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 مقدس شکست و ناامیدي در کتاب 
 ي . مُرِ ی پ   د ی و ی د نویسنده:  

«شکست و ناامیدي» ترتیب بدهیم، کسی شرکت کند؟ فکر    يه کنید اگر کنفرانسی دربارفکر می 
خرید؟ شکست و ناامیدي موضوعات  کنید اگر کتابی در این مورد نوشته بودید، کسی آن را می می 

شوند. چیزي نیستند که مردم در اینترنت محبوبی نیستند. آنها باعث فروش بلیط و کتاب نمی 
ها و  شکست  يه گویند. ما دربارهاي اینترنتی به ما می آنطور که بازاریاب  – روي آنها کلیک کنند 

خواهیم بشنویم، چه برسد به مال دیگران. ما در یک «فرهنگ  هاي خودمان هم نمی ناامیدي 
اینها   يه انجام امور را تبدیل به بت کرده است. اما همکنیم که پیروزي و موفقیت» زندگی می 

  خیلی غیر واقعی هستند.

شود. شکست و ناامیدي  کنیم، دارویی عمیق از حقیقت به ما داده می مقدس رو می وقتی به کتاب 
تر از آن مان بیاید یا نه، این در زندگی خیلی واقعی اند. چه خوش آن آمده  يه تقریبا در هر صفح

حتما م براي خودمان بپیچیم. کنیسعی می  و شان هستیمهاي موفقیت است که مشتاق نسخه
تواند از شکست و  اهداف بلندي براي خودتان در نظر بگیرید اما متوجه باشید که هیچکس نمی 

بنابراین، ما هم باید براي آن برنامه داشته باشیم و خود را با دیدگاهی آماده    ناامیدي فرار کند.
 کنیم که از آن سود ببریم. 

گویید؟» بله، من هم مثل افراد زیادي از قوم خدا، جداً می  «سود بردن از شکست و ناامیدي؟
 ام. ام یافته روحانی در زندگی هاي  شکست و ناامیدي را بعضی از پربارترین زمان  فصول

ریزي، آمادگی، و سود بردن از شکست و  تا براي برنامهمقدس رجوع کنیم  پیش از آنکه به کتاب 
شکست، عدم موفقیت در انجام چیزي  ناامیدي به ما کمک کند، ابتدا به چند تعریف نیاز داریم. 

شاید چیزي باشد  اند. مان تعیین کردهناکامی در نیل به معیاري که خومان یا دیگران براي است.
گیریم (براي مثال، در یک  اي آن مورد مالمت قرار می که نسبت به آن مسئول هستیم و یا بر

، یا شخص دیگري باید مالمت شود  ایم)کافی براي آن نداشته   يهشویم چون مطالع امتحان رد می 
گاهی ممکن است    (براي مثال، ازدواج ما شکست خورده چون همسرمان مرتکب زنا شده است).

احساس شکست داشته باشیم بدون آنکه در حقیقت شکست خورده باشیم (براي مثال،  
حس    ناامیدي  دهیم).کارمان از دست می مان را به خاطر یک ادغام یا سازماندهی مجدد محلشغل

شکست است؛ چه شکست خودمان، چه شکست دیگران، و یا هر دو.  يهدر نتیج غم و ناتوانی 
شکست و ناامیدي چه تعلیمی    يه مقدس دربارین، با این تعاریفی که در دست داریم، کتاب بنابرا

 دهد؟ به ما می 
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 : ناپذیر است شکست اجتناب 

  ي ه هایی دربارمان را براي زندگی آماده کنند، باید کالس خواهند فرزندان اگر مدارس ما واقعا می 
شاید فرزندان ما هرگز در زندگی بزرگسالی خود به   شکست و ناامیدي براي آنها برگزار کنند.

شیمی و جبر احتیاج نداشته باشند، اما قطعا نیاز دارند که بدانند چطور با شکست و ناامیدي  
مان را باز کنیم، با موضوع شکست و مقدس فارغ از اینکه کدام قسمت کتاب  برخورد کنند.

