
 الرسالَةُ من بولُس ِإلَى الْمْؤمنين في كُولُوسـي

  
 تحية

١ 

١نم :سوتَاويماَألخِ ت نماِهللا، و يَئةشم بسـى حيسيحِ عسوِل الْمسر ولُسِإلَى٢. ب : نَاءاُألم يناِلحالص ةاِإلخْو
ي كُولُوسيحِ فسِللْم وننْتَمي يناِهللا َأبِينَا. يالَّذ نم ـالمالسةُ ومالنِّع كُملَيع. 

 شكر ودعاء

٣كُملَأج نلِّي منُص ينيحِ حسـى الْميسنَا عديا ساَهللا َأب ا نَشْكُراِئمد نيحِ ٤. نَحسبِالْم كُمانِإيم ننَا ععمَألنَّنَا س
هذَا اِإليمان، وهذه الْمحبةُ، هما نَتيجةٌ ِللرجاء الَّذي عنْدكُم في ُأمورٍ ٥. الْمْؤمنين لِّعيسـى، وعن محبتكُم ِلكُ
اءمي السف لَكُم فُوظَةحقِّ َأيِ اِإلنْجِيُل،. مالْح الَةي رِسف اءجذَا الره نع تُمعمس َأنْتُملَغَك٦ُوي بالَّذم . رثْمي وفَه

يا ها مقح فْتُمرعاِهللا، و ةمعن نع تُمعممِ سونْذُ يم ،نَكُميب انْتَشَرو را َأثْمالَمِ، كَمي كُلِّ الْعف رنْتَشيا ٧. وكَم ذَِلكو
فَهو َأخْبرنَا عنِ الْمحبة ٨. ذي يخْدم الْمسيح بَِأمانَة بِالنِّيابة عنَّاعلَّمكُم زميلُنَا في الْخدمة َأبو فراس الْمحبوب، الَّ

وحالر ا لَكُمهنَحي مالَّت.  
 اَهللا َأن يعطيكُم كُلَّ حكْمة هذَا هو السبب َأنَّنَا منْذُ يومِ سمعنَا هذَا، لَم نَتَوقَّفْ عنِ الدعاء من َأجلكُم، فَنَسَأُل٩

فَتَعيشُوا كَما يليقُ بِالْمسيحِ، وتَعملُوا ما يسره داِئما، وتُثْمروا ١٠. وفَهمٍ روحي، ِلكَي تَعرِفُوا مشيَئتَه معرِفَةً تَامةً
ونَسَألُه َأيضا َأن يقَويكُم بِكُلِّ قُوة حسب قُدرة جالِله، ِلكَي تَحتَملُوا ١١. بِكُلِّ عمٍل صاِلحٍ، وتَنْموا في معرِفَة اِهللا

وتَشْكُروا اَألب الَّذي جعلَكُم مَؤهلين ِلتَحصلُوا علَى نَصيبٍ مع الصاِلحين في مملَكَة ١٢كُلَّ شَيء بِصبرٍ وفَرحٍ، 
  .الَّذي فَدانَا وغَفَر ذُنُوبنَا١٤َألنَّه َأنْقَذَنَا من سلْطَانِ الظَّالمِ، ونَقَلَنَا ِإلَى مملَكَة ابنه الْمحـبوبِ ١٣. نُّورِال

  حقيقة المسيح

َألن اَهللا خَلَقَ ١٦.  فَوقَ كُلِّ الْخَليقَةال يرى، هو اَألوُل الْمسيح هو التَّعبِير الصادقُ عن طَبِيعة اِهللا الَّذي١٥
 ةادسو لُوكم ناحِ موالَمِ اَألري عى فرا ال يا مضَأيى، ورا يضِ، ملَى اَألرا عمو اءمي السا فكُلَّ م هطَتاسبِو

