
https://fa.ligonier.org   

1 

 باشید حضور داشته  در کنار ما  
   جیسون هلوپولوس   نویسنده: 

نعمتی یافت می  از حضور مردان و زنان  در زندگی کمتر  بزرگتر  ما    مقدسشود که  در زندگی 
هاي  تقدس نیازمندیم. کلمات مهم هستند، ولی نمونه  هاينمونهي ما به  باشد. چرا؟ زیرا همه 

گویند. تصادفی نیست که  پرت سخن می هاي جوان و حواس زنده اغلب با صداي بلندتري با قلب 
تیموتائوس  رسول   پولسِ شاگردش  «می   به  احترامی  گوید:  بی  و  زحمت  این  براي  که  زیرا 

الخصوص مومنین را نجات دهنده  ان علی کشیم، زیرا امید داریم به خداي زنده که جمیع مردممی 
 . دهدی قرار م   موتائوسی خودش را در مقابل ت يپولس نمونه ).  10:  4» (اول تیموتائوس  .است

مومنین را در کالم و سیرت    کند: «شایان توجه است که سپس به تیموتائوس چنین راهنمایی می 
ي شبیه به مسیح بر زندگی  هاي زنده نمونه)  12.» (آیه  و محبت و ایمان و عصمت، نمونه باش

می اطرافیان  اثر  دین شان  مسیحیان  که  الگوهایی  از  تنها  نه  جوان  مسیحی  هر  دار  گذارند. 
 ها محتاج است.  برد، بلکه به آن کنند بهره می تر عرضه می سالخورده 

بازنشسته تصمیم گرفچند ما پیش، در کلیسایی که خدمت می  تند هر  کنم، گروهی از مردان 
جلسه  صبح  جلسه چهارشنبه  پایان  در  و  هفته  این  بگذارند.  دعا  شدم.  ي  ساختمان  وارد  شان 

کند. از شما سپاسگزارم که  رفتند گفتم: «این کارتان قلبم را شاد می هنگامی که داشتند می 
کنید که به بدن عیسی خدمت کنید». یکی از  کنید و یکدیگر را دلگرم می شوید، دعا می جمع می 

این مسیحیان با تجربه به من نگاه کرد و گفت: «از شنیدن حرف شما خوشحالم، چون احساس  
چنین احساس    ي من چنین بود: «شاید در جامعهکنیم جامعه به ما نیاز ندارد». پاسخ ساده می 

مان چنین احساسی داشته باشید. ما به شما نیاز داریم و کلیسا  کنید، ولی هرگز نباید در کلیساي 
 شما نیازمند است».  به

لحاظ سن و سال یا  کلیسا به مقدسین مجربی نیازمند است که در کنار مقدسینی باشند که به 
ها بالغ نیستند. ما جوانان معروفیم به این که ذهن خود را با  ي آن ایمان و یا هر دو به اندازه 
اما زندگی آرام، معتدل،   کنند.مان را جلب می کنیم. امور فوري توجهچیزهاي دور و برمان پر می 

مان بیرون هاي جوانی شود از مشغلهتر اغلب باعث می باثبات و قلب مشتاق خدمت مقدسین مسن 
 بیاییم. 

بینیم مورد توانیم چیزي را که نمی کنیم. در عین حال، نمی چرا؟ چون به زندگی شما توجه می 
ت و سپس زندگی تیموتائوس  توجه قرار دهیم. زندگی پولس بر زندگی تیموتائوس اثر گذاش

رفت تا بر زندگی مردمان اطرافش اثر بگذارد. این زیبایی الگو بودن زندگی ایمانی مقدسین  می 
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تر در کنار مقدسین  تر است. با این وجود، همه چیز به آن وابسته است که مقدسین مسن مسن 
 تر حضور داشته باشند. جوان 

م که بعضی افراد، زن و مرد، انگار مانند آن مثل بر بینکنم، می وقتی به زندگی خودم فکر می 
پرسم: «اگر  شوم، اغلب می هاي من قرار دارند. هنگامی که با تصمیمات گوناگون مواجه می شانه

داد؟» کرد؟» یا «اگر جان بود چه واکنشی نشان می گرفت چه می جین در این موقعیت قرار می 
ندرت پیش آمده است که مسیحیان  بینم بهم، می کناما وقتی به زندگی مسیحی خودم فکر می 

ها راهنماي من بوده باشد. من بیش از هر چیز دیگر  تر چیزي به من گفته باشند که مدت مسن 
ها، توانایی هدایت گفتگو به  ام. رفتار آن ام که در ذهن داشتهتحت تأثیر زندگی افرادي بوده 

عیسی  شادي سوي  آرامشمسیح،  هماهنگی شان،  خدمت    شان،  به  تمایل  خانوادگی،  زندگی  در 
القدس  ها به کمک روح هاي شنوایشان. آن بدون نیاز به تحسین، وفاداري، ایمان، انسجام و گوش 

 کنم. دانستند من ایشان را تماشا می کردند و نمی به جهت جالل خدا مسیح را پیروي می 

ي من به عنوان  د. اولین تجربهها پیش مرا تکان دامن سالخورده نیستم، ولی این واقعیت سال 
خانواده  شبانی  دانشکشیش،  با  کار  به  را  وقتم  اکثر  بود.  جوانان  و  و  ها  راهنمایی  آموزان 

کردم. پس از سه سال کار با ایشان، پیشنهاد تأسیس کلیسایی در آن سوي دبیرستان سپري می
هاي بعد از آن سال   آموزان را ترك کنم. چیزي کهکشور را پذیرفتم و مجبور شدم آن دانش 

طور  ندرت به آموزانی که به هایی بود که از طرف بعضی دانش ها و نامه برایم عجیب بود ایمیل
آموزان  ها فقط تعدادي از آن دانشرسید. آن ها وقتی سپري کرده به دستم می انفرادي با آن 

کردند و یا شاید  مقدس یا جلسات جوانان شرکت می هاي مطالعه کتاب بسیار بودند که در کالس 
رفتند. در عین حال، یادشان بود که با کمک فیض خداوند چه اثراتی بر با جوانان براي اسکی می 

 زندگی ایشان داشتم. چگونه؟ صرفاً با حضور در کنار ایشان.  

زندگی ما پیوسته در معرض دید است و دیگران در ذهن خود از زندگی ما، که همان زیستن  
عیسی   یادداشت براي  که  برداري می است،  بود  دلیل  به همین  تا حدي  که  نیست  کنند. شکی 

» (اول خویشتن را و تعلیم را احتیاط کن و در این امور قائم باش پولس به تیموتائوس گفت: «
ي مسرت ما نیست، ما در  ي» عزیز، حضور شما فقط مایه ). «مقدسین با تجربه 16:  4تیموتائوس  

ازمندیم. ما به الگوي شما، به حضور شما، به این که در برابر ما زندگی  کلیسا به حضور شما نی
به که  حکمتی  با  و،  دهید  نشان  ما  به  را  عیسی  نیازمندیم.  کنید  زندگی  را  کسب  خود  سختی 

 مان کنید که چگونه براي جالل او زندگی بهتري را در پیش بگیریم. اید، راهنمایی کرده
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ساي یونیورسیتی ریفورمد یکی از کلیساهاي مشایخی  کشیش کلی  کشیش جیسون هلوپولوس
النسینگ  آمریکا ایست  است     در  ایشان  نوشته  زیر  کتاب   .  The New Pastor’s(  (میشیگان) 

Handbook and A Neglected Grace: Family Worship in the Christian Home.(   
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