)، نوح و پسرانش  4)، قائن و هابیل (پیدایش 3: آدم و حوا (پیدایش شویمي روبرو می ناامید
)، یعقوب و عیسو  19)، لوط و دخترانش (پیدایش 16)، ابراهیم و سارا (پیدایش 9(پیدایش 
)، هارون و مریم 10)، ناداب و ابیهو (الویان 37)، یوسف و برادرانش (پیدایش 27(پیدایش 

)، سامسون و دلیله 20)، موسی و صخره (اعداد 14یل و کنعان (اعداد )، اسرائ12(اعداد 
)،  11)، داوود و بتشبع (دوم سموئیل 8)، سموئیل و پسرانش (اول سموئیل 16(داوران 

). این فهرست همینطور تا عهد جدید ادامه پیدا  11سلیمان و حرمسرایش (اول پادشاهان 
ا پس از کلیسا با شکست و ناامیدي مشخص  کند؛ جایی که شاگرد پس از شاگرد و کلیسمی 

ناپذیر از  مقدس این است که شکست و ناامیدي بخشی اجتناب کتاب  يه اند. پیام یکپارچ شده
این تاکید   يهدهنداي را تصور کنید که بازتاب التحصیلیجشن فارغ  بشري هستند.  ي هتجرب 
مدیریت   يه صوص در حیطختوانست فرزندان ما را به مقدسی باشد. چقدر بهتر می کتاب 

 شان، براي زندگی آماده کند. انتظارات 

 : اَشکال مختلفی دارد   شکست 

با تنوع و اَشکال مختلف شکست  به نوعی کنیم، مقدس را بررسی می وقتی که گزارشات کتاب 
با چندین مثال از شکست در اطاعت از ده فرمان   هاي روحانی و اخالقی شکست شویم. روبرو می 

براي مثال، اسرائیل در اینکه فقط خدا را بپرستد شکست   .ها هستندترین معمول  آشکار خدا، 
)؛ 4: 32)؛ وقتی هارون تصویري براي پرستش ساخت، شکست خورد (خروج 8: 2خورد (اشعیا 

اسرائیل در مقدس نگه داشتن سبت    )؛7:  6عُزّه در احترام به خدا شکست خورد (دوم سموئیل  
عیلی در تربیت فرزندانش شکست خورد و فرزندان او  )؛ 30 -27: 16شکست خورد (خروج 

داوود در احترام به  )؛ 25 - 22: 2نیز در احترام به پدرشان شکست خوردند (اول سموئیل 
شکست  )؛ عَخان با سرقت طال 21-1: 11دوم سموئیل حرمت زندگی و ازدواج شکست خورد (

)؛  3:  5القدس شکست خوردند (اعمال  )؛ حنانیا و سفیره با دروغ گفتن به روح 1:  7خورد (یوشع  
ده فرمان، ده ). 10: 4هاي این دنیا شکست خورد (دوم تیموتائوس و دیماس با طمع به ثروت 

 شکست.  
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) و رقابت  21؛ 16برخورد ابراهیم و سارا با هاجر (پیدایش  يه هاي خانوادگی در نحوشکست 
هاي  شکست ) به تصویر کشیده شده است. 34  -29: 25یعقوب و عیسو (پیدایش  يهحسودان 

) و اختالف بین 49: 26فرد خائن به عیسی (متی  يه کاران فریب  يهدوستانه در سالم و بوس
 شود.) دیده می 41-36: 15عمال پولس رسول و برناباس بر سر مفید بودن مرقس (ا 

توان پیدا کرد که شاهد آن  کلیساهاي عهد جدید می  يه را تقریبا در همهاي کلیسایی شکست 
هایش به آنان است (براي مثال، اول قرنتیان پولس رسول در بسیاري از نامه  يه لحن ناامیدان 

هاي  شکست ). 3-2مکاشفه ) و در پنج نامه از مسیح به هفت کلیسا (6:  1؛ غالطیان 11-13: 1
- 24:  25)، آنکه یک قنطار گرفته بود (متی  27- 22:   5مالی در زندگی جیحزي (دوم پادشاهان  

هاي ملی و سیاسی به طور  شکست  ) نقش داشت.21-16: 12) و انبارساز بلند پرواز (لوقا 30
ثالی از  مقدس حتی م. کتاب هاي متعدد اسرائیل علیه خدا واضح استخاص در تاریخ سرکشی 

:  22دهد؛ در داستان مهمانی که لباس عروسی به تن نداشت (متی  شکست اجتماعی نیز به ما می 
 تواند اشکال خیلی مختلفی داشته باشد. ). شکست می 11-13

