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 رسالة فيليبـي
  المقدمة

 ورسالته هذه .ـي مدینة في والیة مكدونية الرومانية، أنشأ فيها بولس أول آنيسة في مدینة أوروبـيةآانت فيلب
الى آنيسة فيلبـي آتبها وهو في السجن، في وقت أقلقته فيه معارضة عمال السوء له وأحزنه ما شاع في الكنيسة 

ذین ال یمكن تفسيرهما إال بإیمان بولس العميق  ومع ذلك، فهذه الرسالة تمتاز بالفرح والثقة الل.من تعاليم آاذبة
   .بـيسوع المسيح

آان الدافع األول لكتابة الرسالة أن بولس تلقى من الكنيسة معونة مالية آان في أشّد الحاجة لها، فأراد أن 
هونها یشكرهم على معونتهم واغتنم هذه الفرصة ليشجعهم ویدعوهم إلى الثقة واالطمئنان رغم المتاعب التي یواج
ویواجهها هو نفسه، وليناشدهم أن یقتدوا بالمسيح في تواضعه ألن التواضع خير وسيلة للحفاظ على الوحدة 

   .والوفاق، وأن حياتهم في المسيح هي نعمة من اهللا حصلوا عليها باإلیمان، ال بالخضوع لتقاليد الشریعة اليهودیة
 وهي تعرب أیضا عن .یمان بالمسيح وفي الحياة المسيحيةهذه الرسالة هي عنوان الفرح والثقة والثبات في اإل

   .محبة بولس العميقة لكنيسة فيلبـي
 مضمون الرسالة

 ) 11-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 26-12: 1 (.أحوال بولس الخاصة. 2
 ) 18: 2 إلى 27: 1 (.الحياة في المسيح. 3
 ) 30-19: 2 (.ما ینویه بولس بخصوص تيموثاوس وابفرودیتس. 4
 ) 9: 4 إلى 1: 3 (.یر آنيسة فيلبـي من األعداء في الخارج واألخطار في الداخلتحذ. 5
 ) 20-10: 4 (.بولس یشكر آنيسة فيلبـي على معونتها له. 6
) 23-21: 4 (.خاتمة. 7
 
  

  تحية
  ١الفصل 

ِمْن بوُلَس وتيُموثاُوَس، َعبَديِّ الَمسيِح َیسوَع، إلى ١
دِّیسيَن في فيلّبـي، الذیَن في الَمسيِح جميِع اإلخَوِة الِق

عَليُكُم النِّعَمُة 2 .یسوَع، وإلى أساِقَفِتِهم وَشماِمَسِتِهم
   .والسَّالُم ِمَن اِهللا أبـينا وِمْن َربِّنا َیسوَع الَمسيِح

  صالة بولس ألجل مؤمني فيليبــي
وَدَعوُت لُكم جميًعا ِبَفَرٍح 4ذَآرُتُكم أحَمُد إلهي ُآلَّما 3

لُمشارَآِتُكم لي في ِخدَمِة 5في جميِع َصلواتي 
   .اإلنجيِل ِمْن أوَِّل یوٍم إلى اآلَن

فأنا واِثٌق ِبأنَّ الذي بَدَأ فيُكم عَمًال صاِلًحا سَيسيُر 6
وِمَن الَحقِّ أْن 7 .في إتماِمِه إلى یوِم الَمسيِح َیسوَع

شُّعوَر َنحَوُآم جميًعا، فأنُتم داِئًما في أشُعَر َهذا ال
َقلبـي، وُآلُُّكم ُشرآائي في ِنعَمِة اِهللا، َسواٌء في 

واُهللا 8 .السِّجِن أو في الدِّفاِع َعِن الِبشاَرِة وتأیـيِدها
 .َیشَهُد َآْم أِحنُّ إَليُكم جميًعا َحناَن الَمسيِح َیسوَع

َد َمحبَُّتُكم ُعمًقا أْن َتزدا: وَصالتي ألجِلُكم ِهَي هِذِه9
فَتختاروا األفَضَل وَتصيروا 10في الَمعِرَفِة والَفهِم، 

