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 اْلُكل ِبِه َوَلُه َقْد ُخِلقَ 

  20-9: 1كولوسي 

ِمْن َمْعِرَفِة َمِشيَئِتِه، ِفي ِمْن َأْجِل ذِلَك َنْحُن َأْيًضا، ُمْنُذ َيْوَم َسِمْعَنا، َلْم َنَزْل ُمَصلِ يَن َوَطاِلِبيَن أَلْجِلُكْم َأْن َتْمَتِلُئوا 9
، ِفي ُكلِ  ِرضًى، ُمْثِمِريَن ِفي ُكلِ  َعَمل َصاِلٍح، َوَناِميَن ِفي 10ُكلِ  ِحْكَمٍة َوَفْهٍم ُروِحيٍ   ِلَتْسُلُكوا َكَما َيِحقُّ ِللرَّبِ 

يَن ِبُكلِ  ُقوٍَّة ِبَحَسِب ُقْدَرِة َمْجِدِه، ِلُكلِ  َصْبٍر َوُطوِل َأَناٍة ِبَفَرٍح، 11َمْعِرَفِة هللِا،  َلَنا َشاِكِريَن اآلَب الَِّذي أَهَّ 12ُمَتَقوِ 
يِسيَن ِفي النُّوِر،  ْلَمِة، َوَنَقَلَنا ِإَلى َمَلُكوِت اْبِن َمَحبَِّتِه، 13ِلَشِرَكِة ِميَراِث اْلِقدِ  الَِّذي َلَنا 14الَِّذي َأْنَقَذَنا ِمْن ُسْلَطاِن الظُّ
: 16ْلَمْنُظوِر، ِبْكُر ُكلِ  َخِليَقٍة. الَِّذي ُهَو ُصوَرُة هللِا َغْيِر ا15ِفيِه اْلِفَداُء، ِبَدِمِه ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا.  َفِإنَُّه ِفيِه ُخِلَق اْلُكلُّ

َماَواِت َوَما َعَلى اأَلْرِض، َما ُيَرى َوَما اَل ُيَرى، َسَواٌء َكاَن ُعُروًشا َأْم ِسَياَداٍت َأْم ِرَياَساٍت  َأْم َما في السَّ
َوُهَو َرْأُس اْلَجَسِد: اْلَكِنيَسِة. الَِّذي 18ي ُهَو َقْبَل ُكلِ  َشْيٍء، َوِفيِه َيُقوُم اْلُكلُّ الَّذِ 17َساَلِطيَن. اْلُكلُّ ِبِه َوَلُه َقْد ُخِلَق. 

ًما ِفي ُكلِ  َشْيٍء.  ْن َوأَ 20أَلنَُّه ِفيِه ُسرَّ َأْن َيِحلَّ ُكلُّ اْلِمْلِء، 19ُهَو اْلَبَداَءُة، ِبْكٌر ِمَن اأَلْمَواِت، ِلَكْي َيُكوَن ُهَو ُمَتَقدِ 
ْلَح ِبَدِم َصِليِبِه، ِبَواِسَطِتِه، َسَواٌء َكاَن: َما َعَلى اأَلْرِض، أَ  ْم َما ِفي ُيَصاِلَح ِبِه اْلُكلَّ ِلَنْفِسِه، َعاِماًل الصُّ

َماَواِت.  السَّ

 ،ربإن شاء المجد المسيح." ل عالمي  عنوان "خطايا مذهلة وغرضها العظات بسلسلة  عظة منأول هذه هي 
 .أربعة حوافزشأ من تنسلسلة هذه السبتمبر.  23هذا الموضوع حتى  في سنستمر

 في سفر أخبار األيام الثاني:ة السيادة على الخطي

 يوليو،شهر خالل النصف األخير من ، مدينة أشفيل بوالية نورث كاروليناعلى الشرفة في كنت أقرأ وال ، أ
، كتاب المقدسهذا الجزء من ال إلىصل ام عندما أكما في كل عالعهد القديم. في  سفر أخبار األيام الثاني

ة هللا. على سبيل تحت سياد أصاب باندهش من القصص المتكررة عن خطايا اإلنسان المصيري ة التي تتم
  :المثال

