.. الغلبة التى تغلـب العـالم

 .)33:16يو (" ثقوا أنا قد غلبت العالم"
إله السالم سيسحق الشيطان تحـت : " الشيطان -ج

ــيس "، )20:16رو (" أرجلكــم ســريعًا ــاوموا إبل ق
" أذهب عنى يا شـيطان"، )7:4يع (" فيهرب منكم

 .)33:8مر (
 

 : وهكذا يهتف شبابنا فى ثقة
 

 "37:8رو (" يعظم انتصارنا بالذى أحبنا(. 
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 "أستطيع كل شـئ فـى المسـيح الـذى يقـوينى "

 .)13:4فى (
 "10:3يؤ ()" بالمسيح طبعاً ( ليقل الضعيف، بطل أنا(. 

ــــة هــــو أهــــم محــــور فــــى تعليمنــــا  إن محــــور الخــــالص والحيــــاة الروحي

ماذا ينتفع اإلنسـان، لـو ربـح العـالم كلـه، "للشباب، ألنـه 
 .)36:8مر (" سر نفسهوخ

 

لهـــذا يجـــب أن ال يغيـــب هـــذا الهـــدف الجـــوهرى مـــن أمـــام عينـــى خـــادم 
الشـــباب، طـــوال فتـــرة خدمتـــه للشـــباب، وكـــذلك مـــن خـــالل كافـــة أنشـــطة 
الخدمــة كاالجتمــاع واالفتقــاد والرحلــة والحفلــة والنــادى، إن خــالص نفــس 
اإلنســـان أهـــم مـــن كـــل شـــئ، وبدونـــه تتحـــول الخدمـــة إلـــى معلومـــات أو 

 .عالقات اجتماعية فقط
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علـى حقـائق  -جماعيـًا أو فرديـًا  -البد أن يشتمل حديثنا مـع الشـباب 
كتابية، يكون لها أعمـق األثـر علـى حيـاتهم، فاإلنجيـل هـو الخبـر السـار، 

 : وخدمة الكلمة فى الكنيسة هامة لسببين
 

ـــر بكلمـــة هللا" -1 ـــالخبر والخب رو (" إن اإليمـــان ب
ا اإلنســـان إال مــــن ، أى أن أخبـــار الخــــالص لـــن يعرفهــــ)17:10

ـــف "إذ .. خـــالل كلمـــة اهللا المقـــروءة، والمســـموعة أو المرئيـــة كي
يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بال 

 .)14:10،15رو (" كارز
ــك شــعبى "إن عــدم المعرفــة يمكــن أن يقــود إلــى الهــالك  -2 هل

، فالكتـب المقدسـة تحكـم )6:4هـو (" من عدم المعرفـة
، والــرب يســوع )15:3تــى 2(الص اإلنســان لمعرفــة طريــق الخــ

ينبغـــى أن : "حيـــث كـــان يقـــول" أنم���وذج الك���ارزين"هـــو 
مـر (" ألكـرز هنـاك، ألنـى لهـذا خرجـت.. أذهب

وقـال لـه  )63:6يـو (وقال عن الكلمة أنهـا روح وحيـاة  )38:1
إلى من نذهب، كالم الحياة األبديـة : "معلمنـا بطـرس

 . )68:6يو (" عندك
ــــــــــــل  -3  الكــــــــــــرازة، حيــــــــــــث يتعــــــــــــرف  هــــــــــــو مــــــــــــادة -إذن  -اإلنجي

ــــــــــــى تعــــــــــــامالت اهللا مــــــــــــع البشــــــــــــر، عبــــــــــــر  ــــــــــــه الخــــــــــــادم عل  من
ـــــــــدس ويتنقـــــــــى المخـــــــــدوم، مـــــــــن خـــــــــالل  ـــــــــث يتق  العصـــــــــور، وحي

 أنتم اآلن أنقياء، بسبب الكـالم "قراءتـه للكتـاب المقـدس 
 ، ولهـذا أيضـًا كانـت نصـيحة )3:15يو (" الذى كلمتكم به

 هللا، وأن القــــــــــديس أنطونيــــــــــوس ألوالده، أن يقــــــــــرءوا فــــــــــى كــــــــــالم ا
 يكــــون لهــــم شــــاهد مــــن الكتــــاب المقــــدس فــــى أى عمــــل يعملونــــه 

أتع���ب نفس���ك ف���ى الق���راءة، فه���ى : "وكـــان يقـــول لهـــم دائمـــاً 
 تخلص���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ك 

 ".من النجاسة
 

الخـــادم إذن يقـــرأ كلمـــة اهللا، ويدرســـها بعمـــق، ويعـــرف تفســـيرات اآلبـــاء 
لهــــا، ويــــدعم كلماتــــه للشــــباب بآيــــات مــــن الكتــــاب المقــــدس، أو بقصــــص 

 .من األسفار المقدسةومواقف 
 

χ  الـــــــــذى يختـــــــــرق أعمـــــــــاق )12:4عـــــــــب (كالســـــــــيف ، 
 .اإلنسان       
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χ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذى تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق )7-5:6أش (والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ، 
 .شوائب الخطية فيه       

χ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين )29:23أر (والمطرق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تل  ، الت
 .عناده       

χ  4:4مــــــــــــــــــــــــــــــــــت (والخبــــــــــــــــــــــــــــــــــز( ، 
 .الذى يشبع روحه       

χ  طريقه، الذى يهدى )105:119مز (والنور. 
 

احفظوا اإلنجيل، : "قداسة البابا شنوده الثالثواليوم ينادينا دائمـًا 
ويقــدم لنــا نفســه نموذجــًا كــدارس لكلمــة اهللا، بــل أن " يحفظك��م اإلنجي��ل

 .قداسته يحفظ مئات اآليات بشواهدها
 

 : خادم الكلمة يجب أن يحوى كالمه
 

 ...حول الموضوع الذى يتحدث فيه آيات كتابية -1

 ...فى تعامالت اهللا مع الناس مواقف كتابية -2

 ...وكيف استفادت من هذا األمر شخصيات كتابية -3

 ...أهملت وخالفت فهلكت وشخصيات أخرى -4
 

 وهكذا يكون كالمه مدعومًا 

 بفكر اهللا، المعلن لنا فى 

 كما يكون .. القديم والجديد: كلمات العهدين

  دعوة للقراءة والدراسة والطاعة لكلمات

 إلى الشريعة .. "اهللا
 إن لم ، وإلى الشهادة

 فليس  ،يقولوا مثل هذا القول
 !!".لهم فجر

أساليب تقديم الكتاب المقدس للشباب 
: 

 

 :  هناك أساليب كثيرة نذكر منها كأمثلة
 

، بعــد أن نقــدم مس��ابقات ف��ى أس��فار الكت��اب المق��دس -1
ـــون عل يهـــا لهـــم فكـــرة عـــن الســـفر، ونعطـــيهم مجموعـــة أســـئلة يجيب

خالل الشهر، وبعد أن نجمعها يتم تقـديم اإلجابـات الصـحيحة فـى 
 .االجتماع من أفواه الشباب أنفسهم

 ، مـــن العهـــد القـــديم ســـواء مـــن أســـفار ط���رح ن���ص مع���ين -2

موســــــى الخمســــــة، أو أســــــفار التــــــاريخ أو األنبيــــــاء أو الشــــــعر أو 

أو مـــــن أحـــــد األناجيـــــل أو ســـــفر األعمـــــال أو إحـــــدى .. الحكمـــــة

إعطـــاء فرصـــة للشـــباب للتفكيـــر والتأمـــل واســـتخالص  الرســـائل ثـــم

 .الدروس الروحية
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χ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذى تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق )7-5:6أش (والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ، 
 .شوائب الخطية فيه       

χ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين )29:23أر (والمطرق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تل  ، الت
 .عناده       

χ  4:4مــــــــــــــــــــــــــــــــــت (والخبــــــــــــــــــــــــــــــــــز( ، 
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 فليس  ،يقولوا مثل هذا القول
 !!".لهم فجر

أساليب تقديم الكتاب المقدس للشباب 
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 :  هناك أساليب كثيرة نذكر منها كأمثلة
 

، بعــد أن نقــدم مس��ابقات ف��ى أس��فار الكت��اب المق��دس -1
ـــون عل يهـــا لهـــم فكـــرة عـــن الســـفر، ونعطـــيهم مجموعـــة أســـئلة يجيب
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 .الدروس الروحية
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ـــــاوين ق�����راءة جماعي�����ة للعه�����د الق�����ديم -3 ، ووضـــــع عن

واسـتخراج كـل مـا يشـير إلـى السـيد المسـيح فيهـا، سـواء لإلصحاحات 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــوات الرمــــــــــوز ــــــــــى .. أو الشخصــــــــــيات أو النب ــــــــــك ف ــــــــــدوين ذل  وت

 .كراسة خاصة

ا يرونــه منهــا يختــار الشــباب مــ ط��رح مجموع��ة بح��وث -4

ســـواء حـــول عصـــمة الكتـــاب، أو طريقـــة وصـــوله إلينـــا أو أهميتـــه 

كاإليمـان والخـالص والفضـائل : لحياتنا، أو موضوعات معينة فيـه

مع هدايا وجـوائز للفـائزين، .. المتعددة، أو شخصيات من العهدين

ومــــع إعطــــاء فرصــــة للشــــباب لتقــــديم بحــــوثهم ألخــــوتهم فــــى يــــوم 

أحد بيوت الخلوة والمـؤتمرات فـى إجـازة روحى، أو فترة روحية فى 

 .نصف العام أو اإلجازة الصيفية
 

 يوج�د أعظ�م رج�اء ألعظ�م خ�اطئ : "إن هناك قول مشهور يقـول
ويوج��د أعظ��م خط��ر عل��ى أعظ��م ق��ديس  ،يق��رأ الكت��اب المق��دس

 يهم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل 
 ".الكتاب المقدس

 

فليعطينا الرب أن نهتم بكلمة هللا  فى حياتنا 
 وخدمتنا،



 18 
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ــــى المســــتوى الجمــــاعى أو  واضــــح أن حــــديثنا مــــع الشــــباب، ســــواء عل
 الفــردى، يجــب أن تكــون لــه أبعــاده الكنســية، عــن إيمــان واقتنــاع بــأن الشــباب

أن  الكنيسة، وأن كـل شـاب أو شـابة يجـب.. هو جزء من جسد السيد المسيح
هـا يقتنع بعضويته فى هذا الجسد المقدس، التـى أخـذها بالمعموديـة، وينمي

ــاة الكنســية اليوميــة، ســواء فــى الكنيســة المبنــى، أو فــى .. مــن خــالل الحي
 .القلب.. المنزل، أو حتى فى الكنيسة.. الكنيسة

 

 :  وأهم أبعاد الحياة الكنسية هى
 

إذ ينبغـى أن تتأسـس حيـاة الشـباب :  العقيدة األرثوذكسية -1
وحبـًا،  على عقيدة مستقيمة، وتنعقد حياتهم علـى مفرداتهـا، إيمانـًا،

 .وسلوكًا يومياً 

إذ يعــيش الشـــباب الســنة الكنســـية الطقســـية :  الطق���س الح���ى -2
يوميـــًا وأســـبوعيًا وشـــهريًا، فـــى شـــركة حيـــة مـــع الـــرب يســـوع رأس 

الجسد، ومع القديسين السمائيين، ومـع أخوتـه الـذين يجاهـدون فـى 
 . طريق الملكوت، وهم بعد أحياء فى هذه األرض

 ى يتشــــرب الشــــباب فكــــر اآلبـــــاء حتــــ:  الج����ذور اآلبائي����ة -3
 القديســــــــــين معلمــــــــــى الكنيســــــــــة وقديســــــــــيها، ويتــــــــــأملوا ويتمثلـــــــــــوا 
ــــــدى  ــــــدروا فــــــى جهــــــادهم الالهــــــوتى والعقي ــــــومى، ويقت ســــــلوكهم الي

 ..والروحى والكرازى
 

 العقيدة األرثوذكسية  -1
 

 :  منها أنها.. الشك أن عقيدة كنيستنا هى العقيدة ذات السمات اإليجابية
 

 : سليمة عقيدة  -أ
 

ـــد والتـــدقيق فـــى موضـــوع مـــا،  ـــى أنهـــا مضـــبوطة بالكتـــاب  والتقلي بمعن
األســرار، الشــفاعة، الصــالة مــن أجــل الراقــدين، األصــوام، األعيــاد، وغيــر 

أنهـا قـدمت للمسـيحية  -بنعمـة اهللا  -ذلك من المواضيع، وكنيستنا تفخر 
عقيـــدة علمـــاء الالهـــوت الـــذين اســـتطاعوا أن يقتنـــوا اإليمـــان المســـيحى وال

السليمة، ويصيغوا قـانون اإليمـان وحقـائق المسـيحية، بأسـلوب دقيـق شـهد 
ـــــــزال ـــــــذاك، ومـــــــا ي ـــــــه العـــــــالم المســـــــيحى آن ولعـــــــل عـــــــودة العـــــــائلتين !! ل

