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     تمهيد

مع دند   راسنة رسنءلة ُم ل مننء دن لس الرسن ل  ىل أهنل فيلنيب، ولسن  لة م ءد نة     
واجلء ننب الروحنني..   الدراسننة، ويف  فننس ال قننت لالتننجلان دننني اجلء ننب الدراسنني 

وضننننننع نم عننننننة  قننننننءال ُمرتبننننننة، ل عنننننن ن ك المننننننءت  راسننننننية واضننننننحة، م ضننننننمنة 
 ال  ليقءت أو ال طبيقءت أو املبء ئ الروحية.

 وذلك حملءولة جتنب ت رتنين سلبي نين لدراسة الع ءب املقدس:    

 د د آية السفر تفسري ي م وفي ء. جءفة جءمد  عقلية  راسة تع ن أن 
 .فقط م رفة  ق ين الن ءية ويف آية،

 الروحي وال أمل ال عظ م    ع  ىل ت ح ل أن أو. 

 الروحني اهلندف يف شءخصنة عي  ننء دقنء  منع  ارسنني،  ع ن أن  ر ب لعننء    
 .الرسءلة هذه يف القدس الروح قصده الذي

 ..ف ند  راسة الع ءب املقدس
   ..أو عمله الفدائي ..ي أال يغيب ع  أعيننء شخص املسيحينبغ

 .  مً ء. أو كلي مء

فقد أرى يف البشءئر شخص املسيح، ويف الرسءئل يظ نر د ضن ح أكثنر عمنل     
املسيح. لع  شيًئء فشيًئء أت ل م أن أرامهء مً ء، وأق ين خرب  قنرا   الع نءب املقندس 
 دقلب واعي ور بة يف الدراسة، مع النم  يف ال شر  مع املسيح يف ذات ال قت.
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رسءلة فيلنيب، فأع قند أ نء من  الرسنءئل العثنري  النيت ُهضنم حق نء عنند أم ء ع      
الدارسننننني. فننننأي  ارس ي طلننننع لرسننننءئل دنننن لس الرسنننن ل، سننننيل فت مننننثاًل لرسننننءلة 

ينظنننننر لرسنننننءلة  و  ، روحيًنننننء واله تيًنننننء.أفسنننننس، فنننننريى   نننننء عمالقنننننة ومرتف نننننة جنننننًدا
الرسنءلة  أسرار ُُميَنجل  عن  الهن ت املسنيح. أو يجدهء عميقة وتعشففك ل سي، 

ط ال  نندين  القنندجل واجلدينند أل ننء تننرد ،رسننءلة هءمننة جننًدا فيمي ننجل أ ننء  ىل ال ربا يننني،
الرسءلة  ىل رومية، فيجد أ ء حت ي  س  ر اخلنال،، أي الهن ت اخلنال، و  مً ء.

 عند الرس ل د لس.

ويف وسنننط هنننذه الرسنننءئل، هننننء  رسنننءئل تأخنننذ أمهينننة جء بينننة، ومننن  ضنننمن ء     
فقند اع ند ء عيً نء أن حنصنر م ضن ع رسنءلة فيلنيب يف الفنرح، دسنبب رسءلة فيليب. 

تننحيح، ف نني رسننءلة عنن  الفننرح.  دننءلطبع تعننرار كلمننة رالفننرحر في ننء كثننريًا. وهننذا
 ولعننء سنع شف مً ء أم ر أخرى تصنع االتجلان وُتعم ل هذه الفعر .

ننننن كمنء ف ندمء ت ح ل الرسءلة  ىل ننر  م ضن ع،   غنرب عن  اهلندف احلقيقني     
 الذي ه  ال المس مع شخص املسيح وعمله. و أشرت سءدًقء نننن 

الع ءب املقدس هبدف الدراسة نننن يُندخلنء يف م ءهنة  وعدو اخلري نننن عند قرا تنء    
  قيقة ينبغي أن تفط  هلء ال ني الروحية ال ءدد . ويصنع تددريين  م ضء ين :

 جي ننننل النفنننن س ُمنغلقننننة عنننن  الدراسننننة ال اعيننننة ال قليننننة، ف فقنننند  أن ءفإم نننن
اك شننننءفءت هءمننننة كثننننري . وييفك ننننء م سننننطحة يف عالق  ننننء دننننءملع  ب يف 

 الع ءب املقدس. 
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ففننني حقيقينننة األمنننر، الدراسنننة ال قلينننة ال ُيشنننيفال في نننء قنننرا   ك نننب ال فسنننري،     
الصننال  وال  بنند. وهننذا ولعنن  دننءألكثر الدراسننة والغنن ، يف كلمننة اهلل منن  خننالل 

 الغ ، دذاته، ي  رب  راسة عقلية.
 

   حي نءج  ،جي ل ء  راسة م ضن عية فقنط. وهنذا أمنر خطنري وخنء عأن ء و م
 حلس روحي، وعني روحية، وقلب واعي ل ميجله.

 

 ننننننء ُوجننننند ء يف جينننننل ت ل نننننم يف املننننندارس واجلءم نننننءت هبنننننذه الطريقنننننة ألهنننننذا و     
 ضننن عءت. وهنننذا   لنننف عننن  منننن   اآلدنننء  امل ضننن عية. أي حت ينننل كنننل شننني  مل

 احلقيقي الصءيف الذي يدرس دءل شر  الروحية وال  بد.

فرسنننننءلة فيلنننننيب  حتننننن ل األسنننننفءر املقدسنننننة مل ضننننن عءت.فءلدراسنننننة امل ضننننن عية     
الي   يننة رؤيننة  :وال ربا يننني اجملنني  الثننءين، :ورسننءلة تسننءل  يعي الفننرح، :م ضنن ع ء

 الرؤيء: أواخر األيءم، وهعذا..وسفر  م  منظءر ال  د اجلديد،

فننننأي  املسننننيح كك الننننذي كننننءن  ، ًذا سننننفءر املقدسننننة م ضنننن عءت.وتصننننبح األ    
كنننء  ا  ائمنننني الشنننخ ،  ليننننه، فقننند  ه منننءم ُك  ننننءب األسنننفءر املقدسننننة. م ضننن ع اِ 

 و ىل عمله الفدائي اخلالتي. ، ائمي اإلشءر   ليهو 

، أو عملننه الفننندائي، أو  ف ننل لعنن  أن  ننرى يف رسننءلة فيلنننيب شننخص املسننيح    
أرى املسننننيح فينب ننننين و  ل الدراسننننة مبءشننننر   ىل مننننن   روحنننني.كلي مننننء ك ف  حنننن  

ق ُم جلايند، أف م طريق النروح د منو مل طاليت، ويسلط الض   على طريقي الروحي. 
أتقننندم ل  منننيم خالتننني، حبسنننب هنننذه اآلينننة و منننع املسنننيح.  أف نننم احلينننء  منننع اهلل،
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: 1ر )يف َ  ُمننننن ا َخاَلَتنننننُعمن خِبَننننن نف  َورِعننننننَد   الرسنننننءلة رال ظيمنننننة املنننننذك ر  يف هنننننذه 
21.) 

 ف صبح الرسءلة ليست م ض عءت روحية، لع  من   خال،.
رؤيننننة قلبيننننة ليسننننت اك شننننءفءت أو أفعننننءر عنننن  املسننننيح، لعنننن  دننننءحلري 

   دءطنية لشخص املسيح.
 ..وش ءن دني األمرين .

 الدراسة.وم  هذا املنطلق، وهذه اخللفية  بدأ     

 رسالة فيلبي ُمقدمة عن

واآلن مقدمننننة سننننري ة عنننن  اخللفيننننءت الننننيت ُتسننننءعد ء يف ال  ننننرف علننننى منننننء      
 الرسءلة، ح   س طيع الدخ ل  ىل قلب ء.

 م رف نه كشنخص،  ال  مق فيه.و طريقه،  ه  املسيح. أي فقلب الرسالة
 وتب ي ه كطريق خال،.

  ف ي اخللفيءت اليت ُك بت في ء، واألهنداف الظءهرينة مناخ الرسالةأم ء ،
 اليت ُك بت م  أجل ء. 

 

شننننرحت نننننننن هنننني مننننء يقصننننده الننننروح و  سننننبق ألن األهننننداف األسءسننننية نننننننن كمننننء    
ُكننلُّ النِع َننءِب القنندس عننندمء ُللنني علننى الرسنن ل العلمننءت املقدسننة، كننءملع  ب ر

(. فننءلروح القنندس لننه هنندف وحينند، وهنن  20: 2يت 1ر )ُهننَ  ُمنن ًحى دِننِه ِمننَ  اهللِ 
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املسنننيح وطريقنننه، ولنننيس اهلننندف هننن   شنننخص فننن ح عيننن ن املنننؤمنني دءملسنننيح علنننى
 أو احملبة دني الرس ل وأهل فيليب. ،العالم ع  م ض ع الفرح

فم نننننروف يف الدراسنننننءت، أن رسنننننءلة فيلنننننيب هننننني رسنننننءلة املننننن    دنننننني اخلنننننء م     
بع. فقنند كء ننت هنننء  منن    خءتننة دننني كنيسننة واملخنندومني، وهننذا تننحيح دننءلط

فيلننيب والرسنن ل دنن لس، وتعننء  تعنن ن نننننن كمننء سنننرى نننننن هنني العنيسننة ال حينند  الننيت 
 قَِبل من ء تقدمءت وعطءيء.

ءلرسنن ل دنن لس أتبننع مبنندأ عنندم قبنن ل تقنندمءت أو عطءيننء منن  العنننءئس الننيت  ف    
ينننِل، ِمنننَ  أَن  ال نننذِ كنننءن  ننندم ء. لنننيس خلطنننأ املبننندأ، فقننند أعلننن  ر يَ  يُننَنننءُ وَن دِءإِلجنِن

يِل يَِ يُش نَ  (. ولعن  ل جننب الننمط النذي كنءن سنءئًدا يف 22: 9كن  2ر ).اإِلجنِن
هنننننذا ال قنننننت، أن النننننذي  يُننننننء ون درسنننننءئل أو م ضننننن عءت علمينننننة أو فلسنننننفية أو 

 روحية، هدف م ه  امل ءجر  وال عسُّب. 

أي هنندف جتننءري، اضننطر أن وحنن  ال يل صننق دءإلجنيننل وسننط قننءرات ال ننءمل     
ُيضحي هبذا احلق علنى حسنءب راح نه. واشن غل دءخلينءم وهن   ندم، وكنءن يأخنذ 

اشننيفك ا  منن  ت ننب عملننه، ويصننرف علننى اح يءجءتننه، وعلننى اح يءجننءت حنن  َمنن ن 
م نننه يف اخلدمنننة. ودنننءلطبع هنننذا كلفنننه ج ننند مضنننءعف. كنننل هنننذا حننن  ال يُ طننني 

يف هذه الرسنءلة، وخءتنة َمن  شنعع ا فرتة لن رأعدا  اإلجنيلر كمء أطلق علي م 
ننَذارُ  هننَذا يُرِيندُ  َمننءَذا تنُنَرى»يف رسن لي ه. أو الفالسننفة النذي  قننءل ا عليننه: ر النِم ن

 أَنن  2
 (.  24: 21ر )أع «يَنُق َل 

                                                           
 .َم ن ييفدح م  كثر  العالم الذي ال فءئد  منه  2
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فقنند  ع ننء  الي  ننء ي ن دننءليفدح منن  ال جنن ال يف الننبال  عءرضننني دضننءع  م منن      
يننننة، أو األعمنننننءل األ ديننننة كءلشننننن ر الفلسننننفءت واألفعنننننءر، دإلقننننء  اخلطنننننب البال 

 والقصص. فعأن الرس ل أرا  أن يق ل: لدي قصة عظيمة للخال،، ونء ية.

وحننندهم النننذي  اسننن طءع ا كسنننر هنننذا املبننندأ، وأن  ضنننع هلنننم، ويقبنننل منننن م     
الرسننن ل دننن لس اهلننندايء وال طءينننء، هنننم الفيلبيُّننن ن. لنننيس أل نننم أ نينننء ، دنننءل عس. 

لعنن  كنيسننة فيلننيب كء ننت فقننري ، كمننء سنننرى الحًقننء.  فمدينننة فيلننيب كء ننت  نيننة،
و منننننء منننن  أجننننل ةبنننن  م الشننننديد ، و خالتنننن م ل جنيننننل، أسننننروا قلننننب الرسنننن ل 
دءس قءم  م وأمء   م، فءسن حى أن ينرفع عطينة ةبن  م، وأقنر دنذلك يف شن اهد 

 خم لفة.

ُيسل ط الدارس ن الض   على أ ء رسءلة الفنرح، ورسنءلة املن     لذلك السبب،    
، ف ننن  في نننء مشنننءعر الرسننن ل دننن لس ملخدومينننهدنننني اخلنننء م واملخننندومني. وتظ نننر 

 :هلم ك ب الذي

َشنننننننء ِ ر نننننننيِ ُعمن يف َأحن ننننننَ ءُش ِ ىَل عَِ َيُسننننننن َع  فَننننننِإن  اهللَ َشنننننننءِهَد يل َكيننننننننَف َأشن
 (.4: 2ر )يف .النَمِسيحِ 

نننننننِذ ِ ال  أَ نننننننننُ من  رملَن  يِن َكِنيَسنننننننَة َواِحنننننننَدَ  يف ِحَسنننننننءِب النَ طَنننننننءِ  َواأَلخن ُتَشنننننننءرِكن
دَُكمن.  (.23: 2ر )يف َوحن

ِ حِلَننءَجيِت.ر : 2ر )يف فَنِإ  ُعمن يف َتَسننءُل  ِيِعي أَينًضننء أَرنَسنلنُ من ِ يَل  َمننر ً  َوَمننر تَننين
20.) 
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لة خءلننند  مننن  أجنننل أمننن ر مؤق نننة ومنننع هنننذا، ف نننل ُيسنننط ر النننروح القننندس رسنننء    
حيءتينننة أو م يشنننية ك هننني أد نننء  حءضنننر ، هلنننء قيم  نننء، عنننندمء تُنننرى مننن  منظنننءر 

 تحيح، عرب رؤية منضبطة وم جل ة م  خالل املسيح.

 فالرسالة فيها الفرح، ولكنه ليس موضوعها الرئيسي.
ُتظهر المودة بين الخادم والمخدومين، ولكن ليس هذا هوو هودفها 

 الرئيسي.

 :ندخل إلى النقاط الرئيسية للرسالةفلنا، وه

 .أواًل.. مقدمة ع  مدينة فيليب 
 .ثء ًيء.. قصة تأسيس العنيسة يف فيليب 
 .ثءلثًء.. خلفيءت الرسءلة  ىل فيليب 
 .رادً ء.. خصءئص الرسءلة 
 .خءمًسء.. تقسيم الرسءلة، مع ت ليقءت أخرى 
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والنند اإلسننعندر  ،مُسيننت مدينننة فيلننيب علننى اسننم امللننك فيليننب الثننءين املقنندوين    
 ش.م. 234األكرب نننن دءين مدينة اإلسعندرية نننن وه  الذي أسس ء عءم 

نننِ َقءَمِة ِ ىَل فَأَقننَل ننَنننء ِمننن ن ذُكنننر عن نننء يف سنننفر األعمنننءل ر     نَنننء دِءالسن تَننننُرَواَس َوتَنَ ج  ن
، ال ننيِت ِهننَي أَو ُل َمِدينَننة   َسننءُم ثننرَاِكي، َويف النغَننِد ِ ىَل  ِيَننءدُ لِيَس. َوِمنن ن ُهنَننءَ  ِ ىَل ِفيلِننيب 

نَننء يف هننِذِه النَمِدينَننِة أَي   : 20ر )أع ءًمننء.ِمنن ن ُمَقءطََ ننِة َمِعُدو ِي ننَة، َوِهننَي ُك ُل  ِي ننُة. فَأََقمن
ت نننين أ نننء مسننن  مر  ارتبطنننت مبءشنننر   Colony(. وكلمنننة رك ل  ينننةر 21،22

 دءإلمرباط رية الرومء ية، و ءلت ام يءزات رومء ية خءتة. 

سنيطرت علنى ال نءمل   كء ت قند  وهذا ام يءز عظيم، ألن اإلمرباط رية الرومء ية    
كله تقريًبء، م  زم  منء قبنل نني  املسنيح، وحن  عصنر الشن دا . أي أن مديننة 

م ينننءزات رومنننء ال ءتنننمة. والسنننبب يف ذلنننك هننن     صنننءر فيلنننيب كنننءن هلنننء  فنننس اِ 
ش.م.، فأتنننننب   21أو سننننطس قيصنننننر يف م ركننننة عظيمنننننة يف هننننذه البق نننننة سنننننة 

 م يءز.علي م هذا االِ 

. ي حنندث ن منن   ننريهم دينننة أكثننر رُقنني وثقءفننة وحتضننركننءن شنن ب امل  ولننذلك    
دإعفننننء  منننن  الضننننرائب،  نسننننية الرومء ينننة. ي م  نننن ناجل حنننن ندءللغنننة الرومء يننننة، وُلنَ 

دءلبضننءئع وال جننءر  الرومء يننة. حنن  ال مننءر  كء ننت علننى الطننراز الرومننءين.  يغ ننن نو 
 أي أ ء  كء ت ت ر  مصغر  م  رومء.

لنذلك كثنريًا منء حنر، و س دنءل  ظم واالف خنءر، كل هذا رس خ عندهم  حسنء    
فَنلننننَيُع ن فِنننيُعمن هنننَذا الرسننن ل دننن لس أن يعل م نننم عننن    عنننءر النننذات واإلخنننال . ر
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ننُر ال نننِذي يف النَمِسنننيِح َيُسننن َع أَينًضننء: ال نننِذي ِ ذن َكنننءَن يف ُتننن رَِ  اهلِل، ملَن حَينِسنننبن  النِفعن
َسُه، آِخًذا ُت رََ  َعبند ، َتنءئِرًا يف ِشنبنِه . ُخلنَسًة أَنن َيُع َن ُمَ ءِ الًِ هللِ  َلى  َنفن لِعن ُه َأخن

 (.1-3: 1ر )يف الن ءِس.

 فَنننِإن  ِسنننريَتَنَنءول مننن   م دءجلنسنننية الرومء ينننة، كل م نننم عننن  امل اطننننة السنننمءوية ر    
   (.  12: 2ر )يف حَننُ  ِهَي يف الس َمءَواتِ  )م اطني نء(

 فءلرسننننن ل دننننن لس حيننننن  ل عيننننن  م وأعمنننننءق م النننننيت ارتبطنننننت دنننننءألم ر األرضنننننية    
ف خننءرات حسننب اجلسنند والنسننب،  ىل األمنن ر الروحيننة واليفاديننة، وال  ظمننءت واالِ 

 اإلهلية الفءئقة.

 تبني.. وال تكتفي بالهدم التي خدمةال

هذا يُ طي هلذه اآليءت دُ د آخر، ويُ طي لنء   را  أعمق للعيفينة النيت كنءن     
 منننل حينننء  الرسننن ل دننن لس يُ نننءه هبنننء مثنننل هنننذه األمننن ر. ويعشنننف لننننء كينننف تع

 ال قديس، وكيف تُقدم الرعءية الروحية. 

فننروح اهلل نننننن عننند مراحننل ةنند   نننننن يبنندأ يعشننف للخننء م مجلينند منن  خلفيننءت     
النشأ  لدي املخدومني، والظروف احمليطة هبء، واليت قد تع ن أ شأت يف القلنب 

واخلنننال،. ق أرضننني يقنننف يف طرينننق اإلجنينننل ف خنننءر دءطنننل، أو ت لُّننن  فنننء ، أو اِ اِ 
 ويبدأ روح اهلل يضع الشي  املقءدل.
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مبننندأ هنننءم يف اخلدمنننة، فءخلنننء م عنننندمء يع فننني دءلعشنننف عننن  خطنننأ يف  ننننءوه    
 حيء  املخدوم،  ون زرع املقءدل، هذا حُيط م ججل  يف كيءن املخدوم. 

  .لع  اخلدمة دروح اهلل ال حُتط م العيءن، دل ترقيه.
   ..وتنقله م  املؤقت  ىل الدائم
   ..م  احملدو   ىل الغىن احلقيقي

  ..م  الجلائل  ىل البءقي
 .وم  األرضي  ىل السمءوي.

ألَ ن نَنننء  َن نلَنننُم أَ  ننننُه ِ نن وهعنننذا ُيسننن  ل  فيننننء   سننننءن النننروح السنننمءوي األدنننندي ر    
، فَنَلَنء نُن ع  يف الس َمءَواِت دِنَنءَ  ِمنَ  اهلِل،   ُِقَع دَنينُت َخينَمِ َنء اأَلرنِضيُّ نُر َمصن دَنيننَت َ ينن

 (.2: 3ك  1ر ).دَِيد ، أَدَِدي  

 خدمة بحسب الرسم إلالهي

ر نم أ نء  ،تءرت مدينة فيليب  قطة تالقي جُتءري دني الشرش والغنربهعذا و     
مدينة سيءسية أكثر من ء جتءرية. وهذا له قيمة ملف ة يف ال مل الرع ي العنرازي. 
فءلنندارس امل ننءدع حلركننة الرسنن ل دنن لس دروحننه، يع شننف أ ننه مل يعنن    ننءر املنندن 
النننيت سننننيخدم في ننننء عشنننن ائًيء. وهننننذا يُظ نننر قصنننن ر املبنننندأ احلننننءيل يف أيءمنننننء، وهنننن  

 املف  حة والفر، امل ءحة.ال حر  يف اخلدمة حبسب األد اب 

أمنء املبدأ هنء، واهلءم جًدا، أن اخلدمة الدند أن تن م دُننء  علنى رسنم  هلني 
 يُ طى دءلروح القدس للخدام املدع ي  إل ءم مشيئءت اهلل م  ِقبل اهلل.
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وهننذا واضننح يف الع ننءب املقنندس. فم سننى و او  وحنن  ي حنننء يف رؤيننءه، كننل     
اهلل. ح  ل  ددا هذا الرسم يف البداينة، وكأ نه أدن اب  من م أُعِطَي رسم ةد  م 
أو املسنن حيل طءع ننه وتنفيننذه. ف ننذه ليسننت مسننؤولية  ،مغلقننة. وأ ننه منن  الصنن ب
، ألن هنننذا ُيسنننقط اخلدمنننة مننن  مشنننيئءت اهلل  ىل هننننء اخلنننء م، وال ينبغننني ال حءينننل

 مشيئءت البشر. وت ح ل اخلدمة شي  ملسر  اإل سءن. 

يخندم ويُ نجلِي ويَ  نجَلى، ويظ نر فدنءب مف ن ح،  أمءمه خء م يرىقد ُ صء ف ف    
ي ضح أ ه عشب وقش وخشنب،  ،عند الفحص دنءر اهلللع  له اسم وخدمة. و 

 (.23-21: 2ك  2سيخلص كمء دنءر ) هولعن

يُثننءدر أمننءم رسننم اهلل دءلسنننني، أو حنن  دعننل سنننني حيءتننه. ويف  ،وخننء م أخننر    
أل ء خطة اهلل ورمسه اإلهلني.  ،بءقي يُعم ل فيمء د دالن ءية يرى فقط دداي  ء، وال

 تظ ر كذهب وفضة وحجءر  كرلة.  ،ولع  عند فحص ء

  ..األولى تُمحى سريعاا مع األيام
 والثانية تدوم إلى مجيء الرب الثاني.

 قديس مكاريوس الكبيرالرسم إلالهي لخدمة ال

مشنن  ر. فقنند أعطننءه اهلل خطننة ولنننء يف سننري  القننديس معننءري س العبننري مثننل     
علنى مثنءل  ،لعي يُنشئ أرد ة أ ير  يف درية ش يت ،م  خالل العءروديم ،ورسم

الصنننليب. وِقينننل لنننه مننن  العنننءروديم أ نننء سننن ع ن جننننءت ودسنننءتني يف الصنننحرا ، 
 ليست زه ر أرضية، لع  دشر مالئعيني.
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، لقند خنرج لي بند من  أمنره معنءري س يف حنري  لقديسا اآلن  س طيع أن  رى    
جي ننننذب آخننننري ، ويؤسننننس أ يننننر كك  لعنننني يسلننننو اهلل منفننننرً ا يف سننننع ن الربيننننة. 

 ولعن ء خطة اهلل له. 

سننأل العننءروب: مننءذا أف ننل  أينن  أقننيم  فأجءدننه: ال أقنن ل لننك، لننئال أردطننك     
 ي ًمء في ًمء. ، وروحه سيق   َ لكَ  دعلمة، ف   طل املسري  الروحية. هذا رسم اهلل

ل السننري    ننه ظنل ي بنند اهلل، وال حيينند عنن  هدفنه األسءسنني. لننيس الرسننم وتقن      
دننندأوا و اإلهلننني، لعننن  شنننخص اهلل، وعبء تنننه، ومسنننرته. فأجننننذب  لينننه اآلخنننرون، 

يحقنق الرسنم اإلهلني دطريقنة   قءل ملعءن أخر. لنيس لدءل جمع ح له. وأضطر لالِ 
رى تسنن  عب لعنن  دسننبب ِاز يننء  أعنندا  اإلخنن  ، وحننءج  م لعنيسننة أخنن ،دشننرية

خ ءر معءن أخر، وحدث جتمع أخر، وهعنذا. وظنل ي حنر  األعدا  امل جلايد . فء
 .م  البداية حتت قيء   الروح، ود حركه حقق الرسم اإلهلي الذي تسل مه

 ويف  ءية أيءمه، رأى ددايءت لألردع  يءرات، وأكمل ء م  أت ا د ده.    

قنننءت قنننل  في نننء عننند  الرهبنننءن، وجنننء ت أو  .ومنننرت القنننرون، وَضنننُ فت الرهبننننة    
وكء ت أن تضمحل. ولعن   ىل ي مننء هنذا، األردنع  ينءرات قءئمنة حبسنب الرسنم 
اإلهلنني. وسنن ظل ك عننند السننيد املسننيح  ىل أواخنننر األيننءم. قنند ت نننأرجح دننني القننن   
 والض ف، دني رهبنة روحية وأخرى جسدية، ولعن ء ت صحح وتق م مر  أخرى.

 بولس منذ القرن األول.أعمال الرسول  هي وهكذا    



23 
 

 الرسم إلالهي لخدمة بولس الرسول 

 ننننننن ين قننني حنننر  ورا  خطنننة  هلينننه. وكنننءن ي نننرف كينننففءلرسننن ل دننن لس كنننءن ي     
 املراكجل اليت ختدم قضية اإلجنيل اِل  شءر رسءلة اخلال،. نننن دإعالن الروح يف قلبه

  ت جند هبنء جءم نة فَم  الذي كرز ملدينة تسءل  يعي دءملسيح. و ىل الي م
 عءملية لدراسة الاله ت املسيحي األرث ذكسي.

  ،،ججلينننر  تنننغري  يف وسنننط البحنننر لنننيس هلنننء والنننيت هننني ججلينننر  مثنننل قنننرب
ثقننل، ملننن  يُقنني م د قلنننه. رأى في نننء مركننجل م نننم، كمننء هننن  منننذك ر يف )أع 

 .رَب (، وخدم ء يف  قط ني، سالميس ودءف س، وعَ 22
  ،املسننن حيل الننندخ ل  لي نننء.  كنننءن مننن والنننيت  رومنننء، عءتنننمة اإلمرباط رينننة

كء ت ُمثب ه علنى الرسنم اإلهلني، و نءر اإلجنينل كء نت   لع  عيين الرس ل
 تأكل قلبه، وثق ه يف قدر  اهلل كءملة. 

والن يجنة، لنيس فقنط أ نه  خنل رومننء، دنل أيًضنء ج نل اإلجنينل يصننل  ىل 
ُيَسنل ُم ديت قيصر، قصر اإلمرباط ر. كمء هن  منذك ر يف هنذه الرسنءلة. ر
يِسنننننَي َوالَ ِسنننني َمء ال ننننِذيَ  ِمنننن ن دَنينننننِت قَنينَصننننَر. يننننُع النِقد  : 2ر )يف َعلَننننينُعمن عَِ

11  .) 
فنننألن دننن لس كنننءن حيمنننل اجلنسنننية الرومء ينننة، حنننق  لنننه أن ي خنننذ مسنننع  

 أيًضننء مسن قل، وأن يسن قبل الننجلوار، وكنءن يعننرز هلنم دءإلجنينل. كمننء كنرز
كنرز هلنم اثنءل حيءتنه،    ا علنى حراسن ه.، النذي  تننءودللضبءال وال سنءكر

وتأي ننندت كرازتنننه دءآلينننءت. وهنننم َمننن  أ خلننن ا اإلجنينننل  ىل دينننت قيصنننر. 
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ضنننط د وعنننندمء أك شنننف  نننريون هنننذا األمنننر د ننند ذلنننك دسنننن ني، دننندأ ي
وحننننرش مدينننننة رومننننء، وألصننننق ال  مننننة  املسننننيحني، وأشنننن ل فنننني م النننننءر.
 دءملسيحني، كمء ه  م روف.

 

 ل دنن لس يف رسننءلة فيلننيب عنن  األمل، وهننذا ت لننيم أسءسنني لننذلك ينن علم الرسنن    
 يف فعر د لس الرس ل. ف ذه الرسءلة جت لين أرى األمل مع الفرح يف اِتجلان.

 

 فقر وألم.. يؤول لسخاء وفرح

ءملقءط نننة فكء نننت ضنننم  مقءط نننة معدو ينننة )  والنننيت واآلن   ننن   ملديننننة فيلنننيب،    
 رواج مننءجم ذهنب، ودءل نءيل    قنعتضم عد  مدن(. هذه املقءط نة كء نت أرض 

 تءجر  الذهب، و ىن أهل فيليب.

 هذا م  شءهدي : لنء لع  أعضء  كنيسة فيليب كء  ا فقرا ، وي ضح    

َر النَم نُج ِ  لُِيبنِطَل النَم نُج  َ . ر2 َ ءَر اهللُ أَ ن َِيءَ  النَ ءملَِ َوالنُمجلنَ َرى َوَ ينن  ر َواخن
 (.14: 2ك  2)

نننَ  ُ  أَينَُّ نننء  ُنَ نننر ُفُعمن  ُث   . ر1  يف  أَ  نننهُ  َمِعُدو ِي نننَة، َكنَنننءِئسِ  يف  النُم نطَنننء َ  اهللِ   ِ نَمنننةَ  اإِلخن
ِ َبءرِ   َسَخءئِِ منر  لِِغىَن  النَ ِميقِ  َوفَنقنرِِهمِ  فَنَرِحِ من  ُوُف رُ  فَءضَ  َشِديَد    ِضيَقة   اخن

 (.1-2: 4ك  1)

معدو يننننة أ ننننم شننننءرك ه يف ال طننننء  ر ننننم ءلرسنننن ل دنننن لس هنننننء ُيشننننري ألهننننل ف    
 س أهل ك ر ث س أن يع   ا أسخيء  يف ال طء . فقرهم، لعي حُيم  
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، ن: أن البسنطء  أسنرع يف ال جنءوب منع رسنءلة اإلجنينليف الفقر أمراسبب الو     
وأيًضنء أثنننء  االضنط ء ات العثنري  نننننن النيت ت رضنن ا هلنء نننننن   ألن الغنىن يُقس ني القلننب.