َياِط َوَأمَّا َأَنا َفِباْلَعَقاِربِ : "رحبعام رفض حكمة الشيوخ، وقال للشعب•  َبُكْم ِبالسِ   (.14 :10 أخبار 2) "َأِبي َأدَّ
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حقيقي من الرب، النبي الميخا، األراميين، لكن ك أخآب بواسطة األنبياء الكذبة لقتال المل يأتي أغواءثم • 
 :18أخبار  2) "َواآلن ُهَوَذا َقْد َجَعَل الرَّبُّ ُروَح َكِذٍب ِفي َأْفَواِه َأْنِبَياِئَك هؤاَُلِء، َوالرَّبُّ َتَكلََّم َعَلْيَك َشر  : "يقول
22). 

لكنه إلى المعركة ضد شعبه.  أال يخرج، ثم أعطى يوآش، ملك إسرائيل، مشورة حكيمة ألمصيا، ملك يهوذا• 
َفَلْم َيْسَمْع َأَمْصَيا أَلنَُّه َكاَن ِمْن ِقَبِل هللِا َأْن ُيَسلِ َمُهْم، "من هللا وحي ، ويقول الكاتب برفض االستماع إلى أمصيا

 (.20 :25 أخبار 2" )ُدوَم.أَلنَُّهْم َطَلُبوا آِلَهَة أَ 

را وتكرارا في الكتاب المقدس أنه، أمر جيد بالنسبة لنا أن نعرف ذلك؟ لماذا يقول لنا هللا مراأنه هللا يعتقد لماذا 
 أن يفعل أي أمرأو أي أثم نفسه  أن يرتكب هوالخاطئة دون البشر أفعال تحكم في ، ييصعب فهمها ةطريقوب

، وهناك هللا يريدنا أن نعرف هذا. من العظات هذه السلسلة وراءاألول  الحافزغير مقدس؟ هذا هو أو  شرير
 .لألمر أسباب

 :في جميع أنحاء العالمالغربي و إلى الساحل الشرقي الساحل مصائب من 

ب تدمي لها القلمصائب تملء ، هر من العام تختارهشفي أية  هالثاني وراء هذه السلسلة هو أن الحافز
بوالية نيو جيرسي، يصل ، في نيواركوحول العالم. الغربي لى الساحل الشرقي إاألخبار من الساحل صفحات 

باسلوب جريمة قتل الماضي حدثت سبوع اال ، وفي1998خمسين في المئة منذ عام معدل جرائم القتل ما 
منذ قدم  1800 رض بعمقعمال المناجم تحت األ حوصر ستة منفي والية يوتا، ربعة مراهقين. ال االعدام

المدى االكبر النهيار يوما بعد يوم ينمو ، وفي قلب والية مينيسوتاعالمات على الحياة. أي  بدون يوم االثنين 
على الجانب اآلخر من العالم، ونادرا ما نسمع في األخبار،  ،نئن من خسائرنا هنا. وبينما نحن 35Wجسر 

سوأ فيضانات بسبب اشخص في االسبوعين الماضيين في الهند وبنغالديش ونيبال مليون  20شرد قد ت
ُدِفع ِإَليَّ : "المقام من األموات الذي قالالمسيح يسوع بعالقة له  هل أي شيء من هذامنذ سنوات. حدثت 

َماِء َوَعَلى أَلْرضِ   هذه السلسلة. وراءالثاني  الحافز(؟ هذا هو 18 :28" )متى ُكلُّ ُسْلَطاٍن ِفي السَّ
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 :األيام األخيرة قسوة

 3تيموثاوس  2مور صعبة وقاسية. في ألاستكون خيرة أنه في األيام األالكتاب المقدس نفسه ثالثا، يخبرنا 
، أَلنَّ النَّاَس َيُكوُنوَن ُمِحبِ يَن َأْزِمَنٌة َصْعَبةٌ َولِكِن اْعَلْم هَذا َأنَُّه ِفي اأَليَّاِم اأَلِخيَرِة َسَتْأِتي ، "، يقول بولس 1-5:

ِفيَن، َغْيَر َطاِئِعيَن ِلَواِلِديِهْم، َغْيَر  ِميَن، ُمْسَتْكِبِريَن، ُمَجدِ  ِبالَ 3َشاِكِريَن، َدِنِسيَن، أَلْنُفِسِهْم، ُمِحبِ يَن ِلْلَماِل، ُمَتَعظِ 
، ِباَل ِرًضى، َثاِلِبيَن، َعِديِمي النََّزاَهِة، َشرِ  اَلِح، َخاِئِنيَن، ُمْقَتِحِميَن، ُمَتَصلِ ِفيَن، ُحُنوٍ  ِسيَن، َغْيَر ُمِحبِ يَن ِللصَّ

َتَها." أنا ال أعتقد أنه من وظيفتي كراعي، و  ُمِحبِ يَن ِللَّذَّاِت ُدوَن َمَحبٍَّةِ هلِل، َلُهْم ُصوَرُة التَّْقَوى، َولِكنَُّهْم ُمْنِكُروَن ُقوَّ
أن وظيفتي هي بل . سطحية مشاعر بهجةلديك  ليكون  أو أن أساعدكيام ألأن أقدم لك تسلية في مثل هذه ا

ال ، هذه األنواع من الموجات بحياتك ن القارب الخاص بك حتى عندما تصطدمضع نوع من الثقل في بطأ
 يمان والفرح.ممتأل باإلميناء السماء إلى  تصل بسالم وإنما، تنقلب

 :يسوع المسيحمجد 

المسيح. في األسبوعين  مجد يسوع السلسلة يأتي من نصنا هذا الصباح، وهو الحافز الرابع وراء هذه
كي أشارك بها مع فريق القيادة يوم كتابة خطة لمدة ثماني سنوات في ، قضيت الكثير من وقتي الماضيين

د أج ال، 1980يناير  27يوم  عظتي للترشيح في الخدمة بالكنيسةإلى  وأستمعربعاء القادم. عندما أعود األ
النص من . كان المسيحيسوع لكي نعظ م كنيسة ك لنقطة. أنا موجود ونحن موجودون تغير في هذه اشيأ قد 
َحَسَب اْنِتَظاِري َوَرَجاِئي َأنِ ي اَل ُأْخَزى ِفي َشْيٍء، َبْل ِبُكلِ  ُمَجاَهَرٍة َكَما ِفي ُكلِ  ِحيٍن، َكذِلَك " 20 :1فيلبي 

الحافز الرابع. كيف يتم تعظيم المسيح ". هذا هو ي َجَسِدي، َسَواٌء َكاَن ِبَحَياٍة َأْم ِبَمْوتٍ اآلَن،  َيَتَعظَُّم اْلَمِسيُح فِ 
أخبار األيام الثاني؟ كيف عالم مثل وتا وبنغالديش ومينيابوليس؟ أو في ؟ في نيوارك ويفي عالم مثل عالمنا

لجنس البشري بأكمله؟ في وسقوط اة آدم في الكمال؟ في خطي مكانتهالمسيح في سقوط الشيطان من يتعظم 
ضد هللا العظمى خيانة لعبودية في مصر؟ في الباللغات؟ في بيع يوسف ل تمزق الجنس البشري ، و برج بابل

 ؟ في خيانة يهوذا؟األمممثل  بشري ملك بسرائيل ت إطالبعندما 
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 ا:صمتسرا لكنه ليس 

َراِئُر ِللرَّبِ  ِإلِهَنافي العالم. " عن الخطية والشقاء الذي هللا على كل أسئلتنا لم يجيب (. 29 :29" )تثنية السَّ
(. فنحن نعرف بعض 12 :13كورنثوس  1" )َنْنُظُر اآلَن ِفي ِمْرآٍة، ِفي ُلْغزٍ " ونحن نفهما جيدالن  هناك أسرار

 ن(. ولكن هللا لم يكن الصمت ع12 :13كورنثوس  1) كما ُعرفناسنعرف المعرفة، لكن في الدهر األتي 
، والغرض في التاريخمذهلة الالخطايا  في محكشرف ابنه هو ف. هاأن نعرف فهناك أشياء يريدناهذه األمور. 

