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 موفقیت حقیقی 
 پارسونز  ركاب نویسنده:

آمیز والدین، پدر بزرگ و مادر  احسنت. در دوران کودکی عاشق شنیدن کلمات تشویق عالی بود.    ت آفرین، کار
معلمین و مربیان خود بودیم. من به خوبی لبخند رضایت پدر و آغوش پر مهر مادرم را براي انجام دادن  بزرگ،  

تیم از دیگران  یک کار خوب به یاد دارم. حقیت امر این است که به عنوان افراد بزرگسال هنوز هم مشتاق هس
گویند، آفرین، کارت عالی بود. ما دوست داریم در زمان موفقیت مورد تشویق دیگران قرار  بشنویم که به ما می 

 بگیریم.  

خواهیم مردان، زنان، والدین، اجداد، کارمندان،  خداوند به ما یک تمایل طبیعی براي موفقیت داده است. ما می 
باشیدانش موفقی  مسیحیان  و  فقط  م.  آموزان  اینکهنه  می   براي  ما  به  خوبی  احساس  چون  موفقیت  بلکه  دهد، 

دانیم موفق بودن خوب است به آن تمایل داریم. ما براي داشتن یک زندگی در امنیت و برآورده کردن نیازهاي  می 
مان  ایهخواهیم کارخواهیم به زندگی خود اهمیت بدهیم و می ما می خواهیم موفق باشیم.  خودمان و خانواده می 

ها، احترامات و محبت دیگران هستیم. ما دوست نداریم بهترین خود را انجام  مشتاق دریافت قدردانی   امهم باشد. م
خواهیم کارهاي درست را  مایل نیستیم در اشتباهات موفق باشیم. می   اي حاصل نکنیم و اصال دهیم ولی نتیجه 

 براي زندگی خود انجام بدهیم و شاهد تغیرات چشمگیر باشیم.  

گویند، اشتیاق موفقیت به خودي خود شریرانه است. بعضی دیگر موفقیت دنیوي را تنها موضوع بااهمیت  بعضی می 
اشتباه هستند. خمی  ما داده است،  دانند. هر دو گروه در  به  را  اشتیاق موفق شدن  زمانی که  داوند  تالش  پس 
با این  آوریم.  الق خود به همراه می جالل را براي خدر موفقیت    کنیم معنی موفقیت را از کالم خدا تعریف کنیم می 

به    آید. خداوند ما راحال تعریف موفقیت از دیدگاه کتاب مقدس همیشه از دید این جهان موفقیت به نظر نمی
  اما  وفاداري خوانده است و این موفقیت حقیقی است. وفاداري از منظر خداوند به معنی ثمرآوردن و موفقیت است.

القدس  همیشه به معنی موفقیت نیست. خداوند ما را به وفاداري روزانه و اتکاي به روح وفاداري  ها  از دید انسان 
همچنان که  ما  ). و  25:  118؛ مزمور  8:  1شع است (یو  آن هم براي جالل خودش خوانده  ، براي سعادت و موفقیت

که همواره    کنیمسعی می   ، هستیمموفقیت حقیقی و نهایی است    یگانه امید براي   که در انتظار بازگشت مسیح  
:  25گوید، ”آفرین اي غالم نیک متدین“ (متی ي خود را بشنویم که می دهندهتا زمانی که صداي نجات   بمانیموفادار  
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تاك و کشیش ارشد کلیساي سنت اندرو در استنفورد، فلوریدا، است. او  دکتر بارك پارسونز ویراستار مجله تیبل 
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