 : از پس یک پیروزي بزرگ بیاید تواند  شکست می 

که وقتی ما بسیار  آموزند این است  هایی که این تجربیات متنوع از شکست به ما می یکی از درس 
موفقیت، اعتماد به نفس به بار   پذیرترین حالت خود قرار داریم.موفق هستیم، در آسیب

دهد و معموال منجر به فاجعه  آورد که غالبا به اعتماد به نفس بیش از حد تغییر مسیر می می 
موضوع  به سامسون، داوود و سلیمان به عنوان شواهد دردناك این  ).18: 16شود (امثال می 

کند  اي از این موضوع برجسته می عهد جدید، پطرس را به عنوان نمونه   در عهد عتیق نگاه کنید.
  يه داخلی عیسی قرار داشت، سخنانی عالی دربار يه او در حلق ).75 -69، 35-33: 26(متی 

اجهه  اش در مو کرد، و او اعتماد بیش از حدي به توانایی ند از او استفاده می وگفت، خداخدا می 
ها داشت که قوي خواهد بود. اما او سه بار شکست خورد، دو بار در حضور یک دختر  با آزمایش 

مقدس  روایت کتاب ها منکر شناخت عیسی شد. نوجوان خدمتکار، و یک بار نیز در حضور غریبه 
هاي  خطر غرور، در طول تاریخ و حتی تا به امروز بارها اثبات شده است؛ که انسان  يه دربار

ظلم و   توسط آنها موردکه قبالً  یو ناتوان  فیضع  ان یتوسط قربان  هر روزهدرتمند و موفق ق
 شوند.، به زیر کشیده می نداه سوءاستفاده قرار گرفت

 : تواند تکرار شود شکست می 

شکست وجود دارد، مثل «شکست بهترین معلم است» یا   يه سخنان ریز و درشت زیادي دربار
ها بیاموز و پیش برو.» خوشبختانه همانطور که خواهیم دید، افراد زیادي از  «از شکست 
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اما همیشه هم اینطور نیست.   روند.و پس از شکست، پیش می گیرند شان یاد می هاي شکست 
براي مثال، ابراهیم  اند تکرار شود.  تودهد، شکست می مقدس به ما هشدار می همانطور که کتاب 

در اعتماد به خدا براي مراقبت از سارا، وقتی که به مصر رفته بودند شکست خورد. او در مورد  
پرست دروغ گفت که آن پادشاه در نهایت متوجه موضوع شد  اش با سارا به یک پادشاه بت رابطه

اما این باعث نشد که ابراهیم  .)20-10: 12و ابراهیم را به خاطر آن سرزنش کرد (پیدایش 
شاید فکر کنید وقتی یعقوب به  ). 20دقیقا همین موضوع را دوباره تکرار نکند (پیدایش 

، تبعیض آموخته بود. اما با اینحال   يه کرد، درسی دردناك دربارتلخ خانوادگی خود نگاه می  يهتجرب 
اي وافر به پسرش یوسف، دقیقا مرتکب همان کار شد (پیدایش  خود او هم با نشان دادن عالقه 

او   يه هاي مداوم و دلسوزان حتی شاگردان عیسی با اینکه از منفعت سرزنش ). 3-4: 37
کاري انجام دهد، شکست   برخوردار بودند، به دفعات در درك اینکه مسیح که بود و آمد تا چه 

گاهی با رفتن از یک حالت افراطی به  ). 27-25: 24؛ 34: 18؛ لوقا 23- 21: 16خوردند (متی 
نخست، آنها در تادیب   تواند حتی دو برابر شود.حالت دیگر، مثل کلیساي قرنتیان، شکست می

او در پی   يه ر)، و بعد در پذیرش دوبا5اول قرنتیان ناپذیر شکست خوردند (یک برادر توبه 
شکست معلم خوبی نیست و بخشی از آن   ).11-5: 2اش، شکست خوردند (دوم قرنتیان توبه

 آموزان خوبی نیستیم.به این خاطر است که ما، دانش

 : شکست، دردناك است 

کنند که از  مقدسی از شکست، ناامیدي دردناکی در این راه را آشکار می هاي کتاب تمام نمونه 
اما سه شکست  : ناامیدي از خود، ناامیدي از دیگران، و حتی ناامیدي از خدا. آیدمی پی آن 