ةقَادكَّامٍ وحو .لَهو هطَتاسقَ بِوخُل ء١٧. كُلُّ شَيهطَتاسا بِوعم كاستَمنِ يكُلُّ الْكَوو ،ءَل كُلِّ شَيقَب ودجوم وفَه .
١٨مالْجِس يه تُهُأمو ْأسالر وهو .ءي كُلِّ شَيف ديالس وه كُوني ِلكَي ،توالْم نم قَام نُل مَأوةُ وايالْبِد وه .
وبِواسطَة الْمسيحِ يصاِلح كُلَّ الْكَونِ ِلنَفْسه، َأي كُلَّ ما علَى ٢٠ شَاء َأن يحلَّ بِكُلِّ كَماِله في الْمسيحِ، َألن اَهللا١٩

اءمي السا فكُلَّ مضِ، ويبِ. اَألرللَى الصع ى بِهحي ضالَّذ همبِد المقَّقَ السي حالَّذ وفَه.  
٢١ةيرالشِّر اِلكُممبَِأعو بَِأفْكَارِكُم هاءدَأع كُنْتُمنِ اِهللا، وع ينيدعي باضي الْمف كُنْتُم َأنْتُم٢٢. و كُمالَحص اآلن نَّهلَك

ي بِكُم ِإلَى قُدامه صاِلحين وَأطْهارا وبِال وذَِلك ِلكَي يْأت. الصليبِ بِواسطَة موت الْمسيحِ بِجِسمه الْبشَرِي علَى



هذَا ِإن كُنْتُم تَستَمرون مَؤسسين وثَابِتين في اِإليمانِ، وال تَنْتَقلُون عنِ الرجاء الْموعود بِه في اِإلنْجِيِل ٢٣. عيبٍ
وهتُمعمي سذَا اِإلنْجِيُل . الَّذها لَهمتُ خَادرص ولُسَأنَا بو ،اءمتَ الستَح يقَةكُلُّ خَل تْ بِهُأخْبِر. 

 خادم المسيح بولس

مسيح َأنَا فَرحان َألنِّي َأتََألَّم من َأجلكُم، َألنِّي بِهذَا اَأللَمِ في جِسمي، ُأكَمُل ما نَقَص من اآلالمِ الَّتي يعانيها ال٢٤ْ
هتُأم َأي ،همِل جِسَأج نلَة٢٥ً. مكَام الَتَهرِس لَكُم مُأقَد ي اُهللا بَِأنكَلَّفَنا، وا لَهمتُ خَادرص ٢٦. فَقَد رالس وذَا هه

اَهللا كَشَفَه نلَك ةياضورِ الْمصالْعونِ وا طُوَل الْقُريخْفم ي كَانالَّذيناِلحالص هبِيدِلع ٢٧.  اآلن مفَهرعي َأن شَاء فَِإنَّه
دجي الْمف اُؤكُمجر وهو ،يكُما فيحي يحسالْم َأن وهوبِ، وِللشُّع هنْدي عالَّذ يمظالْع اِئعالر رذَا الس٢٨. ه نفَنَح

وِلكَي ٢٩. ، ونُرشدهم ونُعلِّمهم بِكُلِّ حكْمة، ِلكَي نُقَدم الْجميع ِهللا كَاملين بِواسطَة الْمسيحِنُبشِّر الْجميع بِالْمسيحِ
ةبِقُو يُل فمي تَعالَّت هترلَى قُدال عتَّكم حُأكَافو بذَا، َأنَا َأتْعه متي.  

