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 (3) ممارسة السيادة مع املسيح: سلطان املؤمن

I- أعطى اهلل السيادة على األرض للبشر

األرضالمختلفا تفيمجاااقوتهطلقي هووبعبارةأخرى،.للبشرإلىاألبداألرضدةعلىالسياأعطىهللا -أ

ألرضآلدم،لاأعطاىهللاالسالط الكاكما ماعناد.يعيشاو فاياتفااعمعاهالايينمفديينمنالبشرلكإستجاب ل

.الخيانا العمماىوأعطاىسالطتهللشايطا آدمارتكا .ختارهاايأيطريقا باالكقفاياساتخدام اآلدمصار

(6-4:5لو)

النْْنَالل  اَل" َ الال...النَْعَملل ا المَمالل اْل.الَعطَللاالنْْض  ال...الفَيَتََاللطُوَا ََ ال االَواَلل  ونالَونْاللرونالنْْضَ الالَوبَلل َضَهما ا ونالَونْهراللوا للوا نْثم 

نال عاََه الَوتََاطُوَا (12-16:2تك)"ال.َعطَاالنْْض  الال...َونْخض 

الفَأَْعوَ َه الم بَن يالآَدماَل" الأَُا النألَْض ا الَسَم َونٌتالم طُوبِّ (26:224مز)".نمُاَم َونتا

موجااه.فاايهااياالعياارويجاا علااىالكنيساا فاارضانتياااريسااوا.علااىالياالي ،يسااواهاازمالشاايطا  -ب

لا وهبههللالنا،معالييا الثق فيالسلطاإليما هو.هإذاقبلناستمرسيالشيطا ضدنا .باهللعما اإلتجاهالم 

.عليهب يج ا يكو التيرفبناء نا،انعرفعنسلطنايكفيأ 

َم ضنً،ال" يَنالنْشَمَوهاْ الج  يَ َس ت الَونمُارَط  (24:1كو)"ال.(فيموتهوقيامته)ظَ ف وناًلب م ْ الف يه الإ ْذالَجُوَدالنموِّ

كلم ،وليسالهقولتعلىماقائمإيماننا.كلم لهالإعال عنطريقونجبرهعلىالفرارإننانقفضدالشيطا  -ج

أوتاهال جومدو مقاومباإلبلايسسام يوالابع يستسالم،علىالفاورمروفالعندمااتغيير.اهعلىمانر

.ي ربمناهوالييولكنمنه،نجرىنكنا.منالمسي أقوىإبليسكثيرمنالكالموكأ .تكديه

ُ ال" ْنكا اْل.الفَ ْخَضعاَناللِل  َبالا  َنالإ ْبط يَسالفَيَْموا (4:5يع)".اَ و اا

اا الساالط.ننتكاادىالشااياطيندو خااوفونكاا.يسااواعناادممارسااتها شااياطينطاعاا ساالطالعلااىيجاا  -د

تشيرإلاى"والكياتالعقارب."نمثلهيييسوا،المن،ولكنناالشياطينليسواخائفينم.باإلحساسعالق له

(.23:32مز)ريرةحالشاروقوةاأل

ْ الَشْيءاٌل" ها وُّ و الَوْاَليَضا ة النْمَعدُّ َُ ُ الاا ْطوَ ن اًلم تَداوساَنالنْمَحيُ ت الَونْمَعقَ ض َبالَوها ْ السا يكا (23:21لو)".َه الأَنَ الأاْعو 

علاىلدياهنفاسالسالطا دفيالجسانضوجعدمالعضواألكثر.،وليسفقطاألنبياءينمؤمنالهيهاآلياتتتبع -ه

.جا وكثرنضاألاألرواحالشريرةكالشخص

ن يناَل" ْؤا  النْمما التَْتبَعا ه النآليَ تا نٍَةال:الَوَهذ  ََ الب أَْما  يالَويَتََكطُما يَنالب  ْسم  ََ النمُشيَ ط  يَدةاٍلياْخو جا يَماْ الَعطَلاالال...الَجد  َويََضعاََ الأَْيد 

(22-24:26مر)".نْمَمْوَضاالفَيَْبَوأاو اَل
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تنااثقويساتندإيماننااأو.الشيطاني قوةيسوافيناأكبرمنالقوى.لتعييبناالشيطا ايوجدلديهالكقالقانوني -و

يعتقادالابع أن االقلا مختاارة.إبليسعلىم انايف مو سلطاكثيرمن.علىحقيق أ يسواهزمالشيطا 

.ممنل ممواه وخدماتالشفاء

َنالنمُذ يالف يالنْمَع مَ  الال(يسوا)نمُذ يالف يكاْ ال" الا  (5:5يو2)".(إبليس)الأَْعظَ ا

الإ ْبط يساَل" ََ ال  الم َكْياليَْنقاَضالأَْعَم  الَهَذنالأاْظم َوالنْبنا (2:3يو2)".ألَْج  

II-  على وحدتنا بيسوعسلطاننا الروحي مبىن  
.عطاىلشاعبهم "رفعاههللارج "كـيسوالم عطىلاا السلطنفس.سلطانناالروحيمبنىعلىوحدتنابيسوا -أ

