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في األصحاح الخامس من سفر التكوين توجد قائمة سجلها هللا أللو
عشر لوفيات .ألو لو أردت ،يمكننا أن نسمي هذا ألو سلسلة أنساب
شاملة .إنه علم أنساب الهوتي .هذا يعني أن هللا يخبرنا في هذا
األصحاح ما الذ يبحث عنه في البشر .يبدأ األصحاح بآدم الذ بدد
حلم هللا  ،ثم انتقل إلى هابيل الذ لم يترك نسلا ،لوينتهي بندم هللا على
أنه خلق اإلنسان مع اقتراب أيام نوح .استمرت هذه الفترة 1556
عا اما .كانت أكثر فترة في التاريخ على اإلطلق من حيث الطو
لوالعمق لوالظلمة ،أطو بثلث مرات من "العصور المظلمة"
التقليدية التي استمرت من سقوط إمبراطورية رلوما حتى عام
1000م.
من هذه السنوات األلف لوالخمسمائة من الحضارة األلولى ،التي تشكل
ربع عمر لوجود اإلنسان على األرض ،لدينا قصة مذهلة تقو إنه
على الرغم من فشل آدم األلو لوهو في فردلوس كامل ،أقام هللا آدم
آخر خارج القردلوس الذ لوهو يعيش في أكثر بيئة شريرة نجح في
السير مع هللا .لقد أظهر لنا هللا هنا أن نعمته اإللهية كافية تما اما بل
شك ،لكل حالة حياة لوأن هللا قادر على الخلص إلى أقصى حد
(عبرانيين  .)25:7نعم ،يمكن لإلنسان أن يعيش خارج الفردلوس
بدلون أن يأكل من الثمرة المحرمة التي في متنالو يده .هذه هي النقطة
الوحيدة التي يحالو هللا توضيحها في سلسلة األنساب التي تغطي
الربع األلو من عمر تاريخ البشرية.
دعونا اآلن نفحص كيف أعلن هللا هذه األعوام  1556سنة من التاريخ
في أقل من صفحة لواحدة من الكتاب المقدس .بدلون شك ستجد هنا في

األصحاح الخامس من سفر التكوين ما الذ يريد هللا لك أن تكتب
على شاهد القبر عندما تصل إلى نهاية رحلتك في الحياة.
انَ .علَى َشبَ ِه هللاِ َع ِملَهَ .ذ َكراا
اإل ْن َس َ
"ه َذا ِكتَاب َم َوالِي ِد آ َد َم ،يَ ْو َم َخلَ َ
ق هللا ِ
ين
اش آ َدم ِمئَةا َلوثَلَ ِث َ
ار َكه َلو َد َعا ا ْس َمه آ َد َم يَ ْو َم خ ِل َ
ق َلو َع َ
َلوأ ْنثَى َخلَقَهَ ،لوبَ َ
َسنَةاَ ،لو َلولَ َد َلولَ ادا َعلَى َشبَ ِه ِه َكصو َر ِت ِه َلو َد َعا ا ْس َمه ِشيثااَ .لو َكانَ ْ
ت أَيَّام آ َد َم
ت .فَ َكانَ ْ
ت كل أَي َِّام آ َد َم
بَ ْع َد َما َلولَ َد ِشيثاا ثَ َمانِ َي ِمئَ ِة َسنَ ٍةَ ،لو َلولَ َد بَنِ َ
ين َلوبَنَا ٍ
ين َسنَةاَ ،لو َم َ
س
الَّ ِتي َعا َشهَا ِت ْس َع ِمئَ ٍة َلوثَلَ ِث َ
اش ِشيث ِمئَةا َلو َخ ْم َ
اتَ .لو َع َ
وش ثَ َما ِن َي ِمئَ ٍة َلو َس ْب َع
ِس ِن َ
اش ِشيث بَ ْع َد َما َلولَ َد أَن َ
وشَ .لو َع َ
ينَ ،لو َلولَ َد أَن َ
ت .فَ َكانَ ْ
ت كل أَي َِّام ِش َ
يث تِ ْس َع ِمئَ ٍة َلو ْاثنَتَ ْي َع َش َرةَ
ينَ ،لو َلولَ َد بَنِ َ
ِسنِ َ
ين َلوبَنَا ٍ
َسنَةاَ ،لو َم َ
اش أَنوش بَ ْع َد
ين َسنَةاَ ،لو َلولَ َد ِقينَ َ
اش أَنوش ِت ْس ِع َ
انَ .لو َع َ
اتَ .لو َع َ
ت .فَ َكانَ ْ
ت
س َع َش َرةَ َسنَةاَ ،لو َلولَ َد بَ ِن َ
َما َلولَ َد ِقينَ َ
ين َلوبَنَا ٍ
ان ثَ َما ِن َي ِمئَ ٍة َلو َخ ْم َ
ينَ ،لو َم َ
ات"(تكوين .)11-1:5
س ِسنِ َ
وش تِ ْس َع ِمئَ ٍة َلو َخ ْم َ
كل أَي َِّام أَن َ
لوهكذا يمضي الحديث لمدة ألف سنة .فلن لولد علناا لوأنجب بنيناا
لوبناتاا لومات .نلحظ بسرعة التشابه الممل لهذه الوفيات .فإذا قرأت
أحدها فكأنك قرأتها كلها .تأمل ذلك ،إنه بعد هابيل لم يكن هناك حالة
