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ي مواجهة هياكل العدو !   هياكل هللا 
ى الهيكل    ٢٠١٣عيد دخول املسيح إ

  ٣٥-٢٢: ٢لو
، كَ " َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َناُموِس َوَلمَّا َتمَّْت َأيَّاُم َتْطِهيِرَها، َحَسَب َشِريَعِة ُموَسى، َصِعُدوا ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِلُيَقدُِّموُه ِللرَّبِّ

. َوِلَكْي ُيقَ  : َأنَّ ُكلَّ َذَكٍر َفاِتَح َرِحٍم ُيْدَعى ُقدُّوًسا ِللرَّبِّ : َزْوَج َيَماٍم َأْو َفْرَخْي الرَّبِّ دُِّموا َذِبيَحًة َكَما ِقيَل ِفي َناُموِس الرَّبِّ
 َحَماٍم.

وُح اْلُقُدُس َكاَن َعَلْيِه.َوَكاَن َرُجٌل ِفي ُأوُرَشِليَم اْسُمُه ِسْمَعاُن، َوَهَذا الرَُّجُل َكاَن َبارًّا َتِقيًّا َيْنَتِظُر َتْعِزَيَة ِإْسَراِئيلَ "  ، َوالرُّ
. َفَأَتى بِ  وِح اْلُقُدِس َأنَُّه َال َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل َأْن َيَرى َمِسيَح الرَّبِّ وِح ِإَلى اْلَهْيَكِل. َوِعْنَدَما َدَخَل َوَكاَن َقْد ُأوِحَي ِإَلْيِه ِبالرُّ الرُّ

ِبيِّ َيُسوَع َأَبَواُه، ِلَيْصَنَعا َلُه َحَسَب َعاَدِة النَّاُموِس، َأَخذَ  اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك َيا َسيُِّد «ُه َعَلى ِذَراَعْيِه َوَباَرَك اَهللا َوَقاَل: ِبالصَّ
ِب. ُنوَر ِإْعَالٍن ِلُألَمِم، َحَسَب َقْوِلَك ِبَسَالٍم، َألنَّ َعْيَنيَّ َقْد َأْبَصَرَتا َخَالَصَك، الَِّذي َأْعَدْدَتُه ُقدَّاَم َوْجِه َجِميِع الشُُّعو 

ِه:». َك ِإْسَراِئيلَ َوَمْجًدا ِلَشْعبِ  َباِن ِممَّا ِقيَل ِفيِه. َوَباَرَكُهَما ِسْمَعاُن، َوَقاَل ِلَمْرَيَم ُأمِّ َها ِإنَّ هَذا َقْد «َوَكاَن ُيوُسُف َوُأمُُّه َيَتَعجَّ
وُز ِفي َنْفِسِك َسْيٌف، ِلُتْعَلَن َأْفَكاٌر ِمْن ُقُلوٍب ُوِضَع ِلُسُقوِط َوِقَياِم َكِثيِريَن ِفي ِإْسَراِئيَل، َوِلَعَالَمٍة تَُقاَوُم. َوَأْنِت َأْيًضا َيجُ 

 "».َكِثيَرةٍ 
  ١٢- ١: ٤٧حزقيال

 َوْجَه اْلَبْيِت َنْحَو اْلَمْشِرِق. ثُمَّ َأْرَجَعِني ِإَلى َمْدَخِل اْلَبْيِت َوإَِذا ِبِمَياٍه َتْخُرُج ِمْن َتْحِت َعَتَبِة اْلَبْيِت َنْحَو اْلَمْشِرِق، َألنَّ "
لشَِّماِل َوَداَر ِبي ِفي ْلِمَياُه َناِزَلٌة ِمْن َتْحِت َجاِنِب اْلَبْيِت اَألْيَمِن َعْن َجُنوِب اْلَمْذَبِح. ثُمَّ َأْخَرَجِني ِمْن َطِريِق َباِب اَوا

، َوإَِذا ِبِمَياٍه َجاِرَيٍة ِمَن اْلَجاِنِب اَألْيَمِن. الطَِّريِق ِمْن َخاِرٍج ِإَلى اْلَباِب اْلَخاِرِجيِّ ِمَن الطَِّريِق الَِّذي َيتَِّجُه َنْحَو اْلَمْشِرقِ 
َياُه ِإَلى اْلَكْعَبْيِن. ثُمَّ َقاَس َأْلًفا َوِعْنَد ُخُروِج الرَُّجِل َنْحَو اْلَمْشِرِق َواْلَخْيُط ِبَيِدِه، َقاَس َأْلَف ِذَراٍع َوَعبََّرِني ِفي اْلِمَياِه، َواْلمِ 