كء  ا جير ون املسيحني م  أمالك م. ومع كل هنذا، فنءض وفن ر فنرح م، وأز ا  
 سخءئ م. شي  د عس تفعري البشر هذه األيءم.

 ءألمل أ    فرح.. ف
 والفقر أ    سخء ..

  األمل م  أجل املسيح ج ل م فرحني..
 ضط ء  ج ل م أكثر سخء  يف ال طء  ل مل اهلل.والفقر دسبب االِ 

هنننذا ال حيننندث م ننننء اآلن، دسنننبب ُشنننح الن منننة، واألفعنننءر املغل طنننة. فننننح      
  ظ  أن ال طء  يأيت م  األ نيء  فقط.
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 ..ثانًيا

 فيلبي في الكنيسة تأسيس قصة
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 .ك ر  يف سفر أعمءل الرسل، واإلتحءح السء س عشرهذه القصة مذ     

 د لس قءم د د  رحالت كرازية:فءلرس ل     
 وججلير  قرب،(. ،األوىل كء ت يف منطقة آسيء الصغرى )حءلًيء تركيء 
   الثء يننة كء ننت  ىل الننس دننال  يف أورودننء، أو الننس مراكننجل. فيلننيب أواًل ث

 ك ر ث س وتسءل  يعي ودريية وأثينء.
 .والرحلة الثءلثة كء ت يف آسيء 
  اشننننن ءش أن ينننننذهب  لي نننننء يف أخنننننر أمنننننء الراد نننننة فعء نننننت  ىل رومنننننء النننننيت

 املطءف كسجني يف سالسل.
 

فب د اِ   ء  د لس الرس ل م  امل مة األوىل أثننء  الرحلنة األوىل. ورج عنه  ىل     
. وقنننع يف احلننننري  وال سنننءؤل:  ىل أينننن  ينننذهب كك هنننن  أ طءكيننننةيف  املركنننجل الرئيسننني

أي  االجتنءه ك فبندأ األمم  أل كل ال ءمل، فنلع  مدر  أ ه مدع  للعراز  لألمم، و 
 كرز هلء.و  سبق وي ءو  السفر للبال  اليت ،يصلي

وهنء ي جند مبندأ الك شنءف مشنيئة اهلل. فمنء حندث منع دن لس ي نين أن 
 اإل سءن ُمع  أن ي حري. يصلي وال ي لقى  رشء  ةد .

. تلى، واهلل تركه  ون  جءدنة. وأخنريًا دندأ اكءن م حريً ،د لس العءرز ال ظيم     
من ظنرًا أن يع شنف الطرينق  ىل  ،شي  دسيط، ي حر  يف  جتءهءت م ن عةيصنع 

، جينننندهء  ننننري ُم يننننأ  أو مغلقننننة. مننننء ال مننننل يف هننننذه الفننننيف . كننننءن يننننذهب ملدينننننة  
 يجد السفينة ُم طلة، وت  دة يف امل تالت.فيذهب ألخرى، 
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 وأخننريًا، مننع منننء  الصننال  والصنن م، ومننع هننذه ال حركننءت نننن ر ننم أ ننء أ ننرت،    
يَنء يف  .زته ملديننة  الطينة ننن أُعطنَي حلنممثل كرا رؤينء يف اللينل رَوَظَ نَرتن لِبُن ُلَس ُرؤن

«. !اعنبُننننرن ِ ىَل َمِعُدو ِي نننَة َوأَِعن نننء»الل يننننِل: َرُجنننَل َمِعنننُدوين  قَنننءئَِم َيطنلُنننُب  ِلَيننننِه َويَنُقننن ُل: 
نَنننء أَنن َ نننن يَنننء لِلنَ قننننِت طََلبنن نننء رََأى الرُّؤن رَُج ِ ىَل َمِعُدو ِي نننَة، ُمَ َحق ِقننننَي أَن  النننر ب  قَننندن فَنَلم 

ننننَرُهمن.ر )أع   ىل  ،(. فحننننءاًل، أخننننذ الطريننننق منننن  تننننرواس22-9: 20َ َعء َننننء لُِنَبش 
 ح  وتل فيليب. ، ىل  يءد ليس ،سءم ثراكي

 بدايات كنيسة فيلبي

وسننجءن فيلننيب.. ددايننة  والبدايننة ننننننن كمننء   ننرف ننننننن هنني ليديننة دءئ ننة األرجنن ان،    
 تبدو  ريبة.

يلفنننت  ظر نننء أ نننه مل ي جننند نمنننع للي ننن  ، هنننذا ي نننين أ نننه مل ي ننن فر اثنننىن عشنننر     
احلنند األ إل إلقءمننة نمننع( يف فيلننيب. أي ال ي جنند ي نن   يف فيلننيب، وهنن  ي نن  ي )

 والنننندليل علننننى هننننذا أن الرسننننءلة ال حتمننننل أي اق بننننءس منننن  ال  نننند القنننندجل. دنننن لس
مننع الي نن    ،فيبنندأ منن  اجملمننع ضننل الننبال  الننيت هبننء نمننع ي نن  ي.يفكننءن   الرسنن ل

 أواًل، ث ي ح ل لألمم. لعنه أطءع الدع   اإلهلية.

يف  أ ركنن ا أ ننه ي جنند  لننه  ننري األوثننءن.وعننندمء ي جنند وثنينن ن يطلبنن ن اهلل، أي     
د دمء دقي الرس ل د لس عد  أينءم ء  ا ي جم  ن عند الن ر للصال . و األ لب ك

نَنننء ِ ىَل َخنننءرِِج ي ويع شنننف ك ء تنننه، يقننن ل الع نننءب ريصنننل نننبنِت َخَرجن َويف ينَننن نِم الس 
نننَنء وَُكن نننء  َُعل نننُم  نننر ، َحيننننُث َجنننَرِت النَ نننءَ ُ  أَنن َتُعننن َن َتنننالََ ، َفَجَلسن النَمِدينَنننِة ِعنننننَد  َن ن
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َ َم نَ .  (.22: 20ر )أع الن َسءَ  الل َ ايت اجن

عرفن ا  لنه  سنرائيل، لعن   الذي  أي ،كء  ا م  رالدخال ر   ءلًبء أولئك النسء     
منننت لس يعل م ننم، أ فنن ح قلننب ليديننة، وآمل ينضننم ا رمسيًننء للي   يننة. وملننء دنندأ دنن  
 دءملسيح. هي أول أعضء  كنسية فيليب.

هننُؤاَلِ  الن ننءُس ُهننمن َعِبيننُد »تقننءوم وتقنن ل: ر ،ث تب نن  م جءريننة في ننء روح عرافننة    
َننناَل،ِ اهلِل النَ لِنن ، ال نننِذيَ  يُننَننءُ وَن َلُعنننمن ِدَطرِيننِق اخلن (. العلمنننءت 21: 20ر )أع «.ي 

ظءهريًننء ال ي جنند هبننء خطننأ، لعنن  دنن لس الرسنن ل رفننع أن  نندم الشننيطءن قضننية 
 اإلجنيل. 

حي ءج ل مييجل روحي. أل ه ل  تغءضى دن لس عن  هنذا، ينأيت  األمر دءلطبع هذا    
الشننيطءن أخننريًا، ويضننرب كننل ال مننل الروحنني. لننذلك أخننرج الرسنن ل دنن لس هننذه 

افننة مشن  ر ، وأتنحءهبء كنء  ا ي عسنب ن منن  النروح من  اجلءرينة. ولعن نء كء نت عر  
، ورا  عراف  ننء. لننذا هءجننت املدينننة كل ننء علننى الرسنن ل دنن لس، وأخننذوه مننع سننيال

 ووض  مء يف السج .

 سجن فيلبي

نُج  ُ نَ  اهلَل، َوُيَسنب َحءنِ  ُيَصنل َيءنِ  َوِسنيالَ  دُن ُلسُ  َكنءنَ  الل ينلِ  ِ صنفِ  رَوحَنن َ       َوالنَمسن
ننننَمُ   َنُ َمء. َفَحننننَدثَ  ِ ، َأَسءَسننننءتُ  تَنجَلعنجَلَعننننتن  َحنننن    َعِظيَمننننةَ  زَلنجلَلَننننةَ  دَنغن َننننةً  َيسن ننننجن  الس 

َءلِ  يف  فَء ننَفَ َحتن  ِميِع.ر  قُنُي  ُ  َوا ننَفع تن  ُكلَُّ ء، األَدننَ ابُ  احلن  اجلَن
 (. 10-13: 20)أع 
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ءن، فءأل سننب كننءن يف الدولننة الرومء يننة قننء  ن أ ننه  ذا هننرب سننجني منن  سننج      
ءن فيلننيب واألشننرف لننه أن يق ننل  فسننه، ال أن ين ظننر احملءكمننة. لننذلك مسننك سننج  

ِسنننَك َشنننينًئء َرِ ي نننءك أَلن  »السنننيف ليق نننل  فسنننه، لعننن  دننن لس  نننداه: ر َ نننلن دِنَنفن الَ تَنفن
يَ نَنننء هُ نَنننءك (. ودننندأ يعلمنننه عننن  املسنننيح، فننن م  دءملسننننيح، 14: 20ر )أع «.عَِ

وأخننذ دنن لس م ننه  ىل دي ننه، أل ننه كننءن ي ننءين منن  الضننردءت واجلراحننءت الشننديد  
 اليت ت رض هلء.

 األمل الشديد ك  هذا كيف لب لس وسيال أن يسبحء وسطولع ،      

 .رز األمني الذي ال حييد ع  هدفه.من ذج فءئق للعء حن  أمءمهنء 
   ..تءرت فيليب هي كنسية الفرح وسط األمل ،الذي دهو 

   ..ألن اإلجنيل ُقدم هلء د مخضءت كءرز
   .  الفرح وسط اآلالم يف األرض.علَ أَ 

  ككالسر يعم  وهنء    

لعننننه يف فيلنننيب تنننأمل دشننند ،  .كثنننري  دءإلجنينننل لس مننن  قبنننل لنننبال   كنننرز دننن  لقننند    
ح يف  صنف اللينل كنءن يسنب    ،األمل كل هنذا   ت عليه ضردءت كثري . ووسطضِ وُ و 

هنذا السنر اإلهلني  ،األرض هنذه مبنين علنى  لبنة   منة املسنيح. وأ غنرس يف ،دفرح
 الذي  ص اإلجنيل.. الفرح وسط األمل.. 

 أ ء ليست  معء ية دشرية، لعن ء عطية  هلية مرتبطة رأًسء دءإلجنيل.     



32 
 

   .كنيسة الفرح المتألم.  ..ولذلك صارت هذه الكنيسة
  .رسالة الفرح المتألم. ..وصارت هذه الرسالة

 وأفعنننءر يف النننذه  فقنننط، مل ،وألن أجنينننل هنننذه األينننءم هننن   جنينننل م ل منننءت    
 أخذ كل عطءيء اإلجنيل.  مع  م  

ءليفكيجل علنننى أن رسنننءلة فيلنننيب هننني رسنننءلة فننن وهنننذا منننء أشنننرت  لينننه يف املقدمنننة.    
 الفرح فقط، جي ل ش ب اهلل ي ثر عند م اج ة األمل.

 إلالهي للكنائس رسمالتنوعات 

امللفنننت هننننء، أن الرسننن ل دننن لس خننندم هنننذه العنيسنننة مننن  خنننالل السنننج ..     
 ود ث هلء دءلرسءلة م  خالل سج  أخر..

كننننل  اهلل يف الرسننننم اإلهلننني، وكيننننف أ نننه  وهننننء أيًضننننء ي عشنننف لنننننء عمنننل 
ر واحنند  منن  كنيسننة ُمقءمننة يف معننءن  مننء، هلننء مقصنند  هلنني، لعنني ُتظِ نن

  تن عءت   مة اهلل ومشيئءته.

الننننننذي  اس شنننننن دوا  .كنيسننننننة الشنننننن دا  والقديسننننننني  ،كنيسووووووة مصوووووورف ننننننذه     
م ا حيننننءهتم قبننننل حنننن  أن يقنننند   ،منننن  عظننننم ةبنننن  م للمسننننيح ،س شنننن ء  دننننءطيناِ 

 س ش ء  الف لي. دءالِ 

هنذا النسنك الشنديد مبءلغنة،   يجنة ألي يف قند ينرى النب ع ودءلر م م  أ نه     
      و ع ته هلذه العنيسة. ،احنراف  فسي. لع  هذا ه  سر اهلل



33 
 

حءملننة البشننءر   ،كنيسننة كننءرز . تننذهب ألفريقيننء وآسننيء  ،كنيسووة أوروبوواوهننذه     
 ،س شن ء  واملن ت منن  أجنل العنراز . هننذه كنيسنة األدعننءرحنن  االِ  دءذلنة املفرحنة.

 هذا سرهم. و 

 دنننءلنقص األخنننرى تننن  م كنيسنننة كنننل ننننننن جسننندية ودأفعنننءر ننننننن اآلن ولألسنننف    
 .السمءوي ال ن ع نرى، سالسر نرىس أعيننء، فُ حت ل  لع  .واخلطأ

 الرسم إلالهي لكنيسة فيلبي

 سننج  خننالل فمنن  .امل ننأمل الفننرح كنيسننة هنني اهلل رسننم يف فيلننيب كنيسننة ، ًذا    
 .د لس الرس ل أمءم مغلقة كء ت اليت املدينة يف ال مل أد اب فُ حت فيليب،

 اق بلنت أل نء أورودنء، يف للمسنيحية دءلنسنبة جل ُُمي ن اعء نة فيليب كنيسة وحتظى    
 منننر  وزارهنننء. م31 سننننة الرسننن ل دننن لس  خل نننءفقننند . أورودنننء يف  جنيلينننة  ب نننة أول

 الرسننل أعمننءل سننفر يف مننذك ر هنن  كمننء م،31 عننءم سننن ات الننس د نند أخننرى
 يف أَُخننر، سنننني الننس ود نند. لع ر ثنن س الثء يننة الرسننءلة ك ننب ومن ننء ،(12 أع)

. العنيسننة تأسنيس من  سنننني عشنر د ند أي. الرسنءلة هننذه هلنم ك نب م،01 عنءم
 . قيصر ديت  ىل وتل ح  خالهلء أم د اإللءن أن وواضح

، ود ننندهء      ألي الرومننننءين القنننء  ن جتنننرجل أسنننءس علنننى االضنننط ء  دننندأ دسنننن نين
 الشن دا ، لعنل ُوج نت النيت ال  منة وهني. الرومء ية األوثءن عبء   خبالف عبء  
 أندنننن م نننميعل   دننن لس الرسننن ل دننندأ لنننذلك .واآلالم االضنننط ء ات دننندأت وم  نننء

 .خم لف انظءر رؤي ه يةكيفيُري م  و  لألمل، ي شج  ا
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رومننء  ه األول يفسننجن فننيف  ك ب ننء خننالل. كءتب ننء دننءلطبع هنن  الرسنن ل دنن لس    
ولعنن  ال  إلثبننءت هننذه امل ل مننءت، عدينند  ت جنند  راسننءت. ودننءلطبع م01سنننة 

 .   اعي لل طرش هلء

ع  ننننه حءمننننل ل ،أ ننننه  عنننن  منننن  اإلقءمننننة خننننءرج السننننج  سننننءدًقء، وكمننننء ذكر ننننء    
الثء ينننة، عنننندمء قُنننبع علينننه قبنننل  هسنننجنللجنسنننية الرومء ينننة. وذلنننك خبنننالف فنننيف  

 س ش ء ه.اِ 

السبب الظءهري لع ءدة الرسءلة، ف   تقندجل الشنعر ألجنل تقندمءهتم  ع  أم ء    
 (.  24-22: 2امل عرر . وهذا مذك ر يف اإلتحءح الرادع )يف 

 فيلنننيب يُننندعى رأدفنننرو تسر. وكنننءن اثءدنننة فقننند كنننءن هننننء  خنننء م مشننن  ر يف    
أدفننرو تس اننرض  قريننب  مننرضَ  حلقننة ال تننل دننني الرسنن ل دنن لس وكنيسننة فيلننيب.

 وأيًضننء للفيلبي ننني أ فسنن م. لعنن    ،حننجلن شننديد لبنن لس يف سننببتت، ُمننء منن  املنن  
أن يرسنل ا أدفنرو تس  يف اهلل تنع م ه م ججل ، وشنفءه وأقءمنه من  مرضنه. ففعنروا

نننةُ  ي  نننجلى دشنننفءئه، عننني ل دءل طءينننء واهلبنننءت للرسننن ل دننن لس يف سنننجنه درومنننء. لم 
 وليطمئ  الفيلبيُّ ن على أخبءر الرس ل د لس.

ء وتل أدفرو تس للرس ل د لس، وقدم لنه اهلندايء وال قندمءت. أدقنءه م نه فلم      
يشننعرهم، وأيًضننء  ة للعنيسننة يف فيلننيب.حنن  ينن مع  منن  ك ءدننة رسننءل ،أيننءم قليلننة

 يب ث هلم دعلمءت أخرى. 

فنني الظننءهر يرسننل  جءدننءت ل سننءؤالت أو فوهننذا مننن   عننند الرسنن ل دنن لس،     
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الر ، يبدأ يعشف للمؤمنني أد ء  جديند  عن  مشءكل تُ رض عليه. وم  خالل 
ننن  حقيقننني و ائنننم ق احلينننء  الروحينننة، ويُ جننند حنننلاحلينننء  يف املسنننيح. وهنننذا منننء يُ م 

 للمشءكل.

 ديناميكية مواجهة املشاكل والنمو الروحي

والننيت  ف ننذه أيًضننء واحنند  منن  األمنن ر املفقنن    حءليًننء.وهنننء لنننء ت ليننق ووقفننة،     
يف و ، اإلهلني يف الرسنم ،سنب اإلجنينلحبيف رؤي ننء لألمن ر خ الفننء تعشف مندى اِ 
 يف عطءيء اإلجنيل.و أسل ب العراز ، 

 فننيفض،  .حل ننء دأسننل دنء اخلننء، مننء،  بنندأ يف عننندمء   اجننه مشننعلة  نح  فنن    
 هذا أسل ب أرضي. ن يئن ن، واخلدام يقيفح ن.  ب. فءملخدومجنر  و ر،  فع  و 

 دنءلطبع كنءن يف العنيسنة، منء ي اجنه مشنعلةً  الرس ل د لس عندمء كءنولع       
يب ننث هلننم دننءلر . ال ي جءهننل تسننءؤالهتم قطً ننء، ولعنننه يُنندر  قبننل أي شنني ، أن 

  فيننننه الننننروح القنننندس أن هننننذه الننننذي يُ لِنننن املنءسننننب، هننننذا هنننن  ال  قيننننت اإلهلنننني
 املسنيح، وعمنق جديند فينه. العنيسة قد تءرت ُم ينأ  وُة ءجنة لنقلنة جديند  يف

لننننننأل كننننننل الننننننذي هنننننن  الننننننذي يشننننننفي حبننننننق، و  النقلننننننة، وهننننننذا ال مننننننقه ألن هننننننذ
ح يءجنننءهتم، وينننر  علنننى كنننل تسنننءؤالهتم. وهنننذا هننن  طرينننق النمننن  احلقيقننني النننذي اِ 

 تغردنء عنه حءلًيء.

 .ء مشننننءكل دشننننريةفءملشننننءكل الرع يننننة عننننندمء حُتننننل دأسننننل دنء األرضنننني، جن ل نننن    
 ج  نء ملشءكلنء األرضية. م ا طريقة تجل ا  وت فءقم.  ءًمء مثلالن يجة أ ء و 
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تبنندأ األمنن ر ث ب، فنبنندأ  قننيفح وجنننر   .اًل لنندينء مشننعلة اق صننء ية يف مصننرمننث    
ت حس ، ولع  د د فيف ، تظ ر الن ءئ  ال عسية. ي حس  جء ب، لع  املشن د 

 ال ءم يجل ا  س ً ا. 

يف  هنننم  ال  ذا ُوِجننند أفنننرا  لننندي م  هلنننءم مننن  النننروح القننندس، حننن  مننن  النننذي     
عمنننء هننن  منننذك ر يف رسنننءلة م  لمننننء دننن لس فال نننءمل، ألجنننل تيسنننري حينننء  البشنننر. 

النننننروح القننننندس يُ طننننني م اهنننننب  ،  ن(21كننننن  2سننننن ل األوىل  ىل ك ر ثننننن س )الر 
أعمنننءل أيًضنننء خننندم  ء الداخلينننة، و  مننن  أجنننلم اهنننب للعنيسنننة فيمننننح  .وأعمنننءل

 . وذلننننكمشننننءكله وحننننل ،ح يءجءتننننهل سننننديد اِ  ،هلءمننننءت  هليننننة( لل ننننءمل هليننننة )أي اِ 
  ُمدركني لرسءل  م حن  اآلخري .دشرال وج   أمنء  ومسيحيني

أسننننل ب ُمراضننننء  األخننننري ، د ضنننن م أو كل ننننم، ال يُثمننننر وال يُننننريح. ألن  ًذا،     
 ليق حم ويش ل املشعلة مر  أخرى. ،من ظر ألي ثغر و  ُم أهب عدو اخلري

   .فءلطبي ة البشرية ال تعف ع  اآل ني.
   ..دءملش د كله أمءم اهللوأرتقي  ..أرفع عيين لف شلع  عندمء 

   .واجتءه. ..رؤية أوضحو  ..أجد   مة أكرب
   .سبب دركة آلخري  ح يل. حين ء وأك ن

 .و نم  يف الروح. ..تسءعخ نءش  ىل اِ واالِ  ..ت ح ل الضيقة  ىل دركةو 

 ف لنننه الرسننن ل دننن لس. ف نننندمء كء نننت العنيسنننة يف رسنننءلةو  قننند سنننبق وهنننذا منننء    
، واجننننه دنننن لس األمننننر دءلنننندخ ل أكثننننر  ىل (0)عننننب  رتنننندا ال ربا يننننني يف حءلننننة اِ 
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 .هذه رتدا وددأ يعل م م ع  أم ر عءلية جًدا، ر م حءلة االِ  .األعمءش

  ..هبذا الشعل ،هذه رتدا ل  عرفنء كيف  ُ ءه مشءكل االِ  آهِ 
   .ذب اآلخري . املسيحية اجلءذدية لعي جت ام لعت ل  وآهِ 
   .من   اإلجنيل. ..دغري هذا املن   ،هذا الثقب أدًدا  ءهل  يُ ف
   ..ظفر والغلبةلعنه يُ ل  ال ..سد الثق به   اهللليس عمل ف
  ..ك سءح روحهواِ  ..  صءر الن مةاِ 
 .. جنيلهِاس  الن و  ..مشيئءتهت ميم و 

وُلي نننجل أ نننه  تسنننءؤالت، يننندر  أينننة  نننندمء كء نننت تنننر  للرسننن ل دننن لسفوهعنننذا،     
ب نند أخننر ل م ننم ويأخنذهمر  علي ننء سنريً ء، ث يعل  وقنت للنمنن  الروحني. فيبنندأ دنءل

 جءدءتننننه، يبنننندأ قلننننب م  ح، ويف طريننننق الننننروح. وعننننندمء ي لقنننن نيف النمنننن  يف املسنننني
يق بلننن ن الن منننة، ف  لننني م مننن  خنننالل الرسنننءلة. يل  نننب فننني م، والن منننة تبننندأ تنننأيت

تفءهننننة  ن يف د نننند روحنننني أخننننر. وينننندرك نو رجنننن ن منننن  حءلننننة احلننننبس، وينننندخل  
أن  قنند أخذتننه منن  وقننت وج نند وتننراع. وُلي ننجلون األفعننءر الننيت أُِخننذوا في ننء، ومننء

و عننننننن هتم الُ لينننننننء يف املسنننننننيح أعظنننننننم، اإلجنينننننننل أعظنننننننم، و ملعننننننن ت اهلل أعظنننننننم، 
 أعظم، وحن  فيه أعظم م  من صري .  ومسيح م

فننني وسنننط ف كنيسنننة فيلنننيب. ءمنننل الرسننن ل دننن لس منننع  ت ،أيًضنننء دننننفس العيفينننة    
د ند اإلشنءر  لل بنءت واهلندايء، و ذ كءن االضط ء  قد ددأ دءلف ل. وم  آالم م، 

س  ضنننح يف دقيننة الرسنننءلة. وسنننذهل مننن   نننىن  ،دنندأ يعل م نننم عنن  أهنننداف كثننري 
 العشننف عنن  شننخص املسننيح، أو مننء  ننص العشننف عنن هننذه الرسننءلة، سنن ا  في



41 
 

طريننق الروحنني، كمننء أشننرت سننءدًقء. م مننة جننًدا للنضنن  يف الو  ،عالمننءت عجيبننة
 أسءسءهتء الع ءدية ُكِ بت يف هذه الرسءلة. ،فعثري م  املبء ئ ال ظيمة
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هنننذا هننن  اجلنننجل  األهنننم واألكنننرب يف هنننذه الدراسنننة. فخصنننءئص الرسنننءلة حتننن ي     
 األم ر الروحية املبءشر  الالزمة حليءتنء. 

 ولدينا خمس نقاط أساسية:    
 رسءلة الفرح يف ال  د اجلديد. .2
 الفرح امل نء م مع األمل. .1
 النم ذج الصحيح للحيء  املسيحية. .2
 شخص املسيح يف رسءلة فيليب. .2
 اإلخال  املرتبط داله ت املسيح.سر  .3

 . رسالة الفرح في العهد الجديد1

مننننننر  )حبسننننننب  20 ىل  22تعننننننررت كلمننننننة رالفننننننرحر يف هننننننذه الرسننننننءلة منننننن      
امليفا فنننءت(. وال ت جننند رسنننءلة أخنننرى يف الع نننءب املقننندس، تعنننررت في نننء كلمنننة 

 واحد  اثل هذا ال د ، لذا فقد أُعُ ربت رسءلة الفرح.

ءج ملجلينند منن  الدراسننة. لننيس هبندف تغذيننة ال قننل، لعنن  هبنندف تَ لُّننم وهننء حن نن    
شعل الفنرح من  خنالل كلمنة اهلل. ولعني أسن طيع أن أُمي نجل أ ن اع الفنرح: هنل هن  
فننننرح جسننننداين، منننن  أسننننل ح أ ننننء ك أم هنننن  فننننرح روحنننني، لننننه مصننننء ره و شننننءراته 

 الع ءدية ك 

ودذلك أت ل م كيف تنضبط حيءيت على املقنءييس اإلهلينة الع ءدينة للسنل كيءت     
املسيحية. فءلفرح ُمع  أن يصبح   ع من  اهلنجلل، أو ااِلسن لطءف البشنري. لعن  
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 الفرح يف هذه الرسءلة ذُِكر يف الش اهد ال ءلية، ويف ِاجتءهءت ةد  .

 أ. الفرح في الصالة ألجل الشركة في إلايمان

ننننُعرُ  ننننرِي ُكننننل   ِعنننننندَ  ِ هلِنننني رَأشن ًمء أَ نِعيَننننيِت، ُكننننل   يف  ِ ي ننننءُكمن َ ائًِمننننء ذِكن  ُمَقنننند 
لِ  الط لنَبةَ  يِ ُعمن  أَلجن ، ِلَسَببِ  عَِ يلِ  يف  ُمَشءرََكِ ُعمن  دَِفرَح   ينَن نم   أَو لِ  ِمن ن  اإِلجنِن
 (.3-2: 2ر                                            )يف .اآلنَ  ِ ىَل 

ف احننند  مننن  أسنننبءب الفنننرح هننن   خننن ل آخنننري  يف اإللنننءن. وعنننندمء ُيصنننلي     
الرسننن ل دننن لس مننن  أجل نننم ا اظبنننة واسننن مرار، هنننذا يسنننبب لنننه الفنننرح. ف ننن  فنننرح 

 مرتبط دءآلخري ، ودءلصال  م  أجل الشركة يف اإللءن.

 ب. الفرح بِامتداد إلانجيل واملناداة به

ننننرَ  رَفَمننننءَذا  ننننه   ُكننننل   َعلَننننى أَ  ننننهُ  َ ينن  يُننَننننءَ ى حِبَننننق   أَمن  دِِ ل ننننة   َكننننءنَ  َسننننَ ا َ  َوجن
 ينَننُؤولُ  هننَذا أَن   أَعنلَننمُ  أَينًضننء. أَلين   َسننأَفننرَحُ  دَننلن . أَفننننرَحُ  أَ َننء َوهِبننَذا دِءلنَمِسننيِح،

 النَمِسيِحر َيُس عَ  ُروحِ  َوُمَؤاَزرَ ِ  ِدطَلنَبِ ُعمن  َخاَل،   ِ ىَل  يل 
 (.29-24: 2)يف 

فسننن ا  َمننن ن كنننء  ا ي ظننن ن يف فيلنننيب دءإلجنينننل، ف لننن ا هنننذا كنننن ع مننن  ااِلم ننندا      
ل مننل الرسنن ل دنن لس. ولننيس عنن   ننري  أتننيلة علننى امللعنن ت، دننل ُمع سننبة منن  
ُم لم نننم دننن لس الرسننن ل. وتنننن  ا هنننذا األمنننر د لقءئينننة. أو حننن  َمننن ن تنننن  ا هنننذا 

 ور بة يف أخذ معء  ه. األمر دس    ية، كن ع م  ااِلس  جلا  دءلرس ل د لس،
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فم  امل روف، أ ه كء ت هنء  نم عة من  الي ن   امل نصنري ، والنذي  أ عن ا     
الرسنننن ل دنننن لس دشنننند . وكننننء  ا يالحق  ننننه يف كننننل معننننءن يننننذهب  ليننننه، لي ننننءع ا 
رسنننننءل ه، ويُقنننننءوم ا عملنننننه. وأحيء ًنننننء كء نننننت هنننننذه املقءومنننننة تنننننأيت دثمنننننءر، و  نننننءئ  

 ععسية.

ل هذه املقءومة، طءملنء كء نت ختندم قضنية اإلجنينل، ولن  علنى الرس ل د لس قَبِ     
حسءب  فسه. وهذا يعشف لنء ع    عية قلبه امل جند واملعنرس، واململن    نري  

 وأمء ة ل جنيل. وهذا سبب أخر لفرحه.