 

 اهتمامه بهم

٢ 

دكُم َأن تَعرِفُوا َأنِّي ُأجاهد من َأجلكُم، ومن َأجِل الَّذين في لَاودكيةَ، وكُلِّ الَّذين لَم يقَابِلُوني شَخْصيا، وُأرِي١
٢ةبحا بِالْمعوا مدتَّحيو ،ي قُلُوبِهِموا فعتَشَجي الْفَ. ِلكَي مهنْدع كُوني اِهللا بِذَِلك ررِفُوا سعفَي ،نَاهُل بِكُلِّ غالْكَام مه

يحس٣. َأيِ الْمرِفَةعالْمو ةكْمكُلُّ كُنُوزِ الْح يهف ونخْزالْم وفَه.  
٤ةذَّابالْج نَاقَشَاتبِالْم دَأح كُمعخْدال ي ذَا ِلكَيه ٥. َأقُوُل لَكُمع َأنِّي غَاِئب عفَم كُمعم ودجونِّي ممِ، لَكبِالْجِس نْكُم

  .بِالروحِ، وَأفْرح َألنِّي َأراكُم منَظَّمين، وثَابِتين في ِإيمانكُم بِالْمسيحِ
  الحياة الجديدة

٦م يندتَّحيشُوا مع ِإذَن ،ا لَكُمديى سيسع يحسالْم قَبِلْتُم ا َأنَّكُمبِموه٧. عهلَيع كُمنُوا َأنْفُسابو ،يهف كُمذُورقُوا جمع .
رِينا شَاكاِئمكُونُوا دو ،تُملَّما تَعانِ كَمي اِإليما فولَى ٨. تَقَوع ةينبم ةعخَاد فَارِغَة فَةبِفَلْس دَأح لَّكُمضوا ِلَئلَّا يذَرحا

َألنَّه في الْمسيحِ، يسكُن اُهللا بِكَامِل ُألُوهيته ٩. سِ، وعلَى قُوات هذَا الْعالَمِ، ولَيستْ مبنيةً علَى الْمسيحِتَقَاِليد النَّا
شَرِيمٍ بي جِس١٠. فيحِ، الَّذسِللْم ونتَنْتَم لَةَ َألنَّكُماةَ الْكَاميالْح لْتُمن َأنْتُمالَمِ وي عف لْطَةسو ةقَ كُلِّ رَِئاسفَو وي ه

  .اَألرواحِ
هذَا لَيس الْختَان الَّذي يعملُه النَّاس، بِل . وبِما َأنَّكُم تَنْتَمون لَه فَقَد خُتنْتُم، َأي نُزِعتْ عنْكُم الطَّبِيعةُ الدنْيوِية١١ُ

  .َألنَّكُم في الْغطَاسِ دفنْتُم معه، ثُم قُمتُم معه َألنَّكُم آمنْتُم بِقُدرة اِهللا الَّذي َأقَامه من الْموت١٢. مسيحالَّذي يعملُه الْ
١٣خْتُونَةرِ الْمغَي ةوِينْيالْد كُمتطَبِيعو بِ ذُنُوبِكُمببِس ينتيم كُنْتُم يحَِأنْتُمسالْم عم اكُمياَهللا َأح ننَا . ، لَكحامس ِإنَّه

وَألْغَى السنَد الَّذي كَان مكْتُوبا ضدنَا، بِكُلِّ مطَاِلبِه الَّتي كَانَتْ في غَيرِ مصلَحتنَا، وَأزالَه ١٤علَى كُلِّ ذُنُوبِنَا، 



لَى الصع هرمس ا بَِأناميبِتَماحِ، ١٥. لوالَمِ اَألري عف ينالَّذ ةالْقَادكَّامِ ولَى الْحع يحسالْم ريبِ انْتَصلبِالصو
  .ونَزع عنْهم سالحهم وساقَهم َأذالء في موكبِه الظَّافرِ

  فرائض ال تنفع

م من جِهة ما تَْأكُلُون َأو تَشْربون، وال من جِهة عيد َأوِ احتفَاِل رْأسِ ِإذَن ال تَسمحوا َألحد َأن يحكُم علَيك١٦ُ
تبمِ السوي رِ َأوا١٧. الشَّهيقَةُ ذَاتُهقالْح وه يحسي، الْمْأتيا سلٍّ ِلمظ درجكَانَتْ م هذ١٨. ه َأن دوا َألححمال تَس

