
 الرسالَةُ من بولُس ِإلَى الْمْؤمنين في فـيلبي

  
 تحية

١ 

١نـى: ميسيحِ عسيِ الْممخَاد سوتَاويمتو ولُسي : ِإلَى. بـى فيسيحِ عسِإلَى الْم وننْتَمي ينالَّذ يناِلحيعِ الصمج
 .علَيكُم النِّعمةُ والسالم من اِهللا َأبِينَا وعيسـى الْمسيحِ مولَانَا٢. مفيلبي، ومعكُم رعاتُكُم وخُدامكُ

 شكر ودعاء

٣تُكُما تَذَكَّركُلَّم كُملَأج ناَهللا م ا، ٤. َأشْكُريعمج كُملَأج نحٍ ملِّي بِفَرا ُأصاِئمد٥وي خي فعم كْتُماشْتَر َألنَّكُم ةمد
مٍ ِإلَى اآلنوِل يَأو ني ٦. اِإلنْجِيِل مْأتي موَل يكْمتَّى يح يهنْمي ،اِلحَل الصمذَا الْعه يكُمَأ فدي باَهللا الَّذ قٌ َأناثَأنَا وو

  .الْمسيح عيسـى ثَانيةً
فََأنْتُم كُلَّكُم شُركَاِئي في نعمة اِهللا، . شْعر بِهذَا الشُّعورِ من نَحوِكُم جميعاَأنْتُم داِئما في قَلْبِي، ويحقُّ ِلي َأن َأ٧

 ِإلَيكُم اُهللا يشْهد ِلي َأنِّي مشْتَاق٨ٌ. سواء اآلن وَأنَا مقَيد في السجنِ، َأو وَأنَا ُأدافع عنِ اِإلنْجِيِل وُأبين َأنَّه الْحقُّ
  .جميعا بِمحبة نَابِعة من الْمسيحِ عيسـى

٩يححالص مالْفَهةُ وييققرِفَةُ الْحعا الْمهعمو ،َأكْثَرو َأكْثَر تُكُمبحم تَزِيد و اَهللا َأنعِإنِّي َأد١٠. و َأن نُكُمكمي بِذَِلك
وتَمتَلَئ حياتُكُم بَِأعماِل ١١فْضُل، وتَكُونُوا َأنْقياء وبِال عيبٍ ِإلَى يومِ يْأتي الْمسيح ثَانيةً، تَخْتَاروا ما هو َأ

هدمحاِهللا و دجيحِ ِلمسـى الْميسع طَةاسالحِ بِوالص. 
 انتشار اِإلنجيل

. اخْوتي َأن اُألمور الَّتي حصلَتْ ِلي، في الْواقعِ ساعدتْ علَى انْتشَارِ اِإلنْجِيِلواآلن، ُأرِيدكُم َأن تَعرِفُوا يا ١٢
وبِسببِ سجني، ١٤. حتَّى ِإن الْحرس الْملَكي كُلَّه، وعامةَ النَّاسِ هنَا، يعرِفُون َأنِّي مسجون في سبِيِل الْمسيح١٣ِ
َأصفبِال خَوو ةيمظع ةاءرجاِهللا ب ةموا بِكَلنَادِلي قَةٌ َأكْثَرث مهنْديحِ عسبِالْم يننْؤمالْم ةاِإلخْو َأغْلَب حب.  
فَهُؤالء يعملُون ١٦. نية حسنَةصحيح، الْبعض يبشِّر بِالْمسيحِ بِدافعِ الْغيرة والْمنَافَسة، لَكن الْبعض اآلخَر ب١٥ِ

َأما اآلخَرون فَينَادون بِالْمسيحِ عن َأنَانية ١٧. ذَِلك بِدافعِ الْمحبة َألنَّهم يعلَمون َأن اَهللا َأقَامني ِللدفَاعِ عنِ اِإلنْجِيِل
سي َأن وندقْصيرِ ِإخْالصٍ، وبِغَينِوجي السنَا فَأنَا هو َأكْثَر بتَاعوا ِلي مبي؟ ال١٨. بنمهذَا يْل هفَه . هِمْل الْمب

