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 الفصل األوَّل
 أسباب فشلي

أحد قوانينه. فعلى سبيل عرب خمالفتهم  كثريًا ما خيذل حديثو اإلميان هللا بعد فرتة قصرية من نيلهم اخلالص
شديد بسبب ما احلزن الاملثال، غضبت سلوى من سعاد وبدأت تشتم وتلعن. وبعد بضع ساعات، غرق قلبها يف 

ًدا؟ هل ‘‘قصدت صديقتها وسألتها: جرى. ف ماذا سيحدث بعد أن خذلت هللا؟ هل جيب أن أ�ل اخلالص جمدَّ
 ’’سيغفر يل هللا؟

رتكب ن ناكلّ نحن  إذا أردت أن تكون مؤمًنا �جًحا فهذا ال يعين أنَّه جيب عليك أن تكون كامًال. ف
ا قد تكون فرصة تدفعنا إىل االقرتاب إىل هللا.فشل. لكن جيب أن نتعلَّ ناألخطاء و   م من أخطائنا أل�َّ

 فلنلِق نظرة على بعض اجملاالت اليت خيترب فيها حديثو اإلميان الفشل.

 أنواع خمتلفة من الفشل .أ
أتثري بسيط أو معدوم على حياتك الفشل اختبارات طبيعيًّا من حياة كّل إنسان. لبعض يشكِّل الفشل جزًءا 

تحكَّم يف حياتك. يدرك األشخاص الذين تصارعوا مع كن الختبارات فشل أخرى أن تبسرعة، فيما مي فتنساها
 . الفشل اإلدمان مدى صعوبة اخلروج من دوَّامة الفشل. وغالًبا ما يوقع اإلدمان اإلنسان يف شىتَّ أنواع

رة قد لبعض أنواع الفشلميكن أن يكون  ا عتضأو ؤثِّر على حياتك، ت عواقب مدمِّ ن يفشل يف . فمَ هلا حدًّ
قيادة سيارته على منعطف حاد أو َمن يفقد السيطرة على سيارته فتسقط يف منحدر صخري، قد ال يظّل حيًّا 

 ليخرب مبا جرى. 

 طيَّة،     خ ) الفشل الذي ال ُحيَسب1الفشل: ( فلنلِق نظرة على ثالث جمموعات رئيسيَّة من
 خطيَّة،  ) الفشل الذي ُحيَسب2(
 ) الفشل الذي يؤدي إىل ارتكاب خطيَّة. 3(

رة يف حياتناإجيابيّ  حياتنا، جيب أن نرى أنَّه ميكن لعواقبه أن تكونعندما ندرس أتثري الفشل على   .ة، أو مدمِّ
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 خطيَّة الفشل الذي ال ُحيَسب .1
ياتنا. وجتدر اإلشارة إىل أن جزًءا طبيعيًّا من حالذي يشكِّل الفشل خنترب مجيًعا مبا أنَّه ال يوجد إنسان كامل، 

  أن يقع مرارًا عدَّة. وحنن ندرك. فعندما يتعلَّم الطفل املشي، من الطبيعيّ بديهيَّة تكون حاالت كثرية من الفشل
أّن الفشل يشكِّل جزًءا طبيعيًّا من عمليَّة النمو. وبينما منضي قدًما يف احلياة، ميكن أن يلعب الفشل دورًا إجيابيًّا 

 للنمو. افرصً نا ألنَّه يضع أمامنا يف حيات

 خسارة مباراة .أ

يف كّل نشاط ر�ضّي تقريًبا، يوجد فريق رابح وفريق خاسر. ونرى أن الفريق اخلاسر مل يتمكَّن من الربح مع 
 أّن هذا كان هدفه. لكن يظّل إبمكانك أن ترضي هللا حىتَّ إذا خسرت. 

 متحاناالالرسوب يف  .ب

ا أنت من هؤالء األشخاص النادرين الذين ملأمضى معظمنا سنوات يف املد رسبوا يف يسبق هلم أن  رسة. رمبَّ
 امتحان. لكن حدث ملعظمنا أن رسب يف امتحان ما. ليس هذا النوع من الفشل خطيَّة. فإذا بذلت كّل ما 

 خطيَّة. متحان، ومع ذلك رسبت، فرسوبك ال ُحيَسبيف وسعك يف أثناء الدراسة لال

 دفالفشل يف حتقيق ه .ت

ا كنت تنوي االتِّصال بوالدتك قبل ظهر اليوم، لكنَّك مل تفعل لسبب من األسباب. يف هذه احلالة،  أنت رمبَّ
م يرفضون   خطيَّة. سواء كان اهلدف ُحيَسب فشلكال  كبريًا أو بسيطًا، خياف البعض كثريًا من الفشل لدرجة أ�َّ

. نصب أعينك إذا أردت أن تتقدَّم، جيب أن تضع بعض األهداف لكن .فيه نوع من املخاطرة عملالقيام أبّي 
، جيب أن تبذل جمه أردت حتسني مهاراتك يف جمالوإذا  وًدا. فالشعور ابلرضا العمل أو يف نشاط ر�ضّي معنيَّ

 بعد أن حتقِّق هدفك يستحق املخاطرة ابلفشل. الذي ميأل قلبك

 األخطاء .ث

ون، فقد يكون هذا اخلطأ حمرًجا، لكنَّه ال جيعلك تستحق توبيًخا من إذا لبست جورَبني خمتلفني من حيث الل
إذا أعددِت كعكة ونسيِت إضافة أحد املكوِّ�ت، فستكتشفني ذلك لدى تذّوقه. هل حدث لَك أن و  هللا.
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 ؟ آخر لكنَّك سرعان ما اكتشفَت أنَّه شخص أومأت بيدك ألحد املارَّة يف الشارع ظنًّا منك أنَّه صديقك الفالينّ 
 نرتكب مجيًعا أخطاء حمرجة ال تشكِّل انتهاًكا لقوانني هللا.

 خطيَّة الفشل الذي ُحيَسب .2
حولك، فقد جتد شخًصا من خطيَّة. وابلتايل، جيب معاجلتها على الفور. إذا نظرت  مثّة حاالت فشل ُحتَسب

 قد يكون هذا الشخص حمقًّا. ’’. ذلكأخفقت قليًال لكن هللا ال �به لال تقلق! لقد ‘‘قائًال:  فشلكيعذر 
 . خطيَّة ضد هللا اليت ُحتَسب كتاب املقدَّس لكي حتدِّد أنواع الفشلاالستعانة حبّق الكيفيَّة   لكن جيب أن تتعلَّم

 الفشل يف طاعة قوانني هللا (وقوانني اإلنسان) .أ

  العشر: إحدى الوصا�تقول خطيَّة.  ، فأنت بذلك تكون قد ارتكبتَ أحد قوانني هللاإذا خالفت 
طاعة وصيَّة هللا هذه، وارتكبت بذلك تكون قد فشلت يف إنَّك املال من أحدهم، ف سرقتَ  إذا’’. ال تسرق‘‘

 خطيَّة. لقد رأى هللا ما فعلته، وهو ينتظر أن تعرتف خبطئك وأن تطلب الغفران من الشخص الذي أخطأت إليه. 

 أنَّ هللا يريد منَّا أن نطيع القوانني اليت تفرضها احلكومة. من رسالة رومية بكل وضوح  13يعلن الفصل 
. بل ميكن طاعة بشكل مباشر من النادر أن ختالف قوانني اإلنسان القوانني اليت يفرضها هللا يف الكتاب القدس

بذلك نتمرَّد لقوانني، فإنَّنا األغلبية الساحقة من قوانني احلكومة بدون عصيان هللا. وعندما منتنع عن طاعة هذه ا
 هللا أيًضا. على

 ترمجة مسيث وفاندايك 2-1: 13رومية 

ِهَي ُمَرتـََّبٌة ِمَن لَِتْخَضْع ُكلُّ نـَْفٍس ِللسََّالِطني  اْلَفائَِقِة ألَنَُّه لَْيَس ُسْلطَاٌن ِإالَّ ِمَن ِهللا َوالسََّالِطُني اْلَكائَِنُة ‘‘
  .’’َن يـَُقاِوُم تـَْرتِيَب ِهللا َواْلُمَقاِوُموَن َسَيْأُخُذوَن ألَنـُْفِسِهْم َديـُْنونَةً َحىتَّ ِإنَّ َمْن يـَُقاِوُم السُّْلطَا هللاِ 

 قوانني السلطات احلاكمة، فيتجاهلو�ا. فرتاهم يتجاوزون احلد األقصى للسرعة مثَّة مؤمنون ال تعجبهم 
نني اليت تالئمنا ساًحما لنا بتجاهل تلك اليت ال لكنَّ هللا مل يُِتح لنا إمكانيَّة حتديد القوا’’. ألن الكّل يفعل ذلك‘‘

ا هو يريد منَّا أن نطيع القوانني اليت تفرضها السلطة البشريَّة متامَّا مثلما نطيع قوانينه اإلهليَّة.   تروق لنا. وإمنَّ
 وكّل خمالفة هلذه القوانني ُحتَسب خطيَّة.
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 الفشل يف عمل ما هو حسن .ب

إن من يعرف  17: 4جاء يف رسالة يعقوب خطيَّة.  فعل ما هو حسنب امتناعك عن أحياً�، ُحيسَ 
الصواب وميتنع عن فعله، يكون بذلك قد ارتكب خطية. وهو يقصد بذلك حتديًدا األمور اليت يعلن هللا يف 

، وكنت تعرف هوية الكتاب املقدس أّن فعلها صواب. فعلى سبيل املثال، إذا رأيت شخًصا يـُتَّهم زورًا ابلسرقة
 ، فإنَّك بذلك تكون قد ارتكبت خطيَّة. سارق لكنَّك تكّتمت على األمرال

 للتجربة تستسلمترتكب يف كّل مرَّة  .ت

مع كّل جتربة.  وقد وعد هللا أبن جيعل لنا منفًذا، أنت ختذل هللا وترتكب خطيَّة. تستسلم للتجربةيف كّل مرَّة 
كانت تلك التجربة صعبة ‘‘أن تقول هلل: نك أبًدا . ال ميك13: 10 األوىل كورنثوس  ما جاء يف رسالة  أنظر
مثَّة جتارب يصعب ’’. ليفعله يف هذه الظروف ا. لقد فعلت ما كان أي إنسان فلم أستِطع أن أقاومها علّي جدًّ 

علينا مواجهتها بقوَّتنا اخلاصة. لكّن هللا وعد بوضوح أبن يكون معنا ليساعد� على مواجهة أي جتربة نتعرَّض هلا. 
ا اعرتف هلل بزلَّتك واطلب منه و  إذا حدث لك أن استسلمت لتجربة ما، ال حتاول اختالق األعذار. وإمنَّ

 مساعدتك على مقاومة هذه التجربة يف املستقبل.

 إىل ارتكاب خطيَّة  الفشل املؤدي .3
 ارتكاب اخلطيَّة.  ريقة األسهل حلّل املشكلة تستلزمأحياً�، يضعك الفشل يف مواقف جتعلك تشعر أبّن الط

ا إىل الكذب الفرض أن ينهي فرضه املنزّيل. وملَّا طلبت منه املعلِّمة تقدمي’’ شادي‘‘مل يستطع  ، كان مييل جدًّ
 والقول إنَّه أضاعه. 

، تراه يف تسجيل األهداف أن يلعب كرة السلَّة لكنَّه يكره اخلسارة. وعندما يبدأ فريقه ابلرتاجع’’ مسري‘‘حيّب 
سهولة ويبحث عن طرق للتنفيس عن غضبه عرب االعتداء على العيب الفريق اآلخر. إًذا، ما هي جذور يغضب ب

اجتاه قلب خطر. هو اختار أن يصدِّق أن الربح هو الطريقة الوحيدة لالستمتاع بلعبة كرة ’’ مسري‘‘مشكلته؟ لدى 
 كّل مرَّة يبدأ فريقه ابخلسارة.   السلَّة. وإذا مل يتغريَّ موقفه، فسيستمّر يف العبث مع اخلطيَّة يف

 ؟خطيَّة الذي ُحيَسب فشلي للتعامل معماذا يفعل هللا  .ب
يريد هللا أن حيوِّل كّل فشل يف حياتك إىل فرصة للنمّو. وسواء كانت لديك مشكلة بسيطة أو فشلت فشًال 

. حنن نواجه حتدًِّ� مع كّل فشل؛ هل حنن لرتى حقَّه وسط الظروف اليت متّر فيهاويساعدك ذريًعا، يظّل هللا حيبُّك 
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هذا ملعرفة فكر هللا من �حية ؟ هل حنن منفتحون ريد هللا منَّا فعله بعد أن نفشلعلى استعداد للتفكري مليًّا يف ما ي
 الفشل؟

 فطريقة تعامل هللا. ارتكبُته الفشل الذيأن أصّنف نوع لدى النظر إىل ما يفعله هللا عندما أفشل، من املهم 
ُحيَسب خطيَّة. فلنَر كيف يتعامل هللا مع خمتلفة عن طريقة تعامله مع ذاك الذي  ال ُحيَسب خطيَّةمع الفشل الذي 

 الفشل الذي ُحيَسب خطيَّة.

 حيزن هللا كثريًا عندما ختذله .1
 اعتقادهم. يعتقد الكثري من األشخاص أنَّ هللا يغضب منهم يف كّل مرَّة يرتكبون خطيَّة. لكنَّهم خمطئون يف

. وعندما تقرأ الكتاب املقدَّس، وهو ال يفرح أبًدا خبطيَّتنا عندما تتمرَّد على قوانينه. -حيزن هللا كثريًا عندما ختذله
ترى أّن هللا ال يفرح مبعاقبة الناس يف كّل مرَّة يرتكبون اخلطيَّة. يف الواقع، هللا صبور ورحوم جدًّا. وهو ال يفرض 

 وهو املوت عندما نرتكب خطيَّة.أال نستحقه،  علينا العقاب الذي

 يُثقل هللا ضمريك ابلشعور ابلذنب .2
. 8: 16تتمثَّل إحدى مسؤوليَّات الروح القدس بتبكيت الناس على خطا�هم. أنظر ما جاء يف إجنيل يوحنا 

 طيَّة وأن تطيعه.عندما تشعر ابلذنب بعد أن ترتكب اخلطيَّة، إعَلم أّن هللا يريد منك أن تعرتف هبذه اخل

ويف كلِّ مرَّة تتجاوب بسرعة مع تبكيت الروح القدس، تزداد اقرتااًب إىل هللا. لذا، جيب أن نعطي أمهية كبرية 
 . مرّة يبكِّتنا على آاثمنالتبكيت الروح القدس. فهو يبنيِّ لنا أنَّه يهتّم ألمر� يف كّل 

 َوَعَد هللا أبن يغفر لك .3
. أنت تتأّمل يف 9: 1يوحنا األوىل  لك عندما تعرتف له خبطيَّتك. أنظر ما جاء يف رسالة َوَعَد هللا أبن يغفر

 ختطئ. لكن يكفي أن تعرتف خبطيَّتك هلل، لكي يغفر لك ومينحك سالًما. قلبك عندما

 يؤدِّب هللا أوالده .4
أتديبنا عندما خنالف إىل  اليت تدفعهبوضوح أن هللا حيبُّنا. وحمبَّته لنا هي  رسالة العربانيِّنيمن  12الفصل  علني

ًدا يف الطريق املستقيم.  يساعد� على السري وصا�ه. واهلدف من التأديب هو تصحيح سلوكيَّاتنا لكي  جمدَّ
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ا، وهو ليس إهلًا غاضًبا  لكي يفرِّغ غضبه فيك يف كّل مرَّة تبتعد عن الطريق الصحيح. وأحياً� فاهلل صبور جدًّ
 من خالل األشخاص املسؤولني عنك. لكن هذا ال يعين أنَّ كلَّ أتديب ميارسه اآلابء أو القادة كثرية، يؤدِّبك هللا

 هللا. فالتأديب الذي من هللا يبعث دائًما يف داخلك رجاء الختبار تغيري فعلّي يف حياتك.بقيادة من يتم 

 يعطينا هللا سبًبا ليكون لنا رجاء يف املستقبل .5
تالحظ مدى حمبَّته هلما. لقد حتمَّل آدم  ء بعد أن ارتكبا اخلطيَّة،هللا مع آدم وحوَّاعندما ترى كيف تعامل 

وحواء عواقب خطا�مها. لكنَّه وعد أبن خيرج من نسلهما يف املستقبل َمن (يسوع املسيح) سيبيد سلطان إبليس 
ه يصف العواقب اليت لّ صل ك. فالف15: 3 سفر التكوين جد لنا مجيًعا طريًقا للخالص. نقرأ هذا الوعد يفو وي

 .همخطا�نتيجة  حتمَّلها آدم وحواء واحليَّة

�خذ� لنمصي كي العهد اجلديد مليء مبقاطع تصف يسوع على أنَّه رجاؤ�. فهو وعد أبن �يت اثنيًة ل
يعطنا رجاًء مل  إنَّه لنا مجيًعا حنن اخلطأة. وهواألبديَّة معه. ليس هذا الوعد حمصورًا ابألشخاص الكاملني. بل 

لنقضي األبدية معه فحسب، بل أيًضا لننعم حبياة أفضل هنا على األرض. وبفضل مساعدته، ميكننا أن نتحرَّر 
 من قيود اخلطيَّة.

 23-21: 1كولوسي  11-1: 5رومية 
 2: 1تيطس   8و 7رومية 
 3-1: 3يوحنا  1  13: 15رومية 

 هللا جاهز ملساعدتك على النمو .6
العادات . إنَّه قادر على منحك القوَّة لتتجاوز ةالفشل املؤمل حاالت لتغلُّب علىعلى ا يساعدكأن هللا قادر 

أفضل إذا  مبستقبللديك كّل األسباب ليكون لك رجاء و الشيطان.  سلطانأعظم من  اآلمثة القدمية. فسلطانه
 كان املسيح سيِّد حياتك. 

يف  وعلى استخدامه ملساعدتك على تعلُّم دروس مهمَّةحياتك،  ادر على العمل من خالل كّل فشل يفهللا ق
واخليارات اخلاطئة والتمرُّد  لكنَّه قادر على استخدام األخطاء . هذا ال يعين أّن هللا أراد أن ترتكب اخلطيَّة.حياتك

هك حنو احلياة احلقيقيَّة اليت وع . فكّل دك هباواإلخفاقات اليت تقرتفها لكي جيعلها نقطة حتوُّل يف حياتك، فتوجِّ
تستمّر يف السلوك يف طرقك اخلاصة، و أن تلجأ إىل هللا طالًبا منه املساعدة، أفشل هو فرصة للقيام خبيار: إمَّا أن 

 سب تقديرك اخلاص.فاعًال ما تعتربه أفضل حب
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 فهم مشاكلي .ت
. فاألنواع املختلفة من املشاكل هتتمثَّل إحدى اخلطوات األوىل املهمَّة للتعامل مع فشلك ابلبحث عن أسباب

يرجع اجلزء األكرب من املشكلة إىل ما  غالًبا ماتدفع الناس حنو الفشل. وكما يظهر يف الرسم التوضيحي أد�ه، 
. يف جيري  داخل اإلنسان وليس إىل ما يبدو عليه ظاهر�ًّ

 
املاء هو ما  سطح اجلليدّي الظاهر فوق. فجزء اجلبل أد�هاجلدول الوارد مع  هذا الرسم التوضيحي يتناسب

فيمثِّل ما جيري  اء. أمَّا اجلزء املوجود حتت سطح املاجلزء الظاهر من املشكلةيستطيع اجلميع رؤيته، وهو يعكس 
عشرة أضعاف اجلزء الظاهر ما بني تسعة و اجلزء املخبأ حتت سطح املاء يساوي  أنّ ومثلما يف داخل اإلنسان. 

، هكذا أيًضا، إن جذور املشاكل الكامنة يف داخل اإلنسان هي أكرب بكثري من حيث احلجممن  فوق سطح املاء
 األجزاء الظاهرية للمشاكل  اليت يراها اجلميع.

