
  ٢١الخدمة والقرن الـ 

  األساس العقيدي للحيــاة
  :مقدمة عامة 

أوفر ( وأن تكون لهم حياة أفضل      ) حقيقية  (  هدف الخدمة هو هدف رب المجد ، أن يكون للناس حياة             ما هو هدف الخدمة ؟    

اة      ) . وأغني   ر الحي ة أذن هو تغيي د      هدف الخدم سان الجدي اء األن ذا إال ببن تم ه ة ال .  وال ي سان    التربي اء اإلن  مسيحية هي بن

اره ، و           غرس االتجاهات السليمة  بمعنى   ة أظف د في نعوم اه هو     في جيل بأآمله يدرج إلي الكنيسة و هو بع المقصود باالتج

   . فكرة يقتنع بها اإلنسان أوال ثم يتحمس لها ثانيا ، ثم يسلك على هداها أخيرًا

يم قاص              دارس حين جعلت التعل ا أن ينتهي                  وليست التربية بمنطق الم شباب و م ول ال ى معلومات تصب صبا في عق را عل

ة             !! االمتحان حتى تذهب إلى النسيان دون أن تمس فكره أو مشاعره بسوء              ذه الطريق يم به ة التعل ه آراهي سوى أن تغرس في

الفكر     حين خلقه على صورته وم    التربية بمعنى تفجير الطاقات الجبارة حقا التى وضعها اهللا في اإلنسان          إنما  ..  زه ب ه فمي ثال

ا                   شاب آل م ه ، فتلغى من ال شل مخيلت ه وت الحر واإلرادة المستقلة والخيال الطليق ، فتأتى مدارسنا لتقيد فكره و تفكك أرادت

ه فحسب ،                          ى موطئ قدمي ميزه اهللا به عن البهائم وال يبقى له أال أن يحيا آالسائمة ، يعيش ليأآل ، ويكسب لينفق ، وينظر إل

  .ه أنا ومن بعدى الطوفان والكل شعار

درك  التربية السليمة هي التى تنير الطريق أمام الفرد ليكتشف وزناته الثمينة        التى وهبها له الخالق فيدرك قيمته عند اهللا وي

ه      أن ال قيمة لوزناته بل وال معنى لحياته أن لم يكن عضوا في جسد آبير يجمع الكل              في نفس الوقت     رد ب ا يتف ه م  ، عضو ل

  . ، بل جسد األنسانية بأسرها جسد الكنيسةلكن هذه الموهبة لن تنمو وتثمر إال في خدمة الجسد الكبير حقا و

والتربية السليمة هي التى تفتح عيني اإلنسان وتشحذ ذهنه ليرى ما يستجد من حوله آل يوم بل آل ساعة فيرى عالما 

 جيل يستكمل سيطرته وسيادته على الكون ، الكون الذي يتقارب ، ويرى وحوشا تتحفز ، ويرى علما ينطلق ، وجيال وراء

  .ما صنعه اهللا أال ليسيطر عليه تاج خليقته اإلنسان الجديد والذي يتجدد آل لحظة بعمل روح اهللا فيه 

س                  ليست العقيدة ترفًا فكريًا ،     ة لكل إن وي للغاي . ان  نثير حوله المناقشات والمناظرات لنستمتع بالجدل ، ولكن العقيدة شئ حي

سان  ستطيع اإلن سان -ال ي ل  - آي إن م يكتم سمائية ل دة ال ين آانت العقي ة ، ح ي العصور القديم دات ، وف ر معتق ا بغي  أن يحي

اة          ستمرون في الحي اس أن ي ستطيع الن ة ، ال ي إعالنها بعد ، أخترع الناس األساطير لكي يصلوا إلى إجابات على أسئلة حيوي

د                 من أنا ؟ ولماذا   . بدون معرفتها    ن أذهب بع  خلقت ؟ من الذي خلقنى وآيف خلقنى ؟ ، وما دمت أحيا فلماذا أموت ؟ والى أي

  ..الموت ؟ ، وإذا آان اهللا عادال فلماذا ال تتساوى الحظوظ في الدنيا ؟ 

العقيدة المسيحية هي اإلجابة السليمة على هذه األسئلة ، أعلنت لإلنسان لكي يتمكن من الحياة بطمأنينة ، ولكي                  

