
  ِرسالَةُ بولُس اَلرسوِل ِإىل أَهِل كُولُوسي
1 
1 ،األخ سشيئَِة اِهللا، وتيموثاواملَسيِح مب سوعسولُ ير ،يف 2بولُس ِة املؤِمننيي، واإلخويف كولوس يسنيإىل الِقد

 .ِنعمةٌ لكُم وسالم ِمن اِهللا أبينا والرب يسوع املَسيِح: املَسيِح

  ةوصال شكر
3 ،ألجِلكُم لّنيصاملَسيِح كُلَّ حٍني، م سوعنا يباَهللا وأبا ر شكُرجلميِع 4ن كُمتبحوم ،سوعباملَسيِح ي كُمإذ ِمسعنا إميان

 ،يسنياإلجنيِل5الِقد قِة حبِه قَبالً يف كِلم مماواِت، الَّذي ِمسعتجاِء املَوضوِع لكُم يف السأجِل الر الَّذي قد 6، ِمن
كما 7. حضر إلَيكُم كما يف كُلّ العالَِم أيضا، وهو مثِمر كما فيكُم أيضا منذُ يوم ِمسعتم وعرفتم ِنعمةَ اِهللا باحلَقيقَِة

 ،سيِح ألجِلكُمللم أمني بِد احلَبيِب معنا، الَّذي هو خاِدمالع فراسأب ا ِمنأيض ملَّمتيف الَّذي أ8تع ِتكُمبحا مبنا أيضرخب
ِمن أجِل ذلك نحن أيضا، منذُ يوم ِمسعنا، مل نزلْ مصلّني وطاِلبني ألجِلكُم أنْ متتِلئوا ِمن معِرفَِة مشيئَِتِه، يف 9. الروِح

 ،ٍة وفَهٍم روحي10كُلّ ِحكمثِمرينم ،يف كُلّ ِرضى ،بللر ِحقسلُكوا كما ييف لت ٍل صاِلٍح، ونامنيميف كُلّ ع 
شاِكرين اآلب الَّذي 12متقَوين بكُلّ قوٍة حبسِب قُدرِة مجِدِه، لكُلّ صٍرب وطوِل أناٍة بفَرٍح، 11معِرفَِة اِهللا، 

 ونقَلَنا إىل ملكوِت ابِن محبِتِه، الَّذي أنقَذَنا ِمن سلطاِن الظُّلمِة،13أهلَــنا لشِركَِة مرياِث الِقديسني يف النوِر، 
  . الَّذي لنا فيِه الِفداُء، بدِمِه غُفرانُ اخلطايا14
 

  عظمة املسيح ومسوه
ما يف السمواِت وما على األرِض، ما : فإنه فيِه خِلق الكُل16ُّ. الَّذي هو صورةُ اِهللا غَِري املَنظوِر، بكر كُلّ خليقٍَة15

ى وما ال يريسالطني رياساٍت أم سياداٍت أم ا أمروشى، سواٌء كانَ عر .ِلققد خ الَّذي هو قَبلَ 17. الكُلُّ بِه وله
الَّذي هو البداَءةُ، بكر ِمن األمواِت، لكَي يكونَ هو . الكَنيسِة: وهو رأس اجلَسِد18كُلّ شيٍء، وفيِه يقوم الكُلُّ 

وأنْ يصاِلح بِه الكُلَّ لنفِسِه، عاِمالً الصلح بدِم صليِبِه، 20ألنه فيِه سر أنْ يِحلَّ كُلُّ اِمللِء، 19. متقَدما يف كُلّ شيٍء
  .ما على األرِض، أم ما يف السمواِت: بواِسطَِتِه، سواٌء كانَ

يف ِجسِم بشريِتِه 22اِل الشريرِة، قد صالَحكُم اآلنَ وأنتم الَّذين كُنتم قَبالً أجنبيني وأعداًء يف الِفكِر، يف األعم21
 ،هى أمامكووبال لَوٍم وال ش يسنيِقد كُمحِضر23باملَوِت، لي ِقلنينتم وغَري وراِسخني سنيتأسعلى اإلمياِن، م متإنْ ثَب