الِئكَةالْم ةادبعبِ وعِ الْكَاذاضبِالتَّو كُمتاِئزج نم كُمرِمحخُ . ينْتَفي لُهعجي وِينْيالد هكْرفًؤى، وى ررذَا يثُْل هم
 ،ةهورٍ تَاف١٩بُِأمالر وي هيحِ الَّذسبِالْم كستَمال يِل وفَاصا بِالْمعمِ مكُلُّ الْجِس كاستَمي هطَتاسي بِوالَّذو ْأس

  .واَألعصابِ ويتَغَذَّى وينْمو كَما يرِيد اُهللا
 َأنَّكُم تَنْتَمون ِإلَى هذَا الْعالَمِ؟ ِإذَن ِلماذَا تَعيشُون كَما لَو. الْعالَمِ َأنْتُم متُّم مع الْمسيحِ فَتَحررتُم من قُوات هذَا٢٠

هذه كُلُّها فَراِئض تَخُص َأشْياء تَبلَى ٢٢ال تَمسك، ال تَذُقْ، ال تَلْمس؟ ٢١: ِلماذَا تَخْضعون ِلفَراِئضه مثَْل
 وتَظْهر كََأنَّها وصايا حكيمةٌ بِما فيها من نظَامٍ ٢٣. اسبِاالستعماِل، وهي مجرد قَوانين وتَعاِليم وضعها النَّ

ةوِينْيالد ةالطَّبِيع اتوشَه طبي ضا فدَأب ا ال تَنْفَعنَّهمِ، لَكيبٍ ِللْجِسذتَعبٍ، وعٍ كَاذاضتَوو ،ةادبارِمٍ ِللْعص.  
 

 المؤمن وسلوكه

٣ 

اهتَموا بِاُألمورِ ٢. متُم مع الْمسيحِ، ِلذَِلك اطْلُبوا ما هو في السماء، حيثُ الْمسيح جاِلس عن يمينِ اِهللاَأنْتُم ق١ُ
الْمسيح هو ٤. يحِ في اِهللاواآلن حياتُكُم مستُورةٌ مع الْمس َألنَّكُم متُّم٣السماِئية ال بِاُألمورِ الَّتي في اَألرضِ، 

الِلهي جف هعا مضَأي َأنْتُم تَْأتُونةً، سيي ثَانْأتا يمنْدعو ،اتُكُميح. 
٥يكُمي فيَئةَ الَّتنوَل الدييتُوا الْمتُم َأن جِبي ِإذَن :ةُ الشِّرغْبالرةُ ووالشَّهةُ واسالنَّجنَى والز وي هالَّذ ،عالطَّمةُ وير

وكَانَتْ هذه ٧. َألنَّه بِسببِ هذه اُألمورِ سيحلُّ غَضب اِهللا علَى الَّذين ال يطيعونَه٦. نَوع من عبادة اَألصنَامِ
ا اآلن فَيجِب َأيضا َأن تُبعدوا عنْكُم الْغَضب والْهيجان َأم٨. حالَتَكُم َأنْتُم، لَما كُنْتُم تَعيشُون في هذه الرذَاِئِل

الْقَبِيح الْكَالمةَ ويمالشَّتثَ والْخُبض٩ٍ. وعلَى بع كُمضعوا ببا، . ال تَكْذالَهمَأعةَ ويمةَ الْقَدالطَّبِيع نْكُمع تُمعنَز فََأنْتُم
١٠ تُملَبِسوالْخَاِلق فَاتص بسِلتَكُونُوا ح هرِفَتعي مو في تَنْمالَّتا اُهللا وي خَلَقَهةَ الَّتيددةَ الْجذَا ال ١١. الطَّبِيعي هفو

وِيدبو نَبِيَأج نيخْتُونٍ، برِ مغَيخْتُونٍ وم نيب ،يودهيو يونَاني نيقٌ بفَر دوجيروح دبع نيب ، . وه هِمالْم
  .الْمسيح، والْمسيح هو في الْكُلِّ

