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Dear Beloved Brethren and Friends, 
 
The three pictures below were painted during fifty hours of continuous worship on the life-
sized replica of Noah’s Ark in the Hong Kong Harbor, beginning on the eve of the Feast of 
Trumpets at the beginning of the Shemitah year (2014).  We were with an Israeli team that 
took part in this unique moment along with worshipers from Mainland China, Taiwan, Hong 
Kong, the US, and other nations. The paintings were done simultaneously.  
 
We’ve put them side by side below in the order the easels were set up in the room.  Note 
the similarity in the colors, hues, and movement.  We took their creation to be quite 
prophetic.  The three subjects perfectly expressed the three burdens we carried into the 
fifty hours, and were even done in the order we had them in our hearts: 
 

 
 
-  Firstly, the lateness of the hour and the impending judgment soon to come on all the 
nations; 
-  Secondly, the centrality of ministering to the Lord in worship to prepare a place for His 
Presence;                            
-  And finally, the place of Israel in God’s plan.  
 
What follows is a compilation of thoughts along the lines of the paintings, designed to be 
more or less a summary of what we are hearing from the Spirit of the Lord. We pray that 
you will be edified, challenged, and encouraged to join hearts with your brethren in Israel 
so that the revelation of the Glory of God would fill the Land and flow out to the nations. 
 
     For the Glory of His Name, 
 
          Arni and Yonit Klein 
               Emmaus Way, Israel 

أيّها األخوة واألصدقاء األحّباء،

لقد ُرسمت هذه الّصور الثالث أدناه خالل خمسني ساعة من الّسجود املستمر عىل منت نسخة طبق األصل من فلك 
نوح يف ميناء هونغ كونغ، ابتداًء من عشّية عيد األبواق يف بداية عام )2014( والّتي هي الّسنة الّسابعة. كّنا مع 
فريق إرسائييل شارك يف هذه اللّحظات الفريدة جنًبا إىل جنب مع مصلّني من الربّ الرّئييس للّصني وتايوان وهونج 

كونج والواليات املّتحدة ودول أخرى. تّم عمل اللّوحات تلقائًيا.

لقد وضعنا هذه الرّسومات الواحدة بجانب األخرى أدناه يف الرتتيب كام كانت موضوعة يف الغرفة. الحظوا 

الّتشابه يف األلوان، واألشكال، وحركة الفرشاة. لقد اعتربنا تشكيلها لتكون نبوءة. واملوضوعات الّثالثة تعرّب 

متاًما عن الثالث أمنيات متنيناها يف تلك الّساعات الخمسني، وحّتى تّم تنفيذها بالرّتتيب الّذي ُوِضع عىل 

قلوبنا:

أّواًل، الّساعة األخرية والقضاء الّذي سيقع قريًبا عىل جميع األمم؛

ثانًيا، مركزيّة الخدمة للرّّب يف العبادة إلعداد مكان ملحرضه؛

وأخريًا، مكانة إرسائيل يف خطّة الله.

إّن هذا الكتّيب هو تجميع األفكار عىل غرار الخطوط يف اللّوحات املرسومة، الّتي صّممت لتكون بشكل أو 

ًصا ملا نسمعه من روح الرّب. إنّنا نصيّل من أجل أن تقوم بالّتحّرر، والّتحّدي، والّتشجيع عىل قبول  بآخر ملخَّ

دعوة الرّب العليا فيام يتعلّق ببالدنا وشعبنا إرسائيل. ليك متتلئ األرض من رؤيا مجد الله وتنسكب عىل 

األمم. ال شّك أّن الكثري ماّم هو مكتوب يف هذا الكتّيب من شأنه إثراء حياتنا يف هذه البالد.

ملجد اسمه،

أرين ويونيت كالين - طريق عمواس، إرسائيل
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إرسائيل وطبيعة هذه الّساعة

ا. فالظاّلم يتزايد باستمرار، حّتى من يوم آلخر. لقد سبق الرّب وأخربنا أّن هذه األمور  إنّها ساعة متأّخرة جدًّ

يجب أن تحدث، لذلك ال ينبغي لنا أن نتفاجأ. عندما متتلئ األرض كلّها بالّشّ مثل الفيضانات والظّلمة 

األرض،  وعىل  الّسامء  يف  عالمات  حولنا  ومن  أمامنا  يُرى. ستكون  ومجده  الرّب  عندها سيظهر  تغشاها، 

مشرية إىل أّن الّتغيري الكبري عىل وشك أن يحدث. يف متى األصحاح 25، فور رصخة منتصف اللّيل الّتي تعلن 

عن مجيء العريس، سيكون قد فات األوان للعذارى الخمس لشاء املزيد من الّزيت ملصابيحهّن وأُغلقت 

األبواب أمامهّن. يف قّصة مشابهة، بعد أن عاد الجواسيس االثنا عش إىل معسكر إرسائيل بعد أن جالوا يف 

البالد، الّشعب اختار أن يتمرّد ضّد الرّب وضّد كلمته، لقد أخربهم الله أّن أبواب األرض املوعودة قد أُغلق 

يف وجه ذلك الجيل املتمرّد. إنّنا نستشعر منذ بضع سنوات أّن الّساعة اقرتبت حيث يتّم إغالق أشياء معّينة 

إىل األبد... كام هو يف وارد يف كلمة الله.

طبيعة املعركة

يف الّسنوات العشين املاضية، اجتاح الجنون األرَض حرفيًّا. ما كان يعتربونه يف املايض أمًرا قاسًيا وبغيًضا 

أصبح اآلن قاعدة مقبولة. إّن األمر أكرث من أن يخضع الّناس لشهوات وخداع العامل الفاسد؛ إذ قد تخىّل 

الرزانة والحّق حّتى تقّست عقولهم وقلوبهم وأصبحت مظلمة ومملّة  األفراد والقادة بشكل رصيح عن 

الّتي  الطريقة  يف  أكرث وضوًحا  كان  رّبا  العامل،  أنحاء  األمر يف جميع  تفّش هذا  من  الّرغم  وصعبة. عىل 

يتجاهل بها العامل الحقائق بشأن إرسائيل. نتيجة لذلك، فقد توّصلنا إىل اإلدراك أّن الحاجة هي أبعد من 

للّتعامل مع هذا املستوى من  الله وحده يكفي  مجرّد موهبة أو مسحة أو عالمة أو أّي يشء. فإّن نور 

الظّلمة العميقة واملرعبة.

العبادة ومحرض الرّب

عندما نتعّبد للرّب فإنّنا عمليًّا نضع أنفسنا عىل املذبح. إنّنا نقّدم ذواتنا لله متاًما دون أن نطلب أّي يشء 

ُموا أَْجَساَدكُْم  باملقابل. كام يعلن الرسول بولس يف )رومية 12: 1(، مبتدئًا بالقول: "َفأَطْلُُب إِلَْيكُْم... أَْن تَُقدِّ

ا عىل كّل ما فعله الله - وليس للحصول عىل يشء أو تحقيق أي هدف زمنّي - قّدموا  َذِبيَحًة َحيًَّة...". ذلك، ردًّ

ذواتكم. أّي أن تأيت إىل الله، قائاًل: "َهَئَنَذا"، دون أن تطلب أّي يشء. إّن تعريف العبادة: هي لحظة، وفعل، 

ا.  حيث املصلّون - تعبريًا - "يَخفون أنفسهم" ويشكّلون حّيزًا فيه يحّل الله متاًما. مبدئيًّا األمر بسيط جدًّ

الله نور. وحيث يكون الله ال بقاء للظالم. وهكذا فإّن العيون الّتي أعامها رئيس هذا العامل سوف تتفّتح 

لرتى يسوع. ال توجد طريقة أسمى وأنجع للحرب ضّد الظالم أكرث من تحضري مكان ملحرض الله. يف الحرب 

األوىل إلرسائيل ضّد عامليق يف سفر الخروج 17، كام أمر الله موىس أن يرفع يديه ماسكًا عصاه، هكذا كان 

ا عن الحرب. يعلّمنا درًسا هامًّ
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دعوة ومكانة إرسائيل

ومتّيز  العامل  عن  إرسائيل  ُفصل  لقد  الله.  لحضور  مكانًا  ليكون  )كشعب(  إلرسائيل  املعّدة  االهداف  أحد 

ليكون نوًرا لألمم. إّن إرسائيل لديه دعوة كهنوتّية باسم األمم. املكان والّشعب الّذي سيعود إليه يسوع 

عىل الّسحاب. للتوكيد، دعونا ننظر إىل كونه نوًرا األمم وآثارها. إّن الّنور ميكّن الّناس من الرؤية. حّتى لو 

كانت عيوننا سليمة وظيفيًّا، فبدون الّنور ال ميكننا رؤية أي يشء البّتة ونكون كالرّضير. حرفيًّا ميكن أن 

ندرك كونه نوًرا لألمم فإنّه يحمل مصدًرا معّيًنا من الطّاقة. فإّن الّنور ميكّن الرؤية من خالل كونه القّوة 

التي تجعل من الّصعب إزالته. وميكن للّنور أن يكون قناة من الرؤية والرؤيا، ومينح العقل فهاًم. لقد دعي 

إرسائيل حدقة عني الله. تشري الكلمة العربية "إيشون" إىل أّن إرسائيل هي إنسان العني... الّذي ينظّم الّضوء 

الداخل إىل الجسم. إن كانت الحدقة ال تعمل بشكل صحيح، ال ميكن للمرء أن يرى الّتفاصيل. فهي تختفي 

متاًما، والجسد يصبح أعمى. دون مقدار معنّي من البرص/البصرية الّروحّية، فإّن الجسد غري قادر عىل أن ميّيز 

بشكل صحيح ما بني الّروح والّنفس، وبالّتايل فهو غري قادر عىل إعداد املسكن املناسب ملحرض قداسة الله.

دعوة ومكانة األمم

لقد تحّول الخالص إىل األمم إلغارة إرسائيل. "ألَنَُّه إِْن كَاَن َرْفُضُهْم ُهَو ُمَصالََحَة الَْعالَِم َفاَمَذا يَكُوُن اْقِتَبالُُهْم 

إِالَّ َحَياًة ِمَن األَْمَواِت?" )رومية 11: 15(، "يَا َذاِكِري الرَّبِّ الَ تَْسكُُتوا ... َحتَّى يَُثبَِّت َويَْجَعَل أُوُرَشلِيَم تَْسِبيَحًة 

يِف األَْرِض" )أشعياء 62: 7-6(. 

ليست هذه األفكار سوى جزًءا قلياًل من الّنصوص العديدة يف الكتاب املقّدس تظهر فيها دعوة الله إىل 

األمم للعمل من أجل رّد املُلك إلرسائيل. فهي تعرّب عن إرادة قلب الله وتوجيهاته الرّئيسّية، ومنظوراته 

االسرتاتيجّية، وظهوراته الّشخصّية عن اشتياقات الله الّشخصّية. وهي تتكلّم عن أكرث من مجرّد أفكار سامية 

وخيارات مستقبلّية. ال بّد أن بني إرسائيل قادرون عىل رؤية ذلك بل وحّتى اإلمساك بعصاة الّسلطة، ولكن 

كام تعبت وكلّت أيادي موىس، نحن يف هذه البالد ببساطة تنقصنا املقدرة أو القّوة عىل تحقيق دعوتنا 

وحدنا.