 مواقفنا الداخليَّة.  -ميكن تشبيه جزء اجلبل اجلليدي املغمور ابملاء ابألسباب الظاهريَّة ملشاكلنا
 ملشاكل. فمواقف قلوبنا وأفكار� تظهر من خالل أعمالنا وكالمنا.عادًة، توقعنا أمناط التفكري هذه يف ا

أحياً�، يكون الفشل يف جمال واحد فقط من حياتك جمرَّد دليل على وجود مشكلة أعمق. يتضمَّن اجلدول 
شكلة أد�ه بعض األمثلة اليت تبنيِّ املواقف الداخليَّة الكامنة وراء املشاكل الظاهرة. إذا أردت التخّلص من امل

الظاهرة، فيجب عليك أن تغريِّ موقفك (السبب الظاهري). مثَّة مشاكل ظاهرة ال ميكنك التغلُّب عليها قبل 
 . سببها اجلذري. يبنيِّ اجلدول أد�ه املشاكل الظاهرة وصوًال إىل املشكلة اجلذرية معاجلة
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 ةالظاهر  كلا جدول املش
 ةياملشاكل الظاهر 

 
ميكن لآلخرين أن 

 املشاكليروا هذه 

 (أمثلة)
 جدال
 مشاجرة
 انتقاد

 خمدِّرات
 تدخني

 (أمثلة)
 سرقة
 كذب
 أ�نيَّة
 شتم

 شرب كحول

 (أمثلة)
 خطا� جنسيَّة

 شهوة
 مثليَّة جنسيَّة

سحاقيَّة (شذوذ 
 لدى النساء)

 زىن
 سفاح القرىب

 ةياألسباب الظاهر 
 مواقف داخليَّة

 (أمثلة)
 مترُّد

 عدم ثقة
 دونيَّة

 (أمثلة)
 خوف
 قلق

 عدم أمان
 كرب�ء

 (أمثلة)
 إحباط
 عصبيَّة
 ذنب
 عار

 املشاكل اجلذرية
 

صراعات أساسيَّة يف 
 الشخصيَّة

 
 17-15: 12عربانيني 

 مرارة
 (استياء أو حقد)

 قيم ماديَّة
 

(إعطاء أمهية وقيمة 
لألشياء اليت ميكن 

 أن تؤخذ منك)

 الأخالقيَّة
 (خطا� جنسيَّة)

 السبب اجلذري
 هللاجتاويب مع طريقة 

 6: 53إشعياء 
 7: 55إشعياء 

 بدًال من اتِّباع طرق هللا ابلطريقة اليت حتلو يلألمور القيام اب
 

رفض الرغبة والقوة اللتني مينحهما هللا للتعامل مع احلياة و (مقاومة 
 ابلطريقة اليت يريدها)

 ’’.احلياتيَّة األساسيَّةمعهد املبادئ ‘‘هذا اجلدول مبين على أساس مواد مقتبسة من كتيِّب مؤمتر 
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 عواقب الفشل .ث
 عواقب الفشل إجيابيَّة وسلبيَّة، كما ميكن هلا أن تشكِّل فرصة للنمو.   فشل عواقب. وميكن أن أتيتلكلّ 

فرصة يتعلَّم من خالهلا كيفيَّة اللعب الفشل  يصبح، قد يكشف ذلك نقاط ضعفه ففإذا خسر فريقك املباراة
 قبلة.بشكل أفضل يف املباراة امل

شابة حياة اإلدمان على املخدرات لسنوات عّدة وانتهى هبا األمر يف السجن حيث متكَّنت أخريًا  عاشت أمّ 
 . ، انضّمت إىل وعندما أُطِلق سراحهامن إدراك الدمار الذي سبَّبه أسلوب حياهتا هلا وألطفاهلا. فقرَّرت أن تتغريَّ

 ة التغلُّب على اإلدمان بفضل مساعدة هللا. وتعلَّمت كيفيَّ  Teen Challengeأحد مراكز خدمة 

توجيه سيارتك ابلشكل فشلت يف  . فإذا والعقاب الناتج عن خرق القانونال جيوز اخللط بني عواقب الفشل 
عن املسار. فتكون هذه النتيجة الطبيعيَّة لفشلك. وتنال العقاب عندما تفرض  رفحنالصحيح عند املنعطف ست

الغرامة غري �جتة عن فأيًضا نتيجة فشلك. اَقب علكنَّك تُ الشرطة عليك غرامة مالية بسبب التهور يف القيادة. 
يقود سيارته بتهوُّر تُفَرض  نبوضوح أّن كّل مَ  تعلن قوانني الدولةفبل عن التهور يف القيادة.  عن املسار االحنراف

فشل يف قيادة السيارة ابلشكل الصحيح. ويف الوقت نفسه،  ًذا، لقد فشل السائق مرّتني. فهوإعليه غرامة ماليَّة. 
 فشل يف التقيُّد بقانون الدولة.

فشل ال الفصل، مثَّة أنواع ع الفشل. وكما رأينا سابًقا يف هذا ا نو أمن الواضح أن العواقب ختتلف ابختالف 
قضي البعض اآلخر ب قليلة أو معدومة، فيما قد يىفللبعض منها عواقمنه.  ة خالفًا لألنواع األخرىخطيَّ  ُحتَسب

أو حىتَّ املئات. فإذا فشل طيَّار يف اهلبوط ابلطائرة ابلشكل الصحيح، قد يتسبَّب  على حياة الشخص املعينّ 
 اقب الفشل.بعض عو  املئات من األشخاص. فلنلِق نظرة علىمبوت 

 اخلطيَّة تؤّدي إىل املوت .1
خطيَّة. لكن عندما ينقض اإلنسان أحد قوانني هللا، يؤدي هذا سابًقا، ال ُحيَسب كّل فشل كما ذكر� 

َفِهَي َألنَّ ُأْجَرَة اْخلَِطيَِّة ِهَي َمْوٌت َوَأمَّا ِهَبُة ِهللا ‘‘ 23: 6وت. فاهلل أعلن بوضوح يف رسالة رومية املالفشل إىل 
 ذه اآلية أّن املوت هو عاقبة اخلطية. توضح ه (ترمجة مسيث وفاندايك).’’  اِبْلَمِسيِح َيُسوَع رَبَِّناَحَياٌة َأَبِديَّةٌ 

 لكّن هللا أوجد سبيًال لتجنُّب هذه العاقبة، وذلك من خالل قبول عطيَّة اخلالص اليت وهبها يسوع املسيح. 
 ه سيمضي األبديّة يف اجلحيم، وسيكون نصيبه املوت األبدّي.عطّية هللا هذ قبول وكّل من يرفض
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 لذنبالشعور اب .2
يبكِّتك الروح القدس ، ال سيما إذا كان فشله ُحيسب خطيَّة. غالًبا ما يشعر املرء ابلذنب بعد أن يفشل

لديك أذ�ن صاغيتان، عندما ترتكب اخلطيَّة، وتبكيته يتوافق دائًما مع حّق الكتاب املقدَّس. لكن إذا مل تكن 
 فلن تسمعه. وال تفرتض أنَّه ال أبس يف أن تستمّر يف ممارسة النشاط الذي تقوم به جملرَّد كونك ال تشعر ابلذنب.

. ولدى البعض سيكلِّمك هللا من خالل ضمريك، لكن مثَّة أشخاص خيلطون بني أفكارهم وصوت هللا
ر عصفور أمام ذنب بسبب ارتكاهبم أخطاء بسيطة. فإذا طاجتعلهم يشعرون ابل’’ ضمائر مفرطة احلساسيَّة‘‘

 . لكن هذا الشعور ليس من هللا.ت، يشعرون ابلذنبوما سيَّارهتم وارتطم ابلزجاج

 شعور ابلفراغال .3
بدًال من القيام ابألمور ة أو حالًّ بسيطًا ملشكلة صعبة. فتنتج حاالت فشل عّدة عن حماولتنا إجياد السعاد

ونقّرِر السلوك وفق طرقنا ق هللا، نتجاهل طر  خنتار أن ترضي هللا، خنتار الطريق السهل. وعندما لطريقة اليتاب
اخلاّصة، لن جند الرضى الذي �يت من هللا وحده. وميكن أن يؤّدي هذا الشعور الغامض ابلفراغ إىل الوقوع يف 

 اليأس واإلحباط.

 التأديب .4
األم  وأأن يضرب األب وقد يعين ذلك  عقاب.التأديب أو ابللفشل إحدى العواقب املؤملة ل ميكن أن تتمثَّل

ه يف زجّ الطفل الصغري على ردفه إذا مل يُِطع أوامرمها. أمَّا َمن خيالف قوانني الدولة، فتلقي الشرطة القبض عليه وت
 السجن.

  ).11-5: 12عربانيني إقرأ (نا ألنّه حيبّ  فعل ذلكبًقا، يؤدِّبنا هللا عندما خنفق. وهو ياوكما ذكر� س
 لكنَّه على الرغم من ذلك عاقبه على خطيَّته. اعرتف خبطأه الحًقا. فساحمه هللا و أخطأ امللك داود إىل هللا 

 لتكتشف عواقب خطا� داود وعقاهبا.  12صموئيل  2إقرأ 

 عادات سّيئة .5
تتحوَّل الحًقا إىل  يف حياتك سّيئةعندما ترتكب اخلطأ نفسه مراًرا وتكرارًا، ميكن بسهولة أن تنّمي عادة 

ا جزء من شخصيَّتك. ف ب متوارث ضأ� أغضب مثل أيب. فالغ‘‘تقول مثًال:  يمكن أنحّجة تتذرَّع هبا ابعتبار أ�َّ
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هلذه العادة السيئة  األعذار ال حتوِّل العادات السيئة إىل خصال جّيدة. وكّلما استسلمتَ  لكنّ ’’. يف عائلتنا
 لتخلُّص منها.يف ا صعوبة أكرب وجدتَ 

 إدمان .6
العادات السيئة يف حياة اإلنسان لتتحوَّل إىل إدمان. يف هذه املرحلة، يكون اإلنسان معتمًدا ميكن أن تتفاقم 

االعتماد على هذا النشاط الذي ميكن أن يكون عبارة عن إدمان على املخدرات أو التدخني أو الكحول أو  كلّ 
 عليه. يسيطريشعر أبنَّه مرغم على تلبية احتياجه إىل هذا اإلدمان الذي فطعام. املقامرة أو ال

 يضّحي أبي شيء ليحاول إشباع إدمانه. لكن كّلما حاول حتقيق هذا الشبع، ازداد افتقارًا إليه. وتراه 
ن أبناء ال يؤدي كّل فشل إىل اإلدمان، لكن خيترب الكثري م .ايتعّذر عليه اخلروج منهعلق يف شباك الفشل و في

 الشبيبة اليوم قّوة اإلدمان الذي بدا غري مضّر البتة يف بدايته.

 ذكر�ت وجروح من املاضي .7
ذهنك، ميكن د ت هذه الذكر�ت تطار ميكن أن تتحّول ذكر�ت الفشل السابقة إىل مشكلة كربى. وإذا ظلّ 

عّدة يف السابق، فِلَم سأحاول  لقد حاولت وفشلت مرارًا‘‘قول: تتغيري أسلوب عيشك. ف حماولة أن متنعك من
ًدا ًدا؟ سأأتملَّ كثريًا إذا خاطرت وفشلت جمدَّ أتثري كبريًا على تؤثِّر طريقة تعاملك مع ذكر�ت فشل املاضي ’’. جمدَّ

. أحياً� يتّم الشفاء بسرعة ويف أحيان أخرى يستلزم مساعدة هاوهللا قادر على حتريرك وشفائك من. مستقبلك
  ؤمن.دقيقة من مرشد م

 غضب .8
ا. أنت تتحّمل جزًءا كبريًا من العواقب املذكورة أعاله نتيجة فشلك  ، وال ميكنك أن تضع هلا حدًّ

أمَّا الغضب، فيمكنك أن ختتار عدم السلوك به. يف الواقع، يغضب الكثري من األشخاص عندما يفشلون. 
م يعتربونه رّد فعل طبيعّي لفشلهم.خيارًا ابلنسبة يف ماضيهم وال يعود  االغضب متجّذرً ويكون   إليهم، بل إ�َّ

م جزء من احلالة اليت أّدت إىل ميكن أن توّجه الغضب حنو نفسك  بسبب فشلك، أو حنو اآلخرين ابعتبار أ�َّ
 فشلك. 

 تزيد الطني ك. فإذا اخرتَت أن تغضب، غالًبا ماأتثريًا كبريًا على عواقب فشل يريد هللا أن ترى أّن خلياراتك 
 بّلة، كمن يصّب الزيت على النار.  
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 عالقات منهدمة .9
لقد أصبح الطالق شائًعا يف معظم اجملتمعات. من النادر أن يتزّوج اثنان هبدف الطالق بعد بضع سنوات. 

 . اكل كثرية تؤدي إىل االنفصالوهناك مشابلطالق.  العالقات الزوجيةلكن كثريًا ما تنتهي 

املرء إىل خسارته صداقاته. ففي بعض األحيان، يكفي أن يقع جدال بسيط  إخفاقميكن أيًضا أن يؤدي 
 بني اثنني أو أن خيلف واحد منهما بوعده لآلخر لكي خيسرا صداقتهما. 

 املزيد من الفشل .10
ا وجدتَ  ا حاولت أن تصلح نفسك غارقًا يف مشكلة رمبَّ

ّ
 وبدأ الفشل يؤدي إىل فشل آخر يف حياتك. ومل

تقدمي الفرض يف الوقت احملدَّد، فيكذب  يشبه ذلك تلميًذا ميتنع عنشكلة، تسبَّبت لنفسك مبشكلة أكرب. هذه امل
 حماوًال تغطية السبب احلقيقي لفشله.

. ما النفع من احملاولة؟ فأ� فشلت مرّةً ‘‘أحياً�، جيد بعض املؤمنني أنفسهم غارقني يف الفشل فيقولون: 
 شاهدته أفالًما إابحيَّة: م أخفق عرب ويقول الشاب الذي’’. اب اخلطأ نفسهوميكنين االستمرار يف ارتك

فيواصل نشاطه خالل األسبوعني ’’. ميكنين االستمرار يف مشاهدة هذه األفالم، ومن مثّ أطلب الغفران من هللا‘‘
 املقبَلني وال يتوقَّف.

يسّبب املزيد من  قة اليت تقول إّن اإلخفاقواجه احلقييكمن اخلطر احلقيقي لطريقة التفكري هذه يف كو�ا ال ت
ر يُلحق املزيد من الضرر حبياتك. إن االستمرار يف القيام ابالضرر، و   لتصرُّف املدمِّ

يف الفصل التايل، سنتناول اخلطوات اليت ميكننا القيام هبا لكي نتعاىف من الفشل. فمثلما خنتار أن نفشل، 
أيًضا. وغالًبا ما سنحتاج إىل مساعدة هللا لكي نتعلَّم الدروس اليت يريد منَّا أن ميكننا أن خنتار أن نتعاىف من فشلنا 

 نتعلَّمها من خالل كّل فشل. كما أنَّنا قد حنتاج إىل مساعدة أشخاص آخرين يف هذه العمليَّة.
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 الفصل الثاين
 اخلطوات األوىل حنو التعايف من الفشل

نريد أن نكون �جحني. نريد أن نفتخر أبنفسنا. لكن ال يوجد إنسان بل الفشل حنن مبعظمنا ال حنب 
كامل. إًذا، ال داعي للغضب يف كل مرّة تفشل. فاهلل يسرُّ أبن تبذل كّل ما يف وسعك، وهو حيبُّك حّىت إذا مل 

 .ال يريد أن تبقى ابحلالة اليت أنت فيها اليوم ،وبدافع حمبته الكبرية لك ،لكّنهتُقم أبي جمهود. 

ومبا أنَّنا نرتكب مجيًعا األخطاء يف حياتنا اليوميَّة، جيب أن نبحث عن طرق تساعد� على النمو من خالل 
 فشلنا. من خاللفشلنا. فلنلِق نظرة فاحصة على كيفيَّة النمّو 

ا : التعايف  هذه عملية التعايفشمل . وتهفشلتعاىف من اليت يقوم هبا اإلنسان لياخلطوت إ�َّ
 الفشل نفسه مرًّة أخرى.  يت جيدر به اّختاذها لئال يقع يفال اخلطوات

 اذها للتعامل مع الفشل. واملصطلحاناليت ميكنك اختّ  املختلفة سنتناول اخلطواتيف اجلزء املتبقي من الدرس، 
إىل اخلطوات اليت ’’ التعايف‘‘نشري ب. ’’نتكاساال‘‘و’’ لتعايفا‘‘مها  ان سنستخدمهما يف أغلب األحيانذالل

 بعد الفشل.ليتعاىف يّتخذها املرء 

ه. فإذا فشلت يف التمسُّك بكتاب حتمله، اعتماًدا على نوع الفشل الذي اختربتَ  التعايف عملية تلفوخت
 ن تلتقط الكتاب الذي أوقعته ومتضي يف طريقك.أبببساطة  التعايف هنا، تتمّثل عمليةسيسقط أرًضا. 

ة. إذا سرق أحدهم يَّ أكثر جدّ  ، عندئٍذ، تكون عملية التعايفخالفة أحد قوانني هللامب متّثل فشلكلكن إذا 
عواقب  كونارتطم بثالث سيارات أخرى متسبًِّبا جبرح عدد من األشخاص، تخالل عملية السرق نفسها و  ،سيارة

 ب الذي سقط أرًضا. خطوات خمتلفة متاًما عن خطوة التقاط الكتا . وتستلزم عملية التعايفجديةفشله أكثر 
 .ذاهتا حبدّ  جرمية أخرى  يـَُعدّ  هذا الشخص عن مسرح اجلرميةن ابتعاد إ حىتَّ 

ليتعامل مع اختاذها  رءاخلطوات الالزمة كافة اليت جيب على امل’’ التعايف‘‘ نقصد مبصطلحيف هذا الدرس، 
قد يضطر إىل اسرتداد و . االعرتاف ابخلطية فيتعني على املرء عواقب روحيَّة، عواقب فشله. وقد تكون هذه ال

 فشله.جراء ي عالقته ابلشخص املتأذّ 
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الناتج عن الفشل، لكنَّه يشمل أيًضا تغيري أسلوب عيشك  على جمرد التعامل مع الضررر التعايف ال يقتصو 
يف حياتك. كبرية   إىل ضرورة قيامك بتغيرياتإشارة ك فشليكون لئال تقع يف اخلطأ نفسه يف األسبوع املقبل. وقد 

ستحتاج إىل آخرين. ويف حاالت عدَّة،  ومن احملتمل أالَّ تتمكَّن من القيام هبا مبفردك فتحتاج إىل مساعدة
 مساعدة من هللا لتقوم ابلتغيريات الالزمة يف حياتك.

يستلزم قد فيه قبل أن تفشل. لكنَّه  ابلرجوع إىل املكان الذي كنتَ  عض احلاالت، ال يتمثَّل التعايفويف ب
التغريُّ بقوَّة هللا لتصبح واحًدا اجلذري  ا. ويشمل هذا النوع من التعايفأيًضا النمو حىتَّ تصل إىل مكان خمتلف متامً 

 من أتباع يسوع الذين يطيعون كالمه. ال حتتاج إىل هذا النوع من االسرتداد إذا أوقعت كتااًب كنت حتمله. 
 خطيَّة.  الذي سيساعدك فعًال إذا ارتكبتَ لكّنه قد يكون النوع الوحيد من االسرتداد احلقيقي 

عن االسرتداد فنحن ال نقصد بذلك إصالح ما كسر�ه فحسب، بل ميكن أن يشمل األمر  عندما نتكّلم
 أيًضا اسرتداد عالقتنا بيسوع.

. فأحياً� تكون التعايفالفشل بعد  قصد بذلكن’’. االنتكاس‘‘أما املسألة األخرى اليت سندرسها فهي 
سنلقي نظرة فاحصة من هذا الدرس االنتصار والفشل. يف الفصل الرابع ختبارات اباالسرتداد وعرة ومليئة عملية 

ًدا بعد تعافيه من فشل املاضي.  على ما جيعل املرء يفشل جمدَّ

 طرق شائعة للتعامل مع الفشل .أ
ة للتعامل مع الفشل. وبينما تقرأ القائمة التالية، حاول التفكري يف َمَثل أو يوجد الكثري من الطرق املختلف

 هذه الطرق للتعامل مع الفشل.ابتّباع أو آخرون  قمت أنت اثنني لتبنيِّ كيف

 فحسب للمشكلة السطحيانب التخلص من اجل .1
يف االجتاه  سليمة خطوةمن املؤكد أن هذه ’’. بعد اليوم’ أمحق‘لن أ�ديك ‘‘لصديقه: ’’ مسري‘‘قال 

 عن احتقاره.  من خالهلايعربِّ له ، فسيجد طرقًا أخرى الصحيح. لكن إذا ظّل يكّن له قلة احرتام يف قلبه
 فكر هللا من �حية احرتام اآلخرين. ، فهو فشل يف فهم سليم اجتاه قلبه حيال صديقه أبنّ  وإذا شعر

إن جمرَّد التعامل مع اجلانب السطحي للمشكلة ال حيقِّق منّوا دائًما. لذا، جيب أن نغوص يف عمق املشكلة 
 إذا أرد� فعًال أن نستمتع ابلنجاح. 
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 إخفاؤها .2
 ) جبل جليدي (أو مكعب ثلج التخلُّص منمبحاولة  همع فشل املرء ميكن تشبيه هذه الطريقة يف تعامل

 ء. لكن املشكلة تظل موجودة ويتعنيَّ عليه بذل جمهود كبري لالستمرار يف إخفائها. عرب إخفائه حتت املا
ًدا. لتظهر املشكلة نفسها أو أي مشكلة أخرى مرتبطة هبا وستعود وعاجًال أم آجًال، سترتاكم الضغوطات  جمدَّ

ا من األفضل   القول أيًضا إن املشكلة ستنفجر من جديد.ورمبَّ

 عدم إخفاء أي شيء .3
لتعامل  ومكان هناك زمانطوال الوقت.  اعرب التحدُّث عنه وإخفاقاهتم تعامل بعض األشخاص مع فشلهمي

وَمن  يقع دائًما يف جداالت وشجارات املرء مع مشاكله، لكن ال جيوز التحدث عن كّل مشكلة أمام الناس. 
 ’’هذا ما أشعر به يف داخلي. ملاذا سأحاول إخفاء مشاعري؟‘‘يقول: 

 اهلروب من املشكلة .4
يواجهون ال و خلوف ابلتحكم يف حياهتم. ذا ابعض األشخاص أن يواجهوا مشاكلهم. فيسمحون هل افخي

هذه الطريقة يف التعامل مع  يعتمد الكثري من املؤمنني اجلدديف حالة هروب دائم.  يظلُّونعواقب فشلهم بل 
 فشلهم قبل أن يصبحوا مؤمنني.

