Молодіжний Собор 2019 – Сесія 2 – Проблеми молоді та їх
вирішення.
Делегати Молодіжного Собору обговорили різні проблеми, з якими вони зустрічаються у світі та в
межах Церкви. Як тільки вони визначили ці проблеми, одразу почали шукати шляхи, якими церква
може допомогти їм в проходженні крізь ці всі перешкоди.

Проблеми у світі
Тиск однолітків. Делегати виявили множинні сфери, в яких відчувається неймовірний тиск однолітків:
вживання алкоголю/наркотичних речовин, матеріальна одержимість, шкільна зайнятість та статус,
соціальні мережі та ін.
Яким чином Церква може допомогти:
•
•
•

Зробіть церкву «безпечним місцем» для вашої молоді, де вони можуть не перейматися тим, що на
них хтось тисне чи заставляє робити якийсь безглуздий вибір.
Організуйте або візьміть участь в загальноправославних дійствах, щоб розширити спектр заходів.
Якщо молодь піддається тиску однолітків та звертає на хибний шлях, не осуджуйте їх, будьте
відвертими, проте люблячими та допоможіть їм виправитися.

Психічне здоров’я та зриви. Багато хто з нашої молоді бореться з психічними проблемами та стресовою
напругою. Вони не відчувають, що можуть десь знайти підтримку.
Яким чином Церква може допомогти:
•
•
•
•

Надайте вашій молоді можливості «розрядитися» та «перегрузитися» на літньому таборі, духовних
реколекціях, молодіжних днях у церкві.
Створіть місця для відпочинку при церкві , це може бути окрема кімната або куток, щось таке, де
вони могли б побути в тиші.
Дайте їм знати, хто у вашій парафії належить до системи підтримки молоді, до кого вони могли б
звернутися за порадою та хто міг би їх вислухати.
Духівники, виділіть час (раз на тиждень чи місяць), коли молоді люди могли би зустрітися з вами
приватно, якщо буде така потреба. НАГАДУЙТЕ їм, що ви вільні і готові допомогти. Існує багато
речей, які потрібно пам’ятати і ми дуже часто забуваємо саме про таке.

Конфлікти зі школою та вчителями. Дуже часто молодь повинна обирати між шкільними заходами
чи призначеннями та церковними богослужіннями та пов’язаних з церквою функціями. Наша молодь,

що відвідує католицькі школи, часто опиняється в дивних ситуаціях, пояснюючи вчителям наші релігійні
переконання.
Яким чином Церква може допомогти:
•

•

Духівники та парафіяльні управи можуть запропонувати видачу листа з поясненням причини
відсутності в школі чи на певному заході. ОБОВ’ЯЗКОВО ДАЙТЕ ЗНАТИ ВАШИМ СІМ’ЯМ ТА МОЛОДІ,
що такий варіант можливий для них. Будьте готові передзвонити до школи, якщо буде потрібно.
Духівники, спілкуйтеся з вчителями та адміністрацією католицьких шкіл, щоб допомогти їм
зрозуміти потреби ваших парафіян, які там навчаються.

Відчуття, що ти «не достатньо здібний» , щоб навчатися в бажаному коледжі.
Яким чином Церква може допомогти:
•
•
•
•
•

Організуйте при парафії своєрідні «слухання» для молоді, де б вони могли практикувати промови
перед аудиторією. Допомагайте зі вступною документацією і т. п.
Використовуйте соціальні мережі для донесення до молоді думки, що бути не першим чи не
найкращим теж нормально. Вони є успішними на своєму місці та в міру своїх можливостей.
Влаштовуйте зі старшокласниками дискусії на тему покликання.
Скоординуйте наставницьку систему між парафіянами та абітурієнтами, щоб підтримувати з ними
контакт та допомагати їм з документацією.
Заохочуйте ЦІЛУ ПАРАФІЮ до спілкування зі старшокласниками та абітурієнтами, щоб проявляли
свою підтримку та заохочення.

