
 

 الموضوع الرئیسى:

 شخص واحد، طریق واحد، وھدف واحد  -ة هللامشیئ 

 الرسالة األولى

 هللا  لمشیئةبالمعرفة الكاملة  االمتالء
 ۱۲:   ٤؛ ۹:  ۱؛ كو ۱۱:  ٤؛ رؤ ۱۱، ۹، ٥: ۱أف قراءة الكتاب المقدس: 

 . ۹: ۱أف  -یفعل رغبة هللا؛ مشیئة هللا ھى ما یرید أن ھي مشیئة هللا    ۱ 
 ة آی   -تأتى أوالً   مشیئتھلذلك  ،  مشیئتھفي  متجسدة  مسرتھ  ؛  ھمشیئت   ھيمسرة هللا  إن     ۲ 

٥ . 
 .۱: ۱كو  ۱؛ ۱۱آیھ  -عزمھ على تنفیذ غرضھھي مشیئتھ    ۳ 
الخاصة، وخلق كل األشیاء من    ھ، لدیھ مشیئة لغرض مسرت قصدذو  إلھ  هللا ھو     ٤ 

: ۱؛ كو  ۱۱- ۹:  ۳؛ أف  ۱۱:  ٤رؤ    – یحقق غرضھ  حتى ما ینجز و   ھأجل مشیئت 
۹: 

،  ٥:  ۱أف    -، وتحقیق خطتھ األبدیةنباإلنسامتزاجھ  ارغبة قلبھ،    ھيمشیئة هللا   أ  
 .۱۷: ٥؛ ۱۱، ۹

 ۱۲رو    -ئھ، تعبیرهالت مامشیئة هللا ھى أن یحصل على جسد للمسیح حتى یكون   ب  
 .۲۳-۲۲، ۱۱، ۹، ٥: ۱؛ أف  ٥، ۲:

 : ۱۲:  ٤؛  ۹: ۱ -رسالة كولوسى ھى رسالة متعلقة بمشیئة هللا   ٥ 
ولكنھا   -فى األمور الصغیرة   ھلیست مشیئت  ھيمشیئة هللا المذكورة فى ھذا الكتاب   أ  

 ، مشیئة هللا العظیمة.المشیئة األبدیة �
ر ب   ما  توضح  كولوسى  بالنسبة  ھي  سالة  هللا  الكون  في    ونیتھرغبتھ  إلى  مشیئة 

 األبدیة.وفي ، اآلتيالدھر في الفداء، في الخلق، في بأكملھ، 
 : ۹:  ۱كو  -نحتاج أن نمتلىء بالمعرفة الكاملة لمشیئة هللا   ٦ 
الخاصة بھدفھ األبدي، المتعلق بتدبیره   ھمشیئت ھي  ۹: ۱كولوسى   يمشیئة هللا ف  أ  

 .۱۱، ۹، ٥: ۱أف   -بالمسیح المختص
  عن خطة هللاإعالن  أن یكون لدیك معرفة كاملة بمشیئة هللا ھو أن یكون لدیك    ب  

 .۱۱: ٤رؤ  -الكونفي ما یخطط هللا للقیام بھ  تمكن من معرفةحتى ن
:  ۱؛ كو  ٥:  ۱۷مت    – اإللھي  فى التدبیر    شيءخطة هللا ھى جعل المسیح كل   .۱

 .۱۱ – ۱۰: ۳؛ ۱۸ -۱٥
أمامنا  إ  نإ  .۲ الطریق  یفتح  أكبر  الختبار  عالن خطة هللا    :۲  –المسیح بشكل 

 .۱٦ -۱٥، ٤: ۳؛ ۱۷ -۱٦
 – مشیئة هللا لنا ھى أن نعرف المسیح كلى الشمول، أن نختبره، ونعیشھ كحیاتنا   ج  

 .٤: ۳؛ ۱۸ -۱٥، ۹:  ۱



 

السیر بأستحقاق فى الرب ینتج عن المعرفة الكاملة لمشیئة هللا؛ مثل ھذا السیر    د  
 أ.۲۱ -۱۹:  ۱؛ فى ۱۰:   ۱ –ھو سیر حیث نعیش المسیح 

 . ۱۲: ٤كو  – كل مشیئة هللا فی ا تمامً ومتیقنین أن نقف ناضجین إلى ن بحاجة  نح . ۷ 



 

