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 الفشل واإلحباط يف الكتاب املقدس
 بقلم ديفيد موري

كتابًا عن هذا املوضوع، هل تظن  "الفشل واإلحباط"، هل تظن سيحرضه أحد؟ إن كتبَت  حول اإن نظمنا مؤتمرً 
� موضواعت و. ال يم�ن أن تبيع بها تذاكر أو كتب. شائعة تموضواع تسيشرت�ه أحد؟ الفشل واإلحباط ليس

أن نفكر يف فشلنا الشخيص وال يف  نرغبال  إننااإلنرتنت.  وال جتتذب انلقرات ىلع اإلنرتنت، كما يؤ�د نلا مسوق
 اليت �شيدجاح" انلنحن نعيش يف "ثقافة ففشل اآلخر�ن و�حباطاتهم. كما ال نهتم باالستماع إىل إحباطاتنا، 

 غ� حقييق.ه لكهذا . ول�ن ات واال�ازاتاالنتصارب

الفشل واإلحباط �ودين يف لك صفحة فن الواقع. علكتاب املقدس، فإننا �صل ىلع جرعة عميقة ا نتجه إىلعندما 
من قصص انلجاح اليت �سىع إيلها و�اول أن  حقييق أ�رث، فإن هذا التقر�بًا. سواء أعجبنا األمر أم من صفحاته 

من الفشل أحد  ينجوال  ها ألنفسنا. �ب أن �ستهدف الُع�، ب�ل يق�، ول�ن �ب أن تدرك أنن�تبه
 .ماالستفادة منه بهدف مأن �طط و�ستعد هل�ب واإلحباط. فباحلري 

اكتشفت أن مواسم الفشل  ،مثل الكث� من شعب اهللا ،؟" نعمأنت جاد"االستفادة من الفشل واإلحباط؟ هل  
 من األوقات األ�رث إثماًرا روحيًا يف حيايت. واإلحباط ت�ون 

و�ستفيد منهم، هلم، ، و�ستعد للتعامل مع الفشل واإلحباط الكتاب املقدس ليساعدنا أن �طط نتجه إىلقبل أن 
 ياألداء اذل إنه أقل من مستوىالقيام �يشء ما. يف فإننا �تاج إىل بعض اتلعر�فات أوًال. الفشل هو عدم انلجاح 

ل مسؤويلته. قد ي�ون ونوضعه نلا اآلخر يوضعناه ألنفسنا أو اذل  نفشل، مثالً الم عليه (أو شيئًا نُ  هذا أمًرا نتحمَّ
، قد يفشل زواجنا ألن زوجتنا أو زوجنا الً اللوم ىلع شخص آخر (مث قعًدا)، أو قد يألننا لم نذاكر جي متحانٍ ايف 

، �رس الً ). و� بعض األحيان يم�ن أن ي�ون دلينا إحساس بالفشل، بينما لم نفشل فعليًا (مثالزنااقرتفوا خطية 
ن ع انلاتج وخيبة األملنظيم). اإلحباط هو اإلحساس باحلزن اتلوظيفتنا �سبب دمج رش�ت�، أو �سبب إاعدة 

مه هذه اتلعر�فات، ما اذلي يعلِّ  وضعناالفشل، إما من فشلنا الشخيص، أو فشل اآلخر�ن، أو الكهما. واآلن بعد أن 
 نلا الكتاب املقدس عن الفشل واإلحباط؟

 :الفشل حت�

الفشل واإلحباط. قد ال �تاج أطفانلا عن  دروًسا مقدتأطفانلا للحياة، فس يف إعداد ترغب حًقالو اكنت مدارسنا 
مع الفشل  كيفية اتلعامل إىل معرفة قطًعااجلرب أو الكيمياء يف حياتهم ابلالغة، ولكنهم سيحتاجون  إىل معرفةأبًدا 
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)، ٣نجد الفشل واإلحباط: آدم وحواء (ت�و�ن ساملقدس،  ناكتاببغض انلظر عن املاكن اذلي نفتح فيه واإلحباط. 
)، ١٩)، لوط و�ناته (ت�و�ن ١٦)، إبراهيم وسارة (ت�و�ن ٩)، نوح وابناؤه (اتلكو�ن ٤ل (ت�و�ن قاي� وهابي

