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 اعمل اخلوف 
 ماثيسونكيث  بقلم 

منذ   إلعصارٍ  ض مبارشةً تعرَّ تمن الوالية لم  ه املنطقةقيل يل أن هذ، ١٩٩٢يف اعم  عندما انتقلت إىل وسط فلور�دا 
م ة يف بعض األحيان، ول�ن لة بلعض األاعص� والعواصف االستوائيَّ اخلارجيَّ  طرافاخلمسينات. لقد رض�تنا األ

ا،  واحدً  ا عصارً إ لواليةمن ا ة الصغ� ه املنطقةرضب هذلم يعندما  ٢٠٠٤ يف اعم . لك ذلك تغ�َّ اخلط� ء ت�ن باليش
أغسطس.    ١٣  يوم   رض�نا إعصار �شار� مساء  دأسابيع. فق ة يف غضون فرتة قص�ة من ستة  ول�ن ثالثة أاعص� قو�َّ 

ا متعً  الوقتسابيع من ذلك رض�نا إعصار ج�. لم ي�ن بعد ثالثة أسابيع رض�نا إعصار فرا�سيس. بعد ثالثة أ 
 فلور�دا. والية من املنطقة للعيش يف هذا 

، وهو اتلأث�  فعل ذلكألم    عه ولك�اذلي اكن ينبيغ أن أتوقَّ   ٢٠٠٤عام  لاعص�  األة ملوسم  اكن هناك أحد اآلثار اجلانبيَّ 
، فقد بعضهم عقوهلم.  ٢٠٠٥عام ل� دلينا. مع اقرتاب موسم األاعص� ة املحليِّ ىلع خرباء األرصاد اجلو�َّ  قعاذلي سي 

م�ن صياغة تقر�ر الطقس انلموذيج يف ذلك العام ىلع  فمن املبالغة، المُ  ببعض سماح يل الإذا اكن من املم�ن 
  حتمل من املو .كب� ل إىل إعصارٍ ملحتمل أن يتحوَّ أفر�قيا. من ا واحل منخفض استوايئ قبالة سهذا انلحو: "�شلكَّ 

فت  توقَّ فخلق حالة دائمة من اخلوف والقلق. وهو — اواحدً  ا هدفً  هلم ". يبدو أنمجيًعا  سنموت ر�ما يرض�نا، و نأ
  انلوافذ تغليف ا حباجة إىل كنَّ  إذا ومىتخترب� وطلبت من زوجيت أن  ذلكعن املشاهدة بعد بضعة أسابيع من 

 . وترك املاكن أو إخالء  ةباأللواح اخلشبيَّ 

ه  املاضية  عديدة ىلع مدى السنوات الأو قرأوها األخبار  من املحتمل أن أوئلك اذلين شاهدوا  قد الحظوا هذا اتلوجُّ
ينشأ هذا احلديث داخل  س األخبار لفرتة طو�لة بما فيه الكفاية و  شاهد فيه. يعيشون عن املاكن اذلي بغض انلظر 

اذلين هم ىلع وشك مهامجتنا مرة أخرى. اليشء   يِّ�ا، ما يعيق حر�نا ضد اإلرهابقر�بً سينهار االقتصاد ذهنك: "
ر  نفلونزا اخلناز�ر، أو الطاعون األسود، ول�ن هذا الو�اء سيؤثِّ أو إنفلونزا الطيور،  إالوحيد اذلي قد يوقفهم هو و�اء  

  تقر�ًرا عن املنتجات  وترقَّبالعال�.  احلراري  لالحتباس الوخيمةلم �ستسلم بالفعل لآلثار ا ن منَّ مَ فقط ىلع 
 ب الرسطان يف فرئان املخترب والشمبانزي". سبِّ � ا هثبت أن  يت ال  ه�ةالش  ةالغذائيَّ 

.  أنه مفيدثبت مثال من تار�خ الكنيسة   هناكعن وسائل اإلعالم؟  انلاجمكيف نتعامل مع لك هذا اخلوف والقلق 
كب� يف اعم     اعمله �شلٍك تغ�َّ . ل�ن  شديدينالقلق  الوف ومن اخل ) يف زمن  ٤٣٠-٣٥٤اعش القد�س أوغسطينوس ( 

.  ة ة الرومانيَّ اكنت هذه بداية انلهاية للنصف الغر� لإلمرباطور�َّ . أالر�ك الرب�ري روما امللك عندما دخل  ٤١٠
للتعامل مع  وس واع اتلقار�ر املشؤومة، اضطر أوغسطينلك أن وأحرضوا الالجئون إىل شمال إفر�قيا،  عندما فرَّ و
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كتب عمله الالكسييك "مدينة  . وقد  ة يف سقوط روما حيث ذهب الكث�ون إىل حد إلقاء اللوم ىلع املسيحيَّ   املشالك
 . ائه�اوف قرَّ  تناوللة دلي من هذا الكتاب يفضَّ أحد االقتباسات المُ . اهللا" للرد ىلع األزمة