 منها في مجد المسيح.الكوني 

 .وما يليه 14 :1نتقل إلى كولوسي نرى األمور بوضوح أكثر، دعنا ن لكي

 :مجاد المسيحالوصف األكثر تركيزا أل

"َتْمَتِلُئوا ِمْن َمْعِرَفِة َمِشيَئِتِه ]مشيئة هللا[، ِفي ُكلِ  ِحْكَمٍة َوَفْهٍم ُروِحيٍ   لكيهل كولوسي أل لقد صلى بولس
، ِفي ُكلِ  ِرضًى، ُمْثِمِريَن ِفي ُكلِ  َعَمل َصاِلٍح، َوَناِميَن ِفي َمْعِرَفِة هللاِ  (. 10-9أعداد ) "ِلَتْسُلُكوا َكَما َيِحقُّ ِللرَّبِ 

لى األرجح الوصف األكثر يسوع المسيح التي هي ع عنة من الحقائق المدهشة سلسلفي يبدأ  14في اآلية 
ة منها أريد أن أعود إلى واحدس، ثم نذكرهم، وهم خمسة عشرفي العهد الجديد. دعونا  المسيحمجاد أل تركيزا

 .أركز عليها

 َلَنا ِفيِه اْلِفَداُء، ِبَدِمِه ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا. :14. اآلية 1

 .ُهَو ُصوَرُة هللِا َغْيِر اْلَمْنُظورِ  :أ15. اآلية 2

 .يةالخلق تعني أنه هو األبن األول والوحيد على كل، وبتكريم مميز له ِبْكُر ُكلِ  َخِليَقٍة، أي: ب15. اآلية 3

َماَواِت َوَما َعَلى اأَلْرِض، َما ُيَرى َوَما اَل  :أ16. اآلية 4 : َما في السَّ ُيَرى، َسَواٌء َكاَن ُعُروًشا َأْم ِفيِه ُخِلَق اْلُكلُّ
 (.16لى اآلية ِسَياَداٍت َأْم ِرَياَساٍت َأْم َساَلِطيَن. )سنعود إ

 .َقْد ُخِلقَ  ِبهِ اْلُكلُّ : ب16اآلية . 5

 .َقْد ُخِلقَ  َلهُ ت : اْلُكلُّ 16. اآلية 6
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 .ُهَو َقْبَل ُكلِ  َشْيءٍ  أ:17. اآلية 7

 .ِفيِه َيُقوُم اْلُكلُّ  :ب17. اآلية 8

 .ُهَو َرْأُس اْلَجَسِد: اْلَكِنيَسةِ  :أ18. اآلية 9

 .ُهَو اْلَبَداَءةُ  ب:18. اآلية 10

 .ِبْكٌر ِمَن اأَلْمَواتِ  :ت18. اآلية 11

ًما ِفي ُكلِ  َشْيءٍ  :ث18. اآلية 12  .ُهَو ُمَتَقدِ 

 .هللا ِمْلءِ يِه ُسرَّ َأْن َيِحلَّ ُكلُّ فِ : 19. اآلية 13

َماَواتِ  :أ20. اآلية 14  .هو ُيَصاِلَح اْلُكلَّ ِلَنْفِسِه، َسَواٌء َكاَن: َما َعَلى اأَلْرِض، َأْم َما ِفي السَّ

ْلَح ِبَدِم َصِليِبهِ  :ب20. اآلية 15  .َعاِماًل الصُّ

 األبتهال؛ أحفظ هذا اذهب إلى هذا النص، فاترا في أي وقت أو أصبح كقلبأخفق . إذا أن نتذكره يستحقهذا 
أي شخص أو أي  كان تتوافق مع مقياس هذه العظمة. لو ن يمنحك المحبة التياسأل هللا أو المسيح ألمجاد 

وأعظم  هو أعظم شخص، فليكن ظ أي إعجاب أو أي دهشة أو أي فرحسلطة أو أي حكمة أو أي حب يوق
 يسوع المسيح.أي ، ةقوة وأعظم حكمة الحب موجود

 قد ُخلق: هول بهالكل في يسوع المسيح و 

َماَواِت َوَما َعَلى  ِفيهِ َفِإنَُّه : ". الحظ حروف الجر الثالثة16آلية معي إلى ا أرجع : َما في السَّ ُخِلَق اْلُكلُّ
" َقْد ُخِلَق. َوَلهُ  ِبهِ اأَلْرِض، َما ُيَرى َوَما اَل ُيَرى، َسَواٌء َكاَن ُعُروًشا َأْم ِسَياَداٍت َأْم ِرَياَساٍت َأْم َساَلِطيَن. اْلُكلُّ 

