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ً
كن متواجدا معنا

بقلم جايسون هيلوبولوس
ِّ
ً
مجيعا حباجة إىل
من أعظم براكت هذه احلياة يه وجود رجال ونساء أتقياء متقدمني يف العمر يف حياتنا .ملاذا؟ ألننا
ِّ
ِّ
َّ
نماذج للقداسة .بكل تأكيد ،تمثل اللكمات أهمية ،لكن األمثلة احلية اعدة ما ختاطب القلوب الشابة املشتتة
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بصوت أىلع .ليس من قبيل املصادفة أن َّ
َّي ،ألننَا
شجع الرسول بولس تلميذه تيموثاوس قائًل" :ألننا هِلذا نتعب ونع
ْ َ ِّ َّ
َ
ُ ُ َ ِّ
َ ْ ََْ َْ َ َ ََ ََ
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أيضا "قد َوة
بولس نفسه قدوة تليموثاوس .ومن املثَّي لًلهتمام أنه أوىص تيموثاوس بعد ذلك بأن يكون هو
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احلية للتمثُّل باملسيح ترتك ً
تأثَّيا يف حياة املحيطني بها .ولك مؤمن شاب ليس فقط يستفيد من قدوة مؤمنني أتقياء
آخرين ،لكنه ً
أيضا حباجة ماسة إىل هذه القدوة.
منذ بضعة أشهرَّ ،
قررت جمموعة من الرجال املتقاعدين يف الكنيسة اليت أخدمها ابلدء يف عقد اجتماع صًلة صباح
َّ
ِّ
ُ
دخلت إىل مبىن كنيستنا بينما اكنوا خيتتمون اجتماعهم .وعند مغادرتهم ،علقت
لك أربعاء .ويف هذا األسبوع،
ً
ُّ
قائًل ِلم" :هذا االجتماع يُس هعد قليب .فإنين أشعر باالمتنان ألنكم جتتمعون ،وتصلون ،وتسعون إىل تشجيع
بعضكم ابلعض ىلع خدمة جسد املسيح" .وعندئذ ،نظر َّ
إيل واحد من هؤالء املؤمنني من كبار السن وقال" :من
ِّ
اجليد أن نسمع ذلك ،ألننا نشعر بأن ال أحد حيتاج إيلنا يف املجتمع" .واكن ردي البسيط ىلع ذلك هو" :ربما اكن هذا
الشعور حقيقيًّا يف املجتمع ،لكن ينبيغ أال يشعر أحد منكم بذلك يف الكنيسة .فإننا حباجة إيلكم .الكنيسة
حباجة إيلكم".

ِّ
ُ
ً
َ
نضجا سواء من حيث العمر ،أو اتلقوى ،أو لكيهما.
ُمرضمني مع قديسني أقل
تواجد قديسني
حتتاج الكنيسة إىل
ٌ
ٌ
ً
فإننا ،كشباب ،معروف عنا أننا نشغل عقونلا بما هو اعجل .فاألمر ُ
اهتماما .وَّللك ،فإن
الم هلح هو اَّلي يتطلب منا
احلياة اِلادئة ،واملعتدلة ،واملستقرة ،واخلادمة لآلخرين ،اليت يعيشها القديسون األكرب ً
عمرا منا يه اليت تنتشلنا
من انشغاالتنا الشبابية.
َّ
َ
ولم حنتاج إيلكم؟ ألننا نريد أن نراقب حياتكم .وال نستطيع أن نراقب ما ال نقدر أن نراه .فقد أثرت حياة بولس

يف حياة تيموثاوس ،ثم اكن ىلع حياة تيموثاوس بدورها أن تؤثر يف حياة املحيطني به يف كنيسته .وهذا هو مجال أن
ُّ
ً
لك ذلك ىلع ُ
يكون القديسون األكرب ً
تواجد القديسني األكرب
نموذجا وقدوة يف حياة اإليمان .لكن ،يتوقف
عمرا
عمرا مع القديسني األصغر ً
ً
عمرا.
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ً
ِّ
ِّ
عندما أفكر يف حيايت الشخصية ،أكتشف أن بعض األشخاص ،رجاال ونساء ،يمثلون قدوة يل .فعندما أواجه
ً
قرارات ُمتلفة ،أفكر اعدة يف نفيس قائًل" :ماذا اكنت جني تلفعل يف هذا املوقف؟" أو "كيف اكن من شأن جون
أن يتعامل مع هذه املشلكة؟" فعندما أتأمل يف حيايت الروحيةً ،
نادرا ما يكون اللَكم اَّلي قاهل يل مؤمنون أكرب ً
عمرا