ولننننالحظ أن كنننل األمننن ر املسنننببة للفنننرح عنننند الرسننن ل دننن لس ننننننن حننن  اآلن ننننننن     
 واخلدمة. وهذا د عس أفعءر ء وختيالتنء ع  الفرح. مليئة دءل  ب واجل ء  

 ج. الفرح من أجل خدمة القديسين، والِانسكاب عنهم

  دم ن هذا اهلدف: ثالثة شواهدولنء هنء     

نننِل . ر1 نننيِ ُعمن أَلجن ُعنننُث َوأَدننَقنننى َمنننَع عَِ فَنننِإذن أَ َنننء َواثِنننَق هِبنننَذا أَعنلَنننُم َأين  أَمن
 (.13: 2ر                           )يف َوفَنَرِحُعمن يف اإِللَءنِ تَنَقدُِّمُعمن 

نننِ َ ءَ  أَنن أَ نطَلِنننَق فنننرب م ِاشننن  ء  القنننديس دننن لس أن ينطلنننق للمسنننيح: ر     يلَ اشن
ا َوَأُك َن َمنَع النَمِسنيِح، َذاَ  أَفنَضنلُ  (. لعننه ِاخ نءر أن يبقنى يف 12: 2ر )يف .ِجند 

ءعبننننه، منننن  روح ةب سننننة، واِ طالقننننة ُمقينننند ، وِاح مننننءل اجلسنننند، دعننننل تَِب ءتننننه وم 
 لألمراض والسالسل واجملءهد . 
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وألجل تقدُّم اآلخري  يف اإللءن، وتشجي  م، وفرح م، فض نل أن ي نأمل  هن ،     
 لعي يفرح اآلخرون.

َم ِننن ِ لَنننءِ ُعمن  َذدِيَحنننةِ  َعلَنننى أَينًضنننء أَ نَسنننِعبُ  ُكنننننتُ  َوِ نن  . رلِعن نننيِن 2  ِه،َوِخدن
ننننرَحُ  أَُسننننرُّ  ننننُرورِي َ  أَ ننننننُ من  ُك  ُنننن ا َعيننِننننهِ  َأعنَ ِنننننَي. َوهِبننننَذا َمَ ُعننننمن  َوأَفنن  أَينًضننننء َمسن

 (.24-21: 1ر                                    )يف .َمِ ي َوافننَرُح ا

 هذه آية م  أروع اآليءت اليت تُفِ منء فعر املسيح ع  اخلدمة.    

فءلعلمننءت هنننء مق بسننة منن  مشنن د يف ال  نند القنندجل، مننذك ر يف اإلتننحءح     
اخلنننءمس عشنننر مننن  سنننفر ال ننند  مل سنننى الننننيب. ف نننند تقننندجل العنننءه  للنننذدءئح يف 
اهليعنننل، الدننند لنننه أن يسنننعب علنننى الذديحنننة مقننندار ةننند  مننن  اخلمنننر. مثنننل ردنننع 

 ننننن ع اهلنننننني، أو ثلنننننث اهلنننننني، وهنننننذه مقنننننءييس م روفنننننة. وتجليننننند أو تقنننننل حبسنننننب 
 الذديحة، س ا  كء ت م  الثريان، أو اخلراف، أو  ري ذلك.

والعلمنننة رأ سنننعبر هننننء، هننني  فسننن ء املسننن خدمة يف سنننعيب اخلمنننر علنننى     
الذديحننة. فءلرسنن ل دنن لس يسننعب حيءتننه، يف اجملءهنند ، حنن  أن جسننده وطءق ننه 

 وكيء ه ينحلُّ ا م  أجل ذديحة اإللءن. 

وهذا ألن اإللءن ذديحة، هلنء حتديندهء الع نءح ال اضنح. وعلنى كنل خنء م أن     
يف ننم وي نني هننذا املشنن د  ءًمننء. فعمننء أن الصننال  ذديحننة، واحملبننة ذديحننة، هعننذا 

 أيًضء اإللءن ذديحة. فمء أن يبدأ اإللءن احلقيقي، ح  تبدأ الذديحة.
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ر ال عنن ي  اإلتننحءح اخلننءمس والصنن ر  اجملسننمة هلننذه الذديحننة، جننندهء يف سننف    
عشنننر. ف نننندمء قننند م  دنننراهيم ذديح نننه، جتم نننت علي نننء اجلننن ارح ل ن شننن ء. فمنننء أن 
يبنندأ اإل سننءن يف اإللننءن، ويف تب يننة املسننيح، حُي سننب ذديحننة. ألن طريننق املسننيح 

لِنَك مُنَنءُت النيَنن نَم ُكل نُه. قَنضيق، وتب ي ه ذديحة. كمء ه  مع ن ب: ر دن ألَ ن نَنء ِمن ن َأجن
َنء ِمثنَل َ َنم   دنحِ  ُحِسبنن  (.  11: 22.ر )مجل لِلذ 

فبمجننر  أن ُتسنن  ل  ذديحننة اإللننءن يف الننروح، تبنندأ اجلنن ارح يف  شنن ء. فب نند     
البداية النُم ء ة دءلن مة، واململنؤ  تشنُجع وفنرح. تبندأ حءلنة من  ااِلرتندا  والضن ف 

 ك اجلننن ارح أتنننت وال شنننعك وااِلرتبنننء ، وهتنننبط النننروح ألسنننفل. منننء النننذي حننندث
ل ننن ش ذديحننة اإللننءن. وأينن  احلننل ك احلننل عننند  دننراهيم،  قننف و جلجننر اجلنن ارح، 

 ح  ل  سقطنء م  اإل ء  واإلعيء  يف  ءية األمر.

وهعننذا ف ننل الرسنن ل دنن لس، تشنند  يف ج ننء ه، لعنني حيفننظ ذديحننة اإللننءن،     
 حيءته كل ء. ويجلُجر اجل ارح عن ء. كءن ينسعب شيًئء فشيًئء، ح  ِاحنالل

وقنند اسنن خدم  فننس العلمننة مننر  أخننرى، وهنن  يف السننج ، قُبيننل ِاس شنن ء ه.     
اَليل َقدن َحَضَر.ر َعُب َسِعيًبء، َوَوقنُت احنِن  (.  0: 2يت 1ر )فَِإين  أَ َء اآلَن أُسن

 هذه هي مسري  أي خء م مدع  حلفظ الذدءئح.. 
 .  الدد أن يصري سعيًبء.. والدد أن ينحل تدرجيًيء.

 ولكن هذا السكيب اًِلنحاللي.. 
 يُنشئ في قلبه فرحاا حقيقياا..
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وهلذا حيث الرس ل د لس الفيلبي نني أن يشنيفك ا م نه يف الفنرح، أل نه ُوِجند َمن ن     
ولي قندم هن  يف طريقنه ننننن ،  دم ذديحة  لء م، وحيفظ ء. فلي قدم ا هم يف اإللءن

 م طنه السمءوي، ويفرح ا مً ء. طريق ااِلحنالل نننن  ىل أن ي     ىل

ِليلِني، اثننُب ُن ا . ر3 َ ءَش  ِلَينِ من، يَنء ُسنُرورِي َوِ كن َ يت اأَلِحب ءَ  َوالنُمشن ِ ًذا يَء ِ خن
 (.2: 2ر                            )يف هَعَذا يف الر ب  أَينَُّ ء اأَلِحب ءُ .

 ضن ع سنروره. ف نم كءل نءج علنى فءلرس ل د لس ي  نرب املخندومني  كليلنه، وم    
أَلنن َمن ن ُهنَ  َرَجءُؤ َنء رأسه، هم كرام ه واِف خءره. وكمء قءل يف رسءلة تسءل  يعي ر

ننننُ من  ِليننننُل افنِ َخءرِ َننننء  أَمن َلسن أَ ننننننُ من أَينًضننننء أََمننننءَم َردن نَننننء َيُسنننن َع النَمِسننننيِح يف  َوفَنَرُحنَننننء َوِ كن
 (.  29: 1تس 2ر )نَِيِئِه 

َمن ن دم ا يف الروح، يفرح. و ن ا  عس ا، حينجلن. فحيءتنه ارتبطنت هبنم. رفل  تق    
 (.19: 22ك  1ر )َيضنُ ُف َوأَ َء اَل َأضنُ ُف  َم ن يَن نثُنُر َوأَ َء اَل أَلنَ ِ ُب 

 د. الفرح بالوحدة بين أعضاء الجسد الواحد

نِلَيَة )ت جلينة( َكء َنتن  ِ نن . النَمِسنيحِ  يف  َمء 1َوعنَظ )تشجيع( َكءنَ  رفَِإنن  َتسن
2 

َشنننء َ  َكء َنننتن  ِ نن . النننرُّوحِ  يف  َمنننء َشنننرَِكةَ  َكء َنننتن  ِ نن . لِلنَمَحب نننةِ  َمنننء َورَأنفَنننَة،  َأحن
ُمننن ا َ ِعننننُروا َحنننن    فَنَرِحنننني فَنَ م  ننننرًا تَنفن  دِنننننَنفنس   َواِحننننَد َ  َةَب ننننةَ  َوَلُعننننمن  َواِحننننًدا ِفعن
َ ِعرِي َ  َواِحَد  ،  (.1-2: 1)يف                    َواِحًدار      َشينًئء ُمفن

                                                           
2
 حبسب األتل الي  ءين  

3
 الي  ءينحبسب األتل   
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تقنندُّم أعضننء  اجلسنند يف ال حنند  يُنشننئ فننرح. عيُ نننء اخ ننرب هننذا، يف أوقننءت     
ال حنند  وال نننء م،  شنن ر يف أروحنننء دءلربكننة والفننرح. و ن ُكِسننرت ال حنند ،  شنن ر 

 دءحلجلن وجتءرب  دليس.

كنءن وعنظ   وفنرح دن لس الرسن ل يع منل دِء   نء  كنل األهنداف دءل حند . فنإن    
وتشجيع لآلخري ، فلنحفظ ضمءئر ء، ولريسخ يف أعمءش قل دنء أ ه  ندم وينؤول 
لل حد .  ن كء ت خدمءت لل  جلينة، فل  نُدف لل حند .  ن كنءن عمنل ربنة  نءدع 
منننن  أحشننننء  م حننننننة، فلنننن حفظ ال حنننند . ودءإلعننننءل أي  نننن ع منننن  اخلنننندمءت أو 

 ال طء ات، أدًدا ال يع ن على حسءب ال حد .

حيء ًء  نسى، و ُ ل ي اخلدمة ف ش ال حد ، ف جرح اخلدمُة ال حندَ . هنذا ضند أ    
اإلجنينننل. فءل حننند  أواًل، ث اخلدمنننة. و ذا َكسنننَرت اخلدمنننُة ال حننندَ ، فننندواف  ء  ًذا 
جسنننندا ية. ضننننمءن أن تعنننن ن اخلدمننننة منننن  اهلل ودننننءلروح، أن ال َتعِسننننر ال حنننند . 

 اهلل، وت ميم ء يع ن دأسل ب روحي.ودءل ءيل تع ن اخلدمة حق ء م   بع  را   

 ه. الفرح بالخدام ألامناء وتضحياتهم

َفرِ   ِلَينُعمن  رفََأرنَسلنُ هُ  َرُح نَ  رَأَيننُ ُم هُ  ِ َذا َح    ُسرنَعة ، دَِأون  أَ َنء َوَأُكن نُ  أَينًضنء تَنفن
، ِدُعنننل   النننر ب   يف  ُحجلن ًنننء. فَنننءقننبَنُل هُ  أَقَنننل    .ِعننننندَُكمن  ُمَعر ًمنننء ِمثننلُنننهُ  َولننننَيُع ن  فَننننرَح 
نلِ  ِمن ن  ألَ  هُ  ِسنِه، خُمَنءِطرًا النَمن نَت، قَنءَربَ  النَمِسنيحِ  َعَمنلِ  َأجن  جَينبُننرَ  ِلَعنين  دِنَنفن

َمِ ُعمن   ُنقنَصءنَ   ر                             .يل  ِخدن
 (.22-14: 1)يف                                                    
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دنننءحلق منننء أحلنننى اإلطنننءرات املسنننيحية يف ال القنننءت واخلدمنننة. ومنننء أحلنننى أن     
ي  لمذ اإل سءن على العلمة، د عي واِ  بءه ومثءدر . وشيًئء فشيًئء ُيصح ح أسنءليبه 

 على مء ي ل مه روح اهلل له، وُ ِضع  فسه إلعال ءت العلمة املقدسة.

ء م األمنني لعنيسنة فيلنيب، ف نء د لس الرس ل ي حدث ع  رأدفنرو تسر، اخلن    
 الذي م  أجل اخلدمة قءرب امل ت.

فإن ُوِجد خء م أمني، جيب أن أضن ه يف العرامنة. وأن أُوظ نف منء أملعنه من      
طءقنننءت و معء ينننءت، خلدمنننة قصننند مشنننيئة اهلل يف حيءتنننه، وحينننء  َمننن   ننندم م. 

 وهذا يُفر ح قلب اهلل، وقلب اخلء م أيًضء.

نننن اخلنء م ال ننءملي ننننن يُ تني أعضننء  كنيسنة فيلننيب دنأدفرو تس نننننن ودن لس الرسن ل نن    
اخلننء م احمللنني نننننن لننئال يُ َضننم حقننه. ويُنننب  م أن مرضننه لننيس كننأي مننرض عننء ي، 
لعنه مرض أُحُ ِسب يف  ظنر اهلل ذديحنة عنن م، عن  خندم  م وخدمنة امللعن ت. 

ظ. ودءل ننءيل ويُفِ م ننم أن مننرض أدفننرو تس وذديح ننه، أضننءف حليننءهتم   مننة وحفنن
 أقل شي  أن يعرم ه.

فمنن  ج ننة النننفس الننيت ُتضننحي دِءسنن مرار، الدنند أن تنن  ل م كيننف تل صننق دننءهلل     
  ائًمء، وتس مد منه الشفء ، وجتد فيه السند، وااِلتجلان الالزم هلء.

أم ء م  ج ة العنيسة فيجب أن تُدر  أن ال ضنحية املعنرر ، ت نين أن الننفس     
تنحننل تنندرجيًيء، وتنسننعب دننبط ، حنن  تفقنند كننل شنني . وكإ سننءن، ف نن  ة ننءج 

 لسند وتشجيع واِتجلان. 
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و ال، فنننءلنفس تبننندأ تنشنننف، واألحشنننء  تنغلنننق، وجينننف  بنننع ال طنننء  والبنننذل     
 ل م كينننننف  ُعنننننرِم د ضننننننء النننننب ع أمنننننءم اخلنننننء، دءل ضنننننحية. لنننننذا، جينننننب أن  ننننن 

 ال ضحيءت.

فنننننءهلل رت نننننب وعنننننني  جلسنننننده قنننننن ات خءتنننننة، ُم طنننننء  عطنننننء  خنننننء،، تُننننندَعى     
ر. وعننندمء ت مننل وتجلهننر هننذه القننن ات، تُنننِ ش اجلسنند كلننه. التضووحية للجسوودر

وعندمء تنحسر وتذدل، يينبس اجلسند كلنه. فنإذا َوَجند اإل سنءن  فسنه مسن مر يف 
يءت، واجلسنننننند  ننننننري ُُمي ننننننجل أو ُمقنننننند ر هلننننننء. يبنننننندأ يشنننننن ر دءإل ننننننء  تقنننننندجل ال ضننننننح

 وااِلحنالل، ويف  ءية األمر تنغلق قنءته.

فننءهلل هنن  املصنندر والنبننع، واإل سننءن هنن  القنننء . اهلل دأحشننءئه ورب ننه وت جليءتننه     
األددينة هن  النبننع، النذي يفنيع وينسننعب علنى كنل   سننءن ة نءج، فُ قظنه وتننر ه 

   هذا النبع حي ءج لقن ات، قن ات ملراحم اهلل امل ن عة. وُتصححه. لع

 فءهلل لنح الب ع عطية أن يع   ا قن ات.. 
 و ائًمء مء تشيف  القنء  يف   عية ال طء .. 

فمثاًل، ل  ُ عيت ألن أك ن قنء  رفنرحر، سأشنيف  فينه. سنأك ن فَنرِح، وأُفنر ح     
 يف األمل وال  جع. األخري . ل  أ ء قنء  رأملر، دءلطبع سأشيف 

لننن  أ نننء قننننء  رتنننربر، سنننأك ن تنننب ر وأتنننرب  األخنننري . وتنننربي سنننيع ن لنننه     
ضريبة كبري  على حيءيت. وسأواجه  عءقءت كثنري  يف حينءيت، حن  ت عن ن عنندي 

 عطية الصرب.
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والطرينننق اِلق ننننء  هنننذه ال طينننة، شنننديد الصننن  دة علنننى أتنننحءده. سننن ا  كننننءن     
ُمفننننر ح، أو ُمثننننءدر. ولننننذا جيننننب أن ي جنننند هنننننء  عطننننء   ُمضننننح ي، أو ُمشننننج ع، أو

 مقءدل.

وهلنننذا السنننبب فننن ح الرسننن ل دننن لس أعنننني الفيلبي نننني عننن  أدفنننرو تس، أ نننه   نننء      
ُمضننحي، وتضننحيءته هنني سننبب ثبننءهتم ومننن هم. ولننذا جيننب أن يُعرمنن ه ويُقنندروه، 
وي فننننن ه حقنننننه ومعء  نننننه، حننننن  يسننننن طيع أن يسننننن مر يف ال طنننننء . و ال سننننن  قلص 

 فيليب كل ء.وتنشف وتنغلق قنءته، ودءل ءيل س  قلص وتنشف أيًضء كنيسة 

 هذه هي رؤية اجلسد والقن ات، واِتصءهلء دءهلل  بع وأتل كل الن م وال طءيء.    

 و. الفرح بالرب وفي الرب، وليس ألجل أي أشياء أخرى 

 وال دءإلمعء ينننءت، وال ا نننىن الفنننرح دنننءلرب، ولنننيس الفنننرح دنننءألم ر اجلسننندية،    
 .دءاِلم يءزات

َ يت ر . ِكَ ءدَُة هنِذِه األُُمن ِر  ِلَنينُعمن لَينَسنتن َعلَني  َأِخريًا يَء ِ خن افننَرُح ا يف الر ب 
 (.2: 2ر                            )يف ثَِقيَلًة، َوأَم ء َلُعمن َفِ َي ُمَؤم َنَة.

ُيشري هنء الرس ل د لس نننن كمء وض ح يف اآليءت ال ءلينة هلنذه اآلينة ننننن ل  سنءن     
د ننننننع ااِلم يننننننءزات الشخصننننننية، والننننننيت قنننننند منح ننننننء اهلل لننننننه. هننننننذه  الننننننذي لديننننننه

ااِلم يننءزات ُتسننبب لننه يف أعمءقننه  نن ع منن  الفننرح دنفسننه، منن   ون أن يقصنند، أو 
 ح  يدر . وهذا كثريًا مء حيدث، ويُ ط ل احليء  املسيحية.
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مثاًل، شخص عننده ذكنء ، أو لدينه شخصنية ةب دنة من  اآلخنري ، أو ل لنك     
ت مء ينننة، أو لديننه  معء ينننءت أسننرية، أو عالقنننءت  ءجحننة جنننًدا... كنننل  معء يننء

هننذه ااِلم ينننءزات الدننند أن ُتسنننبب لننننء فرحننة دءطنينننة، ومسنننر  دنننءلنفس. يُ نننرب  عن نننء 
 الرس ل د لس دلغة الروح دءاِلف خءر الداخلي، أي أن اإل سءن يف خر دذاته.

يضننننرب الرسنننن ل (، 0-2: 2ويف األعنننندا  ال ءليننننة منننن   فننننس اإلتننننحءح )يف     
 د لس مثاًل دنفسه. فقد كءن حق ء م  د  ااِلم يءزات: 

  .ف   ي   ي أتيل 
  .فريسي، يف وقت كءن الفريسي ن فيه فئة يف من  ى ال ظمة والفخر 
  .ترىب عند أقدام  مءالئيل األس ءذ العبري 
  حءئجل على اجلنسية الرومء ينة، وقند أخنذهء من  والدينه، ومل يشنيفي ء، أي

 ءئلة عريقة. أ ه م  ع
  ُمننننن  ل م وحءتنننننل علنننننى  راسنننننة يف القنننننء  ن، لنننننذلك كثنننننريًا منننننء أسننننن خدم

 عبءرات قء   ية يف ك ءدءته. 
  نننل مننن  ج نننة الفعنننر الي ننن  ي أيًضنننء يُننن ق  تننننءعة اخلينننءم، أي أ نننه ُمعم 

النننذي يُ تننني ال نننءئالت احمليفمنننة أن تُ ل نننم أوال هنننء تننننءعة يدوينننة، حننن  
 عمل أيدي م عند احلءجة.يس طي  ا أن ي  ل ا أ فس م م  

ولذا ف   أفضل م  حيق له أن يف خر دنفسنه، ولعن   اهلل عل منه أن كنل ذلنك     
نننِل النَمِسنننيِح ُيسنننءوي خسنننءر . ر ًنننء، َف نننَذا قَننندن َحِسنننبنُ ُه ِمننن ن َأجن لِعننن ن َمنننء َكنننءَن يل رحبن

 (، لعي يردح املسيح.1: 2ر )يف َخَسءرًَ .
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 احليء  الروحية..  ولنن به هنء لل طبيق املبءشر يف
فنإن مل أت ل نم أن ُأتنَلب، وأمن ت  ءًمننء عن  ِام ينءزايت، ال لعن  أن أردننح 

 ِام يءزايت يف املسيح، وال لع  أن اُئ َم  على أسراره.. 
 و ن مل أكفر دنفسي، ال يس طيع أن يف ح يل كن ز  فسه.. 

وكنأن املسننيح يقنن ل يل: لننديك أسننرار  وعطءيننء  الشخصننية، فلمننءذا ترينند أن     
 تأخذ م  أسراري وعطءيءي.

ضادة ز.
ُ
 الفرح بالرب وفي الرب، رغم الظروف امل

 (.2: 2ر        )يف اِفننَرُح ا يف الر ب  ُكل  ِحني ، َوأَُق ُل أَينًضء: افننَرُح ا.ر

مننر  أخننرى تعشننف لنننء اآليننءت ال ءليننة يف هننذه الفقننر  امل ننىن دننأكثر وضنن ح.     
ننن ا ِدَشنننين   ففننني ال ننند  السنننء س، يقننن ل الرسننن ل ر َ مُّ ...ر أي أن الفنننرح هننننء الَ تَن ن

يعننن ن ر نننم الظننننروف املضنننء  . مثننننل ااِله مءمنننءت، وااِلرتبءكننننءت، واألمننن ر الننننيت 
ننر سننالمي، أو طلبننءيت الغننري ُمسنن جءدة.  ومنن  الطبي نني أن مثننل هننذه الظننروف تُ ع 

. فلنن  ت ل مننت أن أطرح ننء جء بًننء، وأشننخص يف  هلنني، أ ننءل ُم ننأز مجت لننين حننجلي  و 
 منه الفرح.

ويف اخلنننننرب  ال ملينننننة، ي خنننننذ هنننننذا الفنننننرح شنننننعل ةننننند . فنننننءلظروف املضنننننء  ،     
 وضننغ ال احلننجلن، والسننالم املفقنن  ، والصننل ات النننُم ل قة، واهلمنن م العثننري ، تُ يَقننين
عمليًننننء عنننن  الصننننال . وت  قننننف تنننناليت، وت  اجننننه دءلطءقننننة املفقنننن    منننن  الننننذه  

 املش ت واملرتبك، والسالم وال شجع الضءئع، وتل ايت الغري ُمس جءدة.
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لعنننين لنن  اسنن ط ت، ر ننم سننالمي املنننجلوع، وكثننر  مهنن مي، وطلبننءيت النننُم طلة     
عندم ال قصنري يف  لسن ات عديد  يف حينءيت، وحينء  َمن  أخندم م، أن ُأتنر علنى

تننننننل ايت  كراًمننننننء هلل، دِءحنصننننننءر وت بنننننند قلننننننيب. واجءهنننننند  أطننننننرح عننننننين مهنننننن مي، 
وِارتبءكننءيت. و حبننءال الصننل ات النننُم لقة، الننيت جي ل ننء الشننيطءن أمننءمي كءلسنندو ، 

 ويس خدم ء يف ُةءتر  وسحق  فسي، وحبس ء يف حءلة ذد ل. 

ر . ف ننننء  م نننءر  ط يلنننة هننننء، حُت سنننب الصنننال  حق نننء كم ركنننة روحينننة مسننن م    
األمد، ويصنع ال دو خالهلء هجمءت ُمضء   ُ يت اإل سنءن. لعن  لن  ِاسن مءت 
اإل سننءن، وَعبَنننَر  مءتءتننه وم اج ءتننه، م مننء أخننذت منن  وقننت،  كراًمننء لطريننق اهلل 
وشخصنننه. ُيالقننني اإل سنننءن سنننعيب عنننجلا  أدننندي يف قلبنننه، حننن  لننن  دَِقينننت كنننل 

ا  ينننننُر  ل  سنننننءن سنننننالمه، ولنحنننننه تنننننفء  الظننننروف كمنننننء هننننني. ويبننننندأ هنننننذا ال نننننجل 
وطمأ يننننة وقننندر  علنننى تسنننليم كنننل األمننن ر يف يننند اهلل هبننندو  وثقنننة، وجُيننند   لء نننه 

 وطءق ه لُيعمل طريقه.

هننذا هنن  الفننرح الروحننءين، فننرح يف الننرب ُمضننء  للظننروف الننيت هتنندف  ىل  ننجلع     
 ثقيت دإهلي، واليت هي مصدر فرحي دءلرب.

 حبة من املددومين لخخدامح. الفرح بعطاءات امل

وهذا ليس من  أجنل ال طينة  فسن ء، دنل من  أجنل  ءرهنء الروحينة امل  ند   يف     
 حيء  اخلء م واملخدومني. وهعذا حُتسب ألجل الرب وفرح دءلرب.
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نتُ  ِ ين   رُث   ا دِنءلر ب   َفرِحن  ِح  اعنِ نَننءؤُُكمن  َمنر  ً  أَينًضنء أَزنَهنرَ  قَنندن  اآلنَ  ألَ  ُعنمُ  ِجند 
 ِمننن ن  أَقُننن لُ  َأين   فُنرنَتنننَة. لَنننينسَ  َلُعنننمن  َتُعننن ن  ملَن  َولِعننن ن  تَن ن َنُن  َنننُه، ُكنننننُ من  ال نننِذي
، ِجَ ةِ  ِ َيءج  نتُ  قَندن  فَِإين   احن َ ِفيًنء َأُكن نَ  أَنن  تَنَ ل من  أَنن  ِفينِه. أَعننِرفُ  أَ َنء ِاَنء ُمعن
ينعِ  َويف  َشننين    ُكنل   يف . َأسن َنفنِضنلَ  أَنن  أَينًضننء َوأَعننِرفُ  أَت ِضنعَ  نَيء ِ  عَِ  قَنندن  اأَلشن
ننَبعَ  أَنن  تَننَدر دنتُ  ِضننلَ  َوأَنن  َأُجنن َع، َوأَنن  َأشن ننَ ِطيعُ  َوأَنن  َأسن َنفن  ُكننل   أَ ننُقننَص. َأسن
رَ  ال ِذي النَمِسيحِ  يف  َشين    ُ من  ِ ذِ  َحَسنًنء فَنَ لننُ من  أَ  ُعنمن  يُنَق  ييِن. َ ينن ن َنرَكن  يف  اشن

ننء دَننَداَ  ِ  يف  أَ  ننهُ  النِفيِلبن يُّنن نَ  أَينَُّ ننء تَن نَلُمنن نَ  أَينًضننء َوأَ ننننُ من ِضننيَقيِت.  يننِل، َلم   اإِلجنِن
ننتُ  يِن  ملَن  َمِعُدو ِي ننَة، ِمنن ن  َخَرجن  النَ طَننء ِ  ِحَسننءبِ  يف  َواِحننَد َ  َكِنيَسننةَ  ُتَشننءرِكن
ننذِ  نندَُكمن. فَننِإ  ُعمن  أَ ننننُ من  ِ ال   َواأَلخن  َمننر  ً  ِ يَل   أَرنَسننلنُ من  أَينًضننء َتَسننءُل  ِيِعي يف  َوحن
 ِ  النُمَ َعنننءثِرَ  الث َمنننرَ  أَطنلُنننبُ  دَنننلن  النَ ِطي نننَة، أَطنلُنننبُ  َأين   حِلَنننءَجيِت. لَنننينسَ  َوَمنننر تَننين
 (.21-22: 2ر                                       )يف .حلَِِسءِدُعمن 

يت أرسننل ء أعضننء  كنيسنننة فيلننيب للرسننن ل هننذه الفقننر  ت حننندث عنن  ال طيننة الننن    
(. أل ننه ال ينظننر 22دنن لس. وفي ننء يُ لنن  فرحننه، لننيس دءل طيننة، دننل دننءلرب )عنند  

وتننندر ب مننن  شنننعل حيءتنننه وأيءمنننه.  (.22اِلح ينننءج، فقننند ت ل نننم ااِلك فنننء  )عننند  
واليت كء ت مء دني األسفءر، وِاس ضنءفءت اآلخنري  لنه، وم ءعنب اخلدمنة، وسن ر 

 نقل مء دنني البلندان.  نر ن أن يع فني دأقنل املالدنس، وكمنء هن  م نرف الليءيل، وال
عنه يف د ع ك ب ال قليد العنسي، أ ه كثريًا مء مشى حءيف القندمني د ندمء هتنرأ 
حذا ه، ومل يعيفث. مرات كءن يط ي األيءم تنءئًمء، ومنرات يأكنل دشنعر. كنل 

 مهء.هذه األم ر هلء تدى يف رسءئله  ىل رومية وك ر ث س و ري 



56 
 

(، تُننر  هلننم يف النننروح  21لعنن  عننندمء يُقنند م املخننندوم ن عطءيننء مء يننة )عننند      
 (.  21: 2ك طءيء روحية، م  تءحب كل عطية تءحلة وم هبة تءمة )يع 

 هذا قء  ن امللع ت.. 
 فَم ن  دم خدام اهلل.. ويقد م هلم م  عطءيءه.. 

 يسعب اهلل عليه م  عطءئه.. 
 ملء يءت.. واهلل روح للك الروحيءت.. فءلبشر ال للع ا  ال ا

 حن   ُقد م اليفاح.. وه  يُ طي السمءوي..

وكمننننء ُ صننننلي أيًضننننء يف اللي  رجيننننء، و طلننننب منننن  اهلل أن لنحنننننء السننننمءويءت     
 .2ع ض األرضيءت، والبءقيءت ع ض الفء يءت. فَم  يقد م، يُقد م له

ا العنننننءئس علننننى جت يننننجل لننننذلك كننننءن الرسنننن ل دنننن لس يرسننننل اخلنننندام ليشننننج       
ال طءيء. لنيس لنه، دنل لعننءئس أخنرى فقنري . فيننءل الننُم طي الثمنر الروحني الغنين 

دَنلن حِبََسنِب النُمَسنءَواِ . ِلَعنين َتُعن َن امل عءثر، وتنءل العنءئس الفقري  اح يءجءهتء. ر
إِلعنننَ ازُِكمن، َحن   حَتنُصننَل  يف هنَذا النَ قنننِت ُفَضنءلَُ ُعمن إِلعنننَ ازِِهمن، َكنين َتِصننرَي ُفَضنءلَ ُنُ من 

 (.22: 4ك  1ر )النُمَسءَواُ .

 + + + + + 

 

 
                                                           

4
 (.22: 9ك  2(، و)11: 23راجع أيًضء )رو   
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 الفرح املتناغم مع ألالم. 2

كمنننء قننندمت الرسنننءلُة الفنننرَح كخنننرب  حقيقينننة يف احلينننء  املسنننيحية، أيًضنننء تُقننند م       
كننذلك األمل، كخننرب  م ازيننة. ف ننذه الرسننءلة هنني مننن ذج أمننني لاِلتننجلان دننني الفننرح 

 واألمل، ك طء  مسيحي  هلي يف طريق تب ية املسيح والصليب.

