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- :الموقع والتاريخ لهذه المدينة  -1
 . فريجية جنوب آسيا الصغرى ( مقاطعة ) تقع في إقليم  -
 . تقع شرق أفسس وغرب أنطاكية بيسيدية  -
 . وادي اللوكس تعرض لكثير من الزالزل  –يها نهر اللوكس يغذ -
 . اس ومن سراديب قوأ باشيرية منطنتيجة للزالزل وجد به تراسيب  -
كيةةةة و يرابةةةوليس واشةةةتهرا ودمالصةةةقة لمةةةدينتين  ةةةامتين  مةةةا ال المدينةةةة -

 . باألخشاب والصباغة 
نتيجة البراكين أصبحت المنطقة  ناك حافلة بالمراعي ولهذا اشتهر الصوف  -

 .  ناك بالصوف الكولسياني 
في أيام  يت المؤرخ أنها كانت مدينة عظيمة في مقاطعة فريجيةذكر ا  يرود -

 . سريكسيس 
في عهد معلمنا بولس تضةاللت وأصةبحت مدينةة صةغيرم تسةما كونةاس فةي  -

 . تركيا تقع تحت جبل كادموس في تركيا و ي محاطة بأشجار عالية 
 . توجد بها آثار مدينة كولوسي القديمة من قباب وأتراس وحجارم مرصوفة  -
يجيةة لمةدم قةرنين يذكر يوسيفوس المؤرخ اليهودي أن اليهةود أقةاموا فةي فر -

من الزمان وقد تطبعوا بطبائع األمم  ناك وكمةا أن المسةيحيين  نةاك تطبعةوا 
 . بطبائع األمم أيضاً 

ذكر يوسابيوس القيصري أن فيلبس الشماس وبناتةه العةذارى األربةع أقةاموا  -
بهةةذه المنطقةةة وقةةد إكتقشةةفت مقةةابر م فةةي الجةةزل األخيةةر مةةن القةةرن الثةةاني 

 . الميالدي 
كيةةة و يرابةةوليس مةةن كولوسةةي أوصةةا معلمنةةا بةةولس ودمةةدينتي اللقةةرب   -

أ الرسالة إلا أ ل كولوسي في الدوكية وأن تقرأ الرسالة إلا الرسول أن تققر
 ( .  1::1كو ) في كولوسي ( أفسس ) كية الدو
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 -:من كرز في كولوسي   -2
 

 :احتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت  3 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاك 
 
م  05جمع أورشليم فةي عةام كرازم معلمنا بولس لهم في رحلته الثانية بعد م .1

وإن كةان الةبعض يقةول أنةه إجتةاز فةي النةواحي العاليةة  سةةيا أي (  10أع ) 
 . الشمالية بينما كولوسي تقع جنوب آسيا الصغرى 

و ةةو مةةن (  1:1كةةو ) بفةةراس خةةادم أمةةين حيةةأ أن أ: عةةن طريةةق أبفةةراس  .2
منةا ويبدو أنه آمةن بالمسةيحية عةن طريةق كةرازم معل(  12:1كو ) كولوسي 

 15:11أع ) بولس في أفسس حيأ أمضا معلمنا بولس في أفسس سةنتين 
 . ) 

حيأ يحتمةل الةبعض بةأن الكولوسةيين آمنةوا : عن طريق الكرازم في أفسس  .3
بالمسيحية عن طريق وجود م في أفسس وسماع كرازم معلمنا بولس  نةاك 

 ( . م  :0-03) ألنه من أفسس سمعت الكرازم إلا كل آسيا 
 

- ! :تابة بين رسائل سجنه في قيصرية أم في روما تاريخ الك -3
 . مون وفيلبي وكولوسي ن معلمنا بولس  ي رسالة أفسس وفليرسائل سج -
ألنةه ( م  3:-1:) كان سجن معلمنا بولس في روما فيكةون رسةائل السةجن  -

 . سجن لمدم سنتين 
حةةاول الةةبعض إثبةةات أن معلمنةةا بةةولس سةةجن فةةي قيصةةرية ولةةيس فةةي رومةةا  -

 ( . م  5:-05بين ) ائل السجن في قيصرية فتكون رس
                                                                            

  -:لكي يرد علا  ذا الرأي  -
معلمنا بولس من عادته أن يذكر العاملين معه وأثنال سجنه في قيصرية كان  .1

علا أن معلمنةا بةولس لةم فيلبس المبشر متواجد  ناك فلما لم يذكره  ذا يدل 
 . يكن مسجون في قيصرية 

أنسيمس كعبد  ارباً من سيده فليمون ورسالة فليمون ضةمن رسةائل السةجن  .2
صعب أن يهرب في مدينة صغيرم مثل قيصرية بل من األرجح أن يهرب إلةا 

 . روما كمدينة كبيرم 
 كةان معلمنةا بةولس يترجةا اجفةرا  عنةه قريبةاً (  20-11:1في ) في رسالة  .3

ا و ذا لم يحدأ في قيصرية إال مةن خةالل تقةديم رشةوم و ةذا لةم يقبلةه معلمنة
 ( . 35:25أع ) تحقق في روما خصوصاً في السنة الثانية بولس لكن  ذا 
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كاتب الرسالة والشوا د الداخلية والخارجية والردود علا المعترضين  -1
: -

  كاتب الرسالة  و معلمنا بولس الرسول:-  
 

 -:الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا د الخارجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 
سةالة ذكر األشخاص العاملين معه من سمات رسائل سجنه فةذكر فةي  ةذه الر .1

 ( . 11 فل)وأرسترخس وديماس ولوقا أبفراس ومرقس 
في كتابةة رسةائله خصوصةاً رسةائل السةجن مثةل رسةالة  يشترك مع ا خرين -2

س  وأيضةاً شةارك فةي يذكر أنةه كتبهةا بيةده  معلمنةا بةول(  11 فل)  ففيفليمون 
 . س الكتابة أنسيم

يشةةاركه ا خةةرين فةةي حمةةل رسةةائله مثةةل رسةةالة كولوسةةي حملهةةا أنسةةيمس  -3
) وكتبت رسالتي فليمون وكولوسي في سجن روما (  15:1كو ) وتيخيكس 

 ( .  1:21؛  15:1و ك
 

  -:الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا د الداخليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 
التركيةب الةداخلي مثةل سةةائر رسةائل معلمنةا بةولس و ةةي المقدمةة مةع الشةةكر  -

 . الموضوع العقيدي ثم السلوكي 
  -:اجعتراضات والردود عليها 

اختالف أسلوب الرسالة عةن رسةائل معلمنةا بةولس ويةرد علةا ذلةك جخةتالف  .1
سةةةوع ذاتةةه مةةةن جهةةةة سةةيادته علةةةا كةةةل الموضةةوع حيةةةأ أنةةةه يةةتكلم ربنةةةا ي

المخلوقات وعن ال وته وخلقته كل المخلوقات فصارت الرسالة مرجعةاً للةرد 
 . علا األريوسيين 

يعترض البعض بأن الرسالة تعالج الميول الغنوسية بينما الغنوسية لم تظهةر  .2
ظهةرت قبةل المسةيحية وأثةرت : إال في القرن الثاني الميالدي ويرد علا  ذا 

اليهودية لكنها لم تكن منظمة لها قيادات مثلما ظهرت في القةرن الثةاني علا 
 . مثل فالنتينوس باسيليدوس مرتيون 

التعاليم بخصوص السيد المسيح تفوق التعاليم في الرسائل األخرى خصوصاً  .3
فةةي الرسةالة إلةا فيلبةي تةتكلم عةةن : دوره بخصةوص الخلقةة ويةرد علةا  ةذا 

) وأيضةاً دور ربنةا يسةوع فةي خلقةة العةالم (  11-1:2فةي ) الوجود السابق 
 ( .  5::كو 1
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التشابه بين رسالتي أفسس وكولوسي جعل البعض يقول أن رسالة كولوسي  .1
 : اعتمدت علا رسالة أفسس ويرد علا  ذا 

 . بدراسة النصوص المشتركة نجد أن نصوص كولوسي أقدم  -
سةالة إلةا كولوسةي تكامل الرسالتين يجعل كتابة رسالة كولوسي أقدم ألن الر -

تةةتكلم عةةن ربنةةا يسةةوع رأس الكنيسةةة أمةةا أفسةةس تةةتكلم عةةن الكنيسةةة جسةةد 
 . المسيح فهي بهذا إمتداد لكولوسي 

  
 -:ة ـــــدف الرسالــ  -0

إثبات ألو ية ربنا يسوع وأنه مساو لآلب وأنه خةالق كةل المخلوقةات وأعلةا  -
 . منها 

شةجيع المةؤمنين علةا ذين سكنوا فةي كولوسةي وتمقاومة بدعة الغنوسيين ال -
 ( . :-0:2كو ) تمسكهم بإيمانهم السليم 

 
 -:البدعة الغنوسية ومعالجتها  -:

  فكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم عامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:-  
 

الغنوسةةية شةةعبتين كانةةت فةةي كولوسةةي األولةةا و ةةي الغنوسةةية و ةةم يريةةدوا  -
معرفةةة ب بالنسةةك والتقشةةف خةةالل جهةةاد اجنسةةان أمةةا الشةةعبة األخةةرى  ةةي 

عقةل ويشةةترك اجثنةين أن المعرفةةة جهةاد بشةةري الهيلينيةة و ةي معرفةةة ب بال
 12والهيلينيين يعتبروا المادم بها خطية ، فاهلل منفصل عنها ولذا تنبثق منه 

أيون خاللها يتصل باجنسان وما  و ربنةا يسةوع سةوى أحةد األيونةات بةل أن 
المالئكةةةة التةةةي نةةةادوا بعبادتهةةةا أعلةةةا منةةةه بةةةدليل مسةةةاعدته لةةةه فةةةي القيامةةةة 

 . أيضاً رجوعه إلا التهود والصعود مع 
 

  األفكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار الرئيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية:- 
 

 ( .  15:2كو ) عال  معلمنا بولس عبادم المالئكة واعتبر ا كبريال  .1
(  1::2تك ) إعتبروا أن ب جعل المالئكة تخلق اجنسان حيأ فهموا عبارم  .2

خطةةأ وحتةةا أنهةةم فهمةةوا أن ربنةةا يسةةوع خضةةع لهةةم فةةي نزولةةه إلةةا األرض 
د فأكد معلمنا بولس أن ربنا يسوع خالق كةل المخلوقةات مةا والقيامة والصعو

 ( .  10:2كو ) في السمال وما علا األرض 

http://coptic-treasures.com



 6 

كان الغنوسيين جرضال المالئكة يمتنعوا عن األكل والشرب ولهذا أكد معلمنا  .3
 15:3كو ) بولس أن تجديد الطبيعة البشرية  و نعمة عن طريق المعمودية 

 . ) 
 . فاسدم لهذا رفضوا تجسد ربنا يسوع حسبوا الخليقة المادية  .1
إعتبر الغنوسةيين أن بةين المالئكةة درجةات مةنهم مةن يسةتطيع أن يتوسةط هلل  .0

مخلةةص مةةن ضةةمن المخلصةةين ووسةةيط ضةةمن إال دون المسةةيح ومةةا المسةةيح 
وسطال آخرين لهذا تكلم الرسول عن شفاعة ربنةا يسةوع الكفاريةة وأنةه  ةو 

 ( .  13-12:2كو ) الوسيط الوحيد هلل ا ب 
 

 -:األفكار الرئيسية في الرسالة  -1
 

  -:شخص ربنا يسوع المسيح  .1
ربنا يسوع المسيح خالق المنظةورات والغيةر منظةورات سةوال السةمائيين أو  .1

 ( .  25-10:1كو ) األرضيين  
) ربنا يسوع المسيح  و رأس كل رياسة وسةلطان ولةه كةل المجةد والكرامةة  .2