طبيعة وموقع الخطوط األمامّية

بشكل أو بآخر، لكّل ميدان معركة هنالك خّط أمامّي. ولكّل جيش منظّم هنالك قادة ونوع معنّي من مركز 

القيادة والّسيطرة. وال يصعب الّتمييز أين ترتكّز الحرب الكربى بني الّنور والظاّلم. إّن الشيطان ما يزال يدأب 

عىل الحصول عىل مكانه يف "عرش امللك" يف أورشليم. وإذا مل يكن ذلك كافًيا، فإّن الحقيقة الواردة يف متى 

23: 39 تتيح لنا أن نعرف أّن يسوع لن يعود قبل أن تتفّتح عيون إرسائيل لرؤيته والّتعرّف عليه. ماّم يعني 

أّن مملكة الظّلمة سوف تركّز جميع طاقاتها لتبقي إرسائيل أعمى البرص. وال يهّم أين ومن أين نحن نصيل، 

بالّنسبة للعالقة الّشخصّية والّتواصل مع الله. ولكن فيام يتعلّق بالحرب بني الّنور والظّلمة، عىل الّرغم من 

أّن الله يف يحّل يف كّل مكان، لكن مقّر العدو يف صهيون.

6



حّددنا  لقد  املعركة...  طبيعة  عن  تحّدثنا  لقد  فيها...  نحن  التي  الّساعة   - تهّمنا  الّتي  الّنقطة  هي  هذه 

األسلوب األسايّس لحربنا... لقد تكلّمنا عن أسلوب الحرب، رأينا الفئات الرّئيسّية الّتي تشكّل الجيش ومهّمة 

كّل منها... والحظنا موقع مقّر العدو. من ثّم يتحّتم علينا تقييم حالة جيشنا والّسعي السرتاتيجّية الرّب يف 

املعركة.

حالة جسد املسيح يف إرسائيل

بالّنظر إىل قوى الّشّ والظّالم الرئيسّية كلّها فهي يف نهاية املطاف موّجهة باألوىل ضّد إرسائيل وأورشليم، ماّم 

يعطينا شعوًرا جّيًدا من األجواء الّروحّية. هدف الّشيطان الرئييّس هو االتّهام واإلدانة والرّفض بهدف زرع 

الخالفات والفئويّة. إنّها نتيجة مبارشة للحالة الّروحّية للّشخص الّذي تسّمت هذه البالد عىل اسمه - كنعان. 

كنعان كان الحفيد امللعون لنوح وهو يعني حرفيًّا الخضوع واإلهانة. بينام جسد املسيح عىل األرض، عىل 

الصعيَدين اإلقليمّي والوطنّي، مل يدخل بعد يف الوحدة الّرائعة الّتي كانت لدى األمم لدى بناء برج بابل. 

ا  من وجهة نظرنا، الحالة الّتي شملت البالد إبّان حرب غزّة األخرية )صيف 2014(، تصف وصًفا دقيًقا جدًّ

الحالة الّروحّية لجسد املسيح عىل األرض. ولإليجاز، نقول فقط إن الجيش اإلرسائييل فوجئ بتطّور العدو 

ا لدفع مثن للنرصة عىل كّل املحاور.  ا لجسارتهم يف الحرب، ومل يكن مستعدًّ والتزامه، ومل يكن غري مستعدًّ

هذا يذكّرنا بالحالة الّروحّية لشعب إرسائيل عندما اجتازوا األردن ألّول مرّة ودخلوا األرض، كونهم مل يطردوا 

سكّانها منها كام أمرهم الله. لقد ترصّفوا بفهوم أّن األرض قد اعطيت كمرياث حرصّي لهم، لكّنهم مل يدركوا 

أّن الّسبب ملاذا أىت بهم الله إىل األرض، هو أّواًل وقبل كّل يشء، لتطهري األرض وإعدادها ملسكن محرض الله. 

هذه الحالة ما تزال تعمل يف جسد املسيح عىل األرض، بهدوء ولكن بشكل فّعال، وهي الّتي تعيقنا عن دفع 

الّثمن املطلوب لالستعداد كام يجب للهجوم الّذي ستشّنه قريًبا قّوات الظّلمة. نحن بحاجة إىل مساعدة!

حالة جسد املسيح

هل عالقة األمم بجسد املسيح بني األمم أو بجسد املسيح يف البالد هي مؤرّش عىل عالقتها مع الله? هل 

هي تشري إىل عالقتهم مع الله، رغم جميع األعامل الّصالحة الّتي يعملونها باسم الله للمحتاجني، واملعّوزين 

يتعلّق بنسل  الّشخصّية، وال سّيام فيام  الله  الحميمّية والوعي بشاعر  واملتألّمني، ال يزال هناك نقص يف 

إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ومن مالحظتنا أّن معظم كنيسة املؤمنني يف العامل الغريّب تغّط بنوم وتحلم أنّها 

مستيقظة. املهّمة املوضوعة أمامنا ليست باملهّمة الّسهلة فهي تشكّل تحّديًا كبريًا. منذ سنني عديدة، احتلّت 

املواهب الّروحّية واالختبارات الّروحّية مكان حياة الّتضحية وتطوير الطّابع املسيحي. ليس لدينا شّك يف أّن 

هذا، جنًبا إىل جنب مع العمى فيام يتعلّق بإرسائيل، فقد أبعدت الكنيسة بعيًدا عن مفاهيم قلب الله. كام 

نرى ترابطًا بني استخفاف الكنيسة يف العامل تجاه إرسائيل وبني "الّسلطة القانونّية" املعطاة لقّوات الظّلمة 

إلطالق العنان ضّد إرسائيل واملحاوالت املستمرّة إلبادة الّشعب اليهودّي. وعندما ننظر عموًما إىل العمى يف 

إرسائيل والحالة الّراهنة للجزء غري اليهودّي من الكنيسة، فإنّنا ال نرى فرًقا كبريًا.

اإلنسان الجديد
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لقد تطرّقنا سابًقا إىل أّن اليهود واألمم قد أِعّدوا من الّسامء للوحدة يف املسيح يسوع، حسب ما ورد )أفسس 

الَْمْوِعِد صاروا  إِرْسَائِيَل، َوُغَربَاَء َعْن ُعُهوِد  َرَعِويَِّة  أَْجَنِبيِّنَي َعْن  2: 15(. تتحّدث اآلية 12 كيف أنّهم كانوا 

قريبني بدم املسيح. بولس الرسول يلمس هذا املوضوع يف )رومية 11: 17-18( "َفإِْن كَاَن َقْد ُقِطَع بَْعُض 

يُْتونَِة َوَدَسِمَها َفالَ تَْفَتِخْر َعىَل األَْغَصاِن.  يكًا يِف أَْصِل الزَّ ْمَت ِفيَها َفرِصَْت رَشِ يٌَّة طُعِّ األَْغَصاِن َوأَنَْت َزيُْتونٌَة بَرِّ

َوإِِن اْفَتَخرَْت َفأَنَْت لَْسَت تَْحِمُل األَْصَل بَِل األَْصُل إِيَّاَك يَْحِمُل!".

أّواًل وقبل كّل يشء، دعونا نوّضح أّن إرسائيل ليست الجذور، بل األغصان... مثل األمم. الحظوا املصطلح. أّن 

ْمَت يتّم تطعيم الفروع الربّيّة فيام بينها ماّم يجعلهم رشكاء. لذا إن مل يكن أحد األغصان  يٌَّة طُعِّ َزيُْتونٌَة بَرِّ

موجوًدا معها وليس رشيكًا باألصل مع الجذور. ولكن حني تّم تطعيمها وأصبحت جزًءا من الّشجرة الواحدة، 

استبدلت  بل  "هم"  بعد  ليسوا  لذا  ومعاناتها?  آالمها  نحو  من  األصلّية  باألغصان  عالقتها  تكون  وكيف 

ب"نحن".

كام كان يف أيّام نوح

الطُّوَفاِن  َقْبَل  الَِّتي  األَيَّاِم  يِف  كَانُوا  كَاَم  اإلِنَْساِن. ألَنَُّه  ابِْن  َمِجيُء  أَيًْضا  يَكُوُن  كََذلَِك  نُوحٍ  أَيَّاُم  كَانَْت  "َوكَاَم 

ُجوَن إىل الَْيْوِم الَِّذي َدَخَل ِفيِه نُوٌح الُْفلَْك َولَْم يَْعلَُموا َحتَّى َجاَء الطُّوَفاُن  ُجوَن َويَُزوِّ بُوَن َويََتَزوَّ يَأْكُلُوَن َويَْشَ

َوأََخَذ الَْجِميَع كََذلَِك يَكُوُن أَيًْضا َمِجيُء ابِْن اإلِنَْساِن" )متى 24: 39-37)

كيف بدت األمور بالحقيقة أيّام نوح? ميكننا القول بأّن تلك الفرتة غرّيت وجه تاريخ البشيّة أكرث من أي 

حقبة أخرى. ويصعب إدراك قّصة الطوفان، كام من الّصعب مثاًل محاولة فهم حقيقة أّن الله ليس لديه 

بداية وال نهاية. ال شّك أنّه يهّمنا فهم الحقائق ومقارنتها، إّن ما جرى أيّام نوح سوف يحصل مرّة أخرى. 

لكن ما الّذي كان يقصده يسوع يف مقولته? ما هي العنارص والّتفاعالت الّتي تشكّل هذه القّصة مقارنة 

باملجتمع الّذي قصده? هل ميكننا قبول إدراك حقيقة أنّه طوال املائة عام الّتي استغرقت نوح لبناء الُفلك، 

ما من أحد خارج عائلة نوح، مل يفكّر أنّه يدير حياته بشكل مخالف إلرادة الخالق? كم كان عدد البش 

الّذين عاشوا أيّام نوح والطّوفان? وفًقا للّدراسات الّتي أجريت فإّن تعدادهم قد يبلغ املليارات من البش. 

هل ميكننا أن نتصّور أّن هذه هي إحدى العنارص الّتي قصدها يسوع?