ْكَبَتْيِن. ثُمَّ َقاَس َأْلًفا َوَعبََّرِني، َواْلِمَياُه ِإَلى اْلَحْقَوْيِن. ثُمَّ َقاَس َأْلًفاَوَعبََّرِني ِفي اْلِمَياهِ  ، َوإَِذا ِبَنْهٍر َلْم َأْسَتِطْع ، َواْلِمَياُه ِإَلى الرُّ
 ُعُبوَرُه، َألنَّ اْلِمَياَه َطَمْت، ِمَياَه ِسَباَحٍة، َنْهٍر َال ُيْعَبُر.

ثُمَّ َذَهَب ِبي َوَأْرَجَعِني ِإَلى َشاِطِئ النَّْهِر. َوِعْنَد ُرُجوِعي ِإَذا َعَلى َشاِطِئ النَّْهِر ». َأْيَت َيا اْبَن آَدَم؟َأرَ «َوَقاَل ِلي: 
ِة َوَتْنِزُل ِإَلى اْلَعَرَبِة َوَتْذَهُب ِإَلى هِذِه اْلِمَياُه َخاِرَجٌة ِإَلى الدَّاِئَرِة الشَّْرِقيَّ «َأْشَجاٌر َكِثيَرٌة ِجدًّا ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناَك. َوَقاَل ِلي: 

ي النَّْهَراِن َتْحَيا. َوَيُكوُن السََّمُك اْلَبْحِر. ِإَلى اْلَبْحِر ِهَي َخاِرَجٌة َفُتْشَفى اْلِمَياُه. َوَيُكوُن َأنَّ ُكلَّ َنْفٍس َحيٍَّة َتِدبُّ َحْيثَُما َيْأتِ 
يَّاُدوَن َواِقِفيَن َعَلْيهِ  َكِثيًرا ِجدًّا َألنَّ هِذِه اْلِمَياهَ  . ِمْن َتْأِتي ِإَلى ُهَناَك َفُتْشَفى، َوَيْحَيا ُكلُّ َما َيْأِتي النَّْهُر ِإَلْيِه. َوَيُكوُن الصَّ

ا َعْيِن َجْدٍي ِإَلى َعْيِن ِعْجَالِيَم َيُكوُن ِلَبْسِط الشَِّباِك، َوَيُكوُن َسَمُكُهْم َعَلى َأْنَواِعِه َكَسَمِك اْلَبحْ  ِر اْلَعِظيِم َكِثيًرا ِجدًّا. َأمَّ
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َك ُكلُّ َشَجٍر ِلَألْكِل، َال َيْذُبُل َغِمَقاُتُه َوِبَرُكُه َفَال ُتْشَفى. ُتْجَعُل ِلْلِمْلِح. َوَعَلى النَّْهِر َيْنُبُت َعَلى َشاِطِئِه ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَنا
  "كُِّر َألنَّ ِمَياَهُه َخاِرَجٌة ِمَن اْلَمْقِدِس، َوَيُكوُن َثَمُرُه ِلَألْكِل َوَوَرُقُه ِللدََّواِء.َوَرُقُه َوَال َيْنَقِطُع َثَمُرُه. ُكلَّ َشْهٍر ُيبَ 

  

  مقدمة:

كز على إعالن الحقائق الكتابية (الوعظ، التعليم، المشورة.. إلخ) رَ أن هناك فارق بين التعليم الذي يُ  -للتذكرة -يلزم القول
  .السرائرية (حسب فكر األباء وتعليم الكنيسة في عصورها األولى)والذي يركز على الحياة 

  نقول: ولإليضاح 

 أن التركيز فيما يخص الحياة الروحية والنمو فيها على التعليم وٕاعالن الحقائق له جوانبه السلبية رغم أهميته: -

 المحيطة...ية وحسب ظروفه علن حسب قدراته الذهنية، وحسب قامته الروحيفهم نفس الحق المُ  كلٍ   . أ