موسی از   يه نخست، ناامیدي گزند اي دردناك هستند. مقدسی وجود دارد که به طور ویژه کتاب 
حرف زدن با یک صخره، به آن ضربه زد،   يه اینکه وقتی به جاي پیروي از دستورالعمل خدا دربار

  ي ه زحمات، هم يه تصور کنید، هم). 13-10: 20رد سرزمین وعده شود (اعداد نتوانست وا
شکایات و غرهاي اسرائیل، و بعد فقط    يهآن چهل سال سرگردانی در بیابان، هم  يه فشارها، هم 

موسی از خدا خواهش کرد که    تان متوقف شوید.براي یک از کوره در رفتن، در مرز مقصد نهایی 
کند و اجازه دهد که وارد سرزمین شود. اما خدا درخواست او را رد کرد   ناامیدي او را تسهیل

ناامیدي موسی را   ).27- 23: 3و تنها به او خوشی دیدن آن سرزمین از دور را بخشید (تثنیه 
 تصور کنید. 

مقدسی، داوود پادشاه است که اخالقاً با زناي با بتشبع و  کتاب  يهدردناك ویژدومین شکست 
همانطور که مزمور  ).  11قتل شوهرش اوریا، پس از آن، دچار شکست اخالقی شد (دوم سموئیل  
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کنند، ناامیدي دردناك داوود از خودش فقط ذهنی، روحانی، و احساسی نبود، آشکار می   51و    32
اش  نکه بخشیده شد، نتایج شکست او در تمام مدت زندگی حتی پس از ایبلکه جسمی هم بود. 

چنین   اش و از دست دادن موقت تاج و تخت.همراه وي بودند؛ در از هم پاشیدگی خانواده 
 هاي او بودند. هاي عظیمی پیامد شکست آشوب 

او کسی است که   سومین شکست، پطرس است که او با سه بار انکار مسیح، شکست خورد.
، کسی که عیسی  اعتماد به نفس بیش از حدش هشدار داد ي ه بارها به او دربارعیسی بارها و 

به او هشدار داد که سه بار انکارش خواهد کرد، و با اینحال باز هم پطرس این کار را انجام داد.  
رفته، زار زار   رون یپس پطرس ب بعد وقتی که خروس خواند، چشمان مسیح به پطرس افتاد، «

 ي ه بارتصور کنید پطرس در دو روز بعدي، وقتی به این شکست سه ). 62: 22» (لوقا ستیبگر
چند بار پطرس، موسی، و داوود باید آرزو کرده  کرده، چقدر درد کشیده است. خود فکر می 

بینیم شاید آنهایی که در ویدیوهاي یوتیوب می  .خوردندباشند که اي کاش هرگز شکست نمی 
مقدسی ما را به گریه  ما شوند، اما شکست قهرمانان کتاب  يه ث خندخورند باعکه شکست می 

 اندازد.می 

 : شکست باید در میان گذاشته شود 

شود این پیغام است که  یکی از مشکالت حکایات متداوم موفقیت که امروزه به خورد ما داده می 
دهد  نتیجه این است که وقتی موفقیت رخ نمی  شوند.موفقیت براي همه است و همه موفق می 

یوهانِس هاشوفر از   زند، کسی براي آن آماده نیست.افراد را می  يهو شکست مدام در خان 
هاي خود منتشر  اي از شکست دانشگاه پرینستون با آگاهی از این عدم تعادل، روي توئیتر رزومه 

اش و تشویق دیگران براي  ل ساختن پیشینه او این کار را کرد تا «تالشی باشد براي متعادکرد. 
خورد، اما این  کنم شکست می روبرو شدن با شکست.» او گفت: «اکثر کارهایی که امتحان می 

ام که گاهی این  آیند. متوجه شدهها به چشم می ها معموال نامرئی هستند، و موفقیت شکست 
 » راه است.بهشود تا دیگران فکر کنند که اوضاع من معموال رو باعث می 

بعضی از آنها   کند.هاي خود را منتشر می هاي تقریبا تمام شخصیتشکست  يه مقدس رزومکتاب 
براي مثال، مزمورنویسان، نه تنها به   کنند.شان را منتشر می حتی خودشان رزومه 