يٌر كُلَّ يَْوٍم. َفَحِزَن الرَّبُّ أَنَُّه  َا ُهَو رِشِّ ِر أَْفكَاِر َقلِْبِه إِنَّ "َوَرأَى الرَّبُّ أَنَّ رَشَّ اإلِنَْساِن َقْد كَرُثَ يِف األَْرِض َوأَنَّ كُلَّ تََصوُّ

: »أَْمُحو َعْن َوْجِه األَْرِض اإلِنَْساَن الَِّذي َخلَْقُتُه: اإلِنَْساَن  َف يِف َقلِْبِه. َفَقاَل الرَّبُّ َعِمَل اإلِنَْساَن يِف األَْرِض َوتَأَسَّ

" )تكوين  ا نُوٌح َفَوَجَد نِْعَمًة يِف َعْيَنِي الرَّبِّ اَمِء. أليَنِّ َحزِنُْت أيَنِّ َعِملُْتُهْم«. َوأَمَّ َمَع بََهائَِم َوَدبَّابَاٍت َوطُُيوِر السَّ

)8-5 :6

ا أّن هذه الكلامت هي حقيقّية من قلب الخالق? أو قد يكون مبالًَغا فيه ملساعدتنا يف فهم  هل نؤمن حقًّ

هذه الرّسالة? ماذا لو قبلناها حرفيًّا كام هي مكتوبة... أّن كّل نوايا وأفكار قلوب الّناس كانت فقط رشًّا 

باستمرار? األمر يتعلّق باملليارات من الّناس!!!! كيف ميكن أن يكون ذلك? والفكرة البديلة ببساطة هي أّن 

الله قد أدان أناًسا صالحني.
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وجود الله وطبيعته كانت واضحة دامئًا أمام الجميع. لذلك دعونا ال نترّسع ونتخطّى املقطع القائل بأّن الله 

حزن عىل خلقه لإلنسان. يلزمنا أن نتوّقف هنا لحظة. فإّن الله كائن خارج مجال الزّمن وهو يعلم النهاية 

من البداية، ويعلم ما سوف يحدث. ولكن ما كُتب هنا يبدو وكأّن حالة اإلنسان الخاطئ قد فاجأته. هل 

يعقل هذا، حتى بالنسبة لله، معرفة ما سيأيت ليست هي نفسها كام تعاين منها حينام تحدث? من يستطيع 

أن يفهم الله?!!! ببساطة ال ميكن تصّور أّن رجل واحد فقط من املليارات من البش وجد نعمة يف عيني 

الله... وعائلته وحدها نجت. ولكن هذا ما هو مكتوب.

يتعنّي علينا أن نفهم مقدار وطبيعة قداسة الله عىل خلفّية هذه الوقائع. دعونا ال نقلّل من شأن مجد الله 

وعظمته بالعذر أّن القصد "إِلَه العهد القديم" مقابل "إِلَه العهد الجديد"، كأنّهام مختلفان، ألنّه ال يتغرّي 

ومل يتغرّي. معايريه وتدابريه هي اليوم كام كانت عليه آنذاك. كم من املؤمنني املولودين من جديد بالّروح 

القدس، يعرفون الله بأنّه الّذي أباد املليارات من البش وأنقذ مثانية فقط?

عىل الّرغم من أنّه ال ميكن الطّعن يف محّبته األبديّة ونعمته الغري متناهية، علينا أن نذكر أنّها تتّم يف حّيز 

قداسته. املالئكة الواقفون حول عرش ملكوته ال تعلن املحّبة، والّنعمة، والرحمة، والعّفة، والّصرب أو أي يشء 

من هذا القبيل. إنّهم يعلنون "قّدوس، قّدوس، قّدوس". بكّل بساطة ميكننا القول إّن طرق الله أسمى من 

طرقنا كام علت الّساموات فوق األرض. ولكن مع األسف، هذه حقيقة مؤسفة، يبدو أنّنا ال ندرك عمق 

هذه الحقيقة.

ا اللُّطُْف َفلََك إِْن ثََبتَّ يِف اللُّطِْف َوإِالَّ َفأَنَْت  َاَمُة َفَعىَل الَِّذيَن َسَقطُوا َوأَمَّ ا الرصَّ "َفُهَوَذا لُطُْف اللِه َورَصَاَمُتُه: أَمَّ

أَيًْضا َسُتْقطَُع" )رومية 11: 22(. 

هل ميكن أن يكون أنّنا مل ندرك طبيعة شّدة الله? هل فهمنا ما يقصده بقوله أن نثبت يف لطفه? هذه 

مسألة حياة أو موت. هل ميكن أنّه ليس لدينا فكرة عن مدى بعدنا عن قداسة? بالطبع ال نتكلّم هنا عن 

العامل... بل عن كنيسة املؤمنني باملسيح يسوع. يف أذهاننا ميكننا اإلميان أّن يسوع هو املسيح. ولكن إن كّنا 

ال نعيش بنور ما نؤمن به حسب مقاييسه، فإّن العقيدة الذهنّية لن تثبت فينا كثريًا.

َديُْنونٍَة  ُقُبوُل  بَْل  الَْخطَايَا،  َعِن  َذِبيَحٌة  بَْعُد  تَْبَقى  ، الَ  الَْحقِّ َمْعرَِفَة  أََخْذنَا  بَْعَدَما  ِباْخِتَيارِنَا  أَْخطَأْنَا  إِْن  "َفإِنَُّه 

يَن. َمْن َخالََف نَاُموَس ُموىَس َفَعىَل َشاِهَديِْن أَْو ثثاَلَثَِة ُشُهوٍد مَيُوُت  ُمِخيٌف، َوَغرْيَُة نَاٍر َعِتيَدٍة أَْن تَأْكَُل الُْمَضادِّ

َس  ا َمْن َداَس ابَْن اللِه، َوَحِسَب َدَم الَْعْهِد الَِّذي ُقدِّ ِبُدوِن َرأَْفٍة. َفكَْم ِعَقابًا أرََشَّ تَظُنُّوَن أَنَُّه يُْحَسُب ُمْسَتِحقًّ

«. َوأَيًْضا: »الرَّبُّ  ِبِه َدنًِسا، َوازَْدَرى ِبُروحِ النِّْعَمِة? َفإِنََّنا نَْعرُِف الَِّذي َقاَل: »يِلَ االِنِْتَقاُم، أَنَا أَُجاِزي، يَُقوُل الرَّبُّ

!" )عربانيني 10: 31-26( يَِديُن َشْعَبُه«. ُمِخيٌف ُهَو الُْوُقوُع يِف يََدِي اللِه الَْحيِّ

الكلامت األوىل الّتي قالها الله آلدم واملوثّقة يف الكتاب املقّدس يف سفر )التكوين 2: 16-17( هي: "َوأَْوَص 

ِّ َفالَ تَأْكُْل ِمْنَها ألَنََّك  ا َشَجرَُة َمْعرَِفِة الَْخرْيِ َوالشَّ الرَّبُّ اإِللَُه آَدَم َقائاِلً: »ِمْن َجِميعِ َشَجِر الَْجنَِّة تَأْكُُل أَكْالً َوأَمَّ

يَْوَم تَأْكُُل ِمْنَها َمْوتًا مَتُوُت«".
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هل نحن، جسد املسيح يف جميع أنحاء العامل، نّقلل من أهمّية مسألة حكم الله، وشّدة قضائه، ومقدار 

قداسته? هل نقلّل من مقاديرها العليا حسبام كشف عن نفسه يف كلمته?

ا  إّن دخول الحّية عىل ساحة الّتاريخ البشّي يبدو لوهلة مسألة غري مؤذية البّتة، عندما سألت املرأة: »أََحقًّ

َقاَل اللُه الَ تَأْكُالَ ِمْن كُلِّ َشَجِر الَْجنَِّة?« )تكوين 3: 1(.

لكّن البيان الفعيل األّول للّشيطان، »لَْن مَتُوتَا! ...« قد فتح الباب أمام فهم ملتوي ملفاهيم الله ما يزال 

يتأثّر منها الكثريين يف جسد املسيح حّتى يومنا هذا. إّن طبيعة هذه الكذبة تفّرغ مفهوم "مخافة الله" 

من مفهومها الحقيقي واملرعب، وتحّط منها إىل يشء أقرب إىل التبجيل. فإذا كان يف الواقع "َرأُْس الِْحكَْمِة 

َس  " )مزمور 111: 10(، لذا بدونها ال حكمة لنا ونفقد كّل أنواع األساسات "الرَّبُّ ِبالِْحكَْمِة أَسَّ َمَخاَفُة الرَّبِّ

الَْبْيُت  يُْبَنى  "ِبالِْحكَْمِة  الله  نكون مسكن  أن  3: 19( وال ميكننا  )أمثال  ِبالَْفْهِم"  اَمَواِت  السَّ أَثَْبَت  األَْرَض. 

َوِبالَْفْهِم يَُثبَُّت" )أمثال 24: 3(.
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الّسجود

الّسجود هو رّد الفعل عىل محرض الله، بينام الّتبشري هو العملّية الطبيعّية الّنابعة من حياة الّساجد لله. 

وهام )الّسجود والتبشري( وجهان لعملة واحدة. لقد كتب مرقس يف إنجيله: 

لَِيكِْرُزوا  َولْرُيِْسلَُهْم  َمَعُه  لَِيكُونُوا  َعَشَ  اثَْنْي  َوأََقاَم  إِلَْيِه.  َفَذَهُبوا  أََراَدُهْم  الَِّذيَن  َوَدَعا  الَْجَبِل  إىل  َصِعَد  "ثُمَّ 

َياِطنِي" )مرقس 3: 15-13) َويَكُوَن لَُهْم ُسلْطَاٌن َعىَل ِشَفاِء األَْمَراِض َوإِْخَراجِ الشَّ

كيف عملنا جاّدين. كيف حاولنا شّتى الطّرق. كيف بكينا وتوّسلنا من أجل النفوس الهائلة الضالّة والّتي 

تتعّذب ليك تحصل عىل خبز الحياة وليك تحيا. جنًبا إىل جنب مع الحزن واألىس عىل تفّش العمى الّذي 

يدفع بالكثريين حول العامل مبارشة إىل براثن املوت الزؤام، نجد الكثريين من جسد املسيح يشعر باإلحباط 

والعجز أمام هذه األوضاع املرعبة. وبالّنظر إىل جميع الكتب، جميع الحلقات الدراسّية، وجميع الّدورات، 

أّن غالبّيتنا مل ندرك كيفّية بلوغ   - الّتكنولوجيا واألساليب، نجد – عموًما  وجميع أرشطة األفالم، وجميع 

مستوى الحياة الّروحّية ببساطة اإلميان يف الكنيسة الحالّية مقابل تلك الّتي بلغها مؤمنو كنيسة القرن األّول 

 

 

 
 
 
Worship 
 
Worship is the response to the Presence of the Lord, and evangelism is the 
natural outgrowth of a life of worship. They are two sides of one coin.  Mark wrote, 
“And He went up on the mountain and called to Him those He Himself wanted. 
And they came to Him. Then He appointed twelve, that they might be with Him 
and that He might send them out to preach, and to have power to heal 
sicknesses and to cast out demons.” (Mark 3:13-15) 
 
How we have labored. How we have tried. How we have cried for the masses of 
lost and dying souls to eat the bread of life and live. Along with sorrow and grief at 
the rampant death-producing blindness filling the world, many in the Body of 
Messiah are frustrated with a sense of impotence. Considering all the books, all 
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امليالدّي. رّبا يكون تركيزنا خاطًئا. أو لرّبا نبحث عن اإلمثار بداًل من معالجة الجذور. هنالك عامل واحد من 

شأنه أن يشكّل هذا الّتغيري الّذي نصبو إليه، والّذي ال ميكن االستعاضة عنه بكّل الحكمة واملوارد والرّثوات 

الّتي وضعها الخالق يف أيدي أوالده: هذا العامل هو محرض الله. هذا هو الهدف املنشود، هذا هو الّسبب 

الّذي نجتمع ألجله، والوسيلة لتحقيق جميع آمالنا وأحالمنا ومبتغانا وأشواقنا القلبّية. إذا تثّبتنا بالله والله 

يثبت فينا، حينها هو الّذي سيعمل يف جميع النواحي ويحارب عىل جميع الجبهات. مهّمتنا سوف تكون 

بكّل بساطة أن نجمع الثامر ونُدخل الغاّلت إىل املستودعات.