  الثانيةالرسالة 

  المسيح الكلي الشمول  -واحد شخص

  ١٥، ١١-١٠، ٤: ٣؛ ١٧-١٦، ٩-٨، ٢: ٢؛ ٢٧، ١٨-١٥، ١٢، ٩: ١كو  قراءة الكتاب المقدس:

ة على المسيح، ومن أجل المسيح؛ المسيح هللا هي في المسيح، ومنصبَّ مشيئة  إن    . ١  
  . ٩: ١ -هللا مشيئةهو كل شيء في 

، والفائق   واالتساععلن في رسالة كولوسي هو الواحد كلي الشمول  المسيح الُمستَ   . ٢  
تدبير هللا وكونية  -١٠،  ٤:  ٣؛  ١٧-١٦:  ٢؛  ٢٧،  ١٨-١٥اآليات    -إنه مركزية 

١١ :  

الواحد الذي هو هللا، اإلنسان،   -المسيح كلي الشمولتكشف لنا رسالة كولوسي عن    أ.  
  .١٧-١٦، ٩: ٢ -وحقيقة كل شيء إيجابي في الكون

يعني أنه كلي الشمول واالتساع   كون المسيح بكر الخليقة األصلية والخليقة الجديدة  ب.  
  .١٨: ١كو  -على حد سواء

  .١٨: ١و ك -المسيح هو الواحد الفائق، صاحب المقام األول في كل شيء   ج.  
هللا  د.   تدبير  وكونية  مركزية  هو  واالتساع  الشمول  كلي  المسيح  المركز    - إن 

  .١٠: ١؛ أف ٢٧-١٥: ١؛ كو ٥: ١٧مت  -والمحيط

  : ١٢،  ٩: ١كو  -هللا هي أن يكون المسيح الكلي الشمول واالتساع نصيبنا مشيئة  . ٣  

 عميقة في عالقتها مع تشير إلى المسيح؛ إن مشيئة هللا  ٩:  ١إن مشيئة هللا في كو     أ.  
  معرفتنا واختبارنا وعيشنا للمسيح الكلي الشمول واالتساع.

ونتشبع    ب.   بالمسيح  ونستمتع  المسيح  ونختبر  المسيح  نعرف  أن  هي  هللا  مشيئة  إن 
  . ٣: ٣ -بالميسح ونجعل المسيح حياتنا وشخصنا

  . ٢٧: ١كو  -المسيح كلي الشمول واالتساع يسكن فينا كرجاء المجد   . ٤  

  : ٤: ٣كو   -المسيح كلي الشمول واالتساع هو حياتنا  . ٥  

إن التعبير «حياتنا» هو إشارة قوية إلى أننا يجب أن نختبر المسيح كلي الشمول،   أ.  
  الذي هو حقيقة كل شيء إيجابي.

ألن المسيح هو حياتنا، فإن كل ما يملكه وكل ما حققه وحصل عليه يصبح شيئًا    ب.  
  .١٠، ٣٤: ٨رو  -ذاتيًا لنا

:  ٣كو    -المسيح كلي الشمول واالتساع هو الُمكون الفريد لإلنسان الواحد الجديد  . ٦  
١١-١٠ :  

لجديد إن محتوى الكنيسة باعتبارها اإلنسان الجديد هو المسيح وحده؛ في اإلنسان ا  أ.  
  هناك مكان فقط للمسيح، ألنه هو كل شخص وفي كل شخص. 

نحن في المسيح، من خالل المسيح، وإلى   -باعتبارها اإلنسان الجديد-في الكنيسة    ب.  
  .١٧-١٦:  ١ -المسيح، ونعيش في المسيح لنكون تعبير هللا في المسيح

  . ١٥: ٣؛ ٢٠ -المسيح كلي الشمول واالتساع هو سالمنا  . ٧  



 

  الثالثةالرسالة 

  المسيح  صليب -واحد  طريق 

  ١٥-١١: ٢؛ ٢٢-٢٠: ١كو  قراءة الكتاب المقدس:

المسيح، الشخص الفريد، هو ضد كل األشياء، والصليب، الطريق الفريد، ضد كل    . ١  
  . ٢٠:  ١ -الطرق 

هو مركز    -الصليب-هو مركز الكون، والطريق الفريد    -المسيح-الشخص الفريد    . ٢  
  : ١٤: ٦؛ غل ٢٣، ١٨-١٧: ١؛ ٢: ٢كو  ١ - هللاحكومة 

:  ٢؛  ٢٠:  ١كو:    -يحكم هللا كل شيء بالصليب ويتعامل مع كل شيء بالصليب   أ.  
١٥-١٤.  