إلـــى صـــيغة كيـــرلس  -األرثوذكســـيتين للعائلـــة الواحـــدة قريبـــًا إن شـــاء اهللا 
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طبيعــة : االســكندرى كانــت، وســوف تكــون، ســببًا فــى الوحــدة األرثوذكســية
 ..حدة لكلمة اهللا المتجسدوا

 : عقيدة مستقيمة  -ب
 

بــدأت مــن عصــر الرســل، .. وأقصــد بــذلك أنهــا لــم تمــل يمنــة أو يســرة
وحتــــى اآلن، فــــى خــــط مســــتقيم، محــــافظ بــــدون أدنــــى انحــــراف، الــــبعض 
ـــــــيهم بعـــــــض مـــــــنهم فـــــــانحرفوا يســـــــارًا، فـــــــإذ   انحرفـــــــوا يمينـــــــًا، واحـــــــتج عل

ـــ ى الجـــذور األرثوذكســـية ملجـــأ مـــا جلســـوا وتقـــاربوا للحـــوار، وٕاذا عـــادوا إل
ليس ندعى شيئًا متميزًا فى أشخاصنا، ولكن ألننـا لـم ننحـرف ال !! ومالذاً 

 !!أنها طبيعة األشياء، وحركة التاريخ.. يمينًا وال يساراً 
 

 :عقيدة شاملة  -ج
 

ـــــــى أمـــــــر علـــــــى حســـــــاب اآلخـــــــر،   فهـــــــى ال تميـــــــل إلـــــــى المبالغـــــــة ف
عمــال، وتكــرم العــذراء دون فنراهــا تتحــدث عــن اإليمــان دون أن تهمــل األ

 وتســـــــــــمح بقـــــــــــراءة الكتـــــــــــاب .. أن ترفعهـــــــــــا إلـــــــــــى مصـــــــــــاف األلوهيـــــــــــة
ـــة التفســـير،  ـــه، دون أن تعطـــى لكـــل فـــرد حري المقـــدس والتأمـــل فـــى كلمات

وتعطـى الكهنـوت سـلطة وكرامـة، دون أن تغمـط .. فالمسيحية لن تبـدأ بنـا
ن تتحـدث عـن النعمـة وتتحـدث عـ.. الشعب حقه فى صنع القرار الكنسـى

وصــورتها الشــاملة -وهكــذا فــى شــمول يعطــى المســيحية .. الجهــاد أيضــاً 
 . المتكاملة

 

 : عقيدة كتابية  -د
 

ــــــد  ــــــة التقلي ــــــؤمن بأهمي ــــــة، ت ــــــة كنيســــــة تقليدي  فمــــــع أن الكنيســــــة القبطي
ـــــه، إال أنهـــــا  ـــــد وجـــــزء من ـــــة التقلي ـــــاب نفســـــه هـــــو عطي  الكنســـــى، وأن الكت

.. دة أو تقليـد أو طقـستؤمن أن الكتاب المقدس هـو الحكـم علـى كـل عقيـ
مئـات اآليـات لألسـرار والشـفاعة والتقليـد .. لهذا فكل عقائد كنيستنا كتابيـة

 .الخ... وتطويب العذراء ومسحة المرضى بالزيت والكهنوت والمذبح
 

 الشـــــــــك أن عقيـــــــــدة كنيســـــــــتنا القبطيـــــــــة األرثوذكســـــــــية، هـــــــــى الفهـــــــــم 
 التـــــــراث الســـــــليم للكتـــــــاب والحيـــــــاة، وال نقصـــــــد بـــــــذلك تعصـــــــبًا، ولكنـــــــه 

لقد عاش آباؤنـا المسـيحية . الذى تسلمناه من اآلباء دون زيادة أو نقصان
واإلنجيـــل والمجتمـــع، ونحـــن نـــدرس حيـــاتهم وأقـــوالهم وتفســـيراتهم للكتـــاب 

وهكـذا إذ نضـرب . المقدس والهوتهم، ونجتهد أن نستمر فى نفس الطريق
لــى فــوق، بجـذورنا فــى عمـق التــاريخ، وفهــم وسـلوك اآلبــاء، ترتفــع السـاق إ

 .وبناء ملكوت اهللا... وتورق وتزهر وتثمر لمجد السيد المسيح
 

 الطقس الحىّ  -2
 

كنيســتنا فيهــا طقــس حــّى، مشــبع فكريــًا ووجــدانيًا وروحيــًا، والطقــس فــى 
الكنيســة هــو وعــاء العقيــدة، لــيس فقــط مــن جهــة المحتــوى التعليمــى الــذى 

جـدانى وروحــانى تقدمـه لنـا الكنيسـة فـى كـل طقــس، ولكـن أيضـًا كتعبيـر و 
الطقــس .. وذهنــى عــن مــدلول هــذا الطقــس فــى حياتنــا الداخليــة والخارجيــة

فرحة تعليم، وتعبير، وتذوق، وشبع، لكافـة عقائـد الكنيسـة، مـن هنـا مهمـًا 
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طبيعــة : االســكندرى كانــت، وســوف تكــون، ســببًا فــى الوحــدة األرثوذكســية
 ..حدة لكلمة اهللا المتجسدوا

 : عقيدة مستقيمة  -ب
 

بــدأت مــن عصــر الرســل، .. وأقصــد بــذلك أنهــا لــم تمــل يمنــة أو يســرة
وحتــــى اآلن، فــــى خــــط مســــتقيم، محــــافظ بــــدون أدنــــى انحــــراف، الــــبعض 
ـــــــيهم بعـــــــض مـــــــنهم فـــــــانحرفوا يســـــــارًا، فـــــــإذ   انحرفـــــــوا يمينـــــــًا، واحـــــــتج عل

ـــ ى الجـــذور األرثوذكســـية ملجـــأ مـــا جلســـوا وتقـــاربوا للحـــوار، وٕاذا عـــادوا إل
ليس ندعى شيئًا متميزًا فى أشخاصنا، ولكن ألننـا لـم ننحـرف ال !! ومالذاً 

 !!أنها طبيعة األشياء، وحركة التاريخ.. يمينًا وال يساراً 
 

 :عقيدة شاملة  -ج
 

ـــــــى أمـــــــر علـــــــى حســـــــاب اآلخـــــــر،   فهـــــــى ال تميـــــــل إلـــــــى المبالغـــــــة ف
عمــال، وتكــرم العــذراء دون فنراهــا تتحــدث عــن اإليمــان دون أن تهمــل األ

 وتســـــــــــمح بقـــــــــــراءة الكتـــــــــــاب .. أن ترفعهـــــــــــا إلـــــــــــى مصـــــــــــاف األلوهيـــــــــــة
ـــة التفســـير،  ـــه، دون أن تعطـــى لكـــل فـــرد حري المقـــدس والتأمـــل فـــى كلمات

وتعطـى الكهنـوت سـلطة وكرامـة، دون أن تغمـط .. فالمسيحية لن تبـدأ بنـا
ن تتحـدث عـن النعمـة وتتحـدث عـ.. الشعب حقه فى صنع القرار الكنسـى

وصــورتها الشــاملة -وهكــذا فــى شــمول يعطــى المســيحية .. الجهــاد أيضــاً 
 . المتكاملة

 

 : عقيدة كتابية  -د
 

ــــــد  ــــــة التقلي ــــــؤمن بأهمي ــــــة، ت ــــــة كنيســــــة تقليدي  فمــــــع أن الكنيســــــة القبطي
ـــــه، إال أنهـــــا  ـــــد وجـــــزء من ـــــة التقلي ـــــاب نفســـــه هـــــو عطي  الكنســـــى، وأن الكت

.. دة أو تقليـد أو طقـستؤمن أن الكتاب المقدس هـو الحكـم علـى كـل عقيـ
مئـات اآليـات لألسـرار والشـفاعة والتقليـد .. لهذا فكل عقائد كنيستنا كتابيـة

 .الخ... وتطويب العذراء ومسحة المرضى بالزيت والكهنوت والمذبح
 

 الشـــــــــك أن عقيـــــــــدة كنيســـــــــتنا القبطيـــــــــة األرثوذكســـــــــية، هـــــــــى الفهـــــــــم 
 التـــــــراث الســـــــليم للكتـــــــاب والحيـــــــاة، وال نقصـــــــد بـــــــذلك تعصـــــــبًا، ولكنـــــــه 

لقد عاش آباؤنـا المسـيحية . الذى تسلمناه من اآلباء دون زيادة أو نقصان
واإلنجيـــل والمجتمـــع، ونحـــن نـــدرس حيـــاتهم وأقـــوالهم وتفســـيراتهم للكتـــاب 

وهكـذا إذ نضـرب . المقدس والهوتهم، ونجتهد أن نستمر فى نفس الطريق
لــى فــوق، بجـذورنا فــى عمـق التــاريخ، وفهــم وسـلوك اآلبــاء، ترتفــع السـاق إ

 .وبناء ملكوت اهللا... وتورق وتزهر وتثمر لمجد السيد المسيح
 

 الطقس الحىّ  -2
 

كنيســتنا فيهــا طقــس حــّى، مشــبع فكريــًا ووجــدانيًا وروحيــًا، والطقــس فــى 
الكنيســة هــو وعــاء العقيــدة، لــيس فقــط مــن جهــة المحتــوى التعليمــى الــذى 

جـدانى وروحــانى تقدمـه لنـا الكنيسـة فـى كـل طقــس، ولكـن أيضـًا كتعبيـر و 
الطقــس .. وذهنــى عــن مــدلول هــذا الطقــس فــى حياتنــا الداخليــة والخارجيــة

فرحة تعليم، وتعبير، وتذوق، وشبع، لكافـة عقائـد الكنيسـة، مـن هنـا مهمـًا 
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سالمة العقيدة، ولكن دون انتقاص من أهميـة اسـتقامة الحيـاة اليوميـة فـى 
 .الباطن والظاهر

 : الطقس إذن هو
 

 .كل ومضمون العقيدةوعاء يحوى ش -1
 .تعبير عن الحياة الكامنة فينا -2
 .تعليم عقيدى والهوتى وسلوكى، ودعوة  إلى الخدمة -3

 

وكــل طقــس فــى كنيســتنا تنطبــق عليــه هــذه المواصــفات، فمــثًال عنــدما 
نحـن نجـد فـى القـداس منطـوق العقيـدة واإليمـان  ...القداس اإللهـىنصلى 

، ثـم قصـة "نس�ان عل�ى غي�ر فس�ادجب�ل اإل"السليم فى وجود اهللا الذى 
ســــــقوط اإلنســــــان وفدائــــــه، ثــــــم حلــــــول روح اهللا، ثــــــم امتــــــداد الفــــــداء فــــــى 
األفخارســـتيا، ثـــم اإليمـــان الســـليم فـــى طبيعـــة واحـــدة للســـيد المســـيح، مـــن 

 ..."بغير اختالط وال امتزاج وال تغيير"طبيعتين اتحدتا 
 

ذ طهرتن���ا إ"كــذلك فالقــداس اإللهــى تعبيـــر عــن الحيــاة الكامنـــة فينــا، 
أنع�م "، "كلنا، توحدنا بك، من جهة التناول من أسرارك المقدس�ة

وص��يرنا أطه��اراً "، "لن��ا ب��الميالد الفوق��انى م��ن الم��اء وال��روح
 ".بروحك القدوس

 

ثـــــم أن القـــــداس اإللهـــــى، بطقوســـــه التفصـــــيلية، مدرســـــة تعليميـــــة مـــــن 
تحركــــات الكــــاهن، إلــــى الشــــموع والبخــــور والرشــــومات والخبــــز والخمــــر، 

حلـــول الـــروح القـــدس، الـــذى يكـــف الكـــاهن بعـــده عـــن أن يرشـــم الشـــعب و 

بالصـــليب، ألن عمانوئيـــل أصـــبح فـــى وســـطنا، لـــذلك يتجـــه الكـــاهن نحـــو 
... الشــعب، ويرشــم نفســه، تاركــًا للحمــل اإللهــى أن يبــارك هــو الحاضــرين

 .تفاصيل كثيرة جميلة، لو درسناها سنتعلم الكثير

ة الكنســية اليوميــة، كعضــو فــى لــذلك يجــب علــى الخــادم أن يحيــا الحيــا
جســـد الســـيد المســـيح فـــالمؤمن المســـيحى األرثوذكســـى، لـــه حيـــاة خاصـــة، 

 : منها على سبيل المثالذات سمات متميزة، 
 

عصــارة اآلبــاء، طلبــات جديــدة، :  ص��الة المزامي��ر يومي��اً  -1
وعـــظ للـــنفس، اتحـــاد بمناســـبات مســـيحية هامـــة كـــل يـــوم، مشـــاعر 

 . متحركة ومتباينة

ـــا :  الص���لوات الس���همية -2 ـــة والرحمـــة، كمـــا علمن  طلبـــًا للمعون
 : اآلبـــــاء، إذ قـــــال القـــــديس أنطونيـــــوس لتلميـــــذه، أن يصـــــلى دائمـــــاً 

ي��اربى يس��وع المس��يح ارحمن��ى، ي��اربى يس��وع المس��يح "
 ".أنا أسبحك ياربى يسوع المسيح ،أعنى