ُممتِلئيَن ِمْن 11أنِقـياَء ال َلوَم عَليُكم في یوِم الَمسيِح، 
   .َثمِر الِبرِّ بـَيسوَع الَمسيِح، ِلَمجِد اِهللا وَحمِدِه

  الحياة هي المسيح
ها اِإلخَوُة، أْن َتعِرفوا أنَّ ما َجرى لي وُأریُد، أی12ُّ

حتى إنَّ ُوجودي في 13ساَعَد على انِتشاِر الِبشاَرِة 

السِّجِن ِمْن أجِل الَمسيِح ذاَع َخبُرُه في داِر الحاِآِم 
وإنَّ أآَثَر اِإلخَوِة َشجََّعْتُهم 14وساِئِر األماِآِن ُآلِّها، 
 على التَّبشيِر ِبكِلَمِة زدادوا ُجرأًة في الرَّبِّ ُقيودي، فا
  .اِهللا ِمْن دوِن َخوٍف

وال َشكَّ في أنَّ َبعَضُهم ُیــَبشُِّر بالَمسيِح َعْن حَسٍد 15
 .وُمناَفَسٍة، وَبعضُهم ُیــَبشُِّر ِبه َعْن ِنـيٍَّة صاِلَحٍة

َهُؤالِء َتدَفُعُهُم الَمحبَُّة، عاِرفيَن أنَّ اَهللا أقاَمني 16
وأولِئَك َیدَفُعُهُم التََّحزُُّب فال 17 .شاَرِةِللدِّفاِع َعن الِب

ُیــَبشِّروَن ِبالَمسيِح َعْن ِصدق، حاِسبـيَن أنَُّهم ِبذِلَك 
  .َیزیدوَن َمتاِعبـي وأنا في السِّجِن

ولكْن ما َهمَّني، ما داَم التَّبشيُر ِبالَمسيِح َیِتمُّ في 18
 ُآلِّ حال، َسواٌء آاَن َعْن إخالص أو َعْن َغيِر

ألنِّي 19 َبْل هذا َیُسرُّني، وُخصوًصا .إخالص
أعِرُف أنَُّه َیعَمُل على َخالصي ِبَفضِل َصلواِتكم 

فُكلُّ ما أَتمّناُه 20 .وَمعوَنِة ُروِح َیسوَع الَمسيِح
وأرجوُه أْن ال َأخزى أبًدا، َبْل أآوَن اآلَن وفي ُآلِّ 

َمسيِح، حين َجریًئا في الَعَمِل ِبُكلِّ ِآياني ِلَمجِد ال
فالحياُة ِعندي ِهـَي الَمسيُح، 21 .َسواٌء ِعشُت أو ُمتُّ

أمَّا إذا ُآنُت ِبحياتي أقوُم ِبعَمل 22 .والَموُت ِربٌح
وأنا في َحيَرٍة َبيَن 23ُمثِمٍر، فال أعِرُف ما َأختاُر 

أرَغُب في أْن أتُرَك هِذِه الحياَة ألآوَن مَع : أْمَرْیِن
ولِكنَّ َبقائي َبيَنُكم 24ُل، الَمسيِح، وهذا هَو األفَض

ولي ِثقٌة بأنِّي سَأبقى َبينُكم 25 .أَشدُّ َضرورًة لُكم
جميًعا ألجِل تقدُِّمُكم وَفَرِحُكم في اإلیماِن، 

فَيزیُدُآم ُحضوري َبيَنُكم َمرًَّة ثاِنـَيًة َفخًرا ِبالَمسيِح 26
  .َیسوَع

حياِة فما َیُهمُّ اآلَن هَو أْن تكوَن سيَرُتُكم في ال27
الِئَقًة ِبِبشاَرِة الَمسيِح، ألرى إذا ِجئُتُكم، أو أسَمَع إذا 
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ُآنُت غاِئًبا، أنَُّكم ثاِبتوَن ِبُروٍح واحٍد وُتجاِهدوَن 
ال َتخافوا 28 .ِبَقلٍب واحٍد في َسبـيِل اإلیماِن بالِبشاَرِة

 فذِلَك ُبرهاٌن على َهالِآِهم .ُخصوَمُكم في شيٍء
ألنَُّه أنَعَم 29ْن َفضِل اِهللا، وعلى َخالِصُكم وهذا ِم