لقد تعامل هللا مع كل األشياء السلبية في الكون بالصليب، وهو ال يزال يحكم كل    ب.  
  .١٦-١٤: ٢أف  -شيء من خالل الصليب 

يعلمنا أن المسيح في الحياة الكنسية يجب أن يكون الكل في الكل؛  كتاب كولوسي    . ٣  
ر على الصليب.   كل ما ليس المسيح يجب أن يُسمَّ

ل إلى ال شيء، وأن نملك ال شيء، وأن ال نقدر  ختزَ من خالل الصليب يجب أن نُ   أ.  
  على فعل شيء.

م به سيصبح بديًال إذا تفادينا الصليب، فإن ما نحن، وما نملك، وما يمكننا أن نقو  ب.  
  .٢٣، ١٨-١٧: ١كو  ١ -للمسيح

ْلَح بَِدِم َصِليبِِه، ِبَواِسَطِتِه، َسَواٌء َكاَن: َما  «  . ٤   الصُّ َوأَْن يَُصاِلَح ِبِه اْلُكلَّ ِلنَْفِسِه، َعاِمالً 
  : ٢٠: ١ - » َعلَى األَْرِض، أَْم َما فِي السََّماَواتِ 

لوثت السماوات؛  لمالئكة الذين تبعوه، تبسبب تمرد الشيطان، رئيس المالئكة، وا  أ.  
 - ح مع هللا ليس فقط ما على األرض، بل وما في السماء أيًضالذلك، لزم أن تُصالَ 

  .٢٠اآلية 
- ٢١،  ١٤اآليات    -بصفتنا خطاة، نحتاج إلى الفداء، وكأعداء، نحتاج إلى مصالحة  ب.  

٢٢. 

كَّ الَِّذي َعلَْينَا فِي اْلفَرَ « . ٥  ائِِض، الَِّذي َكاَن ِضدا لَنَا، َوقَْد َرفَعَهُ ِمَن اْلَوَسِط  إِْذ َمَحا الصَّ
ِليبِ  ًرا إِيَّاهُ ِبالصَّ   : ١٤: ٢  -»ُمَسّمِ

، والتي اوطقوسه  يةتشير كلمة «فرائض» إلى الفرائض المتعلقة بشعائر ناموس  أ.  
  .١٥: ٢أف  -تمثل أشكال وأساليب العيش والعبادة 

ِليبِ إن عبارة «   ب.   ًرا إِيَّاهُ بِالصَّ   » تعني إلغاء ناموس الوصايا في الفرائض. ُمَسّمِ

يَاَساِت َوالسَّالَِطيَن أَْشَهَرُهْم ِجَهاًرا، َظافًِرا ِبِهْم فِيهِ «  . ٦   َد الّرِ   : ١٥: ٢كو  -»إِْذ َجرَّ

وهللا    أ.   بالمسيح  المتعلقة  األعمال  عن  نتكلم  عندما  الصليب  على  التركيز  ينصب 
هللا  والريا طريق  الصليب  صار  وهكذا،  المالئكية؛  الشريرة  والسالطين  سات 

  :١٥-١٤اآليات  -األبدي والمركزي والفريد



 

ر    -١   بصلبه، جاهد المسيح إلنجاز الفداء، وكان هللا اآلب يعمل ليدين الخطية ويسّمِ
  .١٤اآلية  -الناموس على الصليب 

الرياسات والسالطين الشريرة منهمكين في محاولتهم   ت في الوقت ذاته، كان  -٢  
إفشال عمل هللا والمسيح، ُملحين على االقتراب من هللا والمسيح؛ وهكذا، كانت 

  الحرب مستعرة على الصليب.
فضح هللا جهاًرا الرياسات والسالطين المالئكية الشريرة على الصليب ظافًرا بهم   ب.  

 فيه، ُملحقًا بهم العار.



