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َتفق أغلب الًاس على أى كًٍسة كولوسً كاى لذَها وشكلة أو اخًتاى ، و َبذو أى الكًٍسة 

َُعلن  ٌف كولوسً كاٌت قذ تعرضت إلى ٌوع وي التعلٍن َسهى " الغًوسٍة " ....... و وا كاى 

به ٌف هزه الكًٍسة َهكي استًتاجه وي الًطائح التً قذوها بولس الرسول ألهل كولوسً 

األظحاح الحاٌت وي الرسالة . خاظة ٌف   

( . و لكي بولس  7:  1هو الزي أسس كًٍسة كولوسً ) كو  -و لٍس بولس  -لقذ كاى أبفراس 

الرسول كاى َشعر أَضا بهسئولٍته كراع ٌحوهن . و ٌجذ أى الرسول قذ أعطاهن ٌطائح 

كحر التعالٍ ن الرائعة عي عهلٍة و وحذدة و أًَضا أوذهن ) و ٌحي وعهن أَضا ( بواحذة وي أ

 الرب َسوع . 

إى العقٍذة و التطبٍق العهٌل َسٍراى وًعا بطرَقة وتًاسقة ٌف هزه الرسالة . و ربها َكوى 

بولس الرسول قذ كتب هزه الرسالة ٌف ٌفس وقت كتابته الرسالة ألهل أفسس أخًاء سجًه 

بٍي الرسالتٍي و ٌف قٍطرَة أو رووا ، أو ربها َكوى هزا هو السبب ٌف وجود بعض التشابهات 

 َكوى وي الهفٍذ أى تذوام الرجوع لرسالة أفسس و أٌت تذرس رسالة كولوسً .

 

قال أحذ األشخاص الروحٍٍي " إى العقٍذة و الههارسة العهلٍة ورتبطتا جذاً وعاً لذرجة أٌه ال 

كحر األوور  ًَبغً أى ٌفطلهها عي بعضهها ، فبولس الرسول ال َستطٍع أى َتًاول حتى أ

لٍة إال ٌف ضوء العقٍذة و التعلٍن .... إى سلوكًا َجب أى َكوى التعلٍن هو وطذره و العه

 الهتحكن فٍه " .  

 

لهزَذ وي الهعلووات عي خلفٍة رسالة كولوسً َهكًك الرجوع إلى أي تفسٍر لهزه الرسالة 

 أو إلى قاووس الكتاب الهقذس. 
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رغن أى بولس الرسول كاى َعرف وذًَة أفسس جًٍذا و كاى قذ وكج ٌف الهًطقة لفترة طوَلة 

ة كولوسً شخطٍاً ، فعًذوا ( ، إال أٌه على وا َبذو لن َكي َعرف وؤوًً كًٍس 11:  11) أع 

كحر عهووٍة على غٍر عادته . ولهزا السبب  بذأ ظالته االفتتاحٍة كاى علٍه أى َطٌل بطرَقة أ

  . ( ٌهورجاً وعًٍاً لًا للطالة ألجل وي ال ٌعرفهن جٍذاً  14 - 3:  1َهكي أى َكوى ) كو 

 

  ضغ قائهة بكل الًقاط التً شكر بولس الرسول هللا ألجلها ٌف بذاَة ظالته .

  

ٍة وحذدة ٌف حٍاة الهؤوًٍي . فها هً ؟َطٌل بولس الرسول ألجل ظهور ظفات روح  

 

ن شخطٍاً وي أجل أشخاص وي خذام الكًائس أو قادتها الروحٍٍي ٌػرفهن أو ال تػرفه ظل   

و استخذام وا قذ تػلهته وي دراسة الٍوم لتطٌل ألجلهن . لقذ طلب بولس الرسول ٌفسه وي  -

  ( . 4 - 2:  4أهل كولوسً أى َطلوا ألجله لكً َكوى وؤثراً ٌف خذوته     ) كو 

 

 - 1:  1الهوجودة ٌف ) أف ربها َكوى وساؼذاً لك أى تًظر إلى ظلوات بولس الرسول األخرى 

( هل َهكًك أى تستخذم هزه الهقاطغ ٌف الطالة ألجل اآلخرَي .   21 - 14:  3،  21  
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إى الشكر و الطالة َقوداى بطرَقة طبٍعٍة إلى العبادة ، و سرًَعا وا وجذ بولس الرسول 

ٌفسه َتأول ٌف أوجاد الرب َسوع الهسٍح .و هزا الهقطع وي أروع التراٌٍن التً تتحذث عي 

  الرب َسوع الهسٍح .