 ( .  15:2كو 
يسةةوع المسةةيح  ةةو اجنسةةان يسةةوع حةةل عليةةه رو   ظةةن الغنوسةةيين أن ربنةةا .3

المسيح وفارقه عند الصلب فيكون الةذي صةلب  ةو إنسةان وبالتةالي لةيس لةه 
قدرم لفدال البشر وأيضاً الغنوسيين مجدوا القوات الوسةيطة وتعبةدوا لةه مةع 
المسةةيح فلهةةذا كتةةب معلمنةةا بةةولس يؤكةةد ال ةةوت ربنةةا يسةةوع المسةةيح وفيةةه 

 . الكفاية دون ا خرين 
إعتقد الغنوسيين أن ربنةا يسةوع المسةيح جةال لةيخلص البشةر مةن إلةه العهةد  .1

كةو ) القديم لهةذا كتةب عةن ربنةا يسةوع المخلةص الةذي حقةق إرادم ب أبيةه  
 ( .  2:2؛  2:1

سر المسيح في رسالة كولوسي تعني معرفة ب وفي  ذه الرسالة تعني  ةي  .0
بالجهةةد الةةذاتي بالنسةك أمةةا عنةةد  بةة نعمةةة مةةن ب أمةا عنةةد الغنوسةةيين تةأتي 

الهلينيين تأتي بالعقل والمعرفة عنةد معلمنةا بةولس فةي رسةالة كولوسةي  ةي 
 . السلوك في المسيح وليست المعرفة النظرية التي إنشغل بها الغنوسيين 

ذين ال يتزوجةون وال  م طبقةة الكةاملين و ةم الةعند: الطبقية عند الغنوسيين  .:
عةةام ، والطبقةةة الثانيةةة  ةةي طبقةةة البسةةطال  ةةم يةةأكلوا أنةةواع معينةةة مةةن الط

يأكلون كل األطعمة ويتزوجون فلهذا رد عليهم معلمنا بولس بأن ربنا يسةوع 
 وكثيةةةراً مةةةا يكةةةرر كلمةةةة كةةةل أو جميةةةع (  25:1كةةةو ) يصةةةالح الكةةةل لنفسةةةه 

 ( .  25:1كو ) 
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 15:2كةو ) ربنا يسوع المسيح  و كل شيل يمأل كل شيل وكةافي للكةل  -1 .1
 . ) 

 . ربنا يسوع  و برنا أو مقدسنا  ي رسالة روميةفف -
 . رسالة كورنثوس ربنا يسوع  و غنانا  -
 . ربنا يسوع  و محررنا  رسالة غالطية -
 . رسالة أفسس ربنا يسوع  و رأس الكنيسة التي  ي جسده  -
 . رسالة فيلبي ربنا يسوع  و فرحنا  -
 . س األولا وتيطس  و معلمنا رسالة تيموثاو -
 . س الثانية وفليمون  و مثالنا ورسالة تيموثا -
 .رسالة العبرانيين  و شفيعنا الكفاري  -
 

 ( .  13-12:1كو ) ربنا يسوع  و النور الذي ينقذنا من سلطان الظلمة  -2
 ( .  11:1كو ) ربنا يسوع  و مخلصنا من سلطان إبليس  -3
 نتمتةةع بةةالبنوم(  13:1كةةو ) محبتةةه  نربنةةا يسةةوع ينقلنةةا إلةةا ملكةةوت أبةة -1

 . لآلب خالل المعمودية 
ربنا يسوع  و صورم ب ا ب الغير منظور ونحن خلقنا علا صورم ب  -0

 ( .  15:3كو ) لكن بالخطية فقدنا  ذه الصورم وعادت لنا بالمعمودية 
و ةةو متقةةدماً فةةي كةةل شةةيل والبكةةر مةةن (  1::1كةةو )  ةةو خةةالق الكةةل  -:

 ( .  15:1كو ) األموات 
و ةةةذا رداً علةةةا (  3:2كةةةو ) جميةةةع كنةةةوز الحكمةةةة   ةةةو المةةةذخر فيةةةه -1

 . الغنوسيين التي تشجع المعرفة النظرية البحتة 
 

- :الكنيسة في رسالة كولوسي  -5
 

كمةةا أن الرجةةل رأس المةةرأم  كةةذا (  15:1كةةو ) متحةةدم معةةه بكونةةه رأسةةها  .1
 .المسيح رأس الكنيسة فعالقته بها كزوجة روحية 

ع حتا وسط آالمها لتشارك عريسها ا  م تجد الكنيسة راحتها في ربنا يسو .2
 ( .  21:1كو ) 
عالقةةة الكنيسةةة بربنةةا يسةةوع عالقةةة حركةةة مسةةتمرم فهةةي تمةةارس كةةل شةةيل  .3

 ( .  1:2؛  11:3كو ) بإسمه 
 ( .  15:2كو ) تمأل الكنيسة وتشبع في المسيح فقط  .1
كو ) وتقوم معه (  12:2كو ) وتدفن معه (  25:2كو ) الكنيسة تموت معه  .0

 ( .  1:3كو ) وتظهر معه في المجد (  1:3
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 ( .  0-1:1كو ) دستور الكنيسة اجيمان والرجال والمحبة  .:
الكنيسة في  ذه الرسالة فرحة متهللة بالرغم من إحاطتهةا بةالمعلمين الكذبةة  .1

 . 
- :ة ـــــــام الرسالـــــأقس -1

 
 .  1المسيح  و العمق ص. 1
 .  2المسيح  و العلو ص. 2
 .  3 و داخلنا ص المسيح. 3
 .  1المسيح  و سلوكنا ص. 1
 
 
 
 
 
  
 

  -( : 1:1كو ) ة ـــــــــــــــــــــــالتحي -1
 س لماذا ؟ ته إلا أ ل كولوسي تلميذه تيموثاويذكر في تحي

 . س األخ رغم أنه لم يكن نال رتبة األسقفية بعد ذكر عنه أنه تيموثاو -
 . وجهاده ذكره ألنه شريكاً لمعلمنا بولس في خدمته  -
 . إشترك معه في كثير من رحالته الكرازية  -
 ( .  11-2:2في ) ناب عن معلمنا بولس في رحالته  -
 . إشترك مع معلمنا بولس في كتابة كثير من الرسائل  -
 . أخيراً تحمل مسئولية رتبة األسقفية في أفسس  -
 

  -( : 2:1كو ) إلا القديسين في كولوسي  -2
  قديسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدم معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني : -
 
 . فرز لعمل ما أو خدمة ما تخص ب رغم ضعفاتهم فينسبوا هلل القدوس م .2
 . تعني حيام الطهارم والتي  ي نعمة الهية لكنها أيضاً تحتا  إلا جهاد  .3
 . تعني ليس من وصل إلا كمال القداسة بل حتا الذي يسعا طالباً إيا ا  .1
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كمةا ( ذ بةي الفةم القديس يوحنةا ) تعني المؤمنين فلهذا اجيمان يقيم القداسة  .0
 ورد فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 ( .  11:1كو 1) 
 .  ي غياب الشر عن اجنسان خالل عمل الصليب  .:
 و تعبير يسةتخدم ألعضةال الكنيسةة المجا ةدم علةا األرض وأيضةاً ألعضةال  .1

 . الكنيسة المنتصرم الذين تنيحوا 
  -( : 3:1كو ) الم ــــــــر والصــــــــالشك -3

 -: الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكر  -
لس برو  التسبيح الذي ال ينقطع إذ  و يعتريه ذبيحةة دائماً يفيض معلمنا بو
 . حب هلل ولمخدوميه 

 ( .  0-3::3مز ) الشكر مشبع للنفس  -
 ( .  2:5مز ) الشكر  و أنشودم النصرم والرجال  -
 ( .  2:1تس 1) إعتاد معلمنا بولس أن يقدم الشكر في صيغة الجمع  -
، (  5:1رو ) التسةبيح إعتاد معلمنا بولس أن يفتتح أغلب رسةائله بالشةكر و -

 ، (  1:1كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 1) 
(  1فل ) ، (   3:1تي 2) ، (  3:1تس 2) ، (  3:1في ) ، (  1::1أف ) 
 . 

 . بدأ بالشكر ألجل إيمانهم وحبهم للقديسين ومن أجل رجائهم في السمويات  -
 
  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم:-  

 لماذا يصلي من أجلهم ؟ 
 ( .  5:21إش ) يصلي ألجل خالص كل نفس فهو كمثل أسد غالب  .1
 . لكي يصيروا كاملين  .2
 . لكي يدركوا مشيئة ب ومتمتعين بالمعرفة اجلهية  .3
 . يربط الرسول بين الشكر هلل لحبه له وبين الصالم من أجلهم لحبه لهم  .1
 .  و يمارس أبوم صادقة من نحو م إذ يقدم الشكر هلل بإسمهم  .0
يشةجعنا أن نصةلي  دف الصالم إما شكر لما نلناه أو بتوسل لما سنناله فهةو  .:

 ( .  1::1أف ) ألجل أنفسنا وعن من نحبهم 
  -( : 0،  1:1كو ) إيمانكم ومحبتكم رجالكم وحق اجنجيل  -1

- : إيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانكم  -
إذ سمع عن إيمانهم نشكر ب ألنه لةيس لةه فضةل فيةه وال حتةا تلميةذه الةذي 

 ( .  5:3أف ) بشر م أبفراس إنما نعمة ب 
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- : محبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتكم  -
و ةو مةن ثمةر  القديسةينجامد نظري إنما عامل بالمحبةة لكةل   نا إيمان ليس

 ( .  5-5::نش ) الرو  القدس وليس سمة إجتماعية 
  الرجةةةةةةةةةال الموضةةةةةةةةةوع لكةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةي السةةةةةةةةةمويات:- 

  
الرجال كفضيلة وثمةر الةرو  القةدس وعطيةة مةن ب يشةكر بهةا الرسةول ب  -

مويات  و ليس رجال في شيل سينالوه بةل رجةال يعنةي معيشةة عربةون السة
 . في  ذه الحيام 

 . الرجال نحصل عليه خالل حيام القيامة اليومية للتأمين  -
الرجةةال يتنةةاغم مةةع الخيةةرات التةةي سةةوف ننالهةةا مةةن ناحيةةة السةةلوك وخةةالل  -

 . الجهاد 
 . أي محفوظ في مكان أمين آمن : الموضوع لكم في السمويات  -
- : حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق اجنجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  -

مكتةةوب لكنةةه مسةةموع وعملةةي  أي سةةمعتم اجنجيةةل الحقيقةةي رغةةم أنةةه غيةةر
 . معاش خالل خادمهم أبفراس 

  -( : 5-1::كو ) اجنجيل المنتشر في كل العالم والمثمر فيهم  -0
 . قرر معلمنا بولس أن ما سلمه إليهم أبفراس  و اجنجيل الحقيقي  -
 .  ذا الحق اجنجيلي  و سبب فر  سماوي  -
عوقةات سةوال مقاومةة أو وأيضاً منتشر فةي كةل العةالم إذ ال تقةف أمامةه أي م -

 . ثقافات عكس بعض الديانات التي تنتشر في بيئات معينة 
إر ) الحةةق دائةةم ال يسةةتطيع اجنسةةان أن يكتمةةه فمةةن الضةةروري الشةةهادم لةةه  -

5:25-1  . ) 
 . أ ل كولوسي تجاوبوا مع اجنجيل بحيام عملية مستحقة للمديح  -
) ل فسيضةعف فةي يومةاً مةا اجنجيل الحق  و سيمأل العالم كله أما ما  و باطة -

 ( .  5:1أع 
 . شهد معلمنا بولس بأمانة أبفراس  -

  -( : 1:1كو ) ما يصليه ألجلهم  و أن يعرفوا مشيئة ب  -:
 ( .  11:3أف )  دائماً يذكر الصالم ألجل مخدوميه معلمنا بولس الرسول -
 ةةدف الصةةالم  ةةو معرفةةة مشةةيئة ب و ةةو سةةر المسةةيح و ةةو خةةالص كةةل  -

