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 حسًنا كيف نُن�  أرنا
 بقلم و�� لوري 

م يبدأ اآلن. قد ي�ون االعرتاف    حسنًا االنتهاء   األصغر  ون  ، ول�ن املسيحيُّ سنكبار ال  رصااًع يوجهه  بالسن الُمتقدِّ
 . سنواتهم األخ�ةيف  �ثمرون روحيًّا سنهم و قبلوا اذلين  سنًا �س� األ�رب القدِّ من  نماذج�تاجون إىل  سنًا 

السنوات  تقر�بًا، ول�ن يف    اعًما   �ستِّ�هو بر�ة خاصة. اكن سيد� أ�رب م�    سنًا إن �شجيع األصدقاء األ�رب  
:  اعدًة ، و�نت لكماته األو�  اهلاتفىلع    يتصل يب��. اكن  قرَّ أحد أصدقايئ المُ هو  من حياته، اكن  القليلة األخ�ة  

  عزم أن يُن� قد    اكن،  عديدة  عقود   مدىع بمحبة اهللا ىلع  تمتَّ ألنه  سنه، و  يقبل  اكن سيد�  ."أنا الرجل العجوز"
 .حسنًا  رحلته

اتبثالث لكمات. يف إحدى  حسنًا ن�  أسيد� كيف   أظهر يل سيد�   ا�� ، و�ترضصديق  لرؤ�ة، ذهبت معه املرَّ
هذا    .أنت"  .أحبك  .لصديقه: "يا بي�، ثالث لكمات: أنا  معه، ثم قال  بهدوء، وص�َّ معه  ث  إىل جانب صديقه، وحتدَّ 

ولكنها  انلاس بطرق �سيطة    أحبَّ لقد    —  . وهكذا اكن سيد�رائعةثالث لكمات �سيطة ولكنها    —  اكن لك يشء
مرضه بالرسطان    أثناءاذلين اعتنوا به   مرِّضاتهائه ويمر، أو أطبَّ ا الزه  مرض   من  و� تعا� . سواء اكنت زوجته  رائعة

أو  ادلماغيَّة  والسكتة الغذاء،  اكن �رض هلا    َمن،  قبل  يعرف عنهم، و�عرف كيف حاهلم،    أرادالقهوة  سيد� أن 
العجوز" وهو �دم اهللا واآلخر�ن من    الرجل من أجلهم. لقد رأيت "و�عرف كيف يمكنه أن �ساعدهم وأن يص�ِّ 

 خالل هذه اللكمات اثلالث البسيطة. 

م تعلُّ   يف الواقعبل    ؛م كيف نعيش الغد د تعلُّ رَّ ليست ُ�   رحلته حسنًا وهو يُن�  ما  رؤ�ة شخص  يف  الرب�ة العظيمة  
عون  مانة هللا  الرجال والنساء اذلين �ستمرون يف انلصف اثلا� من حياتهم بنضج وأ   إن   عيش ايلوم.نكيف   �شجِّ

 بنفس الطر�قة اآلن.  ىلع العيش الشابةألجيال ا

جدته لوئيس  لم يقترص األمر ىلع نموذج  ة.  األمينة اتلقيَّ   انلماذج تيموثاوس برب�ت   عن تمتٌّعنقرأ يف العهد اجلديد  
تعلَّموأمه أفنييك �مل السيع،  أ ، وجاهد اجلهاد احلسناذلي  بولس أيًضا  اكن دليه  ، ول�ن  منهما   اإليمان   حيث 

تعلَّ  اليت  تيموثاوس حباجة ل�روس  اإليمان. اكن  الرجال والنساء األ�رب سنًا حىت ي�ون �تهًدا  وحفظ  مها من 
لومثمًرا يف دعوة اهللا.   : رحلته حسنًا ن� أيف بعض الطرق اليت تدل ىلع أن بولس  تأمَّ

 والطاعة إىل انلهاية. ًسا هللا يف الصالة، والتسبيح، والعبادة، كرَّ اكن مُ  •
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 وشجاعة. بنعمة الضيقات ل حتمَّ  •

