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 انلجاح احلقييق 
 ب�ك بارسنس بقلم 

  ، مينا علِّ مُ و  وأجدادنا،  هاتنا،وأمَّ   ،تشجيع من آبائنا اللكمات    ماعسكأطفال، أحببنا    .رائع  عملعمل عظيم.  أحسنت.  
  ة عندما قمت بعملٍ حبَّ متلئ بامل المُ واحتضان أ�ِّ   متلئة بالرضا والتشجيعمُ ال  أيبابتسامة    ر باعزتازٍ �ينا. أتذكَّ درِّ ومُ 
يُ جيِّ  يُ د. واحلق   نا عيشجخر�ن بتيقوم اآلأن  . �ن �ب  دعمٍل جيِّ قمنا ب  نا إنَّ   نلا قال  قال، كبالغ� ما زنلا نر�د أن 

 ناجح�.  عندما ن�ون

 أن ن�ون ناجح�لة يف  تأصِّ مُ   لقد أعطانا اهللا رغبةً 
ً

 ا وظف� وطالبً ومُ   ا وأجدادً   وآباءً   و�ساءً   . نر�د أن ن�ون رجاال
د أن ننجح.  ه من اجليِّ نا نعلم أنَّ ، ول�ن ألنَّ ننجح  د أنمن اجليِّ   ه�د أن ننجح ليس فقط ألنَّ ناجح�. نر  مؤمن�و

عملنا لة، ونر�د  مَّ هن من إاعلة أنفسنا واعئالتنا. نر�د أن ت�ون حياتنا مُ نتم�َّ   ليكونر�د أن ننجح من أجل أمننا 
� انلهاية و  نبذل قصارى جهدنا . نر�د أن ن�ون موضع تقدير واحرتام وحب. �ن ال نر�د أن  ا همًّ مُ أن ي�ون  

 بل  اخلاطئة.    األمور نفشل، وال نر�د أن ننجح يف
ُ

و��ون    ا دث حياتنا فرقً نر�د أن نفعل األشياء الصحيحة وأن حت
 . ا حقيقيًّ  ا تأث�ً  عملنا ل

الكهما  أن انلجاح ادلنيوي هو لك ما يهم.    ابلعض اآلخر �عتقد  و�رة بطبيعتها.  يقول ابلعض إن الرغبة يف انلجاح رشِّ 
،  س قدَّ وفًقا للكتاب المُ د  حدَّ أعطانا اهللا الرغبة يف انلجاح، ومن خالل السيع تلحقيق انلجاح المُ لقد  ىلع خطأ.  

المُ  فإن انلجاح  املجد خلالقنا. ومع ذلك،  المُ د  حدَّ �لب  للكتاب  يبدو دائمً   سقدَّ وفًقا  اهللا إن  للعالم.    ا �احً ا  ال 
  ذلك   ال يع� اهللا.    نظر   يفر وانلجاح  ا ثماإل  ا دائمً   األمانةتع�  حقييق.  �اح  فهذا  ،  خالصاإلو  األمانة  يدعونا إىل

ال   يفانلجاح    ا دائمً  القدس جلعل طر�قنا    ا يوميًّ   نتلك  و�ن  مناءأإىل أن ن�ون  اهللا  يدعونا  .  برشنظر  الروح  ىلع 
الرب  و�ينما ننتظر عودة    .) ٢٥:  ١١٨؛ مزمور  ٨:  ١�شوع  (نا  جدملجده، وليس مل  ادً جيِّ   ا �احً   تلحقيقوبانلجاح    ا مزدهرً 

صنا  لِّ حىت �سمع ُ�   ا دائمً   مناءأن�ون    نلجتهد أنلنجاح احلقييق وانلهايئ،  لالوحيد    نا ؤا رج �سوع املسيح، اذلي هو  
ا : "نلا  يقول َها  نِِعمَّ ُّ�

َ
َعبْدُ  أ

ْ
اِلحُ  ال ِم�ُ  الصَّ

َ
 . ) ٢٣: ٢٥مىت  (" األ

 

هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "

 .بقلم جون اكلفن) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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