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 حلُّ مشلكة القلق 

 إيريك واتكين بقلم  

م اتلكنولويج. فالكثري من األشياء اليت تساهم يف تسهيل شلك حياتنا صارت يف متناول   إننا نعيش يف اعلم اتلقدُّ
أيدينا، اكمليكروويف، وغساالت األطباق، واهلواتف املحمولة، وتطبيق سريي. ومع ذلك، فيف وسط لك تلك األشياء 

وتبسطها، ال تزال حياتنا تبدو شديدة اتلعقيد. فالكثريون يعانون من الضغوط، واحلرية، والقلق.   اليت تسهل حياتنا 
عدد   بأن  ايلوم  يقرُّون  الكنائس  راعة  واغبلية  واملقايه.  املطاعم  مثل  بكرثة  موجودة  املشورة  مراكز  وصارت 

زمة للعتناء بهم ىلع حنو اكٍف. فإننا  األشخاص يف كنائسهم اذلين حيتاجون إىل املشورة صار يتجاوز املوارد الل 
ه إىل الكتاب املقدس نلجد احلل اإلليه للقلق، أال  نعيش يف اعلٍم زاخٍر بالقلق. لكن كمؤمنني، نستطيع أن نتوجَّ

، وهو انلص الرئييس اذلي  30-18:  8وهو الرتكزي ىلع املسيح وىلع الرجاء اذلي نلا فيه. ويف هذا الشأن، سنقرأ رومية  
 إيله لتشجيعنا.حنتاج 

ْمِس َجِديٌد"   بما يف ذلك    -إن اتلجارب واتلحديات اليت نقاسيها ليست جبديدةٍ من عدة نواٍح. "فَلَيَْس ََتَْت الشَّ
(. اكنت كنيسة القرن األول تعاين من ضغوط عنيفة؛ فلم تكن القوى السياسية يف ذلك الوقت  9:  1القلق )جامعة  

، وُعرِف اإلمرباطور نريون بازدرائه الشديد بالكنيسة، واكن اضطهاده للمسيحيني  ودودة ىلع اإلطلق جتاه املسيحية
بهم جسديًّا، واكنت "حفلت احلديقة" الشائنة اليت يقيمها معروفة للغاية،  مفرًطا، حيث استوىل ىلع ممتلاكتهم، وعذَّ

الوثنيني. فقد   اعش املسيحيون يف روما  حيث اكن يستخدم املسيحيني كمشاعل برشية للرتفيه عن ضيوفه من 
َتت تهديد يويم باملوت، واعنوا من إقصاء اجتمايع يفوق أيَّ يشء اعىن منه معظمنا. وإذا اكن القلق هو رد الفعل  
الطبييع من اذلهن جتاه الضغوط، فقد اكن دلى كنيسة روما إذن الكثري من األسباب الوجيهة اليت تدعوهم إىل أن  

 يعانوا من القلق. 

دوا معَّن  كتب بولس ا د كنيسًة تتعرض للضطهاد، وذلك حىت يتسَّنَّ هلم أن جيسِّ لرسالة إىل رومية يك يعزِّي ويشدِّ
مه: فقد استودعوا أنفسهم ليسوع   ملك    -انلعمة رغم الضغوط. اكنت كنيسة روما تعاين من ارتباٍك يمكن تفهُّ

أو سك  -امللوك ورب األرباب   لم جيلب هلم أيَّ سلم  نواٍح كثرية، اكنت  لكن والءهم هل  ينة ىلع األرض. فمن 
ماكنتهم االجتماعية وممزياتهم املادية أفضل حااًل قبل أن يرتبطوا بيسوع وبكنيسته. لكنهم اآلن أصبحوا اكلغرباء  
واألجانب يف وطنهم، يشهدون بعينيهم عداء الشيطان للكنيسة بكل وطأته وشدته. فلم يكن نريون سوى دمية  

طها، متسبِّبًا يف عنف وخراب يف الكنيسة. شعر هؤالء املسيحيون بوخزة دلغة نريون الشيطانية،  حيرِّك الشيطان خيو
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وه؟ وماذا قد حيدث   بوا باالستسلم للقلق وايلأس. أين يسوع وملكوته يف وسط لكِّ ذلك؟ وأين السلم اذلي ترجُّ وُجرِّ
 بليوتهم، ووظائفهم، واعئلتهم؟

حظ بعض أوجه الشبه ىلع األقل بني عرصنا هذا وبني روما يف القرن األول.  يصعب رسم هذه الصورة دون أن نل 
ربما لسنا نقايس ايلوم الوطأة الاكملة للضطهاد كما قاستها الكنيسة يف تلك األيام، لكننا مع ذلك لسنا بمأمن  