تســـعة .. فـــى القطمـــارس حســـب اليـــوم:  الق���راءات اليومي���ة -3
 . قل فى كل قداسإصحاحات على األ

 تـــــذكار يـــــومى للقديســـــين والمجـــــامع والمعجـــــزات :  السنكس�����ار -4
 . لنتمثل بهم

ـــة، وعمقهـــا الالهـــوتى، :  التس���بحة اليومي���ة -5 بفصـــولها الكتابي
 . الخالدةوألحانها 
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سالمة العقيدة، ولكن دون انتقاص من أهميـة اسـتقامة الحيـاة اليوميـة فـى 
 .الباطن والظاهر

 : الطقس إذن هو
 

 .كل ومضمون العقيدةوعاء يحوى ش -1
 .تعبير عن الحياة الكامنة فينا -2
 .تعليم عقيدى والهوتى وسلوكى، ودعوة  إلى الخدمة -3

 

وكــل طقــس فــى كنيســتنا تنطبــق عليــه هــذه المواصــفات، فمــثًال عنــدما 
نحـن نجـد فـى القـداس منطـوق العقيـدة واإليمـان  ...القداس اإللهـىنصلى 

، ثـم قصـة "نس�ان عل�ى غي�ر فس�ادجب�ل اإل"السليم فى وجود اهللا الذى 
ســــــقوط اإلنســــــان وفدائــــــه، ثــــــم حلــــــول روح اهللا، ثــــــم امتــــــداد الفــــــداء فــــــى 
األفخارســـتيا، ثـــم اإليمـــان الســـليم فـــى طبيعـــة واحـــدة للســـيد المســـيح، مـــن 

 ..."بغير اختالط وال امتزاج وال تغيير"طبيعتين اتحدتا 
 

ذ طهرتن���ا إ"كــذلك فالقــداس اإللهــى تعبيـــر عــن الحيــاة الكامنـــة فينــا، 
أنع�م "، "كلنا، توحدنا بك، من جهة التناول من أسرارك المقدس�ة

وص��يرنا أطه��اراً "، "لن��ا ب��الميالد الفوق��انى م��ن الم��اء وال��روح
 ".بروحك القدوس

 

ثـــــم أن القـــــداس اإللهـــــى، بطقوســـــه التفصـــــيلية، مدرســـــة تعليميـــــة مـــــن 
تحركــــات الكــــاهن، إلــــى الشــــموع والبخــــور والرشــــومات والخبــــز والخمــــر، 

حلـــول الـــروح القـــدس، الـــذى يكـــف الكـــاهن بعـــده عـــن أن يرشـــم الشـــعب و 

بالصـــليب، ألن عمانوئيـــل أصـــبح فـــى وســـطنا، لـــذلك يتجـــه الكـــاهن نحـــو 
... الشــعب، ويرشــم نفســه، تاركــًا للحمــل اإللهــى أن يبــارك هــو الحاضــرين

 .تفاصيل كثيرة جميلة، لو درسناها سنتعلم الكثير

ة الكنســية اليوميــة، كعضــو فــى لــذلك يجــب علــى الخــادم أن يحيــا الحيــا
جســـد الســـيد المســـيح فـــالمؤمن المســـيحى األرثوذكســـى، لـــه حيـــاة خاصـــة، 

 : منها على سبيل المثالذات سمات متميزة، 
 

عصــارة اآلبــاء، طلبــات جديــدة، :  ص��الة المزامي��ر يومي��اً  -1
وعـــظ للـــنفس، اتحـــاد بمناســـبات مســـيحية هامـــة كـــل يـــوم، مشـــاعر 

 . متحركة ومتباينة

ـــا :  الص���لوات الس���همية -2 ـــة والرحمـــة، كمـــا علمن  طلبـــًا للمعون
 : اآلبـــــاء، إذ قـــــال القـــــديس أنطونيـــــوس لتلميـــــذه، أن يصـــــلى دائمـــــاً 

ي��اربى يس��وع المس��يح ارحمن��ى، ي��اربى يس��وع المس��يح "
 ".أنا أسبحك ياربى يسوع المسيح ،أعنى

تســـعة .. فـــى القطمـــارس حســـب اليـــوم:  الق���راءات اليومي���ة -3
 . قل فى كل قداسإصحاحات على األ

 تـــــذكار يـــــومى للقديســـــين والمجـــــامع والمعجـــــزات :  السنكس�����ار -4
 . لنتمثل بهم

ـــة، وعمقهـــا الالهـــوتى، :  التس���بحة اليومي���ة -5 بفصـــولها الكتابي
 . الخالدةوألحانها 

24 25 



 

األربعــاء والجمعــة، واألصــوام المتعــددة، :  األص��وام المقدس��ة -6
تـــداء بالعـــذراء واآلبـــاء اتحـــادًا بمـــيالد الـــرب، وصـــلبه وقيامتـــه، واق

 . الرسل وأهل نينوى

 .فى البصخة المقدسة وتسابيح كيهك:  المناسبات الكنسية -7

الســيدية الكبــرى والصــغرى، وغيرهــا لنحيــا :  األعي��اد المقدس��ة -8
 . المناسبة، وننال فاعليتها فى حياتنا

قمـــة الشـــبع الروحـــى مـــن خـــالل القداســــات :  س���ر األفخارس���تيا -9
 . اليومية
 . دراسة مستمرة ألقوالهم لننتفع بها فى حياتنا وخدمتنا:  اآلباء -10

 

وهكــــذا نكــــون نحــــن، وشــــبابنا، أرثوذكســــى العقيــــدة والحيــــاة نمجــــد اهللا، 
ونســـلك فـــى تمســــك دون تعصـــب، وفـــى محبــــة للجميـــع دون تنـــازل عــــن 

 . عقيدة أو عن مبدأ
 

 الجذور اآلبائية -3
 

ـــــــى در  ـــــــى فاإلنســـــــان المســـــــيحى يجـــــــب أن يســـــــير عل ـــــــاء، وعل  ب اآلب
لهـــذا عليـــه أن يـــدرس تـــاريخ الكنيســـة بكـــل مـــا حـــواه مـــن ... آثـــار الغـــنم

إنجازات، وبكل مـا يشـمله مـن دفـاع عـن المسـيحية السـليمة واألرثوذكسـية 
الحقــــة، فــــى مواجهــــة الهرطقــــات التــــى واجهــــت الكنيســــة عبــــر عصــــورها 

 .المتعاقبة
 

نيــة، لكــن التــيقن والمقصــود هنــا، لــيس التــرف الفكــرى، والبحــوث العقال
 : كانت من أجلمن أن كل جهادات اآلباء، عبر التاريخ الطويل، 

 

Ξ أن يحيوا المسيحية األرثوذكسية فى عمقها. 

Ξ وأن يقننوا اإليمان المسيحى السليم. 

Ξ وأن يدافعوا عن هذا اإليمان فى مواجهة الهرطقات واالنحرافات. 

Ξ وأن يقدموا لنا مثاًال نقتدى به. 
 -جوهريــًا  -حــين واجهــت المســيحية الهرطقــات، كانــت تهــتم ولــذلك ف

بما هو لخالصنا، ولم تكن تقصد كلمة هنـا أو هنـاك، أو فلسـفة ال طائـل 
 :منها، فمثًال 

 

 فـــى مواجهـــة هرطقــــة :  عقي���دة ألوهي���ة الس����يد المس���يح -1
آريوس، ما أهمها، ألن عدم اليقين من أن الرب يسـوع هـو الكلمـة 

ابـن اإلنسـان، ســر التقـوى، اهللا الـذى ظهـر فــى المتجسـد، أبـن اهللا و 
 هــــــذا التشــــــكك يضــــــيع علينــــــا كــــــل مفاعيــــــل الفـــــــداء، ... الجســــــد

 .وطريق الخالص
فـــى مواجهـــة هرطقـــة :  عقي���دة ألوهي���ة ال���روح الق���دس -2

مقـدونيوس، كانـت أساســية لخالصـنا، ومازالــت، ألن الـروح القــدس 
.. صهــو المبكــت والمرشــد والمقــدس، وبــدون عملــه لــيس لنــا خــال

 !فلو كان مخلوقًا ومحدودًا، فكيف سيخلصنا؟
فـى مواجهـة نسـطور، " والدة اإلله: " عقيدة الثئيؤطوكوس -3

الذى شق اإليمان بالسيد المسيح إلى إله منفصل عن إنسـان، ولـم 
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األربعــاء والجمعــة، واألصــوام المتعــددة، :  األص��وام المقدس��ة -6
تـــداء بالعـــذراء واآلبـــاء اتحـــادًا بمـــيالد الـــرب، وصـــلبه وقيامتـــه، واق

 . الرسل وأهل نينوى

 .فى البصخة المقدسة وتسابيح كيهك:  المناسبات الكنسية -7

الســيدية الكبــرى والصــغرى، وغيرهــا لنحيــا :  األعي��اد المقدس��ة -8
 . المناسبة، وننال فاعليتها فى حياتنا

قمـــة الشـــبع الروحـــى مـــن خـــالل القداســــات :  س���ر األفخارس���تيا -9
 . اليومية
 . دراسة مستمرة ألقوالهم لننتفع بها فى حياتنا وخدمتنا:  اآلباء -10

 

وهكــــذا نكــــون نحــــن، وشــــبابنا، أرثوذكســــى العقيــــدة والحيــــاة نمجــــد اهللا، 
ونســـلك فـــى تمســــك دون تعصـــب، وفـــى محبــــة للجميـــع دون تنـــازل عــــن 

 . عقيدة أو عن مبدأ
 

 الجذور اآلبائية -3
 

ـــــــى در  ـــــــى فاإلنســـــــان المســـــــيحى يجـــــــب أن يســـــــير عل ـــــــاء، وعل  ب اآلب
لهـــذا عليـــه أن يـــدرس تـــاريخ الكنيســـة بكـــل مـــا حـــواه مـــن ... آثـــار الغـــنم

إنجازات، وبكل مـا يشـمله مـن دفـاع عـن المسـيحية السـليمة واألرثوذكسـية 
الحقــــة، فــــى مواجهــــة الهرطقــــات التــــى واجهــــت الكنيســــة عبــــر عصــــورها 

 .المتعاقبة
 

نيــة، لكــن التــيقن والمقصــود هنــا، لــيس التــرف الفكــرى، والبحــوث العقال
 : كانت من أجلمن أن كل جهادات اآلباء، عبر التاريخ الطويل، 

 

Ξ أن يحيوا المسيحية األرثوذكسية فى عمقها. 

Ξ وأن يقننوا اإليمان المسيحى السليم. 

Ξ وأن يدافعوا عن هذا اإليمان فى مواجهة الهرطقات واالنحرافات. 

Ξ وأن يقدموا لنا مثاًال نقتدى به. 
 -جوهريــًا  -حــين واجهــت المســيحية الهرطقــات، كانــت تهــتم ولــذلك ف

بما هو لخالصنا، ولم تكن تقصد كلمة هنـا أو هنـاك، أو فلسـفة ال طائـل 
 :منها، فمثًال 

 

 فـــى مواجهـــة هرطقــــة :  عقي���دة ألوهي���ة الس����يد المس���يح -1
آريوس، ما أهمها، ألن عدم اليقين من أن الرب يسـوع هـو الكلمـة 

ابـن اإلنسـان، ســر التقـوى، اهللا الـذى ظهـر فــى المتجسـد، أبـن اهللا و 
 هــــــذا التشــــــكك يضــــــيع علينــــــا كــــــل مفاعيــــــل الفـــــــداء، ... الجســــــد

 .وطريق الخالص
فـــى مواجهـــة هرطقـــة :  عقي���دة ألوهي���ة ال���روح الق���دس -2

مقـدونيوس، كانـت أساســية لخالصـنا، ومازالــت، ألن الـروح القــدس 
.. صهــو المبكــت والمرشــد والمقــدس، وبــدون عملــه لــيس لنــا خــال

 !فلو كان مخلوقًا ومحدودًا، فكيف سيخلصنا؟
فـى مواجهـة نسـطور، " والدة اإلله: " عقيدة الثئيؤطوكوس -3

الذى شق اإليمان بالسيد المسيح إلى إله منفصل عن إنسـان، ولـم 
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 يقــــل أنــــه الالهــــوت متحــــدًا بالناســــوت، بغيــــر اخــــتالط وال امتــــزاج 
طور، لكـان الفـادى ولو كـان األمـر كمـا كـان يـرى نسـ... وال تغيير

.. ســوى إنســان واحـــد -إن اســتطاع  -إنســانًا محــدودًا ال يخلــص 
وهكـــذا يفقـــد الفـــداء بعـــده الالمحـــدود فـــى مواجهـــة خطيـــة آدم ذات 

فصــار الــرب إن الالهــوت قــد اتحـد بالناســوت، . العقـاب الالمحــدود
 : يسوع

Ξ  ًيمثل البشرية... إنسانا. 

Ξ ليحمل حكم الموت عنا... يمكن أن يموت. 

Ξ ليحمل عقاب خطيتنا الالمحدودة... وهو ال محدود. 

Ξ ألن فاقد الشىء ال يعطيه... وبال خطية. 

