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 موفقیت دنیوي 
 نِیت شوردن  نویسنده:

(حتماً موفق    واقعاً انتظار این نتیجه را در مورد شخصی که در دوران دبیرستان نظرها در موردش اینطور بود "
 ".نداشتم) دشومی 

وقت دوست متکی به نفس خودم را اینطور  . من هیچ  نبودبا این نظر مخالفت کنم، اما برایم ممکن  داشتمدوست 
او دیگر دنیا را    کند.  می با شما  درست بعد از از دست دادن  شغلتان این کار را   ،شکست در رابطه. اما  ندیده بودم

توانست آنطور تظاهر کند. دلسرد و سرخورده از  از این موضوع با خبر بود. او حتی نمی در مشت خود نداشت و  
 "؟معنی موفقیت واقعی در زندگی چیست" پرسید:انبوه انتظارات برآورده نشده، با حیرت این سوال را می 

چیزي بود که    شاید خودش چنین احساسی نداشت، اما دوست من  در آن زمان در موقعیتی بسیار مناسبتر از آن
اش، خداوند در حال حذف فرضیات نادرست در مورد  ي زندگیچون در همان شرایط از هم پاشیدهکرد. تصور می 

موفقیت دنیوي بود، و با گذشت زمان او این فرضیات را با عقایدي استوار و محکم از کتاب مقدس در مورد ماهیت  
 کرد.   موفقیت واقعی جایگزین می 

رفتند، احتماال به آنها هم  با او داشتم، برایش توضیح دادم که اگر آدم و حوا به دبیرستان می   طی چند جلسه که 
دادند. آنها با دستان خداوند طراحی و ساخته شده بودند، در هیچ چیزي  حتماً در آینده موفق خواهید شد می   لوح 

- 26:  1ند و زمین را پر سازند. (پیدایش  با این توانایی که بارور و کثیر بشو  ،، کامال مجهزهم کمبودي نداشتند 
 فعال که مقصدشان موفقیت است.)، هر دو براي موفق شدن آماده بودند. یک زوج  28

شود قضاوت کرد، زیرا امکان  شویم که موفقیت را از روي ظاهر نمی رود، متوجه می اما همانطور که داستان پیش می 
، آدم و حوا تحت تاثیر تعریف متفاوتی از  3نیست. در پیداش باب  اي براي موفقیت  موفق شدن به معنی وعده 

ي مار،  طبق گفته . آورده شد  موفقیت قرار گرفتند، تعریفی که مطمعنا از طرف خداوند نبود، بلکه از طرف شیطان
 ). 5شود بلکه براي آن باید با خدا برابر بود (آیه  موفقیت حقیقی در شبیه خدا بودن حاصل نمی 

به خود گرفت.    یشکل متفاوت  آوردن و موفقیت  ثمري خداوند براي کار کردن،  وط آدم و حوا، طرح اولیه بعد از سق
غرور براي رسیدن به موفقیت جایگزین فروتنی  انسان به عنوان هدف براي موفق شدن جاي خداوند را گرفت.  

براي موفقیت شد.    گشت به عنوان معیار  و درآمد شخصو پیشرفت شخصی  به جاي ازخودگذشتگی روشی  ی 
 سنجش موفقیت جاي برکات خداوند را گرفت.  

کنیم. به جاي  دهیم و به خود افتخار می یابیم،  خود را جالل می کوچک دست می   یبراي همین هرگاه به موفقیت 
به  آن موقعیت  از    ، آورد بدانیمآنکه شادي روحانی از انجام آن کار در ما ایجاد شود و خدا را صاحب جالل آن دست 
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دهیم زیرا  کنیم. ما توجه را به جاي خداوند بر خودمان قرار می فرصتی براي شهرت اسم خود استفاده می عنوان  
 پرستی شده است.  طبیعت ما به جاي پرستش خداي حقیقی مایل به بت 

