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 � هاملانلجاح 
 � ي وات�إير�ك بقلم 

��من انلجاح امله� يف  وأو العالقات أو الوظائف.   ةواألموم  ة األبوَّ   �االت�سىع مجيًعا تلحقيق انلجاح سواء يف  
ح أن ينجح.  رجَّ كفاية ولفرتة اكفية، فمن المُ ال  بما فيه  ه إذا عمل املرء باجتهادقلب احللم األمر��ي، واذلي ُ�َعلِّم أنَّ 

ة؟ هل هو مقدار املال اذلي �نيه؟ �م عدد األشياء اليت �َّ ة ُم وجهة نظر مسيحيَّ ل�ن كيف نقيس انلجاح من  
 نمتلكها؟ هل هو يف عدد األشخاص اذلين يعتقدون أننا ناجحون؟ 

تم اإلعالن    ا ل اثن� منهم اكنوا أمناء، ل�ن آخرهمثالثة عبيد، أوَّ عن    لٍ ثَ �سوع بمَ الرب  �ربنا    ٣٠-١٤:  ٢٥يف مىت  
د  السيَّ   ا ما أو�ه إيلهم  عبدانان الهاذدهم يف رحلة طو�لة، أخذ  ه عندما اغدر سيِّ مناء ألنَّ أ  ل�األوَّ ه غ� أم�. اكن  أنَّ 

باملز�د.   ا د مرسوًرا، وعهد إيلهماكن السيِّ فرحًبا كبً�ا. ثمار االستق د، اكن قد حقَّ عند عودة السيِّ وبعناية.  اهواستثمر
ده ودفنها  سيِّ  ، أخىف أموالعدم اهتمامه. يف سبيل خوفه ىلع نفسه وي�رمه ولم   دهسيِّ   ل�ن العبد اثلالث لم �ب
ده  اخلادم ىلع سيِّ   اهلقأده. ي�شف احلديث اذلي  ستثمرة إىل سيِّ مُ الغ�  د، أاعد األموال  يف األرض، وعند عودة السيِّ 

د يف تو�يخ وطرد العبد  رشع السيِّ فده.  ، و�اتلايل أهدر العبد وقته وثقة سيِّ ي�رمهده حًقا ولم  أن العبد لم ُ�ب سيِّ 
  م�.األغ� 

المَ    ثَ يطرح هذا 
ً

ل، �د اإلجابة يف  ثَ دنا السماوي ون�رمه؟ وفًقا للمَ مث� لالنتباه: إىل أي مدى �ب سيِّ ل سؤاال
 ليس يف حقيقة أن �لاألوَّ  يندنا باملواهب والكنوز اليت أو�ها إيلنا. ي�من �اح العبد الطر�قة اليت �دم بها سيِّ 

  ا د. ال يمدحهمالسيِّ ما  هلأعطاهما  هما اكنا ببساطة أمناء فيما  رحبة ول�ن يف حقيقة أنَّ عملهما أسفر عن نتيجة مُ 
 ا رب�ته هلمفأمناء.    ا د كونهمجرَّ �ال االستثمار ول�ن لمُ و القدرة ىلع انلجاح يف اعلم املال    ا دليهم  �سوع ألنَّ الرب  

ِمُ�". ماذا يُمما  �  
َ
اِلُح َواأل َعبُْد الصَّ

ْ
َها ال ُّ�

َ
ا أ �ن أن ي�ون  �ب أن نرغب مجيًعا يف سماعها يف يوم �يئه ثانية: "نِِعمَّ

 يقول نلا ذلك؟ وهو �سوع  الرب  أطيب من سماع 

ة من  هو عطيَّ و  .العمل يشء طبييعفيف ضوء ذلك. لقد خلقنا اهللا للعمل والراحة.    امله��ب أن يُنظر إىل انلجاح  
��من يف صميم مع� أن ن�ون �لوق� ىلع صورة اهللا. لقد عمل اهللا بنفسه ثم اسرتاح. واإل�سان، اكبن واهللا،  

). السبب اذلي �عل  ٣١:  ١٠كورنثوس    ١ملجد اهللا (لك  ال   –� �لوق ىلع صورة اهللا، �ب أن يعمل و�سرت�ح  أم
ر أيًضا ىلع أجسادنا  ر ىلع أرواحنا فحسب، بل أثَّ ة لم يؤثِّ ة يف اخلطيَّ ا هو أن سقوط البرش�َّ انلجاح أحيانًا هدفًا وهميًّ 

السقوط. مثلما   ا نلحبها لم نعد �ب األشياء اليت ُخلقنَ وعقونلا.   ال�ين اختربهما آدم قبل  الرباءة وانلقاء  بنفس 
ضطر�ة حيث ينمو  ب السقوط يف عالقة مُ عالقتنا باخلليقة لكها. �سبَّ رت  تأثَّ ة، كذلك  رت عالقتنا مع اهللا باخلطيَّ تأثَّ 
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قلق، الشوك واحلسك اآلن ب� األزهار املوجودة يف خليقة اهللا. اغبًلا ما �تلط العرق اذلي �سيل ىلع جباهنا بال
ه من  حيث يُضاف لعملنا العديد من اإلحباطات وخيبات األمل. أحيانًا يبدو االستياء من أعمانلا عظيًما دلرجة أنَّ 