األمل ميفادطنننءن يف وألن الصنننليب والقيءمنننة حننندثءن م التنننقءن، لنننذا فنننءلفرح و     
املسننيحية. فلنن  أُ  ننجلِع األمل منن  الفننرح،  ننرى تجلييننف الفننرح املسننيحي، ويصننبح فننرح 
جسننننداين. و ن ُحننننِبس اإل سننننءن وأُ لِننننق عليننننه يف األمل الننننذي دننننال رجننننء ، يعنننن ن 

 الصليب دال قيءمة.

وهننننء أيًضنننء   نننءدع ت لنننيم الرسننن ل دننن لس عننن  األمل يف  جتءهنننءت م  ننند   مننن      
 هد ال ءلية:خالل الش ا

 أ. ألالم واملوت من املنظار املسيحي..

 فاأللم هبة واملوت ربح

.. املوت ربح
ً

 أول

ََيءَ  ِهَي النَمِسيُح َوالنَم نُت ُهَ  رِدنَح.ر  (.12: 2ر         )يف أَلن  يلَ احلن

هنء الرسن ل دن لس يسن خدم ت بنريات كءلطلقنءت، قصنري  جنًدا، ةند   جنًدا،     
ومطلقننة  ءًمننء. وكأ ننه يننرفع أن يسنن خدم عبننءرات عء يننة، أل ننه هننذا هنن  مننء لننأل  

 كيء ه.
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فءحلينننء  هننني املسنننيح، أي كنننل حينننءيت ُتسنننءوي كلمنننة واحننند  راملسنننيحر، وكنننل     
س فقننط نننر  عبنن ر، أو ِاج يننءز، ِاح يءجننءيت وعالقننءيت هنني يف املسننيح. واملنن ت لنني

أو قننء ، أو سننفر... فعل نء كلمننءت تنحيحة ِاسنن خدم ء القديسن ن. لعنننه يننرى 
مننء يبننندو مبءلغننة، فنننءمل ت هنن  رردنننحركك خلنننع للفءسنند ولنننبس الغننري الفءسننند، تنننر  

 امليت وأخذ األددي.

املننن ت، والننننذي هنننن  أقنننن ى سننننالح ي ننند  اإل سننننءن، ويرعبننننه يف هننننذه النننند يء،     
لب لس ه  رردحركك فءلرس ل د لس ال ي  ءمل مع هذا السالح هبندو  أو دءلنسبة 

 م ء  ة، ولعنه دإقدام وجسءر  يراه معسب.

ف نن  ال يننرى أي شنني  يف النند يء  ال يف املسننيح، ودءل ننءيل ف نن  مطمننئ . يقبننل      
كل مء يُقد م له من  يند املسنيح، يأخنذه وي نيش دنه. سن ا  كنءن ط نءم أو شنراب، 

و حنننن  كرامننننة أو م ء ننننة. يشننننخص يف املسننننيح وحيءتننننه وشخصننننه أو عالقننننءت، أ
وسره، ويس نبط منه املبء ئ اخلءتة دءلطريق وال ب ينة. فحق نء هعنذا عنءس املسنيح 
وهننننن  يف اجلسننننند. وهعنننننذا أيًضنننننء م تنننننه، كنننننءن رردنننننحر، فقننننند منحننننننء دنننننه القيءمنننننة 

 واخلال،.

سننء طرينق للمسنيح  ًذا، هذه هي مشنعل نء النيت ت ث ر نء في نء، فقند تنن نء أل ف    
منن  أذهء نننء، أو منن  قرا اتنننء. وال   ننرف كيننف  ردطننه دشننخص املسننيح، ومسننريته 

 حني كءن يف اجلسد.

لعنننين لننن  ت ل منننت كينننف أ ننن ، أكثنننر يف جتسننند املسنننيح، وحيءتنننه، وأسنننراره.     
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وكيننف أُخننذ منن   ننب  م، وأرسننم طريننق حقيقنني ل ب يننة املسننيح، طريننق للخننال،، 
 وُُم د.ينُ   طريق مس قيم 

ولننيس هننذا فقننط، لعنننه أيًضننء طريننق ُم ننءن دءلن مننة، وكننل خطنن   فيننه ترافق ننء     
الن مة الالزمة هلء، وتصبح املسري  دال ت ثُر وال ت ُقف. فءل  قف  ءت  أسءًسء عن  

 تشبُّثي درس مءت، أو ِاس حسء ءت دشرية، تف قد جًدا للن مة اإلهلية.

 ثانًيا.. ألالم هبة

، دَنلن أَينًضنء أَنن ألَ  ُه َقدن ر ِمُن ا دِِه فَنَقطن ِل النَمِسيِح اَل أَنن تُنؤن ُوِهَب َلُعمن أَلجن
ِلِه.  (.19: 2ر                                         )يف تَنَ أَل ُم ا أَلجن

هذه اآلية الش ري  تُ ضح أن األمل رهبةر. واآلدنء  يق لن ن   نه رم هبنةر. ف نل     
 ةر ورامل هبةر  هنء  فرش دني راهلب

اهلبننننة هنننني ال طيننننة اخلءليننننة منننن  الغننننرض. وامل هبننننة هنننني ااِلم يننننءز أو املَلعننننة أو     
 ااِلس  دا  الفطري ل  سءن ليربع يف شي   مء.

واآلدننننء ، ومنننن  خننننالل حيننننء  الشنننن دا ، قننننءل ا أن ِاح مننننءل اآلالم الننننيت فننننن ش     
ء  من  اهلل.  ذن األمل ال قل، والثبءت أمءم ااِلس شن ء ، هني م اهنب ف قء ينة ُم طن

 ه  رهبةر حتمل  اخل ء رم هبةر.

 فءألمل واإللءن ُم الزمءن.والرس ل د لس هنء يردط ال أمل دءإللءن،     
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 متداد إلانجيلب. ألالم ألجل اِ 

نرُِزونَ  َوِخَصنءم   َحَسند   فَنَ  ن  قَن نمَ  رأَم ء  .َمَسنر     فَنَ ن ن  قَنن نمَ  َوأَم نء دِءلنَمِسنيِح، َيعن
، َعنننن ن  الَ  دِءلنَمِسننننيحِ  يُننَننننءُ ونَ  حَتَننننجلُّب   َعنننن ن  َف ننننُؤاَل ِ  نننناَل،   أَ ن ُ ننننمن  ظَننننء  نيَ  ِ خن
 َأين   َعنننننءِلِمنيَ  َةَب نننننة ، َعننننن ن  ِضنننننيًقء )أي أمل(. َوأُولئِننننكَ  ُوثُِقننننني ِ ىَل  ُيِضننننيُف نَ 
يلِ  حلَِِمءيَةِ  َم نُض عَ  رَ  َفَمءَذا  .اإِلجنِن ه   ُكل   َعَلى أَ  هُ  َ ينن  دِِ ل نة   َكنءنَ  َسَ ا َ  َوجن

 ر  .أَينًضء َسأَفننرَحُ  َدلن . أَفننرَحُ  أَ َء َوهِبَذا دِءلنَمِسيِح، يُنَنءَ ى حِبَق   أَمن 
 (.24-23: 2)يف 

فءلرسننن ل دننن لس يقبنننل األمل ألجنننل اإلجنينننل، لنننيس فقنننط ك طينننة أو كطرينننق،     
 لع  أيًضء كفرح، مء ام سيؤول خلدمة قضية اإلجنيل.

واإلجنيننل عننند القننديس دنن لس  ننءيل جننًدا جننًدا. وامل أمننل لل  بننريات الننيت ذََكننَر     
نلِ  في ء راإلجنيلر،  رى   ه ي عل م عنه كشخص، كمء يف رسءلة ك ل سي رِم ن   َأجن

ُضنننن عِ  الر َجننننء ِ  ننننَمءَواِت، يف  َلُعننننمن  النَم ن  َحننننق   َكِلَمننننةِ  يف  قَنننننبنالً  دِننننهِ  مسَِ نننننُ من  ال ننننِذي الس 
ينننِل، ال نننِذياإلِ  (.    0-3: 2أَينًضنننءر )كننن   النَ نننءملَِ  ُكنننل   يف  َكَمنننء  ِلَنننينُعمن  َحَضنننرَ  قَننندن  جنِن

ولننننذلك جنننننح أن يعننننرز دننننه يف القننننءرات. أل ننننه أ ر  قيم ننننه، كءلبشننننءر  الُ ظمننننى 
خبننال، املسننيح. فقننءل عنن  ال بشننري دننه، أ ننه منندي ن هبننذا، وال يسنن حي دءإلجنيننل. 

يُ نَ  رِ ين   َ نناَل ِ  لِلنُحَعَمننء ِ  َوالنبَنرَادِننرَِ ، ء ِي نيَ لِلنُي  َنن َمنندن نن َنَ د   يل  ُهنن َ  َمننء َف َعننَذا .َواجلُن  ُمسن
نتُ  أَينًضننء، أَلين   ُروِميَننةَ  يف  ال ننِذي َ  أَ ننننُ مُ  لَِ بنِشنريُِكمن  ننَ ِحي َلسن يننلِ  َأسن  ألَ  ننهُ  النَمِسننيِح، دِِإجنِن

عننند ء، فقنند أتننبح اإلجنيننل شنني   (. أم ننء20-22: 2لِلنَخنناَلِ،.ر )رو  اهللِ  قُننن   ُ 
 أخر.
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يننلِ  حيَِننقُّ  َكَمننء ِعيُشنن ا رفَنَقننطن   أَون  َورَأَيننننُ ُعمن، ِجئنننتُ  ِ َذا َحنن    النَمِسننيِح، إِلجنِن
َنننعُ  َ ءئِبًنننء ُكنننننتُ   َمً نننء ُنَءِهنننِدي َ  َواِحننند ، ُروح   يف  تَنثنُب ُننن نَ  أَ  ُعنننمن  أُُمننن رَُكمن  َأمسن
رَ  إِللَءنِ  َواِحَد    دِنَنفنس   يِل، َ ينن  النُمَقءِوِمنَير ِم َ  ِدَشين    خُمَ  ِفنيَ  اإِلجنِن

 (.14-11: 2)يف  

فءلثبنننءت واجملءهننند ، ر نننم وجننن   مقءومنننة علنننى اإلجنينننل، وعلنننى املنننؤمنني دنننه،     
سبب فرح للرس ل د لس. ولذا، فءألمل ألجل ِام دا  اإلجنينل عنند الرسن ل دن لس 

 ه  كرامة وهبة وفرح.

 خدمةج. ألالم في ال

ينِل َوتَنثنِبي ِنِه، ر أَلين  َحءِفُظُعمن يف قَنلننيب، يف ُوثُِقني، َويف النُمَحءَمنءِ  َعنِ  اإِلجنِن
يُ ُعمن ُشرََكءِئي يف النن  نَمِة.  (.1: 2ر                  )يف أَ ننُ ُم ال ِذيَ  عَِ

هنننء الرسنن ل دنن لس ُ ءطننب الفيلبي ننني، ويبننني  منندى معننء   م يف قلبننه، وأيًضننء     
يف وثقننهكك وال ثننق هنني السالسننل الننيت كننءن ُمقينند هبننء يف السننج . وهننذا ي ننين أن 

 سالسل السج  كء ت  ءلية جًدا عند الرس ل د لس.

سالسنل ولعي  قيفب أكثنر من  امل نىن، حن نءج لقلينل من  ال أمنل وال خينل. فءل    
دننءلطبع تُ يننق حركننة الينندين ، ودنن لس الرسنن ل حي ننءج ليديننه.  م ننء يف الع ءدننة، أو يف 
الصننال . أحيء ًننء يرينند الع ءدننة دنفسننه، ولعنننه  ءلبًننء مننء كننءن ُللنني مننء يرينند ك ءد ننه. 
وكل ك ءدءته هي ألجل اإلجنيل واخلدمة. ود د الفراغ م  اس قبءل النجلوار، تشن ءش 

 روحه للصال .
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دنند  رفنع يديننه للصنال ، يسننمع تن ت حركننة السالسنل، قرق ننة ِاح عننء  ومنع     
احلدينند دب ضننه. يسننمع األتنن ات احلننء  ، كنننغم منن  أجننل اهلل. ف نخطننف روحننه، 
ويسننمع يف قلبننه تر يمننة. ويبنندأ دءلصننال  هبننء، يُرتننل دننءلروح تر يمننة جدينند ، حلن ننء 

  ءدع م  أ غءم حديد السالسل.

  ر ، ف نء  سالسل  ري منظ ر .والسالسل ليست دءلضرور  منظ    
ف ندمء أك ن ُمشب ع دءألمل، وُمقي د دءلعلينة دنأم ر كثنري ، من  أجنل طرينق اهلل،     

وعمننل اهلل. ث يصننل ملسننءمع اإل سننءن خننرب سنني ، أو حينندث م قننف مننجلع ، أو 
م اج ننة ُمسنن نجلِفة، أو تصننرف  ننري الئننق منن  أحنند، أو أي شنني  ُيضننيف جلراحننه 

 جلِيد م   جليف ء. جراًحء جديد ، ويُ 

 ومع هذا اجلُرح اجلديد.. حي ءر اإل سءنكك 
 هل يبعي أم يضحك كك يُرمن أم ُيصلي كك

 وهنء.. ومع ت ت حركة السالسل الغري املنظ ر .. 
ي ذكر اإل سءن حءاًل وثق د لس الرس ل.. النم ذج احلي امل ضن ع لعنل 

 خء م أمني مدع  أن يشيف  يف م هبة األمل.. 
 تصبح ال ثق  ءلية جًدا.. وهلء معء ة عظيمة.. وعندهء فقط

لعننننء  ننرى أيًضنننء مننن ذج آخنننر لننألمل منن  أجنننل اخلدمننة يف رسنننءلة فيلننيب، وهننن      
أدفننننرو تس، الننننذي خننننءطر دنفسننننه يف املننننرض  ىل حنننند املنننن ت، منننن  أجننننل عمننننل 

ِل َعَمِل النَمِسنيِح قَنءَرَب النَمن نَت، خُمَنءِطرًا دِننَ املسيح. ر ِسنِه، ِلَعنين جَينبُننَر ألَ  ُه ِم ن َأجن فن
َمِ ُعمن يل.  (.22: 1ر )يف  ُنقنَصءَن ِخدن
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 د. ألالم كدبرة تقود للقيامة

تِهِ ر  (.22: 2ر      )يف أَلعنرَِفُه، َوقُن  َ  ِقَيءَمِ ِه، َوَشرَِكَة آاَلِمِه، ُمَ َشبن ً ء ِاَ ن

ي ، وأن األمل يقننن   للقيءمنننة. والطرينننق ال حيننند النننذي لعننننين مننن  تنننر  أي شننن    
أس طيع أن أحسبه خسءر  لعني أردنح املسنيح )أي ألردنح دنره، وقيءم نه، و  م نه، 
وأسنننننراره...( هننننن  األمل. فلننننن   خلنننننت مننننن  دنننننءب األمل، ح ًمنننننء سأتنننننل  ىل  َِ نننننم 

 وعطءيء وهبءت وأسرار املسيح.

 
 
 ع للمجد آلاتي.. ولجسد املجد..ه. التطل

 من خالل ألالم.. ولغلبة ألالم..

َ نء ال نيِت  الس نَمءَواِت، يف  ِهنيَ  حَننن ُ  ِسريَتَنَنء رفَِإن    ُهن َ  خُمَل ًصنء  َنننَ ِظنرُ  أَينًضنء ِمننن
لَ  َسنيُنَغين رُ  النَمِسيُح، ال نِذي َيُس عُ  الر بُّ   َعلَنى لَِيُعن نَ  تَنَ اُضنِ َنء َجَسندِ  َشنعن
ننننِ طَءَعِ هِ  َعَمننننلِ  حِبََسننننبِ  َننننننِدِه، َجَسنننندِ  ُتنننن رَ ِ  ِسننننهِ  ُ نِضننننعَ  أَنن  اسن  ُكننننل   لِنَنفن
 (.12-12: 2ر                                           )يف .َشين   

ف نننندمء حُتنننيط ح اآلالم مننن  كنننل ج نننة، وال ت جننند أي طرينننق لل  جلينننة، وأ ر      
 ر بة الشيطءن حببسي، وتعءتف الظروف إلمءتيت. أ ظر وأتطل ع لألددية.

واإل سءن املسيحي احلقيقي، ال تن  ي م اج ءته. س ا  كء ت مع الشنيطءن،     
أو الظنننروف، أو األينننءم، أو ال نننءمل. فلننن  عنننءس اإل سنننءن م اج ءتنننه هنننذه النننيت ال 
تن  ننني، د نننني شءخصنننة يف املسنننيح، ال تن  ننني أيًضنننء خمءرجنننه. وال ُلعننن  أن يُغلنننق 

 عليه.
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عنننندهء حي ننءج أن يننندر  ويف نننم، أن  فلنن  أ غلنننق علننى اإل سنننءن يف م اج ءتننه،    
عيننننه ليسنننت شءخصنننة يف املسنننيح، وكثنننريًا منننء تننننجلل ل حنننت. فءملسنننيح هننن  البنننءب 

َءِويَنننِة َوالنَمننن نتِ الننندهري األدننندي النننذي ال يُغلنننق أدنننًدا. هننن  قنننءل: ر  ر.يل َمَفنننءتِيُح اهلن
َ ُح َواَل َأَحَد يُنغنِلقُ (. و  ه ر24: 2)رؤ  ك املفنءتيح، (. ف   َم ن لل1: 2ر )رؤ يَنفن

 فقط أُثب ت عيين عليه.

 فقط ل  ت ل مت الشخ ، فيه دِءس مرار.. 
 يبدأ  َنَفسي يط ل.. و َنفنسي ت سع.. 

 وأقدامي يف الروح ترتقي اهلضءب.. وترتفع ألعلى.. 
 ويصري م  الص ب أن أت ثر أو أت قف.. 

 ويصبح يل م ه دءب مف  ح.. 
 ليس دءب للخدمة.. لع  دءب يف الروح.. 

 فُيقيمين حق ء على مرتف ءيت.. 
 وُ رجين م  اِ غالقءيت اليت يُطءر ين هبء ال دو..

 تتكالب اآلًلم على اإلنسان، فليُقل لنفسه: ماإذاا، عند    
 مء الذي لع  أن حيدث يل ك كل ء أم ر مؤق ة وس ن  ي..

 اجلسد سينحل.. وسين ظرين جسد ُُمجد.. وم ه األددية.. وأمء ة اهلل.. 
 الذي يع ب ويسجل وحيفظ عنده كل شي .. 

 وكل شي .. له عنده اِ  ظءر ومعءفأ .. 
 ح  األم ر اليت تن   ء دءلض ف وال  ثُر.. ه  ي لم  ءًمء  واف ي وأعمءقي..
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 يعفيين عينه عندمء حتعم.. هذا ه  رجءئي واِ  ظءري..
 ال ا  ظر دشر.. وال ظروف.. لعين من ظر اآليت.. 

 د يف الدهر اآليت.. ونيئه الثءين... من ظر جسد اجمل
 من ظر دُ د آخر..

فءملسننيحي عننندمء يغيننب عنن  عينيننه رؤيننة اجملنني  الثننءين، يفقنند كننل  لب ننه. لننذا     
وضننننننع اآلدننننننء  واحننننننًدا منننننن  املبننننننء ئ املسننننننيحية ُيسننننننمى دءلب نننننند اإلسننننننخءت ل جي 

Eschatology أي الُب نننند األخننننروي. ف ننننندمء تُغلَننننق علنننني  النننند يء منننن  كننننل ،
 جء ب، أ ظر لآلخر ، ف ي  ائًمء مف  حة، وفي ء أمء ة اهلل وحعمه ال ء ل.
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 . النموذج الصحيح لخحياة املسيحية3

 املسننيحية، وذلننك منن  خننالل عنند  للحيننء  الصننحيح قنند مت الرسننءلة النمنن ذج    
 جنننًدا، هءمننة وكل ننء خطنن ات روحيننة. املسننيح تب ي ننة طريننق علننى ُمضننيئة عالمننءت
 .اإلجنيل حبق واحليء  املسيحية، وللخرب  املبءشر، لل طبيق وجءهجل  جًدا. والزمة

    .  ولس  لة ال ذكُّر، سنجد يف كل  تحءح م   تحءحءت الرسءلة عالم نين

 اإلتحءح األول
 . يل  احليء  هي املسيح.2
 . عيش ا كمء حيق إلجنيل املسيح.1

 اإلتحءح الثءين
 . فعر املسيح.2
 خب ف ورعد ..  م ا خالتعم 2

 اإلتحءح الثءلث
 . أس ى حن  الغرض.3
 . امل اطنة املسيحية.. م اط  مسءوي.0

 ين.ي. أس طيع كل شي  يف املسيح الذي يق   1 اإلتحءح الرادع
 . لأل  هلي كل اح يءج يف املسيح يس ع.4

 إلاصحاح ألاول 

 (21: 1. لَي الحياة هي املسيح )في 1

كمننء أشنننرت سنننءدًقء، فننأين يف ِاح ينننءج مسننن مر أن أت ل ننم كينننف أرى كنننل أمننن ر      
 حيءيت م  خالل املسيح.
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ولنأخننذ ال القننءت كمثننءل. فقنند أجنند  فسنني، يف وقننت مننء، فءقنند لعننل ةبننة     
طيبننننة ديننننين ودننننني د ننننع النننننُمحيطني ح. دنننندون سننننبب واضننننح، ودنننندون تصننننرف 

ق مف ن ح، يُغلنق. وكنل شني  كنءن خءطئ م   ءحييت قدر م رفيت. وأجند كنل طرين
 سبب فرح لنفسي، يضيع. مء هذا ك ومءذا لع  أن أف ل ك

 ريَل احليء  هي املسيحر. يف الن ءية، أ ء لست أريد شيًئء.    

  وأجد المسيح يهمس لي:    
 أ ء م ك.. رفيقك.. ل  أتركك.. 

 عندي دديل لعل مفق  .. 
 فقدا ك هلذه األم ر شرال لدخ لك يف خرب  خءتة.. 

 ال يدخل ء  ري َم ن  جلِعت منه هذه األشيء .. 
 واليت تُ  رب  ءلية و ينة يف عي ن البشر.. 

 ال أأخذهء م  النءس دءلغصب.. 
 لع  ل  فُِقدت أثنء  املسري .. يُف ح هلم البءب الثمني ال ءيل يف ..

  ا:إذاا، فألدرب نفسي دائما     
 لست أريد شيًئء.. ال أريد شيًئء.. كل ردح خسءر .. 
 كل شي  ُمسر لنفسي.. ال يفرش م ي ل  فُِقد..

 ل  أتركه دنفسي.. ول  أرذله.. ول  أتعرب على شي .. 
 لع  ل  أُِخذ مين.. ال أريده.. ومء تُ طيين  يءه.. أشعر  عليه.. 
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 ينننءه، أشنننعره علينننه. ومنننء  فءحلينننء  كل نننء هننني مننن  خنننالل املسنننيح. منننء يُ طينننين    
النر بُّ أَعنطَنى يأخذه مين، له دديل. وهنذا منء ج نل رجنل اهلل امل نأمل يقن ل قندلًء: ر

ُم الر ب  ُمَبءرًَكء (. وكمء تعل م عننه ي قن ب 12: 2.ر )أي َوالر بُّ َأَخَذ، فَنلنَيُعِ  اسن
َورَأَينننُ من  دن مسَِ ننُ من ِدَصنربنِ أَيُّن بَ َهنء حَنننُ   ُطَن  ُب الص نءِدرِيَ . قَنالرس ل ال ملي قءئاًل: ر

َنننِة َوَرُؤوفَ  . أَلن  النننر ب  َكثِنننرُي الر بن (. وهنننذا ي نننء ل يف 22: 3.ر )ينننع َعءِقبَنننَة النننر ب 
َيَننننءَ  ِهننننَي النَمِسننننيحُ ال  نننند اجلدينننند ر َوِمنننن ن يَننننِدَ  ر. وكمننننء يقنننن ل  او  النننننيب: ريلَ احلن

َنء َ   (.22: 19ر )مجل .أَعنطَينن

 (22: 1عيشوا كما يحق إلنجيل املسيح )في  .2

 كيف تع ن ريَل احليء  هي املسيحر ك      
 كيف ُتصبح كل حيءيت يف املسيح ك      
 كيف أك ن ُحر،  ري ُمس  َبد لشي ، وال خء ع حتت أي تسلط دشري ك      

فقننط عننندمء أعننيش كمننء حيننق إلجنيننل املسننيح. ف ننندمء أل ننجلم دءل تننءيء، دننءحلق     
كل شي  يف املسنيح، وللمسنيح، ومن  املسنيح. وكمسنيحي، ال أسن طيع أن أجد  

 أن د اهلل يف حيءيت،  ال عندمء أعيش كمء حيق ل جنيل، أي دطءعة وتءيءه.

 إلاصحاح الثاني

 (9-5: 2. فكر املسيح )في 3

هنن  فعننر اإلخننال  وااِلتضننءع. ولعنن  مننء يُلفننت  ظر ننء دشنند  هنن : ملننءذا اخ ننءر     
د لس الرس ل اإلخال  وااِلتضءعكك فبءلطبع فعر املسيح ه  فعر القداسنة، فعنر 
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احملبننة، فعننر البننذل، فعننر الصننرب، فعننر طءعننة اآلب.. لعنن  ملننءذا حتديننًدا اإلخننال  
 وااِلتضءع كك

اإل سننءن. حن  أن املسنيح عنندمء قنءل يف  جنيننل السنبب أن هنذا هن  منء يُنريح     
القننديس منن   رت لمنن ا مننينر، مل يُقننل: ألين قنندوس، أو ألين ُةننب، أو دننءذل، أو 

، أَلين  َوِ يننَع َوُم َنَ اِضننُع النَقلنننِب، فَنَ ِجننُدواُمطيننع لننآلب  ائًمننء.. لعنن  ر  تَنَ ل ُمنن ا ِمننين 
فءل  اعنننة وت اضنننع القلنننب، تُثِمنننران  ائًمنننء (. 19: 22ر )منننت .رَاَحنننًة لِنُنُف ِسنننُعمن 
 راحة للنفس.

  ًذا، هذا ه  طريق الراحة: 
 حياٌة في المسيح.. عْيٌش بالوصية.. 
 وحفظ الفكر دائماا في اًِلتضاع..

فل  شيًئء فشيًئء تبل ر فعري، وُتب   اخل ق النب ااِلتضنءع. أجندين منع كنل     
ل م قنننف.. منننع كنننل ُمضنننءيقة مننن  لطمنننة تنننأيت علننني ، مننن  هننننء أو هننننء .. منننع كننن

 أحد، وكل س   ف م.. 

ودنداًل من  ر  الف ننل القندجل منن  الغنيظ والغليننءن، وةءولنة الننر ، وأخنذ م قننف،     
 وقطع لل القءت...

   أجد نفسي متمهلة، ومتفكرة:    
َلَ نل  النر ب  يَنننظُنُر ِ ىَل ل ل  اهلل يربين مثل  او  النيب، الذي دسنبب مسنب ه تفعنر ر

رًا  (ك  21: 20تم 1ر )ِعَ َض َمَسب ِ ِه هِبَذا النيَن نمِ  َمَذل يِت َويَُعءِفُئيِن الر بُّ َخينن
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 ل ل  اهلل م  خالل هذا ُيصف ي د ع احلسءدءتك 
 ل ل  اهلل هبذا يُؤهلين لن مة مء، أ ء يف ِاح يءج  لي ء، وِاش يءش هلءك 

دئ هينءج  فسني، وألقنى الراحنة وأجد رفعنر املسنيحر  اخلني شنيًئء فشنيًئء يُ ن    
 واحلرية م  حسءسية العرامة.

لن  أ نء ننننن كخنء م ننننن الحظنت تصنرف أو سنل   ُم لِنف عنند أحند  مثال آخور:    
ننننه د  جننننل ك أم أتننننلي أواًل..  املخنننندومني. ف ننننل أُدننننء ر دننننأن أُحننننذ ره وأُ ب  ننننه وأُوخب 

 وأترب ش رين  أو ثالثة.. وأ  ظر  ىل أن ي عرر امل قف..

عندهء أجد ااِلضطراب قد ددأ ي دأ، وال  تر يسع . والغنري  علنى أمن ر اهلل،     
ت حنن ل لغننري  لاِل سننعءب أمءمننه. وأرى يننده، وهنني ت مننل أفضننل دعثننري ُمننء ت مننل 

 يدي.

 ًذا، فعننر املسننيح هنن  اإلخننال  و  عننءر الننذات. لننذلك قننءل دنن لس الرسنن ل:     
نننرُ  هنننَذا فِنننيُعمن  رفَنلننننَيُع ن   يف  َكنننءنَ  ِ ذن  ال نننِذي :أَينًضنننء َيُسننن عَ  النَمِسنننيحِ  يف  يال نننذِ  النِفعن
لَنننى هلِل. لِعن نننهُ  ُمَ نننءِ الً  َيُعننن نَ  أَنن  ُخلنَسنننةً  حَينِسنننبن  ملَن  اهلِل، ُتننن رَ ِ  َسنننُه، َأخن  آِخنننًذا  َنفن
َينئَنننةِ  يف  ُوِجننندَ  َوِ ذن  .الن نننءسِ  ِشنننبنهِ  يف  َتنننءئِرًا َعبنننند ، ُتننن رَ َ  ، اهلن َسنننهُ  َوَضنننعَ  َكِإ نَسنننءن    َنفن
ًننء َوأَعنطَننءهُ  أَينًضنننء، اهللُ  َرفن َ ننهُ  لِننذِلكَ  .الص ننِليبِ  َمننن نتَ  النَمنن نتَ  َحنن    َوأَطَننءعَ   فَنننن نشَ  امسن
ر )يف  ُكل   م   (.  9-3: 1اسن

 ف ندمء تنجلل، اهلل يرف ك.. وعندمء يرتبك ال مل، اهلل يضبطه.. 
 فقط أق ين فعر املسيح الذي ل خال ..
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 (12: 2بدوف ورعدة )في . تمموا خالصكم 4

هذه هي اآلية الش ري  اخلءتنة دءل قنديس. فنءخلال، مسنري  ُم ند ، والدند أن     
 أك ن س ران عليه حبذر لعي ال أتط ح.

فعثريًا مء أحتمنس ل  منيم اخلنال، وال قنديس، ث ينطفنئ هنذا احلمنءس وأتن ه.     
والرعننند . فيفكيجل نننء فقننند أخنننذ األمنننر مننننء السننننني، ومنننءزال، أل ننننء مل  ق نننين اخلننن ف 

منصب على اخلال،  فسه دءل قديس،  ري من ب ني لضن ادطه، اخلن ف والرعند ، 
 أي اِق نء  قلب ثءدت.