ليس أفكار وحقائق لكنه ألن الحق اإلنجيلي  بية هو نصف الحق حسب فكر اإلنجيل،علن كحقائق كتاالحق المُ   . ب
.. لذلك فلكي اقبل الحق كامًال متكامًال علّى في كل ٦: ١٤يو "اْلَحقُّ  َأَنا ُهوَ "خص": هو يسوع ألنه قال شَ "حق مُ 

عماقي (قلبي، وروحي) ومن هناك ذاك حتى يدخل أ تشمل هذا الحق أومرة اقبل من جديد يسوع في صورة سرائرية 
غيير الكامنة فيه عّلمه لذهني (يفّصله على مقاسي) فأبدأ اقبل النور والحياة، وقوة التعلنه ويُ يبدأ الروح القدس يُ 

شيئًا مالمح تخلص من خطاياي المزمنة وطباعي المعاندة للتغيير بل تتغير شيئًا ففينسلخ إنساني الداخلي وا
ومقّيد ومتحول بقوة الروح القدس ليسود فّي إنسان الروح الجديد شخصيتي حتى يصبح إنساني العتيق مدفون 

 ٢٠: ٢غل! "َال َأَنا، َبِل اْلَمِسيحُ "فأهتف مأسورًا بمحبة اهللا وفعل نعمته قائًال: 

ة دركَ جانب التعليم وكشف الحقائق مُ هذا في الواقع هو إيضاح للحياة السرائرية، فالكنيسة األولى لم تهمل  -
أن هذا قد يأتي ببعض النور إلى الذهن (معرفة عقلية) لكن ماذا عن أهمية التلمذة والتعلم، لكن كانت تفطن تمامًا 

الحاجة إذن إلى "نعمة مغّيرة" ترافق التعليم.. ورغم أن هذا ممكن نواله كفعل  لداخل وكيف يتم التغير واإلنسالخ،ا
م ممسوح ومدعو لهذا العمل من اهللا) لكن هذا يمّثل شيئًا عموميًا.. نعمة عامة لّ عَ مرافقة للتعليم (بإعتبار المُ المسحة ال

إنه الجانب السرائري الذي  للتعليم،حياة الروح.. لكن أين "المسيح"، أين شخص يسوع مقتبل كرفيق في تساعد وتنمي 
الحق ومعه نعمة األفخارستيا  دمقَ كنسية حتى مع كل مناسبة يُ رتبت له الكنيسة في عصورها األولى المناسبات ال

األفخارستيا هي حضور للمسيح وسط شعبه وتقديم  ت الكنسية بأعيادها ومناسباتها إحتفاالت أفخارستية،حتفاال(إ
 لهم في السر: الخبز والخمر!) نفسه مجدداً 

فخارستية المناسبة فيأكلون المسيح (الذي بإ تعليم الممسوح ويحتفل شعب اهللادم القَ هكذا تأتي المناسبة ويُ  -
كول (بالكلمة والتعليم والمسحة) وحق مأ حق معلنشرحت أفعاله الخالصية حسب المناسبات) فيثبت الحق.. ألنه 

الموت، (عامًال في إنسانيتنا كل مفاعيله الخالصية بهذه الكيفية يتصور المسيح فينا  (مقتذى عليه) (باإلفخارستيا)
 ).١٨: ٣كو٢الصعود، التجسد..) وهكذا نتحول إلى صورة المسيح من مجد إلى مجد ( القيامة،

  عيد دخول المسيح إلى الهيكل:

 عياد السيد المسيح) وفيه يكمن لنا سر عظيم نحتاج أن نكتشفه..دي صغير ضمن سلسلة أدي ( عيد سيّ هذا عيد سيّ  -
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داعين  طفالنا الصغار له (بعد والدتهم)قدم أالهيكل حتى نُ نه المسيح ُقدم كطفل في تصورنا حسب فهمنا لهذا الفعل: إ -
 هذا لكن األمر حسب الحياة السرائرية أغنى بكثير منستعالن مشيئته في حياتهم.. هذا جيد لهم بالبركة وطاعة اهللا وإ 

  معنى تقديم المسيح للهيكل سرائريًا، ومغزاه لنا

جيل التي أورد لها القديس لوقا جزءًا كبيرًا من قصة الميالد حسب قصة اإلنيعنى تقديم المسيح إلى الهيكل {ماذا  -
 }.)٢لو(

