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يتذكر الكثيرون منا الكلمات األولى التي تكلم بها هللا معنا .ونعتز بها حتى
يومنا هذا .واليوم ،نختار سبعة من الرجال األكثر نفو ًذا وتأثيرًا في الكتاب
المقدس لنعرف ما قاله هللا لهم أوالً ونرى ما يمكن أن نتعلمه من ذلك .وإذا
تأملنا في تلك الكلمات يمكن أن نكتشف بعض أعمدة اإليمان المسيحي
المهمة .فيما يلي أسماء الشخصيات الرئيسة السبع في الكتاب المقدس:

 )1آدم  )2 ،إبراهيم  )3 ،موسى  )4 ،يوحنا المعمدان  )5 ،الرب يسوع ،
 )6بطرس  )7 ،بولس .فما الذي نتعلمه من مقابالتهم األولى مع هللا؟
صى
ض َعه فِي َجنَّ ِة َع ْدن لِيَ ْع َملَهَا َويَحْ فَظَهَاَ ،وأَ ْو َ
اإلله آ َد َم َو َو َ
آدمَ " :وأَ َخ َذ الرَّب ِ
ْ
ْرفَ ِة
يع َش َج ِر ْال َجنَّ ِة تَأكل أَ ْك ًالَ ،وأَ َّما َش َج َرة َمع ِ
الرَّب ا ِإلله آ َد َم قَائِ ًالِ :م ْن َج ِم ِ
ْال َخي ِْر َوال َّشر فَالَ تَأْكلْ ِم ْنهَا ،ألَنَّ َك يَ ْو َم تَأْكل ِم ْنهَا َم ْوتًا تَموت"(تكوين -15:2
 .)17الحظ إنه في حديثه األول مع آدم لم يقل هللا ألدم صراحة ":إنني
أحبك" .لم يكن بحاجة إلى أن يقول ذلك ألن حبه كان واضحًا في أماكن
المعيشة المتميزة من فئة الخمسة نجوم التي قدمها آلدم وحواء .ما احتاجه
اإلنسان حقًا كان بالنسبة هلل هو إرساء أساس األخالق" .هذا مسموح لك أن
تفعله وهذا ممنوع عليك أن تفعله" .بهذه التعليمات األولى ،تم إدخال األخالق

على وجه األرض .ونتعلم من هذا إن كل تعامالتنا مع هللا وكل عالقاتنا مع
هللا واإلنسان تعمل في إطار عالم األخالق .وهو إما أن يكون الفعل صحي ًحا
أو خاطئًا .ويؤدي إما إلى الحياة أو الموت .وفي أحسن األحزال إما أن
يضيف إلى الحياة أو يخصم منها .لذلك تذكر وأنت تعيش يومك أنك ال
تتعامل مع إله ال يبالي وال يهتم بما تفعله ،لكن مع هللا الذي يضع في النهاية
مصيرك األبدي حسب االختبارات التي اتخذتها في حياتك .يقول الرب
ت إِلَى قِيَا َم ِة ْال َحيَا ِة،
يسوع إنه في نهاية األيام" :فَيَ ْخرج الَّ ِذ َ
ين فَ َعلوا الصَّالِ َحا ِ
ت إِلَى قِيَا َم ِة ال َّديْنونَ ِة"(يوحنا  .)29:5األخالق مهمة.
َوالَّ ِذ َ
ين َع ِملوا السَّيئَا ِ
سنطلق على هذا األمر اسم العامود األول.
