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  ا �ن صبورً 
َّ
 م معنا و�ن نتعل

 جو هوالند بقلم 

 اكنت يل ،  ا أصغر سنًّ   ؤمنًا م  عندما كنُت   .أنا أعلم اآلن أنك رأيت تلك انلظرة ىلع وج� ،  ا األ�رب سنًّ   ؤمنامليها  أ
 �سبه إأأن  تغي� ال يمكن�    ذااآلن، وه  يلا  تلك انلظرة أ�رث ممَّ 

َّ
تظهر  . ال تزال هناك أيام  ةأديبيَّ نعمة اهللا اتل  إىل  ال

دخلت مرحلة غر�بة من احلياة، ،  ي من عمر  آلن، يف سن األر�ع� . ول�ن اأخرى   ةمرَّ   وج�هذه انلظرة ىلع  فيها  
ظرة  انلنفس    أرى   واآلن.  شابًا نواًع ما خر ال يزال يعترب�  وابلعض اآل  عجوًزا   ابلعض فيها  يعترب�    اليتو� الفرتة  
  ُت استاء  لقد  .رفض اآلن، � نظرة استياء و  وصفها اليت أشعر باحلرج من    انلظرةتلك  .  م�ِّ   األصغر  ؤمن�ىلع وجوه امل

، ومع ذلك بدت  واتلقوى يف السن    ملك اتلقدُّ لبها  �وعرفت بعض وسائل الراحة اليت    ا ك كنت أ�رب سنَّ منك ألنَّ 
قديمة  وأفاكرك  منطقيَّ   جًدا  طرقك  مقارنةً وغ�  وما    ة  إيله،  أن كنيستنا حباجة  اعتقدت  قمُت أبما  لقد    حتاجه. 

 حباطشعرت باإل�  لقد نبذتك ألنَّ قتنا.  فرَّ ب� األجيال اليت    الفجوة  ،بيننا اليت  �سبب الفجوة    يف األساسبنبذك  
  احلق يل،  قولوتبدأ يف    من أن تعربها   ةا �شدَّ خائفً   نُت � نفس الوقت �سبب كالفجوة وه  �سبب عدم عبورك هذ 

 .أ�رث راحةً  عنك اتلخ�ِّ  اكنسماعه.   يف أرغبلم  ، ولك�ِّ حباجة لسماعه كنُت  ياحلق اذل 

ك  من حقِّ   يتال  مةالكرا   منحكيف عدم    إيلك   أخطأُت   لقد  للغاية.  ا وأمحقً   ،اجدً   ا رً تهوِّ مُ و،  اجدً   ا طفويلًّ   قد كنُت ل
. يف  ا �رب سنًّ �سيه األقدِّ   يف  ةلثِّ تممُ ال  للكنيسةته  عطيَّ   زدراءا باهللا    إىل   لقد أخطأُت ).  ٢٩:  ٢٠مثال  ؛ أ١٢:  ٢٠  (خروج
  .عن كرب�ايئ ألعربِّ  نفيس سلبُت  ،انلهاية

الوقتهذه اخلطايا    نمتكيف   املمارسة الرشِّ ب  ُت مق   لقد؟  لك هذا  الشباب: كنُت هذه  يف   ا بطيئً   �رة، و� رسطان 
،  معرفيت   ضآلة  أع� عن  كنُت   .من ع� مزدوجبُطيئ يف اإلصغاء  جاء    .) ١٩:  ١يعقوب  (  يف الالكم  اًع رسماالستماع و

ش سوي القليل يف تلك احلياة، كذلك  خربة يف غناء موسييق ابللوز وهو لم يع  ةيَّ أ الشاب  غ�ِّ لمُ لم ي�ن لكما    ا تمامً 
ستمع  لم � ، وا كث�ً   ر�نخ إىل اآل وهو لم �ستمع احلياة تص ختواثقة   تا را رق يف صنعخربة   ة يَّ أس دليه ليالشاب   ؤمنامل

