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حتى  انعتز بهومنا الكلمات األولى التي تكلم بها هللا معنا.  ونالكثيريتذكر 

في الكتاب  نفوًذا وتأثيًراالرجال األكثر نختار سبعة من اليوم، ويومنا هذا. 

إذا و من ذلك. تعلمهأن نعرف ما قاله هللا لهم أوالً ونرى ما يمكن نالمقدس ل

 نكتشف بعض أعمدة اإليمان المسيحيأن  تأملنا في تلك الكلمات يمكن

 . فيما يلي أسماء الشخصيات الرئيسة السبع في الكتاب المقدس: المهمة

 

يسوع ، الرب ( 5( يوحنا المعمدان ، 4( موسى ، 3( إبراهيم ، 2( آدم ، 1

 األولى مع هللا؟مقابالتهم من  هنتعلمالذي ما ف. س( بول7 ، ( بطرس6

 

ب   َوأََخذَ "آدم:   َوأَْوَصى ،َويَْحفَظَهَا لِيَْعَملَهَا َعْدن   َجنَّةِ  فِي َوَوَضَعه   آَدمَ  اإِلله   الرَّ

ب   ا أَْكاًل، تَأْك ل   اْلَجنَّةِ  َشَجرِ  َجِميعِ  ِمنْ : قَائاًِل  آَدمَ  اإِلله   الرَّ  َمْعِرفَةِ  َشَجَرة   َوأَمَّ

-15:2 تكوين")تَم وت   َمْوتًا ِمْنهَا تَأْك ل   يَْومَ  ألَنَّكَ  ِمْنهَا، تَأْك لْ  فاَلَ  َوالشَّر   اْلَخْيرِ 

 إنني:"ألدم صراحة  يقل هللاآدم لم األول مع  حديثه  نه فيإالحظ  (.17

لم يكن بحاجة إلى أن يقول ذلك ألن حبه كان واضًحا في أماكن  .أحبك"

احتاجه نجوم التي قدمها آلدم وحواء. ما الخمسة من فئة المتميزة المعيشة 

أن مسموح لك هو إرساء أساس األخالق. "هذا كان بالنسبة هلل حقًا اإلنسان 

األخالق دخال إهذه التعليمات األولى، تم ب ."أن تفعلهممنوع عليك تفعله وهذا 



ن كل تعامالتنا مع هللا وكل عالقاتنا مع إنتعلم من هذا وعلى وجه األرض. 

 اصحيحً إما أن يكون الفعل خالق. وهو األهللا واإلنسان تعمل في إطار عالم 

إما أن وفي أحسن األحزال الحياة أو الموت. ا. ويؤدي إما إلى أو خاطئً 

ال  تعيش يومك أنك تأنوتذكر  لكلذ إلى الحياة أو يخصم منها.ضيف ي

ي النهاية يضع فال يهتم بما تفعله، لكن مع هللا الذي ال يبالي وتتعامل مع إله 

قول الرب تخذتها في حياتك. ياالتي حسب االختبارات مصيرك األبدي 

ج  األيام: " في نهايةإنه يسوع  الَِحاتِ  فََعل وا الَِّذينَ  فَيَْخر   اْلَحيَاِة، قِيَاَمةِ  إِلَى الصَّ

ي ئَاتِ  َعِمل وا َوالَِّذينَ  ْين ونَةِ  قِيَاَمةِ  إِلَى السَّ . مهمة األخالق (.29:5يوحنا ")الدَّ

 نطلق على هذا األمر اسم العامود األول.س

 

ب   َوقَالَ "إبراهيم:   أَبِيكَ  بَْيتِ  َوِمنْ  َعِشيَرتِكَ  َوِمنْ  أَْرِضكَ  ِمنْ  اْذهَبْ : ألَْبَرامَ  الرَّ

ةً  فَأَْجَعلَكَ . أ ِريكَ  الَّتِي ْرضِ األَ  إِلَى  َوتَك ونَ  اْسَمَك، َوأ َعظ مَ  َوأ بَاِرَككَ  َعِظيَمةً  أ مَّ

لمات هللا األولى إلبراهيم نتعلم جوهر عالقة كم ك(. 2،1:12)تكوين "بََرَكةً 

أن نبغي فيها ينظل ومع هللا دخل في عالقة العهد هذه نلكي  .العهد مع هللا

هللا أ مر جاء يسوع( بثقة طفولية. هنا الرب يونتبع هللا ) الكل،، رك كل شيءنت

األغراض العملية ولكل ، بعيًدانتقل يجميع أقاربه وأن يترك براهيم بإل

األهل والوطن، ترك يالمستقبلية لبقية حياته. نعم،  همأحداثكل عن سينقطع 

حتى إلى درجة بل و ،كانت سبب راحتهويترك كل األمور التي اعتاد عليها و

بطبيعة الحال، فإن النقطة الرئيسة هنا ليست وأن يتعلم لغة جديدة. 