 

  رابعةالرسالة ال

  كنيسة كجسد المسيحال - هدف واحد

  ١٦-١٥:  ٤؛ ١٥: ٣؛ ١٩: ٢؛ ١٨: ١كو  قراءة الكتاب المقدس:

  : ١٠:١  -المسيح هو رأس الجسد، الكنيسة  . ١  

علينا أن نرى أن الكنيسة هي جسد المسيح، التي هي الكيان المتشكل با الثالوث    أ.   
 .٦-٤: ٤؛ ٢٣-٢٢: ١أف  -والمفديينوأناسه المختارين 

جسد،    ب.   هناك  يكن  لم  إذا  للكنيسة؛  الجوهري  المغزى  هو  هناك الجسد  يكون  فلن 
  تصبح بال معنى.جدوى من الكنيسة و

؛ ١٨:  ١كو    -إنه ألمر حاسم أن ندرك أن المسيح هو الرأس وأننا أعضاء جسده  ج.  
  .١٦-١٥: ٤؛ أف ١٩: ٢

  العيش مع األعضاء تحت الرأس. العيش في الجسد يعني   -١  
لكي نعيش حياة الجسد، يجب أن نكون تحت الرأس ونأخذ الرأس كحياتنا،   -٢  

  .١٩: ٢؛ ١٨: ١كو  -الجزء الرئيسي، ومركز كياننا كلهك
  :١٥: ٤أف  -المبدأ األول للعيش في جسد المسيح هو إطاعة سلطة الرأس  -٣  

ن تتدفق بحرية فقط عندما يكون المسيح هو رأس الجسد، والحياة تستطيع أ  -أ  
  .١٦اآلية  -مسيطًرا بالكامل

إن واجب الجسد الوحيد تجاه الرأس هو الطاعة والخضوع دون أي رأي   -ب   
  .٤-١: ١٣؛ أع ٢٢-٢٠: ٢١يو  -أو فكرة أو اقتراح

  ١٩:  ٢كو  -ينمو الجسد نموا من هللا  . ٢  

  .١٦: ٤أف  -وازدياد هللا فيناإن نمو الجسد يعتمد على نمو وإضافة   أ.  
  .١٧-١٦: ٣ -هللا يعطي النمو بإعطاء نفسه لنا بطريقة ذاتية  ب.  

  .٧-٦: ٣كو  ١ -أن يعطينا هللا النمو يعني في الواقع أنه يهبنا ذاته  -١  
  .١٦-١٥: ٤ -كلما أُضيف هللا فينا أكثر، وهبنا نموا أكثر  -٢  

: ٣كو    -سالم المسيح، الذي هو المسيح نفسهفي جسد المسيح الواحد ُدعينا إلى    . ٣  
١٥ :  

بما أن المسيح أبطل في جسده البشري الفرائض الفاصلة، أي أنه قتل العداوة،    أ.  
كل  بين  سالًما  صنع  واحدًا،  إنسانًا  واألمميين  اليهود  المؤمنين  خلق  وكذلك 

  . ١٥: ٢أف  -المؤمنين
ح أن يقرر في كل األشياء في من أجل حياة الجسد علينا أن نسمح لسالم المسي  ب.  

  .١٥: ٣كو  - قلبنا في عالقاتنا مع أعضاء جسده

  : تجاه الجسد  إحساسبما أننا أعضاء في الجسد، يجب أن يكون لنا وعي الجسد و   . ٤  

أن نأخذ إحساس الرأس كإحساسنا الشخصي؛ هذا شيء في    -كبولس-يتعين علينا    أ.  
  .٨: ١في  -األهمية من أجل عيشنا حياة الجسدغاية 



 

الجسد    كل ما نفعله ينعكس على الجسد؛ لذا، يتعين علينا في كل ما نفعله أن نأخذ  ب.  
  .٢١: ٨كو  ٢؛ ٢٧-١: ١٢كو  ١ -كقاعدة في أذهاننا وأفكارنا وأقوالنا وأفعالنا

  

:  ٤؛ أف  ١٦- ١٥:  ٤كو    -يُعبُّر عن جسد المسيح في محالت كثيرة ككنائس محلية  . ٥  
  : ١١، ٤:  ١؛ رؤ  ٤

محالت كثيرة ككنائس محلية   أ.   الظاهر في  الواحدة،  كنيسة هللا  هو  الجسد الواحد 
: ١٢؛  ٢:  ١كو    ١؛  ٢٢-٢١:  ٢؛  ٢٣-٢٢:  ١؛ أف  ١٧:  ١٨؛  ١٨:  ١٦مت    -كثيرة
٢٧.  

: ١٠؛  ٢:  ١كو    ١  -يسة المحلية هي تعبير جسد المسيح في محلة معينةإن الكن  ب.  
  .٢٧، ٢٠، ١٣-١٢؛ ١٧، ٣٢


