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التحرر من الخوف
أناستاسيوس رئيس أساقفة تيرانا (ألبانيا)
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
"الَ َت َخ َ
افا" (متى .)10:28

ْ
المر وقد أخذتهما الرعدة والدهش عند القبر الفارغ "الَ
قال مالك الرب" :ال
تخافا" للمرأتين اللتين حملتا ّ

ُ
0ام ك َ َم 0ا َق َ
َ ِّ َأ َ َأ
َ َأ
ان يَ ُس َ
0ال!" (م0تى.)6-5:28
وع ْال َم ْص ُل َ
وب .لَ ْي َس ُه َو ههُ نَاَ ،أل َّن ُه َق َ
َت َخافا ْنتُ َما ،فِإ ني عْ ل ُم َّنكُ َما َت ْطل َب ِ
لهن المسيح القائم من الموت " ال ْ
المغتمين
تخف َن" .بع0د ذل0ك ،ش0دد ل0دائرة تالمي0ذه
ّ
بعد ذلك بقليل ،قال ّ
الخائفينَ " :ما ب ُ
ينَ ،و ِل َم َ
0وبكُ ْم؟" (لوق0ا  .)38:24أظه0ر لهم آث00ار الص0لب
َالكُ ْم ُم ْض َط ِر ِب َ
اذا َت ْخ ُط ُر َأ ْفكَا ٌر ِفي ُق ُل ِ
الخارق.
بحضوره حدث قيامته
على يديه وقدميه ،وبالتالي أكّد
ِ
ِ

انتص0ار المس0يح ّ
حطم
'ال تخاف0ا' .ع0بر العص0ور ،أعلنَت رس0الة القيام0ة التح0رر من ك0ل أس0باب الخ0وف.
ُ

س00يادة الق00وى الش00يطانية ،وس00دّ الفج00وة بينن00ا وبين اهلل وأع00اد عالقتن00ا .الرس00ول ب0ولس أعلن األهمي00ة
وق ِب 0ل اآلالم " ِلكَي يُ ِبي0دَ ِب ْ
ً
إنس0انا َ
الوجودية للصليب والقيامة بطريقته الفري0دة .يس0وع ص0ار
0ال َم ْو ِت َذاكَ
ْ
ين َخ ْو ًفا ِم َن ْال َمْ 0و ِت كَ0ا ُنوا َج ِميعً 0ا كُ َّ0ل َح َي 0ا ِت ِه ْم َت ْح َ
ت
يسَ ،ويُ عْ ِت َق ُأ ولِئ َك َّال ِذ َ
َّال ِذي لَ ُه ُس ْل َطانُ ْال َم ْو ِتَ ،أ ْي ِإ ْب ِل َ
0ون ُهَ 0و ُمتَ َقِّ 0د ًما ِفي
اء ُةِ ،بكْ ٌر ِم َن اَأل ْم َو ِ
ْالعُ ُب ِ
اتِ ،لك َ ْي يَ كُ َ
وديَّ ِة" (عبرانيين .)15-14:2المسيح القائم هو " ْال َبدَ َ
كُ ِّل َش ْي ٍء( ”.كولوسي  .)18:1مع قيامة المسيح ،بدأ شكل جديد من الوجود بالنسبة لن0ا .إن تأكي0د قيام0ة
ح0رر تالمي0ذه من
المسيح ،واإليمان بأنه قد ُأ عطي "كل سلطان في السماء وعلى األرض" (م0تى ّ )19:28
وحو لهم إلى مبشرين أشاوس شجعان بالحياة الجديدة في المسيح.
كل أنواع الخوف والقلق،
ّ

'ال تخافوا' .في الزم0ان الحاض0ر ،تض0اعفت المخ0اوف ال0تي ته0دد حياتن0ا بش0كل كب0ير .وق0د تف0اقمت في
اآلونة األخيرة بسبب الفزع العام الناجم عن األزمة االقتص0ادية العالمي0ة .المخ0اوف القديم0ة والجدي0دة
تثير أفكارنا وتسحق قلوبنا .في هذا الجو الجائر ،عيد القيام0ة ه0و دع0وة لجمي0ع المؤم0نين للش0روع في

طريق التحرر من الخوف.

