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 ة من اخلوف احلر�َّ 
 ب�ك بارسنس بقلم 

والفخاخ اكمنة عند لك    والكمائن،املخاطر،  ف.  غ� اآلمن� العالم ماكن خطر، �فوف باملخاطر وم�ء باألشخاص  
 إىل العالم.نتاجئها ة واخلطيَّ  دخلتنا نعلم كيف ، �ن نفهم هذا ألنَّ و�مؤمن�منعطف ألن الرش حقييق. 

. ومع ذلك،  طاة الرش أو أن البرش خ  بوجود   االعرتاف لحدين  ن� أو المُ تديِّ غ� المُ األشخاص  العديد من  ال ير�د  
ليس  وهم  عن "أعمال الرش" أو "األرشار".    فإنهم �سارعون إىل احلديثون أو حتدث اكرثة،  عندما يرضب اإلرهابيُّ 

نظرتنا الكتابيَّة عن ، �ب أن يقرتضوا من  لكلعالم. ذلابلؤس واملآيس يف هذا ا  لوصف  خاصة بهمدليهم أي لكمات  
م  . العالم  حدها ملاذا �شعر باخلوف بطبيعتنا. و لكمة اهللاختربنا للرش، و ا متسقً  تفسً�ا س وحده  قدَّ الكتاب المُ يُقدِّ

 �ن  
َ

 نأيت إىل هذا العالم صارخ� طلبًا يف املعونة. حىت األطفال اذلين لم يُ وباخلوف،    نُودل
َ

خوف  من    عانونا بعد يوودل
من األطفال الصغار �افون وهاتهم اليت اكنت قبًال آمنة و�مية. جهضون إر�ًا يف أرحام أمَّ قهم المُ مزِّ ديد عندما يُ ش

 الكوارث اليت تصيبنا ومن حونلا، أسوأ    فقط من  نحن ال �اففالظالم و�ر�دون إضاءة خافتة وقت انلوم لرت�هم.  
 . قد نمر بها اليت   األصغر �سبيًّا  صاعبولكننا �اف أيًضا من لك املآيس وامل

نفعل بمخاوفنا؟   ذا السؤال هو، ما واخلراب يف قلو�نا.  ب  يرضب اخلوف هو شعور أسايس قوي جًدا دلرجة أنه يم�ن أن  
  إرصار �اوفنا ب   مواجهةاول  �  مخوفنا، أإخفاء  �اول    م نا ال �اف، أ و�أنَّ   أم نترصَّفاخلوف،   مستنقعيف    نغرقهل  

  يأمرنا   ومع ذلك،إىل الرب �سمعه يقول: "ال ختف".    لجأإىل الرب؟ فقط عندما ن  نلجأ   هل  ؟ أم شديد
َّ

 �اف  الرب أال
ألن الرب معنا، وة اإلرادة املحضة ول�ن ألنه وعد قائًال: "أنا معك".  بقوَّ عليها    نتغلَّبال ليك نتجاهل �اوفنا أو  

 فقط عندما �اف الرب. اتلاليش خرى تبدأ يف األخاوف  امل � ووحده. هو منا أن �افه فقد علَّ 

ُ   باملسيح باإليمان وحده  ون أننا متحد  إن معرفة اهللا.    �افةمن اهللا و  اخلوف الفرق ب�  شلكِّ و�سكننا الروح القدس �
السيادةإهلنا  ب  اثلقةخطر �تمل واخلوف من لك  الفرق ب�    هإن يهملنا    صاحب  لن  أبًدا.    أواذلي  الروح  فيرت�نا 

م  يمكننا أن نرتنَّ   هلذا السببه قد أنقذنا.  يف كفِّ   �ملنا   اذلية من اخلوف ألن  ر�َّ نسلك حب رنا ل رِّ ، ُ� الُمعزِّي القدس،  
رت قليب من الرعب"، ونرنم مع مارتن  وانلعمة قد حرَّ  ،ل�: "انلعمة قد وضعت خوفك يف القلبمع جون نيوتن قائ

أن ينترص حقه   أرادد بتدم�نا، لن �اف، ألن اهللا �ء بالشياط� قد يهدِّ امللوثر قائل�: "و�الرغم من أن هذا العالم 
 .من خالنلا"
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حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز  هو رئيس   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "

 .بقلم جون اكلفن) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة

 

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