  طبیعتاً نه براي جشن   –خوانند  آنها سرود می   يهکنند، بلکه حتی دربار شان اعتراف می هاي شکست 
 ي ه آنها به طور چشمگیري دربارشان و کمک گرفتن از خدا.  گرفتن، بلکه براي غصه خوردن درباره

براي   این زندگی درست نبوده است، صادق هستند.  يه بخش عمدشان و اینکه چطور زندگی 
اند، شدهکند چطور در حالی که گناهکاران موفق  اعتراف می   78و    73مثال، آساف در مزمورهاي  
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آن را در طبق اخالص    يه او شکست خورده، که منجر به شکست او در ایمانش شده است. او هم
بعد خدا وارد   توانم از پس این به درستی بر بیایم.»گوید، «من نمی گذارد و در واقع می می 
خود را  ها و اهداف خود را به او یادآور شود و بعد آساف ثبات و تعادل روحانی شود تا وعده می 

توانیم با آنها  چقدر ما باید براي این سرودهاي شکست شکرگزار باشیم که می   آورد.به دست می 
گاهی  کنند بپذیریم که  آورند که تنها نیستیم و به ما کمک می پنداري کنیم و به یاد ما می همذات 

ور خدا بیاوریم  مان را به حضهاي کنند تا شکست غیرطبیعی بودن عادي است، و ما را راهنمایی می 
 و با دیگران نیز در میان بگذاریم. 

) بود. با  1: 1او «مرد کامل» (ایوب  دیگري از در میان گذاشتن شکست است. يه ایوب نمون 
هایی سرزنش کرد. بله، او در ابتدا محکم  او خدا را در بخشاینحال، وقتی رنج مفرط رخ داد، 

یت عظیم روحانی در برابر آزمایش عظیم روحانی  )، و بله، لحظاتی از موفق22-20ایستاد (آیات 
 يه داستان نیست؛ حتی بخش عمد يه اما این هم). 10-8: 23؛ 27- 23: 19وجود داشت (

هایی است هاي نادرست در زمان جواب هاي زیادي از کتاب او شامل نمونه داستان هم نیست. 
بار دیگر، ما از ثبت   کرد.ابراز می که او ناامیدي خود را به دوستانش، و حتی خدا و مشیت او 

شویم (اگرچه واعظین و نویسندگان غالبا دومی را  اوج و حضیض ایوب دلگرم می  يهصادقان 
 گیرند).نادیده می 

زندگی خودمان   يه کند تا درباردر میان گذاشتن روایات شکست این مردان ما را تشویق می 
پیچد را رها کنیم و با پیروي از  ه دنیا براي ما میهاي موفقیتی کبیایید نسخه  صادق و باز باشیم.

  مان را با دیگر ایمانداران در میان بگذاریم. هاي زندگی مقدس، باال و پایین اصیل کتاب  يهنمون 
 هاي فیسبوکی متفاوت خواهد بود! چقدر این با خیلی از حساب 

 : کند شکست، از شکست بدتر جلوگیري می 

شوم و آن این است که  کنم، متوجه یک چیز می زندگی خودم نگاه می  يه وقتی به گذشت
نه تنها از این طریق که من از آنها درسی    اند؛هاي بدتر جلوگیري کردههاي من از شکستشکست 
 بینیم.مقدس هم می ما این را در کتاب  ام، بلکه از طریق درس آموختن به دیگران نیز.آموخته

ما در  هاي مختلف شکست نخورده بودند، نطور بد در بخش اگر کلیساهاي عهدجدید ای
هایی براي دوري و  و قدم ها به آنان را نداشتیم که از آنها بیاموزیم مان این نامهمقدس کتاب 

چند کلیسا با درس گرفتن از نامه به قرنتیان   هاي مشابه برداریم.شکست  عدم تکرار 
چند کلیسا از   اند؟یزماتیکی جلوگیري کردههاي کارخورده، از افتادن به هرج و مرجشکست 

حفظ   خوردهشمردگی تنها از طریق ایمان، با نامه به غالطیان شکست عادل يه سازش بر سر آموز
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خورده، از شیدایی مفرط نسبت به  پولس به تسالونیکیان شکست  يهچند کلیسا با نام اند؟شده
خورده  مسیح به افسسیان شکست   يهچند کلیسا از طریق نام  اند؟هاي آخر، نجات پیدا کردهزمان 

