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 املطلوب   قياسإىل ال االرتقاءاخلوف من عدم 
 سرت�ك  �كيفبقلم 

راقبة مل  جلكأمن  اتلكنولوجيا موجودة    فيها   أصبحت  يف زمٍن لتفك� يف حقيقة أننا نعيش  لفت  هل سبق لك أن توقَّ 
ا  شعورً   علومات ق املاتلكنولوجيا وتدفُّ هذه  تمنحنا  ما،    يومك؟ إىل حدٍ طوال  ا  و�سجيل وتقييم لك ما �دث تقر�بً 

منَّ  الكث�  �  ا، خاصةً بالسيطرة. والسيطرة يشء �سىع إيله  باخل عندما    بينهما اخلوف والسيطرة  يبدو أن  ف.  وشعر 
  . ادلورة�ستمر  أ�رث. و  زاد خوفنا �ما حاونلا السيطرة أ�رث،  و   .، أردنا السيطرة أ�رثزاد خوفنا عالقة متبادلة. لكما  

ة.  والعائليَّ   ،ةواملجتمعيَّ   ،ةوالسياسيَّ   ،ةالروحيَّ ا:  احلياة تقر�بً   ت اخلوف يف لك �االتصاعد فيه  ا نعيش يف زمن  يبدو أنن
هذه املجاالت.    من  لعيش بأمانة يف لكلو�ن ال �ىش املجهول فحسب، بل �ىش أن نفشل �ن أنفسنا و�ن �سىع  

تقودنا للمخاوف عواقب حقيقيَّ  توقُّ إ  ة يم�ن أن  يف  ،  رة ألنفسنا ولآلخر�نة ور�ما مدمِّ عات غ� صحيَّ ىل وضع 
 . ملمارسة السيطرة نا �اوتل

تتوقَّعهل �ستيقظ لك صباح   ،  ذلك  كنت تفعل  نا؟ إسيكون مثايلًّ   فيه  رتفعله، وتفكِّ وستقوهل،    ما   أن لك  وأنت 
  ). ١٠:  ٣(رومية   وغ� واقيع يف هذا العالم الساقط غ� م�ن  أن هذا  ا رس�عً درك تسوف  ف ا مع نفسك، و�نت صادقً 

اخلوف من  فا إىل اخلوف من الفشل.  رجع جزئيًّ يبحثون عنها تكث�ون    ما زال  يتال   ةواملثايلَّ   ومع ذلك، فإن الكمال
ات  و.  تاالحتياجا   توف�ب  علَّقاعئالتهم فيما يت  �ذلوا األزواج أن    ال ير�د  ا.الفشل شائع جدً  وجه اخلصوص    ىلعاألمهَّ

الفشل يف يرغنب يف  الطالب  نأطفاهل  تر�ية   ال  يرغب  ُ�يِّبوا. ال  أمورهم    أن  أويلاء  أو  أساتذتهم  أدائهم  يف  آمال 
 و  ينا ر علة. ف� تؤثِّ األ�ادي�. من ناحية، هذه املخاوف جيدة وصحيَّ 

ُ
�بهم    َمن من أجل    اجلادزنا ىلع العمل  فِّ حت

العمل غ� الصيح    و أاذلات    عنة  عات غ� واقعيَّ ي اخلوف من الفشل إىل توقُّ و�رتمهم. من ناحية أخرى، عندما يؤدِّ 
اآلخر�ن، يمكننا �سهولة الوقوع  يف أع�  املطلوب  قياس  إىل ال   االرتقاءمن عدم    شكأو اعدات ادلراسة، أو جنون ال

 ة. يف ايلأس والقلق واخلطيَّ 

فض ير�دنا أن  فهو  أعيننا عن �سوع.    لوِّ الشيطان أن ُ� ب  �
ُ

  – أنفسنا    إىلي  أ  – إىل األسفل و�ىل ادلاخل    نا را نظأ  �
  هجمات . يف خضم  عنَّا رات اآلخر�ن  قدرة السيطرة ىلع لك يشء، حىت تصوُّ   نلا   اهللا  مثل  أننا   نعتقد  أنب  إلغرائنا 

ي"  :ر أنالرش�ر، علينا أن نتذكَّ  ِ
َّ

ْ�َظمُ   ِ�يُ�مْ   اذل
َ
ي  ِمنَ   أ ِ

َّ
َعالَمِ   يِف   اذل

ْ
ذللك    ىلع لك يشء؛  سيطراهللا مُ   ).٤:  ٤يوحنا    ١. ("ال

نتَّلك  . ذللك، يمكننا أن نثق به وحسن و�فعل لك يشء �شلك    الاكملهو وحده  ). و١:  ٤٣(إشعياء  �اف    نأ�ب  ال  
�ب أن  .  وصاحلة  اكمل وأفعاهل مستقيمةهو  ه  ولكنَّ   ،مستقيمأننا لسنا اكمل� وال يشء من أفعانلا    ونعرتف،  عليه