وكان هللا في هللا و  عند. كان به ُخلق الكل. موجود كل ما هوقد خلق المسيح يسوع  ذا يعلمنا بولس أنوهك
هو الى حيز الوجود  جاءكل ما فشيء.  ُخلق كل وله. بههللا كل شيء وخلق  (،3-1: 1هو هللا )يوحنا 

موجود  أبدا ال شيءعلى اإلطالق،  شيء الفعظمة المسيح.  أن الكل موجود إلظهار أي، للمسيحوجود م
الصغيرة إلى أكبر ، من الجسيمات أعماق المحيطات إلى أعالي الجبال كل شيء منإن  بل في الكون لذاته.
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أجمل إنسان، من ، من أبشع صرصور إلى إلى أعظم وأروع العلوم س المدرسة ملالو أكثر در ، من النجوم
موجود لجعل عظمة هو ، الجماعية، كل شيء موجوداإلبادة  أكثر ديكتاتور شرير في إلىأعظم قديس 

 تجد من الصعب لديك أن تحبه.شخص ، وأي أنتمعلنة بشكل اكبر. بما فيهم المسيح 

 الفوق طبيعية:قوى الشر حتى 

وجود قد خلقها وأنها مأن المسيح  يذكر لبولس أنيمكن كان ، ماليين من األشياء من بين كل األشياءلكن 
: : "16ُعُروًشا َأْم ِسَياَداٍت َأْم ِرَياَساٍت َأْم َساَلِطيَن." اآلية : "اختار أن يذكر هذا قد، همجدل َفِإنَُّه ِفيِه ُخِلَق اْلُكلُّ

َماَواِت َوَما َعَلى اأَلْرِض، َما ُيَرى َوَما اَل ُيَرى، َسَواٌء َكاَن  َأْم ِرَياَساٍت َأْم ُعُروًشا َأْم ِسَياَداٍت َما في السَّ
 ".ِبِه َوَلُه َقْد ُخِلقَ [ هذا ]حتى اَلِطينَ سَ 

 :2كولوسي  أنظر إلى. رقة للطبيعةخاالشر ال" تشمل قوى الِرَياَسات والَساَلِطينَ " ذهن هيدرك بولس أاآلن و 
َد : "المسيح على الصليبانتصار ب حيث يحتفل بولس 15 اَلِطينَ ِإْذ َجرَّ َياَساِت َوالسَّ َأْشَهَرُهْم ِجَهاًرا، َظاِفًرا  الرِ 

اَلِطينَ "أيضا نجد هنا ِبِهْم ِفيِه." ف َياَساِت َوالسَّ ونجدها مرة أخرى في . 16 :1" التي أشار إليها في كولوسي الرِ 
اَلِطينِ "َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا َلْيَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، َبْل َمَع : 12 :6فسس أ َؤَساِء، َمَع السَّ كمل يقول ، وهم" .الرُّ

َماِويَّاِت.: "بولس وِحيَِّة ِفي السَّ رِ  الرُّ ْهِر... َأْجَناِد الشَّ  "ُواَلة اْلَعاَلِم َعَلى ُظْلَمِة هَذا الدَّ

زموا بشكل حاسم على هُ  لى خداع وتدمير الجنس البشري. وهم قدخارقة للطبيعة تهدف إالشر القوى ف
دهم المسيح من اسلحتهمالصليب حيث  في المسيح. لكنهم ما زالوا الذي االيمان بتماما  وجعل شعبه آمنا جر 

منهم، ولكن  قد يصابوا بالضرر وحتى المؤمنين، ال يؤمن بالمسيحكل ال، ألن را كثيرا في العالمضر يسببون 
 .لن يتم تدميرهم بالكامل

 يسوع: المسيح لمجد

ولكن  ة. ليس كل اإلجابةالحاسم ن اإلجابةجزءا م 16 :1كولوسي يعطي ؟ ُوجدواولماذا  أتواأين من ، إذن
َماَواِت َوَما َعَلى اأَلْرِض،  –، ابن هللا أي المسيح –ِفيِه الجزء نحن بحاجة إلى معرفته. " : َما في السَّ ُخِلَق اْلُكلُّ

