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الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
ْس ِم ْن َأ ْع َمال َك ْي َ
ال ي َ ْف َت ِخ َر
ْس ِم ْن ُك ْم .هُ َو َع ِطيَّ ُة للاَِ .لي َ
" َأل َّن ُك ْم بِال ِّن ْع َم ِة ُم َخ َّلصُونَ  ،بِا ِإلي َما ِنَ ،وذل ِ َك َلي َ
َأ َحد"(أفسس .)9،8:2
أعتقد أن هاتين اآليتين هما من أكثر آيات األسفار المقدسة التي يتم اقتباسها بشكل متكرر وأصبحت
األساس العقائدي للعديد من الطوائف والمؤسسات .يتم اإلعالن بصوت عال وواح مرة تلو األخرى
أن الخالص ال عالقة له باألعمال.
حسنًا ،قبل أن أتطرق إلى هذه المسأ لة ،دعني آخذك معي إلى عالم الطيران الستخالص بعض الدروس
من هناك تساعدنا في فهم آيات الكتاب المقدس هذه .أتذكر جيدًا اليوم الذي شغل فيه مفتش الطيران
التابع إلدارة الطيران الفيدرالية المقعد األيمن في طائرتي وكنا في طريقنا إلجراء تقييم للطيران
صا للطيران باألجهزة .بعد الطيران لفترة في وسط السحب في
باألجهزة لمعرفة ما إذا كنت سأنال ترخي ً
المجال الجوي الذي تسيطر عليه شيكاغو أوهير ،اتجهنا للهبوط .لقد هبت رياح متعامدة قوية جدًا
وعاصفة ،وسيتطلب األمر كل جهد للهبوط بأمان .أعطاني برج المراقبة تصريحًا للهبوط وقمت في
الحال بالرد على البرج حسبما تعلمت أن أفعل .في تلك اللحظة صرخ مفتش الطيران بشدة في وجهي
بأعلى صوته قائالً" :حلّق بالطائرة .هل هذه جدتك في البرج؟ حلّق بالطائرة" .ما كان يقوله هو هذا:
انس أمر البرج وانس أمر جدتك وكل شيء آخر .حلّق بالطائرة .ال شيء
"في هبوط صعب مثل هذاَ ،
أهم من قيادة الطائرة" .إن مفتاح التحليق بالطائرة هو الحفاظ على مستوى األجنحة ومراقبة االرتفاع
والسرعة .أنا سعيد أن مفتش سالمة الطيران صرخ في وجهي .لقد أنقذ هذا الدرس حياتي مرارًا
وتكرارًا .التحليق بالطائرة هو ما فعلته عندما واجهت الثلج ،وعندما واجهت جس ًما طائرًا قاد ًما نحوي
مباشرة ،وعندما حدث عندي عطل كهربائي ،وعندما بدأ المحرك يتعطل ،وعندما الحظت ظهور
طائرتين مقاتلتين بجانبي ،واحدة عند رأس كل جناح .كانت مسؤوليتي األساسية هي قيادة الطائرة.
فيما يلي حادث وقع ألن الطيارين نسيا قيادة الطائرة .ففي عام  1972كانت رحلة الخطوط الجوية
الشرقية رقم  ،401تقترب من ميامي ،فلوريدا .بدأت إحدى األدوات المرتبطة بمعدات الهبوط في
التعطل .كان مساعد الطيار يحاول اكتشاف الخطأ وسرعان ما انضم إليه القبطان لحل المشكلة.
وسرعان ما طورا حالة إصالح شديدة .كانا يركزان بشدة على تفصيل واحد صغير لدرجة أنه ما من
أحد منهما كان يقود الطائرة .وبدون قصد ،تم إيقاف الطيار اآللي وكان الوقت ليالً .كانت الطائرة تهبط
ببطء وتحطمت في المستنقعات التي ينتشر فيها التماسي في إيفرجليدز ،مما أدى إلى مقتل 101
شخصًا.