يبقى أيضًا جزءًا  كمل الناموس عنا ( ليرفع عنا لعنته ويدخلنا إلى العهد الجديد) وهذا صحيح لكنهقد نقول: إنه بهذا أ -
 للحياة الداخلية الباطنية.فعال المسيح الخالصية هي للتعامل الخارجي (رفع لعنة عني) وليس خارجيًا وكأن أ

فعال المسيح ألفعال تاريخية: أي تمت كي نشابهه بتقديم أطفالنا) يحول أكما أن هذا الفهم (سواء تكميل الناموس أو ل -
وهذا يجعل المسيح ه به في األطفال) نتذكرها لندرك معناه (تكميل الناموس، التشبّ  في وقت ما وانتهي األمر وعلينا أن

ٕان هذا مؤسف جدًا ألن المسيح شخص إلهي وهذا يعني أن كل افعاله ال تقف عند حد التاريخ (و  ،شخصًا تاريخياً 
وكأن المسيح (مع كل عيد دخول للهيكل) هو معنا  متجددة المفاعيلنها بفعلها اإللهي كانت قد تمت في التاريخ) إال إ

 هامًا بدخوله الهيكل  قامة الطفولة ويريد أن ينقل لنا شيئاً حاضر اآلن) في  -(اهللا معنا

  ُترى ما هذا؟ وما معناه؟

  عندما تجسد ادخلنا فيه:

ا يجعل هنا نحتاج أن ندرك شيئًا هامًا جدًا، فالخالص لم يتم عند سقوط اإلنسان ألن هذا ليس حسب المكتوب وهذ -
 تلفه الشيطان...اهللا يعمل فقط لتصحيح ما أ

ٍة َأْو َذَهٍب، ِمْن ِسيَرِتُكُم اْلَباِطَلِة الَِّتي َتَقلَّ "لكن لننظر إلى المكتوب  ْدُتُموَها ِمَن اآلَباِء، َعاِلِميَن َأنَُّكُم اْفُتِديتُْم َال ِبَأْشَياَء َتْفَنى، ِبِفضَّ
 ُأْظِهَر ِفي اَألْزِمَنةِ  ، َولِكْن َقدْ ْبَل َتْأِسيِس اْلَعاَلمِ َمْعُروًفا َساِبًقا قَ َبْل ِبَدٍم َكِريٍم، َكَما ِمْن َحَمل ِبَال َعْيٍب َوَال َدَنٍس، َدِم اْلَمِسيِح، 

  .٢٠- ١٨: ١بط١ "اَألِخيَرِة ِمْن َأْجِلُكمْ 

  دعونا نتأمل قليًال في هذه الكلمات اإللهية:

تأسيس العالم (أي قبل خلقة المالئكة وقبل سقوط المالك وسقوط  قبلخالصنا، وخطة اهللا لذلك معروفة لديه  -
 ).اإلنسان

يهيئ البشرية ظهرت فقط في ملء الزمان.. كم كان ثقيًال على قلب اهللا وموجع له أن ينتظر كل هذه األزمنة حتى ا -
حبًا فكم كان يشتاق أن يأتي ويظهر خالصه ويتممه حتى يعود يتحد باإلنسان  لفكرة تجسد اهللا وٕاتمامه الخالص،

 وخالصًا أبديًا!

ظهر في األزمنة األخيرة! يا للعجب فكل العهد الجديد هو "زمان أخير" بالنسبة ألزمنة اهللا الممتدة ألتمام خطته.. أُ  -
 ُيقال عن نهاية األزمنة: الساعة األخيرة!لذلك أيضًا 
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 هل نفطن إذن اننا في "الساعة األخيرة" فنستيقظ مضاعفًا. -

  لكن ماذا يعني اآلن هذا كله؟!

ر اهللا يح جسدًا بشريًا، كنت أنا وأنت فيه (ألن هذا جسدنا) في الواقع كنا في هذا الجسد حسب فكخذ المسمنذ أن أ -
 تجسده... (قبل تأسيس العالم) ولكن ُأظهر ذلك مع

 اال يعني هذا القول بأن كل واحد من أوالد اهللا ينبغي أن يدرك ويقول: كنت فيه قبل الدهور؟ قبل تأسيس العالم! -

(في جسم بشريته التي كان يحملنا معه وفيه وهذا يبدأ يكشف لنا سر هذا العيد.. إذن عندما ُادِخل إلى الهيكل،  -
 دخلنا فيه قبل الدهور حسب فكره وخطته وصرنا فيه منذ تجسده بالسر).اُ 

