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 السلوك بأمانة يف وجود القلق 

 رون ل. جاريوت أ بقلم  

ٌ ومراوغٌ  . فابلعض اعنوا من قلق منهك أوصلهم إىل عربة اإلسعاف، يف حني يعاين آخرون من  إن القلق شعوٌر حمِّير
ون بعد ذلك يف نوم عميق هانئ. ويمكن   آن آلخر من بعض أفاكر القلق، اليت تعرب ىلع أذهانهم رسيًعا، ثم يغطُّ

مرات فقط خالل    للقلق أن يصعب ىلع ابلعض أداء مهامهم ايلومية األساسية، يف حني يصيب القلق آخرين بضع
السنة، دون أن يعيق حياتهم ايلومية بشلك كبِّي. وبغض انلظر عن الشلك اذلي يتخذه القلق، حيتاج املؤمنون أن  
يعرفوا كيف يمكن أن يواجهوه باستخدام الوصايا واحلكمة الكتابية اليت ال غىن عنها لقلوبنا املضطربة. فعندما  

نفعل؟ وعندما يكون القلق رفيًقا دائًما للمؤمن، كيف يمكن أن يظل    يطل القلق بوجهه القبيح، ماذا ينبيغ أن
 أمينًا؟ 

قبل أن نتناول هذه األسئلة، جيدر بنا أن نذكر أن غريزة الكرر أو الفرر اليت وضعها اهلل فينا يه غريزة جيدة. فقد  
ايلوم خاضعة املحتَمل. إال أن عقونلا  السقوط، وباتلايل يمكن    خلق اهلل نلا عقواًل تلنبرهنا إىل اخلطر  تلأثِّيات 

س اخلطر فيها أن تضلرلنا يف بعض األحيان. وباتلايل، ليس لكُّ قلق هو جمرد إخفاق يف إطاعة وصايا   ألنظمة حتسُّ
، أو االنتفاع من وعوده. قال د. أر. يس سربول: "أوصانا ربُّنا نفسه أال نهتم بيشء. ومع ذلك، حنن خملوقات  6مىت  

للقلق، وروح،    تستسلم  فإننا خملوقات من جسد  لالكتئاب".  أيًضا  األحيان  بعض  ونستسلم يف  بل  إيماننا،  رغم 
ز فقط ىلع ما هو رويح ىلع حساب ما هو مادي. ال يفعل الكتاب   دة. لسنا غنوسيني، نركر وباتلايل، حنن خملوقات معقَّ

ر ىلع سبيل املثال يف   (، وذلا علينا حنن أيًضا 23:  5تيموثاوس  1؛  19ملوك  1املقدس ذلك )انظر   أال نفعل ذلك. فكر
شخص جنا بالاكد من حادث سيارة مميت، فصار جيد صعوبة بالغة يف ركوب سيارة مرة أخرى. هل أصل رصاعه هذا  
جسدي أم رويح؟ اإلجابة يه الكهما. فلك ما خنتربه بصفتنا أرواًحا تعيش يف أجساد إنما هو جسدي ورويح ىلع  

 حدٍّ سواء.

م الكثِّي عن حياتنا املادية من خالل ابلحث العليم يف إعالن اهلل العام يف الطبيعة. ويف ضوء أن لكَّ حق  حنن نتعلَّ 
هو حق اهلل، نستطيع أن نقبل دون حتفظ أفاكر ابلحث العليم لكن يف خضوع للكمة اهلل. وفيما يتعلق حباالت 

األشخ بعض  أن  بوضوح  العليم  ابلحث  يفرتض  واالكتئاب،  القلق  من  مثل  املعاناة  إىل  أكرب  ميل  دليهم  اص 
د من األسباب اجلسدية   اضطرابات معرفية واختالل يف دوائر ادلماغ الكهربائية. وبرصف انلظر عن املزيج املحدَّ
ز هذا املقال ىلع الكيفية اليت   . ويف سبيل حتقيق هذه الغاية، سِّيكر م نلا الكتاب املقدس احللَّ والروحية للقلق، يقدر
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للمؤمنني اذلين يصارعون مع القلق أن يسلكوا بأمانة يف وجود القلق، وأن يسعوا إىل اتلحرر من القلق،   يمكن بها 
 ويكتشفوا مقاصد الرب الفدائية سواء يف القلق أو من خالهل.

