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 مان با ما صبوري کنید در مسیر یادگیري 
   جو هوالند   نویسنده: 

اید.  ي مرا دیده دانم که در گذشته آن حالت چهرهاي مسیحیانی که از من بزرگتر هستید، می
توانم شد و فقط می ام آن گونه می زمانی که مسیحی جوانتري بودم، بیش از امروز حالت چهره 

آمیز خداوند نسبت دهم. اما هنوز هم در بعضی از روزها آن حالت  را به فیض تنبه  این تغییر
ام، ي عجیبی از زندگی شده نشیند. ولی اکنون، در چهل سالگی، وارد مرحله چهره بر صورتم می 

پندارند. اکنون همین  سنی دارم که بعضی مرا سالخورده و بعضی هنوز مرا جوان (و خام) می 
کنم. این حالت چهره، که از  تر هستند مشاهده می سال ر مسیحیانی که از من کمحالت چهره را ب 

اعتنایی است. من از شما بیزار بودم، زیرا شما  توصیفش با کلمات شرم دارم، که از بیزاري و بی 
هایی که در زندگی خداپسندانه و سن باال همراه است آشنا  تر بودید و با بعضی از آسودگی مسن 

ها آن  رسیدند و معتقد بودم این معنی به نظر می کارها و تفکر شما ازمدافتاده و بی   بودید، اما
ام به شما عمدتاً به این دلیل  اعتنایی چیزهایی نیستند که من و کلیساي ما بدان نیاز داریم. بی 

اعتنا بودم، و چون از آن شکاف عبور  مان جدایی افکنده بود. به شما بی بود که شکاف نسل میان 
زمان عمیقاً واهمه داشتم که از شکاف گذر کنید و حقیقت را به من  کردید دلخور بودم و همنمی 

اعتنایی کردن به شما کار  خواستم بشنوم. بی شنیدم، ولی نمی بایست می بگویید؛ حقیقتی که می 
 تري بود.آسان 

ته بودید به جاي  کودك، ناپخته و نادان بودم. در قبال شما گناه کردم و احترامی را که شایس
(خروج   امثال  12:  20نیاوردم  مقدسین  29:  20و  از  زیرا  کردم،  گناه  خداوند  قبال  در   .(

ي غرورم را با تاراج خودم پرداخت  اي که به کلیسا هدیه کرده بود بیزار بودم. هزینه سالخورده 
 کردم.

که سرطان جوانی    ها پابرجا بمانند؟ من عادتی نادرست را، طور ممکن است این گناهان مدت چه 
). کندي من  19:  1است، در خود پرورش دادم، در شنیدن آهسته و در گفتن تند بودم (یعقوب  

دوگانه  کوري  از  ناشی  دادن  گوش  همدر  بودم.  کور  خود  جهل  برابر  در  اوالً،  بود.  چون ام 
باشد نمی خواننده تا زندگی نکرده  بهاي جوان که  بخواند، مستواند  یحیان  خوبی آهنگ غمگین 

از ایشان آمده به مقدسین مجربی که پیش  باید فراوان گوش کنند،  نیز  اند گوش فرا  جوان 
ي زندگی اظهاراتی بیان کنند. اما من در برابر شما و  دهند تا سرانجام بتوانند با اطمینان درباره 

چ چیزي  پنداشتم شما هیحکمت شما نیز کور بودم. در پی گوش فرا دادن به شما نبودم، زیرا می 
ندارید. چنته  در  باشد  داشته  شنیدن  ارزش  گرم   که  و  سرد  شما  سالخورده،  مسیحیان  اي 
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مقدس ندارید، بلکه  اید. شما فقط دانش کتاب هاي زندگی را در فیض خداوند چشیده آزمایش 
اید. و من  مند هستید. شما با پدران ایمان و مادران صهیون جلوس کرده از حکمت آن نیز بهره 

 ر این واقعیات کور بودم.  در براب 

همان  بودم.  تیز  نیز  گفتن  سخن  در  کندي من  که  کوري  طور  از  ناشی  دادن  فرا  گوش  در  ام 
اي بود، شتابم در سخن گفتن نیز ریشه در غروري دوجانبه داشت. نخست، غرق این  دوجانبه
را کسی بپندارند  خواستم مآمیز بودم که چیزي براي گفتن دارم، به بیان بهتر، می ي غرور اندیشه 

زدم، زیرا  که چیزي براي گفتن دارد. اما دوم، و از گفتن این یک شرم دارم، سریع حرف می 
چون نوزادي که میل دارد سر میز شام توجه  کردم چیزي براي آموختن به شما دارم، همتصور می 

قضاوت نادرستی    ي خودم و شما زدم، زیرا درباره ي خانواده را به خود جلب کند. تند حرف می همه 
 دانستم.  پنداشتم و شما را بیش از حد خوار می داشتم، خود را بیش از حد بزرگ می 

 ام: درخواستم از شما.  اما اکنون به دشوارترین بخش از سخنم رسیده

از آن جا که جوانان در سویی و پیران در سوي دیگر این شکاف سنی قرار دارند، یکی از ما  
توانستم این بار را بر دوش هر دو دسته بگذارم. اما  ا بردارد. کاش می بایست اولین قدم رمی 

شود جوانان در وضعیت ناگواري قرار داشته باشند. مقدسین  غرور، ضعف و ناپایداري باعث می 
تر سالمندتر، شما باید قدم اول را بردارید و در پی ما برآیید. باید به جستجوي مسیحیان جوان 

شان دهید و به ایشان عشق بورزید. از شما درخواست دارم با  ید، آموزش بیایید، ارشادشان کن
اش بود.  تر از خود همان صبري را پیشه کنید که پروردگار ما عیسی مسیح نمونهمسیحیان جوان 

فرا دادن کوتاهی    هرگاه از سر غرور رفتاري از ما سر زد، لطفاً صبوري کنید. هرگاه در گوش 
مان کنید. هرگاه در سخن گفتن شتاب کردیم، لطفاً با صبر به ما  یی تحمل کردیم، لطفاً با شکیبا

سوزي و  گوش فرا دهید و لبخند بر لب داشته باشید تا ما روزي معناي آن را که ترکیبی از دل 
اعتنایی دیدید، لطفاً در برابر این توهین  ي ما بیزاري و بیمحبت است دریابیم. هرگاه بر چهره

ا را ببخشید. لطفاً صبورانه ما را اصالح کنید، برایمان دعا کنید و در کنار ما  شکیبا باشید و م
با صبري هم چون صبر مسیح پیش ما نمانید، این  بمانید. اگر شما قدم اول را برندارید، اگر 

 شکاف میان ما پابرجا خواهد ماند و به زیان هر دو گروه خواهد شد.  

 مان با ما صبوري کنید.  یادگیري  لطفاً، اي مسیحیان بزرگتر، در مسیر
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  بیتري آمریکا زو کشیش در کلیساي پر    دستیار ویراستار در سازمان لیگونیر  کشیش جو هوالند

 است.  
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