عَليُكم أْن تتألَّموا ِمْن أجِل الَمسيِح، ال أْن تْكَتفوا 
ُمجاِهدیَن الِجهاَد َنفَسُه الذي 30باإلیماِن ِبه، 

رأیُتموني ُأجاِهُدُه، وَتسَمعوَن اآلَن أنِّي ال أزاُل 
  .ُأجاِهُدُه

  تواضع المسيح وعظمته
  ٢الفصل 

فإْن آاَن ِمْن َعزاٍء في الَمسيِح، وِمْن َهناٍء في ١
الَمحبَِّة، وِمْن ُمشاَرَآٍة في الرُّوِح، وِمْن َحنان 

َفَتمِّموا َفَرحي بأْن تكونوا على رأٍي واحٍد 2ورْأَفٍة، 
ُمنزَّهيَن 3وَمحبٍَّة واحدٍة وَقلٍب واحٍد وِفكٍر واحٍد، 

ي، ُمتواِضعيَن في َتفضيِل َعِن التَّحزُِّب والتَّباه
ناِظریَن ال إلى َمنَفَعِتُكم، َبْل 4اآلَخریَن على أنُفِسُكم، 

 : فكونوا على ِفكِر الَمسيِح َیسوَع5 .إلى َمنَفَعِة َغيِرُآم
 هَو في ُصوَرِة اِهللا،6

َبْل أخلى ذاَتُه 7عتَبَر ُمساواَتُه ِهللا َغنيَمًة َله،  ما ا
  صاَر َشبـيًها بالَبَشِرتََّخَذ ُصوَرَة الَعبِد وا

َتواَضَع، أطاَع حتى 8 ¸وَظَهَر في صورِة اإلنساِن
فَرَفَعُه اهللا أعطاُه 9 .الموِت، الموِت على الصَّليِب

 ¸سٍم سًما َفوَق ُآلِّ ا ا
 سِم َیسوَع لَتنَحِنـَي ال10

 ُآلُّ ُرآَبٍة في السَّماِء
 وفي األرِض وَتحَت األرِض

 وَیشَهَد ُآلُّ ِلسان11ٍِ
 أنَّ َیسوَع الَمسيَح هَو الرَّبُّ

   .َتمجيًدا ِهللا اآلِب

  أضيئوا آأنوار في العالم
فكما أَطعُتم ُآلَّ حينٍِ، أیُّها األِحّباُء، أطيعوني 12

اآلَن في ِغيابـي أآَثَر ِمّما أطعُتموني في ُحضوري، 
ألنَّ اَهللا َیعَمُل 13َدٍة، عَملوا ِلَخالِصُكم ِبَخوٍف وِرع وا

  .فيُكم ِلـيجَعَلُكم راِغبـيَن وقاِدریَن على إرضاِئِه
عَملوا ُآلَّ شيٍء ِمْن َغيِر َتَذمٍُّر وال ِخصاٍم،  وا14
حتى تكونوا أنِقـياَء ال َلوَم عَليُكم وأبناَء اِهللا ِبال 15

َعيبٍِ في ِجيل ضالٍّ فاِسٍد، ُتضيئوَن فيِه آالَكواِآِب 
ُمَتمسِّكيَن ِبكِلَمِة الحياِة، فأفَتِخر في 16لَكوِن، في ا

   .یوِم الَمسيِح بأنِّي ما َسَعيُت وال َتِعبُت عَبــًثا
فَلو َسَفكُت َدمي ُقرباًنا على َذبـيَحِة إیماِنُكم 17

بَتَهْجُت َمعُكم جميًعا،  وِخدَمِته، َلَفِرحُت وا
   .بَتِهجوا َمعي فَرحوا أنُتم أیًضا وا فا18

  موثاوس وأبفرودیتستي
وأرجو في الرَّبِّ َیسوَع أْن ُأرِسَل إَليُكم 19

تيُموثاُوَس في الَقریِب العاِجِل حتى أعِرَف أحواَلُكم 
هِتماًما  فما لي أحٌد ِمثُلُه َیهَتمُّ ا20 .فَيطَمِئنَّ َقلبـي