يف  خالل حماربتنا للقلق، يمكننا ذلواتنا أن تكون يه أدلَّ أعدائنا. فالقلق، والصدمات، واالكتئاب تزتايد وتستمر 
كثِّي من األحيان بسبب سلوكياتنا غِّي الصحية )ىلع سبيل املثال، اعدات غِّي صحية تلناول الطعام، وعدم ممارسة 
الرياضة، وعدم انلوم(، وبسبب أنماط تفكِّي غِّي صحية )ىلع سبيل املثال، رثاء انلفس، واألفاكر غِّي املجدية،  

ىلع سبيل املثال، الكسل، واالنعزايلة(. قال ريتشارد  )  االنضباط   عدم  سببب  والعواطف غِّي املنضبطة(، وكذلك
( بسهولة  Richard Baxterباكسرت  فيه  أكرب  عمق  إىل  ينغمسون  لالكتئاب  بالفعل  ُعرضة  هم  اذلين  "أوئلك   :)

وبصورة متكررة بسبب أنماط تفكِّي أو مشاعر غِّي منضبطة". فعىل املؤمن اذلي يعاين من القلق أن يكون يقًظا، 
م  أكرث  )ربما  تفكِّينا  أنماط  بعناية وحذر  نراقب  أن  فعلينا  ابلاقني.  فيليب  20:  4كورنثوس    1ن  (، واعداتنا 8:  4؛ 
(؛ وأن نكرس أنفسنا للصالة )فيليب  4- 3:  4تيموثاوس    2(، وتأثِّي ما نتعلَّمه علينا )16:  4تيموثاوس    1السلوكية )

(؛ وأن 8:  1؛ تيطس  27:  9كورنثوس    1ضباط )(، واالن23:  5؛ غالطية  25:  9؛  5:  7كورنثوس    1(، وضبط انلفس )6:  4
(. اعىن تشارلز سربجن من نوبات  20:  3يوحنا    1نفحص عواطفنا، ومشاعرنا، وردود فعلنا يف ضوء لكمة اهلل املوثوقة )

ر مستمعيه كثًِّيا بأن املشاعر متقلبة، قائاًل: "اذلي يعيش باملشاعر سيكون سعيًدا   من القلق وايلأس، وهلذا اكن يُذكر
 وم لكن تعيًسا يف الغد". ايل

ربما نظن أن احللَّ تللك املشاعر واألفاكر اليت تأتينا بال دعوة هو ببساطة أن نغِّي من هذه املشاعر، أي أن نتخلَّص  
من تلك اإلنذارات املزعجة. لكن اهلدف الصحيح ليس هو تغيِّي طبيعة مشاعرنا، بل الطاعة األمينة. ويف بعض  

اعة األمينة ىلع عملية طويلة ومؤملة تتمثَّل يف أن نتعلم كيف نكون مثل املتفررجني  األحيان، ستنطوي هذه الط
من بعيد ىلع املشاعر واألفاكر غِّي املرغوب فيها. يمكن هلذا انلوع من امليض قدًما بأمانة بغض انلظر عن املشاعر  

ر يف لكر   ما سيحمله نلا هذا ايلوم من رسائل أن يكون صعبًا. فربما نصارع ملغادرة الفراش يف الصباح، عندما نفكر
إيلكرتونية ال تتوقف، وأخبار سيئة حمتملة، ومهام رتيبة، واحتياجات األوالد املستمرة، وفواتِّي ضخمة. لكننا نثق،  

ُه" )مىت   .  ( 34: 6بالصالة، يف أن الرب سيحفظنا ويدعمنا يف مسِّينا خطوة خبطوة. يقول نلا يسوع: "يَْكِفي ايْلَْوَم ََشُّ
 ويف بعض األحيان، يكِف املهمة الواحدة َشُّها. لكننا سنميض قدًما، خطوة خبطوة. 

ل تتطلَّب ابلقاء يف حرضة الغياب املؤلم لليقني مع احلفاظ يف الوقت نفسه ىلع اإليمان.   إن احلرية من القلق املعطر
حتادنا الرسي باملخلص املتألم. خالل  وحتديًدا، يف وسط الضيق انلاجم عن القلق، ثمة أهمية حيوية أن نلجأ إىل ا

فرتات االضطراب العاطِف اليت اكن مارتن لوثر يمرُّ بها، حيث اكن الشيطان ينهال ىلع ضمِّيه باالتهامات، اكن 
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يتخيَّل نفسه وهو يتألم مع املسيح يف آالمه. فقد آمن لوثر بأن سهام الرشير امللتهبة ونوبات القلق املؤملة يه فرصة  
ب العتيق، واتلجرُّد من إرصارنا ىلع اتلحكم يف مصِّينا  لالحتاد  اإلنسان  بقايا  إماتة  مخلرصنا يف آالمه، من أجل 