Ξ يستطيع إعادة خلقتنا ثانية... وخالق. 
 

فلــو كــان جســد الســيد :  عقي��دة الجس��د الحقيق��ى للمس��يح -4

المســـيح خيـــاًال أو غازيـــًا كمـــا قـــال الدوســـيتيون فـــى القـــرن األول، 

نا فـى رسـائله، وكمـا قـال أوطـاخى فيمـا بعـد، فهاجمهم القديس يوح

لــو كــان جســد الســيد المســيح ... نقــول... فحرمتــه الكنيســة الجامعــة

خياليـــــًا، إذن فـــــالالهوت يـــــرفض أن يســـــكن فـــــى بشـــــريتنا، وهكـــــذا 

نعـــم سيســـكن فينـــا بالنعمـــة والتبنـــى، ولـــيس كمـــا حـــل كـــل ... نهلـــك

 .الطبيعةملء الالهوت جسديًا فى السيد المسيح ألنه ابن اهللا ب
 

هــذه مجــرد أمثلــة ألهميــة دراســة التــاريخ، وكتابــات اآلبــاء الــذين دافعــوا 

عــــن اإليمـــــان الســـــليم، وقننــــوا العقيـــــدة الحقـــــة، وســــلموها لنـــــا، لنحفظهـــــا، 

ونســلمها لألجيــال التاليــة، ال كتــراث فكــرى ممكــن االســتغناء عنــه، ولكــن 

ا اآلن، كتوصـــيف الهـــوتى لإليمـــان الـــذى تســـلموه، اإليمـــان الـــذى يخلصـــن

 .وٕالى منتهى الدهور
 

 : لهذا يجب على الخادم الكنسى أن يدرس
 

κ بكل عصوره وأحداثه:  تاريخ الكنيسة... 

κ الشهداء والالهوتيون والقديسون:  حياة اآلباء.. 

κ فى الروحيات، والالهوت، والعقيدة، والقوانين:  أقوال اآلباء.. 
 

 : كتاباتهم مثل  وأمامنا عدد هائل من اآلباء وكمية ضخمة من
 

: ويتســم تــراثهم بالبســاطة الشــديدة مثــل:  آب��اء م��ا قب��ل نيقي��ة -1
 -اثينـــــاغوراس  -تاتيـــــان  -هرمـــــاس  -ايرينـــــاوس  -يوســـــتينوس 

 .الخ.. نوفاتيان -هيوليتس  -كليمنضس االسكندرى 
 حيــث بــدأت المناقشــات الالهوتيــة ردًا :  آب��اء م��ا بع��د نيقي��ة -2

 : د ذلـــــــــك مثـــــــــل كتابـــــــــاتعلـــــــــى هرطقـــــــــات كثيـــــــــرة ظهـــــــــرت بعـــــــــ
 غريغوريــــــــــــوس  -أثناســــــــــــيوس  -ذهبــــــــــــى الفــــــــــــم  -أغســــــــــــطينوس 

كيـــرلس  -يوحنـــا الدمشـــقى  -النيصصـــى  غريغوريـــوس -النزينـــزى 
  -كاســـــــــــــــــــــــــــــــــــيان  -امبروســـــــــــــــــــــــــــــــــــيوس  -األورشـــــــــــــــــــــــــــــــــــليمى 

 . الخ.. افرايم السريانى
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 يقــــل أنــــه الالهــــوت متحــــدًا بالناســــوت، بغيــــر اخــــتالط وال امتــــزاج 
طور، لكـان الفـادى ولو كـان األمـر كمـا كـان يـرى نسـ... وال تغيير

.. ســوى إنســان واحـــد -إن اســتطاع  -إنســانًا محــدودًا ال يخلــص 
وهكـــذا يفقـــد الفـــداء بعـــده الالمحـــدود فـــى مواجهـــة خطيـــة آدم ذات 

فصــار الــرب إن الالهــوت قــد اتحـد بالناســوت، . العقـاب الالمحــدود
 : يسوع

Ξ  ًيمثل البشرية... إنسانا. 

Ξ ليحمل حكم الموت عنا... يمكن أن يموت. 

Ξ ليحمل عقاب خطيتنا الالمحدودة... وهو ال محدود. 
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 .شعر وتسبيح -كتابات  -6 . ليتورجيات كنسية -5

 . نسكيات -8 ). الوجدي( -حوارات  -7

 .تاريخ كنسى -10 .قوانين كنسية -9
 

أمـــام هـــذا المحـــيط الشاســـع مـــن كتابـــات اآلبـــاء، يقـــف كـــل منـــا كطفـــل 
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 . ويشبع بروحانيتهم، ويستفيد من خبراتهم وتعاليمهم
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ــــــــــــــــــوب ــــــــــــــــــادرس يعق ــــــــــــــــــرأ، .. وأهمهــــــــــــــــــم القمــــــــــــــــــص ت  المهــــــــــــــــــم أن نق

 ..وأن نتعلم
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أى الذى يلقـى العظـات والمحاضـرات علـى " التلقينى"فرق بين الخادم 
مخدوميـه، دون أن يحـرك فــيهم روح الحـوار والمشــاركة والبحـث والتفكيــر، 

الذى يجعل مخدوميه أناسـًا يتحملـون المسـئولية، " التكوينى"وبين الخادم 
.. يـذ واإلبـداعوعندهم وعّى، ويمكنهم المشاركة والمساهمة، بـالتفكير والتنف

 . وهكذا يسيرون فى طريق النمو
 

إن الســـيد المســـيح هـــو أعظـــم مثـــال للخـــادم التكـــوينى، فمـــع أنـــه اإللـــه 
القـادر علـى كـل شـئ إال أنـه أعـد صـفوفًا مـن التالميـذ والمسـاعدين، بـدءًا 
مــن األثنــى عشــر تلميــذًا، إلــى الســبعين رســوًال، إلــى الخمســمائة أخ الــذين 

لهــا، إلــى المائــة والعشــرين اســمًا الــذين حــل علــيهم  عــاينوا قيامتــه وشــهدوا
 .. الروح القدس فى العلية، يوم الخمسين

 

 ؟  وما هى وسائله؟  فما هى سمات الخادم التكوينى
 

 سمات الخادم التكوينى -1
 

 :  يتسم الخادم التكوينى بسمات عديدة منها أنه
 

 .ال يحس بالعصمة أو األفضلية أو التميز -1
 . إنسانية كل إنسانيحترم  -2
 .يؤمن بوجود مواهب لدى كل إنسان -3
 . يكتشف الطاقات وينميها -4
 . يشجع المجموعة على التعبير عن نفسها -5
 . ويشجع اإلبداع لدى كل شخص -6
 . يؤمن بالعمل الجماعى -7

 

الخ��ادم التك��وينى ال يح��س بالعص��مة  -أ
 : والتمييز 

 

طاقـات، أو كـل المواهـب، وليسـت فأنت ال تملك كل الحقيقة، أو كل ال
أو  بالعصـمة -إذن  -أفضل من أحد لوال نعمـة اهللا العاملـة فيـك، فـال تحـس 

 ولـــذلك نجـــد أن أقـــوى ســـالح تغلـــب بـــه فـــى الخدمـــة هـــو. التميـــز أو األفضـــلية
أن  االتضــاع، وٕاذا رفعــت رأســك للســماء فرجليــك لــن تثبتــا علــى األرض، أى

م تكـن ممـن يقبلـون النقـد، فأنـت فـى الكبرياء سوف تدفعك للسـقوط، وٕاذا لـ
 . ضعف وخطر، ولن تعرف أخطاءك أو سلبياتك، ولن تصححها

 

إن موســى النبــى، الــذى لــم يكتــب ســوى المزمــور التســعين، قــدر لنفســه 
سنة فى بيـت فرعـون، و  40قضى منها .. سنة على األكثر 80أن يحيا 

دعـاه الـرب سنة أخرى فـى البريـة، وحـين أعتقـد أن حياتـه قـد انتهـت،  40
 .سنة أخرى 40إلى عمل مجيد، أمضى فيه 

 

 : يحترم إنسانية اإلنسان  -ب
 

وال يــتهكم . ال يخــدش مشــاعر أى إنســان بســيط، بــل يحتــرم كــل إنســان
علــى أحــد، بســبب ضــعف جســدى أو ذهنــى، أو عقلــى فأنــت ســوف تكبــر 
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أضـــحك معـــه وال تضـــحك عليـــه، ألن اهللا .. وقـــد تعـــانى مـــن أمـــور كهـــذه
ورته ومثالـــه، وهـــو قطعـــة غاليـــة فـــى قلـــب اهللا، وقـــد أحبـــه خلقـــه علـــى صـــ

 . الرب وفداه، وأودعه وزنات وعطايا كثيرة

ي����ؤمن بوج����ود مواه����ب ل����دى ك����ل  -ج
 : إنسان 

 

لديــه  -مهمــا كــان  -كــل إنســان . فــال يوجــد إنســان لــيس عنــده مواهــب
مواهب خاصـة، أعطاهـا لـه اهللا، فمـثًال ليسـت األميـة الحرفيـة هـى األميـة 

ل األميـــة الثقافيــة أهــم وأخطـــر، فكــم مــن إنســـان أمــى فيــه حكمـــة فقــط، بــ
ـــازة ـــه مواهـــب ووزنـــات وطاقـــات، . إلهيـــة، وروح قيـــادة ممت كـــل إنســـان لدي

 . المهم أن نكتشفها وندعها تعمل
 

 : يكتشف الطاقات وينميها  -د
 

البد أن يكون هناك تخريج للصفوف المتتالية من الخدام، فـاهللا يـرفض 
 .لمعتز بنفسه وال يعطى فرصة لآلخرينالخادم األوحد، ا

 

إذن فلنكتشــــف الطاقــــات ونســــعى لتنميتهــــا، وهــــذا يــــأتى مــــن العمــــل، 
 والخدمــة، والتعبيــر عــن الــنفس، وبــدون هــذا ال يمكــن إكتشــاف الطاقــات، 

 . وال استثمار الوزنات الكامنة لدى كل إنسان
 

 :يشجع على حرية التعبير  -هـ
 

والبــــد أن يكـــون الخــــادم متقنــــا فــــن .. يــــرفـــالكالم فــــى اتجــــاه واحـــد خط
أتــرك المخــدوم يعبــر عــن نفســه وال تــرده أو تمنعــه، فالتشــجيع . االســتماع

علـــــى التعبيـــــر مهـــــم، إذ يجعلـــــك تعـــــرف ظروفـــــه، وتســـــاؤالته، وهمومـــــه، 
 .الخ... وطاقاته، ووزناته، ومستواه الروحى

 

 :يشجع على اإلبداع  -و
 

قــــــات مبدعــــــة لــــــدى أفــــــراد إذ أن القائــــــد الفعــــــال يعــــــرف أن هنــــــاك طا
يظهــر الجــوهر الخصوصــى لكــل عضــو، حتــى مجموعتــه، ويعمــل علــى أن 

وكمثــال علــى ذلــك مــا تقيمــه الكشــافة . أفرادهــا تســتفيد المجموعــة بمواهــب
المســامر، الموســيقى، الصــحفى، القصــاص، المتحــدث، : مــن مســابقات مثــل
ألعضـاء، وذلـك الكتشـاف وٕانمـاء مهـارات وطاقـات ا .الفنان، قراءة الشـاعر

 .واثراء الجماعة

 : يؤمن بالعمل الجماعى  -ى
 

إذ يشـــيع القائـــد مناخـــًا جماعيـــًا يشـــجع علـــى االبتكـــار، وعلـــى التعـــاون 
أكبــر مــن مجمــوع األجــزاء، والعمــل  -كمــا نعلــم  -والتفاعــل معــًا، فالكــل 

الجمــاعى ينــتج لنــا طاقــات جديــدة ومتجــددة، أنــه لــن يعتمــد علــى شــخص 
 .من الخدام" جهاز"واحد، بل على 

 

 وسائل الخادم التكوينى  -2
 

 : يستخدم الخادم التكوينى وسائل كثيرة منها
 .التعلم بالممارسة -2 .الحوار -1
 .التعلم بااللتقاط -4 .المشاركة -3
  .مجموعات العمل -5

 

 :الحوار  -أ
 

والوســيلة الوحيــدة إلنمــاء اإلنســان، منــذ الطفولــة، " لغ��ة العص��ر"وهــو 
العمــر، ألنــه يقــوم علــى األخــذ والعطــاء، االنفعــال والتفاعــل، وٕالــى نهايــة 

 .القبول والرفض
 

 : والحوار يؤدى بنا إلى
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 .معرفة طاقاتهم -2 .معرفة احتياجات السامعين -1
 .الوصول إلى قرار سليم -4 .الوصول إلى قناعات مشتركة -3
 .يجعل الخدام يساهمون بإيجابية فى تنفيذ القرار المتفق عليه -5
 معرفة مشاكل المجموعة واألفراد؟ -6
االنتبــــاه إذ يســــتخدمون حــــواس عديــــدة كالســــمع والنظــــر والنطــــق،  -7