ك
ت أَبِي َ
ض َك َو ِم ْن َع ِش َ
إبراهيمَ " :وقَ َ
يرتِ َك َو ِم ْن بَ ْي ِ
ال الرَّب ألَ ْب َرا َمْ :اذهَبْ ِم ْن أَرْ ِ
ون
ار َك َك َوأ َعظ َم ا ْس َم َكَ ،وتَك َ
ض الَّتِي أ ِر َ
يك .فَأَجْ َعلَ َك أ َّمةً َع ِظي َمةً َوأبَ ِ
إِلَى األَرْ ِ
بَ َر َكةً"(تكوين  .)2،1:12كم كلمات هللا األولى إلبراهيم نتعلم جوهر عالقة
العهد مع هللا .لكي ندخل في عالقة العهد هذه مع هللا ونظل فيها ينبغي أن
نترك كل شيء ،الكل ،ونتبع هللا (الرب ييسوع) بثقة طفولية .هنا جاء أمر هللا
إلبراهيم بأن يترك جميع أقاربه وينتقل بعي ًدا ،ولكل األغراض العملية
سينقطع عن كل أحداثهم المستقبلية لبقية حياته .نعم ،يترك األهل والوطن،
ويترك كل األمور التي اعتاد عليها وكانت سبب راحته ،بل وحتى إلى درجة
أن يتعلم لغة جديدة .وبطبيعة الحال ،فإن النقطة الرئيسة هنا ليست
بالضرورة هي التخلي الجسدي ولكن التخلي الداخلي .كرر الرب يسوع
ت ه َو أَ ِخي َوأ ْختِي
قوله" :ألَ َّن َم ْن يَصْ نَع َم ِشيئَةَ أَبِي الَّ ِذي فِي ال َّس َما َوا ِ
َوأمي"(متى  .)50:12ما الذي حصل عليه إبراهيم مقابل كل هذا؟ الجواب
ون بَ َر َكةً.
ك َوأ َعظ َم ا ْس َم َكَ ،وتَك َ
ار َك َ
في النص نفسه" :فَأَجْ َعلَ َك أ َّمةً َع ِظي َمةً َوأبَ ِ
َج ِميع قَبَائِ ِل
يك
ارك فِ َ
ار ِك َ
يكَ ،والَ ِعنَ َك أَ ْل َعنهَ .وتَتَبَ َ
ارك مبَ ِ
َوأبَ ِ

ض"(تكوين .)3-2:12إنك لن تخسر على اإلطالق عندما تسير مع هللا.
األَرْ ِ
على اإلطالق .ال توجد حياة مع هللا خارج عالقة العهد .وسنطلق على هذا
األمر لقب العامود الثاني.
ال:
ال لِيَ ْنظ َر ،نَا َداه هللا ِم ْن َو َس ِط ْالعلَّ ْيقَ ِة َوقَ َ
موسى" :فَلَ َّما َرأَى الرَّب أَنَّه َم َ
ال :الَ تَ ْقتَ ِربْ إِلَى ههنَاْ .
اخلَ ْع ِح َذا َء َك ِم ْن
ال :هأَنَ َذا .فَقَ َ
مو َسى ،مو َسى! .فَقَ َ
ض َع الَّ ِذي أَ ْن َ
ت َواقِف َعلَ ْي ِه أَرْ ض مقَ َّد َسة"(خروج .)5،4:3
ِرجْ لَي َ
ْك ،ألَ َّن ْال َم ْو ِ
هذه هي كلمات هللا األولى لموسى .هنا ينقل لنا هللا بوضوح أننا إن أردنا أن
نلتقي به فال يمكننا أن نفعل ذلك إال على أساس القداسة .ونسمع كذلك صدى
صوته في كل أنحاء الكتاب المقدس :كونوا قديسين كما إنني أنا قدوس .ال
يمكن أن ننال الشركة مع هللا إال بالقداسة .وتتطلب القداسة عمالً من جانبنا.
كما تستلزم التخلص من اإلنسان العتيق بكل مشاعره وشهواته .كما تستوجب
أسلوبًا جدي ًدا للحياة وعادات جديدة وأولويات جديدة ودائرة جديدة من
األصدقاء ،في الواقع ،هي تغيير تام لالتجاه .إن الفكرة الشائعة القائلة إننا
يمكن أن نكون قديسين باالدعاء بأننا كذلك بفضل عمل السيد المسيح ،دون
تغيير االتجاه في حياتنا ،ال قيمة لها أكثر من وجود بحيرة بال ماء .اخلع
حذاءك .القداسة هي أميز صفة لدى هللا وهي مذكورة في الكتاب المقدس
سةَ التي
ستمائة مرة في الكتاب المقدس .القداسة هي جوهر األخالقَ .وا ْلقَ َدا َ
ب .ونطلق على هذه الصفة لقب العامود الثالث.