ومعرفة لكر يشء. وعند هجوم القلق املؤلم علينا لزيعزعنا، علينا أال نستسلم لذلعر، بل يف املقابل، علينا أن جنتهد 
رنا  نَا    يك نفهم ردود فعل أذهاننا فهًما موضوعيًّا. يذكر

َ
ينر أ

َ
وا َواْعلَُموا أ ن أذهاننا، قائاًل: "ُكفُّ اكتب املزامِّي بأن نسكر

رنا الرتنيمة القديمة اليت تقول: "عندما ينهار لكُّ ما  10: 46اهلُل" )مزمور  (. علينا أن نظل هادئني وثابتني، مثلما تذكر
، يثق املؤمنون ويطيعون. وبرصف انلظر  حييط بنفيس، هو يصِّي لكَّ رجايئ وصخريت". فِف وسط العاصفة اهلاجئة

أمناء رغم همومنا وخماوفنا،  أم ال، حنن جناهد نلكون  احلياة  الاكملة يف هذه  الراحة  الرب سيعطينا  إذا اكن  ا  عمَّ
م يف حياتنا.  وجنتهد يك نتوب عندما نسمح بالفعل للقلق باتلحكُّ

م ابليوريتاين جون فالفل )ليس من السهل بكل تأكيد أن نمزير أي نوع من القلق هو اذل  Johnي ُيَعد خطية. قدَّ

Flavel  فهو نافٌع لروحك. لكن، عندما ال ... ( عالمة بسيطة تساعدنا للتميزي قائاًل: "طاملا يُوقظك اخلوف تلصِّلر
الشيطان". باإلضافة إىل ذلك، علينا أن   يؤدي بك اخلوف سوى إىل تشتيٍت واكتئاب لذلهن، فهو خطية وفخ من 

لكَّ األفاكر واملشاعر اليت نعتربها مرشوعة. واألهم من ذلك، علينا أن نسأل: إىل أين نذهب بقلقنا؟ هل    نفحص 
ن فيه، أم إننا جنلس ونطيل اتلفكِّي يف هذا القلق، باحثني عن الراحة داخل أنفسنا؟ فإننا  نأيت به إىل الرب يك نتحصَّ

 من  
ً
كنا حللونلا وأسايلبنا اخلاصة، سنلجأ اعصفة القلق إىل الطعام، أو اتلكنولوجيا، أو املمتلاكت، أو أية آبار إذا تُري

الغرق يف اتلفكِّي، أو الترشيح    -أخرى ال تضبط ماء. فإذا استسلمنا مليونلا ادلاخلية   امليل إىل اهلروب، أو  مثل 
لو صوته. فإننا حباجة  لكُّ ما سيحدث هو أن جرس إنذار القلق سيع  -املستمر لألفاكر، أو أسايلب املساعدة اذلاتية  

 إىل لكمة من اخلارج. 

 ( قائاًل:John Owenعلينا أن نواجه القلق املستمر بالوعد، مثلما اقرتح جون أوين ) 

انلفس املسكينة، اليت ارتبكت لزمان طويل بالضيق وقلق اذلهن، جتد وعًدا حلًوا، أي جتد املسيح  
بالرمحة إيلها  آتيًا  احتياجاتها،  للك  مالئم  وعد  يك    يف  وبادلم  وباملحبة يك حيتضنها،  هلا،  يغفر  يك 

 يطهرها. وعندئذ، تنهض تلتمرَّغ يف هذا الوعد. 

هل تستند ىلع الوعود اإلهلية أم تستسلم يف هلٍع، اعجًزا عن اتلفكِّي بشلك منطيق ألن القلق أحكم قبضته عليك؟ 
 ( " ُذ َنْفيسي يَاتَُك تذَُلر ، َتْعزي ِّلي ةي ُهُموِمي يفي َداخي نَْد َكرْثَ م نلا اكتب املزمور نموذًجا لسلوك أفضل، قائاًل: "عي :  94مزمور  قدَّ