  .اخلَليقَِة الَّيت حتت السماِء، الَّذي ِصرت أنا بولُس خاِدما لهعن رجاِء اإلجنيِل، الَّذي ِمسعتموه، املَكروِز بِه يف كُلّ 
  جهاد بولس من أجل الكنيسة

الَّذي اآلنَ أفرح يف آالمي ألجِلكُم، وأُكَملُ نقائص شدائِد املَسيِح يف ِجسمي ألجِل جسِدِه، الَّذي هو الكَنيسةُ، 24
25سا هلا، حأنا خاِدم ِة اِهللالَّيت ِصرتتميِم كِلملت ،تدبِري اِهللا املُعطَى يل ألجِلكُم هوِر 26. بنذُ الداملَكتوِم م رالس

الَّذين أراد اُهللا أنْ يعرفَهم ما هو ِغنى مجِد هذا السر يف اُألمِم، 27ومنذُ األجياِل، لكنه اآلنَ قد أُظِهر لِقديسيِه، 
الَّذي ننادي بِه منِذرين كُلَّ إنساٍن، ومعلّمني كُلَّ إنساٍن، بكُلّ ِحكمٍة، لكَي 28. م رجاُء املَجِدالَّذي هو املَسيح فيكُ



سوعكُلَّ إنساٍن كاِمالً يف املَسيِح ي حِضرلُ يفَّ 29. نعمِلِه الَّذي يمِب عسا، حبجاِهدا مأيض بالَّذي ألجِلِه أتع األمر
  .بقوٍة

  
  
2 
فإني أُريد أنْ تعلَموا أي ِجهاٍد يل ألجِلكُم، وألجِل الَّذين يف الوِدكيةَ، ومجيِع الَّذين مل يروا وجهي يف اجلَسِد، 1
ذَّخِر فيِه مجيع كُنوِز امل3ُلكَي تتعزى قُلوبهم مقتِرنةً يف املَحبِة لكُلّ ِغنى يقِني الفَهِم، ملَعِرفَِة ِسر اِهللا اآلِب واملَسيِح، 2

فإني وإنْ كُنت غائبا يف اجلَسِد لِكني معكُم يف 5. وإنما أقولُ هذا لئالَّ يخدعكُم أحد بكَالٍم مِلٍق4. اِحلكمِة والِعلِم
  . الروِح، فِرحا، وناِظرا ترتيبكُم ومتانةَ إمياِنكُم يف املَسيِح

  احلياة مع املسيح
متأصلني ومبنيني فيِه، وموطَّدين يف اإلمياِن، كما علّمتم، متفاِضلني 7قَِبلتم املَسيح يسوع الرب اسلُكوا فيِه، فكما 6

عالَِم، اُنظُروا أنْ ال يكونَ أحد يسبيكُم بالفَلسفَِة وبغروٍر باِطٍل، حسب تقليِد الناِس، حسب أركاِن ال8. فيِه بالشكِر
وأنتم مملوؤونَ فيِه، الَّذي هو رأس كُلّ 10. فإنه فيِه يِحلُّ كُلُّ ِملِء الالَّهوِت جسديا9. ولَيس حسب املَسيِح

مدفونني 12. وبِه أيضا خِتنتم ِختانا غَري مصنوٍع بيٍد، خبلِع ِجسِم خطايا البشريِة، ِخبتاِن املَسيِح11. رياسٍة وسلطاٍن
وإذ كُنتم أمواتا يف اخلطايا 13. معه يف املَعموديِة، الَّيت فيها أُِقمتم أيضا معه بإمياِن عمِل اِهللا، الَّذي أقامه ِمن األمواِت

فَرائِض، الَّذي كانَ إذ محا الصك الَّذي علَينا يف ال14وغَلَِف جسِدكُم، أحياكُم معه، مساِمحا لكُم جبميِع اخلطايا، 
إذ جرد الرياساِت والسالطني أشهرهم ِجهارا، ظاِفرا ِم 15ِضدا لنا، وقد رفَعه ِمن الوسِط مسمرا إياه بالصليِب، 

  .فيِه
يت هي ِظلُّ اُألموِر العتيدِة، ال17َّفال يحكُم علَيكُم أحد يف أكٍل أو شرٍب، أو ِمن ِجهِة عيٍد أو ِهالٍل أو سبٍت، 16