هل تعرف إلى أين أنا ذاهب بهذا؟ يعاني معظم الناس من مشكلة اإلصالح .فيتوقفون عن "قيادة
الطائرة" .عندما يتعلق األمر بالفقرة التي في (أفسس  .)9،8:2لقد قتل اإلصالحة في هاتين اآليتين
عددًا كبي ًرا من الناس من الناحية الروحية ،أكثر من أي فقرة أخرى أعرفها في الكتاب المقدس .لقد
أنتجت ماليين الخدام بال ثمر ،الذين سيهلكون إلى األبد .هناك فقرات أخرى عن "أدوات الطيران" في
الكتاب المقدس بخالف (أفسس  ،)9،8:2يلزم لك أن تطالعها .أنظر مثالً ،اآلية التالية .فهي تبدأ بالكلمة
اليونانية ( ،)garبمعنى "ألن" ،فهي تحدد الغرضَ " .أل َّن َنا نَحْ ُن َع َم ُلهَُ ،م ْخ ُلوقِينَ فِي ا ْل َم ِسي ِ يَسُو َع

ك فِيهَا"(أفسس  .)10:2عند قراءة اآليات الثامنة والتاسعة
صال ِ َحةَ ،ق ْد َسبَ َق للا ُ َف َأ َع َّدهَا ل ِ َك ْي َن ْس ُل َ
َأل ْع َمال َ
والعاشرة معًا ،تجد توحي ًحا بشأن موحوع الخالص واألعمال .لقد خلصت لكي تذهب للعمل من أجل
الرب يسوع والعمل في المهام التي يكلفك بها .هذه المهام ككل ،ال تتكون مع تقدمك ،لكن تم إعدادها
وتخطيطها لك قبل تأسيس العالم .إن لم تكن تعمل في العمل الذي كلفك به للا ،فاألرج أنك تعيش
بدون مسحه.
مرة أخرى ،أنت ال تخلص باألعمال بل لألعمال .إنك ال تحتاج إلى أعمال لتبدأ ،ولكن عليك أن تنشغل
باألعمال التي يكلفك للا بها ،لكي تدخل في فرح الرب وتنتهي كخادم مثمر ونافع .وأيضًا ،قبل أن تنال
الخالص ،كان كل برك وأعمالك بمثابة خرق بالية قذرة .ولكن اآلن أعمالك بر وثمينةَ " .أل َّن للا َ هُ َو
ا ْل َعا ِم ُل فِي ُك ْم َأ ْن ُترِي ُدوا َو َأ ْن َت ْع َم ُلوا ِم ْن َأجْ ِل ا ْل َم َس َّرةِ"(فيلبي  .)13:2البداية ليست هي النهاية .الخالص
ليس عملية تستغرق دقيقة واحدة وينتهي بعد ذلك .الخالص هو حياة نقدمها هلل وحياة نحياها من أجل
هللا .فيما يلي بعض من أكثر اآليات المقدسة تحديدًا عن هذا الموحوع من أمثال الدينونة الثالثة في
(متى  ،)25والتي تثبت أنك بحاجة إلى شيء تظهره للحياة التي تحياها عندما تصل إلى نهاية رحلتك
 -1مثل العذارى العشر:
ُك َّن جميعًا عذارى ،أي أنهن اغتسلن جميعًا بدم الحمل .بنقاوتهن ،كان لديهن جميعًا نور أعطاه للا لهن.
كان ذلك عطية منه ،لكن كانت مهمتهن (عملهن) أن يبقين المصابي موقدة .لكن خم ًسا منهن احتفظن
بالضوء لفترة فقط ثم انطفأت أحواءهم بسبب اإلهمال ووسائل اللهو .عندما جاء العريس لحضور حفل
الزفاف ،لم يكن لديهن ما يظهرونه له .إن حقيقة أنه كان لديهن ضوء ذات مرة ال تحسب .كال ،لقد
أغلق الرب يسوع الباب أمامهن وقالْ " :ال َح َّ
ق أَقُو ُل لَ ُك َّن إِنِّي َما أَ ْع ِرفُ ُك َّن" (متى .)12:25كانوا خدا ًما
غير نافعين .لقد حاعوا إلى األبد .يلزمك أن تبقي نورك ساطعًا طول الوقت.
 -2مثل الوزنات (المواهب):
نال الخادم األول خمس وزنات ،وأخذ الخادم الثاني وزنتين ،والثالث وزنة واحدة .كانوا جميعًا عبيدًا
له ،أي أنهم أبناء للا .الشخص الذي نال موهبة واحدة لم يذهب إلى العمل لمضاعفة تلك الموهبة،
ليكون مثمرًا للرب يسوع .لقد كان خاد ًما له ،لكنه مرفوض ،ألنه كان خاد ًما غير نافع ،لذلك تم طرحه
في الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير األسنان .إنك ال تنال الخالص باألعمال بل لألعمال .يريد للا
منك أكثر من لحظة ،إنه يريد منك الحياة.
 -3مثل الخراف والجداء:
كيف يحكم الرب يسوع على من يذهب إلى السماء أو إلى الجحيم؟ هل دينونة المسي مبنية على خبرة
الناس معه في وقت ما في الماحي؟ .كال .هل يقوم على إيمانهم بأن الرب يسوع هو مخلصهم؟ كال .ما
يبحث عنه الرب يسوع هو األعمال .هل أطعمت الجائع ،وأعطيت ما ًءا للعطشان ،وكسوت العريان،
وزرت المريض والسجين ،وهل أحفت الغريب؟ نعم ،إنه اإليمان هو ما يبحث عنه الرب يسوع،
اإليمان العامل في المحبة وبدافع منها .مثلما يمكنك أن تالحظ من أمثال الدينونة هذه ،أن الرب يسوع
يشرح موحوع اإليمان واألعمال من ثالث زوايا مختلفة للتأكد من أننا نفهمه.