لقد خلقنا اللُه، نحن البش ليك يسكن يف وسطنا ويكون معنا. لسنا بحاجة للّتوّسل إليه لتتميم إرادته. فإن 

كّنا مل نخترب محرض الله عمليًّا وبشكل واعي يف حياتنا، فالّنتيجة ستكون ما قاله الله ملوىس يف سفر الخروج:

"َفإِينِّ الَ أَْصَعُد يِف َوَسِطَك ألَنََّك َشْعٌب ُصلُْب الرََّقَبِة لَِئالَّ أُْفِنَيَك يِف الطَِّريِق" )الخروج 33: 3(

هل ميكن أن يكون الله برحمته ال يقرتب مّنا، ألنّه حينها مل نتمكّن من البقاء عىل قيد الحياة من نار غضبه? 

ألّن الله نار آكلة وال ميكن الفصل بني محّبته وبني قداسته.

أنّه دامئًا هنالك مكان  الّتوازن والحساسية حينام نتعّبد لله بالّسجود والّصالة. صحيح  علينا الحفاظ عىل 

للّصالة، لكنه ليس ما نسّميه العبادة الّنقّية. يبدو أّن معاملة الكنيسة لقلب الله تعاين من اإلهامل الهائل يف 

"حقول البشارة" األخرى يف العامل. يف معظم األحيان، نأيت إىل الله اآلب مع مختلف الطلبات، وهذا مبدئيًّا 

ليس باألمر املرفوض، ولكن علينا أن نقّدم ذواتنا ذبيحة حّية عىل املذبح ليك نقّدم له بركاتنا وله وحده. لقد 

اعتدنا أن نعرّب عن تقديم سجودنا باملوسيقى والرّتانيم الروحّية لكّن الّسجود هو يف األساس حالة القلب. 

عىل هذا األساس، سنجد أّن الّسجود هو الحرب الّروحّية الكربى.

يف مواضع كثرية يف الكتاب املقّدس، نجد أنّه حينام كانت جيوش إرسائيل تخرج للحرب كان يسبقها املغّنون 

والعازفون، والكهنة النافخني بأبواق الهتاف. نقرأ يف سفر الخروج 17: 11-10: 

ا ُموىَس َوَهاُروُن َوُحوُر َفَصِعُدوا َعىَل َرأِْس التَّلَِّة. َوكَاَن  "َفَفَعَل يَُشوُع كَاَم َقاَل لَُه ُموىَس لُِيَحارَِب َعاَملِيَق. َوأَمَّ

إَِذا َرَفَع ُموىَس يََدُه أَنَّ إِرْسَائِيَل يَْغلُِب َوإَِذا َخَفَض يََدُه أَنَّ َعاَملِيَق يَْغلُِب"

هنا، يف تلك اللّحظة الّتاريخّية للمعركة األوىل الّتي خاضتها إرسائيل من أّي وقت مىض، يعلّم الله بوضوح 

لجميع األجيال: أّن الحرب هي للرّب. ودورنا هو أن نثق به ونضع كّل اتّكالنا عليه، حّتى - وخاّصة - حينام 

نرى أّن العّدو يتغلّب علينا. ّفّن مفتاح النرصة يف املقاييس الّسامويّة ليس الّسعي للتالمس مع العدو، بل 

الظّلمة،  اليأس يف مملكة  ازداد  الرّب. وكلاّم اقرتبنا من نهاية األيّام كلاّم  الّسعي للتالمس مع  بالحري يف 

هكذا نكون يف مواجهة مع قّوات الّشّ وُوالَِة الَْعالَِم. ستأيت أيّام حينام يكون محرض الرّب فقط هو تحقيق 

االنتصار الباهر عىل العدّو.

الّروحّية. لقد امتاز ابن  العبادة والحرب  الوثيقة بني  الّدمج  يف حياة امللك داود، نرى أكرث وضوًحا عالقة 

الرتابط بني هذين  نرى  العربية  اللّغة  أيًضا كرجل حرب جسور. يف  لكن  والّسجود إللهه  العزف  يّس بني 
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العنرصين. من أصل معنى النرصة "ن.ص.ح." )נצח(، وهنالك مفهوم آخر للكلمة نفسها وهي "األبديّة"، 

الفرقة املوسيقّية العزف عىل  ومن نفس األصل جاءت كلمة "قائد األوركسرتا" و"غالب". كام يقود قائد 

اآلالت املوسيقّية يقود القائد الجيش بآالت الحرب الّروحّية أثناء خروجنا للحرب.

ملفهوم إضايف وأعمق لقّوة املوسيقى والعزف والعبادة يف إطار الّسجود، فإنّنا نفهم من وجهة نظر الكتاب 

املقّدس الّذي يعلّمنا عن مكانته الّسابقة نالحظ أّن الّشيطان كان "الْكَُروُب الُْمْنَبِسُط الُْمظَلُِّل" وكان نفسه 

مصدًرا للموسيقى. يف العامل العلوّي، مثل املزمار وذوات األوتار والّدفوف. ونتيجة لذلك، يظّن الكثري من 

باملوسيقى. واملوسيقى هي عىل  العرش  والّذي كان يغطّي  الّسامء،  العبادة" يف  "قائد  بأنّه كان  الّدارسني 

األرجح ثاين أكرث كلمة ذات تأثري عىل اإلنسان. عندما نضبط قلوبنا لله أيب األنوار، يصبح عزفنا أسلحة فّتاكة 

ضّد قّوات الظّلمة. واألهّم من ذلك، ففي عبادتنا له، فإنّنا نبني عرش ُملكه، والرّب اسمه أيًضا "الَْجالُِس بَنْيَ 

تَْسِبيَحاِت إِرْسَائِيَل". وكلّام أرشق مجده هكذا يضمحّل الظاّلم من حوله.

يف مفاهيمنا البشيّة يصعب علينا الّربط بني الحلول الّروحّية للمشاكل الجسديّة امللموسة. لذلك يصعب 

علينا إدراك كيف أّن األلحان الّروحّية بإمكانها أن تكون سالًحا يف ميدان املعركة الّروحّية. ولكن، أمل يخلق 

الله العامل امللموس بكلامت محكّية? فاألمر سهل للغاية. عندما يأيت حضور الله إلينا نحن الّذين ينتظرون 

حضوره، فإّن قلوبنا تستجيب مع العبادة والتسبيح والّسجود يف مواجهة الظّالم الّروحّي الّذي ميّر إىل األبد، 

إذا استطعنا إن يكون رّد فعلنا كذلك بنفس املنوال، كام يغطّي الظاّلم عاملنا، هكذا نغطّي الظاّلم بالّنور، فإّن 

الّنور املريّئ سيغطّي الظّلمة غري املرئّية، والوقتّي يغطّيه األبدّي، وبذلك نعّد مكانًا ملحرض الرب.

صعود األمم العظيمة

من املعروف للجميع يف إرسائيل إّن مفهوم كلمة "َعلَِيا" )صعود( )עליה( هي عبارة عربيّة تدّل عىل عملّية 

الهجرة إىل إرسائيل. إّن تأسيس دولة إرسائيل وعودة الّشعب إىل أرض آبائه يشكّالن عنرصًا رضوريًّا وأساسيًّا 

يف الّتحضري لشّق الطّريق لعودة الرّّب وتحضري مكان سكناه. هذه مسألة ضخمة. إيفاء الله بوعوده بإعادة 

جمع شعبه الّذي اندثر يف كّل أصقاع األرض وزرعها من جديد يف األرض، يقف يف قلب ظهور مجد الرّب 

للّشعب  الّدعوة  فإّن  تعنيه،  ما  بكّل  السامّية  الحايّل ملعاداة  العاملّي  االرتفاع  األرض. يف ضوء  وكيانه عىل 

اليهودّي بالعودة إىل أرض إرسائيل هي مسألة حياة أو موت.

حرفيًّا، نجد كلمة "َعلَِيا" )باللّغة العربية( ألّول مرّة يف الكتاب املقّدس، باالرتباط بالخليقة، فيقول:

"ثُمَّ كَاَن َضَباٌب يَطْلَُع ِمَن األَْرِض َويَْسِقي كُلَّ َوْجِه األَْرِض" )تكوين 2: 6(

مشريًا إىل ضباب يرتفع من عىل وجه األرض. 

الورود الّثاين يف الكتاب املقّدس نجده فيام يتعلّق بنوح:
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َعىَل  ُمْحرََقاٍت  َوأَْصَعَد  الطَّاِهرَِة  الطُُّيوِر  َوِمْن كُلِّ  الطَّاِهرَِة  الَْبَهائِِم  ِمْن كُلِّ  َوأََخَذ   . لِلرَّبِّ َمْذبًَحا  نُوٌح  "َوبََنى 

الَْمْذبَحِ" )تكوين 8: 20(

هذه الكلامت الواردة هنا جميعها من نفس مصدر الفعل... وهي تعني الّصعود إىل االعىل. وهي نفس 

الكلمة الّتي تستخدم بصيغة املؤنّث للّصاعدة، والّتي ترتفع وللمرأة اليهودية الّتي تهاجر إىل البالد "عواله". 

و"عواله" تعني كّل ما نرفعه إىل األعىل نحو الله هو وصف ملا يحدث عندما نقرّب إىل الله عىل املذبح. 

كام الّنار عىل املذبح تأكل الّذبيحة، والّدخان "يرتفع" إىل الرّّب... وبالّتايل نسّميه "عواله" )ذبيحة محرقة(. 

وهكذا تصل "العواله" إىل الله.

الّصعود  الحالتني  بني  تشابًها شديًدا  ويونيت،  أنا  البالد، وجدنا  إىل  منذ هاجرنا )صعدنا(  األوىل  أيّامنا  يف 

وإصعاد ذبيحة املحرقة، يف بعض األحايني كّنا نضحك من األمر بداًل من البكاء. ال شّك أّن االختبار يف الّصعود 

إىل البالد، خاّصة كبالغني يف العمر، تشّبه بالذبيحة الّتي يتّم إصعادها وتؤكل بالّنار اإللهّية عىل املذبح. فمنذ 

والدتنا كشعب، حينام دعا الله الّشعب للخروج من عبوديّة مرص، كان الجانب األسايّس من دعوتنا كشعب 

للعبادة. وكام حّدد الله إّن البشارة والربكات واللّعنات كام إظهار مجده لليهودي أّواًل، ميكننا أن نقول بكّل 

ثقة أّن تطبيق دعوته للعبادة سوف تأيت بالربكة عىل العامل بأرسه. قبل عامني من هجرتنا )الّتي كانت عام 

1992(، أراين الرّب أنّه يريد أن متتلئ األرض بالّتسبيح واملسّبحني لدى عودته. ومن يعرف طبيعة ميزات 

الرّّب قد يبدو األمر أنانيًّا إىل حّد ما، ولكّننا نعلم أّن شخصّيته ودوافعه ليست ذاتيًّة. وعندما قِبلُت هذا من 

الرّب فقد رافقها بزرعه فينا ثقاًل ودعوة بإعداد مسكًنا له. كلامت داود املسّجلة يف )مزمور 132: 3-5( تعرّب 

يِر ِفَرايِش.  عن األشواق العميقة لعبيد الرّب بالتشّبه به يف كّل يشء: "]الَ أَْدُخُل َخْيَمَة بَْيِتي. الَ أَْصَعُد َعىَل رَسِ

الَ أُْعِطي َوَسًنا لَِعْيَنيَّ َوالَ نَْوًما ألَْجَفايِن أَْو أَِجَد َمَقاًما لِلرَّبِّ َمْسكًَنا لَِعِزيِز يَْعُقوَب[".