 !!لكل منا إلى الهيكل دخولوهذا يعني أن دخوله إلى الهيكل هو  -

  وما أهميته؟ سؤال متتابع، وماذا يعني هذا؟

ولكي نجيب على هذا التساؤل نقول: ما هو الهيكل حسب فكر اهللا؟ وبالعودة إلى األسفار اإللهية ندرك أن الهيكل  -
(الُمقام في أرض الموعد هو الصورة الثابتة لخيمة اإلجتماع الذي كانت وقت البرية) والسؤال التالي: ما هي خيمة 

 .٨: ٢٥خروج " ْصَنُعوَن ِلي َمْقِدًسا َألْسُكَن ِفي َوَسِطِهْم.َفيَ "اإلجتماع؟ واإلجابة تأتينا هكذا 

إذن الهيكل هو موضع ُسكنى اهللا مع الناس ودخولنا في المسيح ومعه (يوم دخوله إلى الهيكل) معناه عودتنا للشركة  -
 المقطوعة منذ سقوط آدم (وستظهر في ملئها عندما يتم الفداء على الصليب).

قامتنا ي موضع واحد ُيسمى الهيكل وتكون إف نقيم معاً نها رغبة قلب اهللا أن كة، إمجرد عودة للشر : إنها ليست لكن -
 شركة عبادة تنقل حياة مستمرة من اهللا لإلنسان (ألن الهيكل هو موضع حضور اهللا وعبادة اإلنسان له)!هي 

  الهيكل: مكان سماوي أم أرضي؟! -

هللا لداود (وقبًال نفس التفاصيل عطي تفاصيله االذي أفالهيكل  لعيد،يضًا الكثير من غنى سر هذا امازال هناك أ -
ألن كل ما في السماء هو على نعكاس لصورة سماوية (في فكر اهللا) طيت لموسى في خيمة اإلجتماع) هو إعأُ 

أحد المشاهد السماوية الُمعلنة في سفر  ← ١٩: ١١رؤاألرض: كما في السماء كذلك على األرض [راجع أيضًا 
لنقيم فيه ومعه  ٢٢: ٢١رؤثم أخيرًا: الرب والخروف هو "هيكل"  ٥: ١٥رؤالرؤيا في سياق حديث الرائي، أيضًا 

 أبديًا، "األتحاد المستمر"].

) ٦: ٢أف"سماوي" (رتفاع لنا لألبعاد السماوية.. ألن مكاننا في الواقع خول المسيح إلى الهيكل هو أيضًا إإذن د -
ونحن هنا في غربة مؤقته إلى أن نعود لوطننا السماوي، وكل مرة نحتفل بهذا العيد نرتفع لفوق نحو الهيكل السماوي، 

 !الدهر األتيوالحالة اآلتية: 

 ؟!الدهر الحاضر: لكن ماذا عن مسئوليتنا في غربة هذا الدهر
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 .١٢-١: ٤٧حزقيال النبي بوة نعم، هذا سؤال هام، واإلجابة عليه نجد صداها في ن -

شفيها (يشفي ويزيل فالنبي رأى مياه تخرج من تحت عتبة البيت (الهيكل) وتسري كنهر يلتحم مع المياه المالحة وي
  نه يسبب نمو أشجار يكون ورقها للشفاء!! ما هذا؟ملوحتها) كما إ

آه إنه الصورة النبوية للهيكل الذي يكون حسب قصد اهللا ويحضر اهللا فيه فيسري نهر الروح، روح الحياة خارجًا  -
ويقيم أشجارًا  )١: ٦٩مز(خارج الهيكل) إلى العالم ليشفي "الملوحة" (الفساد) الذي في العالم (مياه دخلت إلى نفسي 

انيًا وذهنيًا وجسديًا! وما أصعب هذا على مراحم اهللا الذي صنع ونفسعالمنا روحيًا  تصبح للشفاء، فما أكثر أمراض
 .١١: ٥٣شإ "ِمْن َتَعِب َنْفِسِه َيَرى َوَيْشَبعُ "لإلنسان شفاءًا كامًال.. وهو يتطلع ويرغب أن يرى ثمر ما صنعه 

