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تِي أََماِمي َدائِما  "       15:3" مزمور  ألَنِّي َعاِرٌف بَِمَعاِصيَّ َوَخِطيَّ

 

تينا الفشل أين. يتن مختلفيتتي لنا الفشل في حزمأينتحدث عن الفشل.  اليوم دعونا 

 األخالقي.هللا الذي نسميه الفشل  نساني( أو في أن ٌنفشلإ) يبشر أكخط

 

الفشل نتيجة الخطأ البشري هو شيء يجب علينا أن نتعلم كيف نعايشه      

 لى حد ما أو يفشل في مكان ما في كل يوم تقريبا  إفشل . كثير منا يونتعايش معه

لدنا كبشر غير كاملين )ناقصين( مهما كانت محاوالتنا الشاقة في أن ال نفشل. وٌ 

عالم المعيب ماديا  ) معنويا ( وأخالقيا  على حد بسبب خطية آدم. جئنا إلى هذا ال

السواء. ٌيولد الكثير منا بقيود جينية التي تجعلنا أكثر عرضة للفشل أكثر من 

 ن جميعا  ولكن علينا نحن الباق غيرها. الوحيد الذي لم يفشل أبدا  هو الرب يسوع

 نتعامل ونتحمل الفشل. الفشل هو حقيقة ال مفر منها في الحياة. أن

 

إذا لم نكن حكماء يمكن للفشل على المستوى اإلنساني أن يدمر ويخرب كل      

كتئاب المزمن و إلى عقدة يؤدي إلى اإل كما يمكن أن يقود و يوم من أيام حياتنا.

العقد  نسحاب واإلحتجاج و اإلالنقص والدونية الخطيرة ويمكن أن ٌيولد داخلنا 

خذنا الفشل أيلم نتعلم التعامل مع الفشل،  جتماعية المضادة للمجتمع. إذا كنااإل

جله. لذلك كيفية تحمل الفشل قد ونخسر ما نحن هنا أل. سوف نفللسجن والحبس

جتيازالفشل في الحياة5 بسعادة وفرح أم بيأس وبؤس. كما إيمهد الطريق لكيفية 

نا ، كذلك يمكن أن يؤثرعلينا بشكل إيجابي. يمكن أن يساعد يا  سلبيؤثرعلينا الفشل 



ذا ما كنا ال نزال إنعرف  روحي للتحقق من عمق إيماننا أو ليجعلنا مقياسالفشل ك

شتياقنا للسماء. وهذا أيضا إو في اإليمان. هذا جيد ورائع. كما أنه يزيد من تتوقنا

 قتراحات لكيفية التعامل معها.. وهنا بعض اإلجيد ورائع

 

معه بنفس السهولة والراحة كما . عندما تقبل الفشل تعلم أن تعيش أقبل الفشل. 3

ال تقبل الفشل على أنه لعنة أوكشيء شر أو كشيء  و فصول السنة. تقبل المواسم

بية فهو محايد من الناحية األخالقية. ال تجعل  من ذمثل الجا تخجل منه. الفشل

 ختبارالفشل قضية كبيرة فعندما تنسى عيد ميالد أو تفوتك الطائرة أو تخفق في اإل

متحان أو ٌتدمر سيارتك أو تفشل في موازنة دفتر الشيكات الخاص بك حتى أو اإل

سعادة أوالحزن سواء فشلت لو حدث كل ذلك في نفس اليوم. ال تكن مفرطا  في ال

حيث يتدفق السالم مثل النهر. كن  في المسيحما. أثبت  م قليال  في يومِ أكثيرا  

لفشل ليس عدوك. ولكن كيفية سمك مكتوب في سفر الحياة. اإن إ سعيدا  وفرحا  

 التعامل معه هو ما يجعله عدوك أو حبيبك.

 

 .به يضا  أنت أكذلك يجب عليك أن ال تنزعج  علم أن هللا ليس منزعجا  بفشلك،إ. 2

شياء باأل نني أتحدث هنا عن الفشل اإلنساني البشري. ال تنزعجإتذكر مرة أخرى 

مرأة  الكوشية عندما تزوج موسى من اإلج الجميع تقريبا  نزعَ إالتي ال تزعج هللا. 

نزعج التالميذ بسبب  المرأة التي مسحت إهللا!  مر لم يزعجهذا األ . لكنثيوبية()األ

قدمي الرب يسوع بناردين غالي كثير الثمن بقيمة راتب رجل لعام كامل. لكن هذا 

ن ننزعج أسمه. ال يريدنا الرب يسوع إالتصرف لم يزعج الرب يسوع تبارك 

 شياء التي من األرض.رض أو باألمور األأرتبك بون

 

نفس التردد مع الرب يسوع. لم تكن مرثا بنفس التردد إلي  نحن بحاجة لنصل     

يم وليمة للرب تقولكن مريم كانت علي نفس التردد. أرادت أن  يسوع مع الرب

ا (. كانت مرث1253بالطعام الذي لم يعرفه أو يعلمه تالميذ الرب يسوع )يوحنا 

ذاق الخاص بها عن طعام متفكر بالطريقة األرضية. فكرت أكثر في طعامها ذات ال



بدية )لوقا عام الرب الذي به وفيه الحياة األالرب ومذاقه هو. ال يوجد سوي ط

11533-32.) 