هو اَّلي يعلق يف ذاكريت ،بل إن حياة األشخاص يه ببساطة اليت تعلق يف ذهين .فإنين أتذكر أسلوبهم يف اتلعامل،
ُ
ُّ
اتلطرق إىل املسيح؛ كما أتذكر فرحهم ،وسًلمهم ،وتناغمهم األرسي،
وقدرتهم ىلع حتويل مسار األحاديث حنو
ُ
واستعدادهم للخدمة دون انتظار مديح يف املقابل ،وأمانتهم ،وإيمانهم ،واتساقهم مع أنفسهم ،وأذنهم الصاغية .فقد
اعشوا طابلني املسيح بالروح ملجد اهلل ،ولم يدروا أنين ُ
كنت أراقبهم.

ِّ
أدركت هذا الواقع منذ عدة سنوات .فقد اكنت أول خدمة راعية ُلكِّ ُ
ُ
ُ
فت بها يه راعية
لست متقد ًما يف العمر ،لكنين
ُ
وكنت أقيض معظم أسبويع يف خدمة طًلب املرحلة اثلانوية بسنواتها املختلفة .وبعد ثًلث
العائًلت والشباب،
ُ
ً
ُ
جربت ىلع ترك هؤالء الطًلب.
سنوات قضيتها معهم ،قبلت دعوة إىل زرع كنيسة جديدة خارج ابلًلد ،وباتلايل أ ه
ُّ
كم الرسائل اإللكرتونية والربيدية اليت تلقيتُها من ابلعض من هؤالء الطًلب اَّلين
ثم يف السنوات اتلايلة ،هالين
ُ َ
ذكر معهم .فقد اكنوا فقط ً
بعضا من طًلب كثَّيين حيرضون اجتماع الشباب أو صف
أقض أي وقت فردي ي
لم ه
مدرسة األحد ،وربما ذهبوا إىل رحلة الزتلج اخلاصة باجتماع الشباب .ومع ذلك ،ذكر هؤالء يف رسائلهم مدى اتلأثَّي
نواح ُمتلفة من حياتهم ،بنعمة اهلل .وكيف ذلك؟ ببساطة ،حدث ذلك بسبب تواجدي معهم.
اَّلي أحدثتُه يف ٍ

إن حياتنا يه باستمرار ىلع مرأى ومسمع من اجلميع ،وهناك من ِّ
يدونون مًلحظات يف عقوِلم عن معىن احلياة
ً
جزءا من السبب اَّلي دفع بولس إىل أن يقول
ألجل املسيح من خًلل ما يشاهدونه فينا .ال شك أن هذا اكن
َ ْ َْ َ َ
ً
اتل ْعل َ
خترضما" ،وجودك يف وسطنا
يم" ( 1تيموثاوس  .)16: 4أيها "القديس العزيز األكرث
تليموثاوس" :ال هحظ نفسك َو َّ ه
ليس جمرد أمر لطيف ،بل إننا حباجة إىل وجودك معنا يف الكنيسة ،وحباجة إىل قدوتك ،وإىل أن تعيش حياتك أمام
أعيننا .نسألك أن ِّ
توجهنا إىل املسيح ،وأن تُظهر نلا من حكمتك اليت اكتسبتها عرب السنوات ِّ
بشق األنفس كيف
ه
يمكن أن حنيا ملجد اهلل ىلع حنو أفضل.

َ
القس جايسون هيلوبولوس هو كبَّي راعة الكنيسة املصلحة اتلابعة للجامعة ( )PCAبمدينة إيست النسنغ ،والية

متشيجان .وهو مؤلف كتاب بعنوان “The New Pastor’s Handbook and A Neglected Grace: Family

”( Worship in the Christian Homeادليلل اجلديد لرايع الكنيسة وانلعمة َ
املهملة :العبادة العائلية يف ابليت
املسيَح).
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تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.