این نیست که موفقیت دنیوي به خودي خود امري گناه این موضوع  از گفتن  از منظور من    آلود است. بسیاري 
اند. یوسف دست راست فرعون در  ایمانداران در کتاب مقدس به عنوان افرادي موفق در امور دنیوي شناخته شده 

بنی  نجات  براي  و خداوند  بود  ملکه مصر  استر  استفاده کرد.  او  از  از قحطی  امپراطوري فارس همسر  اسرائیل  ي 
ي هامان رهایی دهد.  ي شریرانه م خود را از توطعه و خداوند از او استفاده کرد تا قو  پادشاه بود  اخشورش (خشایار)

دانیال مشاور نبوکدنصر پادشاه بابل بود و او براي آشکار کردن جالل خدا در میان اقوام بیگانه مورد استفاده قرار  
ال  توانیم انتخاب کنیم، اما این موضوع کاماي از تعداد بسیار زیاد افرادي است که می گرفت.  این سه فقط نمونه 

کند و  قدرت، ثروت و مقام توسط قوم خودش عمل می -شود که خداوند فعاالنه در کسب موفقیت دنیوي دیده می 
 برد.  اهداف الهی خود به کار می  موفقیت به دست آمده را براي نیکویی و

شود گفت دیگر  می -نیستطور قطع نیکو هم  آلود نیست، و همچنین به پس موفقیت دنیوي به خودي خود گناه 
می به  دنیوي  موفقیت  نیست.  نیکو  قطع  می طور  همچنان  اما  باشد،  نیکویی  براي  ابزاري  اعمال  تواند  براي  تواند 

)، یا امید  19:  4هاي دنیوي باشد(مرقسشریرانه نیز مورد استفاده قرار بگیرد.  چه آن تله ثروت و خواهش مقام 
پرستی به شکل پرستش  یا بت  ) 31  -26:  1شتن استعدادي ویژه (اول قرنتیان  بیهوده به بودن از قومی خاص و یا دا

دهد.  هاي موفقیت دنیوي به ما هشدار می )، کتاب مقدس به دفعات  نسبت به دام 45  - 35:  10قدرت و مقام(مرقس
   د.نها و رفتار ما را به سمت دنیا تغییر دهتوانند الویت ها می داند که این موفقیتکتاب مقدس می 

را می  موفقیت  به  اشتیاق  این  اقتصاددان قرن هجدهم،  اسمیت  رونق  آدام  پر  اقتصادي  براي داشتن  او  شناخت. 
ما نباید انسانیت افراد را بلکه خودشیفتگی آنها را هدف قرار دهیم.“ او  ”گفتاو می اي داشت،  استدالل شناخته شده

د که مایل به  آیو کامیابی معموال از طرف قلبی می   ي افراد سقوط کرده براي موفقیتدرك کرده بود که انگیزه 
 محبت کردن به خدا و همسایه نیست بلکه قلبی است که متمایل به محبت صرف به خود شخص است.

 شود: ماهیت حقیقی موفقیت چیست؟ ي اینها این سوال ایجاد می حاال با گفتن همه 

انیم دچار اشتباه شویم. از طرفی چون موفقیت به خودي  تومی ام، به دو طریق مختلف ما  آنطور که من متوجه شده 
شریرانه استفاده  هم  تواند هم براي موضوعات خداپسندانه و  خود نه موضوعی نیکو و نه شریرانه است و چون می 

به نظر می  از سویی دیگر چون  شود، احمقانه  ارتباط دهیم.  بیرونی  به عوامل  رسد که ماهیت موفقیت را صرفا 
تواند  به عوامل درونی و قلبی نیز می موفقیت  ي موفقیت برخورداري از ثمرات ظاهري است، محدود کردن  نشانه
امل را در کنار هم قرار دهیم و از تعالیم کتاب مقدس در مورد  لوحانه باشد.  به جاي آن ما باید این دو عساده