أَلن  اهللَ ُهنَ  النَ ءِمنُل فِنيُعمن أَنن تُرِينُدوا وجند أمر آخر مشنجع يف اآلينة ال ءلينة: ر    
ننِل النَمَسننر ِ . فننءهلل آخننذ علننى عءتقننه أن يُعِمننل (. 22: 1ر )يف َوأَنن تَن نَملُنن ا ِمنن ن َأجن

م نني طريننق اخلننال،. ف نن  الننذي ي طيننين امل   ننة للطريننق، ولسننك دينندي ولشنني 
 م ي، دل ويق  ين فيه.

فلمننءذا كثننريًا مننء أ ظننر د يننًدا عنن  يديننه ك ملننءذا أ سننى يديننه، وأ سننى احلننذر ك     
ل فمننر  أتننر  كننل األمننر علننى اهلل، وأمهننل مسننؤوليت. ومننر  أخننرى أضننطرب، وأج نن

 حذري م شنًجء. وأتأرجح دني ااِلسيفخء  وال شن .

لننذلك أح ننءج أن أت ل ننم ااِلتننجلان يف هننذا األمننر. فننءهلل ُلسننك دينندي، ويقننيفب     
دءمل   ننة، وأ ننء أيًضننء علنني  مسننئ لية النننُمجءهد  والنننُمصءرعة. يننده تُ طيننين السنن ر، 

 وس ري جي ل يدي ال تُفلت م  يده.
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 إلاصحاح الثالث

 (14: 3نحو الغرض )في  . أسعى5

فالدننند أن يعننن ن لننندي هننندف و نننرض يف احلينننء . وقننندر  علنننى رؤي نننه و يينننجله.     
وتف ُّم للمراحل املخ لفة يف النمن  الروحني. ف نذه للمب ندئني، وتلنك للم قندمني، 
وأخننرى للعننءملني. ويف كننل مرحلننة، أحنند   اهلنندف، وأثب ننت عيننين عليننه، وأحصننر 

  أ ظر لل دف الذي يليه، وهعذا.ج ء ايت فيه ح  أ مه. ث

رؤيننة احليننء  الروحيننة هبننذا الرسننم، جت لننين أحتننر  وأمننن  في ننء. ولعنن  أن فقنندت     
الرؤيننة، تصننبح احليننء  الروحيننة كءلنندائر . واإل سننءن ينندور في ننء. يقننع ويقنن م، ويظننل 

 يدور ح ل  فسه.

لعنن  احليننء  الروحيننة هنني طريننق ُم صننءعد، دننه مراحننل، وِارتقننء ات، وأهننداف     
لعننننل مرحلننننة. وأح ننننءج أن أُ ر  ذلننننك، حنننن  أرتقنننني منننن  مرحلننننة ألخننننرى، ومنننن  

 هدف هلدف، وم   رض لغرض. ألجل الدع   ال ليء يف املسيح يس ع.

 (22: 3. املواطنة املسيحية.. مواطنة سماوية )في 6

قدمننة، فقنند كننءن لندى الفيلبينن ن اِف خننءر دءمل اطنننة الرومء يننة. كمنء أشننرت يف امل     
والرسنن ل أوضننح هلننم أ ننء ليسننت هلننء قيمننة يف األدديننة، فعل ننء أمنن ر تن  نني دعننل 

 ِام يءزاهتء يف اليفاب مع  ءية احليء  األرضية.

 فإذا أر ت أن تف خر حق ء.. أق ين امل اطنة السمءوية.. 
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 تذك ر أ ك م اط  مسءوي.. 
 س ب م  ضم  ت دا  الش ب السمءوي يف السمء ..ة

فعمنننء قنننءم م سنننى د منننل ت ننندا  لبنننين  سنننرائيل، هعنننذا أيًضنننء ت جننند كشننن ف     
ت دا  يف السمء . و ذا كء نت الندول ال ظمنى لندي ء قءعند  م ل منءت كءملنة عن  

 م اطني ء، فعم دءألوىل السمء ، أن يع ن في ء  ظءم وترتيب.

 واآلن، فألسأل نفسي:     
 هل يل اسم ورقم يف كش ف السمء  كم اط  مسءوي ك 

 وهل أ ء حءتل على جنسية مسءوية ةف ظة ك 
 أم أن هذا األمر ال يشغلين.. 

 وهذا ااِلم يءز ال أش ر ده كِءم يءز..

فعنننننأي جنسنننننية أرضنننننية لدولنننننة عظمنننننى، يسننننن ى اإل سنننننءن للحصننننن ل علي نننننء     
إل راكنننننه دءم يءزاهتنننننء. ف ننننني  نحنننننه بءينننننة ومعء نننننة، وتننننن فر لنننننه خننننندمءت مء ينننننة 
و  سننء ية. فبءملثننل: هننل أ ننء ُمنندر  وُُميننجل اِلم يننءزات امل اطنننة السننمءوية ك فقننط  ذا  

أم ننء  ن كننننت كنننت ُمنندر  هلننء، يُع ننب وُيسننجل امسنني يف العشنن ف السننمءوية. 
  ري ُمدر ، أُوَضع حتت احلفظ.

فءمل اطنننة السننمءوية نننننن كجميننع اهلبننءت املسننيحية نننننن ُمنحننت لنننء يف امل م  يننة.     
لعن ننء قنند تعنن ن  ننري ُمسنن  َلنة، و ننري ُمف  لننة. ف بقننى كءمنننة  ننري ظننءهر ، ودءل ننءيل 

 أفقد ِام يءزاهتء.
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 لِنن  أ ننه منن اط  رومننءين. واسنن فء  فمننثاًل دنن لس الرسنن ل، كننءن عننند الضننرور  يُ     
من ء ِاس فء   كبري  خلدمة العنيسة وامللع ت. فجنسي ه الرومء ية سءعدته خالل 
السفر، وأمءم احملءكم. وعندمء كنءن ينرى   نء ال ختندم امللعن ت، يصنمت، ويقبنل 

 أي ضرب أو  هء ة.

ف ننناًل ال  واملننن اط  السنننمءوي ال هتمنننه وال ت نينننه األمننن ر األرضنننية. فنننإن كننننت    
هتمننين أمنن ر األرض، يُع ننب امسنني كمنن اط  مسننءوي، وأ ننءل كننل ِام يننءزات امل اطنننة 

 السمءوية.

فمنننننثاًل: عنننننندمء يقنننننيفب  يل  الشنننننيطءن ليلطمنننننين، فأجنننننده ي نننننرب، أو حينننننيفش     
وينندخ . وذلننك أل ننه يننرى يف  هننذا اخلنن م السننمءوي اخلننء، دءمل اطنننة السننمءوية. 

طلِننننق علي ننننء اآلدننننء  اسننننم راحلصننننء ة السننننمءويةر. هننننذه واحنننند  منننن  ااِلم يننننءزات يُ 
وم ننننروف يف الع ءدننننءت امل داولننننة أن اهلل يف هننننذه احلءلننننة، يُطلِننننق ل  سننننءن رفقننننة 
مالئعينننة. ود ننند فنننيف ، عنننندمء ينمننن  أكثنننر يف النننروح، ويأخنننذ مسنننؤوليءت أكنننرب، 

 ُتطَلق له ق ات مالئعية أعظم ل سري م ه.

ئعيننننة. فننننأي مننننؤم  يرافقننننه مننننال  كء ننننت ترافقننننه قنننن ات مال  بووووولس الرسووووول    
امل م  يننة، و ن تَقنند م ملسننؤولية يف اخلدمننة، يرافقننه مالكنننين أو ثالثننة للم   ننة. أم ننء 

 الرس ل د لس فعء ت م ه ق ات مالئعية، أي جيش م  املالئعة.

، عننننندمء أمنننن أل اجلبننننل أليشووووع النبوووويوالشننننءهد الع ننننءح هنننننء، جنننننده يف قصننننة     
نَنينننِه فَنُيبنِصننرَ »ل ى أَلِيَشننُع َوقَننءَل: َوَتنندءملركبننءت النءريننة. ر ، افننننَ حن َعينن  فَنَفننَ حَ «. يَننء َربُّ



75 
 

َبَننُل َُمنلُنن َ  َخننينالً  ننيَنِ النغُنناَلِم فَأَدنَصننَر، َوِ َذا اجلن ر .َوَمرنَكبَننءِت  َننءر  َحنن نَل أَلِيَشننعَ  الننر بُّ َعينن
ى كنل (. فأليشنع رجنل واحند، لعننه  نيب إلسنرائيل. كنءن ي لَنم وينر 21: 0مل 1)

 مء حيدث يف أرام، ح  يف خمدع امللك. وهعذا أيًضء كل أ بيء  اهلل.

كءن يب ث درسنءئل من  اهلل لعنل ملن   األمنم اجملنءور  إلسنرائيل.   فإرميا النبي    
نن ن، ومللننك منن آب...  أرسننل لفرعنن ن ملننك مصننر، ومللننك تنن ر، ومللننك دننىن عمُّ

هنن  رجننل اهلل الننذي يف  وكننءن م ننروف وم لنن  عننند هننذه األمننم ومل ك ننء، أن  رميننء
 سرائيل. حن  أن  ب خذ ص نر، امللنك ال ظنيم اجلبنءر، عنندمء هنجلم  سنرائيل، وسن  
شنن ب ء، وأهلننك املدينننة. أرسننل لقءئنند جيشننه، وأوتننءه دءالسننم درجننل اهلل  رميننء. 
وأمنننره أن يرعنننءه، وأرسنننل لننننه هننندايء. وأعطنننءه ااِلخ يننننءر دنننني اجملننني   ىل دءدننننل، أو 

 البقء  يف  سرائيل.

هنننذه هننني كرامنننة رجنننءل اهلل األ بينننء  علنننى مسننن  ى النننبال . يف املنظننن ر، ملننن       
األرض  ضنننن  ا لعلمننننءت رجننننل اهلل. ويف الغننننري املنظنننن ر، رفقننننة وم   ننننة القنننن ات 

 السمءوية.

 .. وهذه هي ِام يءزاهتء: المواطنة السماويةوهذه هي 
 حصء ة.. كرامة.. سلطءن.. رسءلة.. 

 لسمء  واألرض... تشف ءت.. وحلقة وتل دني ا

 وشرال الدخ ل  لي ء ي طلب ااِلس غنء  ع  ااِلم يءزات األرضية.. 
 وأن تصري امل اطنة األرضية، وكل اِف خءراهتء وِام يءزاهتء يف اليفاب.. 



76 
 

 فعل ِام يءز أرضي، ال أريده.. وكل كرامة أرضية، ال أريدهء.. 
 أريد امل اطنة السمءوية.. 

 واإل سءن الصء ش يف هذا الطريق.. ُل ح  يف قلبه مرارًا.. 
  ىل أن ي جلكى ويُأهل للم اطنة السمءوية.. 

 إلاصحاح الرابع

يني )في 2 ِ
 (13: 4. أستطيع كل ش يء في املسيح الذي يقو 

 (19: 4. يمأل إلهي كل ِاحتياج في املسيح يسوع )في 8

لنننه يل: ر     ِفينننَك  ِ نَمنننيِت، أَلن  وهنننذا ي نننين أن كنننل عجنننجل،   منننة املسنننيح ُتعم  َتعن
َمنننلُ  (. وكنننل عننن ز،  نننىن املسنننيح ُيسننند ه 9: 21كننن  1.ر )قُنننن  يت يف الض ننن نِف ُتعن

:  دطريقة أو دأخرى. و ل فت هنء لل قءدل دني اآلي نين

 ..يق  ين الذي املسيح يف شيء كل رأس طيع
 ر.يس ع املسيح يف ِاحتياج كل  هلي لأل

ف ننننندمء تننننئ   فسنننني شننننءكية: مطلنننن ب مننننين تننننال  وقنننن ا ني روحيننننة، واحليننننء      
 يف شوويء كوول الروحيننة أتننبحت فنن ش الطءقننة. أتشنند  دننءلروح تننءرًخء: رأسنن طيع

 يق  ينر. الذي املسيح

أو: مطلنن ب مننين اِل جلامننءت كثننري  يف ال مننل، ومسننئ ليءت يف األسننر . فننأق ل      
 يس عر. املسيح يف ِاحتياج كل  هلي  ل: رلألمع الرس
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فقط أ ظر  ليه دصرب، وال ت ح ل عيين عن  الشنخ ، فينه. و  م نه، ورفق نه،     
 و حسء ءته، وحعم ه، تُ طيين ال معني، و أل كل ِاح يءج.

 + + + + + 

عنن    تسننءؤليبقننى ل  سننءن هننل  الفءرقننة، عالمننءت ثمءيند نند هننذه النننواآلن، و     
منن  أول  م نننء نننة. تبنندأكيفيننة احليننء  مننع اهلل كك فءلسننعة واضننحة، وسنن لة، ومؤمَ 

شننننننرب، والكننننننل، دنننننندً ا منننننن  األ، الننننننيت هنننننني م ننننننىن احليننننننء . وأقننننننل  رجننننننة خطنننننن  
، الننننيت هنننني امل اطنننننة وأعلننننى  رجننننة خطنننن   آخننننرحنننن   م نننننء  القننننءت. وتسننننريوال

  ءي ه. السمءوية دءم يءزاهتء ال ءلية. طريق روحي مرس م م  أوله لن

 هذه هي عظمة رسءلة فيليب، والغين املدخر في ء.

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 . شخص املسيح في رسالة فيلبي4

 يشع يف رسءلة فيليب ضيء  خء، لشخص املسيح، ودعيفية م ميجل .    

وهنننء اليفكيننجل لننيس علننى ال المننءت الننيت يف الطريننق، أو علننى املبننء ئ امللع تيننة     
النننيت يف الرسنننءلة، لعننن  علنننى شنننخص املسنننيح  فسنننه. وكمنننء أشنننرت يف املقدمنننة نننننن 
والذي ه  فعر آدءئي أسءسي ننننن جينب قنرا   الع نءب املقندس، وال نني ُمثب  نة علنى 

 شخص املسيح.

فيلنيب، من  خنالل أردنع  قنءال أسءسنية، واحند   واآلن لنع شنف مسنيح رسنءلة    
 م  كل  تحءح:

 معنى الحياة في المسيح. .1
 فكر المسيح. .2
 دعوة اهلل العليا في المسيح. .3
 إمكانياتنا في المسيح. .4

 دءلطبع   شرح كل هذه النقءال دءل فصيل فيمء سبق.     

ر  ولع  ااِلح يءج هنء لصيء ة أُخرى لعي يشع شنخص املسنيح أكثنر. ولبلن      
أكثنننننر وضننننن ًحء، حننننن  ال يُؤخنننننذ عقلننننني يف األفعنننننءر، لعننننن  يُؤخنننننذ دنننننءألحرى يف 
شخص املسيح. ومع قرا   الرسءلة مر  د د مر  من  هنذا املنظن ر، وهبنذه اخللفينة، 

 ُيس  ل  وي ص ر أكثر فأكثر شخص املسيح يف أعمءقي.
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 ..فءملسيح يف رسءلة فيليب ه  م ىن احليء  الغءلبة
   .يحة.وت ر  اإل سء ية الصح
  .و لبة الظروف. ..ه  حتديد لألهداف
 .وه  مل  كل ع ز.

فلنن  أسنن طيع أن أعننيش   سننء ييت الصننحيحة،  ال  ذا اِق نيننت فعننر اإلخننال ،     
ولنننيس أي شننني  أخنننر. ف نننذا هننن  منننء يُنننؤم نين يف اإل سنننء ية الصنننحيحة. فءملسنننيح 
 فسننه  خننل لل جسنند منن  دننءب اإلخننال . فقنند تعنن ن القداسننة تنن ر  ل  سننءن.. 

 واحملبة ت ر  ل  سءن.. وال طء  ت ر  ل  سءن.. 

 الص ر  الصحيحة املؤم نة هي ت ر  اإلخال . لع     

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 . سر إلاخالء املرتبط بالهوت املسيح5

. Christologyهننذا اجلننجل  الُهنن يت ي  لننق اننء ُيسننمى د لننم اخلرسنن  ل جي     
 أي كل مء  ص شخص املسيح.

وعنننند ال  نننرض لألمننن ر الاله تينننة، الدننند مننن  ااِلل نننجلام دألفنننء  ةننند   مرتبطنننة     
 ش اهد الع ءدية، ل خرج ال بءرات  قيقة وُمنضبطة.دءل

 ولدينء س ة ملح ظءت:    

 أ.  أخلى نفسه من املساواة مع هللا

  1-0: 1يف 
 2  2: 22ك 

   14: 22ي 
 

 ب. أخلى نفسه من الصورة إلالهية

وأيًضنء من  اجلسند اإلهلنني ) ن تنح ال  بنري(. ف نن  لنيس جسند، دننل روح، اهلل     
روح. والص ر  اإلهلية اليت علي ء اهلل م  األزل  ىل األدند هلنء تن ر  النروح. فنأخلى 
 فسننه منن  هننذه الصنن ر  اإلهليننة الننيت يصننُ ب   را  كن  ننء، ليأخننذ جسنند دشننري 

 م  اضع دسيط.

  4-0: 1يف 
   23: 2ل 

  12: 2يف 
   22: 2ي 
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    22-21: 12ل 
    2: 4رو 

  2:2 ل 
   0: 22ز 

 وهذا ير  على مشءكل كثري  )مثل ددعة أري س(.     

فمنننثاًل، ملنننءذا يقننن ل رأح أعظنننم منننين.ر، وهننن  مسنننءوي منننع اآلب يف اجلننن هر      
 هذا أل ه أخلى  فسه وقت ال جسد فقط. 

وملءذا أخذ ت ر  جسدا ية   سء ية، وه  روح  ألن هذا ه  اإلخنال  دإرا تنه     
 احلر .

 ج. أخلى نفسه من عدم القابلية للموت

فنءهلل يف طبي  ننه  نري مءئننت،  نري قءدننل للمن ت، لعنننه يف ال جسند قَبِننل املنن ت     
 على الصليب، هذا ه  اإلخال .

 2  2: 23ك 
 2 12: 1دط 

  22: 20مجل 
 2 24: 2دط 

 د. أخلى نفسه من املجد الذي كان له مع آلاب 

 من قبل تأسيس العالم

   12: 21ي 
  11: 20مت 

   3: 21ي 
  22-3: 1يف 
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 ه. أخلى نفسه من السلطان الذي له في السماء وعلى ألارض.. 

 والذي ِاستعاده بعد القيامة

 (.24: 14)مت  راأَلرنضِ ُ ِفَع ِ يَل  ُكلُّ ُسلنطَءن  يف الس َمءِ  َوَعَلى ر    

هذا مء قءله املسيح وقت الص   . وهذا السنلطءن هن  يف طبي  نه مننذ األزل،     
ولعنننه أخلننى ذاتنننه منننه يف ال جسنند، ليننن م تننددري الصننلب والفننندا ، و ال مننء كنننء  ا 

 يقدرون ااِلقيفاب منه دسبب ق   اله ته الغري ةدو  .

  12-12: 2أف 
  22-9: 1يف 

 2 11: 2دط 
 

 وة إلالهية التي كانت له مع آلابأخلى نفسه من كل القو. 

 من ألازل إلى ألابد

و ذا كننءن املسننيح أخلننى  فسننه منن  القنن   اإلهليننة، فمنن  أينن  كء ننت امل جننجلات     
 والق ات اليت كءن ي مم ء يف خدم ه كك

فننح   قنرأ يف األ ءجينل مثننل هنذه ال بنءرات: تننع قنن  .. قن   خرجنت منننه..      
ات.. ُ رج شيءطني.. ُيشنبع عن ع.. قن   تعنءثر اخلبنجل.. قن    قءمنة كءن يصنع ق  

 امل تى..

ل  ظ رت يف املسيح القن   اإلهلينة منء كننء لنح مل نء، وحنن  علنى األرض. لنذا     
أَلن  فقنن   وننند اهلل اآلب ُة جبننة، وال  سنن طيع أن حن مل ننء. كمننء قننءل مل سننى: ر
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ولعني يُنرِي م سنى ننده، وضن ه يف  (.12: 21ر ر )خناإِل نَسءَن اَل يَنرَاين َويَِ يشُ 
 (.12-12: 21 قر ، وسيف ديده، وأج ءز أمءمه )خر 

وكننل امل جننجلات والقنن ات الننيت عمل ننء املسننيح كء ننت عنن  طريننق مسننحة الننروح     
القننننندس النننننيت اسننننن قرت علنننننى جسنننننم دشنننننري ه يف   سنننننء ي ه. لعننننني يُننننن مم خدم نننننه  

َنق  كءملسيء، كنم ذج لنء. لذا قءل: ر َنق  أَقُن ُل َلُعنمن: َمن ن ينُنؤنِمُ  ِح فَءأَلعنَمنءُل  َاحلن احلن
َ ء ال يِت أَ َء  (.21: 22ر )ي  أَعنَمُلَ ء يَن نَمُلَ ء ُهَ  أَينًضء، َويَن نَمُل أَعنَظَم ِمننن

لنننذلك َعِمنننل القديسننن ن امل جنننجلات والقننن ات النننيت َعِمل نننء املسنننيح. حننن   ىل     
ري. مل يع  نن ا آهلنة، دنل امنن ألوا من  الننروح  قءمنة املن تى، كءلقننديس معنءري س العبن

القننندس، منننل  ورا  منننل ، وقننن   فننن ش قننن  . لنننذا َعِملننن ا  فنننس امل جنننجلات، وأعظنننم 
 من ء.

   22: 1ي 
   11-12: 2ل 
  14: 21مت 

   23: 2ي 
   12-20: 2ل 
  24: 22أع 

 وأيًضء ش اهد  ب ية م  ال  د القدجل:

  1-2: 22أس 
  1-2: 02أس 

  1-2: 21أس 
 
 + + + + + 
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 ..خامًسا

 الرسالة أقسام
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 واآلن  أيت  ىل اجلجل  اخلءمس واألخري، وه  أقسءم الرسءلة.    

ننم ء دصنن ر  خم لفننة عنن       ومنن  امل ننروف أن كننل  ارس للرسننءلة، لعنننه أن يقس 
 اآلخر، اء ي نءسب مع اهلدف الذي أمءم عينيه.

فلننن  كنننءن اهلننندف  راسننني، مثنننل أ لنننب الدراسنننءت، فسنننيع ن ال قسنننيم كبنننري     
وُم ش  ب. ا ىن وضع عن ان وفعر  لعل ثالث أو أردع آيءت م  الرسنءلة. حن  

 ُمقد م الدراسة أن يشرح وحيلل املقءطع الع ءدية دأقصى وض ح ُمع .يس طيع 

أم نء لن  كنءن اهلندف روحني، فنءل عس هن  األ سنب، أي ةءولنة عنع األفعننءر      
كل نننننء يف هننننندف واحننننند. لعننننني يرسننننننخ ويبقنننننى مرسننننن ًمء يف ذهنننننين. فُنحنننننند   يف 

تبندأ الرسنءلة اإلتحءح ال احد منثاًل هندفءن كبنريان، أو  شنءرتءن كبريتنءن. وهعنذا 
 تيفا ى أمءم ذهين، كأقسءم ُتشري  ىل أهداف روحية.

ألن  راسن نء هَتنُدف دءألسنءس  ىل ال طبينق، واحلينء  دءلعلمنة. خءتنًة أن هننذه     
الرسءلة هي اليت حت ي  ع   الرس ل د لس لنء: رعيش ا كمء حيق إلجنيل املسنيحر 

 (.11: 2)يف 

 سيم: وم  هذا املنطلق، أمءمنء هذا ال ق    

 إلاصحاح ألاول 

 (.1-2: 2 يف) حتية .2
 (.22-2: 2 يف) فيليب ألهل وتال  شعر .1
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 (.10-21: 2 يف) اخلءتة الرس ل د لس ظروف .2
 حننندث النننذي ااِلضنننط ء  ظنننروف يف املسنننيحية للحينننء  هءمنننة ت تنننيءت .2

 (.22-11: 2 يف)

 د نننع منننع للرسنننءلة تقسنننيم اجلنننجل  هنننذا يف سنننيع ن املقدمنننة، يف أشنننرت كمنننء     
 لعن . دءلف نل شنرحه   األقسنءم هنذه م ظنم دءلطبع. البسيطة الروحية ال  ليقءت
 هءمنننة و روس هلنننء،  ن بنننه أن حن نننءج عظيمنننة آينننءت الرسنننءلة هنننذه يف هننننء  منننءزال
    ل م ء. أن حن ءج

 (2-1: 1. تحية )في 1

يننننعِ  ِ ىَل  النَمِسننننيِح، َيُسنننن عَ  َعبنننننَدا َوتِيُم ثَننننءُوسُ  دُنننن ُلسُ  2ر يِسنننننيَ  عَِ  النَمِسننننيحِ  يف  النِقد 
، يف  ال نِذي َ  َيُس َع،  أَدِينَنء اهللِ  ِمن َ  َوَسناَلمَ  َلُعنمن   ِ نَمنةَ  1: َوََشَءِمَسنة   َأَسنءِقَفة   َمنعَ  ِفيلِنيب 
 .رالنَمِسيحِ  َيُس عَ  َوالر ب  

فءلرسنننءلة تبننندأ دءل حينننة امل  ننننء  . وهننني هننننء ُمقدمننننة مننن  دننن لس وتيم ثننننءوس.     
ف نننننء  شخصنننني نين رئيسنننني نين مننننع الرسنننن ل دنننن لس هلمننننء  ور أسءسنننني يف خدمننننة  

 كنيسة فيليب، ومهء أدفرو تس وتيم ثءوس.

وأدفنننرو تس نننننن حبسنننب د نننع الدراسنننءت املسننن ند  علنننى تقءليننند قدلنننة ننننننن هننن      
يف هننننننذه العنيسننننننة، أي ُمقننننننيم ومننننننرتبط دعنيسننننننة فيلننننننيب. أم ننننننء العننننننءه  امل قنننننندم 

 تيم ثءوس فقد كءن خء م ُم ج  ل مع الرس ل د لس، وليس مرتبط دعنيسة  مء.
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ام ثنءد ني ليخندم ا العننءئس، وي  من ا د نددريهء.      فب لس الرس ل كءن يُقيم ُخد 
أمثنننءل أدفنننرو تس يف كنيسنننة فيلنننيب، وتيخنننيعس يف كنيسنننة أفسنننس، وأدفنننراس يف  
كنيسننة ك ل سنني. وكننءن أيًضننء يُ ننني  ُخنندام م حننركني م ننه، وهلننم  ور ت ضننيدي. 

ات مننع دنن لس الرسنن ل، أو وعمل ننم هنن  خدمننة العنننءئس املخ لفننة، سنن ا  يف زيننءر 
دجلينننءرات منفنننر  . وهنننذه هننني الرؤينننة الصنننحيحة لننندع   اخلدمنننة، والنننيت تبننندو مننن  

 األشيء  الشحيحة، أو املفق    حءلًيء.

ف نننننء  خنننندام هلننننم  عنننن   ةليننننة. ولنننن  تركنننن ا معننننءن  عنننن هتم لي حركنننن ا، تُنننننِ       
، يثمننروا  خنندم  م  ننر سننطحي جننًدا. دينمننء لنن  َوضنن  ا تركيننجلهم يف معننءن  عنن هتم

 كثريًا.

وهنء  خدام علنى ال عنس من  هنذا، فندع هتم حتركينة. ولن  ُوِضن  ا يف معنءن     
ةنند ، يشنن روا دننءحلبس وااِلخ نننءش. ويصننبح عمل ننم  ننءقص ودءهننت، ألن وز نن  م 
و ع هتم دءألسءس هي م حركة. وكلمء حتر  هذا اخلنء م، ت جند  لنه كنل طءقءتنه، 

 يت. ويعنن ن قننء ر أن يُ طنني ال طننء  العءمننل وت جنند  لننه أيًضننء رؤي ننه لل مننل امللعنن
الذي ُيسد  ِاح يءج العنيسة، أو معءن خدم نه، لفنيف  ط يلنة. ود ندهء حي نءج أن 
ي حر  ملعءن آخر، س ا  كءن خلدمة أخرى، أو ملعءن ِاخن ال .  ءًمنء مثلمنء كنءن 

 يف ل الرس ل د لس، ود ع النُم ءو ني له.

 دت.. أو النُم نق ل امل حر  .. والن عءن هءمءن.. س ا  احمللي الثء
 وفي األغلب، الدعوة المتحركة أساساا لها طابع نبوي.. 

 والدعوة المحلية أساساا لها طابع رعوي.. فما الفرق إذاا؟!
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وز  ننه األسءسننية في ننء  عننالن شنني  ةنند . واملثننل ال اضننح يف  الطووابع النبوووي    
منن  معننءن ملعننءن، ليقنن م سننفر أعمننءل الرسننل هنن  رأ ننءد سر، الننذي كننءن ي نقننل 

 خبدم ه.

  (. 14: 22كأن يُنِذر اشعلة س حدث، مثل اجملءعنة املنذك ر  يف )أع
فيحث م على الصال  م  أجل ء، وجت يجل ااِلح يءجنءت اخلءتنة هبنء ل منر 

 دسالم.
  أو أن حيمننل تنبيننه خلننء م كبننري د جردننة كبننري  آتيننة عليننه، مثننل دنن لس )أع

لنننننه، و  نننننه سنننننُيقبع علينننننه يف  (. ويُ ِلمنننننه انننننء سنننننيحدث22-22: 12
 أورشليم، وُيضَرب، ويطلب م  اآلخري  الصال  ألجله.

  أو أن يننذهب ملعننءن ةنند ، دعشننف روحنني ةنند . كننأن حُيننذ ر دننِءحنراف
عنن  الطريننق الروحنني، أو يُفيننق املخنندومني منن  الن ننءس والغفلننة الروحيننة. 

 في صحح وينضبط املسءر الروحي، لي طءدق مع طريق امللع ت.
  أن يفضنننح خطنننة خفينننة، أو تنننددري خبينننث للشنننرير. فينحنننل ويبطُنننل، أو

 وُيَضع ع ًضء عنه   مة ُم ض د ، تدفع النف س، واملسري  كل ء لألمءم.
فيح ننءج لشننخص ط يننل األ ننء . ل لننك م اهننب ووز ننءت  الطووابع الرعووويأم ننء     

و ن   ت ليميننة كءفيننة وكءملننة. ول لننك أيًضننء م اهننب ووز ننءت رع يننة كءفيننة وكءملننة.
كء ت م هبة الرعءية كءملة لديه نننن فأحيء ًء مء تع ن امل اهب ججلئية ننننن للنك أيًضنء 
دصننري  يف الننروح. ُ عنننه منن   ييننجل حءلننة رعي ننه وشنن ب كنيسنن ه. قطيننع اهلل، الننذي  

 هم خراف املسيح النءطقة، املؤ   علي ء.
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فع لل لننن جل والنقننند. فُيمي ننجل م طنننالت رعي نننه، وم ء ءهتننء يف كنننل مرحلنننة. وال يننند    
لعننن  دءمل هبنننة النننيت فينننه، يبننندأ يف تقننندجل ال  لنننيم الننننُمقءدل مننن  األسنننفءر املقدسنننة. 
فيسقي م احلقءئق الع ءدية، وُيسل م م تطبيقءهتنء، وكينف تُ نءس يف احلينء  ال ملينة، 
وي يشنن ء م  ننم. وشننيًئء فشننيًئء يق بلنن ا هننذه احلقننءئق، وينمنن ا في ننء. ث حي ننءج ألن 

ااِلف قنء ات الرع يننة، لنب ع األفنرا  وال ننءئالت، لعني ُيصنحح د ننع  يُن مم د نع
 األم ر الشخصية واخلءتة النُم ِطلة للمسري  الروحية.