  .ستطيع االستمرار في هذه الحياة بفرح ولكي يتطلع إلى المستقبل برجاء ي

   وبين الحديث عن الذات اإللهية   Theologyوقبل أن نبدأ البد أن نوضح أن هناك فرقًا بين الحديث عن الالهوت العقيدى               

Divinity .      ي اج     الذات اإللهية ال يمكن أن يحتويها عقل ، وال يمكن إلنسان أن يفهمها ول ا وال يحت ه أن يفهمه ًا من س مطلوب

اس يخلطون       الالهوت فهو فكر اهللا المعلن للبشر ، أعلنه اهللا لنا لكي نفهمه ونحيا به             أما  . إلى أن يفهمها      ، ولكن بعض الن

ك القصة             عن عمد بين المسألتين ، وآلما تحدث شخص عن الالهوت قالوا أن هذا الكالم يجرح الالهوت ، ثم رددوا عليه تل

داس اإللهي         ... عن الرجل الذي أراد أن يضع البحر في حفرة صغيرة            صفها الق ر  " نعم ذات اهللا فوق آل استيعاب آما ي غي

ل نتحدث عن        ،  " المحوى ، غير الموصوف ، غير المنطوق به          ة ، ب ذات الفائق و لكننا هنا لسنا بصدد الحديث عن هذه ال

ي   ا لك ا لن م يعلنه اس ، ل ا اهللا للن ور أعلنه ل    أم لوب للعم ى أس ا إل ستوعبها ونترجمه ها ون ي ندرس ل لك ا ، ب ار فيه  نحت



ار في شرحها            . والتعامل مع أنفسنا ومع من حولنا    سة الكب و الكني اذا استفاض معلم دة فلم أ دراسة العقي ولو آان من الخط

  .وتفصيلها للناس 

د         ، واستيعابها أمر حيوي للغايفهم العقيدة أذن شيء ضروري للحياة السوية     ا ، والب دنا أن أردن اول ي ُر في متن ة ، وهو أم

  .أن نريد ألن العقيدة المعاشة هي السبيل إلى حياة الفرح والطمأنينة والسالم ، الحياة األفضل التي يريدها لنا رب المجد 

  :أسلوب شرح العقيدة السائد في اجتماعات الشباب 

اك          عادة ما يتم تناول الموضوعات العقائدية بمنهج أننا ن         ثال هن ين تطرفين ، فم حن األفضل  ونحن األصح ، ونحن الوسط ب

وذآس  -من يهدر آرامة العذراء ، وهناك من يبالغ في تكريمها ، أما نحن      ل     - معشر األرث ا الواجب دون تهوي ا حقه  فنعطيه

ين الطوائف                     . أو تهوين    روق ب ى االعتراضات ، وتوضيح الف الرد عل ذا ال خالف      .وتمتلئ أغلب الكتب بما يسمى ب ل ه وآ

دة               على أهميته و ضرورته ، و لكنه       ين في العقي ر المتفق ؤمنين          موجه لغير المؤمنين بالمسيح أو لغي اذا عن الم  ، ولكن م

  !! المصدقين ولكنهم يحتاجون إلى الفهم السليم 

ن يحيا الناس في سعادة    أ هو نفسه الهدف من آل ما نفعله من خالل آل نشاطات الخدمة والتعليم ،                الهدف من شرح العقيدة   

سة              وفرح دائم ، أن يحقق آل منا قصد اهللا من خلقته ، فيكون نورًا للعالم وملحًا لألرض وعضوًا في جسد المسيح ، الكني

   ..الحية

  أهم سمات العصر 
  : سيادة المنهج العلمي -١

تيعاب  أن الضرر األساسي الذي ينجم عن الخفض من شأن العقل هو ما ينبني علي ذلك من ال      قصور الشديد عن اس

في آل حقبة زمنية ، يصل الناس ، بعد محاوالت مضنية             هو أنه    – بإيجاز شديد    –أن المسألة   . متغيرات العصر ومعطياته    

ا في التصدي للمشكالت         إلى أسلوب للتفكير ، واتجاهات للحياة ، يتأآدون من سالمتها ، إذ برهنت علي صالحيتها ونفعه