عندما ننظر إىل الّتأثري العظيم الّتي تؤّديها عودة صهيون إىل األرض واألرض املمتلئة بالّسجود، من البديهي 

أن قوى الظاّلم لن تتوّقف لحظة عن جهودها ملنع تطبيق هذه األمور. واآلن بعد أن ربطنا الهدف األسايّس 

بالّنسبة  املستوى.  باألمور ورفع  نتقّدم خطوة أخرى  أن  اآلن  نريد  العبادة،  )الهجرة( مع هدف  للّصعود 

إلبن الطبيعّي إلبراهيم واسحق ويعقوب بالجسد، الّذي يقّرر الهجرة إىل البالد فإّن األمر يعني أنّه اختار 

أن يعيش عىل خّط الّنار يف صهيون. لكن بالّنسبة للمؤمن األممّي... ابن إبراهيم بالّروح... فإنّنا نرى تعبري 

صعوده بطريقة أخرى، بطريقة الّسجود كونه ذبيحة حّية عىل املذبح، بحيث يقّدم نفسه لله دون طلب 

ا أاّل يرى األرض بعينيه... وال يحيا مع الّشعب يف صهيون... وال  للحصول عىل يشء لنفسه. كونه مستعدًّ

يخترب اختباًرا روحيًّا... وال حّتى لقاء مع الرّّب وجًها لوجه... ولكن أن يتقّدم إليه كذبيحة - بعد أن حصل 

عىل كّل يشء، فيقّدم نفسه للرّب ليك يفعل مرضاته.

الله يدعو  املقّدس مثل: زكريا 3، إشعياء 40، إشعياء 62، ورومية 11، روح  الكتاب  يف مقاطع كثرية يف 

املؤمنني من األمم ليخدموا وسط املؤمنني اليهود وحّتى إعداد الطّريق لبني إرسائيل. حيث أّن األممّيني 

املؤمنني بيسوع مطّعمني يف شجرة الّزيتون الطّبيعّية وُجعلوا رشكاء يف نصيب إرسائيل، ومشاركون يف مصري 
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العميل.  والّصعود  الّروحي  بالّصعود  يقومون  الّذين  أولئك  بني  حقيقّية  عالقة  هناك  فإنّه  وبالّتايل  األّمة. 

أعزّايئ، كلّام يتّم بالعامل الّروحّي له تأثري ونتائج يف العامل الطّبيعّي. وبعبارة أخرى، لألممّيني الّذين يأتون 

للّسجود للرّب لديهم دوًرا هاًما لفتح الطريق أمام اليهود يف العودة إىل ديارهم. كالهام رضورّي بنفس 

القياس بإعداد الطّريق لعودة يسوع. أنّه ملن الّسهل أن نتخايل هذه الّصورة. كأنّه تتكّون عالقة تواصل 

بني الّسامء واألرض من خالل الّسجود. الّنور اإللهّي الّذي يشق فإنّه ينش ويطرد الظاّلم الّذي يسعى إىل 

إعاقة عودة شعب إرسائيل ماديًّا وروحيًّا إىل أرضه ومينع خالص إرسائيل وعودته الّروحّية إىل إلهه بواسطة 

يسوع مسيحهم.

حّتى لو إنّنا، جسد املسيح عىل األرض، نكون روحانّيني أكرث، متفانني أكرث للّدعوة وممتلئني حامسة، أثر 

جميع املتطلّبات من خارج والّضغوطات اليومّية، ولن ننجح أبًدا بأن نُبقي "أيادينا" مرفوعة طوال الوقت 

أمام الرّب. بينام أنتم املؤمنني من األمم الّذين يعيشون يف جميع البلدان، ميكنكم تقديم ذواتكم 100% 

للرّب، وأن تضعوا جانًبا مشغولّيات حياتكم اليومّية ملّدة أسبوعني أو ثالثة وتأتوا إىل هنا. هذه اسرتاتيجّية 

ا ومبارشة. إن كان جسد املسيح من بني األمم يدرك حقيقة املبدأ القائل أنّنا جميًعا "إنسان  بسيطة جدًّ

وهو  ووحيد  واحد  بهدف  الوقت  طوال  املؤمنني  من  مجموعات  إرسال  ا  جدًّ الّسهل  من  جديد"،  واحد 

من  ونصيّل  نؤمن  نحن  بعيوننا.  نراه  أن  ميكننا  أعىل هدف  إىل  نهدف  إنّنا  إرسائيل!  بالد  يف  لله  الّسجود 

أجل رشاء منازل الستيعاب هذه املجموعات ومن أجل وسائل نقل لسفرهم إىل مناطق مختلفة يف البالد. 

ونخترص التكاليف لكّل واحد من املصلّني إىل الحّد األدىن لتغطية تكاليف تذاكر الطّائرة والوجبات اليومّية 

واملحروقات للّسّيارات. إنّنا نريد أن جميع الّذين يأتون إىل هنا يستطيعون تكريس وقتهم للّسجود دون 

إزعاج أو تثّقالت ليك يكونوا مكرّسني للّدعوة املوضوعة أمامهم بكامل الّنشاط والقّوة.

عىل مّر الّسنني، يصل عشات اآلالف من املؤمنني غري اليهود ليك يخدموا الرّب هنا بطرق شّتى ويف بعض 

الحاالت يحصلون عىل تأشريات للبقاء فرتات طويلة. البعض طاّلب جامعّيني والبعض اآلخر متطّوعني يأتون 

للعمل يف مؤّسسات مختلفة ويحصلون عىل تأشرية دخول حّتى خمس سنوات، لكن غالبّيتهم يصلون مع 

تأشرية سياحّية الّتي تتيح لهم البقاء يف البالد مّدة ثالثة شهور، وليك يجّددوها يلزمهم أن يغادروا البالد 

ويدخلوها من جديد. ويف جميع هذه الحاالت رغم أنّهم يقدمون للخدمة لكّنهم ما يزالون منشغلني "بأمور 

الحياة" وال ينجحون بالّتفّرغ كاماًل لخدمة الرّب. باملعنى الطّبيعي للمصطلح، ال يوجد يشء لغري اليهود 

يشبه الهجرة )الّصعود(. ومع ذلك، وبالّنظر إىل الّتوّجه واملنظور الّذي شاركناه للتّو، نعلن أنّه من املؤكّد أّن 

هناك هجرة لغري اليهود صعود املصلني من األمم، هذه الهجرة تفيد الكرث الكثري إلعداد البالد ملحرض الرّب 

وإمتام مجده.

وحدنا مع الله لكّننا مًعا

يف عام 1985 أعلن لنا الّروح القدس رسالة غري متوّقعة. رغم الوقت والطّاقات التي يكرّسها املؤمنون للعمل 

يف ملكوته، لكّن الله يشعر شخصيًّا أنّه مهمَّش. ليس أنّه يريد أن نتوّقف عن عمل الخدمة املقّدسة، أو أن 
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تقّل قيمتها يف نظرنا. ولكن اإلحساس أنّه ينقص شيًئا ما. لقد كانت فحوى الرّسالة تخّص مشاعر الله. يف 

عام 1989، يف اجتامع املؤمنني اإلقليمّي، اجتمعنا أربعة رجال الّذين كانت لدينا نفس الرؤيا. كانت رغبة 

كلٌّ مّنا ببساطة أن يبارك الرّب وليس فقط اإلعالن عن محّبتنا وتقديرنا وشكرنا له، أردنا أن نتالمس مع 

قلب الرّب. لذلك بدأنا يف أن سألنا الّروح القدس عن كيفّية إعداد املكان ليشعر به روح الله بارتياح. كّنا 

نفكّر حول ما ميكن أن مينح هذا الوقت جودة أبديّة. لقد أظهر الّروح القدس لنا أشياًء عملناها تخالف 

متاًما طرقه وطبيعته، أموًرا مل ندركها بالّتامم. انتهى بنا املطاف بعدد من واملفاهيم أصبحت املبادئ الّتي 

بوجبها اجتمعنا مرّة كّل أسبوع ملّدة سّتة أشهر وذلك ملدة خمس ساعات يف كّل لقاء حيث كنَّا وحدنا مع 

ا. يف كّل مرّة، خالل ستة وعشين أسبوًعا عىل الّتوايل، زارنا  الله. وما جرى يف تلك اللّقاءات كان مدهًشا حقًّ

الّروح القدس بشكل ملموس حّتى أنّنا بالكاد متكّّنا من الّتحرّك أو الكالم. بدأنا نفهم أّن الطّريقة الّتي زارنا 

بها الله كانت لها عالقة با مل نفعله أكرث ماّم فعلناه. فيام ييل األفكار واملفاهيم التي وّجهتنا يف تلك األيّام:

إذا كّنا نستطيع أن نرى الله يف الغرفة 
كّل االهتامم سوف تكون مثّبًتا عليه. -

لن يكون هناك أي حديث بني األشخاص يف الغرفة -

لن نخرب اآلخرين ما يجب القيام به -

لن نصيّل من أجل بعضنا البعض. -

ال يقوم أحدنا ويقول: "نشكر الرّب" ألنّه حرض يف وسطنا -

لن يقوم أحد ويقول: "أليس الله رائع?"؛ -

لن يرنّم أحد لله. -

عندما نكون وحدنا مع الله: -
إذا كنا نريد قراءة الكتاب املقّدس، لن نذكر الّشاهد الكتايّب -

إذا أردنا أن نرنّم... فسوف نرّنم بتلقائّية -

سوف نشعر بالحّريّة لنقوم بأّي يشء نشعر بدافع للقيام به. -

لن يكون "وقًتا هادئًا"... ولكّنه حسن أن نصمت -

لن نتكلّم عن الله ... إّنا نتكلّم فقط مع الله. -
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يف األبدية ...

ليس هناك حاجة أكرث للّصالة من أجل أي يشء... كّل يشء قد انتهى -

ليس هناك ما نحتاج إليه -

سوف تكون األجواء مثل بحر من الزّجاج أمام العرش. -

ليس هناك معنى للفصل بيننا وبني الله -

الّسجود بالّروح والحّق...