 .بعكس المحاضرة ذات االتجاه الواحد

 :التعلم بالممارسة  -ب
 

ــــك مثــــل... ألن ممارســــة الشــــىء، أقــــوى وســــائل التعلــــيم القــــداس : وذل
. ماســية، والتســبحةالتعليمــى، زيــارة األديــرة لمعرفــة أساســيات الرهبنــة، الش

 .حين يمارس اإلنسان الخدمة عمليًا سوف يتعلم الكثير فعالً 

 :المشاركة  -ج
 

أى أن يشترك أعضاء المجموعة فـى صـنع الـدرس، وقيـادة االجتمـاع، 
لكــى يتحــول كــل شــاب إلــى جــزء مــن االجتمــاع، فيــرفض الخــروج خــارج 

 .الكنيسة، بل يكون له دور إيجابى فى العمل
 

فـى صـنع االجتمـاع، يجعـل كـل عضـو جـزءًا حيـًا، يتمتـع إن االشتراك 
ـــى هـــذا االجتمـــاع، وٕالـــى الكنيســـة،  روحيـــًا ونفســـيًا واجتماعيـــًا باالنتمـــاء إل

 .والرب يسوع
 

 :التعلم بااللتقاط  -د
 

ــــتعلم أعضــــاء المجموعــــة مــــن تصــــرفاتك،  ــــدوة، في ــــاه أن تكــــون ق ومعن
أســــلوب  حتــــى. وســـلوكياتك، أكثــــر ممــــا يتعلمــــون مــــن كالمــــك وتعاليمــــك

 .الخدمة وروحها، سوف يلتقطونها منك
 

 :مجموعات العمل  -هـ
 

: حتـــــى يتحـــــول االجتمـــــاع إلـــــى مجموعـــــات عمـــــل وذلـــــك يـــــؤدى إلـــــى
التعـــارف، اكتشـــاف المواهـــب، الخجـــول يـــتكلم، االقتنـــاع بمـــا يقولـــه أحـــد 

 .الخ.. زمالئه، وصول المخدوم إلى الحقيقة بنفسه، تدريب قادة جدد
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اإلنســـان مخلـــوق محبـــوب لـــدى اهللا، خلقـــه علـــى صـــورته ومثالـــه، فـــى 

لـذاتى فـى بنـى ": الحكمة، والحرية، والقداسة، والخلود، وقـال عنـه
ولما سقط اإلنسان، فداه اهللا، بسر عظـيم، هـو سـر . )31:8أم (" آدم

التجسـد، فأتحــد اهللا الكلمــة بناسـوت أخــذه مــن مـريم، التــى حــل عليهــا روح 
هـدف وقدسها، وطهرها، فولـدت لنـا يسـوع المسـيح، رب المجـد، الـذى اهللا 

 : من تجسده إلى
 

 متنــازًال مــن الســماء إلــى الضــعف اإلنســانى، ومتحــدًا ... تعليمن��ا
خـال  ببشريتنا بغير اخـتالط وال امتـزاج وال تغييـر، شـابهنا فـى كـل شـئ،

نـزل  -كقـول القـديس أثناسـيوس  -الخطية وحدها، وكمعلـم حكـيم 
تالميذه الصغار الضعفاء الخطاة، ليعرفهم بذاته، ويشـرح لهـم  إلى

 : هدف أيضًا بتجسده إلىثم .. تدبيره لخالصهم

 إذ اتحـــد الهوتــه بناســـوته، فقـــدم لنــا فـــداًء أبـــديًا، بقربـــان  ...ف���دائنا
ولكـن أهـم مـا ... واحد، وذبيحة واحدة، فأكمل إلى األبـد المقدسـين

 : هدف به إلىفى التجسد أن الرب 

 وكمـــــا جعـــــل مـــــن العـــــذراء .. والســـــكنى فينـــــا ...االتح�����اد بن�����ا 
مــريم ســماًء ثانيـــة، هــو مســـتعد أن يســكن فينــا بروحـــه وهــو الـــذى 

من يأكل جسدى ويشرب دمـى يثبـت فـى، ": قال
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــا في  " وأن

 .)56:6يو (
 

وٕاذًا بهــــذا االتحــــاد، يتحــــول اإلنســــان الخــــاطئ إلــــى ابــــن اهللا، ومســــكن 
رو ( "يا أبانا اآلب": نادى اآلب السـماوىللروح القدس، فيستطيع أن ي

وبما أنه صار أبنًا، فقد صـار أيضـًا وريثـًا للـه، "، )15:8
بـل صـار شـريكًا  ...وللملكوت، فـى المسـيح يسـوع

 .)17:8رو ( "للطبيعة اإللهية
 

م���لء إنس����انية "مـــن هنـــا نقـــول أن المســـيحية هـــى التــــى تحقـــق لنـــا 
 ان دون عنصــــر آخــــر، فهــــى ال تخــــدم عنصــــرًا فــــى اإلنســــ".. اإلنس����ان

وال ... وال تخـدم الملكـوت وتحتقـر الـزمن... ال تخدم الروح وتحتقر الجسـد
المســــيحية تخــــدم كــــل ... تخــــدم العالقــــة مــــع اهللا وتحتقــــر العقــــل البشــــرى

 ...روحًا، وعقًال، ونفسًا، وجسدًا، وعالقات: إنسان، وكل اإلنسان
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اإلنســـان مخلـــوق محبـــوب لـــدى اهللا، خلقـــه علـــى صـــورته ومثالـــه، فـــى 

لـذاتى فـى بنـى ": الحكمة، والحرية، والقداسة، والخلود، وقـال عنـه
ولما سقط اإلنسان، فداه اهللا، بسر عظـيم، هـو سـر . )31:8أم (" آدم

التجسـد، فأتحــد اهللا الكلمــة بناسـوت أخــذه مــن مـريم، التــى حــل عليهــا روح 
هـدف وقدسها، وطهرها، فولـدت لنـا يسـوع المسـيح، رب المجـد، الـذى اهللا 

 : من تجسده إلى
 

 متنــازًال مــن الســماء إلــى الضــعف اإلنســانى، ومتحــدًا ... تعليمن��ا
خـال  ببشريتنا بغير اخـتالط وال امتـزاج وال تغييـر، شـابهنا فـى كـل شـئ،

نـزل  -كقـول القـديس أثناسـيوس  -الخطية وحدها، وكمعلـم حكـيم 
تالميذه الصغار الضعفاء الخطاة، ليعرفهم بذاته، ويشـرح لهـم  إلى

 : هدف أيضًا بتجسده إلىثم .. تدبيره لخالصهم

 إذ اتحـــد الهوتــه بناســـوته، فقـــدم لنــا فـــداًء أبـــديًا، بقربـــان  ...ف���دائنا
ولكـن أهـم مـا ... واحد، وذبيحة واحدة، فأكمل إلى األبـد المقدسـين

 : هدف به إلىفى التجسد أن الرب 

 وكمـــــا جعـــــل مـــــن العـــــذراء .. والســـــكنى فينـــــا ...االتح�����اد بن�����ا 
مــريم ســماًء ثانيـــة، هــو مســـتعد أن يســكن فينــا بروحـــه وهــو الـــذى 

من يأكل جسدى ويشرب دمـى يثبـت فـى، ": قال
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــا في  " وأن

 .)56:6يو (
 

وٕاذًا بهــــذا االتحــــاد، يتحــــول اإلنســــان الخــــاطئ إلــــى ابــــن اهللا، ومســــكن 
رو ( "يا أبانا اآلب": نادى اآلب السـماوىللروح القدس، فيستطيع أن ي

وبما أنه صار أبنًا، فقد صـار أيضـًا وريثـًا للـه، "، )15:8
بـل صـار شـريكًا  ...وللملكوت، فـى المسـيح يسـوع

 .)17:8رو ( "للطبيعة اإللهية
 

م���لء إنس����انية "مـــن هنـــا نقـــول أن المســـيحية هـــى التــــى تحقـــق لنـــا 
 ان دون عنصــــر آخــــر، فهــــى ال تخــــدم عنصــــرًا فــــى اإلنســــ".. اإلنس����ان

وال ... وال تخـدم الملكـوت وتحتقـر الـزمن... ال تخدم الروح وتحتقر الجسـد
المســــيحية تخــــدم كــــل ... تخــــدم العالقــــة مــــع اهللا وتحتقــــر العقــــل البشــــرى

 ...روحًا، وعقًال، ونفسًا، وجسدًا، وعالقات: إنسان، وكل اإلنسان
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 نعم

فــــى ذهــــن  هــــذه المكونــــات الخمســــة للشخصــــية اإلنســــانية، هــــى دائمــــاً 
شخص��ية "الخــادم حينمــا يتحــدث إلــى الشــباب، مــن أجــل أن نصــل إلــى 

ال نهمــــل عنصــــرًا دون عنصــــر، وال نســــمح "... متكامل����ة ومتوازن����ة
 ...بشخصية نتوئية، ينمو فيها عنصر على حساب عنصر آخر

وهــذه األبعــاد الخمســة للشخصــية اإلنســانية هــى نفســها التــى نمــا فيهــا 

كـان يتقـدم فـى "وسـطنا بالجسـد، إذ الرب يسـوع، حينمـا كـان فـى 
ــة ــة، )البعــد العقلــى( الحكم ــة) البعــد الجســدى( والقام  والنعم

البعـــد ( والنـــاس، )البعـــد الروحـــى( هللا أمـــام، )البعـــد النفســـى(

 .)52:2لو ()" اإلجتماعى
 

من هنا البد أن يشمل حديث الخـادم إلـى الشـباب، سـواء فـى محاضـرة 
 هـــــــــــــذه ، نفـــــــــــــس عامـــــــــــــة أو خدمـــــــــــــة فرديـــــــــــــة أو نشـــــــــــــاط جمـــــــــــــاعى

 : األبعاد الخمسة
 

 الروحى  -1
 

... فهـــــدفنا الوحيـــــد واألساســـــى هـــــو خـــــالص نفـــــس الشـــــاب أو الشـــــابة
فالحــديث الروحــى عــن التوبــة، ووســائط النعمــة، والشــركة مــع اهللا، وقــراءة 
الكتـــاب المقـــدس، وممارســـة األســـرار المقدســـة، وقـــراءة الكتـــب الروحيـــة، 

ماج فـــــى الحيـــــاة الكنســـــية بكـــــل وحضـــــور االجتماعـــــات الروحيـــــة، واالنـــــد

مكوناتهـــــــا، ومناســـــــباتها اليوميـــــــة، واألســـــــبوعية، والشـــــــهرية، والســـــــنوية، 
هــذا كلــه مثــار اهتمــام خــادم الشــباب أثنــاء حديثــه .. واألصــوام، واألعيــاد

 ...إليهم، أو توجيهه إياهم
 

 العقلى  -2
 

فالمســــيحية تــــرفض تغييــــب العقــــل، ألن العقــــل وزنــــة إلهيــــة، والرســــول 
أرتـل  ،أصلى بالذهن أيضـًاوأصلى بالروح ": يعلمنـا بـولس

لهـذا يجـدر  )15:14كـو 1( "أرتـل بالـذهن أيضـًا، وبالروح
بخـــادم الشـــباب أن يكـــون قارئـــًا ومثقفـــًا، وواعيـــًا بالعصـــر، وبكـــل منجزاتـــه 
وتياراتـه، متواصــًال مــع أحداثــه، ومســتزيدًا مــن علومــه المختلفــة، وبخاصــة 

يدًا من كل ما يسـند رسـالته الروحيـة مـن إبـداعات العلوم اإلنسانية، ومستف
 .العلوم والفكر واآلداب والحضارات اإلنسانية المختلفة

 

 النفسى  -3
 

 فالشــباب يحيــا فــى حيويــة الــدوافع والحاجــات النفســية، 
ــــب  فيــــه تتحــــرك غرائــــز الــــنفس، ورغبــــات الجســــد، ومطال

 يــــــــة التــــــــى الحيــــــــاة اليوميــــــــة، والنجــــــــاح والتفــــــــرد، ويحتــــــــاج إلــــــــى المرجع
 تأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده وتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك 
 الحيــــــــاة الــــــــوعرة، ســــــــواء مــــــــن جهــــــــة عالقتــــــــه مــــــــع الخــــــــادم، أو مــــــــن 
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 نعم

فــــى ذهــــن  هــــذه المكونــــات الخمســــة للشخصــــية اإلنســــانية، هــــى دائمــــاً 
شخص��ية "الخــادم حينمــا يتحــدث إلــى الشــباب، مــن أجــل أن نصــل إلــى 

ال نهمــــل عنصــــرًا دون عنصــــر، وال نســــمح "... متكامل����ة ومتوازن����ة
 ...بشخصية نتوئية، ينمو فيها عنصر على حساب عنصر آخر

وهــذه األبعــاد الخمســة للشخصــية اإلنســانية هــى نفســها التــى نمــا فيهــا 

كـان يتقـدم فـى "وسـطنا بالجسـد، إذ الرب يسـوع، حينمـا كـان فـى 
ــة ــة، )البعــد العقلــى( الحكم ــة) البعــد الجســدى( والقام  والنعم