)، ١٢)، هارون ومر�م (عدد ١٠)، نداب وأبيهو (الو�� ٣٧)، يوسف و�خوته (ت�و�ن ٢٧يعقوب وعيسو (ت�و�ن 
صموئيل  ١وئيل وأبناؤه ()، صم١٦)، شمشون وديللة (قضاة ٢٠)، موىس والصخرة (عدد ١٤إرسائيل و�نعان (عدد 

تلو  اإىل العهد اجلديد حيث �د تلميذً  ثم نصل). ١١ملوك  ١( �ساءه)، سليمان و١١صموئيل  ٢)، داود و�ثشبع (٨
رسالة الكتاب املقدس املوحدة � أن الفشل واإلحباط إن اآلخر و�نيسة تلو األخرى �شو�هم الفشل واإلحباط. 

سيكون ذلك أفضل يل خطبة حفل خترج تعكس هذا اتلأ�يد الكتايب. �م . ختةالبرش�َّ اخلربة جزء حت� من 
 توقعاتهم. ضبطيف �ال خاصة ياة، ملواجهة احلوالدنا أل إعداد

 :الفشل متنوع

، سيصيبنا بطر�قة أخرى. ما يصيبنا بطر�قةفإن لم . هبينما ندرس الرسد الكتايب، يذهلنا تنوع الفشل واختالف
حيث توجد أمثلة متعددة للفشل يف طاعة وصايا اهللا العرش املبارشة.  هو األ�رث شيواًع،الفشل الرويح واألخاليق 

حوتًا نتمثاًال م عندما صنعفشل هارون  ؛)٨: ٢شعياء إإرسائيل يف عبادة اهللا وحده ( شعب ىلع سبيل املثال، فشل
ُة يف احرتام فشل  ؛)٤: ٣٢(خروج  للعبادة إرسائيل يف حفظ السبت  شعب فشل ؛)٧: ٦صموئيل  ٢اهللا (وتبجيل ُعزَّ

فشل  ؛)٢٥-٢٢: ٢صموئيل١أبيهم ( و�كرام حرتامافشل اعيل يف تأديب أبنائه وفشل أبنائه يف  ؛)٣٠-٢٧: ١٦روج خ(
فشل  ؛)١: ٧ �رسقته ل�هب (�شوع فشل عخان ؛)٢١-١: ١١صموئيل  ٢( الزواج وقدسيَّة ة احلياةداود يف احرتام قدسيَّ 

تيموثاوس  ٢باشتهائه لغ� العالم ( وفشل ِديَماَس  ؛)٣: ٥نيا وسف�ة بالكذب ىلع الروح القدس (أعمال الرسل احن
 إخفاقات من الفشل. وعرش ،وصاياعرش ). ١٠: ٤

�ء بالغ�ة ب� يعقوب وعيسو ) و� اتلنافس امل٢١ ؛١٦الفشل العائ� يف معاملة إبراهيم وسارة هلاجر (ت�و�ن يظهر 
: ٢٦خان �سوع (مىت  َمن قدمهااليت  ةاخلادعالفشل يف الصدقات يف الرتحيب والقبلة  نرى ).٣٤-٢٩: ٢٥(ت�و�ن 

الفشل يف يتضح ). ٤١-٣٦: ١٥ الرسل ) واخلالف اذلي حدث ب� الرسول بولس و�رنابا �شأن نفع مرقس (أعمال٤٩
الفشل الكنيس يف لك �د ). ١٠-٩: ٢٢ ؛١٤: ١٢أخبار األيام  ٢ ًال،القيادة يف لك ملك من ملوك إرسائيل و�هوذا (مث