 َأنَا فَرحان بِهذَا وسَأفْرح َأيضا،. هو َأن الْمسيح ينَادى بِه بِكُلِّ وسيلَة، سواء بِدافعِ التَّظَاهرِ َأو بِِإخْالصٍ
  .َألنِّي َأعلَم َأنَّي سَأنْجو بِفَضِل صلَواتكُم وبِمعونَة روحِ عيسـى الْمسيح١٩ِ
٢٠ ِلكَي ،ةً اآلنخَاصو قْتي كُلِّ وا فرِيًئا جِدج ْل َأكُونب ،ءي شَيَأنِّي ال َأفْشَُل ف وه وهجَأرو هقَّعا َأتَوكُلُّ مو
دجتُُّأمم شْتُ َأوع اءوي سانيبِكُلِّ ك يحس٢١.  الْمحذَا رِبتُّ فَهم ِإنِلي، و ءكُلُّ شَي وه يحسشْتُ فَالْمع فَِإن .



٢٢ةيمق اٍل ذَاتمبَِأع فَِإنِّي َأقُوم اةيالْح دلَى قَييتُ عقب ِإن نلَك .رِفُ َأيَأنَا ال َأع ِإذَنا َأخْتَارم٢٣! ه نيب اِئرَأنَا ح
لَكن من َأجلكُم، َأهم بِكَثيرٍ ٢٤. َأرغَب في َأن َأرحَل من هذه الْحياة وَأكُون مع الْمسيحِ، هذَا َأفْضُل جِدا: االثْنَينِ

 ،اةيالْح دلَى قَيقَى عَأب ٢٥َأنتََأكِّدذَاَأنَا مه نوا .  ممتَتَقَد ا ِلكَييعمج كُمعم َأكُونقَى وَأبارِفٌ َأنِّي سَأنَا ع ِلذَِلك
  .وعنْدما َأحضر عنْدكُم مرةً ُأخْرى، يزِيد فَرحكُم بِالْمسيحِ عيسـى بِسببِي٢٦. َأكْثَر وتَفْرحوا في اِإليمانِ

٢٧ه هِميحِالْمسيقُ بِِإنْجِيِل الْملا ييشُوا كَمتَع َأن و . رِفُ َأنَّكُمَأع ،َأنَا غَاِئبو نْكُمتُ ععمس َأو ،تُكُمَأيرفَِإذَا جِْئتُ و
. تَخَافُوا من خُصومكُم َأبداال ٢٨. ثَابِتُون بِروحٍ واحد، وتُجاهدون معا بِقَلْبٍ واحد في سبِيِل اِإليمانِ بِاِإلنْجِيِل

َألنَّه من َأجِل الْمسيحِ، ُأنْعم علَيكُم ال َأن تُْؤمنُوا بِه فَقَطْ، ٢٩. فَهذَا يبين لَهم َأنَّهم سيهلكُون، وَأنَّكُم ستَنْجون بِاِهللا
هبِيلي سوا فتَتََألَّم ا َأنضْل َأيي، ف٣٠َ. باضي الْما فيهف ارِبي ُأحونتُمَأيي رالَّت كَةرعي نَفْسِ الْمف ونارِبتُح َأنْتُم

  .وتَسمعون َأنِّي ما زِلْتُ ُأحارِب فيها
 

 تواضع المسيح

٢ 

١لَكُم تُهبحْل م؟ هِلآلخَرِين ا تَشْجِيعيهيحِ فسالْم عم اتُكُميْل حا هعابِطَةٌ مر ْل لَكُم؟ هِلآلخَرِين اءزا عيهف 
ِإن كَان نَعم، فَتَمموا فَرحي بَِأن تَكُونُوا متَّحدين في الرْأيِ وفي الْمحبة، ٢بِالروحِ؟ هْل عنْدكُم شَفَقَةٌ وحنَان؟ 

داحو دقَصو داحا بِقَلْبٍ وعمال ٣. و َأن ةجرِلد ينعاضتَوْل كُونُوا مورِ، بَأوِ الْغُر ةيعِ اَألنَانافًئا بِدلُوا شَيتَفْع
نْكُمَل مَأفْض كُمروا غَيتَبِر٤. تَعهدحو لَه سلَيو ِلآلخَرِين رالْخَي يها فى ِلمعسي َأن جِبي نْكُمم داحوا فَك٥ِّ. كُلُّ ور

