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 انلجاح الكتايب
 إيان دوجيدبقلم 

االزدهار املادي،  — ة معينةة وعملي  ما معىن انلجاح؟ اعدة نفكر أن انلجاح يشتمل الوصول إىل أهداف شخصي  
، إلخ. حنن نقيس انلجاح حبسب مقدار تليق االحرتام، أو الوصول قويةاكتساب احرتام الزمالء، تأسيس اعئلة 

أو الشعور بعدم  الوصول للغىن، أو أن يالحظنا انلاس. بينما يعين الفشل الفقرللقمة، أو نيل اعجاب انلاس، أو 
ع اخلزي. حىت يف اخلدمة، يف الكثري ضوميف أو بأننا غري حمبوبني، أو أن نكون  ةاألهمية، اإلحساس بعدم الشهر

سمعة القس أو الواعظ اجليد، بينما ب قرتنةكبرية أو تنمو عدديًا برسعة، م كنيسةمن األحيان نقيّم "انلجاح" ىلع أنه 
 يعين "الفشل" رعية صغرية أو متناقصة أو االضطرار لرتك الكنيسة بسبب املشالكت أو االختالف يف االجتاهات.

. قد يمتلك أشخاص خمتلفنيبطرق خمتلفة من قبل اجلوانب املختلفة تلعريف انلجاح هذا  تصنيفيتم بالطبع 
. قد يبدو أن ًقاحة، وهو األمر الوحيد اذلي يعنيه ك يشعر بالفشل ألنه يفتقر للشعبي  شخص لك يشء ماديًا ومع ذل

ة، يوجد قساوسة شخًصا آخر ال يملك شيئًا ومع ذلك يشعر بانلجاح ألنه حقق أهدافه يف جمال آخر. يف احلياة الكنسي  
، بينما بعض هؤالء اذلين شهرةلكنائس كبرية ال يشعرون بانلجاح ألنهم حيسدون حالة تلك الكنائس األكرث 

"انلجاح"  إن .الصغرية يشعرون بالرضا يف سعيهم ملحبة هؤالء اذلين وضعهم اهلل حتت راعيتهم الكنائسيرعون 
 حاتلنا الشخصية وحالة من هم حونلا. او"الفشل" هم تقيمان شخصيان بشلك كبري، نقيم بهم

ناحية، اعدة نستخدم عصا جاح والفشل بشلك ضعيف. من ومع ذلك، فمن الواضح أن البرش حيكمون ىلع انل
ون أي ال يتلق   — األغنياء، األقوياء، املؤثرين، واجلذابني — ن حنكم عليهم أنهم "ناجحون"القياس اخلاطئة. م  

 — همنياملغري ، واألشخاص منيط  حالفقراء، امل — ن نزدري بهم كفشلةاعجاب خاص يف ملكوت اهلل. بينما م  
 — العالم لكه نربحن يهتم بهم اهلل بشلك خاص. حبسب ما قاهل يسوع، من املمكن أن من األحيان م  هم يف الكثري 

ة هذه العملي   أثناءومع ذلك تفشل يف احلياة ألنك خترس نفسك  — ة تقريبًابرشي  أن تنجح حبسب قياس لك عصا 
، ومع ذلك ماكنتك، وعالقاتك، و(. يف نفس الوقت، يعلن يسوع أنه من املمكن أن خترس لك ممتلاكتك26: 16)مىت 

 (.30–28: 10يف عالقتك مع اهلل )مرقس  — تنجح فيما يهم حًقا

عالوة ىلع ذلك، اعدة نقوم بفرض أحاكم غري ناضجة. حنن حنكم ىلع أساس الشلك الظاهري احلايل، نقيّم انلاس 
ىك يف هذا العا نتيجةوكأننا نعلم  ممن  ، حيث بعض  لم ولكن يف العالم اآليتقصتهم. يف الواقع، إن نهاية القصة لن حتح

 نيل"( سيكونون أو  ون)"فاشل ونممن حنكم أنهم آخر غريهم، بينما نيسيكونون آخرلون )"ناجحون"( أو  اآلن هم 
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نفسها رأًسا ىلع عقب ليست يه  اهلل املقلوب ملكوتانلجاح يف  إن مقاييس(. 31: 10يف ملكوت اهلل )مرقس 
 رض.عرصنا احلا يسمقا

 اآلن والبسطاءالفقراء  فيصبحة ىلع رأسها احلكمة اتلقليدي  ببساطة ة ال تقلب إن احلكمة الكتابي   بكل تأكيد،
. يوجد بكل تأكيد أشخاص يف الكتاب يف احلاليتم استقصائه ماكنة ، بينما أي شخص دليه غىن أو تلقائيًا ناجحني
، خدم هؤالء الوسط غري املؤمنحبكمة، مثل يوسف ودانيال. حىت يف  موقاستخدموا غناهم أو مركزهم املر املقدس

بأمانة يف أىلع مستويات احلكم. ومثلهم، استخدم يوسف الرايم غناه يلوفر القرب ليسوع بعد صلبه  الرجال الرب  
للرب  املاكنة، األمر املشرتك بني هؤالء الرجال اكن خدمتهم وأ(. ولكن ما هو أكرث من الغىن 59–57: 27)مىت 

 ومللكوته أواًل، باملصادر اليت أعطاها هلم.