. فإننا نَعلَم أن االَتاد باملسيح يمكن أن يكلف ثمنًا باهًظا، ون علم العداء واإلقصاء االجتمايع أيًضا من واقع الرشِّ
اذلي يمكن أن نعاين منه، ونعلم أيًضا أن شظايا خشبة الصليب يمكن أن تكون مؤملة، حىت وإن اكنت باهتة 
مقارنًة بثقل صليب خملِّصنا. كذلك، حنن نعلم كيف نُغَوى باالستسلم للقلق وايلأس. فإننا نرى العواصف ختتمر  

ى استعداد الكثريين يف الكنيسة تلقديم تنازالت، بداًل من الوقوف إىل جانب احلق.  يف العالم من حونلا، ونرى مد 
 فاذلئاب َتيط بالقطيع، واخلراف صامتة.

زة. فلم يكن املسيحيون الرومانيون حباجة إىل االستماع  يف وسط لكِّ هذه الظروف، نطق بولس لكمة تشجيع حمفِّ
رة، أو إىل وعود فار غة بأن "تعيش أفضل أيام حياتك اآلن"، لكنهم اكنوا حباجة إىل أن تُرفع  إىل عبارات دينية مكرَّ

أعينهم القلقة عن أمور هذا العالم وآهلته الزائفة، وتُثبَّت ىلع املسيح، وىلع الرجاء ايلقيين يف السماء، اذلي هو من  
بولس يف رومية   فعله  ما  للمسيح. وهذا هو َتديًدا  اذلين  بدأ حد 30-18:  8نصيب  فقد  أن .  للكنيسة  مبيِّنًا  يثه 

الرشير. فقد بدأ وجودها بعد اخللق مبارشة، عندما  العالم احلارض  نة يف  نقاسيها متوطِّ اليت  اتلجارب والضيقات 
خضعت األشياء احلسنة جًدا اليت خلقها اهلل للبطل نتيجًة للخطية. فمنذ اللحظة اليت أخطأ فيها آدم إىل اهلل، بدأت 

سوء بإلقاء ظلهلا ىلع اخلليقة بأرسها. فلم يكن البرش وحدهم هم اذلين فسدوا بدخول  غيمة مظلمة ومنذرة بال
اخلطية إىل العالم، بل اخلليقة نفسها أيًضا. وذلا، ابتدأت اخلليقة تتوق إىل ذلك ايلوم اذلي فيه تُبَطل اللعنة، وتزول  

ة باجلمال، وانلقاء، والسلم. فاخلليقة، حبسب الكم آثار اخلطية نهائيًّا، ويصري املوت شيئًا من املايض، وتتَّسم احليا 
مرة واحدة وإىل    -، تتوق إىل ذلك ايلوم األخروي، أي يوم اخلليقة اجلديدة، حني تصري لكُّ األشياء  8بولس يف رومية  

 مجيلة ومستقرة ىلع األرض، مثلما يه يف السماء.  -األبد 

روا فيها  رون يف أحداث من اإلثارة والتشويق )هذا إذا فكَّ ر معظم املؤمنني يف األمور األخرية كما يفكِّ لألسف، يفكِّ
قد يكون ضد   وَمن  انلهاية مبارشة؟  قبل  ماذا سيحدث َتديًدا  قبيل:  أسئلة من  ز ىلع  نركِّ فإننا  اإلطلق(.  ىلع 

ثبت وقد  للكنيسة؟  رسي  اختطاف  سيحدث  وهل  األخروي    املسيح؟  االهتمام  عن  تلهينا  األمور  هذه  مثل  أن 
يسوع هو   فإن  "بالفعل ولكن ليس بعد".  املسيح  املقدس، أال وهو حضور ملكوت  احلقييق واألسايس للكتاب 
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امللك بالفعل، وقد أىت ملكوته بالفعل نتيجًة حلياته، وموته، وقيامته. والروح القدس، حبسب بولس، هو عربون ما  
 املسيح. فإن باكورات ملكوت اهلل موجودة اآلن بالفعل، لكن ذلك امللكوت يف ملئه لم يأِت بعد.  نلا بالفعل يف

إال أن اتلوتر واالحتاكك انلاجم عن كون ملكوت املسيح قد أىت "بالفعل ولكن ليس بعد" هو ما يسبب نلا الكثري  
 األرض. وعندما نوََص بالصرب واملثابرة،  من الصعوبات. فإننا نتوقع اآلن ما هو "ليس بعد"، أي نتوقع السماء ىلع

نقلق ونرتبك كثرًيا بداًل من ذلك. كذلك، حنن نتوقع إلكيل املجد اآلن، لكن عندما يضع اهلل فوق أكتافنا صليب  
  األلم بداًل من ذلك، يزتعزع إيماننا بسهولة شديدة. قال مارتن لوثر إننا نقيض وقتًا كبرًيا يف الرتكزي ىلع الهوت املجد 