بْل جعَل نَفْسه ال ٧. فَهو لَه طَبِيعةُ اِهللا، لَكنَّه لَم يعتَبِر َأن مساواتَه ِهللا غَنيمةٌ يتَمسك بِها٦: مثَْل الْمسيحِ عيسـى
واضع جِدا، وَأطَاع في كُلِّ شَيء ِإلَى ت٨َشَيء، َأخَذَ طَبِيعةَ عبد، صار مثَْل الْبشَرِ، جاء في هيَئة ِإنْسانٍ، 

ِلذَِلك رفَعه اُهللا ِإلَى َأعلَى مكَانَة، وَأنْعم علَيه بِاالسمِ الَّذي هو َأعظَم ٩. الْموت، ِلدرجة َأنَّه ماتَ علَى الصليبِ
 ركَبِهِم السمِ عيسـى، كُلُّ من في السماء وعلَى اَألرضِ وتَحتَ حتَّى يسجد الْكُلُّ علَى١٠. من كُلِّ اسمٍ
 .ِإجالال ِهللا اَألبِ" عيسـى الْمسيح هو مولَانَا: "ويشْهد الْجميع علَنًا ويقُولُوا١١اَألرضِ، 

 تضيئون كنجوم

١٢نْدا عودجوا كُنْتُ ماِئي، لَمبا َأحي َأنَا غَاِئبو اآلن لُوا ذَِلكتَفْع َأن َأكْثَر هِمالْم نم ِإذَن ،ينيعطا ماِئمد كُنْتُم ،كُم
نْكُمع .فخَوصٍ وربِح اتَكُموا نَجموا ِلتُتَمداهرِي١٣. جقَادو بِيناغر لَكُمعجِلي يكُمُل فمعي هاَهللا نَفْس َألن َأن ن

  .تَعملُوا مشيَئتَه الصاِلحةَ
ِلكَي تَكُونُوا َأبرِياء وَأنْقياء، كََأبنَاء اِهللا الْكَاملين وسطَ عالَمٍ فَاسد ١٥قُوموا بِواجِباتكُم بِال تَذَمرٍ وال جِداٍل، ١٤

وبِذَِلك َأستَطيع َأن َأفْتَخر . َألنَّكُم تُقَدمون لَهم كَالم الْحياة١٦نير السماء، وَأنْتُم تُضيُئون بينَهم كَنُجومٍ تُ. شريرٍ



ةكُونَا بِال فَاِئدي بِي لَمتَعي وادجِه يحِ بَِأنسمِ الْموي يتَّى ِإ١٧. ففَح ،ِلله ةمدخو ةيحكَض وه انَكُمِإيم ِإن كفذَا س
  .وَأنْتُم َأيضا يجِب َأن تَفْرحوا وتُفَرحوني معكُم١٨. دمي فَوقَ هذه الضحية، فَِإنِّي َأفْرح وُأفَرحكُم كُلَّكُم معي

  تيموتاوس
١٩قَرِيب سوتَاويمت ثَ لَكُمعَأب ى َأنيسنَا عديس يَئةشو بِمجَأركُمارَأخْب عما َأسمنْدع حنَا ٢٠. ا، فََأفْري هنْدع سفَلَي

َأما تيموتَاوس، ٢٢. َألن الْكُلَّ يسعى ِلمصلَحته ال ِلمصلَحة عيسى الْمسيح٢١. آخَر مثْلُه يهتَم بَِأحواِلكُم بِِإخْالصٍ
ربخ رِفُونتَع فََأنْتُمَأبِيه عم مخْدنٍ يباِإلنْجِيِل كَا ةمدي خي فعَل ممع فَِإنَّه ،٢٣. تَه لَكُم ثَهعَأب و َأنجَأر ِلذَِلك

 .اوَأثقُ في الْمسيحِ َأنِّي َأنَا نَفْسي سَأحضر عنْدكُم قَرِيب٢٤. بِمجرد َأن َأعرِفَ كَيفَ ستَسير ُأمورِي
 أبو فريد