 ابولس هل رسائلا، كما يتضح من نربة خيبة األمل املوجودة يف العديد من كنيسة من كنا�س العهد اجلديد تقر�بً 
يتضح ). ٣-٢املسيح للكنا�س السبعة (رؤ�ا  رسائل) و� مخسة من ٦: ١غالطية  ؛١٣-١١: ١كورنثوس  ١ ،(مثاالً 

 املخازن )، و�ا�٣٠-٢٤: ٢٥)، وصاحب الوزنة الواحدة (مىت ٢٧-٢٢: ٥ملوك  ٢حزي (يالفشل املادي يف حياة ج
اتلمرد املتكرر ىلع  منالفشل القو� والسيايس �شلك خاص يف تار�خ إرسائيل يظهر ). ٢١-١٦: ١٢الطموح (لوقا 
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). ١٣-١١: ٢٢بلاس العرس (مىت  يرتديالفشل االجتمايع يف الضيف اذلي لم  أيًضاالكتاب املقدس  يذكر نلااهللا. 
 الفشل أشاكل عديدة و�تلفة.يلبس 

 :ن يتبع انلجاح العظيميم�ن للفشل أ

هذه االختبارات املتنوعة للفشل واإلحباط � أننا أ�رث ُعرضة هلا عندما ن�ون أ�رث  نلا تعلِّمهاأحد ادلروس اليت 
 الاكرثةسبق �ما يف الغالب انلجاح اثلقة، واليت تتحول يف الكث� من األحيان إىل ثقة مفرطة، و� يودل �اًحا. 
هلذا األمر من العهد القديم. يربز العهد اجلديد  ةمؤمل لرتى أدلة). انظر إىل شمشون، وداود، وسليمان ١٨: ١٦(أمثال 

�ن يتحدث بأمور عظيمة ودائرة �سوع املقر�ة،  يف). لقد اكن بطرس ٧٥-٦٩، ٣٥-٣٣: ٢٦بطرس كمثال هلذا (مىت 
. لكنه فشل ثالث جر�ة�ن الرب �ستخدمه بقوة، و�ن واثق جًدا يف قدرته أن ي�ون قوً�ا يف مواجهة اتلوعن اهللا، 

ما قاهل الكتاب املقدس عن خطر الغطرسة   ومرة أمام الغر�اء. جار�ةأمام  مرات، مرت� يف ان�اره أنه يعرف املسيح
قد سقط رجال أقو�اء وناجح� يوميًا ىلع يد ضحايا ضعفاء �ت صحته عرب اتلار�خ، وحىت يومنا هذا، حيث ثب

 أوقعوا عليهم ظلًما واستغلوهم سابًقا. 

 :ن يتكررأيم�ن للفشل 

ألمام". إىل اعن الفشل بما فيها أن "الفشل أفضل معلم"، و "تعلم أن تفشل  وسطحيَّة توجد أقوال كث�ة مبتذلة
، كما س�ى الحًقا، إن الكث� من انلاس يتعلمون بالفعل من فشلهم، والكث� من األفراد يتقدمون بالفعل �شكر اهللا

يم�ن أن يتكرر. ىلع ا. �ذرنا الكتاب املقدس إن الفشل ألمام بعد الفشل. ول�ن هذا األمر ليس حتميًّ إىل ا
سبيل املثال، فشل إبراهيم يف اثلقة باهللا لالعتناء �سارة عندما نزل إىل مرص. وانت� به احلال اكذبًا فيما �تص 

). ول�ن ٢٠-١٠: ١٢بعالقته معها عندما حتدث مع ملك وث�، واذلي اكتشف األمر يف انلهاية ووخبه (ت�و�ن 
 ام درسً تعلَّ سي). كنت تظن أن يعقوب اكن ٢٠مرة أخرى (ت�و�ن  نفسه تقر�بًااألمر لم يمنعه من الفعل هذا األمر 