  .نها في حياتهم الملحة التي يقابلو

ة                               ق المعرف ة، وتطبي دؤوب عن المعرف ة ، عصر البحث ال ( وال خالف في أن عصرنا هذا هو عصر العقل، عصر المعرف

وقدم العلم حلوال .. ، لقد جرب الناس األسلوب العلمي لحل مشاآل الصحة والغذاء واألمن والتعليم واإلسكان       ) التكنولوجيا  

ر                لهذه المشاآل وما زال يقدم ج      اة أآث ل الحي ه وهو يجع م يترآون دا ، ول ه أب العلم وال يترآون ديدا آل يوم ، فتمسك الناس ب

سان                   صورة اهللا في اإلن ى عظيم ل ار الحر    يسرا وأمانا آل يوم ، ولم نترآه وهو تجل هو عصر   .  ، الفكر واإلرادة واالختي

م أذن  م ال…العل ون أن العل ضونه، ويقول م فيرف ى العل اس إل م  وينظر الن ضم العل عارات ت سمع ش د ن ان، وق ع األيم ق م  يتف

م           ا للعل واأليمان معا، ولكننا في قرارة أنفسنا ال نطيق المنهج العلمي، وقد يدرس الشخص أحدث العلوم ، بل قد يصبح مدرس

  .، ولكنه نادرا ما يترجم دراسته إلى سلوك وحياة 

اعي هائ           د أن انقضي زمن                 لوالخطورة أن سيادة المنهج العلمي لها مردود اجتم اة بع اع الحي سارع إيق د ت  ، فق

رار شرآة                    البريد ليأتي زمن الفاآس والبريد اإللكتروني ، وأصبحت المعلومة متاحة للجميع ، فتحتم أن يكون الق

شار                 .   الخ    …بين الجميع    ات ، وسرعة انت ين المجتمع سيادة العلم أذن يستتبعها بالضرورة سقوط الحواجز ب

ة من    ة     الفكر وغلب شرآة والديمقراطي سألة وقت         طق ال ط م ا فق القطع وسائل      ..   ، أنه نهج العلمي إذن يخدم ب الم

  .التربية المسيحية إذا أستخدم بفهم وذآاء وإخالص 

  : غلبة المادية -٢

ر      ر مباش سان أو غي واس اإلن ر بح شكل مباش وس والمحسوس ب ور والملم ع المنظ ل م ه يتعام ن مجاالت ل م ى آ م ف أن العل

ى                        .  األجهزة المتطورة    بواسطة ى جانب أسباب أخرى أدى إل ة إل اة اليومي سريع للحي شكيله ال م وت أن المنجزات المبهرة للعل



سيطرة المنهج المادي االستهالآي على الحياة ، وربط النجاح في الحياة بما يحققه الفرد من مستوى للمعيشة وما يحوزه من              

ا                    ولكن هذا االتجاه على عيوبه يلف     . مقتنيات   ع به ى يقن ر مستوى الضروريات الت ى تغي ت نظر العاملين فى مجال الكنيسة ال

.الفرد ومسئولية الخدمة الكنسية نحو مساعدته فى توفير هذا الحد األدنى 

  : تطور وسائل االتصال -٣

راد   والحق أنه ليس مجرد تطور ولكنها ثورة حقيقية وصلت إلى إمكانية         .. وهذا أيضا من ثمار العلم الحديث        ين أف  عقد لقاء ب

في قارات مختلفة وآل في بيته ، والى أن يرى اإلنسان الحدث لحظة وقوعه ، والى تبادل للمعلومات بشكل لم يسبق له مثيل                  

ر               د          . ، والى انعدام إمكانية حفظ األسرار حتى الشخصية منها إلى حد آبي رة من تعمي اآن آثي د تمكنت المسيحيون فى أم وق

شار              هذه الوسائل فأصب   نفس والفكر ويكرز بالمسيح ، فضال عن أنت ي ال را يبن دم فك دة تق ع عدي حنا نجد على األنترنت مواق

  األقراص المدمجة تحمل الى الفرد المعلومة والدرس بيسر وتشويق 

  : الغول اإلعالمي -٤

يلم   ة " فى ف ة المجنون ة  " المدين ذ شهور قليل ذي عرض من ري وسائل اإلعالم وهي ترسم صورة  ال ا ن ة لشخص م  وردي