 وفاداري و ثمرآوردن  به طور همزمان پیروي کنیم. منظور من چیست؟
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جاناتان ادواردز    شود.  هاي کتاب مقدس باعث رسیدن به موفقیت دنیوي می اساس آموزه   کردن برگاهی زندگی  
گوید: خداوند دنیا را چنان خلق کرده که زندگی  ره کرده می در کتاب ماهیت پاکی حقیقی به این موضوع اشا

عادالنه اغلب اجري دنیوي نیز به همراه دارد. معموال در محل کار آن شخصی که صادق است و کارش را درست  
کند.   شخصی که در کار سختکوش است اصوال براي آن افزایش حقوق را دریافت می گیرد.  دهد ترفیع می انجام می 

 ر که براي یوسف و استر و دانیال اتفاق افتاد، موفقیت دنیوي غالبا محصول زندگی عادالنه است. همانطو

هاي دنیوي باشد. وقتی  تواند به بهاي از دست دادن موفقیتبا این حال در مواقعی دیگر داشتن زندگی عادالنه می 
حقوق و مزایا را از دست بدهید. وقتی    شود تا ترفیع گرفتن و اضافه شدنبر روي راستی میایستید گاهی باعث می 

عدالتی و ناپاکی ایستادگی کنید، شما حتما و به طور قطع مورد  ي شما این است که در مقابل بی انتخاب شجاعانه
ممکن است چند پله از نردبان موفقیت را از دست بدهید و یا حتی بدتر از این. اما  تحقیر قرار خواهید گرفت و  

توان به یوسف و استر و دانیال نگاه کرد. این مقدسین نه  اید انتظارش را داشت. دوباره می این چیزي است که ب
ي  فقط به دلیل داشتن وفاداري به خدا موفقیت دنیوي را به نوعی تجربه کردند، بلکه براي همان وفاداري تجربه 

بگوییم رسیدن به موفقیت دنیوي    هاي دنیوي را نیز داشتند. شاید در بعضی  موارد بتوانیم از دست دادن موفقیت 
هاي دنیوي بهاي وفاداري و سرسپردگی به  ي وفاداري به خدا بوده و در موارد دیگر از دست دادن موفقیت ثمره 

 خدا بوده است.  

قلب آنها تسلط نداشت. آنها چنان متعهد به وفادار بودن به خداوند بودند که    بر هاي دنیوي  خوشبختانه موفقیت 
چون هدف زندگی آنها چیز دیگري بود.  هاي دنیوي براي آنها مهم نبود،  یا از دست دادن موفقیت   دست یافتن و 

هاي دنیوي  توانیم بدون آن که موفقیت موفقیت دنیوي مالک قلب آنها نبود. حقیقت این است که بسیاري از ما نمی 
با این موضوع به بلوغ روحانی  رسد براي برخورد  بر ما تلسط پیدا کنند به آنها دست بیابیم. به نظر می  درست 

باالتر از تحمل بلوغ روحانی  در این دنیا موفقیتی را که  ما باید از خداوند بخواهیم که هرگز  زیادي نیاز هست.  
:  8  گاه تمام دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد؟“ (مرقس  ماست به ما ندهد. ”زیرا که شخص را چه سود دارد هر

36 .( 

متعهد بدانیم تا صرفا در پی آن موفقیتی باشیم که حاصل اطاعت از کالم خداوند بوده و مورد تایید آن  خود را  
تمرکزش    اسرائیل براي ورود به سرزمین موعود بودباشد. این تعهد یوشع بود. وقتی او در حال آماده کردن قوم بنی 

قوم را به شناخت و حفظ تمامی احکامی که کالم  هاي نظامی یا داشتن تسلیحات نبود. بلکه او تمامی  بر روي طرح 
 ). 8: 1خدا براي آنها مشخص کرده بود فراخواند. ”آنگاه کامیاب خواهی شد“ (یوشع 

  ي این سخنان یوشع بسیار شبیه کلمات عیسی مسیح است، وقتی گفت: ”خوراك من آن است که خواهش فرستنده 
). وفاداري به پدرش، نه دریافت تحسین و تمجید از  34: 4“ (یوحناخود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم
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این قلب و ماموریت عیسی مسیح بود. اما بگذارید حقیقت را بیان کنم. از بسیاري جهات این تعهد از  -طرف مردم
 دیدگاه دنیوي مقبولیت عیسی را بسیار کم کرد.  