فّضل ابنه يوسف �شلك إذ اعئلته املر�ر. ومع ذلك، فقد فعل األمر عينه  جتر�ة عن اتلفضيل عندما ينظر إىل امؤلمً 
، إال أنهم مستمر استفادوا من تو�يخه باهتمام م). وحىت تالميذ �سوع، بالرغم من أنه٤-٣: ٣٧مفرط (ت�و�ن 

). يف ٢٧-٢٥: ٢٤ ؛٣٤: ١٨لوقا  ؛٢٣-٢١: ١٦ا يف فهم من هو املسيح، وما اذلي أىت يلفعله (مىت ا وت�رارً فشلوا مرارً 
لتم مضاعفة الفشل باتليبعض األحيان يم�ن أن  خر كما فعلت الكنيسة يف من انلقيض إىل انلقيض األ حوُّ

 ٢)، ثم فشلوا يف الرتحيب بعودته بعد تو�ته (٥كورنثوس  ١كورنثوس. يف ابلداية فشلوا يف تأديب أخ غ� تائب (
 .مثايل�، و�رجع هذا جزئيًا لكوننا تالميذ غ� معلًما مثايلًّا). الفشل ليس ١١-٥: ٢كورنثوس 
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 :الفشل مؤلم

اإلحباط من اذلات، واإلحباط من اآلخر�ن،  ه:اإلحباط املؤلم اذلي يتبعت�شف  فشلعن الة لك األمثلة الكتابيَّ 
 هناك�شلك خاص. أوًال،  مؤملةمن الفشل يف الكتاب املقدس  حاالتوحىت اإلحباط من اهللا. ول�ن توجد ثالث 

إرشادات  اتِّباعأرض املوعد عندما رضب الصخرة بدًال من  �سبب عدم دخولإحباط موىس املؤلم اذلي شعر به 
يهان يف من اتلاألر�ع� تلك السنوات  ، و�ضغطال� و، هداجل لك). ختيل ١٣-١٠: ٢٠(عدد  إيلهاث اتلحدُّ باهللا 

يتم عصاب، األالسيطرة ىلع  واحدة من فقدانمرة  و�عد ذلك، �سببالرب�ة، لك شكوى وتذمر شعب إرسائيل، 
األرض. ول�ن  �سمح هل بادلخول إىل�فف إحباطه و إىل الرب يكل موىس ة. توسَّ حدود اغيتك انلهائيَّ  ىلع كإيقاف

 ). ختيل مقدار احباط موىس.٢٧-٢٣: ٣اهللا رفض وأعطاه بدًال من ذلك عزاء رؤ�تها من بعيد (تثنية 

خطية الزنا مع  فاقرتافها ل أخالقيًّ هو داود امللك، واذلي فشيف الكتاب املقدس �شلك خاص  املؤلمالفشل اآلخر 
، إن إحباط داود املؤلم من نفسه لم ي�ن ٥١و ٣٢ يتضح من املزام��ما و). ١١صموئيل  ٢بثشبع وقتل زوجها أور�ا (

نتائج سقطاته عرب بايق حياته يف ت ارجتَّ إحباط ذه�، ورويح، واعطيف فقط، بل جسدي أيًضا. حىت بعدما ُغفر هل، 
 ت لعرشه. تبع فشله اضطرابات عنيفة جًدا.خ اعئلته والفقدان املؤقَّ تفسُّ 

ره �سوع املرة تلو األخرى من ه للمسيح ثالث مرات. هاك رجل حذَّ الفشل اثلالث هو بطرس، واذلي فشل بإن�ار
. ثم صاح ادليك، واتلقت أع� املسيح ذلك فعل هذامع وره �سوع أنه سينكره ثالث مرات، حذَّ  كماثقته املفرطة، 