رى                 نفس الشخص ون نفس الوسائل يرسم صورة سيئة ل ة أذا ب د ساعات قليل ا ، وبع ويصدقها الجميع بل ويتحمسون له

د            نفس المجتمع يصدقها وبنفس الدرجة من الحماس       ل هي في أي ارة ليست متاحة للكل ب ة الجب ذه اآلل  ، والخطورة أن ه

ة           عمالقة تذيع ما تختاره وتكرر ما ترى فيه م          واد درامي ار وآراء وم انة اإلعالم ،         . صلحتها من أخب ذا استطاعت ترس وهك

ه ،  أن تحقق صياغة لألفكار وغرسا لالتجاهات على مستوى العالم    مستخدمة وسائل االتصال الحديثة ،        يصعب الهروب من

ثمن                       ان ال ا آ ه مهم ون ألي ع يتحرق اة أصبح الجمي ل وأص  بل رسمت صورة ألسلوب معين في الحي دوة    ، ب بح النموذج والق

وم من                         ا نلمسه آل ي شعة، أو م ا يحدث من جرائم ب د م يس ببعي للشباب هو أبطال المواد التليفزيونية وآيف يتصرفون ، ول

  .تسيب للعالقات بين الجنسين ، وأن آانت وسائل األعالم ليست هي المسئول الوحيد 

  : االتجاه إلى العولمة -٥

واد     بعد أن وصلت رأسمالية الغرب إل      ى درجة التشبع داخل مجتمعاتها بدأت موجة الزحف االستعماري بحثا عن مصادر للم

ابرة                             ة ع شرآات العمالق د تكونت ال ى جيوش وأساطيل ، فق اج إل ذا يحت د ه األولية وعن أسواق لمنتجاتها ، ولكن اآلن لم يع

د         القارات وقى سبيلها لزيادة سيطرتها على شعوب العالم يكفى أن نسيطر على األ             عالم واإلعالن ووسائل االتصال لكي تعي

ة              صياغة أذواق الناس وتعيد خلق احتياجاتهم ، فضال عن اتفاقية الجات وغيرها في اتجاه تذويب الحدود ، ونقل القوة الحقيقي

  .من أيدي الشعوب إلى أيدي من يملك هذه الوسائل 

  : تفكك المؤسسات -٦

ل األسرة و          أن أهمية التربية السليمة التي تبنى الش     دة مث زداد مع تراجع دور المؤسسات العتي ول ت خصية آما أسلفنا الق

 ، فمع عجز أغلب األسر عن توفير األمان والزواج والمسكن والحياة الميسرة ألبنائها ، ومع نقص فرص       الدولة و الكنيسة  

شاب           العمل المتاحة ، وانهزام الدخول المحددة أمام غول األسعار والتضخم ، ال بديل عن              شق ال اة لي  الكفاح المستمر في الحي

ة ،    اة آريم ن خالل حي ه م ق ذات ه تحقي وفر ل ة ت ى مكان ا و يبن سه طريق ى الشخصية  لنف ي تبن ي الت سليمة ه ة ال  أن التربي

دة ،              المكافحة وليست المستسلمة بأي حال     انى من           ، وليس تآآل دور المؤسسات هو المشكلة الوحي سة يع أن شباب الكني ف

ر ضابط          مجتمع يعي  ة شرسة بغي ة ، و تحوالت اجتماعي ة متالطم ا  ش في حالة من السيولة والضباب ، تيارات فكري  ، و م

   ما دام يفتقر إلى فكر خاص به - أية موجة -أيسر أن يتحول الشاب إلى موقف المتفرج الالمبالى أو إلى  مسايرة الموجة 

  



  وما تأثير ذلك على الشباب ؟

العجز عن  ، واالنخراط في السباق المميت نحو المتعة والتميز الفردي وبالتالي يار المادياالنجراف في سياق الت -١

  . من مقوالت إيمانية ورجاء في الحياة األبدية التمسك بما ال يرى

اة الالهث             تقطع األنفاس  -٢ اع الحي اة المسيحية            مع سرعة إيق ار الحي شغال الكامل عن اختب  وتأمل الفكر المسيحي       واالن

  .والته في مصادرها المختلفة ومق

ة     -٣ ة واألناني نهج النفعي ام م سليمة أم يم ال ادئ والق ي تضع   تراجع المب سوق الت يم ال يادة ق دا للنجاح هو   ، وس ا واح مقياس