  كيف يكون هذا؟

 ياهه الشافية والعجيبة؟عندما نقيم الهياكل التي يحضر فيها اهللا ويطلق نهر الروح حتى يخرج للعالم بم -

 َوُروُح اهللاِ ، َهْيَكُل اهللاِ َأَما َتْعَلُموَن َأنَُّكْم ": ألم يقل الكتاب دائرة نفوسناهذه الهياكل لها دوائرها المتعددة، وأول دائرة هي  -
 .١٦: ٣كو١ "َيْسُكُن ِفيُكْم؟

فعندما تكون حياتنا مبنية على أساس السر (كما  ٣٨: ٧يو "َتْجِري ِمْن َبْطِنِه َأْنَهاُر َماٍء َحيٍّ "ألنه مكتوب أيضًا  -
) ويجري نهر الروح في داخلنا ويرافق كالمنا وتصرفاتنا فتصبح سبب شفاء ١٩: ٤غلشرحنا) يتصور المسيح فينا (

 لآلخرين.

اهللا جديدة، صهيون الروحية وكل أفراد في بيوتنا عابدين العندما تتحول إلى عدن  بيوتناأما الدائرة األخرى هي:  -
َنْهٌر َسَواِقيِه تَُفرُِّح َمِديَنَة اِهللا، " ←هي صهيون مدينة اهللا)  طلق نهر الروح في بيوتنا (التيوسائرين في مخافته.. فيُ 

.  .٤: ٤٦مز "َمْقَدَس َمَساِكِن اْلَعِليِّ

عندما تأتي إليها هذه البيوتات متجمعة معًا لتعبد أو تخدم أو... وهكذا تصبح  كنائسنا هي تساعاً أما الدائرة األكثر إ -
صورة أكبر لصهيون الروحية ويتدفق فيها نهر قوي نحو العالم شافيًا بواسطة أشجاره التي تظهر هنا وهناك ويشفي 

 العالم من "الملوحة" المفسدة.

  شيء أخر بالغ األهمية وماذا أيضًا؟

ستطاع أن يطان ساهر في شره وخبثه.. وهكذا أ) ما أكثر تهاوننا بينما عدونا الش٥: ٢٥مت لقد نعسنا ونمنا (راجع   -
 خدامه واتباعه".هياكل الشياطين "قام له "هياكل" شريرة.. هللا ويصنع األمور المضادة) فلقد أيعمل المثل (دائمًا يقّلد ا

اْلُمَقاِوُم َواْلُمْرَتِفُع َعَلى ُكلِّ َما ُيْدَعى ِإلًها َأْو َمْعُبوًدا، َحتَّى ِإنَُّه َيْجِلُس "ألم نقرأ من ضمن مظاهر وعالمات أواخر األيام  -
 . ٤: ٢تس٢ "ِفي َهْيَكِل اِهللا َكِإلٍه، ُمْظِهًرا َنْفَسُه َأنَُّه ِإلٌه.

تفقوا على التدمير واإلتالف) وهكذا خاصته وجمعهم معًا في شرورهم (فا قرون)لقد جّند العدو (عبر األيام والسنين وال
عينًا فكره (فلقد كان كاروبًا مملوءًا أاقاموا هياكلهم الغير منظورة وأتى الشيطان ليسكن فيها.. عدونا يعلم تدبير اهللا و 
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السماويات (أو في الهواء كرئيس سلطان أي فهمًا) يعلم إنه إذا اقام هياكل اهللا يستطيع ليس أن يحارب اإلنسان من 
جناده المنظورين (البشر األشرار الذين جندهم يأتي ويسكن فيها وسط أ مواضع) لكنه يريد أكثر، يريد ٢:٢أفالهواء 

لخدمته) وقد كان له، فإذا انفتحت أعيننا عرفنا وادركنا أن هذه الهياكل الشيطانية هنا وهناك ويسكن فيها العدو (ولنقرأ 
الَِّتي ِفيَها َكاَن َأْنِتيَباُس َشِهيِدي  َوَأْنَت ُمَتَمسٌِّك ِباْسِمي، َوَلْم تُْنِكْر ِإيَماِني َحتَّى ِفي اَأليَّامِ "حتى نصدق هذه الكلمات 