علاىانهسلطعنربعي همنخاللالييالمجال،جعلناجسدهوالرأسك(11عدد)أعطىهللايسواالىالكنيس 

(.13دعد)األرض

يَكاْ ال" النْمَمْجد الال...َهْيالياْعو  الف ليالَاْعو فَت له ال...الالأَبَا ْعلرَ   لَنالال...النإل  ال...الم تَْعطَما نَل النَْحلنا ََ َال اله لَيالَعظََملةاالااْدَضت له النْمَِ ة قَلةاالنَْح

ن يَنال ْؤا  ين له الف ليالنمُالَم و ال...النْمما نت ،الَوأَْجطََالهاالَعلْناليَم  ََ لَنالنألَْال ِ ،الإ ْذالأَاَ َالهاالا  لي طَهاالف يالنْمَما  النمُذ يالَعم  ل ِّ الها ََ َْ يُ ت ،الفَل

النْسٍ الياَاُماال يَ َدٍة،الَوها ِّ ٍةالَوس  َُ ْطوَ ٍ الَواا ال...الض يَ َسٍةالَوسا ل ِّ الها ََ َْ ُ الَشْيٍءالتَْحَتالاََدَاْيه ،الَوإ يُ هاالَجَعَ الَضْأسل اًلفَل َوأَْخَضَعالها

ُ الف ي النمُذ ياليَْمألاالنْمكا ْ ءا ها،الا  (13-24:2اف)".نْمكا ِّالالَشْيٍءالم ْطَكن يَاة ،النمُت ياله َيالَجَادا

.روحايحاولهاياالموضاواالاىإعاال ،ونكانبكاجا فقاطبفكرنااا سالطمانلاديناماانستطيعأ نف م -ب

روحاايعااناإلعااال الالقيااامباايلكأل لاادي مالمزياادماانيمكاان ما ماانالساالطئااكالاايينيمارسااو مزياادا أول

علاىمااأنجازه،ولايسعلاىقاائموهاو.هقيام يسواوتمجيادلىحسابعيأتيا السلط. مفيالمسي انسلط

 .حديث نتياراتإ،حماس ،أونامشاعرمزاجنا،

ألناه.فاوعكا القاوىالشايطاني معاهجلسن،ولكنأيضانكناآل باآليمينعنالمسي جالسا ا ليسفقط -ج

عرشهلتي صلواتنا،هللامشيئ لوفقعندمانيلي.شهللاإلىعرقدومفيالسماويات،لنامعهلنجلسفعنار

 .وتجدقبول

ِ اليَااَعاَل" ي (6:1اف)"َوأَاَ َانَ الَاَعها،الَوأَْجطََانَ الَاَعهاالف يالنمُاَم و يُ ت الف يالنْمَما 

دلجسالممنوحأيضا الممنوح ليسواا السلط.فيعرشهللامعا مجمعين(الكنيس )دوالجس(المسي )الرأس -د

العدياد.الجسامبااقيإامانخااللوكالا مانفع اتمارسسلط أوالرأسعمليا .أعمالالمسي نعم حتى

يالجسادبااقستعتمادعلاىأرالاف امأ يساتطيعأ يكنيسا ،ولكاناالسأرىيسوابيفتهريمنالمؤمنين

 .المسي عرشعنالكقإعال دو فقطيلي عنالالكقنو عليالعديد.لتنفييخططه

لايسهناا،شخيايا المساي .علاىاألرضلاهلكنيس كسفراءلهأوالممثلاينالرساميينلانهأعطىيسواسلط -ه

علاىانهسالطيماارس.،الكنيسا رضلجسادهعلاىااانهوقادفاوضسالط.جسادالمساي فاىممثا هنااهولكن

مقاوما سالبي حاولتساتمر،أل الكنيس قائم زالالعديدمنالمشاك توا.القوىالشيطاني منخاللجسده

 .العدو

يَعالنألاَا  ال" ذاونالَجم  نالَوتَْطم  الَوَعطَاالنألَْض  الفَ ْذَهبَا ْطوَ ٍ الف يالنمُاَم ء  السا ف َعالإ مَُيالها ُّ (23-22:12مت)"دا
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َص مََحة الال...ال  ال" ْدَاةاَلنْمما ع اًلف ينَ الَهط َمةاَل...ال اَل...الالأَْعوَ نَ الخ  َص مََحة الَونض  ِ ال..ال.النْمما لي النْمَما  لََِونَءالَعلن  ."إ ذناًلنَْاَعاالَهاا

(11-22:4كو1)

قاوة(وقاف)لربطا لديناسلط.الملكوتعندماوصفكيفتعم مفاتي عنأنهأجلسنامعهكا يسوايتكلم -و

 .ناانمسلطستخدنوموقفا تخينأ ناينتمرهوهللا،لكنهتكركينكثيرالينتمر.قوةهللا(عطالإ)كالشيطا وف

ط اًلف يالنمُالَم َونت ال" الَاْوبَا الَا التَْوب واهاالَعطَاالنألَْض  اليَكاَ ا الَاطَكاَت النمُاَم َونت الفَكا ُّ َِ يَكالَاَِ ت ي طُّلهاال.الَوأاْعو  الَال التَحا ل ُّ َوها

ْاًلف يالنمُاَم َونت ال الَاْحطَا (23:26مت)".َعطَاالنألَْض  اليَكاَ ا