الّسجود هو رّد الفعل لله عىل من هو وما قد فعله -

إنه ليس شيًئا نقوم به للحصول عىل أّي يشء. -

سوف لن نتوّقع شيًئا من الله. -

سوف نقبل أنّه قد أعطانا بالفعل كّل يشء. -

سوف نقرتب منه من مكان االمتالء وليس من مكان اإلعواز -

نحن نأيت بذواتنا... ليس تقدمة... ليس صالة ... ليس أّي يشء. -

نحن نأيت بذواتنا ليك يفعل ما يريد - ليستخدمنا، ليلمسنا، ليكلّمنا... أو ال يفعل شيًئا؛ -

نأيت كذبيحة حّية )رومية 12: 1-2(؛ -

ننسكب كسكيب عىل املذبح... حّتى بال منفعة )متى 26: 6-13(؛ -

لهذا الوقت قيمة جّمة - خاّصة - إن مل يحدث يشء. -

نأيت أمام الرّب بدون ...

احتياج ما... جدول أعامل... طلبات... أسئلة... توّقعات... قيادة ما... -

ولكن ببساطة كإخوة وأخوات يجتمعون إىل أبيهم الّساموّي. -

بهذه الطّريقة فإنّنا...

نعطي للرّب "مساًرا للهبوط" -

نعّمق العالقة الحميمة مع الله ومع بعضنا البعض. -

نغرّي األجواء الّروحّية. -

نبني شفافية ونزاهة يف جسد املسيح -

نتعلّم اإلصغاء للرّب وسامع صوته. -
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إحدى اللّحظات الحاسمة يف حياة امللك داود كانت عندما أعاد تابوت العهد إىل أورشليم. األسلوب الّذي به سجد 

أمام الله، خاّصة عندما كان يرقص أمام تابوت العهد، يشكّل لنا مثااًل للّسجود الحقيقّي. يف تلك اللّحظات، عندما كان محاطًا 

بجميع الّشعب، كان هو وحده مع الله. الوجود وحدك مع الله بحضور اآلخرين يبنينا ويؤكّد ثباتنا فيه.

عندما انسكب الّروح القدس ألّول مرّة يف أورشليم يف يوم الخمسني، كان املؤمنون يتحلّون بيزتني أساسّيتني. 

كانوا ينتظرون حسبام أمرهم الرّب، دون خطّة أو جدول أعامل، وقد كانوا جميعهم مًعا ويف قلب واحد. 

أعتقد أنّنا نستطيع أن ننسب تلك امليزتان بأنّها تعرّف البيئة الاّلزمة ليك نشكّل بلء القّوة والحّريّة لحضور 

الله بالّتامم يف وسطنا. الّتعليامت الّتي حصل عليها التالميذ كانت االنتظار حّتى يحصل يشء ما، لقد علموا 

بال أدىن شّك ما هو الّشء الّذي كانوا ينتظرونه. لقد كانوا ينتظرون دون أّي جدول أعامل، دون خطّة أو 

برنامج، من دون رئيس معنّي، الّذي يحّدد ودون أن يعرف كم من الوقت، عمليًّا كانوا يعّدون الطّريق للرّب. 

بالّنسبة ملعظمنا، من املستحيل عمليًّا، نظًرا لظروف الحياة، أن ننتظر حّتى يحني الوقت. ولكن مبدئيَّا ميكن 

أن يتحّقق األمر. لقد انتظر الّتالميذ عشة أيّام كانوا يحرضون إىل نفس املكان الّذي كان فيه الجميع يف 

وحدة، يف انتظار، بقبول وبعرفة ما يعمله الجميع، وملاذا. بدون دوافع قلبّية خفّية لدى أّي شخص. كم 

يحب اآلب أوالده عندما يتعاملون باحرتام أحدهم لآلخر! ال ميكن أن يسكن الله يف وسطنا حيث نحن 

أوالده ال نحب، وال نكرم بعضنا البعض من أعامق قلوبنا. رّبا، إذا استطعنا أن نتعلّم أن نفتح قلوبنا مع 

القالئل، سنتمكّن يف املستقبل أن نفتح قلوبنا للكثريين.

لست نحتاج بالحقيقة إىل آية أو عالمة خاّصة لنعرف أّن العامل عىل وشك أن يتغرّي بشكل درامّي... عاجاًل أم 

ا عن أّي يشء عرفناه حّتى اآلن. هل يبدو منطقيًّا أو حّتى ممكًنا االستمرار  آجاًل. ما سيكون هو مختلف جدًّ

با قمنا به حّتى اآلن أنّه بالحقيقة سيعّدنا لأليّام املقبلة? وقد ملّح النبّي دانيال إىل الّصعوبات والّضيقات يف 

ْعُب الَِّذيَن يَْعرُِفوَن إِلَهُهْم َفَيْقَوْوَن َويَْعَملُوَن" )دانيال 11: 32( ا الشَّ هذه الّساعة الّتي نقرتب منها، وقال: "أَمَّ
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إرسائيل

لقد أعطى الرّب بطرس مفاتيح امللكوت. يف بيت الله هناك العديد من املنازل. ميكننا أن نتخايل أّن لكّل منها باب 

ومفتاح. مكان إرسائيل والّشعب اليهودّي يف خطّة الله الّشاملة ورّبا هو مفتاح أحد األبواب الكربى للملكوت. سفر 

التكوين )21: 3( يسّجل اإلعالن الّنبوّي اإللهي الرهيب. فقد قال الله إلبراھیم: "َوأُبَارُِك ُمَبارِِكيَك، َوالَِعَنَك أَلَْعُنُه". 

إن كنا نحن - جسد املسيح مل نفهم قلب الله بكل ما يتعلّق بإرسائيل وموقعها االسرتاتيجّي، خاّصة وإّن الله يدعو 

هذا الّشعب ابنه البكر )خروج 4: 22-32(، أال نكون نحن أيًضا تحت هذه اللّعنة?

قال يسوع إنّه جاء فقط للمرىض. لكن قبل أن يأيت إليهم، فإّن الّناس يحتاجون أن ميّّيزوا أنّهم مرىض ويحتاجون إىل 

عالج. يكتب بولس يف )رومية 3: 02( "...ألَنَّ ِبالنَّاُموِس َمْعرَِفَة الَْخِطيَِّة". 

إّن الله يطلب شخًصا - شعًبا - ميكنه أن يوكّل بيده وصاياه وبرّه وظهور قداسته. لقد وجد الله إبراهيم، وهو رجل 

دعاه "َخلِييِل" )أشعيا 14: 8(، وأعطى الّناموس لنسله. هذه الربكة ألوالد إرسائيل كلّفتم مثًنا باهظًا. يكتب الرّسول 

." )رومية 4: 51(. ويف )رومية 7: 9( يقول  بولس: "ألَنَّ النَّاُموَس يُْنِشُئ َغَضًبا، إِْذ َحْيُث لَْيَس نَاُموٌس لَْيَس أَيًْضا تََعدٍّ

ا أَنَا َفكُْنُت ِبُدوِن النَّاُموِس َعائًِشا َقْبالً. َولِكْن لَامَّ َجاَءِت الَْوِصيَُّة َعاَشِت الَْخِطيَُّة، َفُمتُّ أَنَا" لذا ميكن للمرء  بولس: "أَمَّ

أن يقول بحّق أّن إرسائيل كمتلّقني لناموس الله، قد عانوا من غضب الّناموس، بشكل أو بآخر جزئيًّا نيابة عن بقّية 

العامل، لتطبيق خطّة اآلب لتمهيد الطريق ملجيء املسيح. جميع نسل اآلباء املولودين بعد ذلك قد تحّملوا ثقل هذه 

ة يف قلبه. الّدعوة املعطاة لهم من فوق. وبالّتايل، ميكن الّتوّقع أنّهم يحتلّون مكانًة خاصًّ

ليس يشكّل شعب إرسائيل فقط قناة بواسطتها يوصل الله ناموسه وابنه، إنّنا نعلم أّن اعرتافهم به وقبولهم إيّاه 

هام عامالن رئيسّيان يشكّالن املفتاح الّذي يؤثّر بشكل مبارش عىل عودته. قال يسوع عندما كان يف أورشليم: "أليَنِّ 

!" )متى 32: 93( ويف ضوء هذا اإلعالن،  أَُقوُل لَكُْم: إِنَّكُْم الَ تََرْونَني ِمَن اآلَن َحتَّى تَُقولُوا: ُمَبارٌَك اآليِت ِباْسِم الرَّبِّ

سوف يحاول الّشيطان بكّل قواه منع إرسائيل من معرفة يسوع كاملسيح. لذا، فإنّه يضع قّواته األكرث فتكًا يف أخطر 

مكان. هل ميكن أن تكون هناك قّوات وسالطني تحوم فوق إرسائيل من خالل أنشطتها ونفوذها الّذي يصل جميع 

أنحاء العامل? رّبا إىل هذا ما كان يقصد بولس الرّسول يف قوله "ألَنَُّه إِْن كَاَن َرْفُضُهْم ُهَو ُمَصالََحَة الَْعالَِم، َفاَمَذا يَكُوُن 

اْقِتَبالُُهْم إِالَّ َحَياًة ِمَن األَْمَواِت?" )رومية 11: 51(. 

لقد استخدم الله إرسائيل كطعم ليك يجذب جيش فرعون ليك يغرقه يف البحر األحمر. هل يستخدم الله اإلرسائيلّيني 

مرّة أخرى بنفس الطّريقة? إن كان األمر كذلك، فامذا ينبغي أن تكون رّدة فعل كنائس املؤمنني يف أرجاء العامل، إن 

مل يكن رفع أياديهم إىل األعىل?

يف نهاية األمر، فإّن مسألة إرسائيل هي بالحقيقة قضّية تتعلّق بجد الله، واسمه، وشهادته، وسيادته، وأسلوب عمله. 

بالوجوه، وبالّتأكيد فهو يحّب كّل إنسان خلقه كخليقة غالية ومثينة. ولكن عندما يتعلّق األمر  الله ال يحايب  إّن 

بإرسائيل، فإّن لهم دعوة فريدة وهم مدعّوون لتطبيق الهدف الّذي يتعلّق بحق الله:

ُدوا  ا األَُمُم َفَمجَّ "َوأَُقوُل: إِنَّ يَُسوَع الَْمِسيَح َقْد َصاَر َخاِدَم الِْخَتاِن، ِمْن أَْجِل ِصْدِق اللِه، َحتَّى يَُثبَِّت َمَواِعيَد اآلبَاِء. َوأَمَّ

اللَه ِمْن أَْجِل الرَّْحَمِة..." )رومية 51: 9-8(.
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من أجل التقّدم مًعا، ليس من الرّضورّي أن نّتفق عىل كّل نقطة وكّل أمر. ومع ذلك، هناك عدد من اآليات يف الكتب 

املقّدسة تتكلّم عن مواضيع إرسائيل والّسجود وهي بثابة أساس ذات أهمّية وقيمة. سفر التكوين )21: 3( "َوأُبَارُِك 

ُمَبارِِكيَك، َوالَِعَنَك أَلَْعُنُه. َوتََتَبارَُك ِفيَك َجِميُع َقَبائِِل األَْرِض"

الكلمة "لعنة" )يف األصل العربّي( تفيد معنى اإلهانة واالستخفاف بالّشء. وهذا املعنى ال ميكن فهمه إاّل فقط يف 

النّص العربّي. إّن الّنسخة املرتجمة تُقرأ بعنى: "...وسوف ألعن من يلعنك". املفهوم األدّق يف النّص العربّي يعني: 

"إنّه مينع الربكة عّمن يلعن بني إرسائيل". ماّم يعني أنّه كّل من يعامل شعب إرسائيل كام يعمله الله يوقع نفسه 

تحت لعنة الله، الواقع أن غالبّية املسيحّيني يف العامل يدركون هذه الحقيقة أو أنّهم يعارضونها، وبالّتايل فهم واقعون 

بشكل أو بآخر تحت لعنة. دم املسيح ال يحفظنا من عواقب الّسلوك املعارض لطرق الله... والّذي ليس فيه دوران 

وال ظّل تغيري.