 
َّ

�ِح  : نرفع أيدينا مع اكتب سفر اجلامعة ونعلن أنالصعب أال لُكَّ بَاِطٌل َوَ�بُْض الرِّ
ْ
  ).١٧: ٢" (جامعة "ال

ر أنفسنا بعدم انلظر إ ه من الصحيح  كما ينظر إيلها العالم. يف ح� أنَّ   –حىت انلجاح–ىل األشياء  وهنا �تاج أن نَُذكِّ
، بما يف ذلك شياء وجهة نظرنا �شأن لك األعمل املسيح يفدينا و�غ�ِّ   لك ما نقوم به، فإنَّ   لخلَّ أن آثار السقوط تت

تنا فيه و�ذلك �احنا.  ة واملوت، فقد جعلنا خليقة جديدة حيث توجد هو�املسيح قد انترص ىلع اخلطيَّ   أعمانلا. ألنَّ 
ه بقدر ما تتم أعمانلا الصاحلة باإليمان والطاعة جتاه اهللا، فإنها ترضيه وجتلب هل  وستمنسرت أنَّ   إيمان  �ربنا إقرار

  ). ٦، ابلند  ١٦الفصل  املجد واإلكرام. ول�ن ما �عل أعمانلا الصاحلة مقبولة يف انلهاية دلى اهللا هو قبوهلا "فيه" (
 ُ ة، بما يف ذلك العمل اذلي نقوم به يف وظائفنا، ىلع أنها يف املسيح، و�ينما يفعل  رس اهللا أن ينظر إىل أعمانلا الصاحل �

ه يف نظر اهللا  ه يع� أنَّ ا يف هذه احلياة ىلع اإلطالق، ولكنَّ ذلك فإنه �رُس بنا. ال يع� هذا أن عملنا سيكون مثايلًّ 
  يص�   من خالل وجودنا يف املسيح فقط  ه  عندما ندرك أنَّ   قييق انلجاح احل   أن �د   يم�نمريض ومقبول. وهكذا،  

  نا يف املسيح، فعملنا "حتت الشمس" قد افتُدي وهو ُمرس يف عي� اهللا. هللا. ذللك، ألنَّ  مرضيًا أي يشء نعمله 

ريض  ة السيع للعمل بطرق تُ ىلع هذا األساس لكوننا مفدي� يف املسيح من خالل اإل�يل، ندرك مجال وأهميَّ   بناءً 
أيًضا    مناهللا. لم يفدنا اهللا ببساطة   "َ�ْلُوقَِ� يِف    :فإننا   ١٠:  ٢وفًقا ألفسس  أمر ما.    من أجلأمر ما، بل قد فدانا 

َها ِليَكْ �َْسلَُك ِ�يَها  َعدَّ
َ
ْ�َمال َصاحِلٍَة، قَْد َسبََق اُهللا فَأ

َ
وظائفنا. لقد أاعد اهللا    باتلأ�يد  �شملهذا    ."الَْمِسيِح �َُسوَع أل

   .ا ىلع صورة املسيح ومنحنا القدرة ىلع العمل بطر�قة ترضيهخلقن

بقوهل: "لقد    السبت  ميو   �فظاذلي اكن    )Eric Liddell(   إر�ك يلدل اء اإلسكتلندي املشييخ الشه�  ر العدَّ يُذكَ 
ة ىلع اإلطالق، ته". يف ح� أن معظمنا لن �شارك يف األلعاب األوملبيَّ جعل� اهللا رس�ًعا. وعندما أر�ض أشعر بمرسَّ 

بما يف –يلدل يُم�ن أن يُقال من قبل لك شعب اهللا. لقد خلقنا اهللا يف املسيح �سوع ألعمال صاحلة    فإن ما قاهل
  نطاق ع  وسيتلة اهللا.  وعندما نقوم بهذه األعمال بأفضل ما دلينا من قدرات، �ب أن �شعر بمرسَّ   –ذلك وظائفنا 

أ   إنَّ فالتشبيه؛   أو ��  الرتقية،  السباق (�صل ىلع  فوزنا يف  ليس  أو  األهم  املال،  من  قدر  أ�رب    ىلع  صل� �رب 
ه يف لك يشء نعمله. �ب أن ي�ون  اهللا لنرسَّ   ها نلا نا �سىع جاهدين بأفضل ما دلينا من قدرات منحمنصب)، ولكنَّ 

ليس �اًحا كما يقيس    هإنَّ   .ال يُم�ن قياسه �سهولة  يقيقانلجاح احل ف�رس اهللا.  ما  نا هو نفسه أ�رث  �رسَّ   ما أ�رث  
ا بها عندما ال  �ن  نلجاح. باألحرى،  العالم  نقوم  اليت  الصغ�ة  للقيام حىت باألشياء    أحد   براقيُ �سىع جاهدين 