اسمحوا لي أن أقدم لكم آية أخرى مرتبطة بهذا األمر ،والتي أودت بحياة الكثيرين من الناس في مستنقع
التماسي  .مرة أخرى ،يؤدي إصالح المشكالت إلى حدوث حوادث .يقول الرب يسوع إنك حينما تنال
الخالص ال يمكن ألي أحد أن يخطفك من يد الرب يسوع (يوحنا  .)28:10يعتمد الناس على هذه اآلية
ليؤكدوا أن خالصهم آمن إلى األبد ،مهما كان األمر .ذلك هو النص ،لكن انتبه جيدًا لآلية التي تسبق

صوْ تِيَ ،وأَنَا أَ ْع ِرفُهَا فَتَ ْتبَ ُعنِي" (يوحنا  .)27:10إن الوعد باألمان األبدي
ذلك مباشرةِ " .خ َرافِي َت ْس َم ُع َ
هو فقط ألولئك الذين يسمعون صوت الرب يسوع ويتبعونه .طالما أنك من أتباع الرب يسوع فأنت في
أمان.
ال تركز على آية واحدة فقط من الكتاب المقدس على اإلطالق .لكل سفر سياق .اقرأ اآليات التي قبلها
والتي بعدها .ثم انظر كيف تتناسب مع الكتاب المقدس كله .من الناحية الروحية ،هذه هي الطريقة التي
تحافظ بها على مستوى أجنحتك ،وتحافظ على ارتفاعك وسرعتك .لكن هناك درس آخر من الطيران.
عليك أن تفحص الطائرة قبل أن تغادر األرض .هذا يُطلق عليه فحص ما قبل الرحلة .فأنت تسير حول
طائرتك وتجري فحصًا خارجيًا لمعرفة ما إذا كانت الطائرة جديرة بالطيران .ثم تدخل إلى الداخل وتبدأ
تشغيل المحرك وتقوم بعمل قائمة مراجعة لجميع األدوات :أدوات الطيران  ،وأدوات المحرك وتفحص
أجهزة الراديو .يجب أن تجتاز طائرتك جميع الفحوصات .أهم أداة للطيران تسمى مؤشر الموقف.
بنظرة واحدة سريعة ،تخبرك هذه األداة إن كانت أجنحتك مستوية وإن كنت تصعد أو تنخفض.
هناك أيضًا مكان لفحص الموقف قبل أن تنال عطية الخالص لمعرفة إن كنت جديرًا بها .حقًا ،لقد نلت
الخالص باإليمان ،إنه عطية من للا .لكن ما هو إيمانك؟ هل هو إيمان للخالص أم إيمان أناني يريد
فقط الخالص من أجل الحصول على بوليصة تأمين للذهاب إلى السماء بدون الرغبة في حمل صليبك
واتباع الرب يسوع؟ ليس كل اإليمان هو إيمان للخالص .ينشأ إيمان الخالص من قلب منكسر ومنسحق
ْس َلهُ فِضَّة َت َعا َلوْ ا ْ
ومن العطش إلى أمور للاَ " .أيُّهَا ا ْل ِع َ
اش َترُوا
طاشُ َج ِميعًا هَ ُل ُّموا إ ِ َلى ا ْل ِميَاهَِ ،وا َّل ِذي َلي َ
َو ُك ُلوا .هَ ُل ُّموا ْ
ال فِضَّة َوب ِ َ
اش َترُوا ب ِ َ
ال َث َمن َخ ْمرًا َو َلبَ ًنا"(إشعياء  .)1:55هل يمكنك أن ترى أن العطية هي
للعطشان .إن لم تكن عطشانًا فلن تشرب .وإن لم تشرب فستهلك.
ْس ُك ُّل َم ْن ي َ ُقو ُل لِي :يَا َربُّ ،
يمكنك تلخيص هذه الرسالة في الكلمات التالية التي قالها الرب يسوعَ " :لي َ
يَا َربُّ ! ي َ ْد ُخ ُل َم َل ُك َ
وت ال َّس َما َواتِ .بَ ِل ا َّل ِذي ي َ ْف َع ُل إ ِ َرا َد َة َأبِي ا َّل ِذي فِي ال َّس َما َواتِ(متى  .)21:7إننا ال ننال
الخالص باألعمال بل لألعمال.
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