  ُ�ْطُرُس  بأع� بطرس، "فََخَرجَ 
َ

ا" (لوقا  بَُ�اءً  َوَ�َ�ى َخاِرٍج  إِىل األلم اذلي مأل بطرس  ). ختيل مقدار٦٢: ٢٢ُمرًّ
 بطرس، وموىس، وداود لو لم يفشلوا قط. . �م من املرات تم�َّ اثلاليثايلوم� اتلايل� عندما اكن يفكر يف فشله 

 �علنا نبيك. يف الكتاب املقدسايلوتيوب قد �علنا نضحك، ول�ن فشل األبطال  موقعىلع املوجود الفشل 

 :�ب مشار�ة الفشل

عها ايلوم � الرسالة القائلة بأن انلجاح هو للجميع وأن اجلميع انلجاح املستمر اليت نتجرَّ أحد مشالكت قصص 
 عندما ال يزوره انلجاح ىلع اإلطالق، وعندما يقرع الفشل بابه �شلٍك  أحد مستعد سينجحون. انلتيجة � أنه ال

بهذا اإلخالل يف اتلوازن، ون من جامعة بر�نست )Johannes Haushofer( يوها�س هاوسهوفر متكرر. �سبب ويع
ىلع اتلو�رت. قام بهذا األمر: "يف �اولة إلضافة االتزان ىلع السجل  ةحياته املهنيَّ  فشلعن  س�ته اذلاتيَّة �رش

معظم �اواليت تبوء بالفشل، ول�ن هذا إن قال: " .ولتشجيع اآلخر�ن ىلع االستمرار يف املحاولة يف وجه اإلحباط"
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اآلخر�ن يف بعض  الفشل غ� مر� يف الكث� من األحيان، بينما انلجاحات مرئية. لقد الحظت أن هذا األمر يعطي
 .بأن معظم األمور تنجح بالنسبة يل" انطبااًع األحيان 

ا. ن بعضهم �رش قصة فشله شخصيًّ إفشل للك الشخصيات به تقر�بًا. حىت عن الة ينرش الكتاب املقدس س� ذاتيَّ 
لالحتفال به بالطبع، بل للحزن  يسل — وا بهبل تغنُّ فحسب بفشلهم املزام�  كتّاب ىلع سبيل املثال، لم يعرتف

فيما �تص حبياتهم و�يف أن جزء كب� من احلياة ال �س�  ععليه ولطلب مساعدة اهللا فيه. هم صادقون �شلك قاط
، ما رشار، ىلع سبيل املثال، يعرتف آساف كيف أنه فشل يف الوقت اذلي �ح فيه األ٧٨و ٧٣ىلع ما يرام. يف مزمور 
ل ثم تدخَّ  .أتعامل مع األمور �شلك جيد"ال "أنا  ح� قال فيما معناه:ه. كشف عن لك يشء نتج عنه فشل يف إيمان

من أجل الرويح. �م �ب أن ن�ون شاكر�ن  وتوازنه ره بوعوده وأهدافه، و�دأ آساف يف استعادة اتزانهاهللا يلُذكِّ 
ساعدنا أن نقبل أن غ� ما �ا وحدنا، نسها، واليت تذكرنا أننا لفي نتشاركترنيمات الفشل هذه، واليت يمكننا أن 

 فشلنا أمام اهللا وأن �شار�ه مع اآلخر�ن.ب نأيترشدنا أن �طبييع هو الطبييع، وال

). ول�ن عندما أتت املعناة الشديدة، انت� به ١: ١(أيوب  اَكِمالً  آخر لفشل مشرتك. لقد اكن رجل أيوب مثاالً يُعد 
هناك حلظات من انلجاح  ت)، ونعم، اكن٢٢-٢٠ ياتيف ابلداية (اآل ااكن ثباتً  عم،ناألمر إىل لوم اهللا يف بعض األوقات. 