ت منيم هننذا ال مننل الرعنن ي هنءم جننًدا لقطيننع املسننيح. لعن  منن  الصنن ب علننى     
الراعننني أن ُلي نننجل الننندع   النب ينننة، وهنننذا أل نننه مغنننروس ومسننن غرش منننع رعي نننه طننن ال 

هننء ينأيت  ور الننيب، الننُم غر ب عن  ال فءتنيل الي مينة النيت للقطينع، والغنري  ال قت.
ُم ءدع هلء، فيسن طيع أن ُلي نجل ااِلخ الفنءت وامل طنالت العبنري ، ويُقندم هلنء احللن ل، 

 ويُبني  كيفية تصحيح ء.

وكمثنءل   سنءين دسنيط يسن طيع أن يُقنر ب لننء الفنءرش. فنأي أب سن ران علنى     
ال ه، وم  اجنند م  ننم دِءسنن مرار، ال يسنن طيع أن يلحننظ منندى مننن  أوال ه، ترديننة أو 

وِاخ الف قءم  م، أل ه يراهم  ائًمء. أم ء  ذا حضر زائر، م  د د فنيف  ط يلنة من  
الغيننءب، يسنن طيع أن ُلي ننجل د ضنن ح منندي ااِلخنن الف يف النمنن . هننذا هنن  الفننءرش 

 دني الراعي والنيب.

  مننة النندع   الرسنن لية الننيت عنننده. كننءن لننه  ور  والرسنن ل دنن لس، ومنن  خننالل    
هءم، ولديه وز ة م فر  ، ُ عنه م  رؤينة أتنحءب الندع ات املخ لفنة، واملندع ي  

 للخدمة يف الفئءت املخ لفة.
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ا:       فيستطيع أن يقول، وحتى في وقت مبكر جدا
 أن هذا الشخص مدع  ألن يع ن راعي.. وهذا مدع  أن يع ن كءه .. 

   ألن يع ن ُم ل م.. وهذا مدع  أن يع ن  يب.. هذا مدع
 هذا مدع  ألن يع ن خء م ُم نقل.. وهذا  ع ته كخء م ةلي..

هننننذا النننندور، وهننننذه ال ز ننننة الننننيت لبنننن لس الرسنننن ل، ُم طننننء  لقليلننننني يف كنيسننننة     
ننن م منن  ت مننيم عمل ننم،  املسننيح. وهنني وز ننة م طننء  أسءًسننء لآلدننء  الرسننل، ل مع 

 لع ت.ووظيف  م يف امل

. لننذا      والرسنن ل دنن لس، ومنن  خننالل هننذه ال ز ننة، مل  لننط أدننًدا دننني النندع تنين
فأخذ تيم ثءوس م نه يف النرحالت كخنء م ُم نقنل، وأدقنى علنى أدفنرو تس لريعنى  
كنيسننة فيلننيب. ويف وقننت  مننء، ألننجلم تيم ثننءوس أن يُقننيم يف أفسننس، ويرعءهننء لفننيف  

، كخنء م ُم ن قنل وثءدنت. ولعن  هنذا الثبنءت ةد  . فقد يع ن إل سءن الدع تنين
 يع ن لفيف  ُمؤق ة، ث ي    كخء م ُم نقل.

 + + + + + 

 واآلن      لنص ال حية ااِلف  ءحية لرسءلة فيليب:    

يِسنَي يف النَمِسيِح َيُسن َع، ر يِع النِقد  دُ ُلُس َوتِيُم ثَءُوُس َعبنَدا َيُس َع النَمِسيِح، ِ ىَل عَِ
 ر، َمَع َأَسءِقَفة  َوََشَءِمَسة  ال ِذيَ  يف ِفيِليب  

هذا الشءهد املش  ر تسبب يف مشءكل كثري ، أل نه أتنى علنى ذكنر األسنءقفة     
 والشمءمسة، ومل يذكر القس س.
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دننءلطبع مل يُعنن   طالقًننء لنندى العنيسننة األوىل مثننل هننذه املشننعلة العبننري  مننء     
دنننني األسنننءقفة والقسننن س والشمءمسنننة. أل نننه كنننءن م نننروف ومف ننن م، أ نننء ثنننالث 

  رتب. لعل  من ء وظيف  ء، ولعل  من ء عمل ء العءمل،  ون خلط. 

لعءملنة النيت للرتننب فني العنيسنة األوىل، كء نت الرؤينة واضننحة  ءًمنء لل طينة اف    
 الثالث، واليت هلء خطة ُم عءملة يف دنء  العنسة.

 (11-3: 1. شكر وصالة ألهل فيلبي )في 2

ننُعرُ  2ر نننرِي ُكنننل   ِعننننندَ  ِ هلِننني َأشن ِ ي نننءُكمن  ذِكن
ًمء أَ نِعيَنننيِت، ُكنننل   يف  َ ائًِمنننء 2  الط لنبَنننةَ  ُمَقننند 

لِ  يِ ُعمن  أَلجن ،  عَِ يلِ  يف  ُمَشءرََكِ ُعمن  ِلَسَببِ  3دَِفرَح   ر.اآلنَ  ِ ىَل  يَن نم   أَو لِ  ِم ن  اإِلجنِن

  ال  ليننننق علننننى هننننذه اآليننننءت، لعنننن  أحننننب ال  قننننف هنننننء عننننند هننننذه اآليننننة     
 الش ري  والنُمحببة:

نننُل ِ ىَل ينَننن نِم  0ر َيُسننن َع َواثًِقنننء هِبنننَذا َعيننِنننِه أَن  ال نننِذي ادنن َنننَدأَ فِنننيُعمن َعَمنننالً َتنننءحِلًء يَُعم 
 ر  النَمِسيِح.

هذه م  أحلى اآليءت املف مة دلغة اإللءن، وَف م ملء يف قلنب اهلل من  حن  نء.     
فننءهلل الننذي دنندأ م نننء، سننيعم ل. لعنن  فقننط  ن كء ننت  را تنننء م فقننة مننع  را   اهلل 

 )كمء سي ضح أكثر يف اإلتحءح الثءلث(.

ن كننننءن قنننند وتننننل  لنننني م، واآليننننة هلننننء مغننننجلى، فءاِلضننننط ء  الننننذي أثننننءره  ننننريو     
والفيلبي ن كء  ا قد ددأوا يف ال شعك وااِلرتبنء  وال جلعنجلع   يجنة هلنذا ااِلضنط ء . 



93 
 

فنننأرا  الرسننن ل دننن لس أن يطمئنننن م، دنننأن اهلل النننذي دننندأ، والنننذي يُ ِننندُّهم لقصننند 
  هلي، سُيعم ل م  م.

ننيِ ُعمن،  1ر أَلين  َحننءِفُظُعمن يف قَنلنننيب، يف  َكَمننء حيَِننقُّ يل أَنن أَفننَ ِعننَر هننَذا ِمنن ن ِجَ ننِة عَِ
ننننيُ ُعمن ُشننننرََكءِئي يف  يننننِل َوتَنثنِبي ِننننِه، أَ ننننننُ ُم ال ننننِذيَ  عَِ ُوثُِقنننني، َويف النُمَحءَمننننءِ  َعننننِ  اإِلجنِن

 رالنن  نَمِة.

عبننننءر  رشننننركءئي يف الن مننننةر تعشننننف د ضننننن ح عنننن  اِتضننننءع دنننن لس الرسننننن ل     
لرسنن ل ُيسننءوي دننني الن مننة الننيت م ننه، والن مننة العبننري، وتَننِديننء دءلقيننءس علي ننء. فء

اليت مع الفيلبيني. ف نل يثنق اآلن خنء م أو كنءه  يف  شنرا  أحند املخندومني مننه 
 يف عمل  مء ك أو خدمة  مء ك أم أتبح هنء  حءججل دني اخلء م واملخدوم ك

أم ننء دنن لس الرسنن ل فيقنن ل: رأ نن م شننركءئي يف الن مننةر، ولنندينء عمننل وهنندف     
، أال وه  راحملءمء  ع  اإلجنيل وتثبي هر. ويُلفنت اِ  بءهننء هننء اِ  قنء  دن لس مشيف 

 الرس ل لأللفء ك فءإلجنيل حي ءج أحيء ًء للُمحءمء  عنه.

ر، وتنر  لننء ك ءدنءهتم. وهني ليسنت كع ءدنءت الووُمدافعينفءل ءريخ ُ رب ء ع  ر    
لعن ننننء ك ءدننننءت ضنننند أثنءسننني س الرسنننن يل، النننننُمدافع عنننن  اإللننننءن ضنننند اهلراطقننننة. 

الننن ثنيني، النننذي  كنننء  ا يعيلننن ن ااِلهتءمنننءت للمسنننيحيني، ويسننن  جلؤوا هبنننم. كمثنننل 
ألكنل جسند النرب، وأكل نم، وشنرب  منءئ م، يف  شنءر   ااِلهتءم دنذدح األطفنءل،

شننرب  مننه. أو كءاِلهتننءم د مننل حفننالت مليئننة دننءلرقص والغنننء ، ك فسننري خننءطئ و 
 م  العنءئس. ألت ات اليفا يم النُمفرحة اخلءرجة
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وقنند تقنند م ال ثنينن ن هبننذه ااِلهتءمننءت الظءملننة أمننءم احلعننءم. وكن يجننة هلننء، أثننءر     
احلعنننءم ااِلضنننط ء  الشنننديد ضننند املسنننيحيني. وحت لنننت هنننذه ااِلهتءمنننءت  ىل هُتنننم 

 حقيقية، وقضءيء حُيءكم في ء املسيحي ن.

يف النُمقءدل، أفرز روح اهلل رجءل لنُم مة الدفءع ع  اإلجنيل ضد هنذه النُ  م،     
وهنننم شخصنننيءت مننن  أملنننع الشخصنننيءت يف ال نننءريخ العنسننني. مسنننيحي ن أُمننننء ، 

 شديدي امل هبة، وُم  مق ن يف  لء م.

دننندأ هنننؤال  يع بننن ن  فءًعنننء عننن  املسنننيحيني، وكنننء  ا يرسنننل ن هنننذه الع ءدنننءت     
ت للحعننءم. والننب ع مننن م كننءن ي مننل دءحملءمننء  دءلف ننل، وتقنند م ا دصننفة واإلثبءتننء

 رمسية للدفءع ع  املسيحيني النُم  مني يف تلك القضءيء.

ود نننند اِ   نننننء  هننننذه احلقبنننننة الجلمنيننننة، ُحِفظنننننت هننننذه الع ءدنننننءت يف العنيسنننننة.     
وأتننبحت تُنندر س يف العليننءت الاله تيننة، وُم ءحننة يف املع بننءت. وكشننفت كيننف  

ن الننروح القنندس يُل ننم هننؤال  النننُمداف ني دننءلر ، وكيننف أقننءم م حلفننظ اإلجنيننل كننء
 وتثبي ه.

و ىل اآلن، مننءزال اإلجنيننل حي ننءج للُمحءمننء . وكمثننءل لننذلك م ضنن ع الهنن ت     
 املسيح، وكيفية  ثبءته دشعل سلس ودسيط م  اإلجنيل.

َشءِ  َيُس َع النَمِسيِح. 4ر يِ ُعمن يف َأحن َ ءُش ِ ىَل عَِ  رفَِإن  اهلَل َشءِهَد يل َكينَف َأشن

 ري  دني الرس ل والفيلبيني، كمء أشرت سءدًقء.وواضح هنء امل    العب    
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ثَنرَ  أَينًضء َةَب ُ ُعمن  تَنجلنَ ا َ  أَنن : ُأَتل يهِ  َوهَذا 9ر ثَنرَ  َأكن ر ُكل   َويف  رَِفةِ النَم ن  يف  فََأكن م   فَن ن

أكثنننر مننن  منننر ، ويف أكثنننر مننن  رسنننءلة، يطلنننب الرسننن ل دننن لس مننن  املنننؤمنني،     
ويُلجلم م أن يجل ا وا وينم ا يف الف نم وامل رفنة. د عنس الشنءئع حءليًنء عن  ال بسنيط 

 النُمخل لألم ر الروحية، ددع ى ااِلد  ء  ع  ال  قيد، وال  ليم ال قليك

لس يدع هم ألن تجل ا  ةب  م للم رفنة الروحينة، ولعنل ف نم. لع  الرس ل د      
 ف ل م  فرش دني امل رفة والف م ك

امل رفننة تننأيت عننندمء أسنن مع لشننرح، أو عننندمء أقننرأ ك ننءب عنن  أمنن ر روحيننة مل     
أُكنن  أعرف ننء مننن  قبننل. ث د نند ذلنننك، يبنندأ روح اهلل يعشننف يل في نننء عنن  أد نننء  

يننين يف خطنن   مننء، أو ختننص حيننءيت مبءشننرً . كننأن ُتصننح ح  شنني  خننءطئ، أو تُنم 
تُف مين شي  ع  املسيح. هنء تع ن م نرفيت قند حت لنت لف نم. وعنندمء ينجل ا  يل 

 الف م، ي ح ل حلعمة.

 فءلطريق  ًذا: ه  م رفة.. ث ف م.. ح   صل للحعمة..
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 ينَنننن نمِ  ِ ىَل  َعثننننننرَ    َودِننننالَ  خُمنِلِصنننننيَ  َتُع  ُنننن ا ِلَعننننين  النُمَ َخءلَِفننننَة، األُُمنننن رَ  ُ َين ننننجُلوا َحنننن    22ر
 النَمِسيِحر

هننذا واحننند مننن  الشننن اهد الع ءدينننة اخلءتنننة دنننءل مييجل. فعينننف أق نننين ال ميينننجل ك     
 لدينا خمس قنوات في رسائل القديس بولس:

 (.24: 1 رو) الشري ة طريق ع : رومية  ىل الرسءلة يف .2
 (.22: 2 يف) امل خءلفة األم ر  ييجل طريق ع : فيليب  ىل الرسءلة يف .1
 (.22: 3 عب) النُمدردة احل اس طريق ع : ال ربا يني  ىل الرسءلة يف .2
 روحيننننة كم هبننننة ال مييننننجل م هبننننة طريننننق عنننن : ك ر ثنننن س  ىل الرسننننءلة يف .2

 (.22: 21 ك 2)
 الروحيننننة امل اقننننف مقءر ننننة طريننننق عنننن : ك ر ثنننن س  ىل الرسننننءلة يف وأيًضننننء .3

 (.22: 1 ك 2)
 

يف األتل الي  ءين ال ت ين ال مييجل دني شي  تنحيح وأخنر ر ُمتخالفةوكلمة ر    
 خطأ، دل دني شي  تحيح وأخر أتح.

فءملسنننيحي علينننه أن ُلي نننجل أواًل دنننني منننء يلينننق، ومنننء ال يلينننق، هنننذه قضنننية. أم نننء     
الثء يننة، ف نني دننني أمننران يليقننءن، ولعنن  أي مننء أكثننر منءسننبة، سنن ا  دءلنسننبة يل، 

عد علنى منن ي الروحني ك أو دءلنسنبة لآلخنري ، ا نىن: ا ىن: هل هنذا األمنر ُيسنء
 َتُع  ُن ا هل هذا األمر يُ ثرهم ك كمء هن  واضنح من  اجلنجل  الثنءين من  اآلينة رِلَعنين 

   النَمِسيِحر. يَن نمِ  َعثننرَ   ِ ىَل  َوِدالَ  خُمنِلِصنيَ 
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 ًذا، ال مييننجل يعنن ن دننني أمننر خطننأ وآخننر تننحيح، وهنننء م هبننة ال مييننجل عءمننة.     
دني أمر تحيح وآخر أكثر تحة، أو أمر منءسب وآخر أكثنر منءسنبة، وهننء ث 

 مس  ى أ ش يف ال مييجل. 

و يينننننجل األمننننن ر الننننننُم خءلفة حي نننننءج اِلق ننننننء  امل رفنننننة، والف نننننم، ومننننننء  احملبنننننة..     
 ودءلن ءية يؤول جملد اهلل.

ِد اهلِل َوَبنِدِه. 22ر  رَُمنُل ِئنَي ِم ن َ َِر النرب  ال ِذي دَِيُس َع النَمِسيِح ِلَمجن

فءلرس ل د لس ينشد القمة لننء، ويقن ل رُملن ئنير أي ييفجنى  نر م ضنءعف.     
 ليس ثالثني، أو س ني، لع  مئة.

 (26-12: 1. ظروف بولس الرسول الخاصة )في 3

الظروف اليت هلء ِارتبءال دأعضء  كنيسة فيليب، وهلء قيمنة ُم  لقنة  أيًضء ولعن ء    
 حبيءهتم وخدم  م. وقد   دءلف ل ال  ليق على م ظم هذه اآليءت.

يِل،ر 21ر ثَنَر ِ ىَل تَنَقدُِّم اإِلجنِن َ ُ  أَن  أُُم رِي َقدن آَلتن َأكن  ُث  أُرِيُد أَنن تَن نَلُم ا أَينَُّ ء اإِلخن

 هذا ال قدم يف اخلدمة، جء  ر م وج  ه يف السج . و الحظ أن    

 دَنننننءِقي َويف  الن الَيَننننةِ  َ ارِ  ُكننننل   يف  النَمِسننننيحِ  يف  ظَننننءِهرَ ً  َتننننءَرتن  ُوثُِقنننني ِ ن   َحنننن    22ر
َننعَ  اأَلَمننءِك ِ  ثَنننرُ  22 .َأعن ننَ ِ ، َوَأكن ثَنننرَ  جَينيَفِئُنن نَ  دِننُ ثُِقي، الننر ب   يف  َواثُِقنن نَ  َوُهننمن  اإِلخن  َأكن
 ر.َخ نف   ِدالَ  دِءلنَعِلَمةِ  ال  َعلُّمِ  َعَلى
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هننل الحظننننء الننننغم العنننءم ، والننننُمفءرقة يف ِاخ ينننءر األلفنننء  روهنننم واثقننن ن يف     
الرب د ثقيرك فن يجة لاِلضط ء ، حدث اِ عمءس عند اخلدام اآلخنري . لعنن م 
عندمء وجدوا الرس ل دن لس ال يعنف عن  العنراز ، علنى النر م من  أ نه مسنج ن 

يف بءيننة اهلل هلنننم، أل نننم  وُمقينند دءلسالسنننل. خجلننن ا منن  أ فسننن م، وِاز ا وا ثقنننةً 
رأوا ِا را  وتقنندير الرسنن ل دنن لس لرسننءل ه. فعننم وكننم دننءألويل هننم الننذي  ين منن ن 

 دءحلريةك دءألحرى ينبغي أن ي يش ا اإلجنيل، ويُنء وا ده.

ننننرُِزونَ  َوِخَصننننءم   َحَسنننند   فَنَ نننن ن  قَننننن نمَ  أَم ننننء 23ر  .َمَسننننر     فَنَ نننن ن  قَننننن نمَ  َوأَم ننننء دِءلنَمِسننننيِح، َيعن
، َعنن ن  الَ  دِءلنَمِسننيحِ  يُننَننءُ ونَ  حَتَننجلُّب   َعنن ن  َف ننُؤاَل ِ  20 نناَل،   ُيِضننيُف نَ  أَ ن ُ ننمن  ظَننء  نيَ  ِ خن
ُضننن عَ  َأين   َعنننءِلِمنيَ  َةَب نننة ، َعننن ن  َوأُولئِنننكَ  21 .ِضنننيًقء ُوثُِقننني ِ ىَل  ينننِل. حلَِِمءيَنننةِ  َم ن  اإِلجنِن
نننرَ  َفَمننءَذا  24 نننه   ُكننل   َعلَنننى أَ  نننهُ  َ ينن  دِءلنَمِسنننيِح، يُننَنننءَ ى حِبَنننق   أَمن  دِِ ل ننة   َكنننءنَ  َسنننَ ا َ  َوجن

 َخننناَل،   ِ ىَل  يل  ينَننُؤولُ  هننَذا أَن   أَعنلَننمُ  أَلين   29 .أَينًضننء َسنننأَفننرَحُ  دَننلن . أَفننننرَحُ  أَ َننء َوهِبننَذا
 النَمِسيِح،ر َيُس عَ  ُروحِ  َوُمَؤاَزرَ ِ  ِدطَلنَبِ ُعمن 

   ال  ليق على هذه اآليءت.    

ننجَلى يف َشننين  ، دَننلن ِدُعننل  ُنَننءَهرَ   َكَمننء يف   12ر َحَسننَب ا نِ ظَننءرِي َوَرَجننءِئي َأين  الَ أُخن
ُكننننل  ِحنننننني ، َكنننننذِلَك اآلَن، ينَننننن َنَ ظ ُم النَمِسنننننيُح يف َجَسنننننِدي، َسنننننَ اَ  َكنننننءَن حِبَيَنننننء   أَمن 

.  رِاَ نت 

ءري ورجننءئي أين يلفننت  ظر ننء لغننة الرجننء  الننيت لبنن لس السننجني رحسننب ا  ظنن    
 ال أُخجلى يف شي ر.
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ر احملببنننننة عنننننند الرسننننن ل دننننن لس. والنننننيت كووووولث ااِلسننننن خدام امل عنننننرر لعلمنننننة ر    
 تعشف حءل قل دنء اليت ت بىن كلمة رججل ر وليس ركلر.

فءلصنننال  أحيء ًنننء تنننن ظم، وأحيء ًنننء ت قطنننع. القنننرا   يف الع نننءب املقننندس منننرات     
 م ر ء الروحية.ت  اتل، ومرات ت  قف. وهعذا دءقي أ

 أم ء الرس ل د لس.. ف نده كل شي  ركلر.. 
 ف   يُريد أن ركلر أحد ي رف املسيح.. 

 وأن يصل ده  ىل رمل ر قءم ه.. أي  ىل أعلى مس  ى.. 
 وه  مس  د ل حمل ركلر الضريبة وال علفة مقءدل هذا.. 
 وير ب أن يرى ند املسيح القءئم م  األم ات يف قم ه.. 

 رججل ر أدًدا..ليس لديه 

ِحننني ، َكننذِلَك اآلَن،  ُكوول  ُنَننءَهرَ   َكَمننء يف  ِبُكوول  وهننء هنن  يف السننج  يقنن ل: ر    
. ر. ف نن  ُمنندر  أن هننذا ينَنن َنَ ظ ُم النَمِسننيُح يف َجَسننِدي، َسننَ اَ  َكننءَن حِبَيَننء   أَمن ِاَنن نت 

دننننل السننننج  ُمعنننن  أن يقنننن  ه للمنننن ت. لعنننننه مل ييفاجننننع، وال حنننن  هنننندأ قلننننياًل، 
 أم لك هذه اجلرأ  النُملف ة.
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ََيء َ  يلَ  أَلن   12ر َيَنء ُ  َكء َنتِ  ِ نن  َولِعن ن  11 .رِدننحَ  ُه َ  َوالنَم نتُ  النَمِسيحُ  ِهيَ  احلن  يف  احلن
َسدِ  َ ءُر  َفَمءَذا َعَمِلي، َ َرُ  يل  ِهيَ  اجلَن  ركأَ نرِي َلسنتُ  َأخن

حن ننءج أن  ف ننم هنننذه اآليننة، فعنننم هنني رائ نننة. فءلرسنن ل يقننن ل   ننه منننء  ام يف     
هذه احليء ، فمطل ب منه أن يُثمر حلسءب امللع ت ي ميًنء. فقيمنة حيءتنه تعمن  

 يف ر ر عملهر، وكل ي م جيب أن يأيت فيه دثمر.

ِ  ِمنن ن  َةنُصننن رَ  فَننِإين   12ر ننِ َ ء َ  يلَ : االثنننَنننننين  َذا َ  النَمِسنننيِح، َمنننعَ  َوَأُكنن نَ  قَ أَ نطَلِننن أَنن  اشن
ا أَفنَضلُ  َسدِ  يف  أَدننَقى أَنن  َولِع ن  12 .ِجد  ِلُعمن  ِم ن  أَلنجَلمُ  اجلَن  ر.َأجن

فننءآلن أمءمنننه ِاخ ينننءرين :  م ننء أن  لنننع اجلسننند، وحُيقنننق أشنن اقه دنننأن يعننن ن منننع     
املسنيح. أو أن يبقننى يف اجلسنند، وهننذه ي نين م اتننلة ال مننل الينن مي، أي م اتننلة 

 ال  ب الشديد.

ولعننه ِاخ ننءر األمنر الثننءين، دنل وتننرا ى لنه ضننرور  لقب لنه. فننأن ينطلنق ويعنن ن     
أحلنننى وأكثننننر تشننن يًقء دءلنسنننبة للرسننن ل دننن لس، دننننل منننع املسنننيح، ف نننذا أسننن ل و 

وأفضل له جًدا. لعنه تر  األفضل، واخ ءر األقل تفضياًل، من  أجنل املخندومني 
النننُمح ءجني لل ثبيننت وال ق يننة. ف ننؤال  مننءزال ا أطفننءل يف الننروح، و ن تننرك م  ننري 

 ُمثب  ني، لع  أن ي جلعجلع ا سريً ء.

ُعنننثُ  َأين   أَعنلَنننمُ  هِبنننَذا َواثِنننقَ  أَ َنننء فَنننِإذن  13ر نننيِ ُعمن  َمنننعَ  َوأَدننَقنننى أَمن نننلِ  عَِ  تَنَقننندُِّمُعمن  أَلجن
ِلَعنننين ينَنننجلنَ اَ  افنِ َخنننءرُُكمن يف النَمِسنننيِح َيُسننن َع يف ، ِدَ اِسنننطَِة  10اإِللَنننءِن،  يف  َوفَننننَرِحُعمن 

 رُحُض رِي أَينًضء ِعنندَُكمن.
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حبسنننب ال  قنننع الطبي ننني، فءلرسننن ل دننن لس، ومنننع وجننن    يف السنننج ، ين ظنننر     
ةءكمننة قنند تن  نني دننءحلعم عليننه دءإلعنندام. واإلعنندام نننننن دءلنسننبة لننه نننننن هنن  اِ طالقننة 

 حن  املسيح.

ولعنننن   الرسنننن ل دنننن لس يُدهشنننننء دإ راكننننه أ ننننه هنننن  َمنننن ن للننننك ااِلخ يننننءر، دننننني     
س حتننت تسنلُّط الظننروف أو اإل سنءن، حنن  لن  كننءن ااِل طنالش أو البقنء . وأ ننه لني

قصننر رومننء  فسننه. ف نن  ي لننم أ ننه مءزالننت لننه رسننءلة ُمن ظننرِ  ت ميم ننء، ولننذا ف نن  
رواثقر وم أكد م  البقء . وعلى قيصر رومء نننن َم ن ديده احلعم عليه ننننن أن يسنمع 

ة اهلل، رب و نندم ويُنف ننذ هننذه املشننيئة. أل ننء ليسننت مشننيئة   سننءن، ولعن ننء مشننيئ
 قيصر، وسيد األرض كل ء.

هنننذه هنننني الرؤيننننة الننننيت مننننألت قلنننب الرسنننن ل دنننن لس، والننننيت  ف  ننننه ليقنننن ل يف     
 َوالَ  ُرَؤَسنننء َ  َوالَ  َمالَِئَعنننةَ  َوالَ  َحيَنننءَ ، َوالَ  َمننن نتَ  الَ  أَ  نننهُ  ُم َننننيَنق  َ  م ضنننع آخنننر: رفَنننِإين  

بنَ  َوالَ  َحءِضنننرَ ً  أُُمننن رَ  َوالَ  قُنننن  اِت، ننن َنقن ( تسننن طيع أن تفصنننله عننن  24: 4َلًةر )رو ُمسن
 ةبة املسيح، وال ع  ت ميم رسءل ه.

. توصيات هامة لخحياة املسيحية في ظروف الِاضطهاد الذي 4

 (32-22: 1حدث )في 

يننِل النَمِسننيِح، َحنن   ِ َذا ِجئنننُت َورَأَيننننُ ُعمن، أَون ُكننننُت  11ر فَنَقننطن ِعيُشنن ا َكَمننء حيَِننقُّ إِلجنِن
َننننُع أُُمنننن رَُكمن أَ  ُعننننمن تَنثنُب ُنننن َن يف ُروح  َواِحنننند ، ُنَءِهننننِديَ  َمً ننننء دِنننننَنفنس  َواِحننننَد    َ ءئِبًنننء َأمسن

يِل،  رإِللَءِن اإِلجنِن
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 ه اآلية.  ال  ليق على هذ    

ننُر ال ننِذي ُهننَ  هَلُننمن دَنين نَننَة لِلنَ نناَلِ ، َوأَم ننء  14ر ننَر خُمَنن  ِفنَي ِدَشننين   ِمننَ  النُمَقننءِوِمنَي، اأَلمن َ ينن
 رَلُعمن فَِللنَخاَلِ،، َوذِلَك ِمَ  اهلِل.

أي ال ختننءف ا ُم نن ن يقننءوم  عم، ف ننذه النننُمقءومة دءلنسننبة هلننم هنني هننال ، أم ننء     
 عم ف ي تجلكية و  مة ودركة.دءلنسبة ل

نننلِ  َلُعنننمن  ُوِهنننبَ  قَننندن  ألَ  نننهُ  19ر ِمنُننن ا أَنن  الَ  النَمِسنننيحِ  أَلجن ، دِنننهِ  تُنؤن  أَنن  أَينًضنننء دَنننلن  فَنَقنننطن
ِلهِ  تَنَ أَل ُم ا َ ء ُ  َلُعمُ  ِ ذن  22 .أَلجن ُنهُ  اجلِن َمُ  نَ  َواآلنَ  يف ، رَأَيننُ ُم هُ  ال ِذي َعينن  ر.يف   َتسن

كلمننة راجل ننء ر هنني كلمننة ُمعننرر  يف رسننءئل الرسنن ل دنن لس. و ائًمننء مننء يضننع      
  فسه كءلنم ذج واملثءل والقدو .

 وال أحد يس طيع أن ي عل م ع  املسيحية.. وه  ال حييءهء.. 
 فقبل ال عظ وال  ليم.. ااِلخ بءر واحليء ..
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 إلاصحاح الثاني

 (.2-2: 1مسءت هءمة للحيء  املسيحية )يف  .2
 (.22-3: 1فعر املسيح الذي ه  من ذج وطريق لعل مسيحي )يف  .1
 (.20-21: 1ت ميم خالتنء، ووتءيء سل كية )يف  .2
 :ُم ءوين الرس ل د لس يف اخلدمة .2

 (.12-21: 1أ. تيم ثءوس )يف 
 (.22 -13: 1ب. أدفرو تس )يف 

 .سريً ء عليه لنمر ولع  اإلتحءح، هذا آيءت أ لب على ال  ليق   وقد    

 (4-1: 2. سمات هامة لخحياة املسيحية )في 1

نننِلَيةَ  َكء َنننتن  ِ نن . النَمِسنننيحِ  يف  َمنننء َوعننننظَ  َكنننءنَ  فَنننِإنن  2ر  َكء َنننتن  ِ نن . لِلنَمَحب نننةِ  َمنننء َتسن
َشء َ  َكءَ تن  ِ نن . الرُّوحِ  يف  َمء َشرَِكةَ   رَورَأنَفَة، َأحن

وكمء أشرت سنءدًقء، فنإن اليفعنة ال ردينة هلنذا املقطنع ضن يفة. فننرال عظر ت نين     
 رال شجيعر. 