  . مهما آان الثمن تحقيق أآبر قدر من الربح وأآبر قدر من القوة

زام بمنظور القداسة آم       -٤ العجز عن االلت اع بأستحالتها ، فضال عن       اإلحساس ب سيحي ، وشيوع أنطب يم الم ه التعل ا يقدم

  .رفض الشباب للمنظور الذي يقدمه التعليم المسيحي السائد لشكل ومحتوى العالقات اإلنسانية 

   الربط بين المقوالت الدينية والماضي ، والعجز عن أدراك البعد المستقبلي للعقيدة المسيحية -٥

ة والمتعصبة                غير العقالنية تعاظم ردود الفعل     -٦  مثل تزايد العنف وارتفاع معدالت الجريمة ، فضال عن المواقف المتزمت

اء في خضم آل                          ان واالنتم ا عن اآلم شاب المرتبك بحث ه ال ضد آل ما هو جديد ، مما ال يقبله الشاب السوي ، بينما يلجأ ألي

  .هذه المتغيرات 

  :إشكالية التعليم و التربية في الكنيسة 

ر حر طليق ،                -١ ى فك ا تؤسس عل اء الشخصية المكافحة هي أنه ات و بن  أن مشكلة التربية التي تسعى إلى تفجير الطاق

ة ،              ولكن العقيدة المسيحية مبنية على ثوابت      سئولية الخدم ون م ر دون        ، وهنا الجهد المطلوب ممن يتحمل آيف ينطلق الفك

ال        إخالل بالثوابت اإليمانية والتي بدونها يصبح ما       ى الرم ؤدى               .  نبنيه مؤسسا عل د ت ة الفكر ق بعض أن حري د يخشى ال وق

ى   سيح إل ر الم رجم فك واقفي وأت ر ، ألوصل م ادم أال أتوقف عن التفكي ي آخ صًا أن من واجب د مخل ي أعتق ة لكنن ى البلبل إل

سة       هو أن أمتحن أفكاري مع أخوتي         ضمان عدم الجنوح في أية شطحات فكرية      إن  . مواقف وحياة يومية     ة والكني في الخدم

ي               ومي     في حوار متصل ومفتوح في محبة دون جدل ، وأن يكون ل انون الروحي الي ر       الق  المرتب مع األب الروحي المختب

  ...المستنير بالروح القدس ، وأن أشبع مجددًا من جسد الرب ودمه ومن فكر الرب المعلن فى الكتاب المقدس 

شاب      ساسًا على غير المنظور ،  أن التعليم في المجال الديني يبنى أ      -٢ ان اليقيني دون أن يجنح ال ذا األيم آيف أذن نعمق ه

   ، آيف يسعى وهو مؤمن بغير المنظور في عالم منظور ومحسوس ؟إلى التواآل و األيمان السلبي الغيبي

 آيف  وع طبيعي ، و لكن   أن اآتشاف و تنمية الوزنات في الشخصية ،البد و أن يؤدى حتما إلى التعدد و التنوع ، وهو تن        -٣

سة جسد المسيح                افر و التمزق ؟      نرسخ هذا التعدد في إطار التكامل في الجسد الواحد ، الكني ى التن دد إل ؤدى التع  ، وال ي

  … ولكن لكل مشكلة حل ……

  ما العمــــل إذن ؟

  : ربط العقيدة بالحياة اليومية -١

.  ، وإعادة توضيح الصلة بين العقائد العظمي وآيان اإلنسان العاديإلى صياغة الفكر اإليماني بمفردات الشاب نحتاج أوال 

ما ضرورة استيعابي لسر الثالوث في تشكيل تعامالتي مع نفسي ومع الناس ، ما هو انعكاس فهمي لحقيقة التجسد على 

 ذلك مع تناقضات الحياة سلوآي تجاه الطبيعة المادية وفى تطلعاتي إلى غد أفضل ، ما هو مفهوم العدل اإللهي وآيف يستقيم

وهل المسيحي الحقيقي هو الذي ينعزل عن العالم ، أم الذي يحمل مسئولية العالم ، هل المسيحى الحقيقي هو الذي يجاهد . 