ِه ال ِلـَيسوَع فُكلُُّهم َیعَمُل ِلَنفِس21صاِدًقا ِبأمرُآم، 

وأنُتم َتعِرفوَن ِخبَرَتُه وآيَف َخَدَم 22 .الَمسيِح
فأرجو أْن 23 .الِبشاَرَة َمعي ِخدَمَة االبِن مَع أبـيِه
ولي ِثَقٌة 24 .ُأرِسَلُه إَليُكم ِعنَدما َیتَبــيَُّن َمصيري

  .ِبالرَّبِّ أْن َأجيَء إَليُكم أنا أیًضا َبعَد قليل
روريِّ أْن ُأرِسَل إَليُكم وَرأیُت ِمَن الض25َّ

َأبفرودیُتَس، أخي وُمعاِوني وَرفيقي في الِجهاِد، هذا 
فهَو ُمشتاٌق 26الذي أرَسلُتموُه إليَّ ِلـَيقوَم ِبحاَجتي، 

 .إَليُكم جميًعا وُمَتضایٌق ألنَُّكم َسِمعُتم ِبَمَرِضِه
آاَن َمریًضا جّدا حتى أشَرَف على الَموِت، ولِكنَّ 27

َأَف ِبه وبـي أنا أیًضا، ِلَئالَّ أزداَد ُحزًنا على اَهللا َتر
هذا ما َجَعَلني ُأَعجُِّل في إرساِلِه إَليُكم حتى 28 .ُحزن

قَبلوُه  فا29إذا رأیُتموُه عاَد الَفَرُح إَليُكم وَقلَّ ُحزني 
ألنَُّه أشَرَف 30في الرَّبِّ ِبُكلِّ َفَرٍح وأآِرموا أمثاَلُه، 

 الَمسيِح وخاَطَر ِبَنفِسِه ِلـُيكِمَل على الَموِت في ِخدَمِة
   .ما َنَقَص ِمْن ِخدَمِتُكم لي

  الطریق الصحيح للتبّرر أمام اهللا
  ٣الفصل 

 ال ُتزِعُجني .ْفَرحوا في الرَّبِّ وَبعُد، یا إخَوتي، فا١
ِرها سالَمٌة الِكتابُة إَليُكم باألشياِء َنفِسها، ففي تكرا

إحَتِرسوا ِمَن الِكالِب، إحَتِرسوا ِمْن ُعّماِل 2 .لُكم
السُّوِء، إحَتِرسوا ِمْن أوَلِئَك الذیَن ُیشوِّهوَن الَجَسَد، 

فَنحُن أهُل الِختاِن الَحقيقيِّ ألنَّنا َنعُبُد اَهللا بالرُّوِح 3
، وَنفَتِخُر بالَمسيِح َیسوَع وال َنعَتِمُد على ُأموِر الَجَسِد

 فإْن َظنَّ .مَع أنَُّه ِمْن َحقـي أْن أعَتِمَد عَليها أنا أیًضا4
َغيري أنَّ ِمْن َحقِِّه أْن َیعَتِمَد على ُأموِر الَجَسِد، فأنا 

ألنِّي َمختوٌن في اليوِم الثـاِمِن ِلَموِلدي، 5أحقُّ ِمنُه 
وأنا ِمْن َبني ِإسرائيَل، ِمْن َعشيَرِة َبنياميَن، ِعبراِنـيٌّ 

وفي 6 أمَّا في الشَّریعِة فأنا فّریسيٌّ، . الِعبرانيِّيَنِمَن
الَغيَرِة فأنا ُمضَطِهُد الكنيَسِة، وفي التَّقوى حَسَب 

ولِكْن ما آاَن لي ِمْن ِربٍح، 7 .الشَّریعِة فأنا ِبال َلوٍم
َبْل أحُسُب ُآلَّ 8َحَسبُتُه َخساَرًة ِمْن أجِل الَمسيِح، 

بِح األعَظِم، وهَو َمعِرَفُة شيٍء َخسارًة ِمْن أجِل الرِّ
 ِمْن أجِلِه َخِسرُت ُآلَّ شيٍء .الَمسيِح َیسوَع َرّبــي