 جتاهل املشكلة .5
 غالًبا ما تفشل هذه الطريقة. أن واجهت مشكلة لكنك اخرتت جتاهلها متمنّـًيا أن تزول؟  هل سبق

أّن تغيري املسار يستلزم جمهوًدا كبريًا. إذا كنت أحد ركَّاب يرى جبًال جليد�ًّ أمامه فيعترب يشبه ذلك قبطان سفينة 
لكن َمن بتجاهل املشكلة سيجعلها تزول.  أن جتاهله رتك بسبب غباوته اليت جعلته يعتقدهذه السفينة ستثور اثئ

 إخفاقاته، غالًبا ما جيد نفسه خيفق يف اجملاالت نفسها. 
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 اختالق األعذار وتربير املشكلة .6
قد يكون من املناسب أحياً� أن ختتلق األعذار ملشاكلك وأن ختتار عدم حتمُّل مسؤوليَّتها. وَمن خيتار هذه 

وتسمعه يقول دائًما: لتربير فشله.  مقنًعا. وجيد دائًما عذرًا دًة يف عقلنتهاينجح عا الطريقة للتعامل مع إخفاقاته،
 ’’.ال يوجد إنسان كامل‘‘

.  وإذا وقع هذا الشخص ضحيَّة إدمان ما، يتعنيَّ على أفراد العائلة واألحبَّاء التدخُّل ملساعدته على التغريُّ

 التعامل مع الفشل ابلطريقة اليت تُرضي هللا .7
يف اجلزء املتبقي من  .الصحيحة للتعامل مع الفشل الطريقةالكتاب املقدَّس مليء بنصائح عمليَّة وأمثلة تبنيِّ 

سنرى أيًضا كيف أّن هللا يساعد� على و  هذا الدرس، سندرس مبادئ كتابّية عدَّة حول كيفية التعال مع الفشل.
 النمو من خالل اختبارات الفشل.

، ’’اجلبل اجلليدي‘‘ل طريقة هللا للتعامل مع مشاكلنا ابلبدء من اجلزء السفلي من يف معظم األحيان، تتمثَّ 
. وبينما تتوطَّد عالقتنا ابهلل ونبدأ ابلسلوك وفق طرقه، تتالشى مشاكلنا شيًئا فشيًئا إىل أن رياجلذ السبب أي من

 تزول كّليًّا. فعندما تقطع أسفل اجلبل اجلليدي، يبدأ رأسه ابلغرق أيًضا.

 ماذا جيب أن أفعل عندما أفشل؟ .ب
وابلتايل ما إذا  ،سيتحوَّل إىل اختبار إجياّيب أو سلّيب يف حياتك ما إذا كان دِّدحتفشلك  طريقة تعاملك معإن 

 كان سيقودك حنو املزيد من النضوج والنمّو أو سُيغرقك يف املزيد من املشاكل.

ر أوًَّال يف نوع الفشل الذي نتحدَّث عنه. يف الفصل حتديد رّد فعلك إزاء الفشل، من املفيد أن تفكِّ لدى 
 األوَّل، قسمنا الفشل إىل ثالث أنواع رئيسيَّة: 

 ) الفشل الذي ال ُحيَسب خطيَّة، 1(
 ) الفشل الذي ُحيَسب خطيَّة، 2(
 ) الفشل الذي يؤّدي إىل ارتكاب خطيَّة. 3(

كيفيَّة التفاعل مع الفشل، يتمحور هذا الفصل حول اختبارات الفشل اليت ترتتَّب عنها نتائج   بينما نتأمَّل يف
فيما عض هذه النقاط أبّي نوع من أنواع الفشل يرتبط بسلبيَّة، وخصوًصا اختبارات الفشل اليت ُحتَسب خطيَّة. 

 اليت ُحتَسب خطيَّة. البعض اآلخر على اختبارات الفشل ينطبق 
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 ؟أن أفعل عندما أفشلماذا جيب 
 جيب أن أعرتف أبين أخطأت .1
 جيب أن أطلب الغفران من هللا .2
 جيب أن أغفر لنفسي .3
 جيب أن أقّرِر أن أتوقَّف عن ارتكاب اخلطيَّة .4
 أطلب الغفران من األشخاص الذين أسأت إليهمجيب أن  .5
 جيب أن أحبث عن سبب إخفاقي .6
 فشليللتغلُّب على  طرق هللاأتَّبع  جيب أن .7
 عن مشاكلي خباريإب آلخرينل أمسحجيب أن  .8
  أستمّر يف النمو!أمضي قدًما و جيب أن  .9

 جيب أن أعرتف أبين أخطأت .1
ا القول:  وسيبذل الشيطان كّل ما يف وسعه ليمنعك من االعرتاف ’’. لقد أخطأت‘‘من الصعب جدًّ

، قال هللا إنَّه وهبنا القوَّة 13: 10كورنثوس   1لذا، ال حتاول عقلنة املشكلة وخلق أعذار لتربيرها. يف خبطأك. 
 عندما ختذل هللا، ال ميكنك أن تلوم أي أحد سوى نفسك.و الالزمة ملقاومة التجارب واهلروب منها. 

 الفشل ا. وإّمنا جيب أن تعطيفاشل متامً  وعندما تعرتف لنفسك أبنَّك أخطأت، فهذا ال يعين أنَّك إنسان
 خطأ بسيطًا كارثة كربى.  هو عليه يف نظر هللا. لكن ال تعترب ال جتعله يبدو أقّل ممَّاحجمه الصحيح. 

 عند الفطور. رَّد كونك أحرقت اخلبز فلن تنهار حياتك جمل

 ’’.متعت ابللعب معكملقد خسر� املباراة، لكنَّين است‘‘ل لالعبني اآلخرين: ذا خسرت يف املباراة، قُ وإ

 هلل. وُقل لنفسك على الفور:  اوحدِّد ما إذا كان فشلك ُحيسب خطيَّة. إذا كان كذلك، اعرتف هب
 ’’. لقد أخطأت، لكّنين ما زلت أريد أن أنعم بسالم هللا يف قليب‘‘
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 جيب أن أطلب الغفران من هللا .2
 مترَّدت عليه واطلب منه أن يغفر لك. ال يكفي أن تعرتف هلل أبنَّك أخطأت. بل ُقل هلل إنَّك 

ا جيب أن تعين ما تقوله من كّل قلبك.  وال يقتصر طلب الغفران على جمرَّد كالم تقوله وإمنَّ

 ترمجة مسيث وفاندايك 10-8: 4يعقوب 

ُروا قـُُلوَبُكْم َ� َذِوي الرَّْأَيْنيِ.ِاْقَرتِبُوا ِإَىل اهللَِّ فـَيَـْقَرتَِب ِإلَْيُكْم. نـَقُّوا َأْيِدَيُكْم َأيـَُّها اْخلُطَاُة،     َوَطهِّ
. اَم الرَّبِّ َفَريْفـََعُكْم. اْكَتِئُبوا َونُوُحوا َواْبُكوا. لِيَـَتَحوَّْل ِضْحُكُكْم ِإَىل نـَْوٍح َوفـََرُحُكْم ِإَىل َغمٍّ  ِاتَِّضُعوا ُقدَّ

 حىتَّ عليك االنتظار ملدَّة ساعة أو يوم أو ليس جلأ إليه معرتفًا خبطأك. ك أنَّك أخطأت إىل هللا، إما إن تدر 
 قلبك. األحد املقبل لكي تعرتف له خبطيَّتك. فاهلل وعد أبن يغفر لك إذا طلبت منه الغفران من كلّ  يوم

 جيب أن أغفر لنفسي .3
اأ� ‘‘ُكفَّ عن إدانة نفسك. من السهل على البعض مّنا أن يغرق يف الشعور ابلذنب قائًال:   ،’’فاشل جدًّ

نفسك لن حتّل املشكلة. كما أّنك قد لكن هذه اهلجمات اليت تشنُّها ضّد ’’ هبذا الغباء؟ كيف تصرَّفت‘‘
أفكار دينونة يف ذهنك لكي يثبط عزميتك ومينعك  الشيطان تتعّرض هلجوم من األشخاص احمليطني بك. وسيبثّ 

 من حتويل هذا الفشل إىل فرصة للنمو.

أبالَّ تكون امسح لنفسك ال تتجاهل ذلك. و  -واعرتف أبنَّك أخفقت. من وجهة نظر هللا كفشلأنظر إىل 
، ركِّز على حتويل انتباهك إىل الطريقة اليت يريد هللا منك أن تتفاعل هبا مع هذا وبدأل من معاقبة نفسككامًال. 
 الفشل.

ال تتجاهله.  الوقت نفسه،، يف وال تبالغ يف تقدير أتثريه على حياتك. لكنهذا الفشل بدقَّة. حاول أن ترى 
 أن تغفر لنفسك يعين أن تستمر يف النمو بدون أن تستسلم. فحياتك تستحق أن تعيشها أبفضل طريقة.

 وإذا كان هللا قد غفر لك، جيب عليك بدورك أن تغفر لنفسك. جيب أن ترى نفسك كما يراك هللا: 
 إنساً� مفعًما ابلرجاء يتمتَّع بقدرات واعدة.
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 أقرِّر أن أتوقَّف عن ارتكاب اخلطيَّة جيب أن .4
 يَّة.وأن تقّرِر التوقُّف عن ارتكاب اخلط، هلل، من املهّم أن تغريِّ موقفك جتاه املشكلة بفشلكعندما تعرتف 

م  2  ترمجة مسيث وفاندايك14: 7أخبار األ�َّ

ي َعَلْيِهْم َوَصلُّوا وَ   طََلُبوا َوْجِهي َورََجُعوا َعْن طُُرِقِهِم الرَِّديَئِة فَِإّينِ فَِإَذا تـََواَضَع َشْعِيب الَِّذيَن ُدِعَي امسِْ
  َأْمسَُع ِمَن السََّماِء َوَأْغِفُر َخِطيـَّتَـُهْم َوأُْبِرُئ َأْرَضُهْم.

م ال حياولون التوقُّف عن  يستمّر البعض يف التمُرد على هللا، ويفعلون األمر نفسه مرارًا وتكرارًا. حىتَّ إ�َّ
م جيهلون املعىن احلقيقّي للتوبة. فالتوبة تعين أن  طا�ك وأن تقّرِر تعرتف خبارتكاب اخلطيَّة؛ األمر الذي يبنيِّ أ�َّ

 االبتعاد عنها والبدء  ابلسلوك وفق مشيئة هللا حلياتك.

ًدا يف هذه الناحية من حياتك؟ ال. يف الواقع، ال تُقل هلل:  بعدم أعُدك ‘‘هل يعين ذلك أنَّك لن ختفق جمدَّ
ًدا تُعّد نفسك لإلخفاق، وسينهال الشيطان عليك بشىت أنواع مشاعر فأنت بذلك ’’. ارتكاب هذه الفعلة جمدَّ

الذنب والدينونة يف املرة املقبلة اليت ختفق فيها. وبدًال من تركيز انتباهك على اإلخفاق، فكَّر يف فعل الصواب. 
، صرت أقّل عرضة رفعت تركيزك عن إخفاقاتك اآلمثة ب. فكّلماواخَرت أن تفعل الصوافكِّر يف طاعة هللا 

 لالستسالم هلا.

 مسؤولية هتذيب أفكارك.  من خالل الفشل أن تتوىل يعين النمو

 ترمجة مسيث وفاندايك 9-8: 4فيلّيب 

 أِخرياً َأيـَُّها اِإلْخَوُة ُكلُّ َما ُهَو َحقٌّ، ُكلُّ َما ُهَو َجِليٌل، ُكلُّ َما ُهَو َعاِدٌل، ُكلُّ َما ُهَو طَاِهٌر، ‘‘
  ِإْن َكاَنْت َفِضيَلٌة َوِإْن َكاَن َمْدٌح، َفِفي َهِذِه افْـَتِكُروا. -ُكلُّ َما ُهَو ُمِسرٌّ، ُكلُّ َما ِصيُتُه َحَسٌن 

ْعُتُموُه، َورََأيـُْتُموُه ِيفَّ، فـََهَذا افْـَعُلوا، َوِإَلُه السََّالِم َيُكوُن َمعَ َوَما تـَعَ     ’’.ُكمْ لَّْمُتُموُه، َوَتَسلَّْمُتُموُه، َومسَِ

 أطلب الغفران من األشخاص الذين أسأت إليهمجيب أن  .5
ي جيب أن تصلّ يف هذه احلالة، م. هلفيكون عثرة على أشخاص آخرين  إخفاقك يؤثِّريف بعض األحيان، 

ك كنت اتَّضح أنَّ م هذا الشخص عمَّا جرى. وإذا لتقّرِر ما إذا كان جيدر بك أن تكلّ طالًبا من هللا أن يساعدك 
 تطلب منه أن يغفر لك.خبطأك و جيدر بك أن تقصده لتعرتف له ، فرمبا هسبب عثرة ابلنسبة إلي
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. األمر ال تدعو احلاجة إىل أن تكلِّمه عن اقك، فأحياً� كثريةخفهذا األخري على دراية إبلكن إذا مل يكن 
ال جيوز أن يعرتف هلا هبذه اخلطّية وأن يطلب منها أن أحدهم يشتهي امرأة يف فكره،  فعلى سبيل املثال، إذا كان

يساعده مدّرب خاص  تلزم األمر أن يطلب مشورة صديق أوتغفر له. وإذا أراد أن حيّل هذه املشكلة، فرّمبا يس
 على حتديد خطوات النمو الالزمة ليعاجل هذه املشكلة.

وقد تستلزم عملية طلب الغفران التعويض عمَّا سرقته أو دمَّرته. سنلقي نظرة أكثر تفصيًال على مسألة 
 الغفران والتعويض يف مرحلة متقدِّمة من هذا الفصل.

 أحبث عن سبب إخفاقيجيب أن  .6
ا أنت ال تفهم بوضوح سبب إخفاقك. لذا، صّل واطلب من هللا ’ ’ملاذا أخفقت؟‘‘إسأل نفسك:  رمبَّ

أحياً� كثرية، حناول أن نعيش حياة اإلميان بقوَّتنا اخلاصة بدًال عن االعتماد على فمساعدتك على فهم السبب. 
ها. من السهل أن ختطئ بتقديرك قائًال:  مؤمًنا، سأكون مبا أنَّين صرت ‘‘القوة اليت يريد هللا أن مينحنا إ�َّ

 .  كيفيَّة التغلُّب على فشلنالقد علَّمنا هللا’’. �جًحا

 ترمجة مسيث وفاندايك13: 4فيليب 

 ’’.َأْسَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍء ِيف اْلَمِسيِح الَِّذي يـَُقوِّيِين ‘‘

ا أحياً� كثرية، يسمح . لك هللا ابلقيام هبا األمور اليت يسمحفقط  أنت ال متلك القوة لفعل كّل ما تشاء، وإمنَّ
مّر يف اإلخفاق إىل أن تهللا أبن تفشل ألنَّه يريد أن تتعلَّم أنَّه ال ميكنك أن تنجح يف احلياة بقوَّتك اخلاصة. وستس

 االتكال عليه. ةتتعلَّم كيفيَّ 

طيَّة. راِجع ما غالًبا إىل ارتكاب اخلحنن خنفق أحياً�، عندما نسمح ألهوائنا البشرية ابلتسلُّط علينا، ما يدفعنا 
فعل ما يطلبه هللا منا، بل . كما أنَّنا نرتكب اخلطية أحياً� ألنَّنا ال نريد أن ن15-13: 1يعقوب  جاء يف رسالة

 ألفضل حبسب تقدير�.ما نعتربه ا

ا اطلب من هللا مساعدتك على إجياد حّل للمشكلة لئال عندما تكتشف سبب فشلك ، ال تقف هامًدا! وإمنَّ
 الفشل إىل منط متكّرِر يف حياتك.يتحوَّل 
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 فشليأتَّبع طرق هللا للتغلُّب على جيب أن  .7
ا يف نظر هللا. فهو قادر دائًما على مساعدتك على إجياد خمرج. قد ال يكون األمر ال يوجد فشل معّقد جدًّ 

أبشخاص استطاعوا أن  سهًال. لكن طرقه تنجح دائًما. والكتاب املقدَّس مليء بنصائح وأمثلة عمليَّة متعّلقة
يتغلَّبوا على فشلهم عرب اتّباعهم طرق هللا. ال ميكنك الرجوع إىل الوراء لتمحو أخطاءك. لذا، تقدَّم إىل األمام 

 وتذكَّر أنَّه لن يتخّلى عنك أبًدا.

  ’.’ال بّد أنَّين رفعت نظري عن يسوع‘‘أحياً�، يبالغ املؤمنون يف روحنة فشلهم. فيقولون بعد كّل فشل 
يف امتحان يف املدرسة، فقد يعود السبب إىل كونك مل تدرس بشكل كاف، أو درست املواد  إذا رسبتَ  يف الواقع،

اخلطأ. يف هذه احلالة، ال ميكن أن حتّل الصالة املكثّفة مكان الدرس جبدية لالمتحان. فهناك وقت للصالة، 
 ليست و ووقت للتوقف عن الصالة لالنكباب على العمل. فبعض اختبارات الفشل تنتج عن الكسل 

 ’’.هجوًما من إبليس‘‘

 أمسح لآلخرين إبخباري عن مشاكليجيب أن  .8
ال ميانع البعض مّنا أن يعّد قائمة إبخفاقاته. لكن أحياً�، يرى اآلخرون مشاكلنا بشكل أفضل ممّا نفعل. 

اد العائلة لذا، قّرِر أن تصغي ابنتباه عندما �يت إليك صديق أو أحد أفر ’’. نقاط عمياء‘‘ميكن تسمية ذلك 
رددت عليه ابنتقاد حاد أو طلبت منه عدم التدخُّل يف إذا ’’. لديك مشكلة يف هذا اجملال أو ذاك‘‘قائًال: 

 شؤونك، فأنت بذلك تؤذي نفسك.

 هذا الشاب أراد جاء إىل يسوع طلًبا للمساعدة. عن حاكم شاب غّين  30-18: 18نقرأ يف إجنيل لوقا 
عندئٍذ، ’’. نعم‘‘وصا� هللا. فأجاب:  قد حفظد مماته. فسأله يسوع ما إذا كان أن يضمن ذهابه إىل السماء بع

طلب منه يسوع أن يف حياته. عندئٍذ، ’’ لعمياءالنقطة ا‘‘لقد كانت حمبَّة املال هي كشف له يسوع مشكلته. 
ا. لكنَّ مشكلته ابتت يبيع كّل ما لديه ويعطي للفقراء مث �يت ليتبعه. فمضى الشاب حزيًنا ألنَّه كان غنيًّا ج دًّ

 مكشوفة أمام عينيه.

 ،ال تتوقَّعه. وإذا مل ميوتوا جرَّاء الصدمة، فسيزدادون احرتاًما لكلآلخرين بتوبيخك، استعّد ملا  إذا مسحتَ 
مينعك من اإلصغاء إىل حىتَّ إّن أواصر الصداقة اليت جتمعهم بك قد تصبح أكثر رسوًخا. ال تدع الكرب�ء 

ا يعمل هللا من خالهلم ليكش اآلخرين. فهم أحد  ف لك احلقيقة. يف الواقع، مل ميتقد يكونون على خطأ لكن رمبَّ
حمّقني يف كالمهم، فسيؤّكد لك هللا ذلك يف قلبك. كما ميكنك أن تسأل  كان اآلخرونجرّاء مساعه احلقيقة. وإذا  

 صديًقا آخر ما إذا كان قد الحظ وجود املشكلة نفسها يف حياتك.
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من فضلك، ‘‘: يف قلبكأنت تقول و . ابلطريقة الصحيحة إطالعك على مشاكلكمن البعض   يتمكنقد ال
تنجح فعًال، لكن إذا كنت تنتظر جميء املساعد املثايل، فقد متوت انتظارًا. أمَّا إذا أردت أن ’’. افعل ذلك بلطف

تتفاجأ إذا قاموا ابمتحانك أوًَّال. فقد فاطلب من اآلخرين إطالعك على املشاكل اليت يرو�ا يف حياتك. وال 
 يكشفون ضعًفا بسيطًا يف حياتك لريوا رّد فعلك. وإذا قبلت كالمهم ابنفتاح ومل تغضب، فقد خيربونك املزيد.

يف حياتك. لذا، اطلب من هللا مساعدتك ’’ مناطق عمياء‘‘جيب أن تتحلى بشجاعة كبرية لتعرتف بوجود 
 قوله لك من خالل انتقادات اآلخرين.على االستماع إىل ما يريد 

 أمضي قدًما وأستمّر يف النمو!جيب أن  .9
فأنت على طريق ، إذا تعلَّمت من أخطائكو يف النمو.  كفشل يف حياتك ابستمرار االطريقة املثلى هلزم  تتمّثل
ن هللا سيمّدك ابلقوة هو أالذي جاء فيه ، و 6: 1ال تدع الشيطان يثبط عزميتك. وتذكَّر الوعد يف فيلّيب النجاح. 

 اليت حتتاج إليها لتواجه كّل مشكلة يف حياتك.

 طلب الغفران .ت
 .التعويضلغفران و ، ومها افلنلِق نظرة فاحصة على مسألَتني تلعبان دورًا رئيسيًّا يف رّد فعلنا إزاء الفشل

مور اليت تقوم قد يكون الذهاب إىل أحدهم وطلب الغفران منه بعد أن تكون قد أخطأت إليه من أصعب األ
 طلب الغفران من الشخص الذي أسأت إليه. ال بد من أن ت ،التعايف من فشلكإذا أردت لكن هبا يف احلياة. 