 . المخدومين 
 . يذكر معلمنا بولس دائماً الركوع حيأ  ي الصورم الكاملة للصالم  -
 . معرفة مشيئة ب خالل عمل الرو  القدس وأيضاً عمل ب ا ب  -
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معرفة مشيئته  ي عمل الخالص الذي قةام بةه اجبةن ولةيس وسةيط آخةر مثةل  -
 . المالئكة 

) "  السلوك كما يحق للرب في كةل رضةا مثمةرين فةي كةل عمةل صةالح"  -1
  -( : 15:1كو 

حيةأ نسةلك كأيقونةة المسةيح حيةأ نحمةل رو  ب : السلوك كما يحق للةرب  .1
 . فينا كسفرال للمسيح عند وكالة السمال 

 وطريقةه الضةيق دف سلوكنا  و مشاركة ربنا يسوع صةلبه  :في كل رضا  .2
 . فنكون مرضيين أمامه 

لةيس العطةةال يعنةةي بهةذا إعطةةال الحةب للكةةل و :مثمةرين فةةي كةل عمةةل صةالح  .3
 . المادي فقط 

 . تعني ترك الشر وعمل الخير  -
  -( : 11:1كو ) القوم وطول األنام  .1
 . ننالها خالل الصلب والقيامة فالقوم  ي قوم القيامة  -
طةةول األنةةام  ةةو أسةةاس للوصةةول لمدينةةة ب فالقديسةةين يسةةلحهم ب بالصةةبر  -

 . لكي يقدروا أن يصلوا إلا مدينة ب 
  -( : 12:1كو ) ين في النور ميراأ القديس .0
يوحنا ذ بي الفةم بحةاكم صةدر أمةر بتوليتةه علةا . ق ميراأ القديسين شبهه  -

فالميراأ  و محفةوظ لكةن للةذين يشةغلوا  ةذا . والية لكنه لم يدرب علا ذلك 
 . ذين يملئون مراكز م بحكمة مثل الحكام الالنصب وينصرفوا فيه 

ة أخةرى فالمخلوقةات مهمةا كانةت النور حيأ مصدره شمس البر وليس خليقة -
 . رتبتها من مالئكة ورؤسال مالئكة فهم يعكسوا نور ب وليسوا  م مصدره 

الذي أنقذنا من سلطان الظلمةة ، ونقلنةا إلةا ملكةوت إبةن محبتةه الةذي فيةه "  .:
  -( : 11،  13:1كو ) " الفدال بدمه غفران الخطايا 

عندما يقبلها اجنسان تكون لها  نقلنا ربنا يسوع من سلطان الظلمة ، فالظلمة -
 . سلطان عليه 

فقد قام ربنا يسوع بنقلنا من تسلط وبنوم إبليس إلا بنوم أبنال ب في النور   -
في النهاية سيقوم ب بعدما كان يوجد الملك الحقيقي ب ومالئكته والشيطان 
وبعةةض المالئكةةة األشةةرار السةةاقطين سيخضةةع الكةةل لةةه ويطةةر  إبلةةيس فةةي 

 . بحيرم المتقدم نار ال
ملكوت إبن محبته تعني أن ملكوت ا ب واجبن واحد وليس اجبن كمةا إدعةا  -

لةه العهةد القةديم وجةال لكةي ينقةذ النةاس منةه حيةأ  ةو إالغنوسيين ضد ا ب 
 . القاسي 
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نقلنا من عبودية فرعون وغنا مصر إلا أرض ليست تفيض لبناً وعسالً بل  -
 .  أ م ما فيها  و وجودنا مع ب

صار ربنا يسوع  و الفادي الذي قام بعمل الفدال إذ نةزل إلةا الجحةيم وحمةل  -
علةةةا ذراعيةةةه المسةةةبيين وحطةةةم األبةةةواب النحةةةاس والمتةةةاريس الحديةةةد كةةةان 
الشةيطان ذئبةةاً يبتلةع كةةل أحةد لكةةن إبةن ب ظهةةر فةي صةةورم حمةل فلمةةا حةةاول 

  ( .القديس مار افرام السرياني ) إبتالعه فجر الحمل معدته 
  -( : 11-10:1كو ) تسبحة لرئيس خالصنا  .1
 : صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورم ب  -

 . الخطية شو ت صورم اجنسان لكن بالصلب والقيامة عادت له الصورم 
بني البشر لكثيرين  قدر احتمالإشتها كثيرين أن يروا ب وب نفسه ترالى  -

 مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل آدم
)  ، وإشةةتها أن يةةراه داود(  15:33خةةر ) وموسةةا النبةةي (  1-5:3تةةك )  

مةت ) وشا د مجده بطةرس ويعقةوب ويوحنةا علةا جبةل التجلةي (  1:13مز 
 ( . أع ) وأيضاً ظهر لشاول الطرسوسي (  1:11-0

 . صورم في اليونانية تعني أيقونة  -
 . ربنا يسوع صورم حية طبق األصل من ا ب وغير منفصل عنه  -
حمةةةل صةةةورم اجنسةةةان ألجةةةل خالصةةةنا لكنةةةه يحمةةةل صةةةورم ا ب مةةةن ناحيةةةة  -

 . ال وت ال
 . بين اجبن الصورم وا ب ال يوجد فرق زمني مثل اجنسان بين اجبن وا ب  -
حمل اجبن صورم ا ب دليل وحةدم الجةو ر ولةيس كمةا يقةول الغنوسةيين إلةه  -

العهد القديم القاسي وإله العهد الجديد الذي جال ليخلص البشر منه وبالتةالي 
 ال يوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطال بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين ب المنظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 

 ( . ا ب ) وب الغير منظور (  اجبن) 
  -:بكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل خليقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 . بكر كل خليقة تبين عالقته بالخليقة أي رئيسها 
 . من جهة ال وته وعالقته با ب فهو اجبن الوحيد الجنس  -
أما من جهة الخليقة فهو تنازل وتجسد لهذا صةار بكةر بةين أخوتةه مةن جهةة  -

 . حيد الناسوت أما من جهة الال وت فهو اجبن الو
  -( : 11-1::1كةةةةةةةةةةةةو )  " فيةةةةةةةةةةةةه قةةةةةةةةةةةةد خلةةةةةةةةةةةةق الكةةةةةةةةةةةةل"  (1

 
 . تشمل التدبير العقلي لإلبن لخلقه الخليقة : فيه  -
 . أي  و الخالق وليس كأدام : به  -
 . أي لمجده : له  -
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وقد خلق كل ما في السمال وما علا األرض وخصص كل ما في السمال لكي  -
م ولةةيس وسةةيط أو يثبةةت أن ربنةةا يسةةوع المسةةيح أعلةةا مةةن المالئكةةة وخةةالقه

 . مساوي لهم 
وأكد بعد ذلك أنه خلق كل ما يرى ثم ما ال يرى والتي ال ترى  ي عبارم عن  -

كنائس  3بـ ( ا بال ) طغمات شبهها بعض القديسين  3رتب كل رتبة بها  3
 . 

  تضم السيرافيم والكاروبيم والكراسي  م حاملي العرش : الكنيسة األولا . 

  م الطغمات والسيادات ثم القوات فالسالطين تض: الكنيسة الثانية . 

  تضم الرئاسات والرؤسال ورؤسال المالئكة ثم المالئكة : الكنيسة الثالثة . 
 : حجر علا صدر رئيس الكهنة و ي  12و م يشملوا أو يمثلوا الـ 

  عقيق أحمر يرمز للسةيرافيم النةاريين ، ويةاقوت أصةفر يرمةز : الصف األول
 . يرمز للكراسي  للكاروبيم ، وزمرد

  بهرمان وياقوت أزرق عقيق أبيض : الصف الثاني . 

  وجمشدت  عين الهيروشيم:الصف الثالأ. 

  يمثل الكنيسة ذات الثالأ رتب كهنة وشمامسة وشعب : الصف الرابع . 
ل كل المخلوقات فهو إذن خالقها وفيه يقوم الكل إن خلق الكةل ثم يذكر أنه قب -

 .تلكها ه ليس كأدام لكنه  و يمب
  -( : 15:1كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ) رأس الكنيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  (2

 
أي يرعا الجسد ليصير ككنيسة واحدم له والرعاية تشمل السما  بالتجةارب  -

 . بكل أنواعها لصالح جسده ألجل تنقية الكنيسة وتمتعها بمجده 
 . بكونه الرأس أي يفيض بما لديه من إمكانيات لجسده  -
 . نه رأس الكنيسة ربنا يسوع صلب في موضع الجمجمة موضع رأس آدم أل -

  -:بكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوات  (3
 

أي صار أول من قةام بةالرغم أنةه مةات لكةن الفسةاد لةم يحةل بجسةده بةل إتخةذ  -
جسداً قابل للموت لكي يميت الموت داخله ويصةير نمةوذ  كةرأس لمةا سةوف 

 . المستقبل الجسد يباق يكون عليه
حيةأ  ةو   وتةهده ، أمةا بكةر مةن األمةوات تنسةب لالبكر الخليقة تنسب لتجس -

 .أول من أقام نفسه من الموت ولم يفسد جسده 
  -( : 15:1كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ) " الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدالم "  

فربنةا يسةوع  ةو : األصةل  -2السةابق     -1: البدالم في اليونانيةة لهةا معنيةين 
 . أصل كل األشيال 
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 -( : 11:1كةةةةةةةةةةةةةةو )  "مةةةةةةةةةةةةةةلل يحةةةةةةةةةةةةةةل فيةةةةةةةةةةةةةةه كةةةةةةةةةةةةةةل ال"  (1
  

بكةل الال ةوت رغةم أنةه لةم يتةرك ناسةوتاً لكنةه إتحةد بةالال وت أو  ذأي إنه أخ -
 . سماه وأنه مأل السمال واألرض 

لم يوجد الناسوت قبل الال وت أي لم يسبق في التجسد الناسوت ثم بعد فترم  -
حل الال وت لكن فةي نفةس لحظةة تكةوين الناسةوت حةل الال ةوت فةي أحشةال 
العةةذرال أو فةةي الناسةةوت كمةةا قةةال القةةديس كيةةرلس الكبيةةر حيةةأ الةةزمن بةةين 

اسةةوت وإتحةةاده بةةالال وت  ةةو صةةفر ، وال يمكةةن قبةةول طبيعتةةي المسةةيح الن
 . الال وتية والناسوتية إال فكرياً فقط 

  -( : 21-25:1كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ) دور رئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس خالصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنا  -
  -:صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالحنا بدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

لةةم يسةةتطع اجنسةةان التصةةالح مةةع ب بةةل إن اجنسةةان أعطةةا القفةةا هلل ولةةيس 
 ( .  21:2إر ) الوجه 

 . بالتجسد وصلب عنا لكي يصالح البشر به  فقام ربنا يسوع نفسه -
لك ثةةم تصةةالح البشةةر مةةع المالئكةةة فظهةةرت المالئكةةة فةةي مةةيالده ذوأيضةةاً بةة -

ثيماني وقيامتةةه وصةةعوده تحمةةل بشةةرى السةةالم مةةع ب ومةةع سةةوبسةةتان ج
 . المالئكة 

الجحيم مثل تةيس برية إلا  س التجسد فقط بل نزل بقرعهعمل ربنا يسوع لي -
الكفةارم وأيضةاً صةعد بهةم إلةا الفةردوس عنةدما صةلب علةا عزازيل في يةوم 

 . الصليب قدم نفسه ذبيحة علا المذبح السماوي ككفارم حقيقية 
السالم الحقيقي يأتي من خةالل اجيمةان المسةتقيم طةر  األ ةوال الفاسةدم مةن  -

 . اجنسان فيكون لنا ربنا يسوع الذي أعطانا السالم من خالل دمه 
شيئين حبه لإلنسةان وإنقةاذه وأيضةاً الحكةم أو العةدل  حقق ربنا يسوع بصلبه -

 . اجلهي 
وأيضاً كان بني البشر أعدال هلل في فكر م أي عداوم مبنيةة لةيس علةا جهةل  -

بل علا رو  المقاومةة والعنةاد مةع ب صةالحهم مةن خةالل حبةه وصةلبه عةن 
 . البشر 

 -( : 22:1كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ) يؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنا فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةره  -
صةليب لةم يخلةص الخطةام فقةط بةل جعلهةم بمةوت ربنةا يسةوع المسةيح علةا ال

أبرار قديسين بال لوم أمامه ال يستطيع أحد أن يشكو م والمشتكي  و إبليس 
 . 