 ليس لك ما يف القصة، اول�ن هذ). ١٠-٨: ٢٣ ؛٢٧-٢٣: ١٩ة الفائقة (الرويح الفائق يف مواجهة اتلجارب الروحيَّ 
ما حدث يف معظمها. �شتمل سفره أيًضا ىلع الكث� من األحداث حيث اكن رد فعله أبعد ما ي�ون  حىت ليسو

. ومرة أخرى نتشجع بالتسجيل الرص�ح راعيتهعرب عن إحباطه من أصدقائه وحىت من اهللا وأعن الكمال، عندما 
اب يتجاهلون األو� يف ظ والكتَّ أن الواعَّ  ألوقات الفشل يف حياة أيوب كما نتشجع بأوقات انلجاح (بالرغم من

 الكث� من األحيان).

 كنرتة. دعونا ياتنا الشخصيَّ يف ح منفتح�و صادق�شجعنا أن ن�ون �فشل هؤالء الرجال  أحداثإن مشار�ة 
اخوتنا ونتبع املثال الكتايب لألصالة الُشجاعة عن طر�ق مشار�ة  ها،نلا العالم نلكتب و�هاري يتانلجاح ال قصص

صفحات  يف �نالكث� عناحلال هذا انلجاح يف حياتنا. �م سيختلف  بمواضعالفشل كما  مواضعبن� املؤم
 الفيسبوك.

 :الفشل يمنع فشل أ�رب

 فقطليس فشل أ�رب،  حال دون حدوثوهو أن فش�  إىل املايضالحظت شيئًا يف حيايت الشخصية عندما أنظر 
ا. نرى هذا األمر يف الكتاب املقدس أيًضا. إن لم ر�ن أيًض خاألتعليم  �سببأ� تعلمت من خالهل، ول�ن �سبب 
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هلم يف  هةاملوجَّ دلينا الرسائل  وني� فلنبهذه ادلرجة يف مناطق كث�ة جًدا،  تد فشلقكنا�س العهد اجلديد ن ت�
ب أو تلدارك الفشل املشابه. �م من الكنا�س ُمنعت من خذ اخلطوات تلجنُّ نتَّ م منها ونتعلَّ  كتابنا املقدس واليت

؟ �م من الكنا�س هذا األمريف  اذلين فشلوا ورنثوسألهل كة �سبب الرسالة املرسلة اكرزماتيَّ ال فوىضاللسقوط يف ا
فشلوا يف هذا األمر؟  ناذلي أهل غالطيةُحفظت من املساومة ىلع عقيدة اتلرب�ر باإليمان وحده �سبب الرسالة إىل 

؟ راألم اسالة بولس إىل أهل �سالونييك اذلين فشلوا يف هذآخر األيام �سبب ر هوس�م من الكنا�س تم انقاذها من 
 ااذلين فشلوا يف هذالرؤ�ا  سفر يفإىل أهل أفسس رسالة املسيح  �سببالكنا�س اعدت ملحبتها األو�  من �م
 فشل بطرس؟ �سبب؟ �م من املسيحي� ُحفظوا من فرط اثلقة بانلفس األمر

صفارات اإلنذار تدوي اعيلًا من حطام الكنا�س والقساوسة اذلين فشلوا يف  �سمعيمكننا أن ننظر حونلا ايلوم و
حبثًا عن إشارات ة اثلبات من أجل العقيدة وانلقاء األخاليق. �ن ال �تاج حىت أن ننظر إىل خارج حياتنا الشخصيَّ 

ستشىف مرت� . انت� يب األمر يف امللإلرهاق واإلجهادنتيجة سنوات  عدةمنذ حاليت الصحية . فشلت حتذير
 حاليت الصحيةقد استخدم فشل  ر�ما، يمكن� أن أرى أن اهللا إىل املايضإال أنه عند انلظر  أمراض تهدد احلياة.ب