إخفاقك. استعادة عالقتك ابلشخص املتضرر جراء وسيبذل الشيطان كّل ما يف وسعه ليمنعك من 
كرب�ئك قائًال:   أنَّه سيعمل من خالللشخص اآلخر. كما وسيحاول أن جيعلك تعتقد أّن املشكلة تكمن يف ا

 ’’.إذا اعرتفت خبطأك لفالن، فهو سيذّلك حتًما وسيجعلك تبدو أمحق‘‘

فران من األشخاص طلب الغإخفاقك واالستمتاع بسالم هللا، فال بد من أن ت من هنا، إذا أردت التعايف من
، لكنَّه لن يؤدي هذه املهمَّة ابلنيابة عنك. هللا القوة واحلكمة للقيام بذلك . وسيمنحكاملتضررين جراء إخفاقك

 تضطر إىل االعرتاف خبطأك لآلخرين وطلب الغفران منهم.  تطلب من هللا أن يصنع معجزة لئالاللذا، 
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 قبل أن أطلب الغفران .1
ا قام ’’ أ� آسف‘‘ن يقول ها أهل سبق أن مسعت أمًّا تطلب من طفل بعد أن أساء إىل طفل آخر؟ رمبَّ

ا  الطفل أن نقول جمرَّد كالم غري �بع من لكن هللا ال يريد �بعة من قلبه. غري بتمتمة الكلمات، مبيًِّنا بوضوح أ�َّ
 قلوبنا.

 عليك القيام أبمرَين قبل أن تعرتف ابخلطأ الذي ارتكبته وتطلب الغفران.

 أعرتف لنفسي وهلل أبّنين أخطأت .أ

. يف الوقت احلاضر أنَّك أخطأت فعًال افرتض ، ذلك ًدا من. وإذا مل تكن متأكِّ ق أنَّك أخطأتجيب أن تصدِّ 
أطلع هللا على ما فعلته وال حتاول تربير نفسك أو اختالق األعذار. وإذا مل تكن تعتقد أنَّك أخطأت، فقد تكون 

بكثري  فهذه اخلطوة أهمّ عالقتك به.  لشخص اآلخر جراء فعلتك، اسَع إىل اسرتدادى اعلى حّق. لكن إذا أتذّ 
. وإذا كنت خمطًئا، فهو ينتظر أن تعرتف له من اإلثبات أنَّك على حّق. فاهلل يعرف جيًِّدا ما إذا كنت على حق

 بذلك. 

إىل أن  ،وكأن خطَّته جنحت فاء فعلته. يف البداية، بدامثَّ حاول إخد القدمي، أخطأ امللك داود إىل هللا يف العه
، ’’َقْد َأْخطَْأُت ِإَىل الرَّبِّ ‘‘ :ح خطيَّته. فأجاب داود على الفور قائًال �اثن بعد بضعة أشهر وفضالنيب  جاء

) ترمجة مسيث 13: 12صموئيل  2( ’’الرَّبُّ َأْيضاً َقْد نـََقَل َعْنَك َخِطيـََّتَك. الَ َمتُوتُ ‘‘فـََقاَل َ�اَثُن ِلَداُوَد: 
 وفاندايك.

 كبُتهتأعرف جيًِّدا اخلطأ الذي ار  .ب

ا سبق لكَ   ’’: مار�‘‘مشوًِّها املشكلة احلقيقيَّة. قالت على أمر  ادفَت شخًصا يطلب الغفرانأن ص رمبَّ
الشخص اآلخر بشدَّة انتقدت ’’ مار�‘‘لكّن املشكلة احلقيقيَّة هي أّن ’’. بصراحيت أ� آسفة ألّين أسأت إليك‘‘

 أمام اجلميع.

دِّد بقيادة من الرب اخلطأ الذي ارتكبته. قبل أن تذهب إىل شخص آخر طالًبا الغفران، احرص على أن حت
 هذا ال يعين أنَّه جيدر بك أن تصف اخلطأ ابلتفاصيل اململَّة. لكن جيب أن تدرك أّن ما أبديته من قلَّة احرتام أو

 أساس إخفاقك. لذا، ُكن صادقًا بشأن نفسك. انتقاد أو غضب أو غرية هو 
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 أخطِّط ِلما سأقوله عندما أكلِّم هذا الشخص .ت

 مثًال جيًِّدا عن عمليَّة طلب الغفران.  32-11: 15تشكِّل قصة االبن الضال الواردة يف إجنيل لوقا 
بن خطيَّته ويعرتف هبا هلل. مثَّ يقّرِر العودة إىل البيت. فيخطِّط بدقة للكالم الذي سيقوله ألبيه بدايًة، يدرك اال

 كالم آخر.   ، اعرتف له خبطيَّته قبل أن يقول له أيّ أى أابهويعرتف إبخفاقه وخطيَّته. فقام وعاد إىل بيته. وملا ر 

ا جيدر بك ختصيص بعض الوقت لتدوين ما ستقوله للشخص الذي أخطأت إليه. وقد ترغب يف مناقشة  رمبَّ
 األمر مع صديق أو مرشد آخر للتأكُّد من أنَّك تفعل الصواب.

هللا. هذا ال يعين أنّه جيدر بك أن تصّلي ملدَّة واألهم من ذلك كلِّه هو أن تصّلي لألمر طالًبا مساعدة 
 ميكن أن تبدأ عمليَّة الشفاء ما إن نطلب الغفران.أسبوعني قبل أن تكّلم أحدهم. فأحياً� كثرية، 

 طرق خاطئة لطلب الغفران .2
لنلقي  الوقائع حبنكةطأ�. ميكننا عرض هناك طرق عدَّة لطلب الغفران تبنيِّ أنَّنا لسنا صادقني يف االعرتاف خب

 جزًءا من اللوم على الشخص اآلخر.

 ’’ك، أرجوك ساحمين...إذا كنت قد أخطأت إلي‘‘ .أ

، لكن إذا كنت تظن ذلك، إليك ال أعتقد أنَّين أخطأت‘‘َمن يتَّبع هذا النهج يقصد القول بتعبري آخر: 
إذا أردت أن ’’. أن تساحمين، فأرجو إذا كنت قد أسأُت إليك بفعليت‘‘كما ميكنك القول: ’’.  فأرجو أن تساحمين

 ’’.إذا‘‘عالقتك ابلشخص اآلخر، ال تستخدم كلمة  تسرتدّ 

 ’’أ� أخطأت، لكنَّك أنت أيًضا خمطئ...‘‘ .ب

طأه. فمن واجبك حتمُّل مسؤوليَّة أخطائك. ودَِع هللا يتعامل خبالشخص اآلخر  ال تربِّر أخطاءك عرب تذكري
 ة خطأه. فهو خبري يف مساعدة الناس يف هذا اجملال. مسؤوليَّ  مع الشخص اآلخر ليتحمَّل

 ’’بعد أن اعرتفُت ابخلطأ الذي ارتكبُته، جيب أن تغفر يل‘‘ .ت

يرغم اآلخر على التجاوب ابلطريقة اليت تريدها. ميكنك الدخول يف هذا احلديث إن جمرَّد اعرتافك خبطئك ال 
 مع توقعات غري واقعيَّة.



 29  النمو من خالل الفشل
 

 ستطلب الغفران وهو سيبتسم قائًال:  أنت  ذهنك كيف سيجري احلديث؛، ميكنك أن تتخيَّل يفبدايةً 
 ’’.لقد ساحمتك‘‘

حىتَّ إنَّه قد يزداد غضًبا لكن عندما تتحدَّث معه فعًال، �يت رّد فعله خمتلًفا متاًما. فهو يرفض أن يساحمك 
. يف هذه احلالة، ال تنصرف بغضب منك. وإذا مل تكن حذرًا، ميكن أن يتسبَّب رّد فعله غري املتوقع مبشكلة أكرب

ال حيّق لك أبن تطلب من اآلخر أن يساحمك جملرَّد كونك ’’ مل تعجبه الطريقة اليت طلبت هبا الغفران!‘‘قائًال: 
 طلبت ذلك. 

تشمل شخصني على األقّل. تتمّثل اخلطوة األوىل ابالعرتاف خبطئك وطلب فالغفران مسألة ذات خطوتني 
. ن ال ميكنك التحكم يف رّد فعله. ميكنك أن تؤدي دورك فحسبالذي أخطأت إليه. لكالغفران من الشخص 

القيام  وقد حتتاج إىل أن يغفر لك. وحىتَّ إذا كنت صادقًا يف طلب الغفران، ال ميكنك أن تفرض على اآلخر
 إضافيَّة من رّد االعتبار والتعويض قبل أن يغفر لك هذا الشخص. طواتخب

 ’’اعرتفت لك خبطئي، فلننَس ما جرى...اآلن، وبعد أن ‘‘ .ث

إذا اعرتفَت خبطئك فهذا ال يعين أنَّ كّل شيء خبري اآلن، وأنَّه ميكننا أن منضي قدًما يف عالقتنا كما لو أّن 
. وحّىت إذا غفر لك، فهذا ال اآلن بكيعين أنه جيدر ابآلخر أن يثق شيًئا مل يكن. كما أن اعرتافك خبطئك ال 

 ق بك. يعين أنَّه سيث

حماولة لتجاهل ضرورة القيام مبزيد من التغيري. وقد تكون احلادثة ’’ فلننَس أخطاء املاضي‘‘عبارة وقد تكون 
 اليت اعرتفت هبا دليًال على وجود مشكلة أكرب. 

رمبا حتتاج إىل القيام بتغيريات كبرية يف حياتك ويف عالقتك هبذا الشخص؛ األمر الذي قد يستلزم أن تبذل 
 أ� أخطأت. ‘‘ا كبريًا. فطلب الغفران ليس عصا سحريَّة متكَّننا من حمو كل آالم املاضي عرب القول: جمهودً 

 ’’.من فضلك ساحمين

 .تعامل معها ابلطريقة اليت ترضي هللافمواجهة إخفاقاتك تعين أن تراها كما يراها هللا وأن ت

 الطريقة الصحيحة لطلب الغفران .3
، تشجَّع وُقل للشخص  ومع األشخاص الذين آذيتهم إبخفاقكبسالم مع هللاإذا أردت فعًال أن تنعم 

   ’’. هل تساحمين؟(أذكر اخلطأ الذي ارتكبته)لقد أخطأت عندما  ‘‘اآلخر: 
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، فأنت بذلك تقّر بوضوح أبنَّك أخطأت. وعندما تعرتف ’’أ� أخطأت‘‘عندما تستهل احلديث ابلقول: 
ُقل مثًال: لآلخر خبطئك، ال داعي للدخول يف التفاصيل. بل احرص على أن يكون حديثك بسيطًا ووجيزًا. 

لقد أخطأت حني ‘‘ول أيًضا وميكنك الق’’. لقد أخطأت عندما قلَّلت من احرتامك يف الكالم أمس يف العمل‘‘
 ’’راعيت مرارة جتاهك يف قليب. هل ميكنك أن تغفر يل؟

 . متنحه فرصة للردّ  بذلك بعد االعرتاف خبطئك، أطلب من الشخص اآلخر أن يغفر لك. فأنت
ا. واحرص على أن يكون سؤالك بسيطًا وواضًحا.  هذا األمر مهّم جدًّ

، أطلب منه أن ’’إنَس األمر‘‘: لك خص اآلخر. إذا قالواحرص أيًضا على احلصول على جواب من الش
يغفر لك. ُقل له إن الرب بكَّتك على اخلطأ الذي ارتكبته وإنَّه من املهم لك أن حتصل على جواب. وإذا ظّل 

. ال ترغمه على إعطاء ن السبب الذي مينعه من القيام بذلكلطف ع يرفض أن يساحمك، حاول أن تسأله بكلّ 
ا لتقدمي السبب، أصِغ إليه جيًِّدا بدون أن حتاول تربير نفسك. جواب، لكن إذ  ا كان مستعدًّ

اسرتداد هذه العالقة املنهدمة يستحق  الناتج عنإذا قرَّر أن يغفر لك، فستخترب سالم هللا يف قلبك. والفرح 
 عناء االعرتاف خبطئك وطلب الغفران.

 ترمجة مسيث وفاندايك 9: 17مزمور 

 ْعِصَيًة َيْطُلُب اْلَمَحبََّة َوَمْن يَُكرُِّر َأْمراً يـَُفرُِّق َبْنيَ اَألْصِدقَاِء.َمْن َيْسُرتْ مَ 

ئك هو أن تطلب من خطلى تعزيز عالقتك ابلشخص املتأذي جراء اآلخر الذي قد يساعد ع األمر
اقرتاحات حول كيفيَّة التخلُّص من هذه  ي مشكلتك. واطلب منك تقدمي على ختطّ  كتساعدالشخص نفسه م

ًدا إىل حياتك. إذا ساعدكَ املشكلة.   ، أصِغ إليه ابنتباه وال حتاول تربير نفسك وال تسمح للكرب�ء ابلتسلُّل جمدَّ

 التعويض .ث
ماذا عن اخلطا� اليت ارتكبها قبل املؤمن للتعويض عن أخطاء املاضي؟  عاتق ما هي املسؤولية اليت تقع على

 ؛ هذا صحيح لكن الناس ال ينسون أخطاءك.’’هللا يغفر وينسى‘‘يصبح مؤمًنا؟ تقول  أن

جيب أن حنرص على أخذ أولو�َّت هللا بعني االعتبار. إن جزًءا كبريًا عندما نتحدَّث عن موضوع التعويض، 
ن من اسرتداد لن تتمكَّ فمن تعاليم هللا ليس سهًال؛ يف الواقع، يستحيل عليك أن تطيعها بدون مساعدته. 

 ما مل يُعِطِه هللا الرغبة يف أن يغفر لك.  آخرعالقتك بشخص 
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هو اسرتداد عالقتك ابهلل. هذا يعين أن تعرتف خبطا�ك وتطلب االسرتداد  أنواع التعويض أو وأهم نوع من
 تفعلها.منه أن يغفر لك. وإذا مل تستطع أن تسرتّد عالقتك به، فال قيمة لكّل األشياء األخرى اليت 

إذا أدَّت أخطاء املاضي إىل قطيعة من أنواع االسرتداد هو اسرتداد عالقتك أبفراد عائلتك.  اثين أهم نوع
وأفقدهتم ثقتهم بك، قُم ابخلطوات الالزمة السرتداد هذه العالقات. وال تتوقَّع حدوث تغيري فوري هم بينك وبين

سنوات لتهدم عالقتك أبحد أفراد عائلتك، فقد حتتاج  أورًا مع كّل واحد منهم. وتذكَّر أنَّك إذا استغرقت أشه
 .الوقت لتسرتّدهاإىل بعض 

شريعة العهد القدمي توضح و ويف حاالت عدَّة، يقودك الرب إىل تقدمي تعويض مادي عمَّا سرقته أو هدمته. 
خطيَّة. يشعر بعض  أو إخفاقلدى ارتكاب  املتعلِّقة ابلتعويض أّن هللا يعترب التعويض جزًءا مهمًّا من احلل

 األشخاص ابليأس عندما يفكرون يف التعويض عن أخطاء املاضي كافة. إذا كانت هذه حالك، اقرأ ما جاء يف
. رّمبا ال متلك اليوم الوسائل الالزمة لتقدمي تعويض مادي عن خطا� 28: 8رومية رسالة و  13: 4فيليب  رسالة

كيف ميكنك   مثَّ اطلب مشورة إنسان مؤمن لرتىيد هللا منك فعله. لتكتشف ما ير  . لكن ميكنك أن تصّلياملاضي
 هللا.كالم تطبيق  

 النمط الكتاّيب للتعويض .1
يفيَّة تعويض املرء عن أخطائه. كما ويتضمَّن كبوضوح   يف العهد القدمي اليت أعطاها هللا لليهود  شريعةحتدِّد ال

 م.العهد اجلديد مبادئ كتابيَّة عدَّة تنطبق علينا اليو 

 24-23: 5مىت 
 10-1: 19لوقا 

 2-1: 6غالطية 

إذا أردت فعًال احلصول على أفضل ما أعدَّه هللا لك، ابدأ بدراسة  ما يقوله عن هذه الناحية من حياتك. 
 الصعوابت اليت واجهتها يف املاضي. من خدمته أبفضل طريقة من خالللتتمكَّن حكمة وفهًما  كسيمنحهو و 
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 سرقَته!أرِجع املال الذي 

، رحت أخطِّط للهروب من قاعة احملكمة. وقلت لنفسي: حيكم القاضي عليّ  بينما كنت أنتظر بتوتر أن 
وإذا تعرَّضت إلطالق النار يف أثناء حماوليت اهلروب، أمتىن إذا حكم علّي ابلسجن ملدَّة مخس سنوات، سأهرب. ‘‘

 ’’أن تكون الضربة قاضية.

 ’’.رب، إذا أبقيتين خارج السجن، سأخدمك من كّل قليب� ‘‘وكنت قد صّليت قبل ليلة 

’’. اإلصالحية ك ابلسجن ملدَّة مخس سنوات يف مركزأحكم علي، �هي رابَّط‘‘وجاء حكم القاضي كاآليت: 
 ’’. ّمت تعليق عقوبة السجن‘‘وقبل أن أقوم أبي رّد فعل، أضاف: 

م يب مؤمًنا، فساعدين على االنضمام إىل خدمة وكان األخصائي االجتماعي الذي عيَّنته احملكمة لالهتما
Teen Challenge يت عن سجائري على مضض قائًال: يف مركز اخلدمة، ختلّ يل  يومأّول  . ويفيف املنطقة

 ’’.ال ميكنين التوقف عن تدخني أربع علب سجائر يف اليوم‘‘

ين متسَّكت بوعدي هلل. وكنت أعلم وخالل األسابيع القليلة التالية، تصارعت مع اإلدمان على السجائر. لكنَّ 
 سيتعنيَّ علي قضاء مخس سنوات يف السجن.ف، Teen Challengeأنَّين إذا تركت مركز 

� رب، من فضلك أعِلن يل عن ‘‘: قائًال  أصلي يوميًّا ت الكنيسة مرارًا عدَّة يف حيايت. فرحتُ وكنت قد زرُ 
 ’’.شخصك

م، وبينما كنت أصلّ  يف وقت الحق، غمرين شعور ابلسالم، وكان أفضل شعور انتابين يوًما. و ي يف أحد األ�َّ
 اآل�ت تقفز خارج الصفحة أمامي. فقلت لنفسي:  شعرت كما لو أنّ  ،فيما كنت أقرأ الكتاب املقدَّس

 ’’!أ� � رب، هذه الكلمات موجَّهة يل‘‘

يحيَّة املزيَّفة. فبكَّتين هللا على جناية وبعد مرور مخسة أشهر على اخنراطي يف الرب�مج، بدأت أدرس عن املس
صراف اآليل. وطلب مين دوالر من إحدى ماكينات ال 150كنت قد ارتكبتها قبل سنوات عندما سرقت مبلغ 

 ’’.ِثق يب � �هي‘‘ه قال يل: كثريًا، لكنَّ   . فخفتإرجاع املبلغ الذي سرقُته

 بر�مج إعادة تدريب. هناك، أطلعت وانضممت إىلالتأهيلي،  Teen Challengeفأكملت بر�مج 
موضوع السرقة. وملَّا وجدت وظيفة، رحت أوفِّر مبلًغا من املال كّل أسبوع إلرجاع املبلغ الذي  لىمديري اجلديد ع

 سرقُته. 
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واتَّصلت بسكرترية مدير املصرف، وطلبت منها إعطائي موعًدا لكي أُرجع املال الذي سرقته. فقالت يل إّين 
 ابرتكايب جنحة.  نظرًا العرتايف رطة عّين فسيضطر املدير إىل تبليغ الشإذا فعلت 

عندما مسعت كالمها، خفت أن يتم توقيفي وزّجي يف السجن. ففكَّرت يف إرسال املال عرب الربيد بدون أن 
 أذكر امسي، لكنَّين أردت أن أنظر يف عيين املدير وأ� أسلِّمه املال.

ته املال. وسّلم املصرف  املصرف. فاعرتفُت جبرمييت ملديررافقين مديري يف العمل إىلوملَّا حان املوعد املنتظر، 
أ� �دم على ما ‘‘وإين أريد أن أرّد املال الذي سرقُته. وأضفت قائًال: قلُت له إنَّين قبلت املسيح خملًِّصا حليايت 

 ’’.فعلته وأطلب منك أن تساحمين

ا دفعين مبو  Teen Challengeيطرح علّي أسئلة متعّلقة خبدمة  املديرالتالية، راح  45وطوال الدقائق ال
 إىل إرجاع املال.

وملَّا خرجت من املصرف، شعرت كما لو أن محًال ثقيًال رُِفع عن كاهلي. وعلى الرغم من قيامه إببالغ 
 . يتم توجيه أي هتمة جنائيَّة إيلّ الشرطة، مل

. فعندما أقوم Teen Challenge خدمة تابيَّة اليت تعلَّمتها يفأدركت أنَّه جيدر يب تطبيق املبادئ الكف
 .أن يروين، لكن هللا يراين الناس بعملي، ال يستطيع

 أفكِّر يف األمور اليت صنعها هللا يف حيايت خالل السنتني املاضيتني،  تراود فكرة واحد ذهين: وعندما 
 ال ميكن أن أكون أسعد من ذلك!