 . ويذكر دائماً أنه أخذ جسداً حقيقياً إذ يقول في جسم بشريته أنه صالحنا  -
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ثم يتكلم عن ثباتهم في اجيمان الذي  و موت المسيح وقيامتةه شةبه القةديس  -
لفةةم سةةفينة النجةةام مهمةةا صةةادفها مةةن ريةةا  لةةن تهز ةةا بسةةبب يوحنةةا ذ بةةي ا

 . اجيمان بربنا يسوع 
 . وما  و رجال اجنجيل إال ربنا يسوع نفسه  -
ولم يفد البشر سوال ربنا يسوع و ذا  و إنجيله الذي يكرز به معلمنا بولس  -

والةةذي صةةار لةةه خادمةةاً ولةةيس  ةةو خةةادم ألي شةةيل آخةةر أو وسةةيط آخةةر مثةةل 
 .غير م  المالئكة أو

  -( : 20،  21:1كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ) يهبنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط ا  م  
يةةتكلم معلمنةةا بةةولس إنةةه يكمةةل ا م ربنةةا يسةةوع لةةيس تكميةةل ا  م الكفاريةةة ألن 

 . الكفارم  ي لربنا يسوع فقط 
لكن كالم معلمنا بولس معناه أنه يتألم أو الذي يتألم  و المسةيح السةاكن فيةه  -

 . ي جسده فكأن المسيح يتألم والذي يتألم  و الكنيسة التي  
-21:1في ) إعتبر معلمنا بولس الرسول أن ا  م  ي  بة من ب لمؤمنيه  -

35  . ) 
 ( .  0:1كو 2) إعتبر معلمنا بولس نفسه عبداً لمخدوميه  -
بل إن معلمنا بولس كان يفر  ألجل ا مه ويشجع المؤمنين علا قبول ا  م  -

 . من أجل ربنا يسوع 
بل كلها تمت بتةدبير  ياتهنا بولس أن ا مه وخدمته ليست من عندإعتبر معلم -

 . ب له 
  -( : 21،  1::2كةةةةةةةةةةو ) يكشةةةةةةةةةةف لنةةةةةةةةةةا السةةةةةةةةةةر المكتةةةةةةةةةةوم  .1

 
سر الخالص  و سر حب ب للبشر كان  ةذا السةر مختفيةاً عةن المالئكةة قةال  -

معلمنا بولس ليكشف عن موضع المالئكة بالنسبة هلل أنهم محدودي المعرفةة 
 .هم لم يعرفوا سر الخالص الذي كان مكتوم منذ الد ور بدليل أن

ي شةبهه القةديس يوحنةا ذ بةي الفةم ذوالسر المكتوم كان  و خةالص األمةم الة -
كأنه كلباً أجرب متوحش جعله إنساناً ملكاً جالساً علةا عةرش وصةاروا جسةد 

 . ي  و سيد المالئكة ذربنا يسوع ال
ال مجةد أي بةالرغم كونةه ب إال يتكلم معلمنا بولس عن المسيح أنه فيهم رجة -

أنةةةه أغةةةرب مةةةا يكةةةون مةةةن كةةةائن آخةةةر سةةةماوي مثةةةل المالئكةةةة وأن اجنسةةةان 
 . ه الحيام ذالمسيحي يعيش عربون المجد في  

  -( : 25:1كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ) يحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرنا كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملين فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  -
 .  دف الكرازم  و حيام الكمال والتحول من الطفولة إلا النضج الروحي 
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الحكمةة ، ففةي المسةيح كةل كنةوز الحكمةة التةي لةم والطريقة في الكرازم  ةي  -
يسةةةتطيع الفالسةةةفة الوصةةةول إليهةةةا وطريةةةق الكةةةرازم  ةةةي بنةةةوع مةةةن األبةةةوم 

وعندما يقول  ذا يقول فةي المسةيح أي الةتعلم . كمعلمين ومنذرين كل انسان 
 .  دفه معرفة المسيح  واجنذار

 
 
 
 
 
 
  -:الحب  و الدافع وغنا المعرفة  و الغاية  (1

لةةذين فةةي الودكيةةة وجميةةع مةةوا أي جهةةاد لةةي ألجلكةةم ، وألجةةل اأن تعلأريةةد  .1
  -( : 1:2كو ) ذين لم يروا وجهي في الجسد ال

في اللغة اليونانية تعني صارع في حلبة المصارعة كأنه يقول لهم كم : جهاد  -
 .  و يصارع مع المعلمين الكذبة لصالحهم ويعرض حياته للخطر ألجلهم 

ميةةل و ةةي غيةةر الالذقيةةة  12-15بعةةد عةةن كولوسةةي  ةةي مدينةةة ت: الودكيةةة  -
 . المينال السوري 

  -:لذين لم يروا وجهي في الجسد وجميع ا -

  نا يوجد معنيين  : 
 ةم لةم  ذأنه يبدو أنه كما قلنةا فةي المقدمةة أن الرسةول لةم يبشةر م مباشةرم إ -1

 . يروا وجهه أو عن طريق أبفراس 
لقديسةين لألشةيال التةي  ةي بعيةدم المعنا الثاني أن األماكن ال تعةوق معرفةة ا -2

وكما عبةر عةن  ةذا (  21-25:0مل 2) عنهم كما حدأ مع اليشع وجيحزي 
 ( . 3:0كو 1) في 

لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكةل غنةا يقةين الفهةم لمعرفةة سةر ب "  
 -( : 2:2كو " )  ا ب والمسيح

  تتعزى قلوبهم: - 
 تسةةةودهقلةةةب مشةةةغوالً بالشةةةهوات القلةةةب  ةةةو عةةةرش المشةةةاعر فةةةإن كةةةان ال

اجنقسةةامات مةةع ا خةةرين أمةةا إذا كةةان يسةةير بخةةوف وحةةب ب فيكةةون سةةمته 
،  والوحةدمي ينةتج التواضةع ذالوحدم مع ا خرين مع التواضع فالحب  ةو الة

والوقةف معهةم فكأنه يقول أن تجارب المعلمين الكذبة  ي فرص لإلتحاد معةاً 
 ( .  11-15:3أف ) ل فضيلة فإن وجد الحب وجد كل شيل وك ضد م
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   ه الرسالة ذاألسرار التي يتكلم عنها في: -
 .لكي يفتح باب اجيمان لألمم (  21:1كو ) سر الكنيسة جسد المسيح  -3
 ( . 21:1كو ) سر الحيام في المسيح  -1
 :و و يشمل (  2:2كو ) سر ب ا ب والمسيح  -0

  الملل يهبنا حيام  الذيحلول ملل الال وت في المسيح و و. 

  ( . 15:1يو ) للناس " ا ب " معرفة ا ب عن طريق إعالن االبن عنه 

  في الصليب أعلنت ووضعت العالقة بين ا ب واالبن وأيضاً القيامة. 
- ( : 3:2كو ) المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم ( 2

  المذخر:- 
اجنسةةان كمةةا  ه ولةةيس بمجهةةودتةةأي المخبةةأم ال يقعةةرف ب إال خةةالل  باتةةه ونعم 

يةةدعي الغنوسةةيين وأيضةةاً  نةةاك أشةةيال مازالةةت مخبةةأم عةةن المالئكةةة ، فالمالئكةةة 
 .أروا  محدودم العلم حسب ما يكشف لها ب 

  الحكمة :- 
 . عند القديس أغسطينوس  ي تذوق الحقائق الروحية  -
 عند القديس يوحنا ذ بي الفم  ي اجنجيل ومعرفة خطة ب لخالص البشرية  -

 م العل :- 
 ( .  25:25أي )  و الحيدان عن الشر 

  الطريق إلا المعرفة الحقيقية : 
 ( .  2،  1:111مز ) ؛ (  0،  1:1حك ) نزع الخطايا الجسدية  -
 . السعي إلا الكمال  -
 . المعرفة الروحية  -
  ذه ا يةة تةرد علةا آيةة أن اجبةن ال يعةرف اليةوم وال السةاعة إال ا ب وذلةك 

 . تيقذين دائماً ليساعدنا أن نكون م
  -( : 1:2كو ) دائماً أقول  ذا لئال يخدعكم أحد بكالم ملق ( 3
  أي شةيل . أي ال تتكلوا علا شيل يمكن يخلصكم إال ربنا يسوع  -:يخدعكم

مةةن مخلوقةةات العةةالم سةةوال مالئكةةة أو رؤسةةال مالئكةةة أو أركةةان العةةالم مثةةل 
 .  ا الكواكب التي اعتبر ا البعض تسير اجنسان حسب  وا

  سةلوب للفظ يستخدمه المحامون جظهاره بأأي كالم ناعم و ذا ا -: كالم ملق
 . جذاب ، الكذب كأنه كذب والكذب كأنه حق 

  -( : 0:2كو ) ترتيب ومتانة إيمانكم ( 1
تستخدم مع كلمة متانة كلفظ عسكري حيأ يةدل علةا موقةع كةل  -:ترتيب  ☼

 . جندي في الحرب ومدى طاعته ومسئوليته 
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 ةي قةوم الهجةوم والةدفاع عنةد الجةيش للعةدو فينبغةي أن يكونةوا  -:نة متا ☼
 . مستعدين كجيش قوي ضد ضربات الشياطين 

يةةتكلم معلمنةةا بةةولس مشةةجعاً متانةةة اجيمةةان لةةدى الكولوسةةيين مةةن ترتيةةب  ☼
ووضو  الهدف  ةو المسةيح ففةي المسةيح وحةده يكةون اجيمةان والرجةال 

 . دون أي شيل آخر أو وسائط أخرى 
 ( :،1: 2كو ) المعرفة اجلهية والسلوك  (2)

 م ــــــــــقبلت: -  
  و ذا يعني أن كلمة قبول تعني إيمةان حةي (  25:1مت ) تأتي بمعنا اتحدتم

عامل بالمحبة أي سلوك وليس كمةا يسةتخدمها الةبعض مةن الطوائةف لمجةرد 
 .إيمان نظري 

  فهي تعني كما منه  كذا نسلك بما يليق بما آمنا به. 
 و بةة الحيةام  التربةةا كلما تعمق جذره في مشبهت حيام اجنسان بثبات كلما ن

 . كذا نحن كلما ننمو في اجيمان تتعمق عالقتنا باهلل في سلوكنا 
 وا فيه ــــــــاسلك:-  

 ب فقةط ولةيس وصةل إلةا ا ي اسلكوا أي نجعل ربنا يسوع  ةو الطريةق الةذي
 . ناك وسيط أخر أو أي شئ أخر 

 فقط ولم يقل خالل أو في المالئكة كما إدعا الغنوسيون  فيه خالله. 
 ن فيه يمتأصلون ومبني:-  

يطالبهم معلمنا بولس الرسول ليس فقط عدم السةلوك فةي السةلبيات بةل السةلوك 
اجيجابي العملي بتأصل أي برسوخ كهيكل مبني علةا أساسةات ثابتةة فةإن كةانوا 

 .نال غير مهتز وينهار مبنيين علا أساس ثابت غير متزعزع فيكون الب
 ( 5:2كو ) التحفظ من خداع الفالسفة ( 3)
- : أنظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروا (1

 وتحةةذير مةةن السةةقوط فةةي سةةبي الفلسةةفة الكاذبةةة فمعلمنةةا بةةولس يةةرى فةةي 
المعلمةةين الكذبةةة كمثةةل تجةةار العبيةةد الةةذين يحملةةوا أسةةرى الحةةرب قسةةراً إلةةا 

مجةد أوالد أسواق العبيد تحت ستار الكلمات المعسولة تحرمونهم حرية مجةد 
 .ب 

  -: غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرور باطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل (2
الفلسفة  ي فكر بشري غير قادر علا خالص اجنسةان التةي  ةي قةوم يهبهةا 

 .ب لطالبيها 
كان قديماً يعتقدوا أن اجنسان مسير حسب الكواكب وأن الفلسفة قةادرم علةا 
 خالصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ا 

 ( .الكواكب ) 
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- :  تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذيران (3
- : وعتحةةةةةةةةةةةذير مةةةةةةةةةةةن إحةةةةةةةةةةةالل أي شةةةةةةةةةةةئ محةةةةةةةةةةةل ربنةةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةة -1

كةةو  1) فةةي الوصةةول إلةةا قصةةد ا ألن الفلسةةفة فكةةر بشةةري غالبةةاً مةةا يتحقةةق 
21:1 .) 

