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 خارج از کنترل و تحت کنترل
 بارك پارسونز  نویسنده:

ها و سردرگمی   هاي کشمکششود. با همهي دنیا برآشفته و از کنترل خارج می رسد همهنظر می بعضی روزها، به 
با جهانی نابسامان و خصمانه    که مبالغه براي فرزندانمان و فرزندان آنها هنگامی اي نداریم جز نگرانی قلبی و بی چاره
در   -ما و پدران آنها است دهد، عمدتاً این همان احساسات پدرانشوند. اما همچنان که تاریخ نشان می رو می روبه 

 هاي دور بعد از سقوط. تمام گذشته 

رل است  خواهد این تصور را ایجاد کند که همه چیز کامال خوب است که همه چیز تحت کنتاز طرف دیگر دنیا می 
ي ما تسلیم شویم، از هرآنچه به آن باور داریم  هاست و تنها نیاز هست که همه و صلح جهانی در همین نزدیکی

برداریم و مدارا کنیم. اما حقیقت این است که همه چیز فقط خوب نخواهد بود؛ همه چیز عالی خواهد شد.  دست
سالمتی بازگردد صلح جهانی فرا خواهد رسید. تا آن    يشاهزاده   کههنگامی   و   است  کنترل   تحت   چیز   همه    قطعاً
کنیم و  ها و سردرگمی این جهان تالش می ها، کشمکشما در برابر آشفتگی   -کنیم زودتر فرا رسد که دعا می   -روز

 این واقعیت را در نظر داریم که خداوند حاکم است و کل دنیا در دستان اوست. 

گونه که دنیا خواهان ایجاد این تصور است که  نیز هست. درست همانمشکل فقط در دنیا نیست بلکه در قلب ما  
هاي ما  تنها خواهان ایجاد این تصور هستیم که همه چیز در قلب و خانه همه چیز را تحت کنترل دارد، ما نیز نه 

.  وچرا بر همه هستیم چونمانند حکمرانی بیتحت کنترل است بلکه در حقیقت خواهان داشتن کنترل کامل به 
خواهیم دقیقا آنها همان چیزي باشند  آمیز به ما بنگرند و می خواهیم همه ما را دوست بدارند، با نظر تحسین می 

عالوه  هستیم.  آن  خواستار  ما  می که  داریم  براین  دوست  گاهی  حتی  و  بگیرد  قرار  ما  تاثیر  تحت  دنیا  خواهیم 
 همه چیز کامال تحت کنترل ما است. بینند که گویا مان کمی به ما حسادت کنند زیرا می دوستان 

هایی که او به ما  زندگی همیشه خوب نیست اما خداوند خوب است و همه چیز تحت کنترل اوست. یکی از راه 
سازد که کنترل امور در  دهد بر همه چیز کنترل کامل دارد این است که براي ما این موضوع را محرز مینشان می 

شکستگی، ها، دل شکند و با امتحانمی سوي آسمان را درهم  از زندگی کامل در ایندست ما نیست. او افکار پوچ ما  
کند نه براي اینکه بتوانیم از امتحان  مان اغلب ما را امتحان می آورد. پدر با محبت مرگ و بیماري ما را به زانو درمی 

است. زیرا همیشه  تحان را به ما داده بگریزیم بلکه به این خاطر که ما را وادار کند به سمت کسی برویم که این ام
کنیم همه چیز تحت  عالوه وقتی فکر می رویم. به هرگاه احساس کنیم بر همه چیز کنترل داریم به سمت او نمی

باید عبادت نمی کنترل ما است آن  بر زندگی به کسی است که  طور که  کنیم. عبادت سپردن کنترل خیالی ما 
ي  است تمام اندیشه   شده  دهد. و براي همین به ما گفته ر از ما به آنها اهمیت می دست اوست و بیشتکنترل آنها به 

ي  و به سوي پیشوا و کامل کننده   - کنیم کنترلی بر آنها نداریمنه فقط آنهایی که فکر می   - خود را به او واگذاریم
 ایمان یعنی عیسی نگران باشیم.
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تاك و کشیش ارشد کلیساي سنت اندرو در استنفورد، فلوریدا، است. او  دکتر بارك پارسونز ویراستار مجله تیبل 
او  می  Assured by God: Living in the Fullness of God’s Graceویراستار   توییتر  حساب  نشانی  باشد. 
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