 

ًػها هللا ألجلًا ٌف الهسٍح ابذأ بقراءة كل الهقطغ ورتٍي و تأول ٌف األوور الػظٍهة التً ظ 

 َسوع . فكر ٌف ؼظهة و رهبة جالله األقذاس .

هسٍح . إى هزا الهقطغ هو ؼبارة ؼي وافٍة وي الحق اإللهً بخطوص شخض َسوع ال  

 فهارا َػلهًا هزا الهقطغ ؼي : 

ؼالقة الرب َسوع بالله اآلب ؟  -أ   

ؼالقته بالكًٍسة ؟  -ج ؼالقته بالخلٍقة ؟                             - ب  

      اٌظر بطفة خاظة    ؟  وي هزا الهًطق : وارا فػل الرب َسوع الهسٍح ألجلًا بالتحذَذ   

  ( . 22 - 22  ،  14 - 12) األؼذاد      

( .  23  ،  22كٍف َؤثر كل هزا ٌف حٍاتًا الٍووٍة ؟ ) الػذداى 

إى أٌسب تجاوب وي جاٌبًا تجاه هزا الهقطغ هو أى ٌخشغ ساجذَي أوام الرب . و ٌف هزا   

ول أى تجػل بػض هزه حا -الهقطغ الكثٍر وها َهكي أى ٌستخذوه ٌف ؼبادتًا الشخطٍة 

 الحقائق جزءاً وي تفكٍرك و أٌت تزهب إلى ؼهلك الٍوم . 

قال أحذ األشخاص الروحٍٍي " إى تعبٍر " الهطالحة " كحٍراً وا ٌستخذوه ٌحي الٍوم بًفس 

الكٍفٍة التً كاى َستخذم بها ٌف الوقت الزي كتب فٍه الكتاب الهقذس . إٌه َعًً : إعادة 

الطذاقة ، و إظالح وا فسذ بعذ حذوث شجار . و ٌف العهذ  الجذَذ فإى كلهة " استرداد عالقة 

فذاء" تعًً التحرَر و اإلٌقار عًذ دفع الحهي ، و بالًسبة لفذاء البشر فإى هزا الحهي هو ووت 

  ابي هللا " .
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فهً حرَة وي الخطٍة ، و حرَة ألى  -إى الهسٍحٍة َهكي تلخٍطها ٌف كلهة واحذة : الحرَة 

ٌحي أحرار  لكً ٌتبع الرب َسوع الهسٍح و لكً ٌختبر الحرَة الحقٍقٍة  -ٌفعل واهو ظواب 

ذوة اآلب . و لقذ كاى بولس الرسول وهتهاً بهؤوًً كولوسً ٌظراً ألٌه َبذو أٌهن قذ ٌف خ

تأخروا ببعض الهعلهٍي الزَي كاٌوا َتهسكوى باألشكال و التقالٍذ األولى القذَهة و التً 

 سهٍت بعذ رلك " الغًوسٍة  " . 

ابٍة أو قاووس لهزَذ وي الهعلووات ابحج تحت كلهة " غًوسٍة " ٌف دائرة الهعارف الكت

  للكتاب الهقذس .

  

( . دع وا كتبه بولس الرسول هًا َػهل كحافز لك لتطٌل  7:  2 - 24:  1اٌظر إلى األؼذاد ) 

الزَي تػرفهن . اقض بػض الوقت لتطٌل ألجلهن .  للهؤوًٍي الطغار  

( . إى جزءاً هاواً وي الًهو الهسٍحً هو أى تكوى لك  19:  2 - 24:  1اقرأ األؼذاد وي ) 

ة ؼي طرَق تقذَرك لقٍهة وا هو ؼًذك فػالً ، فها هو بحسب وا ركره بولس الرسول ) اٌظر خبر 

( .   15 - 9،  3:  2بطفة خاظة األؼذاد   

( َحزربولس الرسول أهل كولوسً وي ؼذة جواٌب وي التػالٍن الهزَفة  19 - 16:  2ٌف )   

  الهّضلة التً كاٌوا َواجهوٌها .