البعـــد ( والنـــاس، )البعـــد الروحـــى( هللا أمـــام، )البعـــد النفســـى(

 .)52:2لو ()" اإلجتماعى
 

من هنا البد أن يشمل حديث الخـادم إلـى الشـباب، سـواء فـى محاضـرة 
 هـــــــــــــذه ، نفـــــــــــــس عامـــــــــــــة أو خدمـــــــــــــة فرديـــــــــــــة أو نشـــــــــــــاط جمـــــــــــــاعى

 : األبعاد الخمسة
 

 الروحى  -1
 

... فهـــــدفنا الوحيـــــد واألساســـــى هـــــو خـــــالص نفـــــس الشـــــاب أو الشـــــابة
فالحــديث الروحــى عــن التوبــة، ووســائط النعمــة، والشــركة مــع اهللا، وقــراءة 
الكتـــاب المقـــدس، وممارســـة األســـرار المقدســـة، وقـــراءة الكتـــب الروحيـــة، 

ماج فـــــى الحيـــــاة الكنســـــية بكـــــل وحضـــــور االجتماعـــــات الروحيـــــة، واالنـــــد

مكوناتهـــــــا، ومناســـــــباتها اليوميـــــــة، واألســـــــبوعية، والشـــــــهرية، والســـــــنوية، 
هــذا كلــه مثــار اهتمــام خــادم الشــباب أثنــاء حديثــه .. واألصــوام، واألعيــاد

 ...إليهم، أو توجيهه إياهم
 

 العقلى  -2
 

فالمســــيحية تــــرفض تغييــــب العقــــل، ألن العقــــل وزنــــة إلهيــــة، والرســــول 
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 النفسى  -3
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 تأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده وتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك 
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ـــــى االعتـــــراف  العاطفـــــة صـــــوتها مرتفـــــع، وكثيـــــرًا مـــــا تطغـــــى علـــــى ... ف

صـــوت العقـــل، وصـــوت الضـــمير، وصـــوت األســـرة، وصـــوت األصـــدقاء 
ب أن يتعـرف علـى أبعـاد الـنفس، لهذا وجب علـى خـادم الشـبا... المحبين

ــــى الشــــباب نفســــيًا،  ــــه مــــا يبن ــــى حديث ــــورد ف وتفاعالتهــــا، وصــــراعاتها، وي
 .ويمنحهم الصحة النفسية الواجبة

 

 الجسدى  -4
 

فالكتــاب المقــدس ال يقبــل اعتبــار الجســد ســجنًا للــروح، بــل أوصــانا أن 
كــو 1( "الــرب للجســدوالجســد لــيس للزنــا بــل للــرب "

وال يـبغض أحـد "، )17:2كـو ( "سوعالجسد لي"، )13:6
 .)29:4أف ( "جسده قط، بل يقوته ويربيه

 

ـــيروا ال "البـــد مـــن ضـــبط الجســـد حتـــى ال يطغـــى علـــى الـــروح  تص
ــد ــة للجس ــة فرص ــل ( "الحري ــام "، )13:5غ ألن اهتم

، مـن )6:8رو ( "الجسد هو موت، واهتمام الروح حيـاة
طوا أجســـادهم هنـــا جـــاء المـــنهج األرثوذكســـى مســـاعدًا للشـــباب لكـــى يضـــب

حتــى ينســجم ... بالصــوم والســهر والمطانيــات وقــرع الصــدر ورفــع اليــدين
 .الجسد مع الروح فى عبادة مقدسة مشتركة، وشركة روحية بناءة

 

 اإلجتماعى  -5
 

وهــو بعــد جــوهرى فــى تعليمنــا المســيحى، بعكــس مــا يتصــور الــبعض، 
بــل يطلــب مــنهم أن فــالرب ال يقبــل أبــدًا أن يــتعلم شــبابنا العزلــة والتقوقــع، 

 :يكونوا دائمًا 

 .الذى يضئ لكل العالم.. النور ⊥

 .الذى يحفظ العالم من الفساد.. الملح ⊥

وتخمـــر العجـــين ) المس���يح(التـــى تحـــوى ســـر الحيـــاة .. الخمي���رة ⊥
 .كله

 .المعروفة والمقروءة من جميع الناس.. الرسالة ⊥

 .الزكية التى تنتشر بسهولة ودون افتعال.. الرائحة ⊥
 

 : لهذا يجب أن نشجع شبابنا على تقديم
 

 .القدوة الحسنة لجميع الناس ⊥

 .الوعى السليم بالعصر والمجتمع ⊥

 : اإلسهام اإليجابى فى نشاطات المجتمع ⊥
 كاألحزاب والنقابات واتحادات الطالب     
 .والجمعيات    

مغبوط هـو ": روح اإلنتماء للـوطن، متمسـكًا بمبـدأ رب المجـد ⊥
 .)35:20أع ( "أكثر من األخذ العطاء،
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 .نشر المحبة والخير، والعبور إلى اآلخر فى حب حقيقى ⊥

 .عدم التطرف ونفى اآلخر ⊥

 .التربية الحوارية، وقبول التعددية والموضوعية والعقالنية ⊥

 .تنتكسروح الوحدة الوطنية، التى بدونها ال تنمو مصر بل  دعم ⊥

التهــرب مــن تكــاليف المواطنــة  روح الفــداء والعطــاء الســمح، وعــدم ⊥
 .كالتجنيد والضرائب

يجــب أن يحــوى كالمنــا للشــباب كــل هــذا، ليعيشــوا الوصــية المســيحية 

المحبة ال تسـقط "فى الواقع اليـومى، والحيـاة العمليـة، متأكـدين أن 
 .)8:13كو 1(" أبدًا

 

هـــذه بعـــض اللمحـــات عـــن البعـــد اإلنســـانى التكـــاملى، الـــذى يجـــب أن 

 .تنا للشباب، أو حديثنا إليهمنراعيه عند خدم
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 .تنا للشباب، أو حديثنا إليهمنراعيه عند خدم
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كـــان القـــرن العشـــرون قـــرن العلـــم، وســـيكون القـــرن القـــادم قـــرن ســـيطرة 
: وهـــــا نحـــــن نـــــرى التقـــــدم العلمـــــى المـــــذهل فـــــى كافـــــة الميـــــادين. العلـــــم

التكنولوجيـــــا، والمعلومـــــات، واالتصـــــاالت، والفضـــــاء، والطاقـــــة والتســـــلح، 
األمــر الــذى ســيجعل مــن العلــم قيمــة كبــرى فــى حيــاة ... الهندســة الوراثيــة

 ..ر فى القرن القادمالبش
 

مــن هنــا كــان البــد أن يتســلح الخــادم بعلــوم العصــر، ويســتعين بهــا فــى 
 : خدمة الشباب، وعلى األقل نستطيع أن نرصد هذه النقاط

 

η  ضــــرورة أن تتســـــع مـــــدارك خــــادم الشـــــباب، الســـــتيعاب اإلنجـــــازات
العلميــــة، ال فــــى تفاصــــيلها الفنيــــة المدققــــة، لكــــن فــــى مالمحهــــا 

ــــــاة اإلنســــــانالعامــــــة، ونجاحــــــ ــــــى حي ــــــى تأثيرهــــــا عل  روحيــــــًا : ه ف
لـــذلك يجـــب أن يطلـــع خـــادم . وفكريـــًا ونفســـيًا وجســـديًا واجتماعيـــاً 

 : الشباب على
 

علـم  -علـم الـنفس :  منجزات العلوم اإلنسانية مث�ل -أ
 -القيــــادة واإلدارة  -علــــوم االقتصــــاد والسياســــة  -االجتمــــاع 

ــــــة الجنســــــية واألســــــرية  والفلســــــفات  الفكــــــر اإلنســــــانى -التربي
 .والتيارات السائدة

 والتــــى يمكــــن أن :  القض����ايا العلمي����ة المعاص����رة -ب
ـــــــاة اإلنســـــــان، واألســـــــرة، أو تتعـــــــارض مـــــــع  ـــــــؤثر فـــــــى حي  ت

وأمامنا كمجـرد أمثلـة، الهندسـة الوراثيـة، .. الدين أو األخالق
 واالستنســـــــــــــــاخ، ودراســـــــــــــــة احتمـــــــــــــــاالت وجـــــــــــــــود حيـــــــــــــــاة 

ائل علــــى كواكــــب أخــــرى غيــــر األرض، واإلجهــــاض، ووســــ
 تنظـــــيم األســـــرة، ومحاولـــــة إثبـــــات أن الشـــــذوذ الجنســـــى لـــــه 

 .الخ... بعد وراثى

المنج���������زات التكنولوجي���������ة والمعلوماتي���������ة  -ج
سـواء البـث باألقمـار الصـناعية، أو خـدمات :  المعاصرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات   وعث
ل   شـــــبكة االنترنيـــــت أو ثـــــورة االتصــــــاالت التـــــى تكـــــاد تحــــــوِّ

 رة، العـــــــالم ال إلـــــــى قريـــــــة صـــــــغيرة بـــــــل إلـــــــى حجـــــــرة صـــــــغي
ــــتم مــــن خــــالل العولمــــة  بأبعادهــــا   Globalisationإذ ي

السياســـــــية واالقتصـــــــادية والثقافيـــــــة والعلميـــــــة واالجتماعيـــــــة، 
 إمكانيــــــــــــة إختــــــــــــراق هــــــــــــواء الــــــــــــدول وحــــــــــــدودها، بحيــــــــــــث 
ــــــــــة طمــــــــــس الهويــــــــــة الشخصــــــــــية واألخالقيــــــــــة   يــــــــــتم محاول

 The Globalوالدينيـــة والقوميـــة، لحســـاب مـــا يســـمى 

Culture بيـــــــــــــة، أى أن تعــــــــــــم العـــــــــــــالم أى الثقافــــــــــــة الكوك 
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كـــان القـــرن العشـــرون قـــرن العلـــم، وســـيكون القـــرن القـــادم قـــرن ســـيطرة 
: وهـــــا نحـــــن نـــــرى التقـــــدم العلمـــــى المـــــذهل فـــــى كافـــــة الميـــــادين. العلـــــم

التكنولوجيـــــا، والمعلومـــــات، واالتصـــــاالت، والفضـــــاء، والطاقـــــة والتســـــلح، 
األمــر الــذى ســيجعل مــن العلــم قيمــة كبــرى فــى حيــاة ... الهندســة الوراثيــة

 ..ر فى القرن القادمالبش
 

مــن هنــا كــان البــد أن يتســلح الخــادم بعلــوم العصــر، ويســتعين بهــا فــى 
 : خدمة الشباب، وعلى األقل نستطيع أن نرصد هذه النقاط

 

η  ضــــرورة أن تتســـــع مـــــدارك خــــادم الشـــــباب، الســـــتيعاب اإلنجـــــازات
العلميــــة، ال فــــى تفاصــــيلها الفنيــــة المدققــــة، لكــــن فــــى مالمحهــــا 

ــــــاة اإلنســــــانالعامــــــة، ونجاحــــــ ــــــى حي ــــــى تأثيرهــــــا عل  روحيــــــًا : ه ف
لـــذلك يجـــب أن يطلـــع خـــادم . وفكريـــًا ونفســـيًا وجســـديًا واجتماعيـــاً 

 : الشباب على
 

علـم  -علـم الـنفس :  منجزات العلوم اإلنسانية مث�ل -أ
 -القيــــادة واإلدارة  -علــــوم االقتصــــاد والسياســــة  -االجتمــــاع 

ــــــة الجنســــــية واألســــــرية  والفلســــــفات  الفكــــــر اإلنســــــانى -التربي
 .والتيارات السائدة

 والتــــى يمكــــن أن :  القض����ايا العلمي����ة المعاص����رة -ب
ـــــــاة اإلنســـــــان، واألســـــــرة، أو تتعـــــــارض مـــــــع  ـــــــؤثر فـــــــى حي  ت

وأمامنا كمجـرد أمثلـة، الهندسـة الوراثيـة، .. الدين أو األخالق
 واالستنســـــــــــــــاخ، ودراســـــــــــــــة احتمـــــــــــــــاالت وجـــــــــــــــود حيـــــــــــــــاة 

ائل علــــى كواكــــب أخــــرى غيــــر األرض، واإلجهــــاض، ووســــ
 تنظـــــيم األســـــرة، ومحاولـــــة إثبـــــات أن الشـــــذوذ الجنســـــى لـــــه 

 .الخ... بعد وراثى

المنج���������زات التكنولوجي���������ة والمعلوماتي���������ة  -ج
سـواء البـث باألقمـار الصـناعية، أو خـدمات :  المعاصرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات   وعث
ل   شـــــبكة االنترنيـــــت أو ثـــــورة االتصــــــاالت التـــــى تكـــــاد تحــــــوِّ

 رة، العـــــــالم ال إلـــــــى قريـــــــة صـــــــغيرة بـــــــل إلـــــــى حجـــــــرة صـــــــغي
ــــتم مــــن خــــالل العولمــــة  بأبعادهــــا   Globalisationإذ ي

السياســـــــية واالقتصـــــــادية والثقافيـــــــة والعلميـــــــة واالجتماعيـــــــة، 
 إمكانيــــــــــــة إختــــــــــــراق هــــــــــــواء الــــــــــــدول وحــــــــــــدودها، بحيــــــــــــث 
ــــــــــة طمــــــــــس الهويــــــــــة الشخصــــــــــية واألخالقيــــــــــة   يــــــــــتم محاول