واآلن رَأيتُ َأنَّه من الْمهِم َأن َأبعثَه . اَألخُ َأبو فَرِيد الَّذي َأرسلْتُموه ِليساعدني، خَدم معي وحارب في صفِّي٢٥
ا٢٦. لَكُمرِيضم كَان َأنَّه تُمعمس ا َألنَّكُمقَ جِدايتَضا، ويعمج كُمشْتَاقٌ ِإلَيم وتَّى ٢٧. فَها حجِد رِضالً معف َألنَّه

هذَا ما جعلَني َأرغَب جِدا في و٢٨. لَكن اَهللا َأشْفَقَ علَيه، وعلَي َأنَا َأيضا، ِلكَي ال َأحزن َأكْثَر. َأوشَك َأن يموتَ
ِإذَنِ استَقْبِلُوه بِكُلِّ سرورٍ كََأخٍ في الْمسيحِ، وَأكْرِموا ٢٩. َأن ُأرسلَه لَكُم ِلكَي تَفْرحوا عنْدما تَرونَه، ويقلَّ حزني

ثْلُهم مه ين٣٠. الَّذ ةمدِل خَأج نم ي َألنَّهةَ الَّتداعسِلي الْم مقَدي وتَ، ِلكَيمي َأن شَكَأوو ،هاتيبِح يحِ، خَاطَرسالْم
  .لَم تَستَطيعوا َأنْتُم َأن تُقَدموها

 

 الصالح الحقيقي

٣ 

احتَرِسوا ٢. ن قَبُل، هذَا ال يتْعبني، بْل فيه َأمان لَكُمَأنَا ُأكَرر ما قُلْتُه لَكُم م. َأخيرا يا اخْوتي، افْرحوا بِالْمسيح١ِ
َألنَّنَا ٣! من الْكالبِ، احتَرِسوا من عماِل السوء، احتَرِسوا من الَّذين يصرون علَى َأن يقْطَعوا جزءا من الْجِسمِ

. ، ونَحن نَعبد بِروحِ اِهللا، ونَفْتَخر بِالْمسيحِ عيسـى، وال نَتَّكُل علَى امتيازات بشَرِيةنَحن خُتنَّا الْختَان الْحقَّ
٤لَى َأنقِّي َأنَا بِاَألوح نفَم ،ةشَرِيب اتازيتلَى امَل عتَّكي ي َأنقَّ فالْح لَه َأن ظُني داحو كَان ِإنَل ذَِلك٥.  َأفْع فَقَد

 بصتَعم ،ينيانربع ناب يانربع ،ينمبِنْي قَبِيلَة ناِئيَل، مري ِإسنب نَأنَا مامٍ، وةَ َأييانرِي ثَممع ا كَاننْتُ لَمخُت
 ،ييسكَفَر ة٦ِللشَّرِيعتُ ُأمدطَهي اضتيرغ ةدش نمكُنْتُ و ،ةالشَّرِيع هي تَطْلُبالحِ الَّذالص ةجِه نميحِ، وسةَ الْم

  .بِال عيبٍ
بْل وَأكْثَر من ٨. كُنْتُ َأعتَبِر َأنَّها مهِمةٌ، هي اآلن في حسابِي بِال قيمة من َأجِل الْمسيحِ لَكن هذه اُألمور الَّتي٧

،ذَِلكاليوـى ميسيحِ عسالْم رِفَةعم ةظَمع عم نَةقَاربِالْم ةيمابِي بِال قسي حف يه اءكُلُّ اَألشْي  . هلَأج نفََأنَا م
 ،يحسالْم حبَأر ِلكَي ذَِلكو ،الَةزِب درجابِي مسي حف يهو ،اءاَألشْي هذتُ كُلَّ هري اُهللا ٩خَسنتَبِرعيو ،لَه يَأنْتَمو

الَ صالحي َأنَا علَى َأساسِ َأنِّي عملْتُ بِفَراِئضِ الشَّرِيعة، بِل الصالح الَّذي هو بِاِإليمانِ . صاِلحا بِاِإليمانِ



ِلكَي ١١مته، وُأشَارِكَه في آالمه، وُأصبِح مثْلَه في موته، ُأرِيد َأن َأعرِفَ الْمسيح، وَأخْتَبِر قُوةَ قيا١٠. بِالْمسيحِ
اةيِإلَى الْح توالْم نم َأقُوم. 