- :تقليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس  -2
وقد تكةون جيةدم أو (  11:1غل ) تشير إلا التعاليم المسلمة من واحد ألخر 

غير صالحة وقصد الرسول  نا أن  ذه التقاليةد التةي فةي كولوسةي  ةي غيةر 
الم سوال الكواكب أو النجةوم مثةل الشةمس صالحة ألنها تعتمد علا أركان الع

والقمر أو خالل أعمال اجنسان من اتضاع وأعمال صالحة دون المسيح فهي 
 .وأ لة مرفوضة من ب ولهذا كلمهم الرسول عن حفظ أيام وشهور

 (  15،1: 2كو ) حيام الملل في المسيح  (1
 
  كلمةةة مةةللTheotes  جديةةد يةةة مةةرم واحةةدم فةةي العهةةد الجةةالت فةةي  ةةذه ا

تعني انعكاس (  5:1رو )  Theiotes أما كلمة " جو ر ب " و ي تعني 
 .مجد ب علا الخليقة 

  في العهد القديم كان الختان عالمة عهد بين شعب إسرائيل وب. 
  وفي العهد الجديد صارت المعمودية  ي عالمة العهةد بةل تعةدتها لكةي يصةير

حيأ في المعمودية يشترك في موته  د مشابهاً لربنا يسوع ومملول فيهالمعم
 " .موته ليس معناه الموت الكفاري " وقيامته 

  كيرلس الكبير ليفرق بين كيف يحةل فةي ناسةوته كةل مةلل الال ةوت .يتكلم ق
- :وبين حلوله فينا 

  حلوله فينا نسبي بالمشاركة بالنعمة. 
  مةةع لكةةن فةةي ناسةةوته حيةةأ اتحةةدت الطبيعةةة الال وتيةةة بالطبيعةةة اجنسةةانية

مالحظةةة عنةةدما تةةم اجتحةةاد لةةم يتحةةد الال ةةوت مةةع إنسةةان مةةا بةةل مةةع الطبيعةةة 
اجنسةةانية فةةي بطةةن العةةذرال ولةةم يتكةةون الناسةةوت قبةةل اجتحةةاد بةةل فةةي نفةةس 
اللحظة التي حدأ فيها اتحاد الال وت أو حلوله أقنومياً فكون الجنين وحةدأ 

حلةول الال ةوت اتحاد بين الال وت والناسوت أي لةم يوجةد فةارق زمنةي بةين 
 .وبين تكوين الناسوت 

 ين فيه كيف صرنا مملؤو! 
 ين فيةةه بالنعمةةة التةةي قادتنةةا بةةدل العقوبةةة والنعمةةة قادتنةةا إلةةا وصةةرنا مملةةؤ

والتبريةر مةن الخطايةا ونعمةة الخلةود بشةرط اجيمان واجيمةان إلةا معرفةة ب 
 ( .أغسطينوس . ق )  اجحتفاظ بالنعم 
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 لهةا نعةم ي السةماويات والتملةك معةه وإن كانةت كصار لنا القيامة والجلوس فة
 .ستو ب لنا بعد الدينونة

 بكل الطرق والفيض ين تعني الكمال مملؤو. 
 (  13-11: 2كو ) الختان الروحي والمعمودية  (0

  يفرق معلمنا بولس بين الختان والمعمودية. 

  فالختان يقطع جزل من الجسد وعالمة عهد مع ب. 

 اجنسان العتيق أي طبع الخطيةة لكيمةا يصةير الجسةد  أما المعمودية فهي خلع
 .بدل  يكل للخطية  يكل هلل ساكن فيه رو  ب 

  الختان يتم بيد اجنسان وعمله أما المعمودية فهي  بة من ب. 

  أع ) المعمودية  ي الختان الروحي أي ختان القلب واألذن واليد عن الخطية
01:1 . ) 

 سان العتيق أو الجسد الذي يفعةل الخطيةة ولةيس جسد الخطايا مقصود به اجن
 .حراً يعمل البر 

 (  10،11: 2كو ) الغلبة علا الظلمة  (:
 
 .كان قديماً صاحب الدين يأخذ صك علا المديون  -
فخطايةةا اليهةةود  ةةي مخةةالفتهم نةةاموس ب وخطايةةا األمةةم مخةةالفتهم للنةةاموس  -

 .الطبيعي 
ة تمامةةاً مةةن علةةا الصةةك  كةةذا عنةةدما يةةدفع المةةديون الصةةك كانةةت تةةزال الكتابةة -

صةةنع معنةةا ربنةةا يسةةوع إذ عنةةدما صةةلب محةةا صةةك الخطايةةا مسةةمراً إيةةاه علةةا 
 .خشبة الصليب 

فةةةةي الحةةةةروب الرومانيةةةةة ، كةةةةان الملةةةةوك ... جةةةةرد الرياسةةةةات والسةةةةالطين  -
المنتصرين في حفل يجروا الملوك المهزومين من ثةوبهم األرجةواني الملكةي 

ا عالمةةة نصةةرتهم  كةةذا عمةةل ربنةةا يسةةوع وتيجةةانهم و ةةم وقةةواد م يلبسةةو 
جةردت الشةياطين عندما نزلت روحه اجنسانية المتحةدم بال وتةه إلةا الجحةيم 

 .من رئاستها وفتحت أبواب الجحيم النحاسية ذات األقفال الحديدية 
كم ربنا يسوع فكر الشيطان أنه تخلص منه وضربه بسهامه  -  دتتفأرعندما حق

 .السهام عليه وقتل 
وال ضةعفاً  الطبيعةةمن قهةراعرى ربنا يسوع علا عود الصليب لةيس فعندما ت -

 .اجنسان من سهام إبليس  منه بل كقوي لكي يخلص
 .بل قامت أحيال أجساد القديسين من القبور  -
 .والشمس  ربت من أمامه وحجاب الهيكل انشق  -
 ( . :15:1أع ) بل صار باسمه تصنع ا يات وتخر  الشياطين  -
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 ( :11،1: 2كو ) ناموس ال عودم لظالل ال (1
  أراد الغنوسةةيون أن يرجةةع المسةةيحيون ويعبةةدوا المالئكةةة بةةل أيضةةاً يحفظةةوا

وغير ةا كةأنهم  11ليس بعض األعياد اليهودية بةل كلهةا مةن سةبوت وأعيةاد 
يحاولوا إلقال عمل ربنا يسوع الفدائي علا عود الصةليب بةأي وسةيلة سةوال 

 .س التهود عبادم المالئكة والمعرفة العقلية أو طقو
  لكن في رموز ا وليس في ذاتها كةذلك كانت بعض األطعمة عند اليهود دنسة

جعةةل الغنوسةةيون بعةةض األطعمةةة دنسةةة لكةةن فةةي العهةةد الجديةةد فةةي األصةةوام 
الجماعيةةة نصةةوم عةةن األطعمةةة الدسةةمة التةةي تسةةبب الشةةهوات لكةةن ال نعتبةةر 

 .طعاماً ما دنساً 
  و ةو النةاموس ففةي ربنةا يسةوع علةا إذا كان  ناك حاجز بين اليهود واألمم

 فكيف يرجعون إليه ؟ عود الصليب أزال  ذا الحاجز
  و ذه األشةيال ظةالل للنةور الحقيقةي ربنةا يسةوع ألن كلهةا بةال اسةتثنال تشةير

إليه فعندما أشرق نور العهد الجديد بتجسد الكلمة ألغةت كةل الظةالل والرمةوز 
 .التي للعهد القديم 

 (  11،15: 2كو ) ع الظا ري عبادم المالئكة واجتضا (5
  ادعا الغنوسيون أنه ينبغي التقرب إلا ب خالل المالئكة دون المسيح. 
 يرتبطةةةوا شةةةر ببهةةةذا فصةةةلوا رأس الكنيسةةةة عةةةن األعضةةةال وأيضةةةاً جعلةةةوا ال

 .باألعضال في جسد ميت دون رأس 
  (  1-3: 5رؤ ) التوسةلية وخةدمتهم للبشةر  ناك فةرق بةين شةفاعة المالئكةة

الشفاعة الكفارية التي تختص بربنا يسوع فقةط وبةدونها يفقةد اجنسةان وبين 
 ( . 12:0رؤ ) حيام األبدية وب كلية 

  أنهةةم بهةةذا يتواضةةعوا لكنةةه تواضةةع ظةةا ري نةةابع عةةن " الغنوسةةيون " ادعةةو
 .اخلي كشفه لهم معلمنا بولس د كبريال

 (  23-25: 2كو ) عظمة الموت مع المسيح  (1
 حو التوصية اجيجابية للكولوسيين اتجه معلمنا بولس ن. 
  فإنهم لم يموتوا مع المسيح كأعضال سوف ال يقوموا معه ويهلكوا. 
  النةةاموس أعطةةي مةةن خةةالل الحةةواس الجسةةدية مثةةل األذن أو العينةةين و ةةذه

تخدع النفس أما األشيال الغيةر منظةورم و ةي إيماننةا بوصةايا ربنةا يسةوع ال 
 .نخدع 

  الجسةةد أو التةةداريب دون حةةب لربنةةا يسةةوع أو اسةةتعمال أي قةةانون مةةن قمةةع
كهةةدف فةةي ذاتةةه  ةةو يفصةةل الةةنفس عةةن ربنةةا يسةةوع  كةةذا يصةةير كةةل أعمةةال 

 .الناموس دون المسيح  ي تقفصل عن  دفها و و ربنا يسوع 
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 ( 1-1: 3كو ) الحيام السماوية  (1)
 

  " فإن كنتم قةد قمةتم مةع المسةيح فةأطلبوا مةا فةوق حيةأ المسةيح جةالس عةن
 ( 1:3كو " ) ن ب يمي
  يطلةةب معلمنةةا بةةولس االتحةةاد مةةع المسةةيح القةةائم مةةن األمةةوات والصةةاعد إلةةا

السموات وأن يجا دوا بالنعمة لكي يرفع فكر م ليستنير حيةأ المسةيح كةائن 
. 
  ع ربنةا يسةوع فةي المعموديةة مةإن كان طلب فيما سبق طلب مةنهم أن يةدفنوا

ربنا يسوع القائم من األموات ليحيةوا لكن ال يبقوا كما في قبر بل يقوموا مع 
 .الحيام المتهللة حيأ يسحب الفكر والقلب إلا  ناك 

  رو ) فكرنا عندما يسحب مع الرب الصاعد نتحرر من سةلطان الخطيةة علينةا
2:5 . ) 
  بالموت والقيامة والصعود ليس فقط يرفع فكرنا إلا السةمال بةل نشةاركه فةي