الراحة،  — هذا معىن انلجاح من منظور كتايب، بكل تأكيد. بدالً من خدمة أهداف ملكوتنا الشخيص، أيًا اكنت
هو مستعد أن يضيح بأي من هذه األمور، أن فالشخص انلاجح يضع ملكوت اهلل أواًل.  — والقبول، واملال، إلخ

يوًما ما  احسابً هلل كمصادر هو وكيل عنها، وسيقدم عنها ا من أجل دمة اهلل، أو أن يستخدمهموقفت يف طريق خ
بل صادر، أيًا اكن نوعها. املالوكيل األمني ليس هو الشخص اذلي استأمنه اهلل ىلع أكرث إن (. 30–14: 25)انظر مىت 

 (.21: 25هو الوكيل األمني ىلع املصادر اليت استحؤمن عليها )مىت 

 مورًداأن يكون  زنلكبري جيب أن يسأل كيف يمكن هلذا امل مزنلاذلي استحؤمن ىلع  وباتلايل، فالشخص
ة أو استضافة مرسلني زائرين. الشخص اذلي دليه مواهب يف استضافة أحداث كنسي   ربما من خالللملكوت، ل

نفسه  يستفيد هوعمالئه واملجتمع كما  يستفيد منهعمل  أسيسإدارة األعمال جيب أن يستخدمها حبكمة تل
شخصيًا. الشخص اذلي يستطيع احلديث جيب أن يفعل هذا بطرق تبين انلاس: قد يشتمل هذا ىلع الوعظ، ملن هم 

أيًضا أن يكون لكمة طيبة يف الوقت املناسب ألم شابة تعاين أو لشاب ضال.  ولكن يمكن ،مدعوون هلذا العمل
  انلجاح.لكثريين حونلا ومع ذلك يه تشلِك توجد طرق كثرية خلدمة ملكوت اهلل واليت تتجنب مالحظة ا

، فإن 1يف لكمة اهلل. حبسب مزمور  خوالرتس   لاتلأص   يفن انتباهنا عبسهولة  يغيبأحد جوانب انلجاح اذلي ل مث  يت
بها  لهجونة لألشخاص انلاجحني )"املباركني"(. هؤالء انلاس يستمتعون بكلمة اهلل، يهذه يه العالمة املفتاحي  

(. كما أنهم سيكونون حكماء يف 2: 1ة ناموس اهلل كما يف مجال اإلجنيل )مزمور يف حكم متأملنينهاًرا ويلاًل، 
(. هؤالء األشخاص يزدهرون مثل شجرة تستىق املاء جيًدا، وورقها أخرض وثمرها وفري يف موسمه 1 اآليةعالقاتهم )

 يعين أن هؤالء انلاس يسهل (. هذا ال6–5 اآليات(. هؤالء انلاس يثبتون يف االختبار انلهايئ، أي يوم ادلين )3 اآلية)
 وابد ن، واذليلألرشاراالزدهار احلايل  بسببقرب من اتلعرث  73. اكتب مزمور احلارضرصنا عإجيادهم دائًما يف 
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ريى ل(. احتاج هو أيًضا أن يطور منظور طويل املدى 4–2 اآليات)انظر األتقياء  يعاينبينما اكن  ونيزدهر موكأنه
 (.20–17 ياتموعتني )اآلاملصري انلهايئ للمج

لكمة اهلل نهاًرا ويلاًل؟ يف حًقا  يلهجا أي من  ر أحد منا أن يصل إىل مثل هذا املقياس من انلجاح. بالطبع، ال يقد
لفاز. اتلفالم، أو األكتب، أو الاإلنرتنت، أو  تاكن بأمور ذات قيمة وأهمية أقل، سواء يًعاننشغل رسمعظم الوقت 

عطيت نلا، سواء ا أمني حًقا يف املوان من  م  
ح
اخلري  لفعلالفرص  هدرنوقتنا، أو مواهبنا، أو كزننا؟ حنن  تاكنهب اليت أ