Страх перед тим, що батьки не будуть тобою пишатися
Яким чином Церква може допомогти:
•
•
•

Надайте можливості батькам організувати батьківський гурток, групу православних батьків, яка
буде регулярно зустрічатися та організовувати семінари для батьків.
Навчайте ваших працівників з молоддю, щоб вони вміли сісти й поговорити з молодими людьми та
допомогти їм у пошуку різних шляхів підходу до батьків під час дискусії.
Духівники, працівники з молоддю та парафіяни, поступайтеся своїми принципами заради
підтримки ПОЗИТИВНИХ речей вашої молоді. Дайте їм зрозуміти, що ви бачите їхні досягнення та
таланти.

Страх бути не достатньо хорошими
Яким чином Церква може допомогти:

•
•

Побільше розмовляйте з вашою молоддю про те, якими бачить нас Бог, про Його безкорисливу
любов та Його очікування щодо нас.
Обговорюйте тему самооцінки.

Наявність друзів… не зовсім. Наша молодь часто відчуває, що дружба – це порожнє місце. Фейсбук
показує, що у тебе 1000 друзів, але ти відчуваєш, що насправді ні одного. Це заставляє молодь
почуватися самотніми.
Яким чином Церква може допомогти:
•
•
•
•
•
•

Надайте молоді можливість відкрито обговорювати тему дружби: що таке дружба? Як ми
сприймаємо зміни в дружбі на протязі життя? Як переживаємо втрату друзів? Та ін.
Підтримуйте контакт з нашою молоддю у соціальних мережах. Запропонуйте їм з’єднатися зі
справжніми друзями та наставниками з церкви.
Проспонсоруйте або візьміть із собою вашу молодь на загальноправославні заходи. Це збільшить
шанси знайти справжніх друзів, які проявлять своє розуміння.
Дайте молоді зрозуміти, що ви готові вислухати, підтримати та допомогти їм стосовно складнощів у
дружніх стосунках.
Надайте більше можливостей (реколекції, заходи і т. д.) для молоді УПЦ США, зокрема, у вашому
регіоні/деканаті. Таким чином наша молодь зустрічається та заводить дружні стосунки.
Проспонсоруйте зустріч табірників у вашому регіоні/місті/деканаті. Даке дійство стосуватиметься
всіх, не лише молоді.

Проблеми в межах Церкви
Мала чисельність молоді в парафії
Яким чином Церква може допомогти:
•
•

Вчіться покращувати євангелізацію у вашому регіоні, щоб приростити парафію.
Вчіть молодь бути кращими у євангелізації.

Соціальні та моральні проблеми (самогубство, ЛГБД, аборти, статеві стосунки до шлюбу та ін.)
Молодь дуже часто відчуває, ніби не отримує справжніх пояснень щодо церковної позиції відносно
соціальних та моральних проблем. Коли ми запитуємо їх, зазвичай отримуємо відповідь «тому що
Церква так вчить» і ні слова більше. Таке твердження, по суті, лише заплутує та не дає відповіді на
головне запитання, щоб в подальшому вести дискусію та дійти певного висновку. Дехто з нашої молоді
особисто потерпають від цих проблем, не маючи відповіді на те, що про це вчить церква та чому не
допомагає їм.
Яким чином Церква може допомогти:

•
•
•

Регулярно обговорюйте ці питання з вашою молоддю. Саме обговорюйте, не диктуйте.
Допоможіть нашій молоді зрозуміти, що ви можете не погоджуватися з чиїмось рішенням чи
поглядом, проте це не означає, що ви перестаєте ту людину любити.
Коли ж доходить до того, що хтось із молоді все ж вибирає хибний шлях, приймає хибне рішення
чи вже перебуває в складній життєвій ситуації, не цурайтеся та не осуджуйте їх. Ставтеся до них з
любов’ю. Допоможіть їм в скрутний час. Будьте для них Христом. Дайте знати, що вони можуть
повернутися до церкви, а не де інде.