مر، ىلع املزامِّي أن تكون بمثابة بستان ترتدد عليه بكرثة تلك انلفس اليت يغمرها القلق.  (. ويف حقيقة األ19
ر )كما قال لوثر بعد   القديس أثناسيوس، أحد آباء الكنيسة األوىل، قال إن سفر املزامِّي هو كتاب مقدس مصغَّ
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عد ذلك(. ويف رسالة من أثناسيوس إىل ذلك(، وديلل إرشادي للتعامل مع أيَّة اعطفة برشية حمتَملة )كما قال اكلفن ب
تتعلَّم عن نفسك، وجتد وصًفا للكر ما حيدث بداخلها،  املزامِّي، أنت  صديقه مرسيلينوس، كتب يقول: "يف سفر 
بكل تغِّياتها، وتقلباتها، وإخفاقاتها، بل وتعافيها أيًضا". وإننا نفعل حسنًا إن زرنا سفر املزامِّي، سواء قبل اعصفة 

خبة، أو يف أثناء هطول أمطارها الغزيرة، وذلك ألن املزامِّي ىلع دراية بكلر مشاعرنا. فإننا حباجة إىل  القلق الصا 
نصيحة اكتب املزمور وتعاطفه معنا، ألن اخلطية تشوره الصفات اليت أعطانا اهلل إياها، وحيب الشيطان أن يستغل  

ة يف اتلمزيُّ إىل سيٍع حنو الكمال، أو قد يتحول الشعور  تلك التشوهات. ىلع سبيل املثال، قد تتحول الرغبة املرشوع 
من راعية فريدة ألوالدهن، إال   ر جيًدا أن اهلل خلق األمهات يلقدر باملسؤويلة إىل إفراط يف الشعور باملسؤويلة. تذكَّ

ف مفرط لكما  أن املرأة اليت تصِّي أًما للمرة األوىل، واليت تعتين بطفلها حديث الوالدة، يمكن أن تعاين من خو
بكى طفلها. يمكن هلذا األمر أن يليق باألمهات املحبات رسيًعا يف حالة من ايلأس حتت ثقل الشعور املفرط  
رة قلب هذه األم اذلي يعاين من القلق واالضطراب بأن الرب هو   م املزامِّي العالج، مذكر باملسؤويلة واخلوف. تقدر

 (. 4-3: 121عبه )انظر مزمور ضابط اللك من فوق عرشه، وهو اذلي يعتين بش

تتجىلَّ عناية اهلل بشعبه يف لكر صفحة من صفحات الكتاب املقدس. فقد نىه يسوع عن القلق املفرط حيال أمور  
احلياة، ألن هذا إنما ينم عن انعدام اثلقة يف راعية أبينا الُمحبَّة نلا. يكشف قلقنا املفرط حيال شؤوننا ادلنيوية  

احل  ثقتنا  تسديد  عن موضوع  السماء، وكيف حيسن  السماوي لطِّي  أبينا  أنظارنا إىل راعية  يسوع  ه  قييق. وقد وجَّ
احتياجها. وإذا اكن اهلل يعتين بزهور احلقل حبيث تزتين بمجد أعظم من جمد سليمان، أال ينبيغ أن نتحىل حنن  

رنا يسوع أيًضا بأن القلق املفرط  32:  8؛ انظر رومية  30-28:  6باثلقة يف أنه سيليبر لك احتياجاتنا أيًضا )مىت   (؟ ذكَّ
، كما قال  27:  6حيال أمور احلياة هو عديم اجلدوى )مىت   (. إال أن نيَه املسيح عن القلق اكن مصحوبًا ببديل معزٍّ

اكلفن: "مع أن أوالد اهلل ليسوا معفيني من العمل والقلق، نستطيع أن نكون حمقني إذا قلنا إنهم ينبيغ أال يقلقوا  
 أمور احلياة، بل يمكنهم االستمتاع بالراحة واهلدوء بسبب اتكاهلم ىلع عناية اهلل". بشأن

يَكُمن مفتاح السلوك بأمانة يف وجود القلق املزعج يف اتلعبِّي اتلايل: العناية اإلهلية. يعررف ديلل هايدلربج تلعليم 
لقديرة احلارضة يف لكر ماكن، واليت بها ال يزال  اإليمان عن طريق السؤال واجلواب العناية اإلهلية بأنها "قوة اهلل ا

اهلل، كما لو اكن بيده، حيمل السماء واألرض، ولكَّ املخلوقات. وبهذا هو يسود عليها، حبيث ... لكُّ األشياء ال تأتينا 
، فإن قلقنا ليس مصاد27ىلع سبيل املصادفة، بل تأتينا من يده األبوية" )السؤال واإلجابة   فة، وليس أمًرا  (. ومن َثمَّ