وأآوَن فيِه، 9وَحَسبُت ُآلَّ شيٍء ِنفاَیًة ألرَبَح الَمسيَح 
فال أَتبرَُّر بالشَّریعِة، َبْل باإلیماِن بالَمسيِح، وهَو 

 .التَّبریُر الذي َیمنُحُه اُهللا على أساِس اإلیماِن
فَأعِرُف الَمسيَح وَأعِرُف الُقوََّة التي َتَجلَّْت في 10

ِقـياَمِتِه وأشاِرُآُه في آالِمِه وأتَشبَُّه ِبه في موِتِه، 
   .على َرجاِء ِقـياَمتي ِمْن َبيِن األمواِت11

  السعي نحو الهدف
، َبْل وال أدَّعي أنِّي ُفزُت ِبذِلَك أو َبَلغُت الَكماَل12

 .أسعى لَعلـي أفوُز ِبما ألجِلِه فاَز بـَي الَمسيُح َیسوُع
أیُّها اِإلخَوُة، ال أعَتِبُر أنِّي ُفزُت، ولِكْن َیُهمُّني 13

أمٌر واحٌد وهَو أْن أنسى ما ورائي وُأجاِهد إلى 
فَأجري إلى الَهَدِف، ِللَفوِز بالجاِئَزِة التي 14األماِم، 

  .ماِویَُّة في الَمسيِح َیسوَعِهَي َدعَوُة اِهللا السَّ
فعَلينا جميًعا، َنحُن الّساِلكيَن في الَكماِل، أْن نكوَن 15

 وإْن آاَن لُكم َرْأّي آَخُر، فاُهللا ُینيُرُه .ِمْن هذا الَرْأِي
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أّما اآلَن، فْلَنَتَمسَّْك صاِدقيَن ِبما َحَصْلنا 16 .لُكم
  .عَليِه
نُظروا الذیَن َیسيروَن  اإقَتُدوا بـي، أیُّها اإلخَوُة، و17

ُقلُت لُكم ِمراًرا، وأقوُل اآلَن والدُّموُع 18 .على ِمثاِلنا
في َعيَنيَّ، إنَّ ُهناَك َجماعًة آثيَرًة َتسُلُك في حياِتها 

َهُؤالِء عاِقَبــُتُهُم 19 .ُسلوَك أعداِء َصليِب الَمسيِح
ُهم الَهالُك، وإلُهُهم َبطُنُهم، وَمجُدُهم عاُرُهم، وَهمُّ

أّما َنحُن، فَوَطُننا في السَّماِء وِمنها 20 .ُأموُر الدُّنيا
 .َننَتِظُر ِبَشوق َمجيَء ُمخلِِّصنا الرَّبِّ َیسوَع الَمسيِح

فهَو الذي ُیــَبدُِّل َجَسَدنا الَوضيَع، فَيجَعُلُه على 21
ُصوَرِة َجَسِدِه الَمجيِد ِبما َله ِمْن ُقدَرٍة ُیخِضُع ِبها ُآلَّ 

  .شيٍء

  توصيات
  ٤الفصل 

إًذا، أیُّها اِإلخَوُة الذیَن ُأِحبُُّهم وأشتاُق إَليِهم وُهم ١
َفَرحي وإآليلي، ُأثُبــتوا على هذا ُآلِِّه في الرَّبِّ، یا 

  .أِحّبائي
ُأناِشُد أُفوِدَیَة وَسْنتيَخَة أْن تُكونا على اتِّفاق في 2

فيُق األميُن، ُأریُدَك أْن وأنَت، أیُّها الر3َّ .الرَّبِّ
ُتساِعَدُهما ألنَُّهما جاَهَدتا َمعي في ِخدَمِة الِبشاَرِة، 

ُهما وِإْآليَمنُدُس وساِئُر ُمعاِوِنـيَّ الذیَن أسماُؤُهم في 
  .ِآتاِب الحياِة

  .إفَرحوا: إفَرحوا داِئًما في الرَّبِّ، وأقوُل لُكم أیًضا4
 َمجيُء الرَّبِّ . النـاِسلَيشَتِهْر َصبُرُآم ِعنَد جميِع5

