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 اخلوف من املوت 
 لو بر�ولو بقلم

  ز وج مُ ة �اوف شائعة وعالج كتايب  ستَّ سنعرض  املوت ونتاجئه؟ فيما ي�  عن  ون  املسيحيُّ   اه�ش  ءيشما هو أ�رث  
 . ا جًدا للك منه

 ). نفسها  ة املوت. اخلوف من املوت املؤلم (عمليَّ ١

 . "الرحلة يف �ةلة األخ املرح من خائف ا من املوت بقدر ما أنا "أنا لست خائفً 

انلعمة   منحنا سينه  أ نعمته، ومعونة  ب  لهما يمكننا حتمُّ   يفوقبما    �نا ُ�رِّ   لن  ه نأ و،  أبًدا  ملنا ن يرت�نا أو يهل  نهأاهللا    وعد
، ل�ن  قاسيًا أو    ا ذا ال يع� أن املوت ليس صعبً . هن �تاز بها أاليت �سمح    الضيقات و  تلجارب ل االيت �تاجها تلحمُّ 

من    هلا   بوضع حد  اهللا يقوم  ) سوف  ا املرتبطة به  الضيقات(و  كمؤمن�  جتار�نا أن    ١٣:  ١٠كورنثوس    ١  يف  وعد اهللا  
 ة. انلطاق واملدَّ  حيث

 . بعد اآلن ةادلنيو�َّ ات امل�َّ ب. اخلوف من عدم االستمتاع ٢

، من ذلك  دتأ�ِّ ، أنا مُ ا وعبادة الرب سيكون متعً   سحاب  ما. أع�، اجللوس ىلع الة نواًع ملَّ السماء    ت�ون   "أخىش أن
 ". الًّ ُم سيص� األمر  نأول�ن إذا اكن هذا لك ما يف األمر، أعتقد 

ستكون السماء  فيف السماء هو عبادة اهللا،    نفعلهسللسماء عند الوصول، حىت لو اكن لك ما    جاهز�نأننا سنكون  بما  
ولكنَّ  � متعة.  ذلك.  أ�رث من  املقدس    ش�نا سنفعل  ونمو  نعمل،ونأ�ل،  و،  منرنِّ أننا سوف    إىلالكتاب  ،  ديرنُ لك، 

تشبه أجسادنا دة س مجَّ أجسادنا اجلديدة المُ أن  ة كما  األرض احلايلَّ األرض اجلديدة    ستشبهىلع ذلك،    عالوةً م.  ونتعلَّ 
لك ما هو رضوري لسعادتنا لئة بالنشاط. ف مت  و�  عدن  ةجنَّ ل  ختيَّ ؟  ةاجلنَّ   . هل استمتع آدم وحواء باحلياة يفةرضيَّ األ

 ينتظرنا يف السماء. ومتعتنا 

 . اخلوف من العيش إىل األبد. ٣

كون تس  السماء  وأنا أعلم أن  السماء.يف    غلقة عندما يفكرون طو�ًال باخلوف من األما�ن المُ بعض انلاس  �شعر  
من اخللود األبدي ا يف نوع  ارصً  ال ير�د أن ي�ون ُ� ، ول�ن هناك جزء م�ِّ رايت تصوُّ يف اغية الروعة �شلك يتجاوز  

 من املخيف أن نفكر يف العيش إىل األبد. —
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أن ت�ون غ� قادر   ا حقً   خيفمن المُ . قد ي�ون  تام  �شلٍك   �دود   غ�من املستحيل ىلع اإل�سان املحدود أن يفهم  
رها. لن ي�ون هناك خوف من األما�ن  السعادة اليت ال يم�ن تصوُّ � ماكن  ". ل�ن السماء  نهايئ  ىلع فهم "الال 

نائه ألبأن اهللا سيسمح  ب  واالعتقادوف.  نوع من اخل غلقة هو  اخلوف من األما�ن المُ وذلك ألن  غلقة يف السماء  المُ 
س  قدَّ لك ما يقوهل الكتاب المُ   ال يتوافق معهو أمر  من ابلؤس املرتبط باخلوف اذلايت ة ذرَّ  د رَّ من ُ�  حىت  ي�عجوا أن 

  بال   —سيح، سنكون مثله  اخلوف يف السماء، عندما يظهر املمن هذا    أيٌّ لن ي�ون هناك    عن السماء. ببساطةٍ 
 ). ٢: ٣يوحنا   ١( خطية

 مواجهة لك خطايانا املاضية.   االضطرار إىل  . اخلوف من٤

ل�ن برصاحة اتلفك� يف االضطرار إىل إعطاء ،  تُمسك ضدي  خطاياي لنأن  و  يل  رَ فِ أنه قد غُ   "انظر، أنا أعرف
 ."من لك اخل� اذلي أعرف أنه سيأيت بعد القضاءاملتعة يز�ل نواًع ما خطاياي   عنحساب  