 اذها للتعويضاخلطوات اليت جيب اختِّ  .2

 أمام هللا كالتزامأعِلن  .أ

 . ض عن أخطاء املاضي، ابدأ بوضع خطَّة يف هذا اإلطارإذا كنت تؤمن أبن هللا يريد منك التعوي
لكي تتسّىن لك فرصة   أن يتيح لك إمكانية لقائه. مثَّ صلِّ واطلب من هللاملعينّ  لشخصدوِّن ما ستقوله ل

 التحدُّث إليه. وُكن على استعداد لتأدية دورك، وسيؤدي هللا دوره.
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 إليه استِعد عالقتك ابلشخص الذي أسأتَ  .ب

 الذي أسأت إليه.  جيب أن يكون اهلدف األوَّل الذي تضعه نصب عينيك اسرتداد عالقتك ابلشخص
تتمكَّن من بناء صداقة وثيقة هبذا إذا مل بداية صداقة جديدة. لكن أيًضا قد حيدث العكس متاًما  وقد تكون هذه

، قد ترغب ببساطة يف طلب غفرانه ورّد اعتباره ومن ّمث يف حياتك هذا الشخص واعتماًدا على مكانةالشخص. 
 املضي قدًما يف حياتك.

 سرقته أو هدمته امّ دي عتعويض ماعطاء ُقم إب .ت

أخطاء املاضي، اقرتح بوضوح أن ترّد ما سرقته أو هدمته. و�ِقش خمطَّطاتك مع أن تُغفر لك ا تطلب عندم
ديونك. قد حتتاج إىل بضعة أشهر لكي تبدأ مبا يف ذلك  الشخص املعّين. لقد وعد هللا بتسديد احتياجاتك كلِّها

الدين على أساس منتظم حىتَّ لو مل  بدفع ديونك. وإذا كانت لديك وظيفة اآلن، جيب أن تتمكَّن من تسديد
ويستمّر يف سيباركك هللا فالذي متلكه،  يف األسبوع. وإذا كنت أميًنا يف القليل  سوى مبلغ ضئيلتستطع أن تدفع 

 تسديد احتياجاتك.

 عن إخفاقاتك نتائج التعويض .3
هار حمبَّتنا له. وابلتايل، وجيب علينا أن نطيعه بدافع إظعندما خنتار أن نطيع هللا، هو يرى ذلك ويكافئنا. 

جيب أن يكون إظهار حمبتك هلل السبب الرئيسي الذي يدفعك إىل التعويض عن اخلطأ الذي ارتكبته. فمحّبة هللا 
 هي أهم أمر ميكن أن تفعله يف حياتك.

 سالم داخلي .أ

املاضي. تعويض عن أخطاء ما يف وسعه ليخدعك وجيعلك تعتقد أنَّه ال جيدر بك ال سيبذل الشيطان كلّ 
فسيباركك  ذهنك أبفكار خوف. لكن إذا قمت هبذه اخلطوة واقرتحت التعويض عمَّا سلبته أو هدمته، وقد ميأل

ا فعله، هللا يريد منّ  سالمه يساوي أكثر من ماليني الدوالرات. وعندما نفعل ما نعلم أنّ هللا بسالمه الداخلي. و 
 عندئٍذ، يزول اخلوف والشعور ابلذنب.

ا أنَّه قد ّمت حلُّها.  بكلّ يصبح إبمكانك أن تتذكرها عندئٍذ، ض عن أخطاء املاضي، عندما تعوِّ 
ً
 حرية عامل
، إذ على دراية مبوقفك ولن تعود تشعر ابلذنب حياهلا؛ ألّن هللا غفر لك. وسيكون األشخاص الذين أسأت إليهم

 عالقتك هبم. لك أن ذهبت إليهم حماوًال اسرتجاع سبق
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 عليك ويدينك. فالكتاب املقدَّس يسّميه  تكيالشيطان يذكِّرك أبخطاء املاضي ويش ال تتفاجأ إذا ظلّ 
 ’’. ، لكن هللا غفر يلطأتنعم، أ� أخ‘‘وميكنك أن تقول له: ’’. املشتكي على اإلخوة‘‘، و’’أبو الكذاب‘‘

ه أفكارك حنو هللا واشكره على السالم ا ه، وعلى الدروس اليت سامثَّ وجِّ عدك على تعلُّمها من لذي وهبك إ�َّ
 خالل إخفاقاتك.

 قد يسبِّب لك املشاكل .ب

يف بعض احلاالت، اخترب بعض األشخاص مشاكل فعليَّة بعد االعرتاف خبطا�هم وحماولة التعويض عنها. 
ن بتوجيه قام األشخاص املعنيو فانتهى به األمر يف السجن ملدة سنتني بعد أن ’’ خوسيه‘‘هذا ما حدث ل
 نتيجة اعرتافه خبطأه. لكنَّه ظّل خيدم يسوع املسيح يف السجن. االهتامات ضدَّه

 قنع الناس أبنَّك مؤمنقد يُ  .ت

عندئٍذ، ، يتعّني عليك أن تثبت كالمك أبفعالك . لكن عندماالتحدُّث عن احلياة املسيحيَّة سهًال قد يكون 
أمامك فرص رائعة لتشارك اآلخرين مبا ما إذا كنت خمتلًفا. يف هذه احلالة، قد تتاح لريوا  يراقبك الناس عن كثب

 صنعه يسوع يف حياتك. وميكنك أن تفعل ذلك ابلقول والفعل.

 يُغَفر لكقد  .ث

اخترب الكثري من املؤمنني اجلدد فرحة نيل الغفران بعد اعرتافهم خبطأهم. ويف إحدى احلاالت، قال الشخص 
ت فعًال. ليس عليك أن ترّد إ‘‘املعين:  ’’ دومينيك‘‘ويف حالة أخرى، عاد ’’. يل ما سرقته مينأ� أرى أنَّك تغريَّ

إىل املتجر الذي كان قد سرقه قبل بضعة أشهر من إميانه ابملسيح ونيله اخلالص، واعرتف ابخلطأ الذي ارتكبه 
 مقرتًحا التعويض عن سرقته. وأطلع صاحب املتجر على التغيري الذي صنعه يسوع املسيح يف حياته. 

 ، عرض عليه هذا األخري وظيفة.وقبل �اية احلديث

 سيكون معك يف كّل ال تعرف ما قد حيدث لدى حماولتك التعويض عن أخطاء املاضي. لكنَّك تعلم أنَّ هللا
 .خطوة يف الطريق
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 الفصل الثالث
 ؟كيف أمنو من خالل فشلي

تحوَّل إىل سي ما إذا كان دِّد طريقة تعامللنا مع فشلناوحتجزًءا طبيعيًّا من حياة كل إنسان.  يشّكل الفشل
امة تُ    . فشلغرقنا يف املزيد من املشاكل والجزء إجياّيب من ماضينا أو إىل قوَّة هدَّ

يريد هللا استخدام كل مشكلة وإخفاق يف حياتك ملساعدتك على النمو لكي تصبح اإلنسان الذي يريد 
يف  واجهة هذا الفشلهل تريد م‘‘وهو وعد مبساعدتك. لكن السؤال الفعلي هو اآليت: منك أن تكونه. 

 ’’حياتك؟ هل تريد أن تنمو؟

ياة مليئة ابلفرح اعَلم أّن إبمكانك اختبار حتستمّر مدى احلياة. و  عمليٌَّة تدرجييَّة النمو من خالل الفشل
حياً�، لكن . فاهلل أعّد لك مستقبًال مليًئا ابلرجاء. وقد تكون اخلطوات املؤدية إىل النمو مؤملة أواحلرية واملغزى

 بفضل مساعدة هللا، ميكنك اختبار منو حقيقي، واسرتداد حقيقي.

املشكلة أو  غلَّب علىيف هذا الدرس، سنقسم عمليَّة النمو هذه إىل ثالث مراحل رئيسيَّة. أوًَّال، عليك أن تت
بح اإلنسان الذي وأن تص -الفشل يف حياتك. اثنًيا، جيب أن تتعلَّم كيفيَّة اعتماد أسلوب حياة سليم وصّحي

 نفسه جمّدًدا. وقوعك يف الفشل  يريد هللا أن تكونه. اثلثًا، جيب أن تتخذ اخلطوات الالزمة اليت حتول دون

 عملية النمو من خالل الفشل
 تغلَّب على املشكلة أو الفشل يف حياتك .1
 اعتماد أسلوب حياة سليم وصحيتعلَّم كيفيَّة  .2
ذ اخلطوات الالزمة اليت حتول  .3  نفسه جمدًَّداوقوعك يف الفشل  دوناختَّ

 تغلَّب على املشكلة .أ
إنساً� تجاهلك إ�ه مينعك من أن تصبح . فالل الفشل، جيب أن تواجه فشلكإذا أردت أن تنمو من خ

 جيعل املرض يزول. ما أن جتاهل مريض السرطان مرضه الأقوى، متاًما مثل
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 اليت جيب علينا اّختاذها للتعامل مع الفشل. يف الفصل الثاين، تطرَّقنا إىل بعض اخلطوات األوىل 
منو  الفشل  واختبارلنمو. وسنكتشف كيف ميكننا التعامل مع واآلن، سنلقي نظرة أكثر مشوليَّة على عمليَّة ا

 .يف حياتنا حقيقي

 ما هو موقفي جتاه الفشل؟ .1
ا به. لكن ألفكارك جتاه قد يكون كالمهم مبالغً  هو كل شيء، ’’ القلب اجتاه‘‘عندما يقول الناس إن 

ما هو موقفي جتاه الفشل ‘‘ُخذ دقيقة واسأل نفسك: معه.  كلأتثري دراماتيكي على كيفيَّة تعامالفشل 
 ’’وخصوًصا املشكلة اليت تسبَّبت ابلفشل يف حيايت؟

هل ختاف من الفشل؟ هل ُحيرجك الفشل؟ هل جيعلك تغضب من نفسك أو من اآلخرين؟ هل ميأل 
  ابلشعور ابخلزي والعار؟حياتك 

، شعر أبّن هللا يريد منه أن 1958إىل نيويورك للمرَّة األوىل يف العام ’’ دايفيد ويلكرسون‘‘عندما ذهب 
 وملَّا حاول احلصول على إذن من القاضي’’. مايكل فارمر‘‘قتل  كانوا ُحياَكمون بتهمةيتكلَّم مع سبعة مراهقني  

 وسجَّلت بعض تعليقاته. ، وجد نفسه مرميًّا خارج قاعة احملكمة. فالتقطت وسائل اإلعالم صورته ملقابلتهم
 مقاطعته جلسة احملكمة.  اليت وصفت كيفيَّة التايل، انتشرت صورته يف الصحف ويف اليوم

أرجع أبًدا إىل لن ‘‘فغادر مدينة نيويورك وهو يشعر ابلفشل. وكان إبمكانه العودة إىل د�ره قائًال لنفسه: 
 ابإلحراج؟ نعم. هل أساء أصدقاؤه فهمه؟ نعم.هل شعر ’’. مدينة نيويورك

، اثبر على الصالة طالًبا إرشاد هللا حلياته. ويف األشهر التالية، عمل هللا من فشلهلكنَّه وبدًال من اهلروب من 
ذي يلجأ إليه الكثري من يف مدينة نيويورك، فأصبحت املكان ال  Teen Challengeخالله فأسَّس خدمة 

شفاءه حلياهتم. وسرعان ما حتولت هذه اخلدمة إىل خدمة عاملية تساعد الشبان والشاابت ليختربوا عون هللا و 
 آالف األشخاص كّل سنة.

لفشل الذريع يف حياتك ليساعدك على النمو. لكن السؤال املفتاحي هو اآليت: اهللا قادر على استخدام 
 ’’.أ� أستحي كثريًا بفشلي‘‘يقول البعض: ’’ الفشل؟ما هو موقفك جتاه ‘‘

من رسالة العربانيني وصًفا الجتاه قلب يسوع عندما كان مصلواًب. فما بدا فشًال ذريًعا  12جند يف األصحاح 
 يف عيون كثريين كان كلُّه جزًءا من خطة هللا اخلالصيَّة للعامل كلِّه.

 



38   
 

 ترمجة مسيث وفاندايك 2: 12عربانيني 

ِلِه َيُسوَع، الَِّذي ِمْن َأْجِل السُُّروِر اْلَمْوُضوِع َأَماَمُه اْحَتَمَل ال" صَِّليَب َ�ِظرِيَن ِإَىل رَئِيِس اِإلميَاِن َوُمَكمِّ
  ."ُمْسَتِهيناً اِبخلِْْزِي، َفَجَلَس ِيف ميَِِني َعْرِش هللاِ 

شاكل اليت واجهها. أمَّا حنن، فغالًبا ما مل يسمح يسوع للشعور ابخلزي ابلسيطرة على طريقة تعامله مع امل
نتقبَّل الشعور ابخلزي ونوافق يف أذهاننا على الرسالة اليت ينقلها، فيما جيدر بنا أن نثبِّت أنظار� على يسوع 

 وخطَّته حلياتنا.

الفشل،  موقًفا إجيابيًّا جتاه جيب أن تتَّخذ’’ أريد أن أمنو!‘‘جيب أن تتمكَّن من القول لنفسك ولآلخرين: 
ا  ألنَّه جيب عليك أن تتبّىن موقف هللا جتاه ليس ألنَّك تريد أن تفشل أو ألنَّك تريد اختالق األعذار لفشلك. وإمنَّ

 الفشل. 

ؤملة، هذه االختبارات امل خالل تكليف نفسك عناء تعلُّم دروس مهمَّة منعندما متقت الفشل لدرجة عدم 
 ها هللا لك.فأنت حترم نفسك من اإلمكا�ت اليت أعدّ 

 معتقدات خاطئة واحلق .2
 ملَّا مل أحصل على احملبة واالهتمام اللذين‘‘: اهنّ غالًبا ما تكون معتقداتنا اخلاطئة مرتبطة بفشلنا. قالت إحد

أدركت الحًقا أنَّين رحت أحبث ‘‘واتبعت قائلة:  ’’.، رحت أحبث عنهما يف أماكن أخرىأحتاج إليهما كنت
 ’’.ن اخلطأعن احملبة يف األماك

نفسنا املشاكل. كتبت إحدى املراهقات رسالة خلدمة ينا معتقدات خاطئة وعملنا هبا فورَّطنا ألتبنَّ  كثريًا ما
Teen Challenge   قام أفراد منها  بز�رة مدرستها، وهّنأت فيها الشبيبة الذين حترَّروا من اإلدمان بعد أن

 على املخّدرات.

أغرقتها معتقداهتا اخلاطئة إًذا، لقد ’’. لوالها ملا استطعت أن أستمرّ تساعدين. فلكّن املخدرات  ‘‘وأضافت: 
 يف املزيد من املشاكل، والفشل، والدمار. 

هل كنت أتبّىن معتقدات خاطئة يف هذه الناحية من ‘‘مرّة تواجه فشًال يف حياتك، اسأل نفسك: كّل يف  
حق هللا وكيفية ارتباطه هبذه تفهم هو أن  احللّ  مفتاح لكن قد ال تتمكَّن من إجياد اجلواب بسهولة.’’ حيايت؟

 املشكلة. 
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فحّق هللا هو األساس املتني الذي ميكنك االستناد إليه لكي تنمو من خالل فشلك. اكتشف حق هللا املرتبط 
 وابدأ بتطبيقه يف ردود فعلك.بكّل فشل 

 العاصفة حّىت تقع يف فشل آخر.يشبه تبّين معتقدات خاطئة بناء بيت على الرمل. ما إن هتّب 

 اكتشف أسباب كّل فشل ونتائجه وحلوله .3
يبّني اجلدول أد�ه األجزاء الرئيسية لكّل  إذا أردت أن تنمو من خالل الفشل، عليك اختاذ خطوات عّدة.

، فشل. وميكنك تعلُّم دروس مهّمة حول كيفّية جتنُّب الفشل من خالل دراسة ثالثة جماالت وهي: األسباب
 والنتائج، واحللول.

 
إذا مل تكتشف سبب فشلك، فدراسة احللول لن حتّل املشكلة. كما أن االكتفاء بدراسة أسباب الفشل مع 

 جتاهل حلول هللا هو فخ للوقوع يف املزيد من الفشل يف األ�م املقبلة.

 ؟مع هذا الفشل كيف يريد هللا مّين أن أتعامل .أ

� رب، أحتاج إىل مساعدتك. أريد أن أمنو لكي أتعلَّم ‘‘تعامل مع كّل فشل رافًعا يديك حنو هللا وقائًال: 
كيف أن حّقك يرشدين إىل خطوات النمو اليت جيدر يب اّختاذها يف هذه الناحية من من فشلي. ساعدين ألرى  

 حيايت.
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 شاف كيفية تعاملها مع الفشل. كيف ساعدالكتاب املقدس واكتوقًتا لقراءة قصص شخصيَّات من خصِّص 
 الفشل هؤالء على النمو؟ هل فشلوا يف التعلُّم من فشلهم؟

لكن احلق األساسي الذي جيب أن تستند إليه هو ضرورة حتمُّلك مسؤولّية فشلك. فإلقاء اللوم على اآلخرين 
م أن جتد طريقة هللا للنمو. لن يساعدك على النمو. رّمبا ساهم آخرون يف التسبُّب ابملشاكل يف حياتك  لكن صمِّ

ا صمِّم على التعامل مع املشكلة وفق طرق هللا مهما فعل اآلخرون.وإذا تغريَّ الناس فهذا ال يعين أنَّك   منوت. وإمنَّ

 فشلي التعامل مع عواقب .ب

أسباب أحياً� كثرية، يسبِّب لك فشلك األمل ويهدم عالقات يف حياتك. لذا، ال بّد لك من التعامل مع 
 فشلك لكي تتمكَّن من النمو. لكن جيب أن تالحظ أيًضا كيفية أتثري فشلك على اآلخرين.

على اآلخرين. إن الليلة اليت أمضاها داود  أتثريه، فال خنّصص وقًتا الكتشاف كيفيَّة بفشلناأحياً�، ننهمك 
ا جعلته يشعر ا وجدت بتشابع  مل يفكِّر ابملتعة لبضع ساعات. لكنَّه يف حضن بتشابع رمبَّ

ّ
يف عواقب خطيَّته. ومل

عرب استدعاء زوجها أورّ� من ساحة املعركة. وملَّا مل تنجح خطَّته آتمر نفسها حامًال، حاول داود أن يسرت خطيَّته 
أسوأها خسارته عالقته ابهلل.  خطيَّته لتطال الكثري من األبر�ء. وكان واّتسعت دائرة األذية الناجتة عنعلى قتله. 

 .12-11ميكنك قراءة القصَّة كاملًة يف سفر صموئيل الثاين 

 اعرتافه هذا مل جيعل نتائج فشله ختتفي بشكل سحرّي. يف �اية املطاف، اعرتف داود خبطيَّته لكن 
 بل كان عليه أن يتحمَّلها حّىت آخر حياته.

ا أدى فشلك إىل خسارتك عالقتك أبحد أ حتتاج إىل وقت وإىل بذل جمهود وقد فراد العائلة أو بصديق. رمبَّ
 الستعادة هذه العالقة. كبري

أيًضا، ميكنك أن تطلب من األشخاص املتأثرين بفشلك إطالعك بصدق على أثر فشلك على حياهتم. 
واطلب منهم مساعدتك لرتى نتائج فشلك من وجهة نظرهم اخلاصة. وقد تكتشف، كما داود، أّن فشلك 

وخصوًصا أتثري فشلك على اآلخرين. ومثلما حتتاج إىل صابك ابلعمى ومنعك من رؤية حق هللا يف هذا الوضع، أ
 للتعامل مع نتائج فشلك. أيًضا حتتاج إىل حّقهعامل مع أسباب فشلك، أنت حق هللا للت
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 ما هي اخلطوات املؤدية إىل تطبيق حّل هللا هلذه املشكلة؟ .ت

ل يتمّىن معظمنا إجياد حلو  أن يكون لدينا عصا سحرية جتعل مشاكلنا ختتفي حبركة ل سريعة وغري مؤملة. نفضِّ
 واحدة، فنجد أنفسنا فورًا على طريق النجاح والنضوج. 

لكّن احلقيقة القاسية هي أّن جزًءا كبريًا من فشلنا يستلزم خطوات عدَّة مؤدية إىل التغيري. غالًبا ما حيثُّنا األمل 
ما مدى التزامنا بقواعد التغيري وإبجراء التغريات الضروريّة كافة لكي ننمو يف هذه الناحية من لكن  على التغيري.

 حياتنا؟

 نمو؟ هل أنت مستعد الستثمار أسابيع، إن مل يكن أشهرًا، لتحقيق عملّية التغيري هذه؟هل أنت تتوق إىل ال

 ثبِّت نظرك على يسوع .1

على رأس أولوّ�تك لتنفيذ حلول هللا ملشاكلك. راِجع ما جاء يف ’’ تثبيت نظرك على يسوع‘‘جيب أن تضع 
 أنت تعّد الطريق الرتكاب املزيد من اإلخفاقات.. إذا اعتمدت على حكمتك، فرّمبا 2-1: 12رسالة العربانيني 

 يذ خطوات التغيري يف حياتك. وإذا طلبت املساعدة من هللا فهو سيلّيب الطلب. لكن جيب عليك تنف
 ’’.� رب، أحتاج إىل مساعدتك. من فضلك حّل هذه املشكلة يف حيايت‘‘ال يكفي أن تصلي ببساطة قائًال: 

ال تتوّقع أن تسمع صواًت مدّوً� من ’’ ما هي خطوات التغيري اليت جيب علّي اّختاذها؟‘‘جيب أن نسأل هللا: 
املشكلة. بدًال من ذلك، ُغص يف كلمة هللا، الكتاب املقدس، واحبث عن السماء أو أن يظهر لك مالك وحيّل 

 آ�ت مرتبطة مبشكلتك.