لالستماع إيلك    لم أسعَ   .عنك وعن حكمتك  ا يًض أأع�    � كنُت لكنِّ .  سبقوه اذلين    خرضم��س� المُ إىل هؤالء القدِّ 
نعمة    بأدوات  �َت تدرَّ لقد    ،ا �رب سنًّ األ  املؤمنيها  أ.  ستماع إيلهتقوهل �ستحق اال  د ق� لم أعتقد أن هناك أي يشء  ألنَّ 

مع  ومع آباء اإليمان،    ة. فقد جلسَت ة؛ بل دليك حكمة كتابيَّ كتابيَّ معرفة  اهللا وجتارب احلياة. ليس دليك فقط  
 أع� عن ذلك.  أمهات صهيون. وقد كنُت 

من  الرس�ع  الك�    فقد جاءع� مزدوج،  يف االستماع من    يئ بطجاء    مثلما   .الالكم   يف  رساًع مُ ا  أيًض   � كنُت لكنَّ 
 وَّ مزدوج. أ  رب�اءٍ ك

ً
يه ما  شخص دل �  ىلع أنَّ   يلَّ إ ر  نظَ أن يُ   ب�رب�اء أن دلي ما أقوهل، أو باألحرى، أردُت   ، اعتقدُت ال
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   ئًا أن دلي شي  عتقدُت ا�  �رسعة ألنَّ   ثُت لقول هذا، لقد حتدَّ   جرُ�   أنا ، وا ل�ن ثانيً   .يقوهل 
ُ
اه، مثل طفل  إيَّ   مَك علِّ أل

حيث  ،  سواءنا ىلع حد  تقدير  � أسأُت �رسعة ألنَّ   ثُت . لقد حتدَّ رسةعشاء األ  مائدة�اكمة ىلع    د ق عصغ� �اول  
 .قليًال فيكو نفيسيف  كثً�ا   رُ أفكِّ كنت 

 إىل اجلزء األصعب: طليب منك.  صلأاآلن  لك�ِّ 

أن    ة، �ب ىلع أحدنا أن يقوم باخلطوة األو�. أتم�َّ هذه الفجوة العمر�َّ   ىلع جانيبْ ن  يقفو الصغار والكبار    بما أنَّ 
يها  . أغ� مؤاٍت ل�ن كرب�اء الشباب وضعفهم وعدم استقرارهم يضعنا يف وضع غ�  تق الكنا.   اعأضع العبء ىلع

تبحث عن  ن  أ  منك   نحن �تاجف  نا.يف السيع إيلأن تقوم باخلطوة األو� و�ستمر    منك  ، �تاجا القد�س األ�رب سنًّ 
األصغر    املؤمن� بالصرب مع  منك اتلح�ِّ   أطلُب ، وتتلمذهم، وحتبهم. كما  وترشدهم،  صغر سنًّا يف كنيستنا املؤمن� األ

يف االستماع،   نتباطأ. عندما  بصربٍ لنا  حتمَّ   من فضلكف ب�رب�اء،  عندما نترصَّ   .دهرب �سوع يف جتسُّ اكن ال  ما مثل  ا سنًّ 
ُ . عندما  لنا بصربٍ حتمَّ من فضلك   ما   ا يومً   عرفنوس واعية  �ابتسامة  و   بصربٍ إيلنا  ع  استم  من فضلكالالكم،  يف    رسع �

  ا ستعدًّ مُ و�ن    هذه اإلهانة بصربٍ من فضلك استقبل  ،  ورفض   إيلك باستياءننظر  . عندما  قفة املمزوجة بانلعمةشأنها ال
 ك أوَّ لم تتحرَّ   إنجبانبنا.    قفمن أجلنا، و  ص�ِّ ، وبتصحيحنا بصربٍ   من فضلك قمملسا�تنا.  

ً
ب  بالقر  لم تبَق   و�ن ،  ال

 . يرض الكنا  ا ممَّ بيننا، الفجوة   ستبىق هذهاملسيح، ف�شبه  بصربٍ  ا منَّ 

 م.ا معنا و�ن نتعلَّ ، �ن صبورً ا األ�رب سنًّ   املؤمنمن فضلك، أيها 

 

 . )Presbyterian Church in America( ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ  قسيس القس جو هوالند هو 

 

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