هاي پطرس، از  چقدر از مسیحیان با شکست  اند؟در مکاشفه، به محبت نخستین خود برگشته 
 اند؟اعتماد به نفس مفرط حفظ شده 

و صداي آژیرهایی را بشنویم که از نابودي کلیساها و  مان نگاه کنیم توانیم امروز به اطراف می 
حتی الزم   اند.ها و پاکی اخالقی شکست خورده دهند که در ایستادگی بر آموزه شبانانی خبر می 

چند سال   هاي هشدار دهنده را ببینیم.نیست فراتر از زندگی خودمان را نگاه کنیم تا چراغ
هایی که  کار من دو بار، با بیماري  کار زیاد و فشار از دست رفت.  يه ش، سالمتی من در نتیجپی

کنم، اما به هر روي، وقتی به گذشته نگاه می   کردند، به بیمارستان کشید.ام را تهدید می زندگی 
روحانی  توانم ببینم که شاید خدا از مشکالت سالمتی من استفاده کرد تا از یک شکست می 

هاي  خدا حتی از شکست گرانبها باشد.    يه تواند یک هدیاز این جنبه، شکست می   جلوگیري کند.
 ).28: 8کند (رومیان مان استفاده می ما براي منفعت 

 : تواند بخشیده شود شکست می 

خوریم. بزرگترین سوال  از بسیاري جهات، سوال این نیست که ما کی، کجا، و چطور شکست می 
ها صرفا  همانطور که دیدیم، بسیاري از شکست   کنیم؟مان چه کار می هاي با شکست   این است که 

ما نه تنها باید آنها را    درسی براي یادگیري نیستند، بلکه گناهانی هستند که باید اعتراف شوند.
مان بیاوریم تا از آنها درس بیاموزیم، بلکه باید آنها را به حضور خدا بیاوریم تا به  به ذهن 

اعتراف ما را از تقصیر و   بخش هم هست.این سخت است، اما رهایی  شان بخشیده شویم.خاطر
به جاي   ). 13: 28بخشد (امثال کند و به ما از بخشش و پذیرفتگی اطمینان می شرم آزاد می 

مان، آنها را به روشنایی روز و پرتو خدا  هاي انکار، کوچک کردن، پوشاندن، و اجتناب از شکست
مان جرم به هر با دعا براي رحمت او، کنیم و آوریم و در حضور او صادقانه از آنها صحبت می می 

باشیم، اگر  فارغ از اینکه چقدر بد، چند بار، و چقدر احمقانه شکست خورده شویم. معترف می 
توانید شما می   ).9:  1یابیم (اول یوحنا  مان اعتراف کنیم، رحمت می هاي در حضور خدا به شکست 

تان در هر بخشی از زندگی را به حضور او بیاورید، و او شما را مثل برف سفید  هاي شکست 
یید اي  توانستم تغییري در یک سرود کریسمسی محبوب بدهم، آن را به «آه بیااگر می  کند.می 
 کردم.ها» عوض می شکست  يه هم

او صرفا نکات منفی ما را از  بخشد. بله، درست است.  نه تنها آن، بلکه مسیح کمال خود را به می 
بخشد و ما  او عدالت خود را به ما می  کند و بعد ما را در یک وضعیت خنثی رها کند. ما دور نمی 
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کمال مسیح به حساب ما گذاشته شده  ).  21  :5(دوم قرنتیان    دهدرا در موقعیتی مثبت قرارمی 
ما رخ   يه فارغ از اینکه چه اتفاقی در گذشت). 26-21: 3شود (رومیان و مال ما محسوب می 

کند، شکست  مان اتفاق خواهد افتاد، وقتی خدا به عنوان قاضی به ما نگاه می داده و یا در آینده 
بیند، بلکه عدالت؛ دلیلی براي  بیند بلکه کمال، شرارت نمی بیند، بلکه پیروزي، نقص نمی نمی 

هاي ما  شکست  با ایمان به مسیح، ). 1: 8بیند (بیند، بلکه دالیلی براي تجلیل می محکومیت نمی 
 شوند.با دستاوردهاي او معاوضه می 