ما الذي يعود علي عندما أن أرفض آسبا يأتيني بأسلوب . ألجل خالص نفسه فقط ، أم الذى يكدح ألجل سعادة من حوله ؟ 

أبى نجاحا قائما على الغش ؟ ما الذي أربحه عندما أرفض عالقة مع الجنس اآلخر ، عالقة ممتعة دون ملتٍو ، أو أن أ



التزامات أو مسئوليات ؟ ، ما هو الكسب الذي أحققه عندما أتسامح فى حقي وعندما ال أطالب بما هو لي ؟ إن الفهم السليم 

سئلة المصيرية ، وهو الذي يهدم ذلك الجدار الزائف بين ما أومن المعاش للعقيدة هو الذي يقدم إجابات قوية على آل هذه األ

  .به وما أحياه آل يوم 

ة            ة راسخة    وحماس قلبي    إن الشاب حينما يتبع المسيح عن قناعة عقلي د والثابت          وثق ة المسيح ربحه األآي أن في تبعي  ب

ستطيع        دائم ، ي ا ال سعادة والرض ع ال ى ونب ذي ال يفن ز ال شاب  -والكن ذا ال ع     - ه ارات الطم شر وتي واءات ال اوم إغ  أن يق

ه            واالستهالك الشره التي تسود العالم ،        ه من قناعات في داخل ستمد مبادئ ه ي سلكون        ألن شباب ي رين من ال رى آثي ا ن  ، بينم

  .داخل الكنيسة بشكل وخارجها بشكل آخر ، ألن مواقفهم مجرد مسايرة للجو المحيط بهم أيا آان 

  :وحية بما فيها األنشطة الشبابية على أساس عقيدى   تأسيس الممارسات الر-٢

 ، لماذا نصلى وآيف نصلى ، لماذا نخدم في الكنيسة وآيف نخدم ،              تأصيل واضح تماما لكل ممارسة روحية     نحتاج ثانيا الى    

ام                        سبحة ومسرحيات ورحالت وحفالت وآيف ينبغي أن تق رق للت شا    . لماذا نقيم أياما رياضية وروحية وف ل ن ا   أن لك ط مم

  . ما هو هذا األساس وآيف ينعكس على أسلوب خدمتنا سبق أساس في عالقتنا باهللا ونمو حياتنا في المسيح ،

ساني          ال وجداني ،         أن ربط الممارسات والنشاطات بالعقيدة يربطها بالتالي بالكيان اإلن  ، فتصبح الصالة ليست مجرد أنفع

درك أن سان ي ن إن ابع م اج صميمي ن ة ألحتي ل تلبي صالة ، ب صلة وال ذه ال عادته أال به ستقيم س وده وال ت و مصدر وج  اهللا ه

ى                          ة ال روح العاقل تياق ال اغم مع أش سان للتن ادى فى األن ويصبح الصوم ليس مجرد تدريب لألرادة ، بل أستدعاء للجانب الم

س     رب لإلن ة ال ه محب تعلنت في ال أس أول مج ادة آ ى الم روح عل يطرة ال د س ا وتأآي صد وجوده ق ق وم تحقي صبح للي ان ، وي

ين           شرآة ب ة ال ات وتنمي شاف الوزن ا ألآت الرياضى نفس األهمية المعطاة لليوم الروحى ، وتصبح الرحلة والحفلة مجاال رائع

  ..أعضاء الجسد الواحد وتصبح مائدة األغابى أمتدادا لمائدة األفخارستيا  

  :ة السالم والفرح  شرح الفضائل المسيحية على أنها ضرورة حياتية وطريق إلى حيا-٣

سيحية          ضيلة الم ي الف ا ال ذ وصايا         . نحتاج ثالثا الي توضيح منظورن ا لمجرد تنفي سعي أليه ذاتها ، وال ن ي ل فالفضائل ال تقتن

ى           الرب ، بل لتكون وسيلة لحياة الفرح فالتواضع والنسك وطول األناة والوداعة              ا لمجرد الحصول عل ال نسعى إليها لنقتنيه

 ، إنما أجاهد بمعونة عمل الروح القدس في    األبدية ، بل بدونها سنعيش حياة تعسة متعبة هنا على األرض          مكان في الحياة  

