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 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
 

    
َلْيَس ِمْن َأْعَمال َكْياَل يَْفَتِخَر . أَلنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاإِليَماِن، َوذلَِك َلْيَس ِمْنُكْم. هَُو َعِطيَُّة للاِ "

 (.9،8:2 سس)أف"َأَحد  

بشكل متكرر وأصبحت المقدسة التي يتم اقتباسها آيات األسفار من أكثر  ماه يناآليتاتين أعتقد أن ه

تلو األخرى مرة ن بصوت عال  وواح  األساس العقائدي للعديد من الطوائف والمؤسسات. يتم اإلعال

 .أن الخالص ال عالقة له باألعمال

لة، دعني آخذك معي إلى عالم الطيران الستخالص بعض الدروس سأحسنًا، قبل أن أتطرق إلى هذه الم

الكتاب المقدس هذه. أتذكر جيًدا اليوم الذي شغل فيه مفتش الطيران آيات فهم ساعدنا في تمن هناك 

طيران في طائرتي وكنا في طريقنا إلجراء تقييم لليمن التابع إلدارة الطيران الفيدرالية المقعد األ

السحب في وسط في لفترة . بعد الطيران باألجهزةللطيران  ارخيصً ال تنباألجهزة لمعرفة ما إذا كنت سأ

ت رياح متعامدة قوية جًدا هبللهبوط. لقد تجهنا الجوي الذي تسيطر عليه شيكاغو أوهير، االمجال 

في تصريًحا للهبوط وقمت المراقبة للهبوط بأمان. أعطاني برج جهد األمر كل تطلب وسي ،وعاصفة

ة في وجهي دبشطيران في تلك اللحظة صرخ مفتش الحسبما تعلمت أن أفعل. على البرج بالرد ل الحا

له هو هذا: ما كان يقو .ق بالطائرة"على صوته قائالً: "حلّق بالطائرة. هل هذه جدتك في البرج؟ حلّ أب

الطائرة. ال شيء حلّق ب، انَس أمر البرج وانس أمر جدتك وكل شيء آخر. "في هبوط صعب مثل هذا

ومراقبة االرتفاع بالطائرة هو الحفاظ على مستوى األجنحة التحليق مفتاح إن أهم من قيادة الطائرة". 

صرخ في وجهي. لقد أنقذ هذا الدرس حياتي مراًرا سالمة الطيران أنا سعيد أن مفتش  .والسرعة

عندما واجهت جسًما طائًرا قادًما نحوي والثلج، واجهت وتكراًرا. التحليق بالطائرة هو ما فعلته عندما 

، وعندما الحظت ظهور طلعندما بدأ المحرك يتعودي عطل كهربائي، حدث عنعندما ومباشرة، 

 .هي قيادة الطائرةساسية كانت مسؤوليتي األ عند رأس كل جناح.طائرتين مقاتلتين بجانبي، واحدة 

 

كانت رحلة الخطوط الجوية  1972في عام فا قيادة الطائرة. يفيما يلي حادث وقع ألن الطيارين نس

دوات المرتبطة بمعدات الهبوط في األتقترب من ميامي، فلوريدا. بدأت إحدى  ،401 رقم الشرقية

التعطل. كان مساعد الطيار يحاول اكتشاف الخطأ وسرعان ما انضم إليه القبطان لحل المشكلة. 

ما من  هن بشدة على تفصيل واحد صغير لدرجة أناا يركزشديدة. كانإصالح وسرعان ما طورا حالة 

هبط ت. كانت الطائرة ر اآللي وكان الوقت ليالً قاف الطيا، تم إيوبدون قصديقود الطائرة. أحد منهما كان 

 101مما أدى إلى مقتل  ،  في إيفرجليدزيساوتحطمت في المستنقعات التي ينتشر فيها التمببطء 

 .شخًصا

يتوقفون عن "قيادة ف اإلصالح. هذا؟ يعاني معظم الناس من مشكلةبهل تعرف إلى أين أنا ذاهب 

هاتين اآليتين اإلصالحة في . لقد قتل (9،8:2أفسس بالفقرة التي في )عندما يتعلق األمر  .الطائرة"

لقد  .الكتاب المقدس فيأعرفها  ىخرفقرة أمن الناس من الناحية الروحية، أكثر من أي  ارً يكبعدًدا 

أخرى عن "أدوات الطيران" في فقرات ون إلى األبد. هناك هلكالذين سيبال ثمر، م اجت ماليين الخدتأن

بالكلمة فهي تبدأ اآلية التالية. أنظر مثالً،  يلزم لك أن تطالعها. ،(9،8:2)أفسس الكتاب المقدس بخالف 