أكرث من الوقت اذلي نقضيه يف الرتكزي ىلع الهوت الصليب. لم تكن هذه مشلكًة ختص القرن األول وحده، بل قد 
بتنا وسائل الراحة احلديثة ىلع أن نتوقَّع نتائج فورية؛ وباتلايل، فإن تعلُّم السلوك بصرٍب يف الفرتة الواقعة بني ما  درَّ

ق "بالفعل" من ملكوت املسيح و"ما ل ه بولس أنظار الكنيسة  َتقَّ ق بعد" يمكن أن يشلكِّ صعوبًة علينا. وجَّ م يتحقَّ
ه أنظارنا أيًضا إىل املستقبل، أي إىل اخلليقة   إىل املايض، أي إىل اخلليقة )اليت تنتظر بصرٍب منذ زمان طويل(، لكنه وجَّ

احْلَارِضِ الَ  َماِن  الزَّ آاَلَم  نَّ 
َ
أ ْحِسُب 

َ
أ "فَِإينِّ  قائًل:  ِفينَا" )رومية  اجلديدة،  يُْستَْعلََن  ْن 

َ
أ الَْعِتيِد  بِالَْمْجِد  ُتَقاُس   8  :28  .)

فمقارنًة بما سوف يُستعلن فينا يف وقت الحق، ما نقاسيه اآلن باهٌت للغاية دلرجة أن بولس قال إنه ال يستحق أن  
 يقاَرن من األساس باملجد العتيد.

ىلع األرض لكننا ننتيم إىل السماء، ونعيش حياتنا يف هذا ادلهر  إن املؤمنني يعيشون مفارقة زمنية. فإننا نعيش  
لكن حياتنا حمكومة يف انلهاية بادلهر اآليت، وملكنا معنا اآلن لكنه سيأيت إيلنا أيًضا، واهلل ليس جمرد رفيق نلا  

بالاكمل فيه عندما  يف رحلتنا لكنه هو وجهتنا أيًضا، وحنن يف املسيح بالفعل لكننا لم نرص بعد ما سوف نصري عليه  
الفهم، لكنها جوهر ما يعنيه أن تكون مسيحيًا   أو أن    -نصبح معه يف السماء. ربما ليست هذه احلقائق سهلة 

 تكون يف املسيح واملسيح فيك. 

، اذلي يمثِّل من عدة نواٍح ذروة اتلعزية اليت أمدَّ بها بولس هذه الكنيسة. نستطيع  30- 28:  8يقودنا هذا إىل رومية 
ز ىلع أمر واحد فحسب، أال وهو مشابهة صورة املسيح. فقد اختتم  أن   نقول الكثري عن هذا املقطع، لكننا سرنكِّ

ع بتوجيه أنظار الكنيسة إىل "اخلري" العظيم اذلي يواصل اهلل َتقيقه، حىت يف هذا العالم   بولس هذا املقطع املشجِّ
سة( يلكونوا مشابهني صورة املسيح. واآلالم اليت نقاسيها يف احلارض الرشير، أال وهو أن يغريِّ اذلين حيبهم )الكني

الزمان احلارض الرشير يه إحدى األدوات اليت يستخدمها اهلل يف تشكيلنا وتغيرينا إىل صورة املسيح. فهذه اآلالم  
اليت  ليست خارجة عن نطاق عنايته اإلهلية، وال يه آالم نزوية أو عشوائية، بل ثمة هدف ساٍم حىت للصعوبات  

 نقاسيها، وهذا اهلدف هو تشكيلنا إىل صورة املسيح. 
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تؤثِّر هويتنا يف املسيح ىلع شلك استجابتنا للتجارب والشدائد. فبداًل من أن تقودنا الضيقات إىل القلق أو ايلأس،  
رنا بأن السماء ستكون أفضل، وبأن املسيح فيه الكفاية، وبأن خفة ضيقتنا الوقتية اليت  نقاسيها اآلن  ينبيغ أن تذكِّ

ال تقاس بثقل املجد األبدي اذلي ينتظرنا يف املسيح يف السماء. وذلا، دعونا ال نقلق، أو خناف؛ وال دايع أن يساورنا  
رنا ترنيمة   )"إهلنا حصن منيع"( بهذا قائلة: "تلذهب األمتعة، ولريحل    A Mighty Fortress Is Our Godالقلق. تُذكِّ

 ة الفانية أيًضا. قد يقتلون اجلسد، لكن حق اهلل ثابت، وملكوته أبدي". األحباء، وتلمِض هذه احليا 
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