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 حقيقة اخلوف 
 لش �إيد وبقلم 

� ليست مشالكت  و.  إ�سانيَّة أساسيَّة. ف� مشالكت  ماكن الصدارةزتايدة، �تل اخلوف والقلق  من ب� مشالكنا المُ 
  مهيمنة صوت اعل و  هلا ة أو  أن ت�ون صامتة يف اخللفيَّ  يم�نة للحياة ايلوميَّ   سمات اعديَّةأحيانًا، بل �    �شغلنا 

، وأن هناك نلا ة  وال قوَّ إننا ضعفاء    ب�ِّ . ف� تبإ�سانيَّتنا مرتبطة    أصبحت هذه املشالكتيف املقدمة. يف هذا العرص،  
حيال ذلك. و� ىلع حق.   القيام بهخطر، وال يوجد ما يمكننا لل ُمعرَّضة، وأن األشياء اليت نعزت بها صعاب تواجهنا 

،  الضيقاتها ىلع حق. فيف هذا العالم، سنخترب  دة خاطئة، وال حتيك القصة اكملة، ولكنَّ حدَّ ا المُ عاتهت�ون توقُّ   اعدةً 
 ). ٣٣: ١٦�ن ومن �ب (يوحنا 

رنا  ها تذكِّ مه هو أنَّ أعظم خ� تقدِّ   .ئةسيِّ لكها  ، ليست  بالطبعلك �اوفنا، ل�ن �اوفنا،  من    نرغب يف اتلخلُّص قد  
أيًضا  ستقالل هو أسطورة قاتلة. اخلوف هو  االو  ؛ عليه هو احلياة  فاالت�الرب �سوع.  الإىل  أننا صغار وأننا �تاج  ب

ا هو رش  د وآمن ممَّ  ما هو جيِّ رنا من اخلطر. بدونه، يُعاق نمونا يف احلكمة ألن احلكمة �ب أن تم�ِّ �ذِّ   خط�إنذار  
 ة. أقل وأقل حدَّ   نود أن ت�ون �اوفنا ىلع هذا:    االتِّفاقمجيًعا  ، يمكننا  الفوائدبهذه  مع االعرتاف  يت. ومع ذلك،  وُم 

ة، العصبيَّ و القلق،  واتلوتر،  � �س�ن حتت لكمات مثل  ف أن �اوفك موجودة يف لك ماكن.    والحظانظر حولك  
باذلنب،  كنت �شعر  ة األخرى. إن  � مرتبطة باإلحساس باذلنب والعديد من الرصااعت ايلوميَّ و  .الفزعوالضغط،  و
اغبًلا ما ي�ون  باخلزي، فأنت ختاف أن يراك اآلخر�ن وتنكشف أمامهم. كنت �شعر �ن  واإلدانة. من ختاف  تنأف

ةالغضب هو خوف   ختاذ موقف  ا إىل  الرغم من أنه يميل  ىلع  هو يرى أن شيئًا حتبه يف خطر،  ف.  ما زال به بعض القوَّ
 من اجلمود أو اهلر

ً
مل.  ظلم وال ُ�تَ ن ايلوم مُ إ قد فقد األمل. فيقول    ا ون خوفً كتئاب أن ي�ب. يم�ن لال وبدال

ن  اذلي ا منَّ هو يصف هؤالء فر يف اضطراب ما بعد الصدمة.  . أو فكِّ رجاءمل، و�ال ال ُ�تَ و هو قاتم، و واملستقبل أسوأ. 
ل علينا هذه اذلكر�ات، أو  أن تتطفَّ هو  �رة لآلخر�ن. اخلوف  رشِّ   أفعالا يف شلك خطر جسدي أو  ادلمار، إمَّ   نم  اعنوا 

لك أنواع اإلدمان دلينا.  هناك. ثم يسء يشء  سيحدثويسء يشء نفسه يف املستقبل. حدث   أن املايض سوف يعيد
ت ي�شت  يفأيًضا    يرغب  اإلدمان  الكث� منأن  س�ى  فرغبات ترفض احلدود، ول�ن إن نظرنا عن كثب،    وه  اإلدمان

ة ولكنها يف انلهاية غ�  قو�َّ يعترب اإلدمان وسيلة ، وجسد ال يهدأ، ومستقبل كئيب. ُمرتنِّحهن ذلرنا  ياهنا أو ختد نتبا
الة  إلبعاد املخاوف والقلق. فعَّ

نَا تأن املخاوف موجودة يف لك ماكن.  ىلع  س  قدَّ الكتاب المُ فق  يتَّ 
َ
فرتض املزام� أننا �شعر باخلوف. "يِف يَْوِم َخْوِ�، أ