أَلنََّنا َنْحُن َعَمُلهُ، َمْخُلوقِيَن فِي اْلَمِسي ِ يَُسوَع . "غرضبمعنى "ألن"، فهي تحدد ال ،(gar) اليونانية



هَا لَِكْي َنْسُلَك فِيهَاأَلْعَمال َصالَِحة ،  الثامنة والتاسعة عند قراءة اآليات  (.10:2 سس)أف"َقْد َسبََق للاُ َفَأَعدَّ

ذهب للعمل من أجل كي تبشأن موحوع الخالص واألعمال. لقد خلصت ل احً يحوتجد مًعا، توالعاشرة 

ع تقدمك، لكن تم إعدادها م تتكونها. هذه المهام ككل، ال كلفك بيسوع والعمل في المهام التي يالرب 

تعيش  كأناألرج  لم تكن تعمل في العمل الذي كلفك به للا، ف نطها لك قبل تأسيس العالم. إيخطتو

 .بدون مسحه

ال تحتاج إلى أعمال لتبدأ، ولكن عليك أن تنشغل إنك . ألعماللباألعمال بل أنت ال تخلص مرة أخرى، 

 تنال نافع. وأيًضا، قبل أنمثمر ولكي تدخل في فرح الرب وتنتهي كخادم  بها،للا التي يكلفك عمال األب

أَلنَّ للاَ هَُو " ة.نيوثمبر لكن اآلن أعمالك وقذرة. بالية ص، كان كل برك وأعمالك بمثابة خرق خالال
ةِ  الخالص يست هي النهاية. البداية ل (.13:2)فيلبي "اْلَعاِمُل فِيُكْم َأْن ُترِيُدوا َوَأْن َتْعَمُلوا ِمْن َأْجِل اْلَمَسرَّ

هلل وحياة نحياها من أجل نقدمها حياة الخالص هو نتهي بعد ذلك. ويليس عملية تستغرق دقيقة واحدة 

هذا الموحوع من أمثال الدينونة الثالثة في عن المقدسة تحديًدا اآليات . فيما يلي بعض من أكثر هللا

 عندما تصل إلى نهاية رحلتكتحياها لحياة التي لتظهره والتي تثبت أنك بحاجة إلى شيء  (،25متى )

 

 :مثل العذارى العشر -1

. لهن للا هجميًعا نور أعطا ن، كان لديهنجميًعا بدم الحمل. بنقاوته نسلتغا نأنهأي جميًعا عذارى،  نَّ كُ 

 ناحتفظ ننها ملكن خمسً  المصابي  موقدة.أن يبقين ( ن)عملهكانت مهمتهن ، لكن ذلك عطية منه كان

عندما جاء العريس لحضور حفل  وسائل اللهو.فقط ثم انطفأت أحواءهم بسبب اإلهمال وفترة بالضوء ل

لقد ال، ك. حسبت   ضوء ذات مرة ال نلديهكان  هحقيقة أنإن  .ما يظهرونه له نالزفاف، لم يكن لديه

 اكانوا خدامً (.12:25)متى  "إِنِّي َما أَْعِرفُُكنَّ  اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكنَّ " وقال:أمامهن يسوع الباب الرب  أغلق

 .نورك ساطًعا طول الوقتيلزمك أن تبقي إلى األبد. حاعوا لقد  نافعين.غير 

 

 :(مواهبوزنات )المثل ال -2

جميًعا عبيًدا ة واحدة. كانوا زنوالثالث والثاني وزنتين، خادم أخذ ال، ووزناتخمس األول خادم نال ال

موهبة واحدة لم يذهب إلى العمل لمضاعفة تلك الموهبة، نال أبناء للا. الشخص الذي أنهم ، أي له

 هرحطلذلك تم ، عنافألنه كان خادًما غير  ،ضورفملقد كان خادًما له، لكنه يسوع. لرب ليكون مثمًرا ل

عمال. يريد للا لألباألعمال بل تنال الخالص  إنك الفي الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير األسنان. 