 ُقم خبطوات إميان .2

هللا أبن يعطيك  دَ عَ . وقد وَ ملساعدتك ال يكفي أن تعرف ما يريد هللا منك فعله. بل أنت حتتاج إىل قوة هللا
 هبا لتفعل ما يريد منك فعله.واإلميان هو قوة هللا اليت ميكنك االستعانة إمياً�. 

عليك أن تستعني بقوته الختاذ خطوات النمو الالزمة يف حياتك. وهو لن يتخذ هذه اخلطوات ابلنيابة 
مرارًا عدَّة بينما يتعلَّم املشي.  لنيابة عن طفل صغري. قد يقع هذا األخريعنك، مثلما أّنك ال تستطيع أن متشي اب

 م املشي يف الطريق الذي أعّده لك.هكذا أيًضا، يريد هللا أن تتعلّ 

 خطوة جناح واحدة. ال تكفيوالنمّو عملّية تدرجييَّة. يريد هللا أن تبقى اثبًتا على مبدأ، وأن تكون مثابرًا. 
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ويف بعض احلاالت، قد حتتاج إىل وقت طويل للتغلب على فشل متكّرِر يف حياتك. وعلى الرغم من أّنك 
البعض لتحقيق  ما ميّر فيهفشل يف الناحية نفسها مرارًا وتكرارًا. يبّني اجلدول أد�ه تريد التغيري، قد جتد نفسك ت

 احلقيقي يف �حية فشلوا فيها يف حياهتم. نتصاراال

 

 

 إصالحخطّة  َضع .3

أن تقوم بتغيري جذري. وحيتاج َمن كان معتاًدا على اإلدمان إىل تطلب بعض أنواع الفشل يف حياتك  يقد 
 جيدر بك تتضّمن اخلطوات العملّية اليت َضْع خطّة إصالح حقيقيَّني. إصالحإضاّيف الختبار منو و القيام بعمل 

اذها، وأولِ  ’’ ؟يل هللا ما هو األفضل الذي أعّده‘‘ركِّز يف أهدافك على ما يلي: هلذه اخلطوات. و  ايوميًّ  ااهتمامً  اختِّ
 ال ترَض مبا هو أقّل من أفضل ما أعّده هللا لك.

فاهلل يريد تغيريك شكًال ومضموً�. إنَّه يريد أن يغريِّ ’’. خطّة تغيري‘‘هذه  تسمية خطّة اإلصالحوميكن 
املقصود قلبك، وأن جيدِّد ذهنك، ويريد أن تلتزم ابلسلوك وراءه. يريد هللا أن ختترب السالم الناتج عن عالقتك به.و 

 يوم بفضل قّوة هللا. تصار كلّ أن تدرك وختترب فعًال ما يعنيه العيش ابن صالح ة اإلخبطّ 

 ترمجة مسيث وفاندايك  2: 12رومية 

ُوا َعْن َشْكِلُكْم بَِتْجِديِد َأْذَهاِنُكْم لَِتْخَتِربُوا َما ِهَي ِإرَاَدةُ  ْهَر َبْل تـََغريَّ  ِهللا الصَّاِحلَُة َوالَ ُتَشاِكُلوا َهَذا الدَّ
 اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَلُة.
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 الفشل ّحيركين .4
 يغّري الفشل حياتك. حنن نتحدَّث عن األخطاء الكبرية هنا. فلبس اجلوارب اخلطأ لن يهدم حياتك. 

لكن بعض إخفاقاتك يؤثِّر على حياتك أتثريًا كبريًا. وال ميكنك أن ترجع إىل الوراء يف الزمن لتمحو أتثريه على 
 حياتك أو حياة اآلخرين املتأثرين به.

تعاملك معه ة ستطاعتك تغيري طريقاملاضي، لكن ابصور ابلزمن. ال ميكنك تغيري فشل حم كلّ ُيشار إىل أّن  و 
ستعيد وضعك احلايل والطريقة اليت يريد هللا منك أن تتَّبعها لتالنهوض من الفشل وحتديد يف املستقبل. إبمكانك 

 .عافيتك وحتّقق مشيئته حلياتك

 
جوع كيفية أتثري هذا الفشل عليه. مل يستطع داود الر   تشكِّل قصة خطيَّة داود مع بتشابع مثًال واضًحا على

اعرتف خبطيته وسعى إىل فعل الصواب وأطاع  هأور� (زوج بتشابع) إىل احلياة. لكنَّ  إىل الوراء يف الزمن لكي يُعيد
 مشورة هللا حلياته. إًذا، هو مل ميِض قدًما يف طريق اخلطيَّة.

 يف احلياة. يف الواقع، لقد أثّر فشلهما على العامل كّله. هما وضعفشل آدم وحواء يف جّنة عدن غريَّ  إنّ 
 ة عدن.طريقة هللا إلخراجهما من الفشل مل تشمل فرصة العودة إىل جنّ  لكنّ ة. فانتهى هبما األمر خارج اجلنّ 

ات دائمة يف حياتك. فال تتمكَّن أبًدا من إرجاع األمور إىل سابق  عهدها. أحياً�، يؤدي فشلك إىل تغريُّ
ًما مشيئته حلياتك تستعيد جيعلك لكن لدى هللا دائًما سبيل لكي  .عالقتك به، ومتضي قدًما متمِّ
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 اعتمد أسلوب حياة سليم .ب
تعلُّم دروس من فشلنا لئّال نظل حماصرين يف مكان فشلنا.  جمّرد ال يقتصر تعلُّم النمو من خالل الفشل على

 اتنا.وهو ال يقتصر على تصليح ما ُهِدم يف حي

، فنحن نقصد ما هو أكثر من الصحة اجلسدية، مثل الطعام ’’اعتمد أسلوب حياة سليم‘‘وعندما نقول: 
نتكلم عن نظرة هللا للحياة السليمة وتشمل الصحة اجلسدية  تمارين اليت نقوم هبا. بل إنَّناالذي �كله أو ال

 سليمة وغريها...والصحة العقلية والصحة العاطفية والصحة الروحية والعالقات ال

يريد هللا أن ختترب دائًما ملء احلياة، وهو وضع خطة حلياتك مليئة ابلرجاء واإلمكا�ت. ويعين النمو من 
خالل الفشل أن تنمو متجاوزًا فشلك لتعيش احلياة اجلديدة اليت أعدها هللا لك. هذا ما يقوله يسوع عن عملية 

 النمو هذه.

 مسيث وفاندايكترمجة  48: 5مىت 

  َفُكونُوا َأنـُْتْم َكاِمِلَني َكَما َأنَّ َأاَبُكُم الَِّذي ِيف السََّماَواِت ُهَو َكاِمٌل.

. عيشوا كما حيق هلذا االنتماء. واسلكوا وفق هللا (أقول لكم ابختصار، امنوا. فأنتم تنتمون إىل ملكوت
 هللا لطيف وسخيّ  ما أنّ ، كريناهلوية اليت منحكم إ�ها هللا منذ البدء. كونوا أسخياء ولطفاء مع اآلخ

 معكم).

ال تعين احلياة الناجحة أن تعيش حياة مستقلة وأن حتّقق النجاح جبهودك اخلاصة. فالنجاح احلقيقي يعين أن 
تكتشف معىن العيش يف عالقة مع يسوع، أن تعيش احلياة اليت يريد هللا منك أن تعيشها، وأن تصبح اإلنسان 

 الذي خلقك لتكونه.

 أن أكتشف خطة هللا حليايت جيب .1
لذا، اسَع قبل كل شيء إىل . ملستقبلك صاحلة ، اعلم أن هللا أعّد خطّةذريًعامهما كان فشل املاضي 
 والسلوك فيها يوًما بعد يوم.اكتشاف خطَّة هللا حلياتك 

 ترمجة مسيث وفاندايك 11: 29إرميا 

ٌر هِبَا َعْنُكْم يـَُقوُل الرَّبُّ َأْفَكاَر َسَالٍم َال َشرٍّ ُألْعِطَيُكْم آِخَرًة َألّينِ َعَرْفُت اَألْفَكاَر الَِّيت َأَ� ُمْفَتكِ ‘‘
 .’’َورََجاءً 



 45  النمو من خالل الفشل
 

 ترمجة مسيث وفاندايك 10: 2أفسس 

 ’’.ْسُلَك ِفيَهاألَنـََّنا َحنُْن َعَمُلُه، َخمُْلوِقَني ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع َألْعَماٍل َصاِحلٍَة، َقْد َسَبَق هللاُ َفَأَعدََّها ِلَكْي نَ ‘‘

، بل إنَّه يتعلَّق أيًضا ابألمور اليوميَّة الصغرية. ال يقتصر األمر على اكتشاف املسار املهين الذي أعّده هللا لك
 تعلَّم أن ترى هللا يف حياتك اليوميَّة وابدأ بفهم ما يرضيه. فهو حيّب أن تتحدَّث معه وأن تعربِّ عن شكرك له. 

 � رب، أ� مستعد لفعل كلّ ‘‘هللا حلياتك أن تلقي أحالمك وخطك عند قدميه قائًال: يعين اكتشاف خطَّة 
 فق خطة هللا حلياتك.و عرب السلوك  لك فأنت تضمن أفضل مستقبل’’. ما تريد مين فعله يف حيايت

  درِّب نفسك على العيش ألجل يسوع .2
ا اعقد العزم على عيش احلياة اجلديدة اليت  ال تكتِف اباللتزام ابخلروج من األزمة اليت سّببها لك فشلك. وإمنَّ

 أعّدها هللا لك.

يوميًّا؛ األمر الذي يشكِّل ابلنسبة التزاًما وتدريًبا  وتستلزم هذه احلياة اجلديدة اليت يدعوك يسوع إىل عيشها
 ي التغلب على املشاكل اليت سبَّبها لنا فشلنا.يفوق حتدّ إىل البعض حتد�ًّ 

هذا األمر عندما حتدَّث عن معىن أن نكون تالميذه. قال إن األمر يعين أن نتبعه. وقد أوضح يسوع 
: إذا أردت أن تكون تلميًذا له وأن تتبعه، عليك أن ّرِرأن نقلذا، يريد هللا منَّا وتتطلَّب التلمذة تدريًبا وانضباطًا. 

 ه.تقوم ابلتزام جّدي. لذا، ُخذ األمر على حممل اجلّد وال تستهن بِ 

 .كعل السلوك وراء يسوع على رأس األولو�َّت يف حياتجتب أن جي

 ترمجة مسيث وفاندايك 27-25: 14لوقا 

ِإْن َكاَن َأَحٌد �َِْيت ِإَيلَّ َوالَ يـُْبِغُض َأاَبُه َوأُمَُّه َواْمَرَأتَُه « وََكاَن ُمجُوٌع َكِثريٌَة َسائِرِيَن َمَعُه فَاْلتَـَفَت َوقَاَل َهلُْم:‘‘
َوَمْن َال َحيِْمُل َصِليَبُه َو�َِْيت  َوَأْوَالَدُه َوِإْخَوتَُه َوَأَخَواتِِه َحىتَّ نـَْفَسُه َأْيضاً َفَال يـَْقِدُر َأْن َيُكوَن ِيل تِْلِميذاً.

  .’’َورَاِئي َفَال يـَْقِدُر َأْن َيُكوَن ِيل تِْلِميذاً 

 تقييم دقيق. فغالًبا ما تتأثر نظرة املرء لل قد تكون خلفيتك العائلية إحدى النواحي اليت حتتاج إىل
 كة. فكَّ أ الكثري من األشخاص يف عائالت ماها. فلقد نشابلرتبية اليت تلقّ ’’ حياة الطبيعية‘‘

 ’’.عيش حياة صحية سليمة من وجهة نظر هللا‘‘وابلتايل هم جيهلون معىن 
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فات اليت عن الكثري من املواقف والتصرّ وبينما متضي قدًما يف عالقتك بيسوع، قد يتعّني عليك التخّلي 
تشّكل جزًءا من خلفّيتك العائلية. وقد يكون تقبُّلك احلياة اجلديدة اليت أعّدها هللا لك خمتلًفا متاًما عن املبادئ 

 اليت نشأت عليها.

وإذا أردت أن تتبع يسوع، عليك أن تغريِّ مواقفك وتصرّفاتك. وال يكفي أن تصّلي صالة بسيطة لكي 
ا جيب عليك أن تبذل جمهوًدا يوميًّا لكي تطبِّق تعاليم هللا يف حياتك. وهو مستعدٌّ أن حي دث هذا التغيري. وإمنَّ

 ميدَّك بقوَّته لكي حتقِّق هذا اهلدف.

تفسريًا مفصًَّال ملا تبدو عليه هذه العمليَّة اليوميَّة. علينا أن  32-17: 4، و3-1: 4تتضّمن رسالة أفسس 
 وب العيش القدمي اآلمث. فهذا جزء من قواعد احلياة اجلديدة مع يسوع.أسل’’ خنلع‘‘

 مسيث وفاندايكترمجة  1: 12عربانيني 

ِطيََّة اْلُمِحيَطَة بَِنا ِلَذِلَك َحنُْن َأْيضاً ِإْذ لََنا َسَحابٌَة ِمَن الشُُّهوِد ِمْقَداُر َهِذِه حمُِيَطٌة بَِنا، لَِنْطَرْح ُكلَّ ثِْقٍل َواخلَْ ‘‘
 ’’.ُسُهوَلٍة، َوْلُنَحاِضْر اِبلصَّْربِ ِيف اجلَِْهاِد اْلَمْوُضوِع َأَماَمَنابِ 

’’ تلبس‘‘ست مسؤوًال عن التخلُّص من هذه املعوَّقات يف حياتك فحسب، بل من واجبك أيًضا أن أنت ل
الة أفسس، أو تضيف إىل حياتك تلك الصفات والسلوكيات اإلجيابيَّة اليت متّيز تالميذ يسوع. وتتضمن رس

 ، أمثلة مفصَّلة عن هذه الصفات اليت جيب عليك تنميتها يف حياتك.4األصحاح 

الكتاب املقدس يعلن بوضوح أّن هللا هو  أحياً� كثرية، ينبهر املؤمنون ابملواهب اليت يتمّتع هبا البعض. لكنّ 
ها.أردت أن تنبهر مبواهب شخص ما، َمن يعطي املواهب للناس. وابلتايل، إذا   انبهر أوًَّال ابهلل الذي وهبه إ�َّ

اليت يرّدها الناس إىل هللا، وهي شخصيتهم املصقولة. بينما تسعى يوميًّا إىل  اهلدا�وما جيب أن يثري إعجابنا 
قائمة ابملسموح التزام ب عبارة عنليس األمر ة حتّدي السلوك مع يسوع بصفتك تلميًذا له، إعَلم أّن مواجه

ة بيسوع. ركِّز على تنمية صفات التقوى يف شخصّيتك تطوير عالقتك الشخصيَّ ا جيدر بك ، وإمنَّ واملمنوع
 وستكتشف ملء احلياة الغنية اليت أعّدها هللا لك. 

 َضع حدوًدا سليمة لتعيش حياة سليمة .3
 سليمة يف حياتك. ميكنك إجياد الكثري من الكتب املفيدة اليتحياة سليمة أن تضع حدوًدا  يعين عيشُ 

، ’’جونسون اتونساند‘‘دكتور الو ’’ هنري كالود‘‘دكتور ال ل هذا املوضوع، وأفضلها كتاب من أتليفتتناو 
 ، ’’Boundaries: When to Say Yes, When to Say No to Take Control of Your Life‘‘وعنوانه 
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ريف هذا ’’. احلدود: مىت تقول نعم ومىت تقول ال لتتحكم يف حياتك‘‘ما ترمجته  احلدود  أنّ  املؤلّفان الكتاب، يفسِّ
هي أكثر من جمّرد قائمة ابلقوانني بل إّ�ا مبادئ توجيهيَّة تلتزم هبا حلماية نفسك من األضرار اخلارجية والبقاء يف 

 مكان آمن.

ليست احلدود عبارة عن سجن يسلب منك حريتك، بل العكس متاًما. فاحلدود حتميك لكي تعيش احلياة 
ذلك يثبت أنَّه لكن َمن يقول ’’. أريد أن أكون حرًّا. واحلرية تلغي كّل القيود‘‘هللا لك. يقول البعض:  اليت يريدها

 جيهل معىن احلرية احلقيقية.

حتتاج إىل انضباط وتدريب لكي تضع حدوًدا وتتقيَّد هبا يومًيا. فهي تساعدك على الرتكيز دائًما على ما هو 
تطال هذه احلدود النواحي كافة يف حياتك وهي: عائلتك، وأصدقاؤك، وشريك أن مهّم فعًال يف حياتك. وميكن 

 حياتك، وأطفالك، وعملك، وهللا، وشخصك.

اترًكا وراءه حياة حافلة ابإلدمان على  Teen Challengeيف خدمة ’’ خوسيه مارتينيز‘‘خترّج 
ا صّلى سائًال هللا عمّ 

ّ
 فيه ودة إىل احلّي الذي كان يقيمعبعدم الهللا  ا جيدر به فعله يف حياته، أوصاهاملخّدرات. ومل

 أّن هللا مل يسمح له ابلعودة إىل هناك إّال بعد مرور عشر سنوات.أضاف . و سابًقا

يبدو أنّه كان ضعيًفا جدًّا! خالصة األمر هي أّن خوسيه ’’ ماذا كانت مشكلة خوسيه؟‘‘قد يقول البعض: 
. إًذا، تساعدك ومرسًال وزوًجا وأاًب لعائلة حتّب هللاراعي كنيسة صبح ، بعد أن أأخرب هذه القّصة بعد عشرين سنة

 احلدود على النمو لتصبح اإلنسان الذي يريد هللا أن تكونه.

ميكنك أن تتجنَّب جزًءا كبريًا من إخفاقات املاضي إذا وضعت حدوًدا مبنّية على أساس حق هللا وعشت 
 ضمنها كّل يوم.

 جّنب الوقوع يف الفشل نفسه جمدًَّدااّختذ اخلطوات الالزمة لت .ت
اإلخفاقات يف حياتك، وأن تعيش احلياة الصحية السليمة اليت أعّدها و  يعين النمو الفعلي أن تعاجل املشاكل

بعد أن قبلت يسوع يف حيايت، سأخدمه حىت آخر عمري. ولن أرجع أبًدا ‘‘هللا لك. يقول بعض املؤمنني اجلدد، 
 ’’.األخطاء نفسهاإىل سابق عهدي مكّرِرًا 

ه لن خيطئ جمدًدا يعيش حياة ن يقول إنّ ه ليس عالمة على النضوج. فمَ يبدو هذا الكالم سليًما روحيًّا، لكنّ 
أّنين سأستمر يف الفشل. من املؤّكد  ين هللا،دْ ما مل يساعِ ‘‘يفهم الواقع جّيًدا، فيقول: بعيدة عن الواقع. أمَّا َمن 

 ’’. حتًما سأُفسدهاويت اخلاصة، فحيايت بقوإذا حاولت أن أعيش 
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وإذا أردت حتقيق االنتصار يف املستقبل، جيب أن تعرتف بضعفك وأن تدرك أنك تعيش يف حرب، يف حرب 
هبدف روحّية. فالشيطان ال يوّفر جهًدا لتدمريك. وهو ال حيارب هلدف نبيل. بل إنَّه كّذاب وهو حياول تضليلك 

 إبعادك عن أفضل ما أعّده هللا لك.

مشكلة  ، حنن نواجه أيًضا مشاكل احلياة الطبيعيَّة. وكلّ ضّد� الشيطان ًال عن اهلجمات اليت يشّنهالكن فض
يف أي مشكلة نواجهها واالستمرار يف النمو. ال تقتصر احلياة على أو ميكننا تطبيق حق هللا  -للفشل تعّرضنا

دقًا معلًنا حاجتك إىل مساعدة اتستلزم أن تكون صاملشاكل، لكن إحدى أفضل الطرق لإلعداد ملستقبل �جح 
 من هللا ملواجهة ما ينتظرك مستقبليًّا.

 االنتكاس َضع خطَّة وقاية من .1
لكن حيتاج معظمنا إىل خطط حمبَّة يسوع مهّمة ’’. ما دمت أحب يسوع، سأكون خبري‘‘قال أحدهم: 

اية هذه إىل املساعدة على ز�دة وعينا على املخاطر وهتدف خطة الوقإضافيَّة حلمايتنا من الفشل يف املستقبل. 
 اليت تنتظر�.

 نتكاساال
 االنزالق يف أمناط الفشل القدمية

وقًتا طويًال ’’ رودي غيولياين‘‘ رئيس بلدية مدينة نيويورك ، خّصص2001خالل األعوام اليت سبقت العام 
مع أي كوارث مستقبليَّة حمتملة. فانتقد البعض مبادرته  ومبلًغا كبريًا من املال لتدريب عّمال املدينة على التعامل

هذا . عندما شّن إرهابيُّون 2001سبتمرب يف العام  11إىل أن وقع اعتداء  ،واعتربوها مضيعة للوقت واملال
 إنقاذ حياة كثريين.فتمكَّن من ، اليت وضعها ّمت تطبيق خطَّة الطوارئعتداء على مدينة نيويورك، اال

تعني حبق هللا لتحديد املشاكل اليت قد تقع يف املستقبل، وأن نُِعّد طرقًا ملنعها من السيطرة علينا. علينا أن نس
 جيب أن نضع خطة للتعامل مع هذه التجارب عندما تقع.