من هذه األمور ىلع أنفسنا وىلع راحتنا الشخصية. حبسب مقاييس لكمة اهلل،  هائلة اتكمي ننفقلآلخرين، بينما 
 (.30: 25خلارجية )مىت ، نستحق أن نحلىق يف الظلمة االونبط  لكنا وجب علينا الفشل، حنن عبيد 

. ابلاب واسع ومفتوح إيله ومع ذلك، فإن مجال ملكوت اهلل يكمن يف أن انلجاح غري مطلوب من أجل ادلخول
 — أواًل وأخرًيا( يف االحتفال والعيش املرسفاهلل فعليًا  موارد)واليت يه  مواردهمللفاشلني والضالني، ملن بددوا 

يل لألشياء اليت اكن من املمكن أن نبارك بها آخرين بغىن. هذه أخبار سارة أو، يف بعض احلاالت، يف االكتناز ابلخ
األشياء اليت ستصدأ،  — ةنلا، ألنه بداًل من أن نطلب ملكوت اهلل أواًل، فإن قلوبنا تعلقت كثرًيا باألمور األرضي  

قديرنا الشخيص بينما ة وتة. سعينا وراء سمعتنا الشخصي  بداًل من األشياء ذات القيمة األبدي   — وتنكرس، وتفسد
 جتاهلنا مطالب جمد اهلل يف حياتنا وممتلاكتنا.

هلذا السبب، حنتاج بشدة للنجاح اذلي حققه يسوع املسيح عنا. هو لم يبدو جناًحا باملنطق املعتاد هلذا العالم. لقد 
ن يرشد جمموعة صغرية سطبل يف املجتمع األدىن ىلع حافة العالم املتحرض. واكإاملجد السماوي وودل يف  رواقترك 

ن منهم هو األعظم بينما اكنوا يفشلون يف فهم من اتلالميذ اذلين اكنوا يتشاحنون فيما بينهم بشلك مستمر حول م  
أنهم قابلوه ىلع اإلطالق. ثم  أنكروا وا مجيعهم عن يسوع وهربوا، يف بعض احلاالتأبسط تعايلمه. يف انلهاية، ختل  

عىت املجرمني البشعني واملحتقرين. ليست هذه السرية اذلاتية أل خمصًصااذلي اكن  لب ىلع الصليب، وهو العقابصح 
 اليت يعتربها العالم "جناح".

خاصته. حفظ  من أجلحياته  باذالً إال أنه يف لك هذا، سىع يسوع يف طلب ملكوت أبيه فوق مصاحله الشخصية، 
نًا أن اثلمن اذلي دفعه تودع روحه يف يدي ابيه، متيقِ لكمة اهلل يف قلبه واستمتع برشكته مع اآلب. ويف نهاية أمله، اس

قيم بنرصة، وصعد إىل السماء، حيث 
ح
، ستجثو اسمه اآلن فوق لك اسم. يوًما دج  يتمسيحقق أهدافه. بعد ثالثة أيام أ

 تعرتف أنه هو املقياس احلقييق للنجاح.لك ركبة أمامه و
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بما حنققه مقياس جناحنا  ال يمكن تعريف. لألبدمجده يرتبطون بن هم متحدون باملسيح كنتيجة هلذا، فلك م  
ولك ما نلا يف خدمة  أنفسناننفق  يكهنا ىلع األرض. لقد تم تعريفه بالفعل حبقيقة أننا يف املسيح. إن هذا ما حيررنا 

صليبنا  حنمليك ما حيررنا أيًضا من اإلحساس باذلنب الساحق بشأن فشلنا يف املايض واحلارض  ملكوت املسيح. وهذا
فيف انلهاية ال يهم يشء. ما يهم هو حقيقة أن املسيح قد  — أيًا اكن املقياس — ونتبعه. سواء "جنحت" أو "فشلت"

ألمني أحبين وبذل خمليص ا ال يستند ىلع أمانيت بل ىلع حقيقة أنالوحيد وافتخاري رجايئ فيف ماكين. و ،ألجيلجنح 
أو حيتاجه  —هذا لك انلجاح اذلي احتاجه  .كنت غين أو فقري، مشهور أم جمهول، ضعيف أم قوي ، سواءً نفسه عين
 ىلع اإلطالق. — أي شخص

 

مدينة فيالدلفيا، والقس املؤسس لكنيسة  ادلكتور إيان دوجيد هو أستاذ العهد القديم يف لكية وستمنسرت لالهوت يف
 "هل يسوع موجود يف العهد القديم؟" بوالية بنسلفانيا. وهو مؤلف كتاب املسيح املشيخية يف مدينة جلينسايد،
(Is Jesus in the Old Testament?). 

 

 .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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