عرضيًّا، لكنه يأيت من يده األبوية. هل تؤمن بذلك؟ عليك أن تؤمن بذلك إذا أردَت أن حتطم قبضة اخلوف اليت  
تصيبك بالشلل. فإذا ُضبيط القلق، وجرى اتلعامل معه بشلك سليم، سيتيح فرصة تلقوية اتكانلا ىلع اهلل وَشكتنا 

( املقرتح الرقيق اتلايل: "إذا  Richard Sibbes(. قدم ريتشارد سايزب )4-3  :1كورنثوس    2احلميمية مع هلإ لك تعزية ) 
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نظرنا من أيَّة حمبة أبوية تأيت الضيقات، وكيف أن تلك الضيقات ليست فقط ختفَّف ويه يف طريقها إيلنا، لكنها  
ث بولس ع س أيًضا، كيف ال يمألنا هذا باتلعزية يف أشد أوقات الضيق؟" حتدَّ ن ضيقته الشخصية، أي  حتىلَّ وتقدَّ

نَّ  
َ
، أل يَك نيْعَميتي عن تلك الشوكة يف اجلسد اليت رفض اهلل أن يرفعها عنه، بل يف املقابل عزَّى خادمه قائاًل: "تَْكفي

. يحي ُة الَْمسي َّ قُوَّ ْعفي تُْكَمُل". وذللك، عزم بولس ىلع أن يفتخر برسور بضعفاته، "ليََكْ حَتيلَّ لََعَ يتي يفي الضَّ رَسُّ   قُوَّ
ُ
ليَك أ َ ذلي

َعَفاتي ٱبي  ْجلي ... لضَّ
َ
يحي  أل ينر .  الَْمسي

َ
ينََما  أل نَا  حي

َ
يٌف  أ ينَئيذٍ  َضعي نَا  فَحي

َ
 (.10-7:  12 كورنثوس   2" )قَويي   أ

م، بموجب العناية اإلهلية، عمل الرب الفدايئ يف هذا الرسول ومن خالهل. هكذا يمكن لضعفاتنا   هذا الفخ املؤلم تمَّ
م جون فالفل هذا الرجاء للمؤمن  أيًضا أن تدفعن ا إىل حمبة أعظم جتاه املخلرص، ونفور أشد من أمور هذا العالم. قدَّ

اذلي يعاين باستمرار من القلق وايلأس، قائاًل: "إن حكمة اهلل قد رتَّبت وعيَّنت هذا الضيق ىلع شعبه ألجل اغيات  
انتباًها، وحذًرا، حىت يتسىن هلم أن يتجنبوا أكرب كم  وفوائد صاحلة. فهو يستخدمه يلجعلهم أكرث يلنًا، ويقظة، و

ممكن من املشالكت. فهذا الضيق شبيه باحلاجز اذلي يمنعك عن أن حتيد عن طريقك. فِف اتلجارب الشديدة، ما 
ا يمكن باألحرى أن يكون لفائدتك". هل حتدث عن قلق مفيد؟ كيف؟ استطرد جون فالفل   يبدو كما لو اكن فخًّ

: أواًل، "إن أمراض اجلسد واضطرابات اذلهن تسهم يف زيادة الشعور بمرارة متع ورفاهيات هذا العالم حديثه قائاًل 
يف حلقك. فيه جتعل احلياة أقل جاذبية لك مما يه لآلخرين، وأشد إنهااًك وإزاعًجا لك مما يه لآلخرين، اذلين هم  

"يمكن أن تسهل عليك املوت، واالنفصال عن هذا    أكرث استمتااًع منك بمذلاتها وحالوتها". األكرث من ذلك أنها 
اهلل كيف  يعلم  جترُّه خلفك.  اذلي  املنهك  احلمل  هذا  بسبب  قيمة دليك،  أقل  تصِّي  العالم، ألن حياتك عندئذ 
يستخدم هذه األمور بعنايته لفائدتك الكربى". ثانيًا، يدفعنا القلق إىل َشكة أعمق مع اهلل: "لكما ازدادت األخطار  

ن من حتمل  اليت حت  دق بك، ازداد اقرتابك من اهلل. فإنك ستشعر باحلاجة إىل األذرع األبدية من حتت، حىت تتمكَّ
أقل الضيقات واملتاعب". ثاثلًا، وكما نتعلَّم من بولس، يظهر الرب قوته من خالل ضعفاتنا. وهكذا، اختتم جون  

عف الطبييع أن جيعل املوت أقل بشاعة، وأن يقربك  فالفل حديثه قائاًل: "ال تسمح هلذا أن حيبطك. فإنه يمكن للض
 إىل اهلل، وأن يتيح فرصة رائعة يك يظهر اهلل نعمته يف وقت حاجتك". 