لك إ�سان  يتعرَّض ة هلذه احلياة، ايلوميَّ   املخاطر وسط: "حاط� باخلطر من لك جانب، قائًال � المُ املسيحيِّ ع شجَّ فقد  
 ال اليت  �سبب احتماالت املوت بنفس الطر�قة   للتهديدىلع األرض 

ُ
وذلا  . سيصيبه ا د أي منهىص، ومن غ� املؤ�َّ حت

 
َّ
" (الكتاب  احلياة  يف  من مجيع االحتماالت  املوت أو أن �افمرًة بلم املرء  فإن السؤال هو ما إذا اكن من األفضل أن يتأ

يعلم أنه ال فائدة من الشعور باخلوف ادلائم   وس اكن أوغسطين. ن يثق يف سلطان اهللاهذه لكمات مَ ). ١١، الفصل ١
  دون سقط من رأسه سيطر وأنه ال توجد شعرة واحدة يم�ن أن �اكن يعلم أن اهللا مُ . من لك األخطار املحيطة به

 .مشيئة اهللا

�شأن  العالم خائف . االقتصاد �شأنالعالم خائف . ه خائف وقلق من األشياء اخلاطئةالعالم خائف وقلق، لكنَّ 
العالم خائف  . ة والكوارث اليت من صنع اإل�سانالعالم خائف من الكوارث الطبيعيَّ . لتقاعد ابلنكيَّة لسابات احل 

�ربنا �سوع أننا �ب أال �اف أوئلك اذلين  . ول�ن العالم ال �اف اهللا. خائف من املرض من االرهاب والعالم 
 . �ستطيعون قتل اجلسد ول�ن ال يمكنهم قتل الروح

ً
  أن يُهلك  من ذلك علينا أن �اف اهللا اذلي �ستطيع بدال

.  لم تبدو و�أنها ال يشء باملقارنةالعا   اليت �اف منها إن غضب اهللا �عل لك األشياء األخرى . ) ٢٨ :١٠لكيهما (مىت 
 . )٣١ :١٠إن اليشء املخيف حًقا هو الوقوع يف يدي اهللا اليح (عرباني� 

أوئلك   .أو من أي يشء آخر البرشل�ن أوئلك اذلين وضعوا إيمانهم يف �سوع املسيح، ليس دليهم ما �شونه من 
  وأ ، احلرب  و أ ،االنهيار االقتصادي و أ ،األمراض وأ ،األاعص�اذلين يثقون باملسيح ليس دليهم ما �شونه من 

قول  سهل  ال  منبالطبع،  .  السماوات  السيادة يف  لك هذه األشياء حتت سيطرة أبينا صاحب. ف حىت املوت   وأ  ت،املجااع
 .أعيننا عن اهللا ونفكر يف املخاطر اليت حتيط بنا  �وِّلمن السهل جًدا أن  أيًضا ، ل�ن هذا

ا من خالل مقارنة  همًّ م ديلًال مُ ؟ أعتقد أن بولس يقدِّ يف ادلنيا ا يمكننا فعله ملحار�ة اخلوف والقلق هل هناك م
ْكِر، تِلُْعلَْم ِطلْبَاتُُ�ْم  : "قائًال  كتب. فقد اخلوف بالصالة اَعِء َمَع الشُّ َالةِ َوادلُّ ٍء بِالصَّ ٍء، بَْل يِف لُكِّ يَشْ وا �يَِشْ َال َ�ْهتَمُّ

ى اِهللا. َ فاَْكَرُ�ْم يِف الَْمِسيِح �َُسوعَ   دلَ
َ
ي َ�ُفوُق لُكَّ َ�ْقل، َ�َْفُظ قُلُو�َُ�ْم َوأ ِ

َّ
ي إهمال  يؤدِّ .  )٧-٦:  ٤(فيليب  "  وََسَالُم اِهللا اذل

واإليمان  يمان باهللا،  اإل  فعل يُعربِّ عنالصالة �  . فهذه ليست مصادفة.  يف خوفنا وقلقنا   ةماثل  ز�ادةالصالة دائًما إىل  
 .  باهللا يقود إىل سالم اهللا
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 Reformation Bible(لكتاب املقدس  لأستاذ علم الالهوت انلظا� يف لكية اإلصالح    هو  ادلكتور كيث ماثيسون

College عشاء الرب: إجابات والية فلور�دا، وهو مؤلف للعديد من الكتب، بما يف ذلك " يف سانفورد  ) بمدينة
 ).The Lord’s Supper: Answers to Common Questions" (لألسئلة الشائعة

 

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