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 وحتت السيطرة السيطرة خارج
 ب�ك بارسنس بقلم 

صيب باجلنونقد    بأرسِه يف بعض األيام، يبدو كما لو أن العالم  
ُ
عن نطاق السيطرة. ومع لك الرصاع    أنه خرج و  أ

 
َّ

ا يزداد فوىض  يواجهون اعلمً ا بأطفانلا وأطفال أطفانلا وهم  ا وصادقً ا رصينً  أن نهتم اهتمامً واالرتباك، ال �سعنا إال
نا وآباء آبائنا  ؤآبا   ر اذلي اكن �شعر به شعو الكب� نفس    هذا هو إىل حدٍ ن  فإ اتلار�خ،    نلا   ة. ول�ن كما يظهر وعدائيَّ 

 . السقوط    إىلمر اتلار�خ رجواًع  ىلع

حتت السيطرة،  أن لك يشء  و  – بأن لك يشء سيكون ىلع ما يرام    انطبااًع من ناحية أخرى، ير�د العالم أن يعطي  
توافقنا مع  عن لك ما نؤمن به، و   خ�ِّ قمنا باتلا، ومجيعً   استسلمنا   نإوسنناهل فقط    ا،قر�ب جدً وأن السالم العال�  

حتت السيطرة  فلك يشء  .ا مثايلًّ سيكون   يشء لكىلع ما يرام؛ بل  فقط احلقيقة � أن لك يشء لن ي�ون و. بعضنا 
  �سىع   �ن  – رس�ًعا   يأيت   أن  ونص�ِّ –حىت ذلك ايلوم  والسالم.    رئيس السالم العال� عندما يعود  سيأيت  ، وبالفعل

الُمطلقة    السيادة  صاحب  هو  اهللا  أن  ىلع حقيقة  متَّلك�  العالم،  هذا  يف  واالرتباك  والرصاع  الفوىض  ضد  جاهدين
 . يديه  ب� لكه العالم وأن

كذلك  يف قلو�نا. و�ما ير�د العالم أن يعطي االنطباع بأن لك يشء حتت السيطرة،    بلاملشلكة ليست فقط يف العالم،  
أن نعطي االنطباع بأن لك يشء حتت السيطرة الاكملة يف قلو�نا ومنازنلا، بل نر�د يف الواقع  �ن نر�د ليس فقط  

عوا  . نر�د أن �بنا اجلميع، وأن يتطلَّ لك يشءىلع والسلطان  ادةنلا اكمل السياكملة كما لو أن السيطرة ال نمتلكأن 
ذلك، نر�د أن ينبهر العالم بنا، بل   عالوًة ىلعإيلنا، وأن ير�دوا أن ي�ونوا بالضبط ما نر�دهم أن ي�ونوا عليه.  

 ا.لك يشء تمامً نا �سيطر ىلع  أنَّ  أنه يبدو ألنهم يرون ا قليًال ا أن �شعر أصدقاؤنا بالغ�ة منَّ ونر�د أحيانً 

ح سيطر. إحدى الطرق اليت ير�نا بها أنه مسيطر � أن  ، وهو المُ الرب صالحدة، ول�ن  ا جيِّ احلياة ليست دائمً    يوضِّ
،  ضيقاتالسماء و�لبنا ىلع ر�بتينا من خالل ال  خارجة  حياة مثايلَّ   عنم أوهامنا  �طِّ   فهو  .سيطر�نمُ أننا لسنا  نلا  

القلبو واملرض. اغبلً ان�سار  واملوت،  ي،  ما  الُمحبا  أبونا  ليك  ات قضيال  منحنا  ليك ،  اتلجارب   نهرب من  ال  بل 
  عالوًة ىلع   . ا عندما �شعر أن لك يشء حتت السيطرةألننا ال نهرب إيله دائمً نر�ض إىل ذاك اذلي أعطانا اتلجر�ة.  

نعتقد    اليت  تنازنلا عن سيطرتنا الصالة �  فعندما نعتقد أن لك يشء حتت السيطرة.    ينبيغ كما  ن ال نص�ِّ ذلك، �
ليق  أن نُ   �ن ُمطابلونا. وهكذا،  عليها و�هتم بها أ�رث منَّ   سيطرهو باحلق مُ ن  لمَ وخضوعنا  ىلع حياتنا    ا ننا نملكهأ

إيماننا  رئيسإىل �سوع،  ناظر�ن – نعتقد أننا ال نملك السيطرة عليهاهلموم اليت ليس فقط –الرب  يلع  لك همومنا 
 ه. لمِّ كمُ و
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هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات 

 .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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