 يسوعالرب التخلي الجسدي ولكن التخلي الداخلي. كرر هي بالضرورة 

َماَواتِ  فِي الَِّذي أَبِي َمِشيئَةَ  يَْصنَع   َمنْ  ألَنَّ "قوله:    َوأ ْختِي أَِخي ه وَ  السَّ

ذي حصل عليه إبراهيم مقابل كل هذا؟ الجواب ما ال(. 50:12)متى "َوأ م ي

ةً  فَأَْجَعلَكَ "في النص نفسه:  . بََرَكةً  َوتَك ونَ  اْسَمَك، َوأ َعظ مَ  َوأ بَاِرَككَ  َعِظيَمةً  أ مَّ

بَاِرِكيَك، َوأ بَاِرك     قَبَائِلِ  َجِميع   فِيكَ  َوتَتَبَاَرك  . أَْلَعن ه   َوالَِعنَكَ  م 



مع هللا. على اإلطالق عندما تسير تخسر  نلنك إ (.3-2:12تكوين")األَْرضِ 

وسنطلق على هذا  ال توجد حياة مع هللا خارج عالقة العهد. على اإلطالق.

 األمر لقب العامود الثاني.

ا" وسى:م ب   َرأَى فَلَمَّ لَّْيقَةِ  َوَسطِ  ِمنْ  هللا   نَاَداه   لِيَْنظ َر، َمالَ  أَنَّه   الرَّ : َوقَالَ  اْلع 

 ِمنْ  ِحَذاَءكَ  اْخلَعْ . هه نَا إِلَى تَْقتَِربْ  الَ : فَقَالَ . هأَنََذا: فَقَالَ !. م وَسى م وَسى،

َسة   أَْرض   َعلَْيهِ  َواقِف   أَْنتَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ  ألَنَّ  ِرْجلَْيَك، قَدَّ (. 5،4:3خروج )"م 

ن أأردنا  نإ ناهللا بوضوح أنلنا هذه هي كلمات هللا األولى لموسى. هنا ينقل 

صدى كذلك نسمع وفعل ذلك إال على أساس القداسة. أن نال يمكننا فنلتقي به 

س. ال وقدكما إنني أنا  ينسيقد وانوأنحاء الكتاب المقدس: ككل صوته في 

من جانبنا.  قداسة عمالً تتطلب الو .بالقداسةإال أن ننال الشركة مع هللا يمكن 

تستوجب كما  .وشهواتهلتخلص من اإلنسان العتيق بكل مشاعره ستلزم اكما ت

وعادات جديدة وأولويات جديدة ودائرة جديدة من  حياةا جديًدا للأسلوبً 

 نانإالفكرة الشائعة القائلة إن تام لالتجاه. هي تغيير في الواقع،  ،األصدقاء

المسيح، دون السيد عمل فضل الدعاء بأننا كذلك بباسين يأن نكون قديمكن 

خلع ابحيرة بال ماء. وجود أكثر من لها قيمة  تغيير االتجاه في حياتنا، ال

وهي مذكورة في الكتاب المقدس أميز صفة لدى هللا ك. القداسة هي ءحذا

 التي َواْلقََداَسةَ هي جوهر األخالق. القداسة  .قدسفي الكتاب الممرة ستمائة 

بَّ  أََحد   يََرى لَنْ  بُِدونَِها  ونطلق على هذه الصفة لقب العامود الثالث. .الرَّ

 

من المولودين أعظم "لقب يوحنا على يسوع أطلق الرب  يوحنا المعمدان:

يسوع األولى له، لذلك سنركز ببساطة الرب نعرف كلمات لسنا . "النساء

 أَنَا َوأَن ي يَِزيد   ذلِكَ  أَنَّ  يَْنبَِغي" ، وهي:يسوعالرب على أهم كلمات يوحنا عن 

 وجوهرجمل نجد م هذه الكلمات منومضفي داخل  (.30:3)يوحنا "أَْنق ص  

القانون بالحقيقة مسيرتنا مع هللا. هذا هو وثمار  الحياة المسيحية المنتصرة



فروعنا ترتفع في تواضع، فبينما ننزل إلى أسفل للفيزياء الروحية. ساسي األ

إلى ينطلق فيه مكان للجسد قص، ال يوجد ننعندما الروحية إلى أعلى. 