طُلبوا حاَجتُكم ِمَن اِهللا  ال َتقَلقوا أبًدا، َبِل ا6 .َقریّب
وَسالُم اِهللا الذي َیفوُق 7بالصَّالِة واالبِتهاِل والَحمِد، 

  .ُآلَّ إدراك َیحَفُظ ُقلوَبُكم وُعقوَلُكم في الَمسيِح َیسوَع
ا هَو َحقٌّ هتّموا ِبُكلِّ م وَبعُد، أیُّها اإلخَوُة، فا8

وَشریّف وعاِدّل وطاِهٌر، وِبُكلِّ ما هَو ُمسَتَحبٌّ 
وَحَسُن السُّمَعِة وما آاَن َفضيَلًة وأهًال ِللَمدیِح، 

عَملوا ِبما َتعلَّمُتموُه ِمنـي وأخذُتموُه َعنـي  وا9
وَسِمعُتموُه ِمنـي ورأیُتموُه ِفـيَّ، وإلُه السَّالِم یكوُن 

   .َمعُكم

  يبيين على عطائهمبولس یشكر الفيل
فِرحُت في الرَّبِّ آثيًرا ِعنَدما رأیُت أنَُّكم ُعدُتم 10

 نَعْم، آاَن لُكم هذا .هِتماِمُكم بـي أخيًرا إلى إظهاِر ا
وال أقوُل 11 .االهِتماُم، ولِكنَّ الُفرَصَة ما سَنَحْت لُكم

 . َتَعلَّمُت أْن أقَنَع ِبما أنا عَليِههذا َعْن حاَجٍة، ألنِّي
فأنا َأعِرُف أْن أعيَش في الضِّيَقِة، آما أعِرُف أْن 12

خَتَبرُت  أعيَش في السَّعِة، وفي جميِع الظُّروِف ا
وأنا قاِدٌر على 13الشََّبَع والجوَع، والَفَرَج والضِّيَق، 

َن ومَع ذِلَك آا14 .َتحمُِّل ُآلِّ شيٍء ِبالذي ُیقوِّیني
وأنُتم َتعِرفوَن، 15 .َحَسًنا أْن ُتشاِرآوني في ِمحَنتي

یا أهَل فيلبِّـي، أنَّ ما ِمْن َآنيَسٍة ُمنُذ َبدِء َعَملي 
التَّبشيِريِّ، ِعنَدما َترآُت َمِكدوِنـيََّة، شاَرَآْتني في 

ففي 16 .ِحساِب األخِذ والَعطاِء إالَّ أنُتم وحَدُآم
إليَّ َمرًَّة ومرََّتيِن ِبما َتسالونيكي َنفِسها أرَسلُتم 

أقوُل هذا ال ألنِّي أرَغُب في 17 .حَتجُت إَليِه ا

الَعطایا، ولِكْن ألنِّي ُأریُد أْن أرى الرِّبَح َیزداُد 
فِعندي اآلَن ما أحتاُج إَليِه، َبْل ما َیزیُد 18 .ِبحساِبُكم

 ¸ ِصرُت ِبَسَعِة حال َبعَدما حَمَل إليَّ.َعْن حاَجتي
یُتُس ُآلَّ َعطایاُآم، وِهـَي َتقِدَمٌة ِهللا َطيَِّبُة أَبْفرود

واُهللا 19 .الّراِئَحِة، وَذبـيَحٌة َیقَبُلها وَیرضى َعنها
ُیوفي حاَجتُكم ُآلَّها ِبما َله ِمْن ِغًنى َعظيٍم في الَمسيِح 

   . آمين.الَمجُد ِهللا أبـينا إلى أَبِد الدُّهوِر20 .َیسوَع

  تحية ختامية
َسلِّموا على جميِع اإلخَوِة الِقدِّیسيَن في الَمسيِح 21

ُیَسلُِّم 22 . ُیَسلُِّم عَليُكُم اإلخَوُة الذیَن ُهم َمعي.َیسوَع
عَليُكم جميُع اإلخوِة الِقدِّیسيَن ُهنا، وُخصوًصا الذیَن 

ولَتُكْن ِنعَمُة الرَّبِّ َیسوَع 23 .ُهْم ِمْن حاِشَيِة الَقيَصِر
   .سيِح مَع روِحُكمالَم
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