وجنننند يف سنننفر أعمنننءل الرسنننل ثنننالث كلمنننءت ُمسننن خدمة لل  بنننري عننن  تقننندجل     
 امل ض عءت الروحية:

 وهي النُمنء ا  دءملسيح لغري املؤمنني. الكرازة: .2
 ، هبدف النم  يف الروح.وهي خءتة دءملسيحيني املؤمنني التعليم: .1
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وهننن  منننء جينننب أن يُقننند م عنننند ال حننندث جملم عنننة ُمع  نننة منننن   الووووعظ: .2
املسننيحيني، مننع  ننري املننؤمنني. أل ننه يف هننذه احلءلننة لنن  كننرزت، سيشنن ر 
املسنننيحي ن دأ نننه كنننالم دسنننيط وم نننروف، و نننري ُمفيننند هلنننم. و ن قننند مت 

ذه احلءلنننة ت لننيم، فسيصنن ب الف ننم جننًدا علننى  ننري املننؤمنني.  ًذا، يف هنن
.  ال عظ يُفيد الطرفنين

ألن الننن عظ أسءًسنننء ال  ننن ص درسنننءلة املسنننيح. لعننن  دصنننفءت اهلل الننننُم ج  ة     
ل  سءن، أي ةبة اهلل ل  سءن، وأمء  ه، ورب ه. ودءل  ازي، ي  م أيًضنء دظنروف 
اإل سءن، ا ىن ال جءرب اليت ت اج ه، وتقلبءت الظنروف، وت رضنه للضنيقءت أو 

 أو اآلالم. ودصفة عءمة، مء ي  لق دِءح يءج اإل سءن ل لءن. الع ارث

وهعنننذا ي حقنننق هننندف الننن عظ، د شنننجيع وهتيئنننة  نننري املنننؤم  لقبننن ل اإللنننءن،     
وأيًضنننء د شنننجيع وتشنننديد املسنننيحي يف  لء نننه. وحءليًنننء ي  نننرب الننن عظ هننن  األكثنننر 

ى النمنن  فءئنند  و  ننءرًا، دسننبب وجنن   خلننيط دننني املخنندومني، وتفننءوت يف مسنن   
 الروحي.

 + + + + + 

ودءإلعننءل، يُظِ ننر دنن لس الرسنن ل يف اآليننة األوىل، تن عننءت امل اهننب الروحيننة     
يف جسند املسنيح. ف احند يسن طيع أن ي ننظ وُيشنجع، وآخنر احبنة شنديد  يُقنند م 
ت جلينننة )تسنننلية( لآلخنننري ، وُيضنننمد اجلنننراح، وثءلنننث يف شنننركة حقيقينننة منننع النننروح 

 أو رأفة. القدس، ولديه أحشء  م حننة، وهبء يق م د مل ربة

 ولن  قف قلياًل لُنلِقي الض   على الفءرش دني تقدجل احملبة، والربة، والرأفةكك    



015 
 

 هننني مشنننءركة اآلخنننري  يف ظنننروف م وجتنننءرهبم الصننن بة، مننن  خنننالل  فالمحبوووة
 العلمءت الصء قة النُمشج ة، والنُمقد مة ان  ى اإلخال،.

  ف ننني حت ينننل وترعنننة هنننذه احملبنننة  ىل م قنننف عملننني، أي تقننندجل  الرحموووةأم نننء
عمل كءمل، وااِلل جلام ده. كءلذهءب مثاًل منع منريع للطبينب أو املس شنفى، 

 أو املسءعد  ال ملية يف حل مشعلة  مء، وهعذا.
 فءلربة أعلى م  احملبة، والرأفة أعلى من مء. 

 لطنف املسنيحي. أي ت منيم  هي تقدجل احملبة، وعمل الربة، ان  ى ال فالرأفة
 كل شي  ان  ى الرقة، ومع مراعء  كءملة ملشءعر اآلخري .

 والرأفة هي عطية  هلية.. 
 ال يس طيع اإل سءن أن يف  ل ء.. 

 وهي كمرآ  ت عس مء يف قلب اهلل.. 
 وأحشء  رأفة  هلنء حن  اإل سءن.. 

فنة، أن اهلل دنءحلق ويش د اإل سءن الذي مر دضيقة أو جتردة، وأق بل عمل الرأ    
 له رقينق وطينب ورؤوف. فعمنء وتنف املنرمُن اهللَ يف سنفر املنجلامري دءلربنة، هعنذا 

يقَ  َوَرِحنننيمَ  َحن نننءنَ  أيًضنننء وتنننف اإل سنننءن. رُهننن َ   ال نننِذي الر ُجنننلُ  ُهننن َ  َسنننِ يدَ  .َوِتننند 
 (.  3-2: 221ر )مجل .َويُنقنِرضُ  يَن َنرَأ فُ 

 فءهلل يضع تفءته فينء، لعي   عس ء لآلخري ، ولُ ظَ ر وُتس  َل  هلم.    

ُمنن ا 1ر َ ِعننُروا َحنن    فَنَرِحنني فَنَ م  ننرًا تَنفن  َواِحننَد  ، دِنننَنفنس   َواِحننَد َ  َةَب ننةَ  َوَلُعننمن  َواِحننًدا ِفعن
َ ِعرِي َ   َواِحًدا،ر َشينًئء ُمفن
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نُم ن عة، مننن  وعنننظ وتشنننجيع ف جننن   كنننل هنننذه امل اهنننب الروحينننة ال ظيمنننة الننن    
وت جلينننة، وشنننركة منننع النننروح، وتقننندجل أعمنننءل ةبنننة وربنننة ورأفنننة، والنننيت هننني دنننءحلق 
ت ر  للجسند، ال تُن مم فنرح الرسن ل دن لس. لعن  منء يُن مم فرحنه، هن  أن ت منل 

ولننالحظ  هذه امل اهب مً ء يف وحد ، دفعر واحد، وةبة واحد  دننفس واحند .
 ة. ولع ، كيف ت حقق هذه ال حد  ككتعرار كلمة رواحدر يف اآلي

فءحملبنننة هننننء ال تعفننني ل حقينننق ال حننند . وكبشنننر مءزلننننء يف اجلسننند، قننند جننننرح     
احملبننننة  ون قصنننند، أو حنننن    را . فقنننند أقنننن ل كلمننننة تبنننندو يل عء يننننة، أو أقنننن م 
د صرف دنية حسنة، في سبب ذلك يف جرح أخي  ون أ إل اِ  بنءه منين. وي صن  ر 

األمنننر، علنننى  ننننري احلقيقنننة. وحننن  عننننندمء يُنب نننين، وأُقنننند م هننن  أين قصننندت هننننذا 
 ِاع ذاري، قد ال تصف  ال القة ديننء مر  أخرى.

ودننننر م أن احملبننننة منننننء  ضننننروري والزم لل حنننند ، لعن ننننء ليسننننت أمننننءن حفننننظ     
ال حنند . فءل حنند  ليسننت هلننء  ال طريننق واحنند، وضننمء ة وحينند ، تظ ننر يف اآليننة 

 ال ءلية:

، أَون  دَِ َحننجلُّب   َشننينًئء الَ  2ر ننب  ، دَننلن  دُِ جن  أَفنَضننلَ  النننبَن نعَ  دَن نُضننُعمُ  َحءِسننِبنيَ  دِ َنَ اُضننع 
أَ ننُفِسننِ من.  ِمنن ن 

ِسننِه، ُهنن َ  َمننء ِ ىَل  َواِحنند   ُكننلُّ  تَنننظُننُروا الَ  2  َمننء ِ ىَل  َواِحنند   ُكننلُّ  دَننلن  لِنَنفن
 ر.أَينًضء آلَخرِي َ  ُه َ 

 فءلذي حيفظ ال حد  ه  ال  اضع. 
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وال  اضننننع هننننننء هننننن  دننننءمل ىن الننننننُم أت ل يف فعنننننر اآلدننننء  وك ءدنننننءهتم. فءل  اضنننننع     
العءمنننل هننن  أن حيسنننب اإل سنننءن  فسنننه أقنننل عينننع الننننءس، وحتنننت اجلمينننع. وأن 

 اجلميع أفضل منه. 

 ِمنن ن  أَفنَضننلَ  النننبَن نعَ  دَن نُضننُعمُ  ودننءلطبع عننندمء يقنن ل الرسنن ل دنن لس: رَحءِسننِبنيَ     
 نن  ال يقصنند م ننىن نننءزي، أو ت مننيم األمننر دشننعل سننطحي، لعنن  أَ ننُفِسننِ من.ر، ف

دشنننعل حقيقننني مننن  أعمنننءش القلنننب. وحنننن   سنننمع تننندى هلنننذه اآلينننة يف ت نننءليم 
اآلدنننء ، النننيت تُننننء ي دنننأن ينننأيت اإل سنننءن دءملالمنننة علنننى  فسنننه  ائًمنننء. هنننذا لننننيس 
 تننننالف وحتطننننيم للنننننفس البشننننرية، كمننننء ينننندعي د ننننع املن قنننندي ، لعن ننننء وتننننية 

 ، وددو ء ال حُتفظ ال حد  أدًدا. جنيلية

.  م نء أن أ ين  أخني، أو أن      ف ندمء يأيت احملنك احلقيقني، أجندين أمنءم طنريقنين
أت اضننع حت ننه. وسنن بقى حءلننة ال  اضننع هننذه كلمننءت فءر ننة منن  أي م ننىن،  ىل أن 
يبننندأ هنننذا ال  اضنننع ي عننن ن ويعنننرُب وي جنننذر يف قلنننيب شنننيًئء فشنننيًئء، د منننل الن منننة 

 مع اجملءهد . ويبدأ ي ع ن يف قليب اإلحسءس دأين حتت. امل نء م

وعننندمء يبنندأ اإل سننءن يف مسننري  ال  اضننع هننذه، يبنندأ يع شننف  فسننه خبننالف     
مننء كننءن يظنن  عن ننء  ءًمننء. وي فءجننأ دننأم ر يف  فسننه، مل تعنن  ختطننر علننى دءلننه منن  

األقنل قبل. ف ن   ائًمنء منء ينرى  فسنه ُم ِضنع.   نم، لنيس دقندر كبنري، لعننه علنى 
  ري ُم عرب. 
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ث يننأيت روح اهلل يف وقننت منننء، ويفنن ح عينننينن قلننب اإل سنننءن. فُيمي ننجل دِء ننندهءس     
اِ  فنننء  قلبنننه وكربينننء ه. فنننال يطينننق حءلنننه، ويبننندأ يطلنننب ويصنننر  هلل. وعنننند هنننذه 
النقطنننة، يبننندأ اإل سنننءن عمليًنننء  نننجلول أول  رجنننءت السنننلم ل حنننت. وأثننننء  عملينننة 

أن هنذا اآلخنر النذي يديننه، والنذي علنى أفضننل  الننجلول هنذه، يع شنف اإل سنءن
تقننندير، كنننءن يُ ءملنننه دننندون ت نننءيل كمنننء تق ضننني احملبنننة، لعننن   ون قنءعنننة. والنننذي 
أع نننننء  أن ينننننراه دنننننال أي  معء ينننننءت دءملقءر نننننة دإمعء يءتنننننه الشخصنننننية. هننننن  علنننننى 

 ال عس  ءًمء،   سءن ملي  دءإلمعء يءت والن مة.

ينننه، سننبب لننه ال نن رُّم وااِل  فننء . وكلمننء ِاز ا   ءًمننء كإ سننءن ُأتننيب اننرض د ين    
، وضننننُ فت الرؤيننننة. وقنننند يشنننن د املننننرض فين فخننننء  ااِل  فننننء ، ِاز ا  اِ غننننالش ال يننننننين
دءلعءمنل، فيصننري اإل سنءن أعمننى، ال ينرى. هعننذا الننفس النننُمن فخة، ال تسنن طيع 

 أن ترى د ض ح. و ن كء ت عميء ، ف ي ُمن فخة  ءًمء.  

، ت عشنننف الرؤينننة ل  سنننءن، كَمننن ن ينظنننر وعنننندمء يبننند     أ املسنننيح دفننن ح ال ينننننين
لنفسه يف مرآ ، وي سنء ل د  جنب: منء ل ينين ُمن فخنة هعنذا كك أو دنءألحرى: منء 
لنفسننني ُمن فخنننة هعنننذا كك فيبننندأ اإل سنننءن حنننءاًل يف الننننجلول ل حنننت، ويبننندأ ينننرى 

. وأ ننم اآلخننري  دشننعل خم لننف. وينندر  أ ننه كننءن يُقنني م اآلخننري  اقيننءس خننءطئ
 أفضل منه اراحل، ولدي م م  اإلمعء يءت مء ليس عنده ُمطلًقء. 

وعننندهء ُلي ننجل اإل سننءن عمننءه  ننال . لننيس دءاِلف  ننءل أو ال صنننع، ولعنن  دننن ر     
ااِلتضءع يراهء حقءئق ال تُنعر، و معء يءت حقيقية عند اآلخري  مل يُر  أن يراهنء 

 ليح فظ دِءخ الفه و يُّجله.
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 قيقة..  ين   سءن عء ي.. وت عشف احل
 كنت أظنين ُم ميجل.. لعين عء ي..

ود نند قليننل، ومننع ااِلسنن مرار يف النننجلول ل حننت. أرى حقيقننيت، وأين يف ال اقننع     
أقنننل مننن  ال نننء ي. هنننذا ال منننل حقيقننني، ال لعننن  اِف  ءلنننه. ولننن  حءولنننت اِف  ءلنننه، 

 ءع.عند احملك سيف ضح، ول  أس طيع أدًدا أن أح مل ضريبة ااِلتض

ولنن بننننه، فنمنننن  جننننذر اإلتضننننءع يف أرض حيننننءيت ينننن م دننننبط ، وحي ننننءج ل قننننت.     
والدننننند أن يُ ممنننننه النننننروح القننننندس  اخلننننني دءلن منننننة، وأن ي ننننننء م م  نننننء اإل سنننننءن 
اجءهننند  مقءدلننننة. وقلنننياًل قلننننياًل تب ننندئ دصننننري  الننننفس تنفنننن ح، وتنننرى حقيق  ننننء، 

، مننع  حسننءس مننالزم لننه وحقيقننة اآلخننري . ويبنندأ اإل سننءن يأخننذ معء ننه يف الننروح
دشنني  منن  اخلجننل الروحنني يف أعمءقننه.  ننءت  منن  اِك شننءفه ملقنندار كربيننء   فسننه، 

 وم ءمل ه لآلخري  دِءز را ، ددافع م  ج له، وعدم م رف ه السءدقة.

وهنء فقط، وعند هذه الدرجة م   رجءت النجلول يف سنلم ااِلتضنءع، تنضنبط     
 الروحي م  خالل الن مة احلقيقية.النفس، وتُلج م، وتبدأ تأخذ معء ء 

 وهذا وحده مء حيفظ ويؤم   ويضم  للجسد وحدته.    

فعينننف أجُسنننر أن أكسنننر وحننند  اجلسننند، وأزينننح اآلخنننر، أو أح قنننره ك وقننند     
أ ركننت اآلن أن  فسنني ال  لننك مننء للعننه هنن  ك وأن الننذي م ننه، هنن  الزم جننًدا 

 جلسد املسيح. 
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يح فقننط، لعنن  يل أ ننء أيًضننء شخصننًيء. فءل طيننة ويف ال اقننع، لننيس جلسنند املسنن    
اليت عنده، واليت أح ءج ء دشد ، واليت حءولت ال ت ل  لي ء، أو حن  ااِلقنيفاب 

 من ء، ومل أس طع، يس طيع الروح القدس أن يأخذ من ء، ويُ طيين.  

  كنننننت أشنننن ر د نننندم ااِلح يننننءج لآلخننننر، ألين أراه دننننال فووووي السوووواب ،
 معء يءت. و ن حدث ِاح عء  أو تصنء م، أزحينه من  أمنءمي، ألين 

  ري ُمقدر لقيم ه. 
 وعننند رؤيننيت و  راكنني ملننء للعننه منن  م اهننب، فننإين ثووم بعوود قليوول ،

أقبله م  أجل خءطر املسيح، وم  أجل  وره وعمله الذي يقن م دنه 
 يف اجلسد. 

  ود ننند اِك شنننءيف لفقنننري، واِلح ينننءجي الشخصننني للن منننة اآلنأمَّوووا ،
النننيت عننننده. فالدننند أن أحفنننظ معنننءين، وأن أحفنننظ معء نننه  ننن اري. 

 ألُتيح للروح القدس اجملءل أن يأخذ م    م ه، وي طيين.
هنننذا هننن  فعنننر اهلل يف رسنننءلة فيلنننيب، وهنننء هننن  الرسننن ل دننن لس يصننننع لننننء هنننذا     

مننء يُنندخلنء  ىل سننر طبي ننة املسننيح الفءئقننة، أي  ال م ينند الرائننع والضننروري، لعنني
 سر اإلخال .

واآلن   نن   لعنيسننة فيلننيب. فءلرسنن ل كراعنني ُُمي ننجل للمسنن  ى الروحنني لرعي ننه،     
نه  وُمدرِ  أن هذا العالم سيص ب علي م، وحي ءج لن مة وم   ة لف مه. دندأ ي ج 

  َع يف سنر ال جسند أ ظءرهم ملصدر الن مة و ب  ء، الذي هن  سنر اإلخنال ، الننمُ 
 اإلهلي.
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 (11-5: 2فكر املسيح الذي هو نموذج وطريق لكل مسيحي )في . 2

نرُ  هَذا ِفيُعمن  فَنلنَيُع ن  3ر  يف  َكنءنَ  ِ ذن  ال نِذي 0 :أَينًضنء َيُسن عَ  النَمِسنيحِ  يف  ال نِذي النِفعن
لَنى لِعن ننهُ  1 هلِل. ُمَ نءِ الً  َيُعنن نَ  أَنن  ُخلنَسنةً  حَينِسنبن  اهلِل، ملَن  ُتن رَ ِ  َسنُه، َأخن  آِخننًذا  َنفن
َينئَننةِ  يف  ُوِجنندَ  َوِ ذن  4 .الن ننءسِ  ِشننبنهِ  يف  َتننءئِرًا َعبننند ، ُتنن رَ َ  ، اهلن َسننهُ  َوَضننعَ  َكِإ نَسننءن    َنفن
ًننء َوأَعنطَنءهُ  أَينًضننء، اهللُ  َرفن َ ننهُ  لِنذِلكَ  9 .الص ننِليبِ  َمنن نتَ  النَمن نتَ  َحنن    َوأَطَنءعَ   فَننن نشَ  امسن
م   ُكل   اسن

مِ  جَتنثُن َ  ِلَعين  22 بَنة   ُكنلُّ  َيُس عَ  دِءسن  اأَلرنضِ  َعلَنى َوَمن ن  الس نَمء ِ  يف  ُم ن ن  رُكن
اأَلرنِض،  حَتننننتَ  َوَمنن ن 

ننندِ  َرب   ُهننن َ  النَمِسننيحَ  َيُسننن عَ  أَن   ِلَسنننءن   ُكننلُّ  َويَن ننننيَفِفَ  22  ِلَمجن
 ر.اآلبِ  اهللِ 

فءلسنننيد املسنننيح، ودسنننر اإلخنننال  املسننن مر ال ءمنننل يف ال جسننند اإلهلننني،  نننجلل     
  رجءت عديد  ألسفل:

 سءن ت ر  وأخذ.. اهلل ت ر  تر .. اهلل ت ر  ه  الذي.. فيس ع  .. 
 عبد ت ر  وأخذ.. اإل سءن ت ر  تر  ث.. 
 دءمل ت عليه احملع م ت ر  وأخذ.. ال بد ت ر  تر  ث.. 
  حننن .. السنننفلي األرض أقسنننءم  ىل  نننجلل.. الصنننليب مننن ت خنننالل ومننن 

 .اهلءوية  ىل
فننءالد  دءل جسنند تننءر   سننء ًء. وألن هنندف ال جسنند هنن  فنندا  البشننرية الننيت      

ِطي ننَة كء ننت يف حءلننة عب  يننة للخطيننة، كمننء هنن  مع نن ب: ر ِ ن  ُكننل  َمنن ن يَن نَمننُل اخلَن
 (...  22: 4ر )ي  ُهَ  َعبنَد لِلنَخِطي ِة.



002 
 

ننننرَارًا.ًضننننء مع نننن ب: روأي     ِقيَقننننِة َتُع  ُنننن َن َأحن : 4ر )ينننن  فَننننِإنن َحننننر رَُكمن االدنننننُ  فَِبءحلَن
(. فءملسننيح وضننع  فسنننه يف حءلننة ال ب  يننة، ليحمنننل عن ننء خطءيء ننء. ولنننذلك،  20

(. ف ننني ليسنننت 29: 21كثننريًا منننء وتنننفه  شننن يء  الننننيب دأ نننه رعبننند النننربر ) س 
 اإل سءن م  ال ب  ية.  شءر  فقط لاِلتضءع، دل أيًضء إل قءذ

ال ننِذي ود نندمء ُتننِلب،  ننجلل ليُنن مم امل مننة املننذك ر  يف رسننءلة دطننرس الرسنن ل: ر    
، ِ نننجن (، وأيًضنننء يف 29: 2دنننط 2ر )ِفينننِه أَينًضنننء َذَهنننَب َفَعنننَرَز لِنننأَلرنَواِح ال نننيِت يف الس 

ًيءَسننن َسنننَ   النَ ننناَل ِ  ِ ىَل  َتنننِ دَ  ِ ذن » :يَنُقننن لُ  رسنننءلة أفسنننس: رلِنننذِلكَ   الن نننءسَ  َوأَعنطَنننى بنن
 اأَلرنضِ  أَقنَسنننءمِ  ِ ىَل  أَو الً  أَينًضنننء  نَنننجَللَ  ِ   نننهُ  ِ ال   ُهننن َ  َفَمنننء ،«َتنننِ دَ » أَ  نننهُ  . َوأَم نننء«َعطَءيَنننء
َلى  (.  9-4: 2ر )أف .السُّفن

فعمنننء   لنننم، فقننند اُح جنننجِلت أرواح األدنننرار مرد طنننة ومن ظنننر  يف اهلءوينننة، منننع     
أرواح األشرار، قبل أن يف ح املسيح الفر وس دصنلبه وقيءم نه. فأتن د م نه أرواح 
األدنننننرار للفنننننر وس، وتُرِكنننننت أرواح األشنننننرار يف اهلءوينننننة، اِ  ظنننننءرًا للن ءينننننة. عنننننندمء 

 رار للجحيم األددي.يذهب األدرار مللع ت السمءوات، واألش

لنننذا، ود ننند كنننل هنننذه الننندرجءت مننن  الننننجلول ألسنننفل يف سنننر اإلخنننال ، يقننن ل     
الرسنن ل دنن لس يف ال نند  ال ءسننع رلننذلك رف  ننه اهلل...ر. منن  اهلءويننة،  ىل األرض، 

  ىل أعلى السمءوات. 

 .  قانون السير مع اهلل".ويف احلقيقة، هذا ه  ر
 فعل مء  جللت ألسفل.. 
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 كل مء ِاسيفاحت يف  الن مة أكثر.. 
 وكل مء رف  ين ألعلى أكثر..

 (16-12: 2. تتميم خالصنا، ووصايا سلوكية )في 3

، ُحُضنن رِي يف  َكَمننء لَننينسَ  ِحننني ، ُكننل   أَطَ نننُ من  َكَمننء َأِحب ننءِئي، يَننء ِ ًذا 21ر  دَننلِ  فَنَقننطن
ا دِنننءأَلونىَل  اآلنَ   ُهنننن َ  اهللَ  أَلن   22َورِعنننننَد  ،  خِبَنننن نف   َخاَلَتننننُعمن  َ  ُمنننن ا ِ يَننننءِح، يف  ِجنننند 

ننلِ  ِمنن ن  تَن نَملُنن ا َوأَنن  تُرِيننُدوا أَنن  فِننيُعمن  النَ ءِمننلُ   دِننالَ  َشننين    ُكننل   اِفننَ لُنن ا 22 .النَمَسننر  ِ  َأجن
َدَمنننة   ، دِنننالَ  َتُع  ُننن ا ِلَعنننين  23ُنَءَ لَنننة ،  َوالَ  َ من  يف  َعيننننب   دِنننالَ  هللِ  أَوناَلً ا َوُدَسنننطَءَ ، لَننن نم 
نننننَنُ من  ُتِضننننيُئ نَ  َوُملن َنننن  ، ُمَ نننن  ج   ِجيننننل َوَسننننطِ  ننننِعنيَ  20 .النَ ننننءملَِ  يف  َكننننأَ ننَ ار   دَنينن  ُمَ َمس 
ََيء ِ  ِدَعِلَمةِ  عَ  ملَن  دَِأين   النَمِسيِح، يَن نمِ  يف  الفنِ َخءرِي احلن  ر.دَءِطالً  تَِ بنتُ  َوالَ  دَءِطالً  َأسن

  ءج ل  ليق، دل للقرا   النُم أ  ية. هذا اجلجل  ال حي    

 ف نء جند ال تية د  ميم خالتنء خب ف ورعد ، وا ءو ة اهلل ال ءمل فينء.     

ث د ع ال تءيء السل كية اليت ينبغي أن ي حلى هبء كل مسنيحي. كف نل كنل     
شننني  دنننال  مدمنننة وال جننندال. ورالدمدمنننةر هننني ال حننندث دشنننعل  نننري واضننننح 

 وُم قطع دسبب الضيق والغضب. وهذا لنع ن دال ل م، ودسطء . 

وطءع نننننء هلننننذه ال تننننءيء، و سننننعنء دءإلجنيننننل، سننننبب فخننننر للقننننديس دنننن لس،     
 لنجءحه يف ت ميم رسءل ه. وعالمة
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 :ُمعاوني الرسول بولس في الخدمة. 4

 (24-12: 2أ. تيموثاوس )في 

 (32 -25: 2ب. أبفرودتس )في 

َم ِننِه، ِ لَننءِ ُعمن  َذدِيَحننةِ  َعلَننى أَينًضننء أَ نَسننِعبُ  ُكننننتُ  َوِ نن  لِعن ننيِن  21ر  َوأَفننننرَحُ  أَُسننرُّ  َوِخدن
ُرورِي َ  أَ ننُ من  ُك  ُ ا َعينِنهِ  َوهِبَذا 24 .َأعنَِ نيَ  َمَ ُعمن   َعلَنى 29 .َم ِني َوافننَرُحن ا أَينًضنء َمسن
ِسنني َتِطيننبَ  ِلَعننين  تِيُم ثَننءُوسَ  َسننرِيً ء  ِلَننينُعمن  أُرنِسننلَ  أَنن  َيُسنن عَ  الننر ب   يف  أَرنُجنن  َأين     َنفن
نننَ اَلُعمن  َعَرفننننتُ  ِ َذا ِسننني َ ِظنننريُ  آَخنننرُ  َأَحننندَ  يل  لَنننينسَ  أَلنن  12 .َأحن نننَ مُّ   َنفن َ اِلُعمن  يَن ن  دِنننَأحن

 ، اَل،  ِمينننعُ  ِ ذِ  12دِنننِإخن  .النَمِسنننيحِ  لَِيُسننن عَ  ُهننن َ  َمنننء الَ  ألَ ننُفِسنننِ من  ُهننن َ  َمنننء َيطنُلبُننن نَ  اجلَن
ِ بَنننءرُهُ  َوأَم نننء 11 نننلِ  َم ِننني َخنننَدمَ  َأب   َمنننعَ  َكَ لَننند   أَ  نننهُ  تَن نرِفُننن نَ  فَنننأَ ننُ من  اخن ينننلِ  أَلجن  .اإِلجنِن
ننَ ايل  أََرى َمننء أَو لَ  أُرنِسننَلهُ  أَنن  أَرنُجنن  هنَذا 12  أَينًضننء أَ َننء َأين   دِننءلر ب   َوأَثِننقُ  12 .َحننءالً  َأحن

ننُروِ ُتسَ   ِلَننينُعمن  أُرنِسننلَ  أَنن  ال نناَلزِمِ  ِمنن َ  َحِسننبنتُ  َولِعننين   13 .َسننرِيً ء  ِلَننينُعمن  َسنن يت   أَدَنفن
َننءِ مَ  َوَرُسنن َلُعمن، َم ِنني، َوالنُمَ َجن نندَ  َم ِنني، َوالنَ ءِمننلَ  َأِخنني،  َكننءنَ  ِ ذن  10 .حِلَننءَجيِت  َواخلن
َ ءقًء يِ ُعمن  ِ ىَل  ُمشن  َقرِيبًنء َمنِرضَ  فَِإ  هُ  11 .َمرِيًضء َكءنَ  أَ  هُ  مسَِ نُ من  ألَ  ُعمن  َوَمغنُم ًمء، عَِ
َدهُ  ِ ي ءهُ  َولَينسَ . َرِبَهُ  اهللَ  لِع    النَم نِت، ِم َ   ُحنجلننَ  يل  َيُعن نَ  لِنَئال   أَينًضنء ِ ي ءيَ  َدلن  َوحن
َفرِ   ِلَنننينُعمن  فََأرنَسنننلنُ هُ  14 .ُحنننجلنن   َعلَنننى َرُحننن نَ  رَأَيننُ ُمننن هُ  ِ َذا َحننن    ُسنننرنَعة ، دِنننَأون  أَينًضنننء تَنفن

، ِدُعننننل   الننننر ب   يف  فَننننءقننبَنُل هُ  19 .ُحجلن ًننننء أَقَننننل   أَ َننننء َوَأُكنننن نُ   ُمَعر ًمننننء ِمثننلُننننهُ   ن َولنننننَيعُ  فَنننننرَح 
ننلِ  ِمنن ن  ألَ  ننهُ  22 .ِعنننندَُكمن  ِسننِه، خُمَننءِطرًا النَمنن نَت، قَننءَربَ  النَمِسننيحِ  َعَمننلِ  َأجن  ِلَعننين  دِنَنفن
َمِ ُعمن   ُنقنَصءنَ  جَينبُنرَ       ر.يل  ِخدن

 أيًضء هذا اجلجل  سبق ال  ليق عليه.    
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يبقى لنء فقط  شنءر   ىل عالقنة الرسن ل دن لس د يم ثنءوس. وكينف أ نه كءدننه،     
وقريننننب جننننًدا منننننه، وال أحنننند  ظننننريه. وهننننذا دسننننبب تفننننر ه يف ِاه مءمننننه الشننننديد 

 (.12دءلعنءئس، دعل كيء ه وقلبه، وليس حلسءب  فسه، أو ند ذاته )عد  

 م الننذي ال يبحننث فبنن لس الرسنن ل كننءن قنند واجننه أزمننة يف ال ثنن ر علننى اخلننء    
عنن  ننند ذاتننه. ف ننذه هنني الضننردة األسءسننية يف اخلدمننة. و ننء رًا مننء وجنند الرسنن ل 
خء م ك يم ثءوس، خُمِلص، وُمنعر لذاته، وكل  ري  قلبنه هني للم منة الننُم ض عة 

 أمءمه. وهذه مسءت جت له ُةم ل دن مة خءتة.
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 إلاصحاح الثالث

 وحي ي حتذيران هءمءن:    

 (:11-1: 3. التحذير األول من التهوُّد )في 1    
 اليهووووووودأي ال حننننن ل للي   يننننننة، أو لألسننننننءليب الي   يننننننة. ألن كثننننننريي  منننننن      

الننننننُم نصري  دننننندأوا يُ ل مننننن ن املنننننؤمنني أن يرتننننندُّوا للي   ينننننة، أو أن حيفظننننن ا د نننننع 
 تقءليدهء. لع  الي   ية تق   للمسيحية، وليس ال عس.