 التقدم نحو الهدف

 الَّتي من َأجلها َأخَذَني بْل َأسعى ِلكَي آخُذَ الْجاِئزةَ. َأنَا ال َأقُوُل ِإنِّي تَوصلْتُ ِإلَى كُلِّ هذَا، َأو بلَغْتُ الْكَماَل١٢
يحسذَا١٣. الْمُل هنِّي َأفْعلَك ،دعا بَأنِّي َأخَذْتُه تَبِري َأنَا ال َأعتخْوا افَقَطْ ي رُل كُلَّ : اَألمذَأباِئي، ورا وى مَأنْس

 ِلكَي َأربح الْجاِئزةَ، َأيِ الْحياةَ السماِئيةَ الَّتي دعاني اُهللا لَها َأنَا َأسعى نَحو الْهدف١٤. جهدي نَحو ما هو قُدامي
 .بِواسطَة الْمسيحِ عيسـى

١٥الطَّرِيقَة هذوا بِهفَكِّري َأن جِبا ييوحر يناِلغذَ. كُلُّ الْبه عقُ متَّفال ي نم نَاكه كَان ا ِإنَأم لَه حضويا، فَاُهللا س
ورلَغَنَا١٦. اُألمي بقَّ الَّذالْح يننَا تَابِعريَل ساصنُو َأن جِبا يِإنَّم.  
تُ لَكُم هذَا مرات َأنَا قُل١٨ْ. وانْتَبِهوا ِإلَى الَّذين يعيشُون حسب الْمثَاِل الَّذي قَدمنَاه. اقْتَدوا بِي كُلُّكُم يا اخْوتي١٧

هُؤالء مصيرهم ١٩. ِإن كَثيرِين في سلُوكهِم هم َأعداء صليبِ الْمسيحِ: كَثيرةً من قَبُل، واآلن ُأكَرره وَأنَا َأبكي
َأما نَحن فَِإن ٢٠. لُّ تَفْكيرِهم هو في ُأمورِ هذه الدنْياالْهالك، فَهم يعبدون بطُونَهم، ويفْتَخرون بِما يخْجُِل، وكُ

فَهو سيغَير َأجسامنَا الْحقيرةَ، ويجعلُها ٢١. وطَنَنَا هو السماء، ومن السماء نَنْتَظر بِشَوق منْقذَنَا وسيدنَا عيسى
  .ممجد، وذَِلك بِقُوته الَّتي بِها يجعُل كُلَّ شَيء يخْضع تَحتَ َأمرِهمثَْل جِسمه الْ

 

 وصايا أخيرة

٤ 

  .اِئيِإذَن اُثْبتُوا في الْمسيحِ يا َأحب! َأنْتُم ِإكْليلي! َأنْتُم فَرحي. يا اخْوتي اَألحباء، َأنَا مشْتَاقٌ ِإلَيكُم جِدا١
٢يننْؤملَى الْمع جِبا يا كَمعم لَى وِفَاقتَكُونَا ع َأن ،ةيدعس نمو ةاِلمس نم ي ٣. َأطْلُبيلما زا يضَأنْتَ َأيو

دي خي فعتَا مداها جمنِ َألنَّهَأتَيرنِ الْماتَيه داعتُس َأن نْكم َأطْلُب ،صخْلالْم يناقكُلِّ الْبنْتَ ويمكَل عاِإلنْجِيِل م ةم
اةيتَابِ الْحي كةٌ فكْتُوبم ماُؤهمَأس يني، الَّذعوا ممخَد ينالَّذ.  