متى 52: 64-13

لقد توّصلنا إىل فهم أّن يسوع يعامل "إخوته األصاغر" وهم يف الحقيقة إخوته باللّحم والّدم - اليهود. واآلثار املرتتّبة 

عىل هذا املنظور مأساويّة إىل حّد ما. األسلوب الّذي يعامل اآلخرون "إخوته األصاغر" يقّرر مصريهم األبدّي. من 

املهّم أن ندرك كيف يّتم هذا األمر. إّن يسوع يقسم كّل الّشعوب إىل مجموعتني... أولئك الّذين هم من ناحية 

روحّية أحياًء وأولئك الّذين هم روحيًّا أمواتًا. أولئك الّذين هم له وأولئك الّذين هم ليسوا كذلك. فإنّه يفصلهم 

عن بعضهم كام يفصل الّراعي الخراف عن الجداء... واحًدا فواحًدا... وليس وفًقا لالنتامء األرسّي أو الجامعات أو 

الّشعوب. فعندما يتكلّم مع املخلّصني "األبرار" لكّنه يدعوا املجموعة األخرى إخويت، وليس إخوتكم وال إخوتنا. إن 

كان هؤالء هم أخوته بالّروح فإن يسوع سيتكلّم إليهم بنفس لغة املخلّصني. من هنا ميكننا أن نّيز أّن مفهوم كلمة 

"إخويت" يف هذا الّسياق ميكن ان يكون فقط "إخوته بالجسد". الفهم الصحيح لهذا املثال يؤثّر عىل كيفّية رؤية 

أهمّية إرسائيل يف خطّة الله.

)متى 32: 93(

."! "أليَنِّ أَُقوُل لَكُْم: إِنَّكُْم الَ تََرْونَني ِمَن اآلَن َحتَّى تَُقولُوا: ُمَبارٌَك اآليِت ِباْسِم الرَّبِّ

ميكننا أن نفهم من هذا املقطع عاّمة أنّه يشري إىل أّن عودة الرّب لن تحصل حّتى يفقح شعب إرسائيل عيونهم 

ويعرتفوا بيسوع أنّه املسيح... ابن الله.

)رومية 11: 11(

" َفأَُقوُل: أَلََعلَُّهْم َعرَثُوا لِيَكْ يَْسُقطُوا? َحاَشا! بَْل ِبَزلَِّتِهْم َصاَر الَْخالَُص لِألَُمِم إلَِغاَرتِِهْم".

وبعبارة أخرى، إّن غرض الله األسايّس أو قصده األّول يف وكالة البشارة بأيدي األمم كانت إلغارة إرسائيل. موضوع 

اإلغارة هو موضوع مهّم لكّنه يخّص نقاش آخر. موضوعنا يرتكز عىل سؤال واحد، تركيزنا عىل املسألة أين تقع هذه 

القضّية يف سلّم أولويّات املؤمنني من األمم? أو أنّه رّبا ليس له أهمّية البّتة. )رومية 11: 15(
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"ألَنَُّه إِْن كَاَن َرْفُضُهْم ُهَو ُمَصالََحَة الَْعالَِم، َفاَمَذا يَكُوُن اْقِتَبالُُهْم إِالَّ َحَياًة ِمَن األَْمَواِت?"

إبليس يعلم أنّه يف الّحظة الّتي تتفتح فيها عيون إرسائيل وميّيزوا مسيحهم حينها سوف تبدأ مرحلة زواله، 

لذا فإنّه سيعمل كّل ما بوسعه إليقاف ذلك، ومن ثّم يعطّل هذه اإلجراءات. ومن هنا فمن املنطقّي أن 

تعمل جميع قّوات مملكة الظّلمة ملنع هذا من الحدوث. إّن اعرتاف إرسائيل باملسيح يسوع هو أمر أسايّس 

ليك ميأل مجد الله جميع العامل.

رومية 12: 1

َسًة َمرِْضيًَّة ِعْنَد اللِه، ِعَباَدتَكُُم الَْعْقلِيََّة". ُموا أَْجَساَدكُْم َذِبيَحًة َحيًَّة ُمَقدَّ "...أَْن تَُقدِّ

العبادة أو الّسجود هي قبل كّل يشء رّدة فعل ملحرض الله. هذا هو رّدنا ملا فعله بالفعل وليس شيًئا نقوم 

به للحصول عىل املزيد. إن مل يكن كذلك، ملاذا تسّمى العبادة ذبيحة حسب النّص الوارد أعاله?

متى 26: 13-7

َمْت إِلَْيِه اْمَرأٌَة َمَعَها َقاُروَرُة ِطيٍب كَِثريِ الثََّمِن، َفَسكََبْتُه َعىَل َرأِْسِه َوُهَو ُمتَِّكٌئ. َفلَامَّ َرأَى تاَلَِميُذُه ذلَِك  "تََقدَّ

اْغَتاظُوا َقائِلِنَي: »لِاَمَذا هَذا اإلِتاْلَُف? ألَنَُّه كَاَن مُيِْكُن أَْن يَُباَع هَذا الطِّيُب ِبكَِثريٍ َويُْعطَى لِلُْفَقَراِء«. َفَعلَِم يَُسوُع 

َوَقاَل لَُهْم: »...اَلَْحقَّ أَُقوُل لَكُْم: َحْيُثاَم يُكَْرْز ِبهَذا اإلِنِْجيِل يِف كُلِّ الَْعالَِم، يُْخرَبْ أَيًْضا ِبَا َفَعلَْتُه هِذِه تَْذكَاًرا 

لََها«".

طوال فرتة خدمة يسوع عىل األرض هذا هو الحدث الوحيد الّذي فيه يقّدم شخٌص ما شيًئا ليسوع دون 

مقابل. حّتى تالميذه األقربني مل يفهموا هذا. 

اشعياء 62: 1، 6، 7

"ِمْن أَْجِل ِصْهَيْوَن الَ أَْسكُُت، َوِمْن أَْجِل أُوُرَشلِيَم الَ أَْهَدأُ، َحتَّى يَْخُرَج ِبرَُّها كَِضَياٍء َوَخالَُصَها كَِمْصَباحٍ يَتَِّقُد... 

الَ  الرَّبِّ  َذاِكِري  يَا  َواِم.  الدَّ َعىَل  اللَّْيِل  َوكُلَّ  النََّهاِر  كُلَّ  يَْسكُُتوَن  الَ  ُحرَّاًسا  أََقْمُت  أُوُرَشلِيُم  يَا  أَْسَوارِِك  َعىَل 

تَْسكُُتوا، َوالَ تََدُعوُه يَْسكُُت، َحتَّى يَُثبَِّت َويَْجَعَل أُوُرَشلِيَم تَْسِبيَحًة يِف األَْرِض".

هذا  ما هو شعوره? هل  نتخايل  أن  نستطيع  كّنا  إن  طبيعته.  حّق  من  بجزء  يشاركنا  الّساموي  أبونا  إن 

الكفاية كام نظّن. عىل  الله با فيه  الحّق يلمس قلوبنا ويؤثّر عىل أحاسيسنا? وإاّل رّبا لسنا قريبني من 

أثر الهجومات الغري منقطعة من مملكة الظّلمة، ال يستطيع جسد املسيح عىل األرض أن ميأل كّل األرض 

"آدم  قام  إذا  إاّل  يتأّسسان  ال  سكناه  ومكان  الرّب  طريق  للرّب.  الطّريق  يعّد  لكّنه  والّسجود  بالّتسبيح 

الجديد"، فلن أَْسكُُت، ولن أَْهَدأُ. 

أعزّايئ نحن نعلم أّن أورشليم تقف يف مركز أهداف العدو وفيها سوف تتّم الحرب األخرية. سوف يكون 

الحصن األخري بيدي إبليس. لكن عندما تبحث عن اسرتاتيجّيات أخرى لتوسيع ميدان املعركة، تبدو عنارص 

أخرى ينبغي أن نأخذها بالحسبان. 
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يسوع وجليل األمم

كان هذا يف "جليل األمم"، يف منطقة زبولون ونفتايل، "أَْرَض َزبُولُوَن َوأَْرَض نَْفَتايِل، يُكْرُِم األَِخريُ طَِريَق الَْبْحِر، 

الَْمْوِت  ِظالَِل  أَْرِض  يِف  الَْجالُِسوَن  َعِظياًم.  نُوًرا  أَبْرَصَ  الظُّلَْمِة  يِف  الُِك  السَّ ْعُب  اَلشَّ األَُمِم.  َجلِيَل   ، األُْرُدنِّ َعرْبَ 

أرَْشََق َعلَْيِهْم نُوٌر" )أشعيا 9: 1-2(. لقد ترعرع يسوع وعاش ثالثني عاًما يف الجليل. كان التالميذ األوائل من 

الجليل. غالبية املعجزات عملها يسوع يف الجليل. وبعد قيامته من األموات، أخرب املالك الّنسوة اللّوايت ُزْرَن 

القرب وأيًضا يسوع بنفسه قال لتالميذه أن يذهبوا إىل الجليل، وهناك يرونه )متى 28: 7، 10(.

الّذي تجىّل عىل  العايل  الجبل  الّشهرية... وهناك  الجموع... وعظ موعظته  املاء... أطعم  هناك مىش عىل 

قّمته. ال يوجد مكان يف جميع أنحاء إرسائيل، يسكن فيه الّسالم أكرث ماّم هو عليه يف الجليل.

من منظور اسرتاتيجّي

يقول لنا الكتاب املقّدس أن هناك تسلسل هرمّي للقوى الّروحّية )الكائنات( الغري مرئّية الّتي تؤثّر أنشطتها 

املؤمنني ال يدركون ذلك لألسف  فإّن معظم  الحقيقة،  أهمّية هذه  الّرغم من  اليومّية. وعىل  عىل حياتنا 

يف حياتهم اليومّية. قبل بضع سنوات سمعنا درًسا فتح عيوننا - شبه رؤيا - بشأن األيّام األخرية والقوى 

الّروحّية. واملواجهة املستقبلّية يف الطّريق الستكامل خطّة الله وعودة يسوع ثانية. وألنّه ليس لدينا خريطة 

أو عالمات عىل الطّريق لنفهم هذه األمور لرتشدنا، لذا علينا أن نخطو خطوات باإلميان وأن نثق بروح الله 

الّذي يشهد لنا ويذكّرنا بأقوال يسوع. وفًقا لكالم يسوع يف )متى 24(، يف األزمنة األخرية سوف يكون الخداع 

متفّش. واألمور الكاذبة األكرث خفّية هي األكرث خداًعا. وفيها يستخدمون املبادئ والحقائق واألمثلة من 

كلمة الله بطريقة خاطئة. عىل مّر العصور، نرى كيف كان الّدين يُستخَدم ليعمي عيون الّناس، والّتالعب 

فيهم، والّسيطرة عليهم. ونحن نفهم اليوم أّن هذا العمل من نتاج قوى روحّية تدعى "الّروح الّدينّية". 