  فاية المادية والتآلف مع من حوليوصايا ترسم لي طريق السالم الداخلي والكالداخلي ليس لمجرد تنفيذ وصايا الرب بل ألن 

  : لة  صياغة الفكر التعليمي بما يفك الثنائيات المفتع-٤

ين الجسد                  ان ، وب م واإليم ين العل ة ب ر حول التناقضات المفتعل د آبي ا جه در فيه نحتاج الي تصفية المعارك القائمة والتي يه

شة         سان ومناق ادي في اإلن ة الجانب الم والروح ، وبين الكنيسة والعالم ، وبين الفكر والعاطفة ، لنصل بشبابنا الى قبول حقيق

ة أصال ؟               مقولة أن اهللا يريدنا أن     ى أن     !  نتشبه بالمالئكة ، فلو آان اهللا يرد ذلك فلم لم يخلقنا مالئك بابنا ال دامنا وش ولنصل بخ

العلم المادي الملموس هو المجال الذي تستعلن فيه حكمة خالق الكون وهو المجال الذي يحقق فيه األنسان سيادته على الكون             

ار األخالقي وهو           وهو الوسيلة الذي يتجلى فيها الجانب األسمى من            دعوم باإلختي ل الم ى العق سان ، أعن صورة اهللا فى اإلن

م                   أيضا الذي به     د العل ه ي ا قصرت عن ة م درة األلهي رب   يبذل اإلنسان أألقصي جهده ، ثم يأتي األيمان ليقدم بالق دخل ال  ، يت

  .ائمين خلف الفتة اإليمان ليكمل ما عجز عنه جهد الخادم المخلص ، فالرب ال يعين الكسالي أو المتواآلين أو الن

  : أستعالن البعد المستقبلي للفكر المسيحي هنا على األرض وفى الحياة األبدية -٥

د   نحتاج أيضا الي تصحيح صورة خاطئة منتشرة فى أذهان الشباب ،        م يع أن الفكر المسيحي مرتبط بعصر فات وأنقضي ول

ذي                      ، ويؤآد هذا لألسف الشدي     آافيا لمواجهة العصر الحديث    ي ال ا عل ا مضي ، وأتحسر دائم ا بم شهد دائم ادم أست د أنني آخ

ي         . مضى ، وأتمني دائما أن يعود الى ما آانوا عليه في زمن مضي           الزمن ال ود ب ستطيع أن تع دنيا ال ت وة في ال أن أعظم ق



الم ال  . مة المسيح  الوراء ، وروح الرب يشهد له فى آل عصر ، وليس للنمو في المسيح حد ، بل نسعى للنمو إلى ملء قا                 الع

اس         . يبقى على حال ، و الشاب الذي تلده الكنيسة اليوم سيواجه مجتمع الغد وليس مجتمع اليوم                  ا و للن نحن نسعى لألفضل لن

دا في أي مجال فال حدود لألفضل              ة المسيح           . ، فال ينبغي أن نكتفي أب رز محب وم تف وم ، وفى آل ي سان يتجدد آل ي واإلن

   "١٢: ٤ أف –تكميل القديسين " لخدمة ، ويوما بعد يوم نسعى الي ما أسماه الكتاب المقدس أساليب متنوعة ل

وال يعنى تمسكنا بالتراث أن نتجمد عند  ، فلنأخذ من آنزه ما نحل به مشاآلنا ، وتراث الكنيسة الحي سالح جبار من عدتنا

لمتغيرات فيه ، بل وأن يتأسس اتجاه تكرار مراجعة أشكال معينة ، من هنا تأتى أهمية فرز التراث لتحديد الثوابت وا

فليس آل ) . بالطبع هذه المالحظة للقائمين على الخدمة وليست للشباب        ( أساليب الخدمة وتوجهاتها بصفة دورية

د ، ولكن  والذي نتمسك به دون ترد…قديم بتراث ، فهناك التراث المسلم بالدماء مثل العقائد والكتاب المقدس واألسرار 

التمسك بالتراث ال يعني التمسك بشكل أجتماع الشباب أو أسلوب األفتقاد أو طريقة أدارة الخدمة أو أسلوب الوعظ والتعليم ، 

ورب أسلوب للخدمة آان نافعا لجيل . فكل هذه ليست بتراث ، والتجديد مطلوب دائما ، لمواجهة مستجدات آل عصر 