تَِّ�ُل" (مزمور  
َ
هو    املوضوع األ�رث شيواًع اإليمان بإهلنا اجلدير باثلقة.  مع  اخلوف  هو دمج  هدفها  و ).  ٣:  ٥٦َعلَيَْك أ
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هلؤالء األعداء أن    احلياة با�سة. األ�رث من ذلك، يم�ن  نبنا و�علو  ناخلوف من األعداء األقو�اء اذلين يوقعو
، نرى أن االعتبارموضوع اخلوف يف  مع وضع  س  قدَّ للخوف. عندما نقرأ الكتاب المُ   وجيهة. هذه لكها أسباب  ا يقتلو

ا يف  هيف صيغة األمر، ولكنَّ   ات اتلعب�  ه ظهر هذاغبًلا ما تاته يظهر أ�رث من ثالثمائة مرة.  تعب� "ال ختف" ومشتقَّ 
  . )١٣:  ٧لوقا    ؛مثل لكمات الرب �سوع ألرملة ناي� احلز�نة ("َال َ�بيِْك"عن اتلعاطف واتلعز�ة    تُعربِّ الواقع لكمات  

ىلع  ( منَّا أ�يد أن اهللا قر�ب إىل اتلو�تاج  صعبةس عندما ت�ون ظروفنا قدَّ عرب الكتاب المُ  هذه اتلعب�ات �ده
 ).١٠: ٢٨ ؛٢٧: ١٤؛ مىت ٣: ٤٦؛ ١٧: ٢١؛ ١: ١٥ثال: ت�و�ن سبيل امل

  رة �شلكٍ تكرِّ مُ   إقرارات�سمع ثالث  وف  ة عن اخلوف والقلق، سكتابيَّ   نصوص إىل    القدس   الروح  كعندما يأخذ
،مستمر.  

ً
 وجود   ىلع الرغم منع اتلو�يخ،  ع يف توقُّ ابة لشعبه اخلائف. ال تترسَّ ث اهللا ب�لمات مجيلة وجذَّ يتحدَّ   أوال
 من ذلك، توقَّ عرتاف وللتو�ة يف لك احلياة. بمساحة لال 

ً
 ع اتلعز�ة. ع اتلعاطف. وتوقَّ دال

.  األخرى   الوعود   لك   ىلع  �شتمل  الوعد   هذا).  ٥:  ١٣  �عربانيِّ (  يهملنا   أو  أبًدا   يرت�نا   ولنه معنا،  ثانيًا، يعد الرب أنَّ 
�َنَا   ِليَكْ "  اخلطايا   عن  مات  حياملس  يسوع ف    ُ�َقرِّ

َ
  وضع   يف  اذلين   هم  فونئا اخل   األشخاصف).  ١٨:  ٣  بطرس   ١" (اهللاِ   إِىل

 .اإل�يل �سمح هلم بتقدير رسالة

و الرب حارض  أن  بما  السيادةاإلهل    هوثاثلًا،  الغد،    صاحب  أن  فىلع  ل  اهتمامنا   نو�يمكننا  اليت   ةرسايلَّ إل الاكمل 
ة اذلي يعطينا  القوَّ ). دلينا ايلوم لك انلعمة اليت �تاج إيلها. دلينا ايلوم روح  ٣٤-٣٣:  ٦ايلوم (مت  نلا  أعطاها اهللا  
. عندما يأيت الغد، سيعطينا الروح  للغايةختاذ خطوات صغ�ة من الطاعة حىت عندما يبدو الغد قاتًما  الشجاعة ال

 انلعمة جديدة يف لك صباح. فة والشجاعة اليت �تاجها. أخرى القوَّ  ةً مرَّ القدس 

  اإلقرارات �ما أنها من اثلوابت هكذا، فإن هذه  وس.  قدَّ املخاوف والقلق موجودة يف لك ماكن يف احلياة و� الكتاب المُ 
 ص نمط انلمو املسييح. لخِّ تُ  ولكنَّها ملقاومة �اوفنا،  وسيلةد رَّ اثلالثة ليست ُ� 

 

). وهو مش� أل�رث من  CCEFة واتلعليم (املسيحيَّ   ملشورةا  سةؤسَّ ملش هو عضو هيئة تدر�س يف  �إيد و   ادلكتور
 . " يف القرب ويلمة: اإلدمانات"ف للعديد من الكتب، بما يف ذلك ؤلِّ ثالث� اعًما، ومُ 

 

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