 ح أن دلينا عالقة صحيحة مع اخلليقة، واألهم من ذلك، مع � اخلليقة. بطر�قة ت�رم اهللا وتوضِّ 
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رنا الكتاب المُ  ة  انلجاح ال يأيت فقط بقوَّ   دهر. إنَّ اهللا وحده يمكنه أن �عل عملنا يز  س مراًرا وت�راًرا أنَّ قدَّ يَُذكِّ
اهللا وحده هو اذلي ين�. يف أعمال    سواء اكنت وظائفنا داخل الكنيسة أو خارجها، فإنَّ و.  قدرة إرادتنا أو ب  أيدينا 

، توجد أوقات نعمل فيها جبد من أجل إكرامه، ومع ذلك ال نرى ثمار أعمانلا كما نرغب.  تماًما عنايته احلكيمة  
الرغم من تقص�نا.  ىلع  ومع ذلك �عل اهللا عملنا يزدهر    ،ًدا أو بأمانة كما ينبيغفيها جيِّ   هناك أوقات أخرى ال نعملو

علينا أن �تهد ل�ى األشياء بل  ة.  من أجل ذلك ال �ستطيع قياس انلجاح ببساطة عن طر�ق قياس انلتائج املرئيَّ 
باحل  بها، ليس  اليت يقيسها اهللا  بالطر�قة  اليت يراها اهللا ونقيس األشياء  ة ول�ن حبكمة  كمة األرضيَّ بالطر�قة 

 . القدس الروح

هو جانب من جوانب عمل امللكوت. لك عملنا قادر ىلع    ،ته بغض انلظر عن ماهيَّ   ، هذا الصدد، فإن لك عملنايف
راقب. هلذا السبب، �ب ىلع املؤمن�  ة أمام اعلم يُ جلب اإلكرام واملجد هللا وأن ي�ون جانبًا من شهادتنا املسيحيَّ 

 فًدا.  جيِّ   أن يعملوا جبد وأن يرتاحوا 
َّ

 أنه لم �لقنا للعمل فقط. الكهما مهم. ىلع الرغم من أن اهللا خلقنا نلعمل، إال
نا يف يبدو أنَّ ن من ستة أيام من العمل و�وم راحة واحد.  يتكوَّ   اكن ىلع آدم أن ي�ون دليه أسبوع عمل ثابت واضح

�تهدين يف عملنا، أو نصبح  غ�  ن�ون نا نرتاجع إىل مارسات الكسل وا أنَّ ثقافتنا قد ا�رفنا إىل أقىص احلدود: إمَّ 
توقُّ عمل  المدم�   اليت    احةورف  بال  انلاهللا.    قصدها بالطر�قة  هذين  من  أي  يعترب  صحيًّ كتابيًّ   ج�هال  أو  ا. ا 

االمتناع عن العمل جبد و�خالص هو إن�ار فع� للك من مجال اخلليقة و�ذلك اجلمال األعظم للفداء يف املسيح.  ف
أجسادنا و�ذلك أرواحنا   ،� يشء فينا �تاج إىل راحة ومته الاكملة، ثبََّت اهللا أسبوع عملنا براحة السبت.  يف حكف

 أيًضا. 

ع به يف لك ما نقوم به، �تاج إىل الراحة من أعمانلا يف هذا العالم �شلك منتظم من جهودنا تلمجيد اهللا واتلمتُّ   كجزءٍ 
إن  ًدا للسماء.  الراحة والعبادة يف يوم الرب تعطينا طعًما رائًعا وُمتجدِّ فبار�ة نفسها.  والرت�� ىلع راحة السماء المُ 

ة اليت أثقلت اكهل  يًدا ُمدان� بدون رجاء يف الفداء من لعنة اخلطيَّ ا عبف كما لو كنَّ العمل دون راحة هو اتلرصُّ 
بأمانة هو إن�ار عم� العمل  االمتناع عن  فإن  ُخلقنا وأعيد خلقنا ىلع صورة اهللا.  أنَّ   أعمانلا، ومع ذلك  إن  نا 

ة بقدر ما إنها فرص الستخدام "مواهبنا" بأمانة وجديَّ بل  د وسيلة إلاعلة أنفسنا واعئالتنا،  رَّ وظائفنا إذن ليست ُ� 
 .اهللا   ملجد ذلكو�  – اإلماكن

 

إير�ك  ادل لكنيسة  يوات�كتور  األسايس  الرايع  هو  (املشيخيَّ   احلصاد�   Harvest Orthodox Presbyterianة 

Churchبمدينة سان والكرازة  ومدير مر�ز اإلرسايلَّ ،  والية اكيلفورنيا   مار�وس، يف  )  ر��ا  أم  وسط  ةيَّ ب�لات 
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(لاله  حةصلَ المُ  والية  ،  داير  بمدينة  )Mid-America Reformed Seminaryوت  مُ يف  وهو  كتاب  ؤلِّ إنديانا.  ف 
 .)The Drama of Preaching( "دراما الوعظ"

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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