 ( . 12:3كو ) ل أنام ووداعة سماته من رأفة وحب ولطف ورحمة وطو
  كمةةا أن يشةةوع دخةةل أرض الميعةةاد لينةةال كةةل ميةةراأ فةةي األرض  كةةذا عنةةدما

) صعد ربنا يسوع إلا السةمال لينةال كةل واحةد منةا ميراثةاً فةي المجةد األبةدي 
 ( . 22:11يش 
  شبه البعض تعلقنةا بالسةمال مثةل الغواصةة التةي تبحةر فةي قةاع البحةار لكنهةا

لينظةر علةا سةطح الميةاه إلةا فةوق  كةذا نحةن فةي األرض  لديها منظار مكبر
 .لكننا دائماً ناظرين إلا السمال 

  ليست المسيحية  ةي سلسةلة مةن التخلةي عةن األعمةال العتيقةة فقةط بةل تمتةع
بالحيةةام الجديةةدم التةةي تصةةبح ذات لةةذم إيجابيةةة لنحيةةا مةةع المسةةيح وتتخلةةا 

 .طبيعتنا عن أعمال الظلمة 
 ماذا نسقط في الخطية ؟إذ قمنا مع المسيح فل 
 .طلب عون ب بالنعمة والشركة بدون انقطاع  اتكالنا علا ذواتنا دون -1
 .النعمة اجلهية إنسحب التهاون في الصغائر بسبب  -2

 

http://coptic-treasures.com



 23 

عدم خلع طبيعة اجنسان العتيةق حيةأ أن كثيةرين يريةدوا أن يلبسةوا الطبيعةة  -3
 .الجديدم فوق القديمة دون خلع للطبيعة العتيقة 

 .علا النمو لكي نصل إلا ملل قامة المسيح التوقف  -1
  السةةلوك الظةةا ري يحةةدد طبيعتنةةا ففةةي المالبةةس يوجةةد مةةن  ةةو جنةةدياً ومةةن

 . وملك ومن  و من عامة الشعب  كذا سلوك اجنسان يحدد من  و
 نسان المسةيحي ينمةو كةل نمةو فةي معرفةة ب وفةي معرفةة الفضةائل حينئةذ اج

 .وط ينسجها كالثوب المنسو  من عدم خي
 ومةا فةوق  –حيأ الحيام المتهللة  – يطالبنا الرسول بولس أن نطلب ما فوق

ونرفةع نظرنةا إلةا مةا فةوق ونكةون كمثةل المالئكةة  –يعوزه الجهاد المسةتمر 
 .ذات األجنحة ألن  ذا العالم ليس بعالمنا 

  عنةةدما يرتفةةع اجنسةةان عةةن األرضةةيات ال تجةةد الحيةةة التةةي أكلهةةا  ةةو األرض
 .دغ عقب اجنسان مجاالً أن تل

  أي  و مستقر في السةمال ومسةتقر فةي النفةوس التةي : حيأ المسيح جالس
 .صارت سمال مثل نفوس القديسين والرسل والكارزين باجنجيل 

  تصةةير النفةةوس سةةمال عنةةدما تظهةةر فةةي قلوبنةةا مةةن األرضةةيات والشةةهوات
األرضةةية وتصةةير تشةةتهي الشةةهوات السةةماوية فتصةةير الةةنفس كمةةن تحيةةا فةةي 

 .لسمال ا
  أن يسةةتمد اجنسةةان سةةلوكه مةةن : طلةةب مةةا فةةوق حيةةأ المسةةيح جةةالس تعنةةي

السمال كقاعدم ثابتة والسمال  ي موطنهم الحقيقي حيأ أورشةليم السةماوية 
  ( . 23:12عب ) وحيأ أسمال م مكتوبة في السمال (  25:3في ) 

 
  " ( : 2:3كو " ) ا تموا بما فوق ال بما علا األرض -
  طينوس كمةا العالمةة جيةروم بةأن الةنفس تصةير مثةل عصةفور أغسة. يقول ق

و تةراب حيةة ألن الحيةة غةذاؤ ا  ةترتفع عن تةراب األرض فلهةذا ال تلدغةه ال
 .األرض لهذا تلدغ عقب اجنسان 

  أي تمتص وتسمو كل انفعاالتنا وحواسنا وعواطفنا وكل طاقاتنا  ذا اال تمام
 .وتبعد عن الجسديات !! في السمال  لتسبح

 نا  ذا تتحول انفعاالتنا إلا التعقل فيتحول الغضب إلةا شةجاعة والشةهوم مع
. ق . ) إلةةا حةةب روحةةي صةةادق والخةةوف إلةةا حةةذر والمخافةةة إلةةا طاعةةة  

 ( .إغريغوريوس النسئ 
  "( : 3:3كو  )"متم وحياتكم مستترم مع المسيح في ب  ألنكم قد -

 ة  ي أن نعطي ظهورنا لحياتنا القديمة اجمات. 
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 ماتة  ي موت وميالد في آن واحد عندما عبر بني إسةرائيل البحةر األحمةر اج
نجا بني إسرائيل وغةرق فرعةون والمصةريون  كةذا نميةت بةالرو  شةهوات 

 .الجسد ونلد ما  و روحي 

  اجماتة طريقها  و التوبة والتوبة طريقها ضيق لكنه مع المسيح ويؤدي إلا
 .ان ويؤدي إلا الهالك الملكوت أما الطريق الواسع نهايته الشيط

  من الضروري الذي يةدخل ضةمن عةداد كنيسةة ب أن يةذبح نفسةه عةن العةالم
 ( . 15أع ) كما رأى معلمنا بطرس في رؤيا الماللم 

  أي عالقتنا مع ب مخفية عن أعين الناس : حياتنا مستترم. 
  " متا أظهر المسةيح حياتنةا فحينئةذ تظهةرون أنةتم أيضةاً معةه فةي المجةد " 

- ( : 1:3كو ) 
 مجةد واألكاليةل اد وليس زمان المجد إنما زمةان الفي  ذه الحيام  ي حيام جه

 .مجئ ربنا يسوع لدينونة حيأ يكافئ كل من جا د حسناً  ت  و بعدوالمكافآ
  حياتنا غير ظا رم في داخلها لكن خارجها فقط لكن ب  و في مجيئةه الثةاني

الروحية التي لم تظهةر سةتظهر وتكلةل   و الذي سيعلن خفايا القلوب والحيام
 .حيأ كل جهاد ال يضع أجره ألن ب ليس بظالم 

 ( 1-0: 3كو ) خلع أعمال اجنسان العتيق  (2)
 
  " ( : 0:3كو " ) أميتوا أعضالكم التي علا األرض -

- : ذا ال يعني تدمير أعضائنا لكن إماتة اجنسان العتيق من ناحية 

  السلوك والفكر والالشعور: -
- :ثم يضيف إليها (  5-3: 1تس  1) يذكر الخطايا التي وردت في 

  عبةةادم األوثةةان و ةةي ليسةةت بالضةةروري فعليةةة لألوثةةان لكةةي أي شةةئ يسةةيطر
 .علا اجنسان ليحل محل ب 

 نبغةي أن نحةذر األفكار الشريرم التي تموت قةد تقةوم وتبعةأ فةي لحظةة لهةذا ي
 .متها في أي لحظة ونكون مستعدين لمقاو

 طمةةع و وخطيةةة يهةةوذا اجسةةخريوطي حيةةأ دخةةل فيهةةا محبةةة الفضةةة وفةةي ال
 .النهاية  لك واقتنا له حقل دم 

  كان معلمنا بولس مةثالً لهةم فةي إماتةة أعضةاله وأيضةاً كثيةر مةن ا بةال مثةل
. داود النبي عندما قال ألجلك نمات كل النهار حسبنا كغنم للذبح وينصحنا ق 

اً عيد القيامةة أن نمةارس فيهةا اجماتةة أغسطينوس أن تكون أعيادنا خصوص
 .مع المسيح 

  يقصد باألعضال التي علا األرض أي الضعف البشري. 
  إماتة األعضال باجنشغال دائماً في أتعاب كثيرم وجهادات ألجل التقوى. 
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  كان ربنا يسوع المسيح في تجسده نموذجاً لنا لكةي نتبةع خطواتةه فكمةا سةلك
 .ذاك نسلك نحن 

 د أو األعضةةال التةةي علةةا األرض  ةةي مثةةل المةةوت الحقيقةةي مةةع إماتةةة الجسةة
المسيح فالجسد عندما يموت يعطر بالمر واألعشاب العطرم فةإن لةم يمةوت ال 
يعطر  كذا اجنسان الذي يبغي ملكوت السموات يموت أوالً ثم تةأتي الفضةائل 

 ( .إغريغوريوس النسئ . ق ) كأعشاب عطرم له 
 نةةا بةةولس بعبةةادم األوثةةان أو يسةةميه ا بةةال بيةةع الطمةةع يمثلةةه أو يسةةاويه معلم

 .من الفضة  35الرب بــ 
  الشهوم  ي كل أنواع الدنس التي تةدنس كةل أعضةال الجسةد وتجعةل أعضةال

 !! .المسيح أعضال دنسة 
  الخةةداع يعنةةي انقسةةام القلةةب أي ال يعطةةا القلةةب كلةةه هلل مثلمةةا عمةةل حنانيةةا

 .  القدس وسفيرم جزلاً من مالهما وكذبوا علا الرو
  الطمةةع ال يكةةون بةةالغنا أو الفقةةر لكةةن كرذيلةةة داخليةةة قةةد يمتلكهةةا الفقيةةر وقةةد

 .يمتلكها الغني 
  نتيجة  ذه الخطايا: -

  3::كو ") األمور التي من أجلها يأتي غضب ب علا أبنال المعصية "  ي 
. ) 
  يرتفةع غضب ب ليس  و انتقام ب أو عقوبة ب بالرغم أن ب يعاقةب لكةي

اجنسان لكن تأتي ثمرم طبيعيةة بسةبب اجصةرار علةا معانةدم ب والسةير فةي 
 .الطريق المظلمة 

  لمةا كةان عليةه الكولوسةيين مةن  ليمبمثل ع(  1:3كو ) ثم يأتي الرسول في
 كةذا ضةرب  –خطايا تركو ا وا ن عليهم أن يجا دوا ألجةل نعمةة ب معهةم 

د أورشةليم تحةت يةد اليبوسةيين الخطةام أغسطينوس مثاالً قبل دخةول داو. ق 
لكن عندما أخذ ا داود منهم صارت مدينة الصلوات والقداسة  كةذا فةي قلبنةا 

 .أورشليم األرضية ونثبت تلك السماوية  لنخلع
  "الغضب السخط الخبةأ التجةديف : أنتم أيضاً الكل  وأما ا ن فاطرحوا عنكم

- ( : 5:3كو " ) الكالم القبيح من أفوا كم 
- :لغضب ا -1

يةةأتي نتيجةةة تطلةةع اجنسةةان لألحةةداأ المحيطةةة عةةوض اجنشةةغال بربنةةا يسةةوع 
الساكن فيةه فيفقةد سةلطانه فةي المسةيح يسةوع لكةن مالةك روحةه خيةر مةن مالةك 

 ( . :32:1أم ) مدينة 
  آثار الغضب: -
 .عدم الحكم والرؤية الصائبة علا األمور  -1
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 .يفقد اجنسان الحيام األبدية  -2
 ( . 25:1يع ) بر ب  عدم صنع أوإدراك -3
 .عدم اجفراز  -1

- :السخط  -2
 . و زيادم الغضب إلا ثورم انفعالية 

- :الخبأ  -3
 و الظهور بصورم الهدول والسكون لكن داخله يحمةل رو  اجنتقةام والكرا يةة 

 ( . 13صم  2) مثلما عمل أبشالوم مع أخيه أمنون وقتله 
- :التجديف  -1

 .عليه وعلا قديسيه وعلا مقدساته  الكالم الذي فيه انكار ب والتهجم
- :الكالم القبيح  -0