 ).١٣: ٢رؤ "الشَّْيَطاُن َيْسُكُن. اَألِميُن الَِّذي ُقِتَل ِعْنَدُكْم َحْيثُ 

  واآلن، ماذا نفعل؟   

كتساح يزداد يومًا فيومًا.. أال نرى إنحدارنا الروحي؟ أال نمّيز إ هياكل العدو انتشرت ومعها سلطان الشر والفساد الذي -
هياكل سارع بإقامة أن نُ  فمسئوليتنا إذن، ٨: ١٦لو "َأْبَناَء هَذا الدَّْهِر َأْحَكُم ِمْن َأْبَناِء النُّوِر ِفي ِجيِلِهمْ "الشرور.. هل 

المقابلة ( نفوسنا/ بيوتنا/ كنائسنا: أي وحدات صغيرة متجمعة معًا كأسرات روحية ألنها ُتحسب في الروح ككنائس  اهللا
َواآلَن َتْعَلُموَن َما "الذي يحجز األثم حسب المكتوب  الحاضرحتى يأتي اهللا ويسكن بيننا وعندئذ يصبح هو صغيرة)  

     "َألنَّ ِسرَّ اِإلْثِم اآلَن َيْعَمُل َفَقْط، ِإَلى َأْن ُيْرَفَع ِمَن اْلَوَسِط الَِّذي َيْحِجُز اآلنَ ٧َيْحِجُز َحتَّى ُيْسَتْعَلَن ِفي َوْقِتِه. 
 .٧، ٦: ٢تس٢

  المعركة قائمة، ولننتبه:

نتبهنا لذلك وعمل الروح القدس في حياتنا (إذا اتبعنا هذا المنهج السرائري الذي يحول حياتنا إلى "هياكل" وكلما إ -
اِهللا َأْنُتْم َهْيَكُل "// ٢٣، ٢١: ١٤يووبالتالي بيوتنا وكنائسنا) فعندئذ يأتي اهللا بالسر فعًال ويسكن فينا وبيننا (راجع 

الفائق يضبط األمور التي تكون ) ويبدأ اهللا بسره ١٧: ٣اف// ١٦: ٦كو٢ "ِإنِّي َسَأْسُكُن ِفيِهْم َوَأِسيُر َبْيَنُهمْ ... اْلَحيِّ 
كبر من خالص الكثيرين مازال الشر يزداد.. لماذا، ألن العمل أا (لذلك مع كثرة العمل المرسلي وإ أكبر من طاقاتن

." ←إنه اآلن وقت ليعمل فيه الرب) صنا،طاقاتنا مهما كان إخال (أيضًا راجع  ١٢٦: ١١٩مز "ِإنَُّه َوْقُت َعَمل ِللرَّبِّ
  ).١٠: ٤٦، مز٥: ١٢مز

) وتجند حقيقي في معارك ١٧: ٥٩شإ// ١٧: ٢يوحنا عمل الروح القدس فينا سرائريًا يجعلنا مملوئين غيرة مقدسة ( -
 ).٢: ١٤٤مز //١٢: ٦فأالروح (

بوطأة المعركة أو ُجرحنا فيه نسارع لمكاننا السماوي عابدين ومدركين حقيقة غربتنا هنا كزائرين فقط، وكلما شعرنا  -
) لتكميل مهمات الملكوت.. هكذا نجد عونًا سماويًا ٢١: ٢٠يوحنا كسفراء عن المسيح مرسلين من الوطن السماوي (

قدسة عندما نقابل العريس) ونجدد طاقاتنا كما مُ رسية ) للشفاء من جراح معاركنا (التي ستتحول لزينة عُ ١٦: ٤عب(
القصير قائًال "عندما أجد صراع العدو معي وحصاراته ُاسرع كطائر يختبئ في الشجرة يوحنا  ديسقالعلمنا أبونا 

حتمي من الوحوش (األرواح سارع بالصالة التي ترفعني لفوق فأكذا اُ ندما يرى وحش آتي نحوه في البرية، هعاليًا ع
 (ليس لها سلطان إال في األرض). "رة) فال تصلنيالشري

  ختام:
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كمل كل شيء ما اهللا ينظر إلينا وينبهنا أنه أسرار.. نحتاجها جدًا في جيلنا حيث العدو يريد أن يكتسح بالشرور بينيا لها من أ
) وندخل ٢٢: ١٧يو( ألجلنا وعلينا أن نستعلن مجد عمله وخالصه في جيلنا لنشترك في هذا المجد عندما يكتمل الزمان

    للمجد إذ نكون مع الرب في كل حين!   