 The Globalوالدينيـــة والقوميـــة، لحســـاب مـــا يســـمى 

Culture بيـــــــــــــة، أى أن تعــــــــــــم العـــــــــــــالم أى الثقافــــــــــــة الكوك 



 48 
 

49 

ـــــــة واحـــــــدة  ـــــــت  -ثقاف ـــــــات  -مـــــــع مـــــــرور الوق تمحـــــــو الثقاف
 والحضـــــــــــارات المحليـــــــــــة، بـــــــــــل حتـــــــــــى الهويـــــــــــة القوميـــــــــــة، 

 ..واالنتماء الدينى
 

وفى درس الشباب، والحديث إليهم، يستطيع الخادم أن يسـتخدم الثقافـة 
م العلميـــة، فـــى إقنـــاع الشـــباب أن الحيـــاة فـــى الســـيد المســـيح، وأن االهتمـــا

بالروحيات، هو شئ مفيد ومنطقى ومقبول، حتى علـى المسـتوى العلمـى، 
 : وهذه مجرد أمثلة

 

 .تقديم دراسة عن آثار التدخين المدمرة على صحة الشباب -1
ودراســة عــن آثــار الخمــور وأخطارهــا علــى الســلوك واإلرادة والكبــد  -2

 .والكلى
 ودراســـــــــــة عـــــــــــن اإلدمـــــــــــان، وخطـــــــــــورة تآكـــــــــــل خاليـــــــــــا المـــــــــــخ،  -3

 جرعـــــــــــــــة المـــــــــــــــوت، وأعـــــــــــــــراض االنســـــــــــــــحاب، واحتمـــــــــــــــاالت و 
 .ارتكاب جرائم

ـــــــــه يمكـــــــــن أن يضـــــــــعف روح  -4 ـــــــــون وكيـــــــــف أن  ودراســـــــــة عـــــــــن التليفزي
 الت�������رويح "والتفاعـــــــل لـــــــدى الشـــــــباب، ويعـــــــودهم علـــــــى  القـــــــراءة

، ويجعلهــــــم يتشــــــربون انطباعــــــات واتجاهــــــات خاطئــــــة "الس������لبى
ارة فـى وهناك دراسـات جبـ.. وخطيرة، كالنجاسة واالنحراف والعنف

 .هذه األمور

الجنس�ية الغيري�ة "دراسة النمو الجنسى لدى الشباب من مرحلـة  -5
الجنس���ية الغيري���ة "إلـــى مرحلـــة ) فـــى فتـــرة المراهقـــة" (العام���ة

 ).النضج النفسى الصالح للزواج" (األحادية
 .دراسات فى علوم القيادة واإلدارة -6
مختلفـة نفسـيًا دراسات فى الصحة النفسـية، واألزمـات واألمـراض ال -7

وعقليـــــًا، حتـــــى يســـــتطيع الخـــــادم تمييـــــز مـــــا يقابلـــــه مـــــن مواقـــــف 
ـــًا،  ـــًا وطبي ـــًا وعلمي ـــول الســـليمة، روحي ـــدم لهـــا الحل وشخصـــيات، ويق

 .مستعينًا أحيانًا بالطبيب النفسى
دراسة األدب المعاصر واختيار ما يبنـى، وانتقـاد مـا يهـدم الشـباب  -8

 .روحيًا وأخالقياً 
 .ن المعارضة، ونقدها موضوعياً دراسات فى الفنو  -9

دراســــات فــــى األفكــــار الســــائدة، والفلســــفات، وحتــــى فــــى الثقافــــة  -10
 ...السائدة واألمثال الشعبية

... دراســات فــى السياســة واالقتصــاد وأحــوال اإلنســان فــى العــالم -11
وعـــن أهميـــة الديمقراطيـــة والتربيـــة الحواريـــة فـــى خلـــق شخصـــيات 

ـــــوعى والمســـــاهمة و  المشـــــاركة، فـــــى حيـــــاة األســـــرة، قـــــادرة علـــــى ال
 .والكنيسة، والوطن

ــــــــــــــــــــــة جنســــــــــــــــــــــياً  -12  دراســــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــن األمــــــــــــــــــــــراض المنقول
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ــــــــــدز STD2اختصــــــــــارًا  ، كــــــــــالزهرى والســــــــــيالن والهــــــــــربس واإلي
 .الخ... والكاالميديا

 

أعرف أن هذه دراسـات كثيـرة، ولكـن يمكنـا أن ناخـذ فكـرة بسـيطة غيـر 
تعمقة ولكن سليمة المعلومات، ويمكنا أن نعمل معًا ونوزع العمـل علينـا م

 .كخدام، فيدرس كل منا فى اتجاه معين، ويقدم ثمرة دراساته للشباب
 

إن وجود لمحـة علميـة، ومـادة علميـة فـى العظـة التـى نقـدمها للشـباب، 

 أو فى اإلرشادات واألحاديث الفردية، له أثر كبيـر فـى اقتنـاع الشـباب أن

الـــرب يطلـــب لهـــم الســـعادة والفـــرح، والســـالمة الروحيـــة والفكريـــة والنفســـية 

 .والجسدية واالجتماعية
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الشـــــك أن الهـــــدف النهـــــائى مـــــن خدمـــــة الكلمـــــة، أن تتحـــــول قناعـــــات 

الشـــباب إلـــى ســـلوكيات يوميـــة، فـــى كـــل مجـــاالت الحيـــاة ومواقفهـــا، لـــذلك 

يجـب أن تنتهــى موضـوعاتنا وجلســاتنا الفرديـة مــع الشـباب، إلــى تطبيقــات 

ــــوعظ  ــــيس مــــن خــــالل ال ــــك مــــن خــــالل الحــــوار، ول عمليــــة محــــدودة، وذل

 :وهناك ثالثة كلمات يجب أن نفرق بينهما. قواإلرشاد والتطبي
 

أى فـــرض الـــرأى والرؤيـــا، حتـــى لـــو كانـــت :  القم���ع الفك���رى -أ

 .وهو مرفوض إنسانيًا وشبابياً ... صواباً 

والمقصــود بــه محاولــة إقنــاع الشــباب بمــا :  اإلقن��اع الفك��رى -ب

 .فى أذهاننا، حتى لو كان سليمًا، وهذا غير مقبول أيضاً 

 أى أن يصـــل المخـــدوم إلـــى اقتنـــاع :  شخص���ىاالقتن���اع ال -ج
ــــــى بــــــاألمر، وذلــــــك مــــــن خــــــالل الحــــــوار، والمحبــــــة، وعمــــــل   ذات

 .الروح القدس
واألســلوب الثالــث هــو األجــدى واألكثــر فاعليــة، أمــا األول فمرفــوض، 

 !!والثانى ناقص

 

  م�اذا : "الشـباب آخـر الموضـوع -مـثًال  -لـذلك فـأن يسـأل الخـادم
 ..كون ذلك أسلوبًا مرفوضاً ي" نتعلم من هذا الدرس؟

  ـــق المطلـــوب مـــن بـــاب النصـــيحة، فهـــذا فـــإذا مـــا قلنـــا نحـــن التطبي
 ...أسلوب غير مؤثر

 أما إذا قدمنا التطبيق كأمر إلهى، البد من تنفيـذه خشـية العقـاب ..
 ...فهذا أمر منفر

 ــًا، :  والطريقــة المثلــى هــى أن يقتنــع الشــاب ذاتيــًا وضــميريًا وفكري
التطبيــــق هــــو لبنيــــان حياتــــه، وســــعادته فــــى الــــدنيا  أن الوصــــية أو

فهــذا ســيجعل الشــباب يجاهــد فــى هــذا الطريــق، عــن  ...واآلخــرة
اقتنـــاع وســـعادة، بغيـــة الوصـــول إلـــى الهـــدف الـــذى أحبـــه، والرؤيـــا 
التى اختارهـا لنفسـه، عالمـًا وواثقـًا أن الـرب سيسـند جهـاده، بنعمتـه 

 .اإللهية
 

 :أساليب الوصول إلى التطبيقات 
 

هنــاك أكثــر مــن أســـلوب، يمكــن أن يتبعــه خـــادم الشــباب، لكــى يصـــل 
ولكـن ... معهم إلى تطبيقـات حياتيـة، فـى الموضـوعات المطروحـة علـيهم

، إذا يقـول معلمنـا بـولس فـى "إقناع الروح القدس: "جوهر كل شئ هـو
إن إنجيلنــا لــم يصــر لكــم بــالكالم : "رسـالته إلــى تســالونيكى

روح القــدس، وبيقــين فقــط، بــل بــالقوة أيضــًا، وبــال
" كما تعرفون أى رجال كنا بيـنكم مـن أجلكـم ،شديد
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 .اإللهية
 

 :أساليب الوصول إلى التطبيقات 
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وهنــا يتضــح أن قــوة إقنــاع معلمنــا بــولس ألوالده جــاءت  )5:1تــس 1(
 :من 

 

أى قوة الحجة، وحرارة الكلمـة، علـى أسـاس أن الحيـاة هللا :  القوة -1
روحــــًا وعقـــًال ونفســــًا وجســــدًا : ربـــح حقيقــــى للكيــــان اإلنســـانى كلــــه

بينمـــــا الحيـــــاة فـــــى الخطيئـــــة هـــــى دمـــــار شـــــامل لكـــــل  وعالقـــــات،
 .اإلنسان، فى حياته األرضية واألبدية

ألن فعــل الــروح القــدس فــى حيــاة اإلنســان، :  ال��روح الق��دس -2
 :ليس له بديل آخر، فالروح القدس هو الذى 

 

 يبكت اإلنسان على كل خطيئة، فيقوده إلى التوبة. 
 يرشد اإلنسان إلى الطريق السليم. 
 يقدس اإلنسان ويجعله مليئًا بالثمار الروحية. 
 يعزى اإلنسان كلما ضاقت به الحياة واستبدت به آالمها. 
 يعطى اإلنسان مواهب لخدمة اهللا والكنيسة والبشر. 

فالنـاس ال تريـد كالمـًا منقـوًال مـن كتـب، بقـدر :  اليقين الش�ديد -3
ن تعــــاليم مــــا يريــــدون حيــــاة معاشــــة، وســــلوكًا يعبــــر عمــــا نقولــــه مــــ

ومبادئ، سـواء فـى الحيـاة الشخصـية، أو األسـرية، أو الكنسـية، أو 

كمـا تعرفـون : "لهذا يختتم الرسـول هـذه اآليـة بقولـه.. العامة
. )5:1تـس 1(" أى رجال كنـا بيـنكم مـن أجلكـم

الشــباب فــى حاجــة إلــى نمــوذج بشــرى، أكثــر منــه فــى حاجــة إلــى 
 !واعظ أو فيلسوف

 

قضى ثالثـة أسـابيع فقـط فـى تسـالونيكى،  لذلك، فمع أن الرسول بولس
 :إال أنه أسس فيها كنيسة حية كما يتضح مما يلى 

 

فــى ضــيقات كثيــرة بفــرح الــروح القــدس، :  قب��ل الن��اس الكلم��ة -1
اضـطهاد فالدخول إلى المسيحية كانت تكاليفه باهظة جدًا، بسـبب 

 .)6:1تس 1(اليهود والوثنيين للمسيحيين فى ذلك الزمان 
 لجميع الناس يؤمنون فى مكدونية وفـى أخائيـة :  قدوة صاروا -2

 .)7:1تس 1(
... لـــيس فقـــط فـــى اليونـــان كلهـــا، ولكـــن:  أذاع���وا كلم���ة هللا -3

حتـى  ،فى كل مكان أيضًا قد ذاع إيمانكم بالله"
وهكـذا . )8:1تس 1(" ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئًا

ة أن تحول المخدومون إلـى خـدام، حتـى أن الرسـول لـم يكـن بحاجـ
 .يذهب إلى هذه األماكن الجديدة

 

هذا اليقين الروحى فى حياة وكـالم الخـادم، سـيظهر مـن خـالل وسـائل 
 :متعددة 

 

 وحياته اليومية:  سلوكه الشخصى. 
 فى العظات العامة أو الخدمة الفردية:  كلماته. 
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 وحياته اليومية:  سلوكه الشخصى. 
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 عنــدما تحــين ســاعة االختيــار واإلفــراز والتمييــز، فــى :  مواقف��ه
 .اة اليومية، فى البيت والكنيسة، والمجتمعمصادمات الحي

 مــع الشــباب، حينمــا يجيــب عــن أســئلتهم أو يتنــاقش :  حوارات��ه
 .معهم فى قضية ما

 التــــى يعبــــر فيهــــا الشــــباب عمــــا فــــى :  مجموع����ات العم����ل
 .داخلهم، فيصلوا إلى قناعات سليمة من خالل الحوار المثمر

 أنفســـهم إلـــى لـــدى الشـــباب، ليصـــلوا ب:  إنم���اء روح البح���ث
 .الفكر السليم واالتجاهات البناءة