لواحدة خل األلف سنة األلولى تسر هللا .مرة أخرى ،إنني ال أعرف
فترة أخرى في التاريخ مقدارها ألف سنة كانت فيها األمور مظلمة
للغاية .فل يبدلو أن الناس يعرفون سبب لوجودهم هنا ،ألو إذا عرفوا
ذلك ،رفضوا أن يعيشوا ما يعرفون إنه صواب .هل تعرف يا صديقي
سبب لوجودك هنا؟ هل تفعل ما تعرف أنه حق لوصواب؟ هل من
الممكن أيضاا أن تكون أحد من يساهمون في الظلمة األخلقية الشديدة
ا
أطفاال سيساهمون أيضاا في
التي تحلق فوق هذا الكوكب؟ لوهل تربي
هذا الظلم؟
لكن بعد ذلك ،أيها المجد ،كان هناك في الجيل السابع تغيير لهذه
الرتابة المريضة الخالية من اإلنجااات في عيني هللا لويجتاا اختبار
ين َسنَةاَ ،لو َلولَ َد َمتو َشالَ َحَ .لو َسا َر
اش أَ ْخنوخ َخ ْمساا َلو ِستِّ َ
األبديةَ " .لو َع َ
أَ ْخنوخ َم َع هللاِ بَ ْع َد َما َلولَ َد َمتو َشالَ َح ثَلَ َ
ين
ث ِمئَ ِة َسنَ ٍةَ ،لو َلولَ َد بَنِ َ

ت"(تكوين  .)22،21:5كانت الخمس لوالستون سنة األلولى من
َلوبَنَا ٍ
حياة أخنوخ خالية تما اما مثل حياة أسلفه .لكن حدث شيء ما عندما
حمل هذا الطفل الصغير الثمين بين ذراعيه .بدأ يستيقظ  ،ربما أللو
مرة ،لواستمتع بأكبر ثلث أسئلة في الحياة عن األصل لوالغرض
لوالمصير .في هذه اللحظة قرر السلوك مع هللا .لوفي هذا الوقت
اشتعلت األبدية أمام عينيه .لوأللو مرة ،تطلع إلى كل شيء في ضوء
األبدية .لومنذ ذلك الوقت سار أخنوخ مع هللا.
هل يمكنك أن تتخيل مقدار اإلثارة الذ ألوجده ذلك في السماء؟ .كان
هذا أكثر عجباا لدى هلل لوللملئكة أكثر من كل خلق الكون ألن الكون
يزلو (بطرس الثانية  .)10:3اإلنسان خلقه هللا ليكون عرلو اسا
للمسيح.
عللوة على ذلك ،ألن السماء تفرح بخاطئ لواحد يتوب فكم باألكثر
تفرح السماء بإنسان يبدأ بالسير مع هللا؟ أخيراا ،أفاقت خليقة الكون
مرة أخرى .فالسموات لمئات السنين ما رأت إنساناا يسير مع هللا.
لوالعجيب إن هذا الرجل الذ بدأ يسير مع هللا كان يعيش خارج جنة
عدن في مجتمع شرير للغاية .إنني ال أعرف كم من الوقت احتفلت
السماء بأن أخنوخ يسير مع هللا ،لكني أرى أن ذلك استمر لفترة من
الوقت .لقد عاد آدم إلى هللا حتى خارج الفردلوس ،على الرغم من أن
آدم (هذا اإلنسان) مولود بالطبيعة الجسدية .لم يكن لدى هذا اإلنسان
كاهن لولم يكن لديه كتاب مقدس .لم يعرف شيئاا عن الرب يسوع ،كما
إن الرلوح القدس لم يكن قد انسكب على الناس بعد .لكن أخنوخ سار
مع هللا .لوقد سار مع هللا عندما لم يكن هناك ثمرة لواحدة فقط محرمة
بل كان هناك آالف الثمار محرمة .يا صديقي ،بعد خمسة آالف سنة،
ما عذرك اآلن لعدم السير مع هللا  ،لوألنك لست آدم آخر يمنع يديه من
أن تمتد إلى الثمر المحرم في هذه الحياة؟
ما العذر المقبو الذ لديك في يوم الدينونة ،لعدم السير مع هللا برغم
كل ما قدمه هللا لك ؟ ما عذرك لعدم قيامك بتعليم أبنائك أن يسيرلوا مع

هللا  ،بل تسمح لهم بمتابعة مكاسب العالم لوأمجاده ،فينتهي بهم الحا
في النهاية إلى موضع كان يمكن أن يخلصهم هللا منه؟ سار أخنوخ مع
هللا .كم من الوقت سار مع هللا .هل سار يو اما لواح ادا؟ أم سار لمدة
أسبوع؟ ماذا عن شهر لواحد؟ يقو الكتاب المقدس إنه سار مع هللا
لمدة ثلثمائة سنة .هل تعلم أنك لولدت للسير مع هللا ،لوهذا هو الغرض
من حياتك لوحياة أبنائك؟ لذلك سلم نفسك لهذا األمر بكل قوتك.