فشلنا  من خالل حىتاهللا يعمل ، يم�ن للفشل أن ي�ون عطية قيّمة. �بهذا املعملنيع من فشل رويح �تمل. 
 .)٢٨: ٨(رومية  خ�نا من أجل

 :الفشل يم�ن غفرانه

هو ما اذلي سنفعله بفشلنا.  همالسؤال األبل ليس السؤال هو مىت، وأين، و�يف سنفشل.  ،يف الكث� من األحيان
مها، ولكنها خطايا �ب االعرتاف بها. �ب الفشل ليست �رد دروس �ب تعلُّ  داثأحكما رأينا، فإن العديد من 

غفر نلا. هذا األمر صعبًا، ولكنه أمام اهللا تلُ  نضعهابل �ب أن  ا فحسب،خالهلمن  معلَّ ونتأذهاننا  نضعها يفأال 
 ان�ار). بدًال من ١٣: ٢٨أمثال والقبول ( فرانغمن اذلنب واخلجل و�ضمن نلا ال�ررنا  عرتافاالفأيًضا.  ا�ررً 

هللا، مقر�ن ا معنه أمابصدق اهللا، ونتحدث  نورانلهار و نضعه يف ضوء هبأو جتنُّ و اخفاءه، أ، منه اتلقليلأو ، لنافش
، بهافشلنا أو مدى احلماقة اليت  راره،عدد ت�، أو سوء فشلناانلظر عن بغض ومصل� من أجل رمحته.  ذنببأي 

الفشل من لك جوانب حياتك  تضع أمامه). يمكنك أن ٩: ١يوحنا  ١إن اعرتفنا بفشلنا أمام اهللا، سنجد رمحة (
حبو�ة جًدا، فإن الرتنيمة امليالد عيد املمة ىلع ترني وسيجعلك أبيض اكثللج. إن اكن بإماك� أن أقرتح تعديالً 

 "تعالوا يا لك الفاشل�".ستكون 

يرت�نا ثم ة اخلاصة بنا فقط، األمور السلبيَّ  هو ال يأخذفليس هذا فقط، بل املسيح يعطينا كماهل أيًضا. هذا صحيح، 
نلا و�عترب كمال املسيح  تسبُ�  ).٢١: ٥ورنثوس ك ٢هو يعطينا بره و�رت�نا يف وضع إ�ايب (بل يف حالة �ايدة. 
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). ال يهم ما حدث يف ماضينا أو ما سيحدث يف مستقبلنا، عندما ينظر اهللا إيلنا كقاٍض، ٢٦-٢١: ٣ملكنا (رومية 
ال يرى الفشل بل انلجاح، ال يعرى العيوب بل الكمال، ال يرى عدم الرب بل الرب، ال يرى أي سبب ل�ينونة بل سبب 

ُ ح، ). باإليمان باملسي١: ٨لالحتفال (  ل فشلنا بإ�ازاته.ستبدَ �

 :يصفناالفشل ال 

. إهلنا و�لصنا يصفنانتيجة هذا األمر � أن الفشل لم يعد بل ال،  .نتيجة هذا األمر ليست أننا ال �طئ ثانية أبًدا
شعبه بفشلهم بل بإيمانهم. انظر إىل لك قصص الفشل يف حياة قد�يس العهد القديم، وانظر أيًضا إىل  يصفال 
هم بل هو ال يذكر مرات تعرثُّ وبل قائمة اإليمان.  شل� ليست قائمة الفف. ١١عرباني� اهللا هلم يف  وصفيفية ك

جزًءا من هو�تنا، ولكنه لم يعد اجلزء الرئييس. الفشل مازال �تفل بنجاحاتهم من خالل إيمانهم باملسيح وحده. 
لكمة األخ�ة، وهو ليس اللكمة األو� ب�ل تأ�يد. الفشل ليس ، ليس هو اليصفنامازال جزًءا من حياتنا ولكنه ال 

ما يراه اهللا أوًال عندما ينظر إىل شعبه، وال �ب أن ي�ون ما نراه أوًال عندما ننظر إىل ذواتنا أو إىل مسيحي� 
علينا أن نراه أوًال آخر�ن أيًضا. �ن أبرار يف املسيح. هذه � هو�تنا األو�. هذا ما يراه اهللا أوًال، وهذا ما �ب 

 أيًضا.