مع تضاؤلنا والكل في الكل بالنسبة لنا. هللا وعندما نتناقص يصير طريقه. 

بر وسالم من  القدس الروحثمار  دائم بشكلعلن ستعمل ملكوت هللا فينا وتي

البشرية، هو ما الجهود اإلنسانية أو الحيل بوليس إن نقصان يوحنا، وفرح. 

فإن هللا ن كنا ننقص إا عن التوبة. بحثً أورشليم كلهم ا وذيهوأهل خرج أ

 عذا ما ندعوه العامود الرابع.و يزيد.س

 

ا"يسوع: الرب  َماَوات   َوإَِذا اْلَماِء، ِمنَ  لِْلَوْقتِ  َصِعدَ  يَس وع   اْعتََمدَ  فَلَمَّ  قَدِ  السَّ

وحَ  فََرأَى لَه ، اْنفَتََحتْ   ِمنَ  َوَصْوت   ،َعلَْيهِ  َوآتِيًا َحَماَمة   ِمْثلَ  نَاِزاًل  هللاِ  ر 

َماَواتِ   (.17،16:3 متى")س ِرْرت   بِهِ  الَِّذي اْلَحبِيب   اْبني ه وَ  هَذا: قَائاًِل  السَّ

بن قبل االيسوع الرب نحن ال نعرف أي من االتصاالت بين هللا اآلب و

الرب شارة إلى باإليسوع. لكن إليكم كلمات هللا العلنية األولى الرب معمودية 

في الكلمات  ههذكانت ، أوالً  .س ِرْرت   بِهِ  الَِّذي اْلَحبِيب   اْبني ه وَ  هَذا: يسوع

الثالوث إن يسوع وعلى الفور يؤسس هللا عقيدة الثالوث. الرب بداية خدمة 

أ( هللا اآلب يتحدث من قانيم: إلهًا واحًدا في ثالثة أهناك  إنببساطة معناه 

 نازالً  الروح القدس ؛ ب( هللا االبن يقف في الماء؛ ج( هللافوق من السموات

له الني هلل أقنوم من األقانيم الثالثة يسوع. كل مستقًرا على الرب حمامة مثل 

نفسه لوقت افي مستقالً و كما إن لكل أقنوم عمالً وشخصية. عقل إرادة حرة و

يسوع الرب ، في بداية خدمة اثانيً  توافق وكمال.واألقانيم الثالثة في تكامل 

ه تساوامؤكًدا بذلك م ن الوحيدبااليسوع هو الرب أن أعلن هللا اآلب العامة، 

)يوحنا "اآلبَ  َرأَى فَقَدْ  َرآنِي اَلَِّذي:"يسوعالرب قال وفيما بعد مع اآلب. 

إنه تم هنا استعالن أن الرب يسوع هو المسيا أو المسيح. ، ثالثًا (.9:14

 آَخرُ  اْسم   لَْيسَ  ............"لينا أن نسمعه ألنه: الذي يجب عالوحيد خلص الم



َماِء، تَْحتَ  (. 12:4أعمال )"نَْخلُصَ  أَنْ  يَْنبَِغي بِهِ  النَّاِس، بَْينَ  أُْعِطيَ  قَدْ  السَّ

 هذا القول هو العامود الخامس.