ىلع عكس ما يمليه علينا حدسنا الطبييع، فإن تغيِّي نظرتنا إىل القلق املحيط بنا من كونه عبئًا إىل كونه فرصة  
ر من  القلق. فلكما كرثت همومنا، ازدادت فرص أن نلقيها ىلع ذاك اذلي    جيدة إنما هو إجناز مهم يف طريق اتلحرُّ

 (. 7: 5بطرس  1يعتين بنا )

(، بأنه ال يزال "إىل ايلوم" يعاين من قلق وهموم يف القلب، اختتم سِّيته  John Bunyanبعدما اعرتف جون بنيان )
 اذلاتية بمنظور مثِّي للفضول عن األمر، قائاًل: 

https://ar.ligonier.org/


https://ar.ligonier.org/   

 

 

وال زلُت أشعر بها باستمرار، وال زالت تؤملين وتقمعين، لكن حكمة    ال زلُت أرى هذه األمور،
( وتقنعين بعدم  3( وتمنعين من الوثوق بقليب،  2( فيه جتعلين أمقت نفيس،  1اهلل قد عيَّنها خلِّيي:  

( وتدفعين إىل أن أصِّلر إىل 5( وتبنير يل رضورة اللجوء إىل يسوع،  4كفاية لكر بر نابٍع من داخِّل،  
( وحتثُّين ىلع اتلطلع إىل اهلل، يف املسيح، طابًلا منه  7( وتبنير يل حاجيت إىل السهر وايلقظة،  6  اهلل،

 أن يعينين وحيملين عرب هذا العالم.

ربما نتوقع أن خيتتم هذا الرجل ابليوريتاين اإلجنلزيي العظيم سِّيته اذلاتية بكلمات غلبة ونرصة، لكن ماذا  
 وجودة، لكن هكذا اكن املخلرص أيًضا. حدث؟ اكنت الشوكة ال تزال م

  ضيقاتنا   وتعنير   ترتب  اليت   يه  اهلل  حكمة  بأن  -وسربجن  لوثر  مثل  ذلك   يف   مثله  –آمن جون بنيان من لكر قلبه  
  يرث   اذلي  يسوع،  إىل  يلجأ  يك  جيدة  فرصة  هل  أتاحت  املؤملة   همومه  فإن(.  28:  8  رومية)  خِّينا   ألجل  وضعفاتنا 
الاكفية من خالل ضعفاتنا )11:  4  إشعياء  ؛9:  28  مزمور)  وحيملنا   ،(15:  4  عربانيني)  لضعفاتنا  ر نعمته   2(، ويُظهي

 (. 9:  12كورنثوس 

(.  94إذن، سواء اكن القلق ضيًفا اعبًرا أو رفيًقا دائًما، لسنا بمفردنا يف هذه احلرب. فإن الرب لن يرتك مِّياثه )مزمور  
(. دعونا إذن نشجع بعضنا  18:  34وهو حارٌض يف لكر حني مع شعبه، يك يعزي املتعبني واملنكرسي القلوب )مزمور  

(، وحنمل بعضنا 24:  10(، وحنررض أحدنا اآلخر ىلع املحبة واألعمال احلسنة )عربانيني  11:  5تسالونيَك    1بعًضا )
ر أحدنا اآلخر بأن معركتنا مع اخلوف، والقلق، واالكتئاب ستنتيه حتًما. وإىل  2:  6أثقال بعض )غالطية   (. ويلذكر

جنتهد بنعمة اهلل يك نكون أمناء، وقنوعني، وممتلئني بالرجاء، ألنه سيأيت يوم فيه ستصبح  أن حيدث ذلك، علينا أن  
ا، ادلموع،   تلك اآلالم اليت سببها القلق جمرد ذكرى بعيدة، وهكذا أيًضا ستكون بقايا خطية عدم اإليمان. فحقًّ

 (. 5: 22؛ 4: 21والوجع، واحلزن، بل والليل نفسه، لن يكونوا فيما بعد )رؤيا 

 

يشغل منصب مدير حترير جملة تابل تاوك، وهو أستاذ مساعد يف لكية الالهوت املصلَحة    رون ل. جاريوتأ القس  
 بمدينة سانفورد، والية فلوريدا. كما أنه أحد الشيوخ املسئولني عن اتلعليم بالكنيسة املشيخية األمريكية. 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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