تشمل الفكا ات الغير  ادفة التي تحمل كلمات وفكر قبيح وشرير أو التهكم علا 
 ( . 1:0أف ) ا خرين 

  " ال تكةةةذبوا بعضةةةكم علةةةا بعةةةض إذ خلعةةةتم اجنسةةةان العتيةةةق مةةةع أعمالةةةه" 
- ( : 1:3كو )  

(  11:5يةو ) وأبو كل كةذاب  ةوإبليس الحق  و ربنا يسوع أما الكذب والكذاب 
فإما اجنسان يكون عبداً لربنا يسوع أو عبداً جبليس عن طريق الحةق أو الكةذب 

. 
  خلع اجنسان العتيق: -
  خلع جالت في اللغة اليونانية فةي الماضةي و ةذا تةم فةي المعموديةة إذ خلعنةا

 .اجنسان العتيق ولبسنا الجديد الفاخر 
 الملقةةةةةةةةةةةةةةةةاممثةةةةةةةةةةةةةةةةل البةةةةةةةةةةةةةةةةذرم لكةةةةةةةةةةةةةةةةن اجنسةةةةةةةةةةةةةةةةان الجديةةةةةةةةةةةةةةةةد ك                                                                                                        

 .علا أرض جيدم تحتا  سقا ونمو وتعهد وذلك من خالل التوبة اليومية 
  كيرلس األورشليمي والقديس أغسطينوس خلةع .شبه كثير من ا بال مثل ق

وتجديةةد اجنسةةان بالحيةةة فحينمةةا تشةةعر بكبةةر سةةنها تةةدخل جحةةراً ضةةيقاً  القةةديم
وكأنه الطريق الضةيق وفيةه ينسةلخ جلةد ا القةديم وتخةر  منةه حاملةة جلةد ا 

 .الجديد فهكذا يكون اجنسان بخلع القديم وأخذ الجديد الفاخر 
  ًفتغيرت " ناسوتاً " تجديد اجنسان حدأ عندما تجسد ربنا يسوع فأخذ جسدا
بلت من آدم األول من التراب وفسدت بالخطية ا  .لخليقة القديمة التي جق
  فاجنسان بالمعمودية واسةتمرار التوبةة يعةود إلةا صةورته األولةا التةي خلةق

 !!عليها آدم األول 
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 ( 11-15: 3كو ) التمتع باجنسان الجديد  (3)
 
  " ولبسةةةةةةتم الجديةةةةةةد الةةةةةةذي يتجةةةةةةدد للمعرفةةةةةةة حسةةةةةةب صةةةةةةورم خالقةةةةةةه" 

- ( : 15:3كو )  
  إذ ينمو اجنسان بواسطة عمل الرو  القدس فيصير يوم بعد يوم علا صورم

للرو  " ب في المعرفة وفي كل شئ خصوصاً في عدم الفساد وعدم الموت 
. " 
  فأخذ اجنسان الجديد باجيمان والمعموديةة وأيضةاً بحيةام القداسةة علةا قيةاس

 .ملل قامة المسيح 
 "حر بل المسيح سكيثي عبد وغرلة بربري  حيأ ليس يوناني ويهودي ختان

- ( : 11:3كو " ) الكل وفي الكل 
- :أزالت المسيحية بالمحبة كل الفوارق التي كانت موجودم في العالم وأ مها 

األمةةم و ةةم المتكلمةةين باليونانيةةة لغةةة الثقافةةة عةةن غيةةر م الةةذين يحيةةون  -1
 .كجهلة 

لعبيد مثلمةا كتةب معلمنةا أزالت المسيحية الفوارق الطبيعية بين األحرار وا -2
 .س للسيد فليمون ليسامح العبد أنسيمبولس رسالة 

 .ثيون  م خشنون ووحشيون أما البرابرم  م الغير متكلمين باليونانية يالسك
 
  المسيح  و الكل وفي الكل: -

أي ال حاجة إلا أخر أو آخرين فهو وحةده فيةه كةل الغنةا فهةو المخلةص الخةالق 
 .م فما الحاجة إلا وسطال آخرين كالمالئكة والشفيع الكفاري الدائ
 ة ــــــيجابيح إــــــنصائ (1)

  " ًفألبسوا كمختاري ب القديسين المحبوبين أحشةال رأفةات ولطفةاً وتواضةعا
- ( : 12:3كو ) ووداعة وطول أنام 

 اري ب ـــــــــــكمخت: -
المسةةيح  أي كقديسةةون محبوبةةون مةةن ب كمةةا أحةةب ا ب المسةةيح يطالبنةةا بلةةبس

 .وقائمة من الفضائل 
 -:أحشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال رأفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  (1

 ذه الفضيلة تنبع من الداخل بالحب الذي لنا في المسيح و ي تحمل نةوع 
 .مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن األبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم للكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 -:اللطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 
 .تحمةةل السةةتر علةةا خطايةةا ا خةةرين بةةرو  الحكمةةة وخةةالص نفوسةةهم 
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 -:التواضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  (2
ال نسةتطيع أن  تواضعنا  و اكتشاف حقيقتنا  و أننا بدون المعرفة اجلهية

: 2عةب ) نفعل شئ أما تواضع ربنا يسوع فهو نزل إلا أقل من المالئكة 
 وأقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن اجنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان كعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد(  1،1

 ( . 1-:: 2في )  
 -:الوداعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  (3

 . ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي انعكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدول الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنفس الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداخلي 
 1) و ي مشاركة لوداعة ربنا يسوع الذي لم ينطق بكلمة أثنال محاكمته 

 ( . 23-21: 2بط 
 -:طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  (1

 . ةةةةةةةةةةي مشةةةةةةةةةةاركة ربنةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةوع ترقةةةةةةةةةةب خةةةةةةةةةةالص الخطةةةةةةةةةةام 
كمةةا غفةةر لكةةم ... محتملةةين بعضةةكم بعضةةاً ومسةةامحين بعضةةكم بعضةةاً " 

 -( : 13:3كو ) " المسيح  كذا أنتم أيضاً 
اجحتمةةال غرضةةه خةةالص النفةةوس مشةةاركين ربنةةا يسةةوع مهمةةا تكةةررت  (0

 .اجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم 
لنفوسنا ومحا بةه دعا م للمغفرم كما غفر ربنا يسوع لنا إذ دفع دمه ثمن 

 .صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك خطايانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
أي يقصةةد عةةدد النهةةائي  x 15مةةرات  1كمةةا طالةةب ربنةةا يسةةوع أن نغفةةر 

 . كةةةةةةذا نفعةةةةةةل ألنةةةةةةه  ةةةةةةو غفةةةةةةر حتةةةةةةا ألعدائةةةةةةه علةةةةةةا الصةةةةةةليب 
 -( : 11:3كةو " ) وعلا الجميع ألبسوا المحبة التي  ي رباط الكمةال " 

لحيةام المحبة  ي تا  كةل الفضةائل كمةا بسلسةلة ، فةنحن نةؤمن ونترجةا ا
األبديةةة لكةةن دون حةةب لةةه أو للنةةاس نحسةةب كالشةةئ فةةي الفضةةيلة  كةةذا 
 .المحبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي دعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم للكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

ليملةةك فةةي قلةةوبكم سةةالم ب الةةذي إليةةه دعيةةتم فةةي جسةةد واحةةد وكونةةوا " 
- : ( 10:3كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو " ) شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكرين 

 .عندما يكون بةين اجنسةان وب سةالم يكةون بةين اجنسةان ونفسةه سةالماً 
 .يسةةةةةةةةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةةةةةةةةا الوحةةةةةةةةةةةةةةةدم  والسةةةةةةةةةةةةةةةالم  ةةةةةةةةةةةةةةةو الةةةةةةةةةةةةةةةذي

والشكر  و رد العرفان بعمةل ب معنةا  ةو يعةادل إكليةل اجستشةهاد عنةدما 
 .يكةةةةةةةةةةةةون اللسةةةةةةةةةةةةان شةةةةةةةةةةةةاكر حتةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةي وقةةةةةةةةةةةةت الشةةةةةةةةةةةةر 
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 ( :11،1: 3كو ) ر ــح والشكـــــــالتسبي (0)
يطالب الرسول أن يقتنةوا كلمةة الةرب فةي قلةوبهم لةيس مقتنعةين بهةا فكريةاً فقةط 

ب  ي السال  ضد كل الشرور بل أساس كةل الشةرور أن لكن بكل مالهم وكلمة 
 .يوحنةةةةةةةةةةةةا ذ بةةةةةةةةةةةةي الفةةةةةةةةةةةةم. ال نقتنةةةةةةةةةةةةي كلمةةةةةةةةةةةةة ب كمةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةال ق 

 -:التسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيح والشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكر 
 ما الوليمة التي تفر  بها الةنفس و مةا يعبةران عةن ملكةوت ب إذ يقةول األنبةا 
 . أنطونيةةةةوس أن الةةةةنفس التةةةةي تتربةةةةا بالتسةةةةبيح تصةةةةعد بةةةةه إلةةةةا السةةةةمال 

عالمةة ترتليةان أنةه فةي والئةم األغةابي بعةدما يغسةلون األيةادي يقةف كةل ويقول ال
واحد ومعه شمعة ليقول ترنيمة للرب من تأليفه مقتبسة مةن اجنجيةل يعبةر فيهةا 
 .عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعره الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب 
- :لتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكن فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيكم كلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب بغنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 .غنةةةةةةةةةةةةةةةي اجنسةةةةةةةةةةةةةةةان بكلمةةةةةةةةةةةةةةةة ب يجعلهةةةةةةةةةةةةةةةا تنمةةةةةةةةةةةةةةةو روحيةةةةةةةةةةةةةةةاً 

 -:رق طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 3نعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ا خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرين خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل 
 .أي سةةةةفر المزاميةةةةر فةةةةي العهةةةةد القةةةةديم خةةةةالل المزاميةةةةر : الطريةةةةق األول  -
(  13:3، عب  :30:1أع ) الترانيم و ي تسابيح لعبادم ب : الطريق الثاني  -
. 
األغةاني الروحيةة تنشةد أو تصةدر مةن المةؤمن بشةكل طبيعةي : الطريق الثالأ  -

 .للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب 
 
  "الكةةةةل باسةةةةم الةةةةرب يسةةةةوع  وكةةةةل مةةةةا عملةةةةتم بقةةةةول أو فعةةةةل فةةةةاعملوا " 

 -( : 11:3كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ) 
ه فكمةةا فةةي د نةةا يؤكةةد أن كةةل مةةا نعملةةه نعملةةه باسةةم الةةرب يسةةوع أي لمجةة

توقةف الرسةالة  كةذا  المراسالت عندما نكتب فةي البدايةة اسةم شةخص عظةيم
نبةدأ فةةي كةل شةةئ باسةةم الةرب يسةةوع فيكةون لنةةا خيةةر عظةيم ومعونةةة عظيمةةة 

روا  الشةةريرم وباسةةم الةةرب أرسةةل فاسةةم الةةرب يشةةفي األمةةراض ويخةةر  األ
إبرا يم خادمه ليتخةذ البنةه زوجةة وباسةم الةرب  ةزم داود جليةات لهةذا قالةت 
 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروس النشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيد

 ( . 3:1نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش " ) اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمك د ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراق "  
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 وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا لألسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيحية  (:)
 ( 20-15: 3كو )               

 -:وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا للزوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  (1
ن الكنيسةة خاضةعة للمسةيح يوصي الزوجة أن تكون خاضعة لزوجها كما أ -
. 
 1) فخضوع المرأم رد فعل طبيعي لمحبة رجلها لها ألن  ذه وصةية الةرب  -

بأن الرجال يكرمةوا نسةال م كالوارثةات أيضةاً وحتةا إن لةم يحبهةا (  1:3بط 
 زوجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تخضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع كشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا د لوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية اجنجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 ( . 2-1: 3بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  1)  
- :وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةألزوا  