ال تَقْلَقُوا علَى ٦. يح قَرِيبالْمس. عاملُوا الْجميع بِلُطْف٥. افْرحوا: افْرحوا بِالْمسيحِ داِئما، وَأقُولُها مرةً ُأخْرى٤
وسالم اِهللا الَّذي يفُوقُ كُلَّ فَهمِ الْبشَرِ، يحرس ٧. شَيء، بِل اطْلُبوا كُلَّ شَيء من اِهللا في الصالة، بِتَضرعٍ وشُكْرٍ

  .قُلُوبكُم وعقُولَكُم بِواسطَة الْمسيحِ عيسـى
اخْوتي، فَكِّروا داِئما في كُلِّ ما هو حقٌّ وشَرِيفٌ، وكُلِّ ما هو صاِلح وطَاهر، وكُلِّ ما هو محبوب َأخيرا يا ٨

يحدقُّ الْمتَحسيبٍ وطَي ءشَي ي َأيفنَةٌ، وسةٌ حعمس لَهل٩َّ. وي عورِ الَّتكُلِّ اُألم بسلُوا حمعا، ااهِإي تُكُمم
  .اُهللا الَّذي يعطي السالم يكُون معكُم. وَأخْبرتُكُم بِها، وسمعتُموها منِّي، ورَأيتُموني َأعملُها



  الهدية يشكرهم على
١٠ قْتذَا الْوكُلِّ ه دعب ،اآلن حِ َألنَّكُمبِالْفَر يحسي الْملََأنم ىلَقَدةً ُأخْرربِي م كُماممتها تُمرالطَّوِيِل، َأظْه . لَم َأنْتُم

ذَِلك نوا عربتُع ةُ ِلكَيصالْفُر لَكُم فَّرتَتَو ا لَمي، ِإنَّملُونمتُ ١١. تُهلَّمتَع فَقَد ،ءِإلَى شَي تَاجحذَا َألنِّي مال َأقُوُل ه
ى بَِأحضَأر اِليَأنر١٢ٍ. وسي يف رٍ َأوسي عيشُ ففَ َأعرِفُ كَيَأنَا َأع .رذَا الستُ هلَّمتَع ا : لَقَدقَنُوع َأكُون َأن

ا قَادر َأن١٣َ. مهما كَانَت اَألحواُل والظُّروفُ، سواء كُنْتُ شَبعان َأو جوعان، سواء كُنْتُ في سعة َأو في عوزٍ
  .علَى كُلِّ شَيء بِالْمسيحِ الَّذي يقَويني

وَأنْتُم يا شَعب فيلبي، تَعلَمون َأنِّي لَما تَركْتُ مقْدونْيا، في ١٥. لَكنَّكُم عملْتُم خَيرا بَِأن شَاركْتُم في متَاعبِي١٤
يبِاِإلنْجِيِل ب ةوعالد ءدبرِفنْصالْمخِْل وابِ الدستْ بِحتَماهي وتْنداعي سةَ الَّتيدحةَ الْواعمالْج َأنْتُم كُنْتُم ،نَكُم .

١٦ةرم نم َأكْثَر ِإلَي لْتُمسي، َأرالُونْكي تَسَأنَا فو ةداعستُ ِإلَى الْمتَجا احتَّى لَمْل َأنَا ال َأط١٧ْ. حب ،اكُمايده لُب
ابِكُمساُهللا ِلح يفُهضي يالَّذ حبالر لَكُم ١٨. َأطْلُبَأكْثَرو هِإلَي تَاجا َأحلَى كُلِّ ملْتُ عصح ي َألنِّي . فَقَدتفَايي كنْدع

كُمنْدع نم ا َأبو فَرِيدهرضي َأحا الَّتايدتُ الْهتَلَمى . اسضريا ولُهقْبي ةيحضو ،ةاِئحبِ الرطَي انٍ ِللهبثُْل قُرا مِإنَّه
واآلن، ٢٠. ِإلَهِي سيعطيكُم كُلَّ ما تَحتَاجون ِإلَيه حسب غنَاه الْعظيمِ جِدا بِواسطَة الْمسيحِ عيسـى١٩. عنْها

 .آمين. ينَا ِإلَى َأبد اآلبِدينالْجالُل ِإللَهِنَا وَأبِ
 تحيات ختامية

كُلُّ الْمْؤمنين هنَا وخَاصةً ٢٢. اِإلخْوةُ الَّذين معي يسلِّمون علَيكُم. سلِّموا علَى كُلِّ مْؤمنٍ بِالْمسيحِ عيسـى٢١
كُملَيع ونلِّمسي ،كلرِ الْمي قَصف ين٢٣. الَّذكُموحر علَانَا مويحِ مسى الْميسةُ عمعن.  

  