منتظم تها بشكل راجعمة وقاية من االنتكاس، و خطّ وضع  ال يكفي التفكري يف هذا األمر، بل جيب عليك
 .بل يوميّ 

ا أراد و خطيَّة  شاب يف سقط
ّ
سبًبا مينعه  30ضع خطّة للوقاية من االنتكاس، أعّد قائمة تتضمَّن جنسّية. ومل

 من الرجوع إىل حياة اخلطية تلك. وكان كّلما استيقظ صباًحا، يقرأ تلك القائمة بصوٍت عاٍل.
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 س. الذي وضعه الشاب، بل كان جزًءا من خطة الوقاية من االنتكا مل يكن هذا احلّل الشامل

واألمر اآلخر الذي يساعدك على جتّنب االنتكاس هو التفكري مليًّا يف عواقب فشلك. لو أن امللك داود 
ال تستحق عناء املأساة فّكر يف عواقب خطيته يف الليلة اليت رأى فيها بتشابع لكان أدرك أن دقائق املتعة القليلة 

 .إذا اختار السقوط فيها الكبرية اليت ستنتج عن خطيته

وجيب أن تتضمن خطّة الوقاية من االنتكاس قائمة ابألعراض أو املؤشرات اليت تنذر بوقوع مشكلة إذا مل 
. ينظر البعض إىل املدمن على الكحول قائلني:  ًدا لقد انتكس اليوم ألنّه عاد إىل الشرب‘‘تتغريَّ  ’’. جمدَّ

شرب الكحول من جديد. وتذكر عودته إىل لكن االنتكاس مل يبدأ اليوم، بل هناك خطوات عّدة أدَّت إىل 
 من كتاب  66و 54خطوة شائعة تؤدي إىل االنتكاس. راِجع الصفحتني  37إحدى الدراسات 

‘‘Counseling for Relapse Prevention’’  تريينس ‘‘(ما ترمجته، كيف تتجّنب االنتكاس)، من أتليف
 ).Herald House- Independent Press’’ (مريلني ميلري‘‘و’’ يت غورسكي

أن تتضّمن اخلطوات الالزمة حلمايتك و وجيب أن حتّدد خطّة الوقاية من االنتكاس نقاط الضعف يف حياتك 
 ، وهو الطريق الذي يريد هللا منك أن تسلك فيه.ن الفشل وإبقائك على طريق الشفاء واإلصالحم

 الدافعة إىل الفشل حدِّد العوامل احملتملة .2
يف  كفشلت إىل الرئيسّية للوقاية من الفشل املستقبلي بتحديد العوامل اليت أدّ  تتمّثل إحدى اخلطوات

اضي. وقد تكون هذه العوامل عبارة عن شيء أو شخص. فمجّرد التواجد مع هذا الشخص جيعلك قابًال امل
كنت املكان الذي كان جزًءا من أسلوب حياتك، و للجرح. وقد تكون هذه العوامل عبارة عن مكان، وخصوًصا 

قد تكون عبارة عن رائحة أو فكرة أو صورة أو أغنية أو اختبار كما ترتكب فيه اخلطا� واإلخفاقات يف املاضي.  
يدفعك مرهق أو راتب أو شعور، سواء كان شعورًا ابلغضب أو اإلحباط. إًذا، ميكن ألي شيء أن يكون عامًال 

 .إىل الفشل من جديد

تملة وأن تقوم بتدوينها. مثّ حدِّد طرق هللا للتعامل معها. وقد تتمّثل هذه من هنا، عليك أن حتدِّد العوامل احمل
عندما  4الطرق ابهلروب، مثلما فعل يوسف يف العهد القدمي، أو ابملواجهة حبّق هللا، كما فعل يسوع يف إجنيل مّىت 

 كان الشيطان جيرّبه.

إذا قررت أن تتعامل معها ابلطريقة اليت لكن ميكن أن تبدأ هذه العوامل الدافعة خبسارة سلطا�ا عليك 
 يريدها هللا.
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 ابِن عالقات مساءلة .3
إذا أردت جتّنب الفشل يف املستقبل، اسَع إىل بناء عالقات أبشخاص يقومون مبساءلتك. اخَرت شخًصا أو 

 .اليت تريد أن تقدِّم له حسااًب عنها حياتك. وحدِّد النواحي عناثنني تسمح هلما أبن يكّلماك بكّل صدق 

 التِق هبذا الشخص على أساس منتظم فيطرح عليك أسئلة حمدَّدة وينتظر أن تعطيه أجوبة حمدَّدة.

. ميكنك بسهولة أن ختفي احلقيقة تكّلم اآلخر بصدقإذا التزمت أبن وال ينجح هذا النوع من العالقات إال 
 أنت. حتًما الة؟عنه، لكن من يكون اخلاسر يف هذه احل

 و. بشكل منتظم لكي تستمّر يف النم شخص موثوق يقوم مبساءلتكمن الضروري أن تربطك عالقة ب
أسابيع قليلة بعد فشلك. فعالقات املساءلة تشكِّل جزًءا رئيسيًّا من حياة  وال تكتِف بفعل هذا األمر على مدى
 أي شخص يريد أن يستمّر يف النمو.

يعطي الكثري من القادة ممّن خدموا هللا لسنوات نني اجلدد فحسب. يف الواقع، للمؤمليس الفشل مشكلة 
الكثري من هؤالء  أما أحد القواسم املشرتكة بنيأمثلة مأساوية عن كيفية أتثري الفشل على الناس يف مجيع األعمار. 

 القادة فهو افتقارهم إىل عالقات مساءلة يف حياهتم.

 اخلامتة
قبًال ابهًرا، ويشّكل النمو من خالل الفشل جزًءا من التحدي الذي نواجهه مجيًعا. لقد أعّد لك هللا مست

 والنمو املتوازن يف نواحي حياتك كافة هو مفتاح احلياة املسيحّية الناجحة.

جهد لينمو نفسيًّا أو روحيًّا، فهو  ماٍض يف طريقه  إذا كّرس أحدهم وقته ابلكامل لتنمية جسده ومل يبذل أيّ 
. وجيب أن نتعّلم أن �خذ هذا األمر الروحي والعامل املاديشاكل. لذا، ال بّد من وجود توازن بني العامل حنو امل

  بعني االعتبار لدى تعاملنا مع أّي وضع نواجهه. 

تشّكل حياة يسوع خري مثال للحياة املتزنة. فالنمو  املّتزن هو مفتاح احلياة املسيحّية الناجحة. والروح القدس 
وهو أمر  ؛مشكلة أو فشل يف حياتك لكي تكون مؤمًنا �جًحا على مساعدتك على النمو من خالل كلّ  قادر

  مبساعدته.ال ميكنك فعله إّال 
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 الفصل الرابع
 االنتكاس

 الذي أّمت فيه بر�مج العالج اإليوائي من املخّدرات.  نفسه يتعاطى املخدرات يف اليوم’’ كريس‘‘عاد 
 نتكاس يف حياته؟إًذا، مىت بدأ اال

بضعة  مه بر�مج العالج من املخدرات. وبعد سنوات من إمتا بعد ستّ  ،األب الشاب ،’’جو‘‘انتكس 
ه خالل . وقال إنّ لكي يتعاىف Teen Challengeأسابيع من عودته إىل تعاطي املخدرات، انضم إىل خدمة 

أن  اتم. ومل يكن يشعر أبنَّه طبيعي إال بعد انزعاجعاش يف بعيًدا عن املخّدرات  السنوات السّت اليت أمضاها
 مفيد فعًال؟’’ رتُّ التعايف املليء ابلتو ‘‘إًذا، هل املخدرات.  هينتشي جراء تعاطي

 انتكاس
 االنزالق جمدًَّدا يف أمناط الفشل القدمية

بر�ًجما من عائلة كبرية وكان معظم إخوهتا وأخواهتا مدمنني على املخّدرات. فاتّبعت ’’ د�ن‘‘حتّدرت 
�مج، اثبرت يوميًّا على للتخلُّص من السموم، مثّ انضّمت إىل بر�مج مّدته ثالثون يوًما. وبعد إكمال هذا الرب 

ة وأخذ قسط من الراحة وعيش حياة صحية. لكّنها ظّلت تشعر ابلفراغ يف جتّنب املخدرات وتناول أطعمة مغذي
 داخلها.

مثّ التقت ’’. شي معهأن تتعايجيب أن تتعّلمي ‘‘عر به، قال: وعندما أخربت مرشدها عن الفراغ الذي تش
أن تسّلم  هي أيًضا ، فقّررتاأل هذا الفراغ يف حياهتأن مي يسوعاستطاع  كيفإحدى صديقاهتا فأخربهتا  ’’ د�ن‘‘

بعيًدا  تعيش’’ د�ن‘‘سنة وال تزال  حياهتا ليسوع. وسرعان ما امتأل الفراغ بسالم وفرح حقيقيَّني. ومرت عشرون
 .من كّل قلبها وحتب يسوعاملخّدرات  عن اإلدمان على

إًذا، ما الفرق بني هؤالء الثالثة؟ ملاذا يؤثر االنتكاس على الناس بشكل خمتلف؟ وما الذي يتسبَّب 
وكيف ميكن جتّنبه؟ ما هي عالمات اإلنذار املبكر من االنتكاس؟ ما الذي جيب أن تفعله إذا حدث  ابالنتكاس؟

 س؟االنتكا
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هللا أعظم من أي إدمان هذه هي بعض األسئلة اليت سنجيب عليها يف هذا الفصل. من املهم أن نتذّكر أن 
كلها، هو ال   جهها يف حياتنا. ووسط هذهللمشاكل اليت سنواأو مشكلة تسيطر على احلياة. وهو ميلك احلل 

 وعده أبنّه لن يهملنا ولن يرتكنا أبًدا.صادقًا يف يزال 

 .قاله للشاب مباشرة بعد أن شفاهما  حيال هذا األمر عندما نقرأيسوع نكتشف بوضوح فكر 

 ترمجة مسيث وفاندايك 14: 5يوحنا 

 ».َها َأْنَت َقْد َبرِْئَت فَال ُختِْطْئ َأْيضاً لَِئالَّ َيُكوَن َلَك َأَشرُّ «بـَْعَد َذِلَك َوَجَدُه َيُسوُع ِيف اْهلَْيَكِل َوقَاَل َلُه: 

ما صنعه ألجلك ابلعودة إىل  ، ال تبدِّد كلّ وإخفاقاته ا ساعدك يسوع على التغلُّب على فشل املاضيإذ
اخلطا� اليت كنت ترتكبها يف املاضي. هذا ما قاله يسوع للرجل الذي طرد منه روًحا شريرًا، لكّن هذا األخري مل 

 يسمح هلل أبن ميأل حياته.

 ترمجة مسيث وفاندايك 45-43: 12مىت 

 مثَُّ يـَُقوُل:  ِإَذا َخَرَج الرُّوُح النَِّجُس ِمَن اِإلْنَساِن َجيَْتاُز ِيف َأَماِكَن لَْيَس ِفيَها َماٌء َيْطُلُب رَاَحًة َوَال جيَُِد.
َعَة َأْرَواٍح مثَُّ َيْذَهُب  َأْرِجُع ِإَىل بـَْيِيت الَِّذي َخَرْجُت ِمْنُه. فـََيْأِيت َوجيَُِدُه فَارِغاً َمْكُنوساً ُمَزيَّناً. َو�َُْخُذ َمَعُه َسبـْ

َيُكوُن َأْيضاً ِهلََذا ُأَخَر َأَشرَّ ِمْنُه فـََتْدُخُل َوَتْسُكُن ُهَناَك فـََتِصُري َأَواِخُر َذِلَك اِإلْنَساِن َأَشرَّ ِمْن َأَوائِِلِه. َهَكَذا 
  ».اْجلِيِل الشَّّرِيرِ 

 يسوع. وهو جاهز ملساعدتنا حّىت عندما نتعثّر. جيب أن حنرص على قبول كل العون الذي يقدِّمه لنا

 إىل انتكاس سريًعا سبعة أسباب حتوِّل التعايف .أ

 التفكري السحري .1
ا أن تفكِّر أن مشاكلك كّلها حملولة إذا مل تكن تتأملَّ اليوم.  التفكري السحري مشكلة لكن من السهل جدًّ

الفوريَّة اليت تسّبب هبا فشله أو إدمانه، فهو يعترب ذلك عالمة على كثريين. وإذا جتاوز املرء األزمة يف حياة   كبرية
لكّنه مل يّتخذ خطوات ’’. أ� خبري. ابستطاعيت التعامل مع األمر مبفردي. لقد حتّررت‘‘أن كّل شيء خبري. فيقول: 

 فعليَّة للتعامل مع أسباب فشل املاضي.
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مقابل ة بسبب الظروف احمليط االمتناع عن تعاطي املخدرات .2
 التغيري احلقيقي

 تعاطي يف حياته. القد يكسر دورة  إىل بر�مج عالج من املخدرات إن انضمام املدمن
 ، يبدأ عملية التخلص من السموم وتطهري جسده منها.ى املخدراتعندما ال يعود إبمكانه احلصول علف

ل إ�ا واحدة من اخلطوات لكن عملية التخلص من السموم ليست احلل الشامل للمدمن على املخدرات ب
 احلقيقي فهي أعمق من جمرد االمتناع عن تعاطي املخدرات.  أّما عملية التغيري األوىل املؤدية إىل الشفاء.

م وبكّل من املخدرات  م بعض األشخاص إىل بر�مج العالجيشكل انضما جمّرد امتناع عن التعاطي، أل�َّ
ما إن ينتهي الرب�مج حىت يعودوا مباشرة إىل التعاطي بعد بضع  . لكنيتمكَّنوا من احلصول عليهابساطة مل 

 االمتناع عن تناول املخّدرات بسبب الظروف احمليطة. ساعات أو أّ�م أو أسابيع. إًذا، التغيري احلقيقي أهم من 

 أصدقاء قدامى .3
ًدا مع األصدقاء القدامى من األمور اليت تسرِّع االنتكاس التواصلُ  من  عالجبر�مج ال تمالفور اك جمدَّ

الفعلي خيارات صعبة وحتديد كيفية التواصل مع األصدقاء القدامى. وجيب عليك أن  العالج. ويشمل اإلدمان
تسعى وراء بناء صداقات جديدة ترضي أن تكون ملتزًما فعًال لكي ختتار أن تضع حدًّا هلذه الصداقات القدمية و 

 هللا.

 القدميةاسرتاتيجيات حّل املشاكل  .4
من اإلدمان أو بعد  تك، سواء كان خالل تلقيك بر�مج العالجتشّكل جزًءا رئيسيًّا من حياستظّل املشاكل 

انتهائه. وتشكِّل االسرتاتيجيات اليت يعتمدها الناس للتعامل مع هذه املشاكل أحد األسباب الرئيسية اليت جتعلهم 
تنتكس من تفاعل القدمية هذه، فمن املرّجح أن بع أمناط اليقعون يف فّخ مشاكلهم وإدما�هتم. وإذا ظللت تتّ 

 جديد.

وإذا تسّبب لك فشل املاضي ابإلرهاق والضغوطات، فهل تعلَّمت فعًال كيفيَّة التعامل مع هذه الضغوطات 
يف طريق العودة  Teen Challengeبطرق جديدة، بطرق هللا؟ كان أحد الشبان املؤمنني ممّن أمتّوا بر�مج 

البيت بعد مقابلة عمل يف والية أخرى، فتعطّلت سيارته. ونظرًا للضغط الذي شعر به يف تلك اللحظة، إىل 
 اعتمد الطرق القدمية للتعامل مع األمر وراح يشرب الكحول حّىت الثمالة.  



54   
 

 رات بتعّلم طرق جديدة للتعامل مع املشاكل. من املخدّ  أهم اخلطوات املؤدية إىل الشفاء تتمثَّل إحدى
 كما أنَّك حتتاج إىل مساعدة هللا.

 ترمجة مسيث وفاندايك 6-5: 3أمثال 

  تـَوَكَّْل َعَلى الرَّبِّ ِبُكلِّ قـَْلِبَك َوَعَلى فـَْهِمَك َال تـَْعَتِمْد.

  ِيف ُكلِّ طُُرِقَك اْعرِْفُه َوُهَو يـَُقوُِّم ُسبُـَلَك.

 االستعانة بقوة هللا عدم .5
ا على  العيشحيدث االنتكاس عندما حتاول  ، جيب أن وإذا أردت احلفاظ على عافيتكقوَّتك اخلاصة. معتمدَّ

 تعرتف بضعفك وأن تتعلَّم االعتماد على قوَّة هللا كّل يوم. وال تكتِف جبمع املعلومات يف ذهنك.

 مشاكل غري حملولة .6
ا أنت جن ل حت يف ختبئتها خالميكن أن تنتكس بسهولة إذا كانت لديك مشاكل غري حملولة يف املاضي. رمبَّ

 . لكن إذا مل تتعامل معها، فمن شأن ذلك أن يسرّع االنتكاس يف املستقبل.فرتة انضمامك إىل بر�مج العالج

 حيايت جتزئة .7
تشّكل األسرار جزًءا رئيسيًّا من عملّية االنتكاس. إذا مل تسّلم حياتك ابلكامل للمسيح، فأنت يف طريقك 

. ومن السهل ح هلل مبساعدتك يف نواٍح معّينة من حياتك، خالفًا للنواحي األخرىمفأنت قد تسحنو االنتكاس. 
ا أن تقوم بتجزئة سأسلِّم هذه الناحية هلل، وستبقى هذه الناحية خاّصة ‘‘النواحي املختلفة من حياتك قائًال:  جدًّ

 ’’. يب

إىل طرق الفشل القدمية يف ويعودون  عل بعض األشخاص ينتكسون بسرعةلقد ذكر� سبعة أسباب خمتلفة جت
ة ابلدخول يسمحون لألمور الصغري حياهتم. لكّن االنتكاس ال حيدث يف يوم واحد أو اثنني. فبعض األشخاص 

عن الشغف الذي كان يف يبتعدون أشهر أو سنني ّث السموم فيها. وتراهم بعد مرور تبدأ ببإىل حياهتم تدرجييًّا ل
 لى االنتكاس وأسبابه.قلوهبم ليسوع. فلنلِق نظرة فاحصة ع
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 االنتكاس؟هي أسباب ما  .ب
 إذا أردت التغلُّب على االنتكاس أو جتّنبه، عليك أن تدرك األسباب املؤدية إليه يف حياتك. يف الواقع، 

ًدا إىل حياة املرء من خالل أبواب خمتلفة.هو ال يوجد سبب واحد لالنتكاس. ف  يدخل جمدَّ

 تتعاَف من اإلدمانال ميكن أن تنتكس إذا مل  .1
طرح أن ن جيب�مج العالج من اإلدمان إذا عاد أحدهم يتعاطى املخدرات يف اليوم نفسه الذي أ�ى فيه بر 

وجتدر اإلشارة إىل أنه يوجد أشخاص ال يشربون الكحول، سؤاًال فعليًّا: هل تعاىف هذا الرجل فعًال من اإلدمان؟ 
 ياة انطالقًا من ذهنية املدمن على الكحول. لكّنهم ما زالوا يفّكرون وينظرون إىل احل

تعاطى خالل السنوات الثالث املاضية، لرب�مج عالج من اإلدمان. و  شاب آخر مل خيضع يوًما’’ إيدي‘‘
وظّل يتعاطى ’’. ميكنين التوقف عن تعاطي املخدرات وقتما أشاء‘‘املخدرات وإّمنا بشكل غري يومّي. وهو يقول: 

ًدا يف اإلدمان. لًبا ما كان حيدث أمر جيعله يزّل ويقعغامرّة يف الشهر. لكّن   جمدَّ

 يتعاطون املخدرات كّل يوم. لكن،  نفسه مدمًنا ألنه كان يقارن نفسه ابملدمنني الذين’’ إيدي‘‘مل يعترب 
 ويراتد يؤمن ابهلل’’ إيدي‘‘ومل يكن ينتكس كّل ثالثني يوًما ألنّه مل يتعاَف أساًسا من اإلدمان. هو  يف احلقيقة،

، وهي تسمية يعتمدها كثريون. فهو مدمن فعًال على ’’الوظيفياملدمن ‘‘الكنيسة. وميكن أن نطلق عليه تسمية 
الرغم من أنّه ال يعتقد ذلك. وعلى الرغم من ذلك، ابستطاعته أن يعمل يف اجملتمع وأن جيد وظيفة. فهو وجد 

 ثالث وظائف جديدة خالل السنة املاضية.

حيث جيد أن تركز على انتكاسه، بل جيب أن تسعى إىل إحاطته ابجلو املناسب ’’ إيدي‘‘ليس على عائلة 
 املساعدة الالزمة ملعاجلة اإلدمان يف حياته.