 

َما َوَرائِي هَل مَّ  :لَه َما فَقَالَ " :طرسب في  (.19:4")متى النَّاسِ  َصيَّاَديِ  فَأَْجَعل ك 

ا جميعً الدعوة لنا يسوع قدم الرب ي سواهذه الدعوة البسيطة لبطرس وأندر

 يمكنك نفسه. ثالثة أو أربعة في الوقتأو سيدين أن تتبع تبعه. ال يمكنك نل

يسوع كلماته الرب واحد. أكمل الوقت الفقط في  اواحدً سيًدا  عتبأن ت فقط

َما"بقوله:وس اوأندرطرس األولى لب ن الجزء أل ".النَّاسِ  َصيَّاَديِ  فَأَْجَعل ك 

هو لنا جميًعا، كذلك الجزء الثاني من  سواوأندر سرطاألول من تعليماته لب

في يحسبه غاليًا عليه  أن يترك كل ماعلى بطرس  هالجملة. هذا يعني أن

أولوياته بالكامل. عليه أن يترك قاربه وشباكه وأعماله أن يعيد ترتيب حياته و

كسب يكون وسيلته ليحبه وأن  صيد السمك والبحر الذي تعلموالتجارية 

نتعلم من  .ناسصياًدا لل ويصيريسوع لكي يتبع الرب كل ذلك ـ يترك العيش

 وهذا هو العامود السادس. .مًعا على الدواموالشهادة يسيران التبعية هذا أن 

 

 ِمنَ  ن ور   َحْولَه   أَْبَرقَ  فَبَْغتَةً  ِدَمْشقَ  إِلَى اْقتََربَ  أَنَّه   َحَدثَ  َذهَابِهِ  فِي" :سولب

َماِء، ،: لَه   قَائاًِل  َصْوتًا َوَسِمعَ  األَْرضِ  َعلَى فََسقَطَ  السَّ ل  ل   َشاو   لَِماَذا! َشاو 

نِي؟ ب   فَقَالَ  َسي د ؟ يَا أَْنتَ  َمنْ : فَقَالَ  تَْضطَِهد  ه   أَْنتَ  الَِّذي يَس وع   أَنَا: الرَّ . تَْضطَِهد 

ْرتَِعد   َوه وَ  فَقَاَلَ . َمنَاِخسَ  تَْرف سَ  أَنْ  َعلَْيكَ  َصْعب   تََحي ر   م  ، يَا: َوم   ت ِريد   َماَذا َرب 

ب   لَه   فَقَالَ  أَْفَعَل؟ أَنْ  لِ  ق مْ : الرَّ  "تَْفَعلَ  أَنْ  ِغييَْنبَ  َماَذا لَكَ  فَي قَالَ  اْلَمِدينَةَ  َواْدخ 

علماء الدراسات هلل مع بولس، أعظم جد أول مقابلة هنا ن(. 6-3:9)أعمال 

المحبوبين على هذا الرعاة  في كل العصور )أيًضا أحد أقل ةالالهوتي

هللا اهتمام هذا الالهوتي ولكي يلفت جميًعا نحبه اآلن(. مع إننا الكوكب، 



أن هللا  ىكان عل ،الشهير المعلم ئيلغماالعلى يد ربى اليهودي العظيم الذي ت

في صعوبة حصانه العالي. يواجه الالهوتيون أحيانًا فوق ه من سقطي

لدرجة أنهم يجدون صعوبة في سماع موررؤوسهم مليئة باألصغاء. فإن اإل

مكن الخاصة بهم. على سبيل المثال، لم يأصواتهم أصوات أخرى غير 

يسوع. لقد حكموا عليه خطأً أنه الرب  واسمعأن يمعظم الكتبة والفريسيين ل

 المتميز"شخص اليسوع أن يساعد هذا "الرب نبي كاذب وقتلوه. كان على 

علمه أن يال أحد" حتى يتمكن من نكرة ليصبح " يطرسوسالشاول  ودعالم

على ه من سقطويصيبه بالعمى أن يالرب يسوع  ىكان عل صغي.أن ي

ه. عندها فقط سأل شاول: بقية حياتظل هكذا لعلى ركبتيه، ويلينحني حصانه 

، يَا"  من هذاقوة لم أسمع أبًدا عن تحول أكثر . "أَْفَعَل؟ أَنْ  ت ِريد   َماَذا َرب 

من واحد هللا لكل قدمها ها التي الرسالة نفس. الرسالة إلى شاول هي التحول

. أنا المسؤول "اتبعني"، وهي الرجال الستة اآلخرين المذكورين أعاله

من أسعد الناس  اتصبح واحدً ل راتي،اختياواتبع كلها اختياراتك اترك اآلن. 

  .في هذا العالم المضطرب
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