من الخوف من الذين يعادوننا؛ من الخوف الناجم عن ظلم وقس0وة مجتمعن0ا؛ من الخ0وف من الخطيئة

المتعددة األوجه التي تتسلل إلى كياننا وتصادره؛ من الخ0وف من األلم والع0وز والم0رض والوح0دة ومن

الملح ة؛ من الخ00وف من
ّ0
األخط00ار واآلالم ال00تي ته00دد حياتن00ا؛ من الخ00وف من مش00اكل الحي00اة اليومي00ة

المجهول والفشل وعدم اليقين بشأن المستقبل .وتتويج رسالة قيام0ة المس00يح هي التح00رر من الخ0وف

من الموت ،خوفنا وخوف أحبائنا ،وهو الخوف الذي يسحق الحياة البشرية .ال يقتصر عيد القيام0ة على

إعالن الحرية التي منحنا إياها المسيح ،ولكنه يدعونا ً
أيضا للمشاركة في هذه الحرية.
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بالطبع ،هذه الحرية تعتمد على اإليمان .عندما تصرخ الكنيسة بصوت عال مس ّب ً
حة "المس00يح ق00ام" ،هي
ٍ

ال تلج0أ إلى الحجج إلقن0اع حقيق0ة م0ا تعلن0ه .م0ا يعتق0ده كث0يرون! "ط0وبى لل0ذين يؤمن0ون ."...بطبيع0ة

الحال ،هذا مشروط بأننا ثابتون في اإليمان متأسسون وراسخونَ " :
ي0ل"
ين عَ ْن َر َ0
ج ِ
وغ ْيَ 0ر ُمنْتَ ِق ِل َ
اء اِإل ْن ِج ِ
(كولوسي .)23:1

إن قيامة المسيح تبدد الخوف ألنها تتضافر مع قوة مذهلة وخاصة في عيد األعياد (الفصح) ،ل00ذا نحن
ب عَ َم ِل ِشدَّ ِة ُق َّو ِت ِهَّ ،ال ِذي عَ ِملَ0ُ 0ه
مدعوون للشعور " َما ِه َي عَ َظ َم ُة ُقدْ َر ِت ِه ْال َفاِئ َق ُة َن ْح َو َنا َن ْح ُن ْال ُمْؤ ِم ِن َ
ينَ ،ح َس َ
ْ
ْ
ان َو ُقَّ 0و ٍة
اويَّ ِ
اتَ ،وَأ ْجلَ َس ُه عَ ْن َي ِم ِ
ام ُه ِم َن اَأل ْم َو ِ
يحِ ،إ ْذ َأ َق َ
ين ِه ِفي َّ
اتَ ،فْ 0و َق كُ ِّ0ل ِر َ
السَ 0م ِ
ئاسٍ 0ة َو ُس0ل َط ٍ
ِفي ال َم ِس ِ
اس ٍم يُ َس َّمى لَ ْي َس ِفي َ
هذا الدَّ هْ ِر َف َق ْط ب َْل ِفي ْال ُم ْستَ ْق َب ِل َأ يْ ًضا" (أفسس .)21-19:1
َو ِس َيادَ ٍةَ ،وكُ ِّل ْ

يغي 0ر موقفن0ا من الحي0اة:
إن هذا التحرر من الخوف هو هبة من الرب القائم من بين األموات ويجب أن ّ
" َفِإ َّنكُ ْم ِإ َّن َما دُ ِعيتُ ْم ِل ْل ُحرِّ يَّ ِة َأ يُّ هَ ا اِإل ْخ َو ُة” مع اإلضافة الواضحة " َغ ْي َر َأ َّن ُه الَ ُت َص ِّي ُروا ْال ُحرِّ يَّ َة ُف ْر َص ًة ِل ْل َج َس ِد،
ب َْل ِب ْال َم َح َّب ِة ْ
اخ ِد ُموا بَعْ ُضكُ ْم بَعْ ًضا( ''.غالطية .)13:5

بتضحيته على الص0ليب وانتص0ار القيام0ة ،أعلن المس0يح ،أقن0وم محب0ة اهلل المتجس0د ،عن ق0وة المحب0ة
الفريدة التي تحررنا من كل أشكال الخوف .إن الذين يتحدون معه في اإليمان والمحبة يس00تطيعون أن
ْ
يختبروا الحقيقة التي كشف عنه0ا الق0ديس يوحن0ا اإلنجيلي " :الَ ََ 0
املَ ُ0ة
َ0ل ْال َم َح َّب ُة ْالك َ ِ
خ ْوف ِفي ال َم َح َّب ِة ،ب ِ
َ
ْ
ابَ .وَأ َّما َم ْن َخ َ
اف َفلَ ْم يَتَ ك َ َّم ْل ِفي ْال َم َح َّب ِة" ( 1يوحنا .)18:4
ار ٍج َأل َّن ْال َخ ْو َف لَ ُه عَ َذ ٌ
َت ْط َر ُح ال َخ ْو َف ِإ لى َخ ِ

إخوتي وأخواتي ،في هذا الوقت الحاضر على وجه الخصوص ،فلنتمتع بالحرية من كل أشكال الخ00وف

ونعمق إيماننا ومحبتن0ا للمنتص0ر على الم0وت ورب حياتن0ا م0ذكّرين إخوتن0ا الخ0ائفين ب0أن "المس0يح ق0د
ّ

قام!"
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