ب . مثّ قالTeen Challengeأمضت طالبة أخرى يومني فقط يف مركز   : أحد الطالَّ
لكي يستكمل   Teen Challengeيف مركز  لكن ال يكفي أن ميضي املدمن يومني’’. لقد انتكست‘‘

 عملية العالج والتعايف.
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 الفشل يف التعامل مع مشاكل املاضي .2
ًما ملحوظًا يف منوِّهم الشخصّي. من ا خيضع الكثري من األفراد لرب�مج عالج  إلدمان وحيقِّقون تقدُّ

يرجعون إىل اجملتمع ويواجهون املشاكل إًذا، هم على الدرب الصحيح املؤّدي إىل الشفاء الفعلّي. لكن عندما 
ًدا ة نفسها أو مشاكل جديدة، تراهم القدمي   إىل تعاطي املخّدرات. مثلما يعود البعضيقعون يف الفشل نفسه جمدَّ

يف تنمية مهارات فعَّالة حلّل املشاكل، فوقعوا يف الطرق القدمية للتعامل معها  ووجدوا أنفسهم فهم فشلوا 
هم يداوون األمل ابحللول القدمية نفسها ابعتبار أن املخدِّرات متحو األمل احللول القدمية. إًذا، غارقني يف أمناط 

 وتعطي سالًما. لكنها ليست سوى حّل مزّيف والراحة املؤقتة اليت تعطيها سرعان ما ختلق املزيد من املشاكل.

هل جيب عليهم اخلضوع ؟ هل يعين ذلك أن الوقت الذي كرسوه ليخضعوا لرب�مج العالج ذهب سدىً 
ا ال. ما جيب عليهم فعله هو احلصول على املساعدة للتعامل مع املشاكل اليت تتسبَّب  ًدا؟ رمبَّ للرب�مج نفسه جمدَّ

ا عليهم النمو يف نواٍح حمدَّدة من حياهتم لكي حيقِّقوا النجاح الذي أعّده هللا هلم.   بفشلهم ابستمرار.ورمبَّ
م مل يسّلموا حياهتم أبًدا ليسوع ومل يسمحوا له أبن  لكن ابلنسبة إىل البعض اآلخر، يشّكل الفشل عالمة على أ�َّ

 على األرجح ينتظرهم املزيد من الفشل.ن فيه حياهتم ليسوع، يسّلمو  هم. وإىل أن حيني الوقت الذييصبح قائد

قد ينتج االنتكاس عن الفشل يف التعامل مع إدما�ت أخرى  .3
 حلياةومشاكل تتحّكم اب

ًماحقَّق البعض  أمهلوا مشاكل جدية نوع حمدَّد من اإلدمان يف حياهتم. لكنَّهم فعليًّا يف التعامل مع  تقدُّ
 . وإذا مل ينجحوا يف معاجلتها فسرعان ما ستؤثِّر عليهم، حىتَّ لو أكملوا بر�مج العالج من اإلدمان، أخرى

ًدا يف القيود، ما يس ًدا.فتصبح مدخًال إليقاعهم جمدَّ  هِّل عليهم تعاطي املخدِّرات جمدَّ

هل ميكن أن يتحرَّروا فعًال؟ وعود هللا حمدَّدة إًذا، ما هو مستقبل األشخاص الذين وقعوا ضحيَّة اإلدمان؟ 
 وواضحة، وهو جيد لنا مع كل جتربة خمرًجا. فقوَّته أكثر من كافية ملواجهة حتد�ت احلياة كافة.

عل الناس ينتكسون هو افتقارهم إىل العالقة بيسوع. فليس أي واحد مّنا إًذا، السبب الرئيسي الذي جي
 كامًال. لكن إذا كنت صادقًا وثبَّّت تركيزك على يسوع فهو سيساعدك

 ميكننا جتنُّب االنتكاس. وميكن أن نتعاىف بشكل فعلّي ودائم. فلنلِق نظرة فاحصة على االنتكاس والتعايف.
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 فهم االنتكاس .ت
هذا الشاب، وقبل أن أغادر، وجدت نفسي أتعاطى ال أعرف ماذا جرى. ذهبت لز�رة ‘‘’’: إيدي‘‘قال 

تشعر أبَّ�ا لغز ال يفهمه. عندما يعطي شاب مثله هذا النوع من ، ’’إيدي‘‘عندما تسمع كالم ’’. املخدِّرات معه
 التفسري، أتكَّد أنَّه ال يفهم االنتكاس أو التعايف.

 اإلدمان؟ ما هو الطريق املؤدي إىل .1
 معتقدات خاطئة.  كل َمن يسلك فيه هو من تبّىن و . واخلداع الطريق املؤدي إىل اإلدمان مليء ابلتضليل

 ال يعاجل مشاكله ابلطريقة اليت يريدها هللا. هو َمن َمن يقع يف فّخ اإلدمان

اختار السعي وراء أمر ما كوسيلة للشعور ابلفرح أو االكتفاء، لكنَّه طريق  هو من َمن يقع يف فّخ اإلدمان
 بديل رخيص. دي إىل السعادة احلقيقيَّة، بل هوخاطئ ال يؤ 

(إدمان) عبارة عن حالة  املواد الكيميائّيةاالعتماد على ‘‘اإلدمان كاآليت: ’’ ونديرانجيفري فان ف‘‘وصف 
 ’’ ةتيَّ حتياجات احلياااللتلبية  ملواد الكيميائّيةاالستعانة ابد إىل �جتة عن عملية التحول بشكل متزاي

)Good News for the Chemically Dependent, Jeffrey VanVonderan,  
Thomas Nelson Publishers, page 19 ( 

املقامرة،  أبي أمر آخر وحتصل على النتيجة نفسها:ميكنك استبدال الكلمات اليت ُوضع خّط حتتها 
 التدخني، الشهوة، القوة، الطعام، اجلنس، العمل، العالقات، إخل...

من خالل أّي من هذه األمور، علق أكثر فأكثر يف فخ اإلدمان.  ةكّلما سعى املرء إىل تلبية احتياجاته احلياتيَّ 
 فعل ذلك. يف الواقع، ال ميكن ألّي من هذه األمور أن يلّيب احتياجاتك احلياتّية. بل يسوع وحده قادر على

عبارة عن حالة  هللالطريقة الوحيدة اليت جتعل هذه اجلملة مفيدة يف حياتك هي اآلتية: االعتماد على إًذا، 
 ’’.لتلبية االحتياجات احلياتيَّة هلل�جتة عن عملية التحول بشكل متزايد إىل االستعانة اب

 يف قلبك حاجة إليه. وهو وحده يستطيع . وهو خلقك ووضعهللا وحده قادر أن حيقِّق هذا األمر يف حياتك
ي أمر آخر، أب عرب االستعانة أن يسدِّد احتياجاتك كّلها أبفضل طريقة ممكنة. وعندما حتاول تلبية احتياجاتك

 شبع يدوم. لكن يسوع يعطي شبًعا حقيقيًّا حلياتك.  بدون إعطاء أياملزيد من املشاكل  فمن شأن ذلك توليد
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 ؟التعايفما هو  .2
ال يقتصر على وضع حّد للسلوك اإلدماّين،  فالتعايفيتناول الفصل الثالث من الدرس هذا املوضوع تفصيًال. 

، مستبدًال املوت  لكنَّه يشمل أيًضا عيش احلياة اليت أعدَّها لك يسوع. يريد يسوع أن يغّري حياتنا تغيريًا جذر�ًّ
املواقف وأمناط  أسلوب حياتنا وأن نتبعه. يعين التعايف أن ختلع يريد أيًضا أن نغّري  وحي ابحلياة الروحيَّة. لكّنهالر 

 املواقف وأمناط السلوك اجلديدة اليت متّيز حياة املؤمن.’’ لبس‘‘السلوك القدمية. ويشمل 

ِيتَ ِإْن َأرَاَد َأَحٌد َأْن �َْ ‘‘قال يسوع:  24: 16مىت لكّنه عملّية تدرجييَّة. يف إجنيل  فور�ًّ  حداثً  التعايفليس 
بَـْعِين ...َورَاِئي َفلْ  . ليس هذا اختبارًا دراماتيكيًّا واحًدا، لكّنه دعوة للسلوك وراءه حىت ترمجة مسيث فاندايك ’’يـَتـْ

 عمرك. آخر

أن يسعى  أنَّه ال يزال عرضة للتجربة. وعليهوجيب على املرء الذي حترَّر من اإلدمان بفضل قوَّة هللا أن يعلم 
 ًال يف كّل �حية من نواحي حياته.إىل أن جيعل هللا أوَّ 

 ما هو االنتكاس؟ .3
 سابًقا، ال ميكن أن تنتكس إال إذا متّكنت من اسرتداد عافيتك أوًَّال. كما ورد

ينطبق هو و ، وضعه شخصان يعمالن يف جمال معاجلة اإلدمان على الكحول’’ انتكاس‘‘إليك تعريف كلمة 
 :آخر على أّي إدمان

عيد تفعيل أمناط اإلنكار والعزلة مخر حتتسيه. لكنَّه يبدأ عندما ت من أوَّل كأس ال يبدأ االنتكاس‘‘
  ’’.واجلهد املرتفع وسوء تقدير األمور

  Counseling for Relapse Preventionاملصدر: 
by Terence T. Gorski & Merlene Miller  (Herald House—Independence Press). 

ة واحدة غري متوقَّعة، لكنَّه عمليَّة تدرجييَّة، وسلسلة من القرارات اليت تقود حنو ليس االنتكاس عبارة عن زلّ 
 اخلطوة األخرية، وهي العودة إىل اإلدمان السابق.

لالنتكاس بُعد آخر. فقد يبقى املرء بعيًدا عن املخدِّرات لكنَّه ال �به خلدمة يسوع. فابلنسبة إىل املؤمن،  أمَّا
 كون انتكاسه جسد�ًّ متمّثًال ابلرجوع إىل املخدرات بل روحيًّا.يف هذه احلالة، ال ي
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بفضل مساعدة هللا مثّ قرَّروا أن يعيشوا حياهتم واحملزن هو أن بعض املدمنني على املخدرات حترَّروا من إدما�م 
أداروا ظهرهم هلل. إًذا، هم حترَّروا من املخدرات، وضعهم جيد يف اجملتمع لكنَّهم يف ، و ابلطريقة اليت حتلو هلم

 أمثال هؤالء يدعوطريقهم إىل اجلحيم، وابلتايل ليس هذا احلّل مناسًبا على املدى البعيد. وقد قال يسوع كالًما 
 . إىل التفكري

 ترمجة مسيث وفاندايك 26: 16مىت 

َتِفعُ     اِإلْنَساُن َلْو رَِبَح اْلَعاَملَ ُكلَُّه َوَخِسَر نـَْفَسُه؟ َأْو َماَذا يـُْعِطي اِإلْنَساُن ِفَداًء َعْن نـَْفِسِه؟ألَنَُّه َماَذا يـَنـْ

تتمثَّل إحدى اخلطوات األوىل من االنتكاس إبعادة تفعيل أمناط اإلنكار اليت كانت تشكِّل جزًءا من أسلوب 
أن يرى اخلطوات األخرى اليت يّتخذها على املعّين  يصعب على الشخصوبسبب هذا اإلنكار، احلياة القدمي.  

 طريق االنتكاس.

. يكفي أن يفشل يف عمليًّا ال شيء’’ ماذا جيب على املرء أن يفعل لكي ينتكس؟‘‘قد يسأل أحدهم: 
 على العيش يوميًّا ليسوع لكي يصبح أكثر عرضًة لالنتكاس.املثابرة 

 نتكاس؟ماذا جيب أن تفعل يف حال اال .ث
اذها فورًا.إذا وجدت نفسك يف حالة انتكاس،   هناك خطوات عّدة جيب عليك اختِّ

 فورًا َضع حدًّا لالنتكاس .1
كلَّما طالت  فرتة االنتكاس، ازداد الضرر الذي تتسبَّب به يف حياتك. ميكن تشبيه االنتكاس بنريان مندلعة 

 اليت تتسبب هبا. من األضرار يف بيتك. كّلما سارعت إلمخادها، خفَّفتَ 

 لن تضّر أبًدا.’’ مرّة واحدة‘‘أن االعتقاد واخلداع املرافق لالنتكاس هو فاالنتكاس يتسّبب دائًما بضرر. 

حارب جاهًدا جتربة االنتكاس لكنَّه استسلم يف �اية املطاف. وبعد أن انتكس قال أخرب شاب كيف أنه 
 ’’.لبضعة أسابيع فقط. مثّ أتوب وأعود ألسلك مع هللا ميكنين أن أتعاطى املخدرات‘‘نفسه: ل

ا للتعامل مع االنتكاس. فكلما سارعت لوضع حّد لتصرفك اإلدماين، استطعت  هذه اسرتاتيجية خطرة جدًّ
 أن تتماثل للشفاء بشكل أسرع.
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 ترمجة مسيث وفاندايك 16: 6رومية 

ُموَن ذَ  َواِتُكْم َلُه َعِبيداً لِلطَّاَعِة َأنـُْتْم َعِبيٌد لِلَِّذي ُتِطيُعونَُه ِإمَّا ِلْلَخِطيَِّة ِلْلَمْوِت َأَلْسُتْم تـَْعَلُموَن َأنَّ الَِّذي تـَُقدِّ
  َأْو لِلطَّاَعِة ِلْلِربِّ؟

، أي تلميًذا ليسوع، ’’عبًدا للطاعة‘‘أنت عبد للسلوك اإلدماّين ما دمت متارسه. لكن إذا اخرتت أن تصبح 
 ّرب.فهذا األمر يقود إىل ال

 احصل على املساعدة .2
ضع أحد أعراض و يدّل االنتكاس على وجود مشاكل خطرة يف حياتك. ويشّكل التقليل من خطورة ال

 لكي تتخلَّص من اإلدمان. عالج االنضمام إىل بر�مج قد حتتاج إىل و االنتكاس. 

ا لسلوكك اإلدماّين جيب أن تلقي نظرة فاحصة على العالمات األ  وىل لالنتكاس. بعد أن تضع حدًّ
وأحياً� كثرية ال جييد اإلنسان املنتكس تقييم عالمات االنتكاس األوىل. لكن ميكنه االستعانة مبرشدين وجمموعات 

 دعم لينال املساعدة يف هذا اجملال.

أ�ًّ من عالمة من عالمات االنتكاس يف حياتك إشارة توقف يف مستقبلك. عندما ترى  جيب أن تصبح كلّ 
 جيب أن متّيزها بنفسك مدرًكا أ�ا ستودي بك جمّدًدا إىل االنتكاس.  اتالعالمهذه 

اليت جيدر بك اتّباعها يف هذه الناحية من  اسرتاتيجيات التعايف د عندما متّيز عالمات االنتكاس، حدِّ و 
النفتاح على حّق َضع اسرتاتيجية يومية ترّكز فيها على ا ،حياتك. وإذا كنت تعلم أّن لديك مشكلة مع اإلنكار

 اإلنكار. ك يف كّل مرة يراك تنزلق يف منطهللا. واطلب من الشخص الذي يقوم مبساءلتك أن ينذر 

 خاصة بك السرتداد عافيتك أِعد تصميم اسرتاتيجية .3
 عبارة عن فحص للواقع يبنيِّ أنَّك حتتاج إىل املساعدة. ال يكفي أن تضبط نفسك قائًال:  االنتكاس

ًدا! ِثق يب!لن أفعل هذ‘‘  .هذا الكالم ال يضمن محايتك من انتكاسة مستقبليَّةف ’’ا األمر جمدَّ

؟ يت دفعتك إىل السقوطجيب أن تلقي نظرة فاحصة على املشاكل اليت أّدت إىل فشلك. ما هي العوامل ال
وتطبيق مبادئ الكتاب ، السرتداد عافيتك حتديًدا أكثر وضع اسرتاتيجيةميكنك مييز هذه العوامل بينما تقوم بت

 . حتتاج فيها إىل مساعدةاملقدس يف كّل واحدة من هذه النواحي اليت
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 Teen Challengeويُشار إىل أن األشخاص الذين انتكسوا بعد استكماهلم بر�مج العالج يف خدمة 
م يستغرقوا وقًتا طويًال لتحديد قائمة خطوات التعايف األساسّية اليت تركوها، أال وهي قراءة الكتاب املقدس يوميًّا 
والصالة والذهاب إىل الكنيسة واالنضمام إىل جمموعة دعم واختيار شخص يقوم مبساءلتهم ويلتقون به على حنو 

 منتظم، إخل...

 ةالتعايف الشاق يةابدأ عمل .4
عملّية شاقة وهللا جاهز ملساعدتك. لكّنه لن ميّرِر عصا سحريّة فوقك فتختفي مشاكلك كّلها يف  عايفالت

 حلظة. حنن نريد حالًّ سريًعا ملشاكلنا لكن جيب أن نبحث عن حلول فعلّية تؤدي إىل منّو فعلّي.

 ترمجة مسيث وفاندايك 25-24: 5غالطية 

  َقْد َصَلُبوا اجلََْسَد َمَع اَألْهَواِء َوالشََّهَواِت.َوَلِكنَّ الَِّذيَن ُهْم ِلْلَمِسيِح  

  ِإْن ُكنَّا نَِعيُش اِبلرُّوِح فـَْلَنْسُلْك َأْيضاً ِحبََسِب الرُّوِح.  

 ،أي أن متيت ،ق ما جاء يف هذه اآلية. عليك أن تصلبطبِّ ذا كان يسوع سّيد حياتك، إ -عليك أن ختتار
 وات.الطبيعة اآلمثة مع األهواء والشه

ستحاول  ا، أل�َّ هذا ما يسّميه بولس صراًعا يوميًّا. عليك أن تصلب طبيعتك القدمية على الصليب كّل يوم
’’. � يسوع، أريد منك أنت وحدك أن تكون قائد حيايت‘‘يوميًّا النزول عنه. لذا، ثبِّت نظرك على يسوع وُقل: 

. فهذا هو الطريق سلك وفق قيادة الروح القدساحلقيقي. أُ اح واحلرية والنمّو هذا هو الطريق املؤدي إىل النج
 ي إىل التغيري احلقيقي.املؤدّ 

 شخص يقوم مبساءلتكابِن عالقة ب .5
يقوم مبساءلتك أشخاص ينعمون ابالستقرار الشخصي. حتتاج إىل َمن  من ساعدةاملجيب أن حتصل على 

تدمِّرك يف سذه املهّمة. فاألسرار ليقوم هبص على اختيار شخص تثق به . واحر عليك أسئلة صعبةعرب طرح 
فأنت بذلك تضع نفسك  ،وإذا مل تستطع أن تكون صادقًا مع هذا الشخص املستقبل مثلما فعلت يف املاضي.

ًدا على طريق االنتكاس.  جمدَّ
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 استمّر يف النمو! .6
. فالنمو هو ةساعدمنه املالًبا مهما كان عدد املرات اليت فشلت فيها، ا�ض من جديد. واجلأ دائًما إىل هللا ط

الطريق املؤدي إىل النضوج واالكتفاء. وسيستخدم هللا فشلك ليعلِّمك الدروس اليت حتتاج إىل تعلُّمها لكي تنمو.  
 هل أنت مستعدٌّ أن تدعه يعّلمك دروسه؟ 

الذي انتابه  ه للشعور ابخلزيومل �بإن معركة النمو هذه تستحق أن خنوضها. لقد ذهب يسوع إىل الصليب 
 عينيه كانتا شاخصتني على املكافأة اليت أعّدها له هللا.  ألن

 اخلامتة
إًذا، ما هو موقفك جتاه الفشل اليوم؟هل أنت مستعد ملواجهة فشلك وتعلُّم الدروس اليت يريد هللا أن 

معها. مثّة أنواع فشل ُحتَسب  عاملكيفّية التإىل  تتعلَّمها؟ يف هذا الدرس، تطرّقنا إىل أنواع خمتلفة من الفشل و 
 هللا. من خطّية وترتتب عليها عواقب وخيمة. لذا، حنن حنتاج إىل مساعدة

 عندما رأواعدم الفشل أبًدا. ففي إحدى الليايل العاصفة يف حبرية اجلليل، خاف التالميذ ب ال تشغل فكرك
ه يسوع إليه وسرعان ما وجد بطرس نفسه . فطلب منه بطرس أن �مره ابإلتيان إليه. فدعايسوع ميشي على املاء

 قرتب إىل يسوع، ثّبت نظره على األمواج العاتية وبدأ يغرق. ، خمتربًا معجزة! لكن عندما اميشي على املاء
 فصرخ إىل يسوع طالًبا املساعدة.

فبطرس اآلخرين أظهروا نوعني من الفشل.  11والتالميذ ال أن ندين بطرس على فشله. لكنَّه ميكننا بسهولة
ون ففشلوا أل�م مل يقوموا أبي اآلخر  11فشل يف املشي على املاء، ويف حماولة القيام أبمر ما. أّما التالميذ ال

 ومل خيرجوا من السفينة. حماولة

. لكن من األفضل أن حتاول على الفشل لدرجة أّ�م ال يقومون أبي حماولةيثّبت بعض األشخاص أنظارهم 
بًدا. من األفضل أن تثّبت نظرك على السلوك وراء يسوع حىتَّ إذا فشلت مرارًا عدة على وتفشل على أّال حتاول أ

 .ًدا مفعًما ابلرجاءوع كّل َمن يفشل  أّال حتاول أبًدا. فاهلل أعطى

 ترمجة مسيث وفاندايك 16: 24أمثال 

يَق َيْسُقُط َسْبَع َمرَّاٍت َويـَُقوُم. َأمَّا اَألْشَراُر  دِّ   فـَيَـْعثـُُروَن اِبلشَّرِّ.َألنَّ الصِّ

إ�ض من فشلك وثّبت نظرك على يسوع وتعّلم الدروس اليت يريد منك أن تتعّلمها. وال تدع اخلوف من 
 الفشل يسلب منك كّل ما أعّده هللا لك.
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