 : کند شکست ما را تعریف نمی 

نه؛ نتیجه این است که   این امور، این نیست که ما دیگر هرگز شکست نخواهیم خورد. يهنتیج
شان  هاي ما، قوم خود را با شکست  يهدهندخدا و نجات  کند.شکست دیگر ما را تعریف نمی 

هاي تمام مقدسین عهد عتیق نگاه کنید، و با اینحال  به شکست شان.  ا ایمان کند، بلکه ب تعریف نمی 
ها نیست، بلکه آنجا تاالر شکست  کند.تعریف می 11ببینید که خدا چطور آنها را در عبرانیان 

شان ایمان آورد، اما از موفقیت آنها از طریق هاي آنان را به یاد نمی خدا لغزش تاالر ایمان است.  
آن    يه شکست همچنان بخشی از هویت ماست، اما دیگر بخش عمد  کند.تنها به مسیح، تجلیل می 

همچنان بخشی از حیات ماست، اما نهایی نیست، کالم آخر نیست، و بدون شک حرف اول  نیست.  
بیند و نباید  کند، شکست اولین چیزي نیست که می به قوم خود نگاه می وقتی خدا  هم نیست.

ما در مسیح عادل شمرده   بینیم.آن چیزي باشد که ما هم اول در خودمان و دیگر مسیحیان می 
 بیند و ما هم باید اول ببینیم.این هویت اصلی ما است. این چیزي است که خدا اول می   ایم.شده

 : کند تر می شکست، آسمان را نزدیک 

مان اعتراف کنیم، براي آنها بخشیده شده باشیم، و هاي فارغ از اینکه ما چقدر به شکست 
بارها و    مان را با عدالت مسیح معاوضه کرده باشیم، مادامی که در این دنیا هستیم، هاي شکست 

مان  چشمان شود دارد و باعث می این ما را فروتن و متکی نگه می  شکست خواهیم خورد. بارها
شود تا به آسمان نگاه کنیم، جایی که  باعث می اینها،    يه اما گذشته از هم  را بر مسیح نگه داریم.

بله، اما نه با   آوریم؟مان را به خاطر می هاي آیا ما آنجا شکست دهد.شکست هرگز دیگر رخ نمی 
اینکه صداي   اند و فقط برايدرد، بلکه فقط به عنوان اینکه با بخشش مسیح پوشیده شده 

 مان را باالتر ببریم.پرستش

و ما را نزد خدا و پدر   و ما را از گناهان ما به خون خود شست،  دینمای مر او را که ما را محبت م 
 ).  6- 5: 1(مکاشفه  نیباد تا ابداآلباد. آم یینه ساخت، او را جالل و توانا هَخود پادشاهان و کَ
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هاي اخالقی  شکست مان را از یک منظر کامال جدید خواهیم دید، نه فقط هاي ما همچنین شکست 
خدا را   ي ه ما مشیت حکیمان  مان را نیز.اي هاي ارتباطی و حرفهناامیدي مان را، بلکه و روحانی 

آن شغل شغلی یک فاجعه باشد،  يه خواهیم دید که اجازه داد آن رابطه خراب شود، آن مصاحب
کند  هاي ما را عوض می وقتی خدا قاب شکست   دست رفته، یا آن امتحانی که در آن رد شدیم.  از

گذارد، آنها از تصادفات انتزاعی زشت، به خود را دور آنها می  يه و قاب طالیی حاکمیت حکیمان 
 شوند.هایی زیبا تبدیل می طرح

هرگز. نه ما و نه هیچکس دیگر شکست   آیا ما آنجا هم شکستی را تجربه خواهیم کرد؟ نه؛
هایی هستند که از چشمان ما پاك  هاي ناامیدي نیز بخشی از آن اشک اشک  نخواهد خورد.
موفقیت  آسمان یک داستان عالی و طوالنی از موفقیت خواهد بود:  ).  4:  21مکاشفه  خواهند شد (

اي، اخالقی، موفقیت روحانی، موفقیت فکري، موفقیت جسمی، موفقیت روابط، موفقیت حرفه 
 موفقیت کلیسایی. 

ان  مان باید ما را به سوي مسیح ببرند، اما باید ما را مشتاق آسمهاي کنونی بنابراین، بله، شکست
ناامیدي براي همیشه نابود خواهد   يه ، تا به روزي بشتابیم که درد شکست و شکنجنیز بسازند

 شد.
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