شد، (البته خوشحالم که  موفقیت کم است“ داده می  مون ”احتمالضدر واقع اگر در دبیرستان لوح افتخاري با م 
او از مادري بی نام و  کنند) اما احتماال عیسی در ابتداي صف براي دریافت آن لوح قرار داشت.  چنین کاري نمی 

(لوقا آمد  دنیا  به  ازدواج  از  و خارج  به  2-1  نشان  بود  ناصره  اهل  که  یوسف  اسم  به  ساده  نجار  توسط یک  و   ،(
). او را نه  46:  1  شود (یوحنا دانستند هرگز از ناصره چیزي خوب پیدا نمی ی پذیرفته شد و همه می فرزندخواندگ

). اگر اینها همه کافی  20:  8  )، او حتی جایی براي سر نهادن نداشت (متی2:  53  صورتی بود و نه جاللی (اشعیا
 ). 19(یوحنا   کشته شد بر صلیب شده و آورترین شکل قابل تصور به عنوان یک جنایتکار محکوم نباشد، او به شرم 

ویژگی  این  که  دارم  یقین  کامال  برنامه من  در  ده سالهها  نکته  هاي  اما  ندارند.  موفقیت هیچ جایی  براي  دنیا  ي 
شد، چون عیسی از این جهان نبود.  گیري و سنجیده نمی اینجاست. موفقیت براي عیسی با معیارهاي دنیا اندازه 

ارزیابی قرار داد، چون طریق زندگی او و ملکوتی که    توان با معیارهاي این جهان موردنمی را  موفقیت یا شکست او  
 عیسی یگانه منجی این جهان است هرچند خودش مطعلق به این جهان نبود.  کند از این جهان نیست. او بنا می 

به این موضوع فکر کنید. اگر آدم و حوا در شهوت مانند خدا شدن دنیا را زیر و رو کردند، آن شخص عیسی بود  
. اگر آدم و حوا دنیا را با غرور از شکل اولیه خارج ساختند،  آورد  نظم با ”خود را با خدا برابر ندانستن“ به  که دنیا را  

آن شخص عیسی بود که ”خود را خالی نموده صورت غالم را پذیرفت“ تا جهان را به آن شکلی که باید تبدیل  
ریختند، آن شخص عیسی بود که ”خویشتن را فروتن  کند. اگر آدم و حوا دنیا را با نااطاعتی از حکم خداوند به هم  
 ). 8- 6:  2 . (فیلیپیاننمودها را راست کجی ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید“ و 

ترین شخص در کل تاریخ از نظر دنیوي و دیدگاه این جهان شخصی شکست خورده بود، اما در نظر خداي  موفق 
ها است،  این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام   ”از   بود،   حقیقتا موفق پدر او  

اند به  ها را جهالت است، اما براي کسانی که نجات یافته یهود را لغزش و امّت   -). صلیب9  ي“ (آیه بدو بخشید.
 ).24-22، 18: 1 معناي موفقیت حقیقی است. (اول قرنتیان 

 

ي نیوکالج فرانکلین  کشیش نِیت شوردن، شبان اصلی کلیساي پرزبیتري کورنر استون و استاد جایگزین در دانشکده
 باشد. می @NateShurdenي تویتر ایشان . صفحه استواقع در شهر فرانکلین ایالت تنسی 

 

 منتشر شده است.   تاكتیبل این مقاله در مجله 

https://fa.ligonier.org/
https://tabletalkmagazine.com/article/2017/01/worldy-success/
https://tabletalkmagazine.com/article/2017/01/worldy-success/
https://tabletalkmagazine.com/article/2017/01/worldy-success/