وماليني من الّناس وأعداد ال تحىص من الّنفوس تقع تحت سيطرتها. بواسطة إظهار فكرة ملتوية عن الله، 

فإنّها تستعبد الّناس من خالل الغرور والّتخويف لتعزيز أهداف مملكة الظّلمة. ونحن نعتقد أّن الحصن 

الرّئييس لهذه الّروح هو يف أورشليم... موقع ميدان املعركة الّنهائّية.

قوى روحّية أخرى تقع يف مرتبة أقّل من تلك، والّتي تؤثّر عىل عدد ال يُحىص من الجموع، لتمجيد وتأليه 

العاملّية  والّروح  املاّديّة،  اليونانّية". وتشمل  "الّروح  أو  اإلنسانّية  باسم  القّوة  نعرف هذه  اإلنسان. ونحن 

وجميع أنواع الّشهوات. أولئك املستعَبدين لهذه الّروح يَْصُبون ليك يبدو أنّهم أفضل وأحسن، وأغنى، وأذىك، 

وما إىل ذلك. وهم مدفوعون بالخوف من اإلنسان ويعظّمون أنفسهم عن طريق إهانة اآلخرين. ونعتقد أّن 

الحصن الرّئييّس لهذه القوى املتفّشية واملدّمرة يقع يف منطقة تل أبيب ولواء دان.

ومن ثّم، الّثالثة، قوى روحّية أضعف، وبالّتايل أّول ما يجب مواجهتها من الّثالثة، وهي الديانة الكاذبة. 

والّناس املستعَبدون للّديانات الكاذبة لديهم قاسم مشرتك - فهم يعرفون أنه يوجد عامل روحايّن غري املريئ 

للعني ولذا فهم منفتحون لألمور الّروحّية. يف هذه املجموعة توجد عموًما منافسة أقّل يف هذه املجموعة 
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باملقارنة مع االثنتني األخريني، ألنّهم يركزون أكرث عىل الحياة الّداخلّية، لديهم ال يقاس النجاح بالرّضورة 

باملقارنة مع اآلخرين أو باالعتامد عليهم. العديد منهم يحّبون الحّق لكن عيونهم ما تزال عمياء بالّنسبة 

للمسيح يسوع بسبب متويه رئيس العامل. عندما يأيت الّنور الحقيقّي، فإّن العديد من هؤالء الباحثني عن 

الحّق سيتحّولون إىل الرّب. ونحن نرى حصن هذه القوة الّروحّية هو يف الجليل.

طربيا والشّق الّسوري األفريقّي

عندما نفكّر يف اإلجراءات الّروحّية الّتي حصلت يف الجليل عىل مّر الّتاريخ، تظهر عىل الفور عّدة أمثلة. يف 

حيفا )جبل الكرمل( حيث واجه إيليا أنبياء البعل، وحيفا هي املركز العاملّي لديانة البهائّيني. صفد هو املركز 

العاملّي للقبالنية )الكاباال(، ومدينة طربيا ترتبط بشكل طبيعّي مع بحرية طربيا، بحر الجليل، ومع املعجزات 

الكثرية الّتي عملها يسوع يف كّل املنطقة. ولكن بالّنسبة لكثري من اليهود املتديّنني، فإّن طربيّا هي املدينة 

الّثانية يف األهمّية بعد أورشليم. ويف كّل عام يحّج إليها عشات اآلالف للّصالة واالستلقاء عىل قبور األولّياء 

والحاخامات الّشهرية. وهذا األمر ليس بالّشء املُستهان.

أنّها  الّتي يعتقدون  الّشفاهّية،  الّتوراة  الّتلمود عىل  الّتوراة والّتلمود. يحتوي  اليهوديّة املتديّنة عىل  تقوم 

أعطيت ملوىس من الله يف جبل سيناء جنًبا إىل جنب مع الّتوراة املكتوبة. طاّلب املعاهد الّدينّية يقضون 

جّل أوقاتهم يف دراسة الّتلمود بداًل من الّتوراة. الحاخامات الّثالثة األكرث تأثريًا عىل أسس اليهوديّة املتديّنة 

مدفونون جميًعا يف طربيّا. الرايب موىس بن ميمون )املعروف أيًضا باسم رمبام أو ميمونيدس( الذي ألّف 

تفسري امليشنا )جزء من الّتلمود(. الحاخام عكيـڤـا الّذي أيّد الّثورة الّثانية لليهود ضّد الّرومان وأعلن عن 

قائد الّثورة شمعون بار كوخبا أنّه املسيح، والّذي تسّبب يف أّن اليهود الّذين يؤمنون بيسوع أنّه هو املسيح 

برتك املجامع والكُُنس. وكان أيًضا يجلس يف املجلس املسؤول عن إزالة جميع الّنصوص الّتي تشري إىل يسوع 

يف امليشنا. وبالّتايل جميع املعجزات يف امليشنا صارت تُنسب إىل الحاخام مئري باعل هنيس. لكن اليهوديّة 

الّتوراتّية املؤّسسة عىل العهد القديم فقط تشكّل أساًسا لكتاب العهد الجديد )انظر إرميا 31: 31(.

كّل هذه الّتغيريات يف نظام األولويّات وترتيب األهمّية، والّتحّول من الّتوراة إىل الّتلمود، هي الّتي حّولت 

)الحاخامات(، وخلقت ديانة كاذبة.  اإلنسان  الله إىل األساس عىل كلمة  اليهوديّة من األساس عىل كلمة 

بالطبع ميكن الّتوّسع يف املوضوع، ولكّننا نأمل أّن الّنقطة األساسّية واضحة. ألّن اليهوديّة بدأت يف الّتوراة 

ومن ثّم مع الوقت أدخلت إليها تغيريات وتفسريات وتأويالت دقيقة خفّية، وبالّتايل سّببت إىل خداع عظيم 

األرجاء.

الّشّق الّسورّي األفريقّي يشكّل الخّط الفاصل بني الّشق والغرب. إذا شئتم ميكننا أن نسّميه نقطة اللّقاء 

الجغرافّية للحرب بني أبناء صهيون وأبناء اليونان )يَاَوان( )زكريا 9: 13(. ويشمل غور األردن - أدىن بقعة 

مأهولة عىل وجه األرض - وميتد بجانب مدينة طربيا. الّتلمود، الّذي أدخل أسلوب الّتفكري اليونايّن/اإلنسايّن 

إىل قلب الّديانة اليهوديّة، تعترِب مدينة طربيا إحدى املدن الرئيسّية للعبادة يف اليهوديّة. لذلك من املهّم 

ا أن يكون فيها مسكًنا حقيقيًّا ملحرض الله يف هذه املدينة القدمية. جدًّ
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شبكة تواصل بني الّساجدين يف الجليل

عندما دعانا الله إىل الجليل، وضع يف قلوبنا ثقاًل لشبكة تواصل بني املؤمنني الّساجدين لله يف شامل إرسائيل. 

وحينام بدأنا يف مشاركة هذه الرؤيا، وجدنا أنّه هنالك آخرين أيًضا كانت لديهم نفس الفكرة من أماكن 

نتقّدم  أن  املفهوم. وهي  بهذا  بالفعل  بدأت  قد  اإلقليمّية  املؤمترات  فإّن  الواقع  يف  مختلفة.  واجتامعات 

أبعد من حياة سجودنا  للّسجود، وما هو  الخارجي  الّتعبري  أبعد من  املوسيقى، وما  أبعد من  إىل ما هو 

الفرديّة، وخارج الحدود املقبولة لالجتامعات. الفكرة العاّمة هي أن جسد املسيح يّتحد يف وحدة حقيقّية، 

وكّل واحد لديه الحّريّة الكاملة يف االستامع والعمل حسب قيادة الّروح القدس. حينام نتحّرر من التسلّط 

الطّبيعّي والّتقليدّي للّنظام املسّمى "املرشد للعبادة" املوّجه تقليديًّا، هذا ال يعني أننا نتعامل بالفوىض، 

بل بحّريّة الّروح القدس بإعداد الطّريق للرّّب بالحّق. ويجتمع حاليًّا عدد كبري من املصلّني الّذين ميّثلون 

عّدة اجتامعات ومؤّسسات مختلفة، معظمهم من منطقة طربيا ومنطقة غور األردن، إذ أنّنا نواظب عىل 

أن نجتمع سويًّا ليك نجلس عند قدمي الرّب بدون جدول أعامل محّدد أو قيادة معّينة. إنّنا ببساطة نضع 

أنفسنا أمام الرّب والّسامح له ليقودنا أينام يريد. قد تكون هذه عبادة رائدة يريد الرّب أن تتكاثر وتزداد 

يف أنحاء البالد.
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نحن )أرين ويونيت( هاجرنا إىل إرسائيل يف عام 1992 من مدينة نيويورك. لقد عشنا الّسنوات الّثامين من 

عمرنا يف بلدة كفار سابا شاميل تل أبيب مبارشة. ثّم خالل الّسنوات الخمس الّتالية، كّنا يف قلب تل أبيب. 

من هناك نَقلََنا الرّب، بني الّسنوات 2005-2013، إىل بلدة يف جبال أورشليم. ويف عام 2012، بشكل غري 

متوّقع متاًما، أحسسنا أنّه علينا االنتقال إىل منطقة طربيّا واالنضامم إىل اإلخوة يف اجتامع كوكب الّصبح.

عىل مّر الّسنني، كانت األشياء الّتي قمنا بها واألماكن الّتي عشنا فيها، وخاّصة هجرتنا إىل إرسائيل، ليست 

نتيجة لتخطيط ُمسبق قمنا به، بل يف طاعة ملا كشفه لنا الّروح القدس. إّن الغرض من كتابة هذه الكلامت 

ليس بالحرّي دعوة الّناس للوقوف إىل جانبنا شخصيًّا، بل ملشاركة ما نعتربه مفاهياًم ووجهات نظر اسرتاتيجّية 

تتعلّق بإعداد طريق الرّب ومحرضه. ويحدونا األمل والصالة أّن هذه الكتابة سوف تلمس القلوب وتنري 

عقول إخوتنا من بني األمم، وتربطنا مًعا كرجل واحد استعداًدا للحرب األخرية حرب نهاية األيّام، ليك يظهر 

لنا قلب أبينا.

باإلمكان االطّالع عىل كتابات وأفكار إضافّية يف هذا املوضوع عىل العنوان الّتايل:

www.emmausway.org

www.galileeworship.com

لالتّصال بنا ألّي سؤال أو تعليق، ميكنكم الكتابة إىل:
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emmausway.org        |        galileeworship.com

Did not our heart burn within us... Luke 24:32