 قد ُخلقوا هذا من حيث أتوا. "...ِرَياَساٍت َأْم َساَلِطينَ َما ُيَرى َوَما اَل ُيَرى، َسَواٌء َكاَن ُعُروًشا َأْم  ِسَياَداٍت َأْم 
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 تعلنلكي  جدتلمسيح. وُ َقْد ُخِلَق." إنها موجودة ل َوَلهُ اْلُكل ِبِه : "ب16اآلية  ؟ُوجدواالمسيح. ولماذا في 
 .هأمجاد

اْلَماَلِئَكة الَِّذيَن َلْم َيْحَفُظوا "تتحدث عن  رسالة يهوذا القصيرة، ا. في الواقعشر أنه خلقهم ال يقول  النص
بولس هذه هللا. يعرف  لكنهم تمردوا على ،صالحين فقد ُخلقوا(. 6 :1)يهوذا  ِرَياَسَتُهْم، َبْل َتَرُكوا َمْسَكَنُهْم"

فهو يعرف شيئا آخر.  أن بولسسابيع المقبلة . وسنرى في األاصبحواوكيف  عليهما كانوا . ألنه يعلم الحقيقة
شر. سيكون هناك خطية وعصيان و المسيح أنه علم . يسقطواأنهم سيسقطوا قبل أن  يعرف أن المسيح علم

النعمة في انتصارات و  الغير محدودة أخذ بعين األعتبار كل شيء عندما خطط لتاريخ الفداءوبحكمته 
 .الجلجثة

وهو ن هللا خلقهم يقصد أ، في المسيح وللمسيح قد ُخلقوا" لذلك عندما يقول بولس أن "الِرَياَساٍت والَساَلِطينَ 
خلقهم هللا لمجد المسيح.  سوف يمجدون  وفي ذات دور الشر هذا، وا عليه وكيف سيتم ذلكما سيصبحب المع

 .سيصبحوا عليه ما المسيح وهو على علم بكل

 :هللاة مركزي  وقودا لنار 

ذلك بالتأكيد، ألن قوى الشر هذه  سبوليعتقد من المفيد أن نعرف ذلك؟  هلاآلن لماذا يقول لنا بولس هذا؟ و 
فمن بين لمسيح. في المسيح ول ها كمثال على ما قد ُخلقذكر س أن يبول هختار هي الشيء الوحيد الذي ا

 يظن لنا أن نعرف ذلك. لماذا؟ لماذايريد  إلى هذا. هو أشار هاذكر كان من الممكن أن ياآلالف األشياء التي 
 جيد لنا أن نعرف؟ أنه

 ة في هذه السلسلة ليست تقديم معلوماتقطة الرئيسي. والنالعظاتهذه السلسلة من تدور حوله هذا ما 
الثانية أمس ورأيت هذا في تيموثاوس  خلوتي الشخصيةتطبيق لحياتكم. كنت أقرأ للتو في لعقولكم، ولكن 

د يري س، وبولتيموثاوس خائف كان: حقيقة عقائدية عميقة عن جداعملية إنها نقطة ، مرة أخرى  األمر
َفاَل َتْخَجْل ِبَشَهاَدِة َربِ َنا، َواَل ِبي َأَنا : "خوفه وأن يكون شجاعا. هكذا يقول بولسمساعدته على التغلب على 

(. ثم لكي يساعد 8 :1تيموثاوس  2" )َأِسيَرُه، َبِل اْشَتِرْك ِفي اْحِتَماِل اْلَمَشقَّاِت أَلْجِل اإِلْنِجيِل ِبَحَسِب ُقوَِّة  هللاِ 
، أنه قبل الخلق، "َقْبل اأَلْزِمَنِة اأَلَزِليَِّة" ، ويقول له ذلك بالفعل أ الزمنأن يبدقبل  للماضي هيأخذتيموثاوس، 
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يخلص الخطاة. سيادة هللا أن  قصدو  مجاني ة،هناك نعمة  تكانوقبل خطية آدم، والحاجة إلى الخالص، 
كتاب المقدس حقائق الف! أن يكون أقل خجال وذكر بولس هذه الحقيقة اإليمانة العميقة كي يساعد تيموثاوس

 .التي مركزها هللا الخليقة هي وقود النار في نفس اإلنسانعن المسيح والشر و العظيمة 

 سيادة المسيح؟لماذا حقيقة 

سيادة المسيح على عن لماذا يريد هللا لنا أن نعرف حقيقة موجزة بعبارت خمسة  اختمولكن اسمحوا لي أن 
 "الِرَياَساٍت والَساَلِطيَن".