 �دنا. كمانلا و�رنا و�ره و�ده، وليس  و توجيه انلاس إىل كماهل  كتالميذ للمسيح هوهدفنا ايلو� ي�ون 
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اآلخر�ن  و  اذلاتن  ع  تقييم توقُّعاتهم�  والشيطان من املسيحيِّ   سدضد العالم واجل  املستمرة دائًما املعر�ة  تتطلَّب  
د  ت هذه اتلوقُّعاتاكن  املعرفة ما إذبانتظام   حيث  � احلق اإلل�،  ا  دائمً   انطالقنا اهللا. �ب أن ت�ون نقطة    تُمجِّ

 أنا و.  اكمًال أنت لست    :ذكرها أنها نقطة �سيطة وواضحة، ل�ن �ب    لمقط وغ� اكمل. أعا م أن اإل�سان سنتعلَّ 
�ب أن يمنحك    ). ٣٠:  ١٨(مزمور    . ل�ن اهللا اكملليسوا اكمل�  وراُعتك.  اكمًال ليس  ورش�ك حياتك  .  اكمًال لست  
:  ٣٢(تثنية    تهب�و  وحقه  وصالحه  كماهل  تتلك ىلعيمكنك أن    و�خفاقاتك،�اوفك    وسطيف  ف ا بالراحة.  شعورً هذا  

 ا. أبدً لن �ذلك هو  و . )٤

رنا مزمور  عليه  حىت نبىق متَّلك�  �حباطاتنا ة من خالل إخفاقاتنا وا مهمَّ منا اهللا دروسً علِّ يف كث� من األحيان، يُ  . يُذكِّ
ِ   ِمنَ   َخْ�ٌ   بِالرَّبِّ   االْحِتَماءُ "أن:    ٨:  ١١٨

يُ إِ�َْسانٍ   ىلَعَ   اتلََّو�ُّ آخر  اهللا معلَّ ". درس    إخفاقاتنا أنه حىت من خالل    ه نلا 
  قاصد امل  ال يُع�ِّ   اهللاف.  مقاصده)، فإن اهللا يعمل �شلك سيادي تلحقيق  ائهمخطأ و  اآلخر�ن  إخفاقات(أو  نا  ئوأخطا 

:  ٨(رومية  لخ�  ل  عجيب  �شلٍك   عملت  و�خفاقاتنا . حىت �اوفنا  قاصدامل الوسائل تلحقيق تلك    يُع�ِّ   ه، ولكنَّ فحسب
  و�سىع إىل اتلم�ُّ   نميض قُدًما أن    علينا بل    ،�ستسلم  �ب أالأنه ىلع الرغم من إخفاقاتنا،    اهللا أيًضا   منا علِّ . كما يُ ) ٢٨

 ). ١٤-١٣: ٣؛ فيليب ٩: ٦ غالطيةلخدمة (لداعنا اهللا حيثما 

ىلع    �سيطر  ننا أاعتقدنا ب�ن ال نعرف ما اذلي سيجلبه الغد من حيث انلجاحات أو اإلخفاقات. ىلع الرغم من  
. دعونا ال �اف من  ايلوميَّة  ىلع رمحة اهللا ونعمته  تماًما ر ونعرتف بأننا نعتمد ونتاجئه، �ب أن نتذكَّ ايلو�    �شاطنا 

أو   ىلع الفشل  أو    نتَّلك  ىلعل�ن  واآلخر�ن،    ىلعأنفسنا  نتَّلك  و  دعونا  اخلالق  وحده،  شياء األلك  ل  الضابطاهللا 
من   وملجأنا لسنوات قادمة،    نا ءورجا "إهلنا، عوننا يف العصور املاضية،    : عروفةقول الرتنيمة املت . وهو، كما  وحافظها 

 األبدي".  موطننا ، وةالعاصف ر�احال

 

جو  ،فلور�دايف والية    سانفورد،  بمدينةيف كنيسة سانت أندرو    رش�كهو قس    سرت�ك  �القس كيف   ة لكيَّ يف    خترَّ
 . فلور�دايف والية ، أورالندو بمدينة حةالُمصلَ  الالهوت 

 

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