بِدُونِ َها لَنْ يَ َرى أَ َحد ال َّر َّ
يوحنا المعمدان :أطلق الرب يسوع على يوحنا لقب "أعظم المولودين من
النساء" .لسنا نعرف كلمات الرب يسوع األولى له ،لذلك سنركز ببساطة
على أهم كلمات يوحنا عن الرب يسوع ،وهي" :يَ ْنبَ ِغي أَ َّن ذلِ َك يَ ِزيد َوأَني أَنَا
أَ ْنقص"(يوحنا  .)30:3في داخل مضومن هذه الكلمات نجد مجمل وجوهر
الحياة المسيحية المنتصرة وثمار مسيرتنا مع هللا .هذا هو بالحقيقة القانون

األساسي للفيزياء الروحية .فبينما ننزل إلى أسفل في تواضع ،ترتفع فروعنا
الروحية إلى أعلى .عندما ننقص ،ال يوجد للجسد مكان ينطلق فيه إلى
طريقه .وعندما نتناقص يصير هللا الكل في الكل بالنسبة لنا .ومع تضاؤلنا
يعمل ملكوت هللا فينا وتستعلن بشكل دائم ثمار الروح القدس من بر وسالم
وفرح .إن نقصان يوحنا ،وليس بالجهود اإلنسانية أو الحيل البشرية ،هو ما
أخرج أهل يهوذا وأورشليم كلهم بحثًا عن التوبة .إن كنا ننقص فإن هللا
سيزيد .وعذا ما ندعوه العامود الرابع.
ت ِم َن ْال َما ِءَ ،وإِ َذا ال َّس َما َوات قَ ِد
الرب يسوع" :فَلَ َّما ا ْعتَ َم َد يَسوع َ
ص ِع َد لِ ْل َو ْق ِ
ا ْنفَتَ َح ْ
ص ْوت ِم َن
از ًال ِم ْث َل َح َما َمة َوآتِيًا َعلَ ْي ِهَ ،و َ
ت لَه ،فَ َرأَى ر َ
وح هللاِ نَ ِ
ت قَائِ ًال :ه َذا ه َو ابْني ْال َحبِيب الَّ ِذي بِ ِه س ِررْ ت"(متى .)17،16:3
اوا ِ
ال َّس َم َ
نحن ال نعرف أي من االتصاالت بين هللا اآلب والرب يسوع االبن قبل
معمودية الرب يسوع .لكن إليكم كلمات هللا العلنية األولى باإلشارة إلى الرب
يسوع :ه َذا ه َو ابْني ْال َحبِيب الَّ ِذي بِ ِه س ِررْ ت .أوالً ،كانت هذه الكلمات في
بداية خدمة الرب يسوع وعلى الفور يؤسس هللا عقيدة الثالوث .إن الثالوث
معناه ببساطة إن هناك إلهًا واح ًدا في ثالثة أقانيم :أ) هللا اآلب يتحدث من
فوق من السموات؛ ب) هللا االبن يقف في الماء؛ ج) هللا الروح القدس نازالً
مثل حمامة مستقرًا على الرب يسوع .كل أقنوم من األقانيم الثالثة الني هلل له
إرادة حرة وعقل وشخصية .كما إن لكل أقنوم عمالً مستقالً وفي الوقت نفسه
األقانيم الثالثة في تكامل وتوافق وكمال .ثانيًا ،في بداية خدمة الرب يسوع
العامة ،أعلن هللا اآلب أن الرب يسوع هو االبن الوحيد مؤك ًدا بذلك مساواته
اآلب"(يوحنا
مع اآلب .وفيما بعد قال الرب يسوع":اَلَّ ِذي َرآنِي فَقَ ْد َرأَى
َ
 .)9:14ثالثًا ،تم هنا استعالن أن الرب يسوع هو المسيا أو المسيح .إنه
سم َ
آخ ُر
سا ْ
المخلص الوحيد الذي يجب علينا أن نسمعه ألنه ............" :لَ ْي َ

ص"(أعمال .)12:4
ت َْحتَ ال َّ
س ،بِ ِه يَ ْنبَ ِغي أَنْ نَ ْخلُ َ
س َما ِء ،قَ ْد أُع ِ
ْط َي بَ ْي َن النَّا ِ
هذا القول هو العامود الخامس.