١٢كُمبحي وهو ،لَه صخَصالْم هبشَع َأنْتُم كُماَهللا اخْتَار ِإن .فَاتالص هذا بِهلَّوتَح عِ : ِإذَناضالتَّوو اللُّطْفنَانِ والْح
اعدالْورِوبالصو ا١٣. ةضعب كُمضعوا بحامسا، وضعب كُمضعلُوا بتَمحا . اكَم هحامس ،داحو كَأخْطََأ ِإلَي ِإن

يحسالْم كحام١٤. سدحي وبِطُ الْكُلَّ في تَرالَّت يا هَألنَّه ةبحا بِالْملَّوتَح ءكُلِّ شَي مَأهوةتَام ة.  



١٥رِينكُونُوا شَاكو ،ي قُلُوبِكُمف المذَا السه كلمفَلْي ،داحمٍ وي جِسف اءضيحِ كََأعسالمِ الْمِإلَى س اكُمعاُهللا د .
١٦يكُما فنَاهيحِ بِكُلِّ غسةُ الْممكَل رتَقتَس َأن جِبي .ضعوا بدشاَروا ولِّمعةكْما بِكُلِّ حضعب بِقُلُوبٍ . كُم غَنُّوا ِلله

وكُلُّ شَيء تَقُولُونَه َأو تَفْعلُونَه، ِليكُن بِاسمِ سيدنَا ١٧. شَاكرة، بِالْمزاميرِ والتَّسابِيحِ واَألغَاني الَّتي بِالروحِ
 .اَألبعيسـى، وبِواسطَة عيسـى اشْكُروا اَهللا 

 واألسرة المؤمن

 .َأيتُها الزوجاتُ، كُلُّ واحدة منْكُن يجِب َأن تَخْضع ِلزوجِها، فَهذَا واجِب علَى الزوجة الْمْؤمنَة بِالْمسيح١٨ِ
 .يكُون قَاسيا علَيهاَأيها اَألزواج، كُلُّ واحد منْكُم يجِب َأن يحب زوجتَه، وال ١٩
٢٠يحسي الْمضرذَا يه َألن ،ءي كُلِّ شَيف يكُماِلدوا ويعَأط ،الدا اَألوهَأي. 
  .َأيها اآلباء، ال تُغيظُوا َأوالدكُم ِلَئال يفْشَلُوا٢١
 كُلِّ شَيء، لَيس فَقَطْ وهم يراقبونَكُم ِلكَي يرضوا عنْكُم، بْل بِقَلْبٍ َأيها الْعبِيد، َأطيعوا َأسيادكُم من الْبشَرِ في٢٢

يحسالْم تَخَافُون صٍ َألنَّكُمخْل٢٣. م سلَيو يحسالْم ونمتَخْد كُنْتُم ا لَوبِكُلِّ الْقَلْبِ كَم لُوهمعا ،لُونَهمتَع ءكُلُّ شَيو
َأما الَّذي ٢٥. وتَذَكَّروا َأنَّه سيعطيكُم نَصيبا من عنْده كََأجرٍ لَكُم، َألن الْمسيح هو السيد الَّذي تَخْدمونَه٢٤. اسالنَّ

دَألح زيتَحاَهللا ال ي َألن ،هشَر اءزنَاُل جيفَس ُل الشَّرمعي.  
 