الناس لعدم وجود  يهلكجلس عليه. فكرة مثل المقعد الذي ت ، وليس مجرد رأي أوموضوعيا األمر صحيح. 1
 (.10 :2تسالونيكي  2الحقيقة )

 يقولون . هذه الحقائق توضح أن المسيح هو الوحيد الذي يستحق العبادة. كان هناك أشخاص في كولوسي 2
، هذه المالئكة للوصول إلى هللا. ال، يقول بولسالطريق  جزءا من ( هي18 :2" )كولوسي ِعَباَدِة اْلَماَلِئَكةِ ن "أ

 .بل اعبودا ذاك الذي خلقهم. تعبدوهملمسيح. ال قد ُخلقت في المسيح ولكبيرة جدا أنها التي يظن البعض 

تبدوا  بدعب أن يفتوا للمسيحيين يمكن في كولوسيالتعددية الفكرية أنه في محيط  هعن قلقبولس . وأعرب 3
ْلَعاَلِم،  ُظُروا َأْن اَل َيُكوَن َأَحٌد َيْسِبيُكْم ِباْلَفْلَسَفِة َوِبُغُروٍر َباِطل، َحَسَب َتْقِليِد النَّاِس، َحَسَب َأْرَكاِن اُانْ . "صحيحة

بولس من الفلسفات  يحفظنا، ع هذه الحقائق العظيمة عن المسيح(. م8 :2" )كولوسي َوَلْيَس َحَسَب اْلَمِسيِح.
بسهولة بعيدا  أن تنجرف، ال يمكنك فعند تبني مثل هذه الحقائقسيادة المسيح. بعتز ت والتقاليد التي ال

 .محورها هو اإلنسان تقاليدالتجاهات أو 

عن ، ، الذين يشعرون بالصغر والضعفالمسيحيينيسمع علن بكل وضوح أنه عندما يأن بولس يريد . 4
المسيح لديه يسوع شك أن مجاال للبما ال يدع  والَساَلِطيَن" أن يدركواالُعُروًش والِسَياَداٍت والِرَياَساٍت " معاداة 

، لوقا  12 :1يوب ذات السيادة )أإذنه  وا أي شيء بدون ستطيع أن تفعلسيادة وسلطان عليهم، وأنهم ال يكل 
22: 31.) 
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ا في المسيح ال هذه األشياء ألنه يريد لنا أن نرى ونشعر أن خالصنبولس عن ، يخبرنا ا، وأخير . وبالتالي5
اَلِطينَ مرة أخرى " قام، و يقهر. عندما مات المسيح عن الخطية َياَساِت َوالسَّ َد الرِ  (. هل 15 :2" )كولوسي َجرَّ

أَلنَُّكْم َقْد ُمتُّْم َوَحَياُتُكْم : "4-3 :3عنك في كولوسي  هما يقول فهذا، ضعت ثقتك به؟ إذا كان األمر كذلكو 
 أنت آمن "يِح ِفي هللِا. َمَتى ُأْظِهَر اْلَمِسيُح َحَياُتَنا، َفِحيَنِئٍذ ُتْظَهُروَن َأْنُتْم َأْيًضا َمَعُه ِفي اْلَمْجِد.ُمْسَتِتَرٌة َمَع اْلَمسِ 

 الى االبد في المسيح.

 :مجده والفرح لدينا تخدم األشياءكل 

 من تم إشهارهم ،وليس المسيح، ان هم، كفوق الطبيعية. في النهايةحتى أسوأ أعدائك  وله. فيه وبه ُخلقكل ال
تعظيم مجد مخلصنا وزيادة  يخدم (. في النهاية، كل شيء وكل فرد15 :2فضحهم على الصليب )كولوسي و 

 ه.فرح شعبه في