  الى خطط للعمل والدرس والتدريبهذا بعض ما نحتاجه ، ولنفكر آيف نترجم هذا . يوم الستينات لم يعد مناسبا لشباب ال

  :تفرد التعليم و التربية في الكنيسة 

ة ،                          وق الطاق ات ف ى إمكان يال ، وستحتاج إل ًا ثق شكل ستكون عبئ ذا ال ة  به بعض أن الخدم شعر ال ا ال يجب أن   سوف ي ولكنن

و         روح القدس    ننسى أبدا أن لدينا آل غنى المسيح وق ون المخلصون المصلون         ة ال ستطيعه الخدام المؤمن ا ي  ، وال حدود لم

أن أي منهج للتعليم خارج الكنيسة يفترض تنفيذ سياسته معتمدًا على من يقومون بالتدريس والتدريب ، ويحصر                . المثابرون  

وق ا                 ام تعليمي في           ألحالم ،  عمله في إطار تعديل السلوك المكتسب ، أما في الكنيسة فهناك امتياز عظيم يف ن نجد أي نظ  فل

ضا                   ل والموروث أي العالم يحرآه  الروح القدس الذي يعمل في نفوس الناس ، حيث يمكن تغيير ليس المكتسب فحسب ، ب

شاب            سة حيث                    ، ويمكن  تنقية ليس السلوك فحسب بل والطبيعة الجوانية لل ذا أال في الكني وافر ه اس ال يت ا فعل الن  ، فمهم

  .العامل في األسرار ووسائط النعمة روح اهللا 

  !!هل نتفاءل أم نتشاءم ؟! و ماذا عن الغد ؟

شاؤم     أقول الحق ال أآذب في المسيح يسوع ،          ى الت ا فنجد ردة     !!أن آل األسباب الموضوعية تبعث عل نحن ننظر حولن  ، ف

ازا من بعض المؤسسات لموجة      فكرية مخيفة ، وغلبة للجمود و التزمت ، نرى آتبا تصادر و آتابا يطاردون ، ونر     ى انحي

سلية الرخيصة ، وينظر                         ار والت زة األعالم المسيطرة ترآب تي ا أجه ون ، بينم سطيح الفن داع وت ر اإلب آبت الحريات وتحقي

ل من                            ال ، وينقرض جي دوة والمث شبابنا فيرى غلبة األنانية على الصالح العام لدى أآثر الناس وفي أآثر المواقع فال يجد الق

ل دون أن  الم ل يتآآ شباب جي ع ال ي م ة للتواصل الحقيق م فرصة آافي اح له انين دون أن تت ربين المتف صين والم ين المخل علم

ه  ا يمكن أن يعطي سان .. يعطي آل م ن اإلن ة أب رارة مقول ي م ستعيد ف ى " ون ان عل ه يجد األيم سان ألعل ن اإلن اء أب ى ج مت

   "٨: ١٨ لو -األرض 

يس  سة تق ت الكني ى آان ن مت اييسولك ذه المق ستقبل به ل  الم د أرس صرت  ال ، لق اب ، فانت الن وسط ذئ ذه آحم رب تالمي

دهر                         ! الحمالن ك ال اء ذل ى حكم صيادون عل ام الفالسقة  فأنتصر ال صيادين أم اه ،     . ، ووقف حفنة من ال ا ذآرن رغم آل م ف

ا      الذ" ورغم ضرورة أن توضع مشاآل العصر في الحسبان أال أننا نقول مع النبى اليشع                ذين علين ،    و "ين معنا أآثر من ال

نثق أن اهللا    !! و نحن نثق      " ... في العالم سيكون لكم ضيق ، و لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم              " باألآثر نردد آلمة رب المجد      

ا دعاه                              ع مهم ائرين ال يرضخون للواق ا ث م ال يترك نفسه بال شاهد ، نثق في أن روح الرب يعمل في آل جيل ، و يخرج لن

  .إلى الخنوع ، مبدعين يرسمون المستقبل مهما تكاثفت الظلمات ، حالمين يتخطون بأرواحهم و حماسهم آل العقبات 

١٠: ٦آو ٢ -آفقراء و نحن نغنى آثيرين ،آأن ال شيء لنا و نحن نملك آل شيء 
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