 .، وامتنان، وفالح، ورجاءا اعش بتواضع، ورض •

 .عليهصعبًا  ذلكأحب اآلخر�ن وخدمهم، حىت عندما اكن  •

 �هم للخدمة. ودرَّ  القادمر اجليل  تذكَّ  •

 شتاقًا أن ي�ون مع املسيح. للموت و�ن مُ  استعد •

ات  ، اكنت أولو�َّ الواقعصورة نلعمة اهللا ومثابرته، ول�ن يف  عبارة عن  حلياته    عام السيع، و�ن انلمط ال  أ�مل بولس 
 . عمريف أي  ةلحَّ المُ � االهتمامات  حياة بولس 

أن   األصغر سنًا املؤمنون    �تاج،  املسيح  اتباعة، وت�لفة  وميَّ ايلضغوط  الزدمحة، وامل  عمالاألجداول   مواجهةعند  
يرام.   العالم  ترُص  يعرفوا أن لك يشء سيكون ىلع ما  انلجاح   السيع وراءأنه �ب  ىلع  �اوفنا اخلاطئة وأ�اذيب 

لإلرصار م�ة انلظر إىل الوراء واملنظور الصحيح  ب  يتمتَّعونف األمر، ول�ن املؤمن� ابلالغ�  واملتعة مهما ت�لَّ 
مة للحكمة والعمر  ثلة حيَّ أفضل طر�ق. �ن �تاج أم  وىلع أن طر�ق اهللا ه    كوننا لنشهد أن اهللا أم� وأن    الُمتقدِّ

 الُمهم حًقا.الوحيد اليشء يف انلهاية  هوهل  أمناء

. قد يدعونا اهللا نلن�  من احلياة  ال أحد يعلم ما �مله الغد، و�ن ندخل دائًما يف مراحل جديدة وغ� معروفة
 نتبعه قائًال:  طر�ًقا و صالةً  موريعطينا اكتب املز  واقع،. يف الرحيماهللا  طنا هل، ول�نقبل امليعاد اذلي خطَّ  الرحلة

، َّلُهمَّ    ِصبَاَي،  ُمنْذُ   َعلَّْمتَِ�   قَدْ   اَل
َ

ْخرِبُ   اآلنَ   َو�ِىل
ُ
يًْضا   .بَِعَجائِِبَك   أ

َ
   َوأ

َ
يُْخوَخةِ   إِىل يِْب   الشَّ  الَ   اَهللاُ   يَا   َوالشَّ

ْكِ�، ْخرِبَ  َحىتَّ   ترَْتُ
ُ
يَل   بِِذَراِعَك  أ ِ

ْ
تَِك  الُْمْقِبَل، اجل  ) ١٨-١٧: ٧١(مزمور  .آٍت" لُكَّ   َو�ُِقوَّ

ات  يَّ التسعين  وأات  يَّ ال تصلح إال لرجال و�ساء يف اثلمانين  حسنًا   إىل االنتهاءبأن ادلعوة    إىل االعتقادقد يميل ابلعض  
  سنوات   ىلع مدىيها  اليت ننمِّ   اتلقيَّةة والعادات  يبدأ بالفعل قبل ذلك ب�ث�. الشخصيَّ   االستعداد ، ول�ن  العمرمن  

م يف السن    تظهر   اليت االنماط�   عديدة إىل  احلاجة  إن ال تُنىس.    بطرقٍ   األصغر سنًا ر ىلع املؤمن� ثِّ تؤ  اليتو  الُمتقدِّ
 أرنا حىت فوات األوان. ذلا، فإن الطلب �سيط:    االنتظار  ، فال ينبيغة جًداهمَّ ألمانة يف انلصف اثلا� من احلياة مُ ا

 .حسنًا كيف نبدأ اآلن يف االنتهاء 
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مسيسييب،  يف والية  جاكسون    بمدينةة األو�  يف الكنيسة املشيخيَّ   للخدمة الرعو�َّة  قسيسالقس و�� لوري هو  
 لهيفن.  ييف جامعة ب زائروأستاذ 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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