أن يحب الزو  زوجته كما (  21،25 :0أف ) حيأ يوصي الرسول كما في 
 .أحةةةةةةةةةةةةةةةب المسةةةةةةةةةةةةةةةيح الكنيسةةةةةةةةةةةةةةةة وبةةةةةةةةةةةةةةةذل نفسةةةةةةةةةةةةةةةه ألجلهةةةةةةةةةةةةةةةا 
- :وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةألوالد 

إذ يرى األوالد حب الزو  لزوجته كما طاعة الزوجة لزوجها تصةبح األسةرم 
 .أيقونةةةةةةةةةة للسةةةةةةةةةمال فيطيعةةةةةةةةةوا فةةةةةةةةةي غيةةةةةةةةةر تةةةةةةةةةذمر كمةةةةةةةةةا للةةةةةةةةةرب 
 -:وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا لآلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال عامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ي يهةدد أو يشةهر بةل يريةد مةن ا بةال وكلمة يغيظ تعنة: أن ال يغيظوا أبنائهم 
 .أبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم حانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 -:وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا للعبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 .يوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةيهم بطاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةادتهم حسةةةةةةةةةةةةةةةةةةب الجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  -
وأيضةةاً يوصةةيهم بالعمةةل مةةن القلةةب بأمانةةة ال كمةةن يرضةةي النةةاس بةةل كمةةن  -

 .يرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ب 
 .فإن كانوا عبيد بالجسد لكن بالرو   م عبيد للرب وأحرار عند الرب  -

 
 
 
 
 
 
  ( : 1:1كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ) وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا للسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادم- 
 

 .إذ أعطةةةةا فةةةةي اجصةةةةحا  وصةةةةايا للعبيةةةةد يعطةةةةي  نةةةةا وصةةةةايا للسةةةةادم 
يوصي أن يعامل السادم العبيد ال برو  السلطة إذ  ةم أيضةاً لهةم ربنةا يسةوع 
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فةةوق العةةالي عاليةةاً يالحةةظ " فةةوق الكةةل وسةةيجازي كةةل واحةةد حسةةب عملةةه 
 وأيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاً (  5:0جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا " ) واألعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي فوقهمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 ( . 13:2يةةةةةع " ) ن الحكةةةةةم بةةةةةال رحمةةةةةة لمةةةةةن لةةةةةم يعمةةةةةل الرحمةةةةةة أل" 
والعدل يعني أن يكةون عبيةد م فةي وفةرم فةي كةل شةئ ال يعةوز م شةيئاً وفةي 

 ( . ::1أف ) موضةةةةةةةةةةةع أخةةةةةةةةةةةر يقةةةةةةةةةةةول لهةةةةةةةةةةةم تةةةةةةةةةةةاركين التهديةةةةةةةةةةةد 
 -( : 1-2: 1كةةةةةةةةةةةةةةةةةو ) الصةةةةةةةةةةةةةةةةةالم مةةةةةةةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةةةةةةةل الخدمةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 -:عناصةةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةةي الصةةةةةةةةةةةةةالم  1يوضةةةةةةةةةةةةةح معلمنةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةولس 
سةةةةتمرار فةةةةي الصةةةةالم فهةةةةي مثةةةةل المحرقةةةةة الصةةةةباحية المثةةةةابرم أي اج -1

 .والمسةةةةةةةةةةةائية التةةةةةةةةةةةي ال يهةةةةةةةةةةةد  نار ةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةن علةةةةةةةةةةةا المةةةةةةةةةةةذبح 
 ( . :15:2مةةةةةةةةت ) السةةةةةةةةهر أي نقةةةةةةةةدم الصةةةةةةةةالم بيقظةةةةةةةةة وفهةةةةةةةةم  -2
 .الصةةةالم مةةةن أجةةةل الخةةةدام لكةةةي يفةةةتح لهةةةم بابةةةاً عنةةةد افتتةةةا  فمهةةةم  -3
 .الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكر فهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو كذبيحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -1

ق حتا في وقت الضيق في البسةتان ربنا يسوع نفسه علمنا الصالم في الضي
وزعزعة أساسات السجن في فيلبةي عنةدما سةبح بةولس وسةيال و ةي عنةدما 
 .يعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالك المهلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك يجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا رين 

 -:المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيح  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
 .ة معرفةةةةة ربنةةةةا يسةةةةوع مةةةةيمةةةةان األمةةةةم ونعيقصةةةةد بةةةةه معلمنةةةةا بةةةةولس إ

 -:يضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاً الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذي مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا موثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق أ
فتخةر بضةعفاته ليهود لكنه بكل تواضع يقاسا معلمنا بولس  ذا الموثق من ا

 (  15-1: 12كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  2) 
 .لةم يطلةب أن يصةلوا ألجلةه لكةي يطلةةق سةراحه لكةن ألجةل الكةرازم باجنجيةةل 

قيةود معلمنةا بةولس سةاندته أكثةر وسةاعدته بةاألكثر أن يةتكلم ال أن يسةكت أو 
 .يخاف كما يفعل أي مسجون 

 -( : 0،:: 1كةةةةةةةةةةةةةةةةو ) اج تمةةةةةةةةةةةةةةةةام بالةةةةةةةةةةةةةةةةذين فةةةةةةةةةةةةةةةةي الخةةةةةةةةةةةةةةةةار   (2
يمةةان لةةيس بخبةةأ وتملةةق لكةةن اجأراد أن نسةةلك بحكمةةة مةةع الةةذين خةةار   -

 .للشةةةةةةةةةةةةهادم للمسةةةةةةةةةةةةيح واجتةةةةةةةةةةةةذابهم لربنةةةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةةةوع المسةةةةةةةةةةةةيح 
 .مفتةةةةةةديين الوقةةةةةةت اي مقةةةةةةدرين الوقةةةةةةت ألجةةةةةةل خةةةةةةالص كةةةةةةل أحةةةةةةد  -
يوصي الرسول أن كالمنةا يكةون ممسةو  بالنعمةة والوداعةة و ةو انعكةاس  -

 .ح لةةةةةئال تدوسةةةةةه النةةةةةاس لمةةةةةا فةةةةةي قلوبنةةةةةا ويكةةةةةون كالمنةةةةةا مملةةةةةح بملةةةةة
 -( : 11-1: 1كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ) تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجيع العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاملين معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

 -:يشجع تيخيكس ( 1
 .أنه أخيه في الخدمة  -1
 .يحيطه بالتوقير  -2
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 .خالل الكالم واضح أنه يحبه كثيراً  -3
 .نزل معلمنا بولس إذ قال عنه وعن نفسه العبد معه  -
ئن مةليطال يهتم بنفسه إذ  و أسير لكن يرسل لهم من يعزيهم و ةو تيخةيكس  -

 .علا أحوالهم  م 
- :أنسيمس ( 2

o س الةةذي كةةان عبةةد لسةةيده يشةةجع حتةةا العبةةد الهةةارب فهةةو أنسةةيميوصةةي و
فليمون وسةرقه و ةرب إلةا رومةا و نةاك تقابةل مةع القةديس بةولس الرسةول 

 .وحوله وولده في قيود اجنجيل وتأ ل أن يكون أسقفاً 
o  فهو يشجعه ليعرفهم عودته ليكون أخ في المسيح. 
o يه عليه لئال يتشامخوا عليه ويوص. 

- :أرسترخس ( 3
  ناك شخصين بهذا االسم : -
  من تسالونيكي من مكدونية تعرض لوحةوش فةي أفسةس عنةدما ثةار  -:األول

الصناع في أفسس ضد كرازم معلمنا بولس اختطف مع غةايس ثةم ذ ةب إلةا 
 .روما لخدمة القديس بولس في روما في سجنه 

  لا القديس بولس في روما في سجنه  و يهودي ذ ب إ -:الثاني. 
- :مرقس ابن أخت برنابا  (1

  اجنجيةل  وكاتةبإذ يوصي علا القديس مارمرقس و وكاروز البالد المصرية
 .إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الرومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان 

ذ ب إلا أورشليم مع أسةرته مةن القيةروان إلةا أورشةليم حيةأ اقتنةوا منةزل 
ذه وأكةل  ناك صار أول كنيسة مسيحية وفيها غسةل ربنةا يسةوع أرجةل تالمية

الفصح وسر التناول وظهر فيها مرتين بعد القيامة وحل فيهةا الةرو  القةدس 
. 
  ذ ةةب مةةع معلمنةةا بةةولس فةةي رحلتةةه األولةةا لكةةن فارقةةه عنةةد برجةةة بمفيليةةة

 .جصابته بالمالريا 
 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة افتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه إذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 .أخذ معلمنا بولس سيال وبرنابا معلمنا مرقس 
تةي  2) معه وقال عنه أنةه نةافع لةي فةي الخدمةة لكنه عاد وتصالح  (0

11:1 . ) 
- :يسوع المدعو يسطس 

  ( . 23:1أع )  و غير المذكور في 
 دوراً كبيراً في حياته وخدمته فعنةدما دخةل رومةا  يشكل معارف معلمنا بولس

أبيةوس واسةتقبله االخةوم  نةاك  فةورنألول مرم و ةو أسةير فةي سالسةل فةي 
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ذكةر الكثيةر (  :1رو ) وأيضةاً فةي رسةالته فةي (  10:25أع ) تشجع كثيةراً 
 . من أحباله 

  ميةة أسةمال أم 3و " أرسترخس ومةرقس ويسةطس " أسمال يهودية  3ذكر
 " .لوقا وديماس فراس وأب" 

- :أبفراس  (:
يشهد له معلمنا بولس أنه رجل صالم يصلي ليس كعمل روتيني بل  (1

ممتلئةين حتةا فةي الةثالأ مةدن ألجل مخدوميه لكي يكونوا كاملين و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالود
كية و يرابوليس وكولوسي ألنهما قريبين بعضهما البعض يسةتطع 
 .المسةةةةةةةةةةةافر أن يةةةةةةةةةةةزور م كلهةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةةةوم واحةةةةةةةةةةةد 

- :لوقا الحبيب وديماس 
  تةي  2) صاحبه في رحلته الثانية والثالثة إلةا استشةهاده إذ بقةي وحةده معةه

عام وكتب إنجيله لليونان ورسم صةورم لوالةدم  51يح عن عمر وتن(  11:1
 .اجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

 
 
 
 
 
 

ك.هلللالكنيسة سللل كس ةللل ك للل كه  ن للل ي  ككةمفللل  سلللالكنيسة سللل كنيبللل ك للل ك  للل ك
ك.ككابم دلل   حلللكحالل ن كمةلل كييلكسسة سلل كإك فبحلل نغة لل أك  كس ةلل كدلل ل كنأ

س  كه ك ل صىك  كبق  ك س ي كس ي س ك  كال لس  ك ال لس  ك  كس ي س ك ال 
ك.ني سلل ي كىيلللىك  سلل كسلللم  ك  سللل ي ك  سلل كأةيللل كد صللم ك سللل  كنيصللل   ك

ك
كسللللالكداللللىك   لللل  كنيللللاسكسلللل  ك  للللللكنيسة سلللل كنيبلللل ك لللل ك  لللل ك ا ملللل  

ك.كنيبلللللل ك  للللللاه كملللللل كنيلللللل  ك سلللللل  كك  ي لملللللل  اسلللللل لك قلللللل ك(كك2 لللللل ك)كك
ك

س  كمعامة ك  ي ك  س كأا ك الصكنيةف  ك  أ كأا ك ثقهكيل  كيةفسلهكيسل ك
ك.سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل نك كأاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل كني

ك
 ك ب  لل س ك ل لل ك لل كنيةي  لل كمعامةلل ك لل ي كييللانكاسلل ك سبلل كني سلل ي ك ةسلل م

        .نيساللك  لسك ة ك  ي ك
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