اس"(متى  .)19:4في
بطرس" :فَقَا َل لَه َما :هَل َّم َو َرائِي فَأَجْ َعلك َما َ
ي النَّ ِ
صيَّا َد ِ
هذه الدعوة البسيطة لبطرس وأندراوس يقدم الرب يسوع الدعوة لنا جمي ًعا
لنتبعه .ال يمكنك أن تتبع سيدين أو ثالثة أو أربعة في الوقت نفسه .يمكنك
فقط أن تتبع سي ًدا واح ًدا فقط في الوقت الواحد .أكمل الرب يسوع كلماته
اس" .ألن الجزء
األولى لبطرس وأندراوس بقوله":فَأَجْ َعلك َما َ
ي النَّ ِ
صيَّا َد ِ
األول من تعليماته لبطرس وأندراوس هو لنا جميعًا ،كذلك الجزء الثاني من
الجملة .هذا يعني أنه على بطرس أن يترك كل ما يحسبه غاليًا عليه في
حياته وأن يعيد ترتيب أولوياته بالكامل .عليه أن يترك قاربه وشباكه وأعماله
التجارية وصيد السمك والبحر الذي تعلم أن يحبه ويكون وسيلته لكسب
العيشـ يترك كل ذلك لكي يتبع الرب يسوع ويصير صيا ًدا للناس .نتعلم من
هذا أن التبعية والشهادة يسيران م ًعا على الدوام .وهذا هو العامود السادس.
بولس" :فِي َذهَابِ ِه َح َد َ
ق َح ْولَه نور ِم َن
ق فَبَ ْغتَةً أَب َْر َ
ب إِلَى ِد َم ْش َ
ث أَنَّه ا ْقتَ َر َ
ص ْوتًا قَائِ ًال لَهَ :شاولَ ،شاول! لِ َما َذا
ض َو َس ِم َع َ
ال َّس َما ِء ،فَ َسقَطَ َعلَى األَرْ ِ
ت يَا َسيد؟ فَقَا َل الرَّب :أَنَا يَسوع الَّ ِذي أَ ْن َ
تَضْ طَ ِهدنِي؟ فَقَا َلَ :م ْن أَ ْن َ
ت تَضْ طَ ِهده.
س .فَقَا َ َل َوه َو مرْ تَ ِعد َومتَ َحير :يَا َربَ ،ما َذا ت ِريد
صعْب َعلَ ْي َ
اخ َ
ك أَ ْن تَرْ ف َ
َ
س َمنَ ِ
ال لَ َك َما َذا يَ ْنبَ ِغي أَ ْن تَ ْف َع َل"
أَ ْن أَ ْف َع َل؟ فَقَا َل لَه الرَّب :ق ْم َوا ْدخ ِل ْال َم ِدينَةَ فَيقَ َ
(أعمال  .)6-3:9هنا نجد أول مقابلة هلل مع بولس ،أعظم علماء الدراسات
الالهوتية في كل العصور (أيضًا أحد أقل الرعاة المحبوبين على هذا
الكوكب ،مع إننا جميعًا نحبه اآلن) .ولكي يلفت هللا اهتمام هذا الالهوتي

اليهودي العظيم الذي تربى على يد غماالئيل المعلم الشهير ،كان على هللا أن
يسقطه من فوق حصانه العالي .يواجه الالهوتيون أحيانًا صعوبة في
اإلصغاء .فإن رؤوسهم مليئة باألمورلدرجة أنهم يجدون صعوبة في سماع
أصوات أخرى غير أصواتهم الخاصة بهم .على سبيل المثال ،لم يمكن
لمعظم الكتبة والفريسيين أن يسمعوا الرب يسوع .لقد حكموا عليه خطأ ً أنه
نبي كاذب وقتلوه .كان على الرب يسوع أن يساعد هذا "الشخص المتميز"
المدعو شاول الطرسوسي ليصبح "نكرة ال أحد" حتى يتمكن من أن يعلمه
أن يصغي .كان على الرب يسوع أن يصيبه بالعمى ويسقطه من على
حصانه لينحني على ركبتيه ،ويظل هكذا لبقية حياته .عندها فقط سأل شاول:
"يَا َربَ ،ما َذا ت ِريد أَ ْن أَ ْف َع َل؟" .لم أسمع أب ًدا عن تحول أكثر قوة من هذا
التحول .الرسالة إلى شاول هي الرسالة نفسها التي قدمها هللا لكل واحد من
الرجال الستة اآلخرين المذكورين أعاله ،وهي "اتبعني" .أنا المسؤول
اآلن .اترك اختياراتك كلها واتبع اختياراتي ،لتصبح واح ًدا من أسعد الناس
في هذا العالم المضطرب.
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