 :الفشل �عل السماء أقرب

ال يهم عدد املرات اليت نعرتف فيها بفشلنا، واليت يُغفر فيها نلا فشلنا، ونبدل فشلنا برب املسيح، طاملا �ن يف هذا 
ظر�ن إيله. متضع�، و�بقينا معتم� ىلع املسيح، و�بقينا ناهذا يبقينا العالم، فإننا سنفشل. املرة تلو األخرى. 

هل سنتذكر فشلنا  .أول لك يشء، فإنه يبقينا ناظر�ن �و السماء، املاكن اذلي لن يُعرف فيه الفشل ثانيةول�ن، 
 املسيح، وفقط يلُع� من صوت �سبيحنا هل: بغفرانول�ن بدون أي وجع، فقط ب�ونه ُمغطى  ،هناك؟ نعم

ي ِ
َّ

َحبَّنَا، اذل
َ
لَنَا َوقَدْ  أ �ِيِه، هللاِ  َوَ�َهنَةً  ُملُو�ً  وََجَعلَنَا بَِدِمِه، َخَطايَانَا ِمنْ  َغسَّ

َ
ُ  أ

َ
َمْجدُ  هل

ْ
َطانُ  ال

ْ
ل   َوالسُّ

َ
 إِىل

بَدِ 
َ
 )٦-٥: ١رؤ�ا ( .آِم�َ . اآلبِِدينَ  أ

، ليس �رد فشلنا األديب والرويح، ول�ن احباطاتنا يف العالقات و� اكما أننا س�ى فشلنا من منظور جديد تمامً 
، و� فقدان لكالعمل ت مقابلة اهللا احلكيمة يف السماح ب�رس هذه العالقة، و�املأساة يف عنايةسوف نرى . عملال

هذه الوظيفة، وهذا االختبار اذلي فشلنا به. عندما يضع اهللا فشلنا يف إطار جديد، فيضع حوهل اإلطار اذلهيب 
 جبمال.  مصنوعةيمات قبيحة إىل تصمو �ردةة سيادته احلكيمة، تتحول من قطع عشوائيَّ ل
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جزًءا من الغمر دموع اإلحباط ستكون لن نفشل ولن يفشل أي شخص آخر.  .اهل سنخترب أي فشل هناك؟ ال، أبدً 
). ستكون السماء قصة �اح واحدة عظيمة وطو�لة: �اح أخاليق، �اح رويح، ٤: ٢١رؤ�ا اذلي سيُمسح من أعيننا (

 اح وظييف، �اح كنيس.�اح فكري، �اح جسدي، �اح عالقايت، �

إن فشلنا احلايل �ب أن يقودنا للمسيح، ولكنه �ب أن �علنا نتوق للسماء أيًضا، وأن �ستعجل ايلوم ذلا، نعم، 
 لم الفشل وعذاب اإلحباط لألبد.أاذلي س�ول فيه 

 

جراند  ، بمدينةالهوتلحة صلَ اتلطه��ن المُ ديفيد موري هو أستاذ العهد القديم والالهوت العم� يف لكية  ادلكتور
. )Grand Rapids Reformed Church( حةصلَ شيجان، وهو قس لكنيسة جراند رابيدز المُ مي يف والية رابيدز،

 :Exploring the Bible( "استكشاف الكتاب املقدس: خطة لقراءة الكتاب املقدس لألطفال" مؤلف كتابهو و

A Bible Reading Plan for Kids(. 

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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