لواآلن ،هل تعرف معنى السير مع هللا؟ إليكم إجابتي البسيطة .تأمل
حرف الجر "مع" .إنه يعني المعية لوالمصاحبة .لذلك فعبارة السير مع
هللا معناها االلتصاق باهلل لوالذهاب معه إلى كل مكان .هذا يعني عدم
الذهاب إلى أ مكان ما لم يذهب هللا معك .لوهذا يعني عدم القيام بأ
شيء إال إذا كان معك في القيام به .عملياا ،هذا يعني أنك لن تذهب
لمشاهدة لعبة كرة القدم إال إذا ذهب معك .لن تذهب في إجااة إال إذا
ذهب معك ،لوعندما تذهب ،تمضي إلى حيث يريدك أن تذهب لوفي
الوقت الذ يريده هو .أن تذهب .لولن تشتر ثلجة ألو سيارة إال إذا
ذهب معك .فإن أراد منك أن تمضي إلى اجتماع للصلة فاذهب .لوإن
أراد منك أن تشهد له فافعل ذلك .لولن ترتبط بأ علقة مع شخص
من الجنس اآلخر إال إذا كان هللا معك.
لوبالنسبة للمرأة ،فإنها لن ترتد أ ملبس بغير الطريقة التي يريد
هللا منها أن ترتديها .هللا لديه خطة لكل دقيقة من حياتك؛ لديه خطة
لكل جنيه لديك في جيبك .إنه يريد أن يكون ربك في كل لوقت لوسي ادا
على كل ما لديك .السير مع هللا يعني أن حياتك لم تعد خاصة بك .إنها
قصة حب بينك لوبينه ،قصة فيها دائ اما كل الرضا لوالشبع لومليئة
بالمفاجآت .ستكون حياتك ممسوحة دائ اما لوتحت مظلة حماية هللا .فإذا
كنت تعيش حياتك بدلون لوجوده ،فأنت ال تسير مع هللا .تأمل في ذلك
األمر ،إنك من خل السير مع هللا تبدأ في تنفيذ ما أراد هللا أن يفعله
آدم لوحواء في البداية .عندما تطيع هللا يفرح هللا بك .مرة أخرى ،ستبدأ

في أن تكون في رفقته طوا الوقت لمدة أربعة لوعشرين ساعة في
اليون لولسبعة أيام في األسبوع .ما الذ يستحقه هذا ؟
أخيراا ،ماذا حدث ألخنوخ بعد أن سار مع هللا لمدة ثلثمائة سنة؟ هل
هللاَ ،لولَ ْم يو َج ْد
مات؟ إليك ما يقوله الكتاب المقدسَ " .لو َسا َر أَ ْخنوخ َم َع ِ
ألَ َّن هللاَ أَ َخ َذه"(تكوين  .)24:5فإذا سرت مع هللا ففي نهاية رحلتك
سيأخذك هللا .سيرسل هللا ملئكة ليأخذك لنفسه ،ألو ربما يرفعك
بمركبة نارية .لكن ،يا صديقي ،ال تتفاجأ إذا لوجدت عد ادا ا
قليل ج ادا من
الناس تحملهم الملئكة إلى حيث عرش هللا .هناك عدد قليل من الناس،
بل عدد قليل ج ادا ،عبادتهم ليست اائفة .سار أخنوخ مع هللا لوكان
لواح ادا من بين ما يقدر بنحو خمسة مليارات من البشر في ذلك الوقت.
مع ذلك ،فإن السير مع هللا ليس أمراا معق ادا .يمكنك أن تبدأ ببساطة
بطاعة كل ما يقوله هللا لك ،لوبذلك تكون على الطريق لوتنتقل من حياة
بدلونه إلى حياة معه طوا الوقت .لذلك يا صديقي ،ما هو اختيارك
اليوم؟ هل ستعيش حياتك للشيطان في يوم آخر أم ستبدأ بالسير مع هللا
عند انتهائك من قراءة هذه الرسالة؟ لعل عبارة "سار مع هللا" تكون
مسجلة على شاهد قبرك لوفي سجلت علقتك باهلل.
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