 فبينمــا هــم يقنعــون المخــدومين بــالطريق :  إع��دادهم للخدم��ة
 .الروحى، سيزداد اقتناعهم به، بعمل روح اهللا فى الجميع

 

العامــة والخاصــة، تســاعدهم فــى اختيــار : ليــت أحاديثنــا إلــى الشــباب 
إلـــــى ســـــعادة الملكـــــوت الطريـــــق الســـــليم، واتخـــــاذ القـــــرار البنـــــاء، وصـــــوًال 

 ).ملكوت القلب، وملكوت السموات(
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من المستحسن أن ال يقف الخادم مع الشباب عند حـدود الـتخلص مـن 

والبد أن يتحرك بفهم نحو اقتناء اإليجابيـات، وتقـديس الحيـاة ... السلبيات

فالشــــاب ... هللا، واالتجــــاه نحــــو خدمــــة اهللا مــــن خــــالل اإلنســــان واآلخــــر

 : المؤمن يجتاز أربع مراحل
 

علـى الخطايـا، والـتخلص مـن  اراالنتصأن يقتنع الشباب بضرورة  -1

ـــــــرات، ويبتعـــــــد عـــــــن أصـــــــدقاء الســـــــوء،  العـــــــادات الســـــــلبية، والعث

ــــة ــــات المختلف ــــات واالنحراف هــــذا أمــــر جــــوهرى طبعــــًا، ... والعبودي

 .ويساعدنا فيه االعتراف

 نفســـــــــــه روحيـــــــــــًا، بوســـــــــــائط  إشـــــــــــباعوأن يبـــــــــــدأ الشـــــــــــباب فـــــــــــى  -2

 ، وقـــــــــــــــــراءة كلمـــــــــــــــــة اهللا،  كالصـــــــــــــــــالة : النعمـــــــــــــــــة المتنوعـــــــــــــــــة

ور االجتماعــــــات الروحيــــــة، والقــــــراءة الروحيــــــة، والتنــــــاول، وحضــــــ

 فهــــــذا أمــــــر إيجــــــابى هــــــام، مــــــن خاللــــــه ... والصــــــوم، والتســــــبيح

ــــى داخــــل الشــــباب ثمــــاره ــــة، الفــــرح، : يثمــــر روح اهللا ف ــــل المحب مث

 الســـــــــــــالم، طـــــــــــــول األنـــــــــــــاة، اللطـــــــــــــف، الصـــــــــــــالح، اإليمـــــــــــــان، 

 .)22:5غل (الوداعة، التعفف 
 لمســــــــــــيح، هــــــــــــيكًال طــــــــــــاهرًا، الشــــــــــــباب للســــــــــــيد ا يتقــــــــــــدسوأن  -3

فكــرًا، وحواســًا، ومشــاعر، وٕارادة، وســلوكًا، : وملكيــة خاصــة للــرب

ـــى ": وأفعـــاًال فـــى حياتـــه اليوميـــة، لدرجـــة أن يقـــول ـــا لحبيب أن
 .فهذه درجة أفضل بالطبع" ...وحبيبى لى

ـــــــيكن دفـــــــع الشـــــــباب نحـــــــو  -4 ـــــــل خدمـــــــة أخوتـــــــهل  ، ســـــــواء فـــــــى حق

ب لـــربطهم بالكنيســـة والســـيد التربيـــة الكنســـية، أو فـــى افتقـــاد الشـــبا

المســـيح، فهـــذا هـــدف جـــوهرى وهـــام، لـــيس فقـــط لخدمـــة اآلخـــرين، 

كأعضـاء فـى جسـد واحـد، ولكــن حتـى فـى خدمـة الشـباب أنفســهم، 

 : ألن الخدمة مفيدة فى

إذ تتكـون للشـباب رؤيـا ... تحديد معالم الشخص�ية روحي�اً  -أ

 .حياتية مقدسة، والتزام بطريق الملكوت

إذ ... سلوك الي�ومى كق�دوة لآلخ�رينضبط مسار ال -ب

 .يعرف خطورة العثرة على حياته وعلى حياة أخوته

مــــن خــــالل ... بنـــــــ����ـاء روحــــــ����ـى مستمـــــ����ـر -ج   

 الممارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوقف ...  الروحي  ف
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من المستحسن أن ال يقف الخادم مع الشباب عند حـدود الـتخلص مـن 

والبد أن يتحرك بفهم نحو اقتناء اإليجابيـات، وتقـديس الحيـاة ... السلبيات

فالشــــاب ... هللا، واالتجــــاه نحــــو خدمــــة اهللا مــــن خــــالل اإلنســــان واآلخــــر

 : المؤمن يجتاز أربع مراحل
 

علـى الخطايـا، والـتخلص مـن  اراالنتصأن يقتنع الشباب بضرورة  -1

ـــــــرات، ويبتعـــــــد عـــــــن أصـــــــدقاء الســـــــوء،  العـــــــادات الســـــــلبية، والعث

ــــة ــــات المختلف ــــات واالنحراف هــــذا أمــــر جــــوهرى طبعــــًا، ... والعبودي

 .ويساعدنا فيه االعتراف

 نفســـــــــــه روحيـــــــــــًا، بوســـــــــــائط  إشـــــــــــباعوأن يبـــــــــــدأ الشـــــــــــباب فـــــــــــى  -2

 ، وقـــــــــــــــــراءة كلمـــــــــــــــــة اهللا،  كالصـــــــــــــــــالة : النعمـــــــــــــــــة المتنوعـــــــــــــــــة
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 الســـــــــــــالم، طـــــــــــــول األنـــــــــــــاة، اللطـــــــــــــف، الصـــــــــــــالح، اإليمـــــــــــــان، 

 .)22:5غل (الوداعة، التعفف 
 لمســــــــــــيح، هــــــــــــيكًال طــــــــــــاهرًا، الشــــــــــــباب للســــــــــــيد ا يتقــــــــــــدسوأن  -3
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ـــــــيكن دفـــــــع الشـــــــباب نحـــــــو  -4 ـــــــل خدمـــــــة أخوتـــــــهل  ، ســـــــواء فـــــــى حق
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كأعضـاء فـى جسـد واحـد، ولكــن حتـى فـى خدمـة الشـباب أنفســهم، 

 : ألن الخدمة مفيدة فى

إذ تتكـون للشـباب رؤيـا ... تحديد معالم الشخص�ية روحي�اً  -أ

 .حياتية مقدسة، والتزام بطريق الملكوت

إذ ... سلوك الي�ومى كق�دوة لآلخ�رينضبط مسار ال -ب

 .يعرف خطورة العثرة على حياته وعلى حياة أخوته

مــــن خــــالل ... بنـــــــ����ـاء روحــــــ����ـى مستمـــــ����ـر -ج   

 الممارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوقف ...  الروحي  ف
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الطري  ف

 .أكيد

 بن������������������������������������������������اء فك������������������������������������������������رى  -د   
 ... مس����������������������������������������������������������������������������������������������������تمر      

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل       

 حتـــى ينمـــو فكريــــًا ... راســـات المقدمـــة أو المطلوبـــة مـــن الخـــادمالد      

 .بطريقة تفيده وتفيد أخوته      

حيـث يخـرج الشـباب مـن ذواتهـم إلـى السـيد ... نمو فى المحبة -هـ

المســيح، وذلــك مــن خــالل عالقتــه بــاآلخر، ســواء اآلخــر الــدينى 

 ...أو االجتماعى
 

البعــــد الكــــرازى  أن تخلــــو خــــدمتنا للشــــباب مــــن هــــذا -إذن  -خطــــر 

 )...فى المجتمع(والشهادى ) داخل الكنيسة(
 

فبالبعــد الكــرازى، يتحــول الشــباب إلــى خــدام فــى حقــول العمــل الكنســى 

. فهنــاك خـدمات كثيــرة فـى الكنيســة... )12أنظــر روميــة (المختلفـة 

 :ففى هذا اإلصحاح نقرأ عن الخدمات التالية 

ــــــــــوعظ الممســــــــــوح  أى اإلنبــــــــــاء بالمســــــــــتقبل، أو:  النب����������وة -1  ال

 ...بالروح

 االهتمــــــــــــام باحتياجـــــــــــــات النــــــــــــاس المختلفـــــــــــــة :  الخدم�������������ة -2

 "...دياكونياً "

روحي����اً والهوتي����اً (شــــرح طريــــق الســــيد المســــيح :  التعل����يم -3
 )...وعقائدياً وكنسياً 

 ...حث الناس على التوبة والعودة إلى اهللا:  الوعظ -4

 .سخاءب... عطاء المادة والجهد والوقت:  العطاء -5

 ...خدمات اإلدارة والتنظيم والقيادة:  التدبير -6

الفقـــراء، والمرضـــى والمعـــوقين  الـــرب خـــدمات أحبـــاء:  الرحم���ة -7

.. والمســنين والمكفـــوفين والصــم والـــبكم واألميــين والمتخلفـــين عقليـــاً 

 .الخ

 .عالقات المحبة مع كل المواطنين:  المحبة -8

 .خدمة الصلوات والتسبيح:  العبادة -9

 .مع الفرحين والباكين:  المشاركة -10

 .خدمة الخدام أو الفقراء أيضاً :  القديسين -11

 .رعايتهم واالهتمام باحتياجاتهم:  الغرباء -12
 

وبالبعــد الشــهادى، يقــدم الشــاب المســيحى مســيحه حبــًا وخدمــة لآلخــر 

 : فهو الذى أوصانا أن نصيرفى المجتمع، 

Π  ًدًا فلول الظلمةينتشر فى كل مكان طار ...  نورا. 
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فبالبعــد الكــرازى، يتحــول الشــباب إلــى خــدام فــى حقــول العمــل الكنســى 

. فهنــاك خـدمات كثيــرة فـى الكنيســة... )12أنظــر روميــة (المختلفـة 
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 ...بالروح
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الفقـــراء، والمرضـــى والمعـــوقين  الـــرب خـــدمات أحبـــاء:  الرحم���ة -7
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 .الخ

 .عالقات المحبة مع كل المواطنين:  المحبة -8

 .خدمة الصلوات والتسبيح:  العبادة -9

 .مع الفرحين والباكين:  المشاركة -10
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وبالبعــد الشــهادى، يقــدم الشــاب المســيحى مســيحه حبــًا وخدمــة لآلخــر 

 : فهو الذى أوصانا أن نصيرفى المجتمع، 

Π  ًدًا فلول الظلمةينتشر فى كل مكان طار ...  نورا. 
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Π  ًإذ يــذوب دون أن .. يعطــى حفظــًا للعــالم مــن الفســاد...  وملح��ا

 .يضيع

Π أثنـــاء حركـــة .. تنتشـــر فـــى تلقائيـــة ويســـر...  ورائح���ة زكي���ة

 .الحياة اليومية

Π بســبب البكتريــا الحيــة .. تخمــر العجــين كلــه...  وخمي��رة حي��ة

ـــة الكامنـــة .. الكامنـــة فـــى الخميـــرة ـــافرمـــزًا للحيـــاة الروحي بالســـيد  ين

 .المسيح

Π إذ يــــرى النــــاس .. مــــن جميــــع النــــاس...  ورس����الة مق����روءة

 .أعمالنا الحسنة، فيمجدوا أبانا الذى فى السموات
 

 إن خــــــــادم الشــــــــباب األمــــــــين، وبــــــــاألحرى أب االعتــــــــراف، يجــــــــب أن 

 يخـــــــرج بمخدوميـــــــه مـــــــن دائـــــــرة االنحصـــــــار فـــــــى الـــــــذات، إلـــــــى دائــــــــرة 

 ادة األمينـــــــة، مـــــــع تحـــــــذير العطـــــــاء والحـــــــب لآلخـــــــر، والخدمـــــــة، والشـــــــه

 جـــــوهرى أن يحفـــــظ اإلنســـــان نفســـــه بـــــال دنـــــس فـــــى العـــــالم، وأنـــــه بينمـــــا 

 التــى تجعلــه يســير " المرون��ة القوي��ة"يتفاعــل مــع اآلخــرين يســلك بمــنهج 

 مــــــــع اآلخــــــــرين فــــــــى الطريــــــــق حينمــــــــا يكــــــــون ســــــــليمًا، ويرجــــــــع عــــــــنهم 

ــــادون منــــاطق الخطــــأ ــــى شــــبع روحــــى .. حينمــــا يرت ــــاج إل وهــــذا أمــــر يحت

ــــــة، وٕارشــــــاد األب الروحــــــى ومســــــئول الخدمــــــة، مســــــتم  ر، واســــــتنارة فكري

.. مع ضمير حّى يسـتجيب بسـرعة لـوخزات الـروح وآيـات الكتـاب المقـدس

ومـــن خـــالل هـــذا التفاعـــل المجتمعـــى، يصـــير اإلنســـان المســـيحى شـــاهدًا 

 .أمينًا للرب
 

ƒ إن االنحصار فى الذات هو طريق االنحسار... 

ƒ س، فهو طريق االنتصارأما االنتشار بالحب المقد... 

ƒ مغبوط هو العطاء أكثـر مـن األخـذ": ألـم يقـل الـرب" 

 .)35:20أع (
 

 ونعمة الرب فلتشملنا جميعاً،
++++++ 
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