رُ   بِِه،  الرََّجاءُ   هَذا   ِعنَْدهُ   َمنْ   َوُ�ُّ �و اتلقد�س. "  يدفعنا ًدا إذا اكن  يف الواقع خوفًا جيِّ هذا  يم�ن أن ي�ون     ْفَسهُ �َ   ُ�َطهِّ
ملشاهدة    القدوس اإلهل  أمام    يف الوقوف  رنفكِّ أن  �يف    إنه ألمرمن ناحية أخرى،    .)٣:  ٣يوحنا    ١(  "َطاِهرٌ   ُهوَ   َكَما 

فاكرنا ودوافعنا. ولعل أفضل طر�قة لرفع (أو ىلع األقل تهدئة)  ألا  فعانلا اخلاطئة ول�ن أيًض ألليس فقط    لك مشهد
غضبه األبدي وأنه    جهةموا إىل    نضطركمؤمن� باملسيح لن    نا هذا اخلوف هو أن �شكر اهللا ىلع الفور ىلع حقيقة أن

 ). ل املسيح لن نُدان أنه بفض، سيكون دلينا ضمان األخ� القضاء(حىت أثناء  عيوننا.من  دمعة يمسح لك س

 عد رحيلنا. بنا ئأحبا ىلعاخلوف . ٥

دلعم ا احلكمة واتلوجيه، وو  عم املادي،للحصول ىلع ادل  عون إيلَّ يتطلَّ   فهم.  عديدة  أشياءيف    ا كث�ً   "اعئليت تعتمد يلعَّ 
 ة".العاطيف، وتلبية االحتياجات ايلوميَّ 

وأن �ستعد هل بأفضل ما �ستطيع. إن تعليم أحبائنا أن ينظروا إىل   األمر  سبًقا يف هذار مُ من املهم بالنسبة نلا أن نفكِّ 
د أن نفعل هذا  جرَّ . بمُ مؤمن�تنا ك هو أيًضا جزء من مسؤويلَّ   ةالوقتيَّ ة واحتياجاتهم الروحيَّ �سديد  املسيح من أجل  

ما هو  اهللا    طلب أن يفعلوأحبائنا    من أجل  الصالةف من قلقنا عن طر�ق  ، يمكننا أن �فِّ (وحىت لو لم نفعل ذلك)
 األفضل هلم ملجده. 

 اكفآت. املللحصول ىلع ل ؤهَّ غ� مُ  أن أ�ون. اخلوف من ٦

 . "يفهو أمر ُ�   من أجلهض ما عملت  أو حىت بع  لك  أفقدأن� س  ت جبد لسنوات عديدة دلرجة أن الفكرة"لقد عمل
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إن  إنه  اوس  فقد أخرب تيموث  ).٢٧:  ٩كورنثوس    ١  ؛ لِآلَخِر�نَ   َكَرزُْت   َما   َ�ْعدَ   َحىتَّ ل ( ؤهَّ عن كونه غ� مُ   بولس ث  دَّ حت 
يوحنا عن السيع للحصول    ث . كما حتدَّ )٥:  ٢  تيموثاوس   ٢نال اجلعالة ىلع لك أعماهل الشاقة ( ين  ، فللم �اهد قانونيًّا 

 ).  ٨: ١يوحنا  ٢عمل ألجله (  ا قد يفقد بعًضا ممَّ ما يع� أن ابلعض  ،ا أجًرا تامً ىلع 

إزالة هذا اخلوف.   أر�د  أن�  نفسك    هذا األمرر يف  أفكِّ فأنا  لست متأ�ًدا من  إذا وجدت  تقر�بًا. ل�ن  يوم  لك 
ة اتلعامل م كيفيَّ و�ب أن تتعلَّ   حتمل أنك تقلق نفسك دون داٍع فمن المُ ،  مهووًسا بهذا القلق دون معرفة أي خطأ

خاص (و�ىل    ، فإن هذا القلق �شلٍك اعم  عاجلة القلق �شلكٍ ة مُ م كيفيَّ . أعتقد أنه عندما تتعلَّ �شلٍك كتايبمع قلقك  
 حد كب� لك األشياء األخرى املذكورة أعاله) سوف تتضاءل.

 

لعديد  ل  ف ؤلِّ أتالنتا. وهو مُ   مدينة  يف)  Christ Covenant(�نيسة  ب  ةالكتابيَّ   املشورة ادلكتور لو بر�ولو هو مدير  
 . )The Complete Husband and Resolving Conflict(  "تال�ااع وحل الزوج الاكمل"من الكتب، بما يف ذلك 

 

 .  تيبوتلوك ملقالة يف األصل يف �لة تم �رش هذه ا
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