ال يخسركُم أحد اِجلعالَةَ، راِغبا يف التواضِع وِعبادِة املَالئكَِة، متداِخالً يف ما مل ينظُره، 18. وأما اجلَسد فللمسيِح
 ،ديِل ِذهِنِه اجلَسِقب ا باِطالً ِمنِفخنتأِس الَّذي19مٍك بالرسمتم ا وغَريِرنقتا ومواِزرتٍط، مبفاِصلَ ورِد مبكُلُّ اجلَس ِمنه 

  .ينمو نموا ِمن اِهللا
20فرائض علَيكُم ضفرعائشونَ يف العالَِم؟ ت كُممع املَسيِح عن أركاِن العالَِم، فلماذا كأن متقد م مإذًا إنْ كُنت :
21"ال متَس !وال تذُق !اِس، 22!" وال جتُسوصايا وتعاليِم الن بسها للفَناِء يف اِلاسِتعماِل، حالَّيت 23الَّيت هي مجيع

  .هلا ِحكايةُ ِحكمٍة، بِعبادٍة ناِفلٍَة، وتواضٍع، وقَهِر اجلَسِد، لَيس بقيمٍة ما ِمن ِجهِة إشباِع البشريِة
  
  
  
  



  
  السلوك املسيحي

3 
اهتموا مبا فوق ال مبا على 2. سيِح فاطلُبوا ما فوق، حيثُ املَسيح جاِلس عن يمِني اِهللاكُنتم قد قُمتم مع املَ فإن1ْ

متى أُظِهر املَسيح حياتنا، فحينئٍذ تظهرونَ أنتم أيضا 4. ألنكُم قد متم وحياتكُم مستِترةٌ مع املَسيِح يف اِهللا3األرِض، 
  .معه يف املَجِد

اُألمور 6الزنا، النجاسةَ، اهلَوى، الشهوةَ الرديةَ، الطَّمع الَّذي هو ِعبادةُ األوثاِن، : ميتوا أعضاَءكُم الَّيت على األرِضفأ5
. م تعيشونَ فيهاالَّذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قَبالً، حني كُنت7الَّيت ِمن أجِلها يأيت غَضب اِهللا على أبناِء املَعصيِة، 

ال 9. الغضب، السخطَ، اخلُبثَ، التجديف، الكَالم القَبيح ِمن أفواِهكُم: وأما اآلنَ فاطرحوا عنكُم أنتم أيضا الكُل8َّ
د للمعِرفَِة حسب ولَِبستم اجلديد الَّذي يتجد10تكِذبوا بعضكُم على بعٍض، إذ خلَعتم اإلنسانَ العتيق مع أعماِلِه، 

  .حيثُ لَيس يوناينٌّ ويهودي، ِختانٌ وغُرلَةٌ، بربري ِسكّيثي، عبد حر، بل املَسيح الكُلُّ ويف الكُل11ّصورِة خاِلِقِه، 
محتِملني 13ولَ أناٍة، فالبسوا كمختاري اِهللا الِقديسني املَحبوبني أحشاَء رأفاٍت، ولُطفًا، وتواضعا، ووداعةً، وط12

. بعضكُم بعضا، ومساِمحني بعضكُم بعضا إنْ كانَ ألحٍد على أحٍد شكوى، كما غَفَر لكُم املَسيح هكذا أنتم أيضا
ذي إلَيِه دعيتم يف وليمِلك يف قُلوبكُم سالم اِهللا ال15َّ. وعلى مجيِع هِذِه البسوا املَحبةَ الَّيت هي ِرباطُ الكَماِل14

ٍد واِحٍد، وكونوا شاِكرينسج.  
لتسكُن فيكُم كِلمةُ املَسيِح بِغىن، وأنتم بكُلّ ِحكمٍة معلّمونَ ومنِذرونَ بعضكُم بعضا، مبزامري وتسابيح وأغاينَّ 16

بللر يف قُلوبكُم منينرتٍة، مٍة، بِنعم17. روحيوكُلُّ ما ع ،سوعي بلوا الكُلَّ باسِم الربقَوٍل أو ِفعٍل، فاعم مِملت
  .شاِكرين اَهللا واآلب بِه
  وصايا للبيت املسيحي