  

                    وا وجه التشابه بٍي هزا و بٍي وا َواجهه الهؤوًوى الٍوم وي وشاكل و ضالالت ؟

 و كٍف َساعذٌا وا كتبه بولس الرسول فس التغلب على هزه الهشاكل الٍوم ؟ 
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هًا ٌجذ بولس الرسول َسعى ألى َبًى على وا قذسبق و قاله وي قبل وي أى الهؤوًٍي هن 

 أٌاس قذ واتوا و دفًوا 

( .  1:  3،  12:  2( ، و أَضا أقٍهوا وي بٍي األووات )  3:  3،  21،  21:  2)   

" كي الشخض الزي َجب أى  بولس الرسول هًا ٌف عبارة واحذة :َهكي أى ٌلخض تعلٍن 

  ".تكوى

  

وا الزي َقوله بولس الرسول ؼي الذافغ الزي ًَبغً أى َكوى فًٍا لًكوى تالوٍز للهسٍح  

( .    4 - 1:  3َسوع  اٌظر خاظة األؼذاد   )   

كتب ٌف -إى بولس الرسول َتحذث ؼي التلهزه كها لو كاٌت وسألة تغٍٍر للثبات   كرتك  ا وزا

الخاظة ٌف جاٌب وي أحذ الطفحات قائهة تفطٍلٍة بالػادات الهتًوؼة التً َأور بولس الرسول 

كتب قائهة بالطفات و الفضائل  وؤوًً كولوسً أى َخلػوها ، و ٌف الجاٌب اآلخر وي الطفحة ا

 الهرغوبة التً شجػهن ؼلى أى َلبسوها . 

( سلوكًا الٍووً وغ الرب َسوع الهسٍح ؟ و وا  17 - 14:  3إلى أي وذي تطف ) األؼذاد  

الزي تحتاج أى تفػله لٍطبح هزا واقػاً ؟ اقِض بػض الوقت ٌف التأول و الطالة ألجل الذروس 

ها وي دراسة الٍوم . التً تػلهت  

( تػطًٍا قائهة وشابهة أخرى ، و إى كاٌت أطول كثٍراً . اقرأها كلها إى  22:  16 - 1:  4) أف  

هل هًاك أَة دروس أخرى تكلن هللا بها وػك  -كاى لذَك الوقت أو ادخر قراءتها لًهاَة األسبوع 

     وي خالل قراءتك السرَػة ؟
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طً بولس الرسول قذراً وتساوَاً وي التعلٍن بخطوص عالقتًا وع هللا ٌف رسالة كولوسً َع

. و عالقتًا وع اآلخرَي   

و عادة فإى الطرَقة التً ٌعاول بها اآلخرَي إٌها هً اوتحاى لحقٍقة تلهزتًا . و ٌف هزا 

الهقطع األخٍر َعطًٍا بولس الرسول الكحٍر وي الهفاهٍن عي كٍف َجب أى ٌتطرف ٌف وسط 

. عائالتًا كهحال ، و لكًه أَضا َكشف عي وشاعره الشخطٍة تجاه اآلخرَي  

  

ؼي وجتهػًا الٍوم ( رغن أى بولس الرسول َكتب إلى وجتهغ وختلف  1:  4 - 18:  3اقرأ )   

و بالتاٌل له ٌظرة و توقػات وختلفة ؼي الػائلة ، لكًه َضغ وبادىء ؼاوة . فها هً ؟ ٌف ضوء 

كثر ؼهًقا ؟ !   هزا هل تحتاج أى تهتحي ؼالقاتك الػائلٍة بطورة أ

 

واهً الًطائح األخرى التً تالحظها بخطوص ؼالقاتك باآلخرَي ؟   

  

ٌف كل رسائل بولس الرسول ٌجذ أى الطالة هً أهن ؼاول للحٍاة الهسٍحٍة الطحٍحة .  

           و وي وثال أبفراس    ؟ (  4 - 2:  4لس الرسول و طلباته ) فها الزي تتػلهه وي ظالة بو

( ؟  13 - 12:  4)       

 

    ( كٍف َػبر بولس الرسول ؼي اهتهاوه باآلخرَي ؟ 17 - 7:  4اقرأ ) 
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أؼذ قراءة رسالة كولوسً كلها ٌف جلسة واحذة . و حاول أى تتًاولها كرسالة ؼهلٍة وكتوبة  

رَذ بولس الرسول أى َقولها ألشخاص حقٍقٍٍي ٌف ظروف واقػٍة . و استخرج لب الرسالة التً َ

 لهن و دع الروح القذس َزكرك بالذروس الهاوة التً تػلهتها .

  

اقرأ كل رسالة أفسس . وا هى أوجه االختالف بًٍها و بٍي رسالة كولوسً ؟

( وقطغ رائغ للحفظ .   22 - 15:  1) كو    

  

 