 

نزعاج الرب يسوع من قلقك إ بشأن نك تواجه العرش عندما تصبح أكثر قلقا  إ     

وا بَِما َفْوُق الَ بَِما َعلَى األَْرِض،  سرة منك."األ عن دراسة الكلية أو توقعات اْهَتمُّ

ْم َوَحَياُتُكْم ُمْسَتتَِرةٌ َمَع اْلَمِسيِح فِي هللاِ  ُكْم َقْد ُمتُّ  ( 251،1" )كو ألَنَّ

جتيازهم الحياة من األشياء الخاطئة. إببطريقة ما  ينزعج ويضطرب الكثير منا   

إلى الكمال البشري الذي ال يمكن تحقيقه)بلوغه( ونحن نسعى ونجاهد بكل قوتنا 

كل  نمحبة هللا م من السعي لتحقيق الكمال األخالقي  الذي يمكن بلوغه5 وهو بدال  

 رسَ يٌ نه ال إ. هشل اإلنسان ونجاحقربائنا كأنفسنا. ال يحتفظ هللا بسجالت لفأالكيان و

 أنه خطحباط منه ألعر باإلأو ما نش هب ن ما نتباهيإنسانية. اإل باإلنجازات البشرية

 كل شىء لملكوت هللا. ي. قداسة الحياة هبديةاألبشري ليس له أي تأثير على 

 

      السيد المسيح ضايقويٌ   زعجالخطية هي الشيء الوحيد الذي يٌ 

 تراف بالخطيةعال بد من اإل. 3

تِي أََماِمي "   (.15:3")مزمور  َدائِما  ألَنِّي َعاِرٌف بَِمَعاِصيَّ َوَخِطيَّ

ن تزعجنا وتقلقنا الخطية ألن أيجب تخاذ الخطية بمحمل الجد. إنحن بحاجة إلى  

ُردَّ لِي َبْهَجَة َخالَِصَك رتكب خطية الزنا "إن أقال داود بعد  الخطية تفصلنا عن هللا.

د وضعت ( عرف أن ذنبه وخطيته ق325:3" )مزمورَوبُِروٍح ُمْنَتِدَبٍة اْعُضْدنِي.

بن السماوي وحجب وجهه عن المسيح اإل بتخلي وترك اآلبينه وبين هللا.  جدارا  

نسان الكامل عندما حمل خطايانا في جسم بشريته في الصليب. لهذا صرخ كاإل

 (.32524؟" )متى  )أَْي5 إِلَِهي إِلَِهي لَِماَذا َتَرْكَتنِي؟( « إِيلِي إِيلِي لََما َشَبْقَتنِي»"

ه دائما . يداود لم يفكر في شيء سوي خطاياه. كانت خطاياه أمام عينخطأ أعندما 

لى العمل ولم إيستطع الذهاب  مامه. لمأمع وجود الخطية  أصبح يعاني من الخلل

.كان فيما بعد حتياجات األسرةإع تلبية يستط لميعد قادرا  على الحكم والملك و

حضور ه تجاتجاوب أشعياء  رد فعل داود وتجاوبه مع هتشاب .ا  ومتراجع ا  متقهقر



َفَتْيِن »َفقُْلُت5 هللا القدسي في الهيكل " َوْيلٌ لِي! إِنِّي َهلَْكُت ألَنِّي إِْنَساٌن َنِجُس الشَّ

َفَتْيِن ألَنَّ َعْيَنيَّ َقْد َرأََتا اْلَملَِك َربَّ اْلُجُنودِ  " )أش «.َوأََنا َساِكٌن َبْيَن َشْعٍب َنِجِس الشَّ

:52) 

 

نتراجع وال نواصل كما لو أن شيئا  لم يحدث. ال  نناإِ ف يخطي معظمناعندما      

ننا إِ نهيار أو تعطيل جهاز الكمبيوتر. إِ  وال يهمنا بقدر ما ننزعج علي مريزعجنا األ