18بيف الر ليقكما ي لِرجاِلكُن عنساُء، اخضها النت19. أي وال تكونوا قُساةً علَيِهن ،وا ِنساَءكُمجالُ، أِحبها الرأي
أيها اآلباُء، ال تغيظوا أوالدكُم لئالَّ 21. والد، أطيعوا واِلديكُم يف كُلّ شيٍء ألنَّ هذا مرضي يف الربأيها األ20
أيها العبيد، أطيعوا يف كُلّ شيٍء سادتكُم حسب اجلَسِد، ال ِخبدمِة العِني كمن يرضي الناس، بل ببساطَِة 22. يفشلوا
عاِلمني أنكُم ِمن الرب 24وكُلُّ ما فعلتم، فاعملوا ِمن القَلِب، كما للرب لَيس للناِس، 23. ، خائفني الربالقَلِب

املَسيح بختِدمونَ الر كُمزاَء املرياِث، ألنذونَ جحاباة25ٌ. ستأخم بِه، ولَيس ينالُ ما ظَلَمفس ا الظّاِلموأم.  
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 .يها السادةُ، قَدموا للعبيِد العدلَ واملُساواةَ، عاِلمني أنَّ لكُم أنتم أيضا سيدا يف السمواِتأ1

  توجيهات إضافية



لَّم مصلّني يف ذلك ألجِلنا نحن أيضا، ليفتح الرب لنا بابا للكَالِم، لنتك3َواِظبوا على الصالِة ساِهرين فيها بالشكِر، 2
اُسلُكوا ِحبكمٍة ِمن ِجهِة الَّذين هم 5. كي أُظِهره كما يِجب أنْ أتكَلَّم4بِسر املَسيِح، الَّذي ِمن أجِلِه أنا موثَق أيضا، 

الوقت دينفتخاِرٍج، م أ6. ِمن ِجبي علَموا كيفا ِمبلٍح، لتصلَحٍة، مكُلَّ حٍني بِنعم كُمكالم كُنجاِوبوا كُلَّ لينْ ت
  .واِحٍد

  حتيات ختامية
7 ،بمعنا يف الر بدوالع ،األمني واخلاِدم ،احلَبيب األخ ا تيخيكُس فُكُمرعأحوايل سي هلذا 8مجيع إلَيكُم هلتالَّذي أرس

 ،كُمقُلوب يزعوي أحوالكُم عِرفيِنِه، لياألِخ األمِني احل9َع سأُِنسيم معبكُلّ ما . بيِب الَّذي هو ِمنكُم فاِنكُمرعما سيه
إنْ أتى إلَيكُم . يسلّم علَيكُم أِرسترخس املأسور معي، ومرقُس ابن أُخِت برنابا، الَّذي أخذتم ألجِلِه وصايا10. ههنا
لوهاِخلتاِن11. فاقب م ِمنه الَّذين ،سطُسي املَدعو سوعه. وي عي مللكوِت اِهللا، الَّذينالعاِملونَ م مهم وحدؤالِء ه

يسلّم علَيكُم أبفراس، الَّذي هو ِمنكُم، عبد للمسيِح، مجاِهد كُلَّ حٍني ألجِلكُم بالصلَواِت، 12. صاروا يل تسليةً
هد فيِه أنَّ له غَريةً كثريةً ألجِلكُم، وألجِل الَّذين يف فإني أش13. لكَي تثبتوا كاِملني وممتِلئني يف كُلّ مشيئَِة اِهللا

رابوليسيف هي ةَ، والَّذينِدكي14. الوودمياس ،احلَبيب لوقا الطَّبيب علَيكُم لّمسيف 15. ي ِة الَّذينسلّموا على اإلخو
ومتى قُِرئَت ِعندكُم هِذِه الرسالَةُ فاجعلوها تقرأُ أيضا يف 16. الوِدكيةَ، وعلى ِنمفاس وعلى الكَنيسِة الَّيت يف بيِتِه

انظُر إىل اِخلدمِة الَّيت قَِبلتها يف الرب :"وقولوا ألرِخبس17. كنيسِة الالوِدكيني، والَّيت ِمن الوِدكيةَ تقرأونها أنتم أيضا
  .آمني. اَلنعمةُ معكُم. اُذكُروا وثُقي. بولُساَلسالم بيدي أنا 18". لكَي تتممها

َ  