 (:21-11: 3لثاني من أعداء الصليب )في . التحذير ا2    
النذي  آمنن ا دءملسنيح، ولعن  قلن هبم ارتند ت للنجءسنءت  الوثنيوونوهؤال  هم     

 واخلطءيء البش ة. ويُأث رون سلًبء على املؤمنني.

فءلرسنن ل دنن لس د نند مننء قنند م الطريننق ال ملنني للمسننيحي، لعنني حييننء يف احملبننة     
ر ء هنننء منن  ااِلرتنندا  إللننءن ُمجليننف، وأيًضننء منن  ااِلرتنندا  واإللننءن وااِلتضننءع. حُيننذ  

 لروح ال ءمل.

 (16-1: 3د )في . التحذير ألاول من التهو  1

 أ. حياة الرسول بولس كيهودي غيور 

َ يت  يَء َأِخريًا 2ر  ثَِقيلَنًة، َعلَني   لَينَسنتن   ِلَينُعمن  األُُم رِ  هِذهِ  ِكَ ءدَةُ . الر ب   يف  افننَرُح ا ِ خن
نننر   فَنَ لَنننةَ  ا نظُنننُروا. النِعننناَلبَ  اُ نظُنننُروا 1ُمَؤم نَنننَة.  َفِ نننيَ  َلُعنننمن  َوأَم نننء   .النَقطننننعَ  ا نظُنننُروا. الش 

ِ َنننءَن، حَننننن ُ  ألَ ن نَنننء 2 َ ِخنننرُ  دِنننءلرُّوِح، اهللَ   َن نبُننندُ  ال نننِذي َ  اخلن  َوالَ  َيُسننن َع، النَمِسنننيحِ  يف  َو َنفن
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َسننندِ  َعلَنننى  َن  ِعنننلُ  َسننندِ  َعلَنننى أَت ِعنننلَ  أَنن  يل  أَن   َمنننعَ  2 .اجلَن  َواِحننندَ  ظَننن    ِ نن . أَينًضنننء اجلَن
َسننندِ  َعلَنننى يَن  ِعنننلَ  أَنن  آَخنننرُ  ِ َنننءنِ  ِجَ نننةِ  ِمننن ن  3 .دِنننءأَلونىَل  فَأَ َنننء اجلَن  النيَنننن نمِ  يف  خَمن ُننن نَ  اخلن

نرَائِيَل، ِجنننسِ  ِمن ن  الث ءِمِ ، يَنءِمنيَ  ِسنبنطِ  ِمن ن  ِ سن نرَاين   ،دِننن نرَا ِي نيَ  ِمن َ  ِعبنن  ِجَ نةِ  ِمن ن . النِ بنن
ننرَ ِ  ِجَ ننةِ  ِمنن ن  0 .فَنر يِسنني   الن ننءُم سِ  ننَطِ دُ  النَغينن  يف  ال ننِذي النننرب   ِجَ ننةِ  ِمنن ن . النَعِنيَسننةِ  ُمضن
 ر.َل نم   ِدالَ  الن ءُم سِ 

ي ض ح الرس ل د لس أن ال علُّم ع   فسه، أو عن  الديء نة الي   ينة، هني يف     
ال اقع أم ر ثقيلة علنى  فسنه. ف ن  ال يُريند أن يفضنح الي ن   الننُم نصري ، وال أن 
جُيننء هلم. وال أن جينننرح أحننًدا، وال حننن  أن يُقل ننب يف مءضنننيه يف الي   يننة. ولعننن  

تثبينننت املنننؤمنني، وألجنننل قضنننية اإلجنينننل، فقنننط ألجنننل اهلننندف األمسنننى، أال وهننن  
 والنُمحءمء  عن ء، سي خطى  فسه، وسينظر هلذه األم ر كأ ء ليست ثقيلة.

فيقنننن ل الرسنننن ل: ا ظننننروا العننننالب )أي األمننننم ال ثنيننننة(، ا ظننننروا ف لننننة الشننننر،     
ُتشننننري  ىل  هتعمي ننننةا ظننننروا القطننننع )أي الننننذي  خضنننن  ا للخ ننننءن(. وهنننني عبننننءرات 

نصري  النننننذي  وضنننن  ا ُجنننننل ِاه منننننءم م يف  فننننع املسنننننيحيني ل  منننننيم الي نننن   النننننننُم 
 اخل ءن، ح  يُقءل أ م احيفم ا الي   ية.

ود دهء يبدأ الرس ل ي عل م ع   فسنه، وكينف   نه كنءن ي ن  ي مثنءيل، ولدينه      
 كل ااِلم يءزات اليت ألي ي   ي  ي ر: 

  .. ف   خم  ن يف الي م الثءم 
  املمءرسءت الي   ية، م  طق س وذدءئح وعبء ات..ومل جلم  ءًمء دعل 
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  ..وه  فريسي، أي ي   ي ُمدقق للغءية 
  وأيًضنء ُمضنط د للعنيسننة، أي أن كنل أهدافنه كء ننت ج نل عينع النننءس

 ي  ً ا.. 
  وأم نننننء مننننن  ج نننننة النننننرب النننننذي يف الننننننءم س، ف ننننن  خءضنننننع وطنننننءئع لعنننننل

 ًذا هن  ردنءرر ال تءيء. وطءعة وتءيء النءم س وعندم كسنرهء تُنشنئ دنر، 
 حبسب مقيءس النءم س.

 ب. ديناميكية معرفة املسيح

ًنء، يل  َكنءنَ  َمنء لِع ن  1ر نلِ  ِمن ن  َحِسنبنُ هُ  قَندن  َف نَذا رحبن  ِ ين   دَنلن  4 .َخَسنءرَ ً  النَمِسنيحِ  َأجن
ِسنننبُ  نننلِ  ِمننن ن  َخَسنننءرَ ً  أَينًضنننء َشنننين    ُكنننل   َأحن نننلِ  َأجن ، َيُسننن عَ  النَمِسنننيحِ  َم نرِفَنننةِ  َفضن  َرح 
لِننهِ  ِمنن ن  ال نِذي ننَيءِ ، ُكننل   َخِسننرنتُ  َأجن ِسننبُنَ ء َوأَ َنء اأَلشن  النَمِسننيَح،  أَرندَننحَ  ِلَعننين   ُنَفءيَننةً  َأحن

 الننربُّ  النَمِسنيِح، دِِإلَنءنِ  ال نِذي دَنلِ  الن نءُم ِس، ِمن َ  ال نِذي دِنر ي يل  َولَينسَ  ِفيِه، َوأُوَجدَ  9
تِننِه،  ُمَ َشننبن ً ء آاَلِمننِه، َوَشننرَِكةَ  ِقَيءَم ِننِه، َوقُننن   َ  أَلعنرِفَننُه، 22دِءإِللَننءِن.  اهللِ  ِمنن َ  ال ننِذي  ِاَ ن

َ اتِ  ِقَيءَمةِ  ِ ىَل  أَدننُل ُ  َلَ ل ي 22  َولِعنين   َكنءِماًل، ِترنتُ  أَون   ِلنتُ  َقدن  َأين   لَينسَ  21 .اأَلمن
َ ى ِلهِ  ال ِذي أُ نرِ ُ  َلَ ل ي َأسن نَ ُ ، أَينَُّ ء 22 .َيُس عُ  النَمِسيحُ  أَينًضء أَ نرََكيِن  أَلجن  أَ َنء اإِلخن
ِسبُ  َلسنتُ   َمنء أَ نَسنى أَ َنء ِ ذن : َواِحنًدا َشينًئء أَفننَ لُ  َولِعين  . أَ نرَكنتُ  َقدن  َأين    َنفنِسي َأحن
اُم،  ُهنن َ  َمننء ِ ىَل  َوأَمن َنندُّ  َورَا ُ  ُهنن َ  ننَ ى 22قُنند  ننلِ  النغَننَرضِ  حَنننن َ  َأسن  اهللِ  َ عنننَ  ِ  َجَ ءلَننةِ  أَلجن
َ ِعرن  23 .َيُس عَ  النَمِسيحِ  يف  النُ لنَيء يعُ  هَذا فَنلنيَنفن  َشنينًئء افننَ َعنرنُ ن  َوِ نِ  ِمن ء، النَعءِمِلنيَ  عَِ
نَننءُه، قَنندن  َمننء َوأَم ننء 20 .أَينًضننء هننَذا َلُعننمن  َسننيُن نِل ُ  فَننءهللُ  خِبِالَفِننهِ  ننُلكن  أَ نرَكن  حِبََسننبِ  فَنلنَنسن
َ ِعرن  َعينِنِه، النَقء ُ نِ  ذِلكَ  َنهُ  ذِلكَ  َو َنفن     ر.َعينن



009 
 

فب ننندمء عننند   الرسنننن ل دننن لس ااِلم ينننءزات الننننيت لنننه، يُ لننن  أ ننننه حيسنننب ء عيً ننننء     
خسءر ، وليست ذات قيمة دءلنسبة ملء أك شفه يف املسيح يسن ع. فقند ا ف حنت 

 ى قيءمة املسيح. روحه على در املسيح، ث على   مة املسيح، ث عل

ث علننى مننء هنن  أكثننر وأعلننى منن  هننذا، علننى النندع   ال ليننء يف املسننيح، وعلننى     
أسننرار السننمء ، وعلننى امل اطنننة السننمءوية، وعلننى اجلسنند السننمءوي... لقنند ا فنن ح 
 الرس ل على أُفق جديد  ءًمء،  س طيع أن  دع ه: ر ينءميعية م رفة املسيحر.

 سيح:ف ذا ه  قء  ن تب ية امل    
 كلما تفقد.. تأخذ"ر

 واآلن، هل تر ب يف املسري ورا  املسيح 
 هل تش ءش للغ ، يف أسراره، واِك شءف ِ نءه 

 هل حُتب أن تُ َطى اِ ف ءح دصري ، و عال ءت ع  شخصه 
 هل تبغي أن تنءل   مة م   بع أسرار حيءته  

فالدنند أن ختضننع لقننء  ن ال ب يننة، وت نندرب علننى ر ينءميعيننة م رفننة املسننيحر.     
 فءل قدُّم لألمءم يس لجلم اخلسءر ، وكل  حبسب مقءييسه:

  ،فمثاًل،  ن كءن احلص ل علنى الشن ء ات ال لمينة يف  ظنري شني   نني
 واس ط ت أن أض  ء خلف ظ ري، أأخذ. 

 قدهء اسر ، يأخذ. راء آخر قلبه يف األم ال، فإن قَِبل ف 
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  أو آخننر ي  ننند دءلعرامنننة وال ضنننع والُسنننم ة واالسننم، فلننن  طنننرح كنننل هنننذا
 حتت قدميه، يأخذ. 

   أو آخننر قلبننه يف ال القننءت، وِاح  ائيننة اآلخننري  لننه، وكرام ننه ديننن م، فلنن
  اس على كل هذا، وتغرب ع  كل شي  وكل أحد، يأخذ.

فلعنننل  من نننء شننني  أو أكثنننر،  نننءيل و نننني يف عينينننه. وحبسنننب ال  ينننق، حيسنننب ء     
ننننل  معسننننب. فلنننن  اِك شننننف ء، وطر هننننء منننن  قلبننننه، وحسننننب ء خسننننءر ، حننننءاًل يؤه 

 للن مة. 

ه لفنيف . ث د ند فنيف  من  النجلم ، ُلي نجل أمنر آخنر، ويأخنذ فينه      وهنذه الن منة ُتسنري 
ر األخنننر أيًضننننء مننن  قلبننننه. فيننننءل   مننننة قنننرار، وخطننن ات عمليننننة لقطنننع هننننذا األمننن

 ُمضءعفة، وهعذا..

و ييجل وتر  هذه األم ر، ليس ه  من  أجنل تقندُّم اخلدمنة منثاًل، أو من  أجنل     
اآلخري ، ولعن  أل نء أمن ر  يننة عنندي، و ءلينة يف عينين. فقند يعن ن هنذا األمنر 

أمننر شخصنني هنن  ةبننة الراحننة، أو ةبننة األكننل، أو حنن  ةبننة املخنندومني، أو أي 
 آخر. 

واجر  أن أُو  عه، وأطرحه ورا  ظ نري، يف احلنءل يقنيفب منين النروح القندس،     
ويأخننذ دينندي، ويُنندخلين يف املسننيح  ىل دُ نند أعمننق. ف نفنن ح عيننين، وأخننذ   مننة، 

 وأحيء هبء، وأتغري أكثر، وأثبت في ء. ث أُمي جل أمر آخر، وهعذا. 

 ر.يحديناميكية معرفة المسوهذه هي ر    
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 (21-12: 3. التحذير الثاني من أعداء الصليب )في 2

نننَ ُ ، أَينَُّ نننء َمً نننء ِح  ُمَ َمث لِننننيَ  ُك  ُننن ا 21ر  َكَمنننء هَعنننَذا َيِسنننريُونَ  ال نننِذي َ  َواَلِحظُننن ا اإِلخن
َو َ  ِعنندَُكمن  حَنن ُ   ر.ُقدن

كننننرر الرسنننن ل دنننن لس كثننننريًا يف رسننننءئله ت بننننريات حتمننننل هننننذا امل ننننىن: رك  نننن ا      
م مث لننني حر. ومننننذ دضنن ة سننننني، كء ننت هننننء   ائًمننء نم عنننة منن  امل ضننن عءت 
الروحية د ن ان رالقندو  املسنيحيةر، وكء نت تُقند م هبندف  عندا  اخلندام. ف ن  أمنر 

 لس. هءم جًدا للعنيسة، وُم أت ل يف فعر الرس ل د  

والرس ل ال ي تي هبذا األمر م  منطلق اِف خءر ذايت، لعننه ُمندرِ  أ نه يُقند م     
 فسه قدو  م  أجل طريق املسيح. فءإل سءن عندمء  ن ت ذاتنه، ُيصنبح حنر من  
 اخلننننه، وال ي ننننأثر دءلننننذم أو املنننندح، لعنننننه يعنننن ن خءضننننع لطءعننننة  هلِننننِه، وتنفيننننذ 

ال لقءئينننة، وُيشنننري لنفسنننه دبسنننءطة  ون أي مشنننيئءته. فيسننن طيع أن يننن عل م ان  نننى 
اِ  فننء . أم ننء تننءحب الننذات احليننة، ف نن  ُمسنن  بد هلننء، وحُيننءول مننرارًا، ودطننرش  ننري 

 ُمبءشر  للفت األ ظءر  ليه. وي حءشى ال علُّم دصراحة ح  ال يُذم أو يُن قد.

 أَينًضنننء أَذنُكنننرُُهمن  َواآلنَ  ِمنننرَارًا، َلُعنننمن  أَذنُكنننرُُهمن  ُكنننننتُ  ُم ننن ن  َيِسنننريُونَ  َكثِنننريِي َ  أَلن   24ر
 النَمِسيِح،ر َتِليبِ  أَعنَدا ُ  َوُهمن  دَءِكًيء،

هننذه اآليننة منن  اآليننءت الننيت جت ننل اإل سننءن ي حننذر ويرت ننب.  ءًمننء مثننل اآليننة     
ربن َدلن َخفن القءئلة: ر َ عن  (.12: 22ر )رو !اَل َتسن
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فمنننن  املمعنننن  أن يعنننن ن اإل سننننءن سننننءئر يف الطريننننق الروحنننني دشننننعل جينننند،     
ولعنن  دسننبب ااِلسننن   ءر وال  ننءون يرتننند. وال ي  قننف عنننند هننذا احلننند، دننل ويبننندأ 

 يقءوم املسيحية، وي ح ل ل دو للمسيح.

َنننناَلُ ، ِ َننننءيَن ُنُ مُ  ال ننننِذي َ  29ر  ال ننننِذي َ  ِخننننجلنِيِ ِم، يف  َوَننننننُدُهمن  َدطننننننُنُ من  ِ هلُُ ننننمن  ال ننننِذي َ  اهلن
َ ِعُرونَ   ر.اأَلرنِضي ءتِ  يف  يَنفن

وهنننننء يبنننندأ الرسنننن ل دنننن لس يصننننف هننننؤال  األعنننندا  دأوتننننءف تنننن بة للغءيننننة.     
ويعشف السبب ورا  حت هلم هذا، ويُبني  مصريهم الذي سنين  ى دنءهلال . وهنذا 
ال  ليننل لننيس خننء، دءلرسنن ل دنن لس، والننجلم  الننذي كننءن فيننه، لعنننه مبنندأ  جنيلنني 

 قءئم م  جيل  ىل جيل.

فأينمننء ُوجنند أفننرا  تركنن ا اإللننءن، وحت لنن ا ألعنندا  لصننليب املسننيح، فبءل أكينند     
سنيع ن السنبب ورا  هنذا، هن   ءًمنء السنبب النذي ذكنره الرسن ل دن لس ننننن ولعن  
دِءح شءم يف ِاسن خدام اللغنة ننننن رالنذي   هل نم دطنن مر، أي الننُمس  بدي  لألمن ال، 

أكننل ومشننرب وملننبس. ودءلنننُمقءدل هلننذا، دسننبب ةبنن  م لألمنن ر األرضننية، منن  م
 فقد ي جد   سءن فقري مء يًء، لعنه  ين دءإللءن.

ث يُعمنل: رونندهم يف خننجلي مر. وهننء الننُميفجم  ىل اللغننة ال ردينة ت فنف عنن      
اليفعننة احلرفينننة. فعلمنننة رخنننجلير يف األتننل الي  نننءين ت نننين راألعضنننء  ال نءسنننليةر، 

جءسنءت. أي أ ننم ي يشنن ن حينء  جسنندا ية هتنن م أي أن هنؤال  ننندهم هنن  يف الن
دءألكل والشراب، وكنل نندهم وسن ء هتم هني يف النجءسنءت. فمن  الطبي ني أن 
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يُنعنروا الصنليب واإللننءن. فَمن ن ت ننر ف علنى الصننليب، وأ عنره، الدنند أ نه ُمسنن  بد 
 ءًمنننننء للجسننننندا يءت والنجءسنننننءت، أي للمننننن ت والفسنننننء . دينمنننننء الصنننننليب هننننن  

 يء .القداسة واحل

َ نء ال نيِت  الس نَمءَواِت، يف  ِهيَ  حَنن ُ  ِسريَتَنَنء فَِإن   12ر  النر بُّ  ُهن َ  خُمَل ًصنء  َنننَ ِظنرُ  أَينًضنء ِمننن
لَ  َسننننيُنَغين رُ  ال ننننِذي 12النَمِسننننيُح،  َيُسنننن عُ   ُتنننن رَ ِ  َعلَننننى لَِيُعنننن نَ  تَنَ اُضننننِ َنء َجَسنننندِ  َشننننعن
ِ طَءَعِ هِ  َعَملِ  حِبََسبِ  َننِدِه، َجَسدِ  ِسهِ  ُ نِضعَ  أَنن  اسن  ر.َشين    ُكل   لِنَنفن

 فءهلل سُي طينء أن  لبس جسده املمجد، حبسب قدرته الغري ةدو  .    
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 إلاصحاح الرابع

    م الرس ل د لس رسءل ه  ىل كنيسة فيليب هبءتني النقط ني:    
 (.9-2: 2. ت تيءت ُم ن عة ختص احليء  واخلدمة )يف 2
 (.12-22: 2. تقدمءت احملبة لنُم   ة اخلدام )يف 1

 (9-1: 4. توصيات ُمتنوعة تدص الحياة والخدمة )في 1

ننَ يت  يَنء ِ ًذا 2ر ننَ ءشَ  اأَلِحب نء َ  ِ خن ِليلِنني، ُسنُرورِي يَننء  ِلَنينِ من، َوالنُمشن  يف  هَعننَذا اثننُب ُن ا َوِ كن
َ ِعننرَا أَنن  ِسننننِ يِخي ِ ىَل  َوأَطنلُننبُ  أَُف ِ يَننةَ  ِ ىَل  أَطنلُننبُ  1 .اأَلِحب ننء ُ  أَينَُّ ننء الننر ب   نننرًا تَنفن  ِفعن
أَُلكَ   َنَ من  2 .الر ب   يف  َواِحًدا لِنَص، َشنرِيِعي يَنء أَينًضنء، أَ نتَ  َأسن ِ  َسنءِعدن  النُمخن  َهنءتَننين
 ِ ينننِل، يف  َم ِننني َجءَهنننَدتَء الل  َنننننين ِليَمنننننُدسَ  َمنننعَ  اإِلجنِن  َم ِننني، النَ نننءِمِلنيَ  يَودَنننءقِ  أَينًضنننء َأكن
َننننءُؤُهمن  ال ننننِذي َ  َيَننننء ِ  ِسننننفنرِ  يف  َأمسن : أَينًضننننء َوأَقُنننن لُ  ِحننننني ، ُكننننل   الننننر ب   يف  اِفننَرُحنننن ا 2 .احلن
ينننعِ  ِعننننندَ  َم نُروفًنننء ِحلنُمُعنننمن  لِنننَيُع ن  3 .افننَرُحننن ا ننن ا الَ  0 .َقرِينننبَ  اَلنننر بُّ . الن نننءسِ  عَِ َ مُّ  تَن ن
ِر، َمننعَ  َوالنندَُّعء ِ  دِءلص ننالَ ِ  َشننين    ُكننل   يف  دَننلن  ِدَشننين  ،  لَنننَدى ِطلنبَننءُتُعمن  لِنن ُن نَلمن  الشُّننعن

 ر.اهللِ 

ف ند كثر  اهلم م، جيب علي  ت لُّنم كثنر  الصنال . فءلصنال  ُتصنف ي النذه  من      
 حلءح األفعءر. ودداًل من  منءقشنة الفعنر ، أحتن ل هبنء هلل، وُأتنلي لنه ديفجني: أين 
ُم  ب من  هنذه الفعنر .. تسنل م أ نت هنذا األمنر..  عنين أجند راحنة فينه..  عنين 

 أجد   م ك ُمقءدل خطييت.

 هذا احل ار، أجد ذهين قد تصف ى، والفعر  َدُطل سلطء ء. أثنء     
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ننننل، ُكننننل   يَنُفنننن شُ  ال ننننِذي اهللِ  َوَسنننناَلمُ  1ر  النَمِسننننيحِ  يف  َوأَفنَعننننءرَُكمن  قُنلُنننن َدُعمن  حَينَفننننظُ  َعقن
 ر.َيُس عَ 

 هذا السالم الذي م  اهلل، حيفظ القلب أواًل، ث الفعر.     

لقلننب النننُمنقسم والننُم حج ر. أم ننء القلننب احلنني، فنءلفعر النننُمش س  اللننة عن  ا    
 والغري منقسم، جيمع ش ءت الذه  ويشفيه. وهبذا يس   سالم اهلل كل حيءيت.

نَ  ُ  أَينَُّ نء َأِخنريًا 4ر  َعنءِ َل، ُهن َ  َمنء ُكنلُّ  َجِلينَل، ُهن َ  َمنء ُكنلُّ  َحنق ، ُهن َ  َمنء ُكنلُّ  اإِلخن
 َفِضننيَلةَ  َكء َننتن  ِ نن  َحَسننَ ، ِتننيُ هُ  َمننء ُكننلُّ  ُمِسننر ، ُهنن َ  َمننء ُكننلُّ  طَننءِهَر، ُهنن َ  َمننء ُكننلُّ 
 ر.افننَ ِعُروا هِذهِ  َفِفي َمدنَح، َكءنَ  َوِ نن 

ننر يف      هننذا تنندريب عملنني هننءم حلفننظ األفعننءر. فءملسننيحي جيننب عليننه أن يُفع 
 هذه األم ر احلُل  .

ُ ُمننننن ُه، َوَمنننننء 9ر ُ ُم ُه، تَنَ ل من  َو ِلنننننهُ  افننَ لُننننن ا، َف نننننَذا يف ، َورَأَيننُ ُمننننن هُ  َومسَِ نُ ُمننننن ُه، َوَتَسنننننل من
 ر.َمَ ُعمن  َيُع نُ  الس اَلمِ 

هنننننء مننننر  أخننننرى، ينننندع  ء الرسنننن ل دنننن لس ألن   مث ننننل دننننه كننننءلنم ذج. وهننننذه     
يَنء الَ أَ َنء، دَنِل اجلسءر  اليت للرس ل د لس  ءد ة م  م ته العءمل ع   فسنه. ر فََأحن

 (.12: 1ر ) ل .حَينَيء يف  النَمِسيُح 
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 (23-12: 4. تقدمات املحبة لـُمعونة الخدام )في 2

ا دِءلر ب   َفرِحنتُ  ِ ين   ُث   22ر  ال نِذي ِح  اعنِ نَنءؤُُكمن  َمنر  ً  أَينًضنء أَزنَهنرَ  قَندن  اآلنَ  ألَ  ُعنمُ  ِجد 
، ِجَ نةِ  ِمن ن  أَقُن لُ  َأين   لَنينسَ  22 .فُنرنَتنةَ  َلُعنمن  َتُعن ن  ملَن  َولِع ن  تَن ن َنُن  َُه، ُكننُ من  ِ يَنءج   احن
َ ِفيًنء َأُكن نَ  أَنن  تَنَ ل منتُ  َقدن  فَِإين    أَينًضنء َوأَعننِرفُ  أَت ِضنعَ  أَنن  أَعننِرفُ  21 .ِفينهِ  أَ َنء ِاَنء ُمعن
يننعِ  َويف  َشننين    ُكننل   يف . َأسن َنفنِضنلَ  أَنن  ننَيء ِ  عَِ ننَبعَ  أَنن  تَننَدر دنتُ  قَنندن  اأَلشن  َأُجنن َع، َوأَنن  َأشن
ِضنننلَ  َوأَنن  نننَ ِطيعُ  22 .أَ ننُقنننصَ  َوأَنن  َأسن َنفن  يُنَقننن  ييِن.  ال نننِذي النَمِسنننيحِ  يف  َشنننين    ُكنننل   َأسن
رَ  22 ُ من  ِ ذِ  َحَسنًنء فَنَ لننُ من  أَ  ُعنمن  َ ينن ن َنرَكن  أَينَُّ نء تَن نَلُمن نَ  أَينًضنء َوأَ نننُ من  23 .ِضنيَقيِت  يف  اشن

ننء دَننَداَ  ِ  يف  أَ  ننهُ  النِفيِلبن يُّنن نَ  يننِل، َلم  ننتُ  اإِلجنِن يِن  ملَن  َمِعُدو ِي ننَة، ِمنن ن  َخَرجن  َكِنيَسننةَ  ُتَشننءرِكن
ننذِ  النَ طَننء ِ  ِحَسننءبِ  يف  َواِحننَد َ  نندَُكمن  أَ ننننُ من  ِ ال   َواأَلخن  َتَسننءُل  ِيِعي يف  فَننِإ  ُعمن  20 .َوحن
ِ   ً َمنننر   ِ يَل   أَرنَسنننلنُ من  أَينًضنننء  أَطنلُنننبُ  دَنننلن  النَ ِطي نننَة، أَطنلُنننبُ  َأين   لَنننينسَ  21 .حِلَنننءَجيِت  َوَمنننر تَننين
فَنينتُ  قَندِ  َولِعنين   24 .حلَِِسنءِدُعمن  النُمَ َعنءثِرَ  الث َمرَ  ن َن ن َضنلنتُ  َشنين    ُكنل   اسن  قَندِ . َواسن َنفن

ننَ ألنتُ  ننُروِ ُتسَ  ِمنن ن  قَِبلنننتُ  ِ ذن  امن ننَيء َ  أَدَنفن  طَي بَننة ، رَاِئَحننة   َ ِسننيمَ  ِعنننندُِكمن، ِمنن ن  ال ننيِت  اأَلشن
ُب لَننةً  َذدِيَحننةً  ألُ  29 .اهللِ  ِعنننندَ  َمرنِضنني ةً  َمقن ِ يَننءِجُعمن  ُكننل   ِ هلِنني فَنننَيمن  يف  ِ نَننءهُ  حِبََسننبِ  احن
نننندِ  نننندُ  َوأَدِينَننننء َوهللِ  12 .َيُسننننن عَ  النَمِسننننيحِ  يف  النَمجن نننننرِ  ِ ىَل  النَمجن اِهرِي َ  َ هن   .آِمننننننيَ . النننند 

نننَ  ُ  َعلَنننينُعمُ  ُيَسنننل مُ . َيُسننن عَ  النَمِسنننيحِ  يف  قِننند يس   ُكنننل   َعلَنننى َسنننل ُم ا 12  ال نننِذي َ  اإِلخن
يننننعُ  َعلَننننينُعمن  ُيَسننننل مُ  11 .َم ِنننني يِسنننننيَ  عَِ   .قَنينَصننننرَ  دَنينننننتِ  ِمنننن ن  ال ننننِذي َ  ِسنننني َمء َوالَ  النِقد 
يِ ُعمن  َمعَ  النَمِسيحِ  َيُس عَ  َردن َنء  ِ نَمةُ  12  ر.آِمنيَ . عَِ

وكمننننء أشننننرت سننننءدًقء يف النننننُمقدمة، ف قنننندمءت احملبننننة هننننذه، هلننننء  ننننر يف حيننننء      
 (. الذي  سينءل ن الروحيءت قبل اجلسديءت. 21ُمقد مي ء )عد  
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ودننءل  ازي ف لننى اخلننء م أن ال ي  لننق هبننذه ال قنندمءت، وال أن ين ظرهننء. ال أن     
 ء، لئال تنحرف األم ر. ينظر لل طية، وال ألتحءهب

  ننم، أ ننء منندي ن لنننُمقد مي ء دءحملبننة، لعنن  جيننب علنني  الشننخ ، يف املسننيح،     
(. فيعننن ن  هلننني دنننءحلق هننن  29، وعننند  22وااِلك فنننء  دنننه عننن  كنننل شننني  )عننند  

مصنننندر كننننل عطيننننة. ويعنننن ن هنننن  ِشننننب ي، وِمننننل  عنننن زي، وِكفننننءييت، وِاسنننن طءعيت 
 مء دءلعثري.امل ن عة. وأت ل م ال يش دءلقليل ك

 فليمأل  هلي كل ع زي.. 
 وألجد فيه كل ِشب ي.. 

 وليصبح املسيح حق ء ه  العل يف العل يل.. 
 وتءحب اجملد وحده.

 آمين.

 

 

 

 