عواقب ونتائج الخطية حتي  هن تجاوننا مخدوعإِ حجم الخطية. و هن تجاوعومخد

ختالل في نظر إِ . نصير مباشرة  في ت لنا مرة. كل خطية لها عواقب ونتائجفرَ لو غُ 

فتداء الوقت. يضع إِ نفصالنا عن هللا نتيجة الخطية. نتوقف في إِ هللا بخالف 

الشيطان قدميه علي رقابنا طالما الخطية موجودة في الحياة. نخسر ونفقد شيئا  لنا 

ن نحتفظ به في كل مرة نرتكب فيها خطية. عندما نرتكب الخطية أمن المفروض 

من الحصول على مكافآت كبيرة إلى أقل من المكافآت أو قد ال نحصل علي ننتقل 

قل أو قد أمنا هللا علي خدمة أقد يست ء(. عندما نخطي32522أي مكافآت )رؤ 

منا أو قد يدخلنا في اآلالم و المعاناة التي كان يمكن تفاديها لو كنا  ةالخدم يقطع 

وتذبحنا الخطية فالعارعلينا إذا ن لم تميتنا إِ ( 33-33532صمو2مؤمنين أمناء )

ذا كنا نستطيع الذهاب إِ ذا خرجنا خارج باب منزلنا بالخطية والعار لنا إِ نا بها وعش

 لى الكنيسة مع الخطية!إِ لى العمل وإِ 

 

 يجب أن نتوب عن الخطية. 2

الخطية أمامنا ال يجب أن تستمر فترة طويلة. علينا بعد ذلك أن نذهب للعمل  

مشترياتنا ثم نذهب للكنيسة. ال ينبغي لنا أن نأخذ الخطية معنا لجميع ونحصل علي 

رتكابها على وجه السرعة. يجب إِ هذه األماكن. يجب علينا التعامل معها في مكان 

قى إلى مستوى رد تعتراف الفمي بدون توبة ال يرأن نعترف بها ونتوب عنها. اإلِ 

وتركها  للخطية ندم شديد وعميقالنفس مع هللا. ال يغفر هللا خطية دون توبة و

")لوقا َبلْ إِْن لَْم َتُتوُبوا َفَجِميُعُكْم َكَذلَِك َتْهلُِكونَ  والرجوع عنها. قال الرب يسوع "

:531) 



 

ولكن يجب علينا الحرص على عدم اإلفراط في التوبة. يجب أال نستمر      

والرماد على ونستمر في التوبة متجولين بالمسوح)قماش الخيش( وسكب التراب 

تب وف عترإِ رؤوسنا. يجب أال نسمح للشيطان أن ٌيدخل ما يريد هللا أن يطرده. 

نتظارك. دم يسوع المسيح إِ جديدة في  ةلهيإِ ستمربمسحة إِ ورض األ نزل عليإِ و

يطهر من كل خطية. الثبات في المسيح ال يزال موجودا  هناك لك. سوف يرحب بك 

بن الضال سابقا . الرب لديه حلة جديدة وحذاء باإلِ الرب يسوع كما تم الترحيب 

جميع المالئكة في السماء  جديد وخاتم العهد لك. سيقيم وليمة لك وسيدعو كل و

ُه َهَكَذا نضمام في هذه الوليمة. آه يا صديقي لقد قال الرب يسوع "للِ  أَقُولُ لَُكْم إِنَّ

َماِء بَِخاِطٍئ َواِحٍد َيُتو ُب أَْكَثَر ِمْن تِْسَعٍة َوتِْسِعيَن َباّرا  الَ َيْحَتاُجوَن َيُكوُن َفَرٌح فِي السَّ

(. يحب الرب يسوع أن يغفر ألنه يحب أن يخلص. عد إلى :453")لوقا  إِلَى َتْوَبةٍ 

ِدي َعْبَدهُ؟ سقط علي وجهك ساجدا  وقل له "أالرب يسوع المسيح  " بَِماَذا ُيَكلُِّم َسيِّ

خطوا إِ ن فاآل متالكهارض إلِ عطيتكم األأقد ني إِ (. وسوف يقول لك ":335)يشع 

 (4متالكها خطوة بخطوة. )انظر يشوع إلِ 

رتكاب الخطية ليس مقبوال . إِ يجب أن نقبل الخطأ البشري كما نقبل المواسم. لكن  

تذكر أن كل خطية فشل ولكن تعامل معها. أن نيجب أن تزعجنا الخطية ويجب 

 ليس كل فشل خطية.

 

ِدُر أَْن َيْحَفَظُكْم َغْيَر َعاثِِريَن، َوُيوقَِفُكْم أََماَم َمْجِدِه باِلَ َعْيٍب فِي االِْبتَِهاِج، "َواْلَقا     

ْلَطاُن، اآلَن َوإِلَى ُكلِّ  اإَلِلَُه اْلَحِكيُم اْلَوِحيُد ُمَخلُِّصَنا، لَُه اْلَمْجُد َواْلَعَظَمُة َواْلقُْدَرةُ َوالسُّ

ُهوِر. آِميَن" )يهوذا  (:2، 523 3 الدُّ
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