 .يريد منك الحياة، إنه منك أكثر من لحظة

 

 :والجداءالخراف مثل  -3

لى الجحيم؟ هل دينونة المسي  مبنية على خبرة إو السماء ألى إيسوع على من يذهب الرب كيف يحكم 

ما كال. يسوع هو مخلصهم؟ الرب هل يقوم على إيمانهم بأن  كال. .الناس معه في وقت ما في الماحي؟

لعريان، كسوت اللعطشان، وأعطيت ماًءا ع، وئهل أطعمت الجا .يسوع هو األعمالالرب يبحث عنه 

 يسوع،الرب يبحث عنه هو ما ب؟ نعم، إنه اإليمان يالغرأحفت ، وهل السجينض ويوزرت المر

أن الرب يسوع يمكنك أن تالحظ من أمثال الدينونة هذه، مثلما . بدافع منهافي المحبة والعامل يمان اإل

 .األعمال من ثالث زوايا مختلفة للتأكد من أننا نفهمهويشرح موحوع اإليمان 

الناس في مستنقع الكثيرين من بحياة  تي أودتبهذا األمر، والآية أخرى مرتبطة اسمحوا لي أن أقدم لكم 

يقول الرب يسوع إنك حينما تنال . حوادث . مرة أخرى، يؤدي إصالح المشكالت إلى حدوث يساالتم

هذه اآلية يعتمد الناس على  (.28:10)يوحنا لرب يسوع األي أحد أن يخطفك من يد الخالص ال يمكن 

 ي تسبقلكن انتبه جيًدا لآلية التهو النص، ذلك ليؤكدوا أن خالصهم آمن إلى األبد، مهما كان األمر. 



الوعد باألمان األبدي إن  (.27:10)يوحنا " ِخَرافِي تَْسَمُع َصْوتِي، َوأَنَا أَْعِرفُهَا فَتَْتبَُعنِي" .مباشرةذلك 

يسوع فأنت في الرب يسوع ويتبعونه. طالما أنك من أتباع الرب هو فقط ألولئك الذين يسمعون صوت 

 .أمان

قبلها سياق. اقرأ اآليات التي سفر كل ل المقدس على اإلطالق.ال تركز على آية واحدة فقط من الكتاب 

ناسب مع الكتاب المقدس كله. من الناحية الروحية، هذه هي الطريقة التي تتثم انظر كيف  والتي بعدها.

لكن هناك درس آخر من الطيران.  .تحافظ بها على مستوى أجنحتك، وتحافظ على ارتفاعك وسرعتك

فأنت تسير حول طلق عليه فحص ما قبل الرحلة. يُ هذا عليك أن تفحص الطائرة قبل أن تغادر األرض. 

ثم تدخل إلى الداخل وتبدأ  طيران.الجديرة بطائرتك وتجري فحًصا خارجيًا لمعرفة ما إذا كانت الطائرة 

األدوات: أدوات الطيران ، وأدوات المحرك وتفحص تشغيل المحرك وتقوم بعمل قائمة مراجعة لجميع 

 الموقف.طيران تسمى مؤشر لليجب أن تجتاز طائرتك جميع الفحوصات. أهم أداة  .أجهزة الراديو

 .كنت تصعد أو تنخفض نكانت أجنحتك مستوية وإ نبنظرة واحدة سريعة، تخبرك هذه األداة إ

حقًا، لقد نلت ها. جديًرا بكنت  نالخالص لمعرفة إة نال عطيهناك أيًضا مكان لفحص الموقف قبل أن ت

ريد يأم إيمان أناني للخالص يمان إيمانك؟ هل هو إلكن ما هو  .من للاعطية باإليمان، إنه الخالص 

ون الرغبة في حمل صليبك سماء بدفقط الخالص من أجل الحصول على بوليصة تأمين للذهاب إلى ال

كسر ومنسحق نينشأ إيمان الخالص من قلب م .خالصإيمان لليسوع؟ ليس كل اإليمان هو الرب واتباع 

ة  َتَعاَلْوا اْشَتُروا " .ومن العطش إلى أمور للا ِذي َلْيَس َلهُ فِضَّ َأيُّهَا اْلِعَطاُش َجِميًعا هَُلمُّوا إَِلى اْلِميَاهِ، َوالَّ
ة  وَ  ة هي عطيترى أن اليمكنك أن هل  (.1:55عياء شإ)"باَِل َثَمن  َخْمًرا َوَلبًَناَوُكُلوا. هَُلمُّوا اْشَتُروا باَِل فِضَّ

 فستهلك.لم تكن عطشانًا فلن تشرب. وإن لم تشرب  نللعطشان. إ

،  "يسوع: الرب الكلمات التالية التي قالها في تلخيص هذه الرسالة  كيمكن َلْيَس ُكلُّ َمْن يَُقوُل لِي: يَا َربُّ
 ! َماَواتِ يَا َربُّ ِذي فِي السَّ ِذي يَْفَعُل إَِراَدَة َأبِي الَّ َماَواتِ. بَِل الَّ إننا ال ننال  (.21:7)متى يَْدُخُل َمَلُكوَت السَّ

 .ألعماللباألعمال بل الخالص 

 .الخاص بي لمزيد من المقاالت، قم بزيارة موقع الويب الجديد
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