 وصايا أخيرة

٤ 

١اءمي السف ديس قَكُما فَوضَأي َأنْتُم وا َأنَّكُمتَذَكَّرو اةاوسالْمِل ودبِالْع كُمبِيدلُوا عامع ،اديا اَألسهَأي. 
٢رِينشَاكو يناحكُونُوا ص الةالص ي َأثْنَاءفا، واِئملُّوا دنَا٣. صلَأج نا مضلُّوا َأيلِّغَ صا ِلنُباباُهللا لَنَا ب فْتَحي ِلكَي ،

  .وصلُّوا ِلكَي ُأبشِّر بِه بِوضوحٍ كَما يجِب٤. َأنَا مسجون بِسببِ هذَا. الرسالَةَ، فَنُبشِّر بِسر الْمسيحِ
ِليكُن كَالمكُم داِئما لَطيفًا ولَه تَْأثير ٦. فُرصة تَتَوفَّر لَكُمتَصرفُوا بِحكْمة مع غَيرِ الْمْؤمنين، واغْتَنموا كُلَّ ٥

جِبا يكَم داحوا كُلَّ واوِبتُج رِفُوا َأنتَع ِلكَي ،نسح. 
 تحيات ختامية

وَأنَا ٨. لْمخْلص، وزميلي في خدمة الْمسيحِهو َأخي الْمحبوب، ومساعدي ا. الشَّديد سيعرفُكُم بِكُلِّ َأخْبارِي٧
كُمعشَجيالَنَا كُلِّنَا ووَأح فَكُمرعبِ، ِليبذَا السِله كُمِإلَي لْتُهس٩. َأر داحو وي هالَّذ عنَاف يناَألمو وببحاَألخُ الْم هعمو

نْكُمم .فَانرعيا سمنَاهُل هصحا يبِكُلِّ م ١٠.كُمكُملَيع لِّمسي يعم ونجسالْم يكتُراَألخُ رِس . قَرِيب قُسرم كَذَِلكو
ضا يشُوع الْمسمى يسلِّم علَيكُم َأي١١. فَِإن جاء عنْدكُم، رحبوا بِه. َأنَا بعثْتُ لَكُم تَعليمات بِشَْأنِ مرقُس. برنَابا

ِإنَّهم . من بينِ كُلِّ الْيهود الَّذين آمنُوا بِالْمسيحِ، هُؤالء وحدهم يخْدمون معي في سبِيِل مملَكَة اِهللا. الصديقَ
  .عـزاء كَبِير ِلـي



وهـو داِئما يصـلِّي من َأجـلكُم . حِ، والَّذي هـو واحـد منْكُميسـلِّم علَيكُم َأبو فراسٍ خَـادم الْمسـي١٢
وِإنِّي َأشْهـد لَه َأنَّه يتْعـب كَثيرا ١٣. بِاجتهـاد ِلكَي تَثْبتُوا كَاملين وعنْدكُم ثقَةٌ تَامةٌ من جِهة كُلِّ مشـيَئة اِهللا

ـلَأج نمسلابـري هف ينالَّذةَ، ويكي لَاودف ينـِل الَّذَأج نمو ،كُم.  
١٤ـاسيمد كَذَِلكو ،وببحالْم لُوقَا الطَّـبِيب كُملَيع ـلِّمسلَى ١٥. يعةَ، ويكي لَاودف ةلَى االخْـووا عـلِّمس

بعدما تَقْرُأون هـذه الرسـالَةَ عنْدكُم، َأرسـلُوها ١٦. ذين يجـتَمعون في دارِهااُألخْـت نمفَاس والْمْؤمنين الَّ
 ـا َأنْتُمُأوهقْرةَ ايكي لَاودي فـالَةُ الَّتسالرا، وضَأي ـنَاكـا هُأوهقْرةَ ِلييكي لَاودف ينالَّذ يننْؤمِإلَى الْمكَذَِلك.  

 ".يجِب َأن تُكَمَل الْخدمةَ الَّتي استَْأمنَك الْمسيح علَيها: "قُولُوا َألرشـيبِي١٧
 . معكُمنعمةُ اِهللا. سـالم منِّي َأنَا بولُس، تَذَكَّروا َأنِّي مسجـون: واآلن، َأنَا َأكْتُب لَكُم هذه التَّحيةَ بِخَطِّ يدي١٨
  


