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 الرسالة إىل فيليب

 صوت الكرازة باإلجنيل

  

  اأيضًا إفرحو آل حين وأقول إفرحوا في الرب

  عبد املسيح وزمالؤه                                        

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة باإلنجيل

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة

إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية مؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة          مجيع احلقوق حمفوظة لل   
 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل شبكة

انت ومهما طريقة ك فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي
  .األسباب كانت
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  المحتويات
   فيليب التمهيد لرسالة

    الرسولية التحيات والربكة 

   الكنيسة صالة الرسول ألجل 

    االرسول يف السجن وانتشار اإلجنيل يف روم حالة 

    والتواضع نصائح للوحدة 

    تيموثاوس وأبفرودتس األخبار عن سفريات 

    الغنية جواهر إمياننا 

    املالية شكر الرسول للهبة 

    بالنعمة خامتة الرسالة 

    فيليب املسابقة لرسالة
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 التمهيد لرسالة فيلبي 

كتب بولس رسول األمم هذه الرسالة الفائضة بالفرح إىل أهل الكنيسة يف مدينة فيليب              
لـشكاية   م، ملا كان سجيناً يف روما، وحمبوساً من أجل اسم املسيح،             ٦٢املكدونية سنة   

ويف غمرة  . اليهود ضده، ينتظر حماكمته النهائية أمام القيصر، اليت ستقرر حياته أو موته           
هذا التوتر العصيب ويف انتظار احلكم الفاصل، اخترب الرسول قرب املسيح وقوته املعزية،         

  . حىت عزى هو أصدقاءه ودعاهم إىل الفرح اإلهلي املتفوق

إظهار حمبته وشكره للمؤمنني يف فيليب، ألجل اهلبة        وكانت غاية بولس من هذه الرسالة       
املالية الكبرية اليت قدموها له ليخففوا ضيقه، ألن وجوده يف السجن منعه مـن العمـل         

فشكراً هلذه البادرة الطيبة، كتب الرسول هذه الرسالة املمتلئـة          . بيديه ليكفي حاجاته  
اطفه ومفيضاً عليهم لطف اللّه،     بالفرح، وقوى ا املضحني يف الكنيسة، مظهراً هلم عو        

  . وطالباً ألجلهم مزيد الربكة واملعرفة من القدير

. لقد أسس الرسول هذه الكنيسة يف جولته التبشريية الثانية، كأول كنيسة يف أوروبـا             
ولكن الـرب بـارك     . واخترب خالل تأسيسها اضطهاداً وآالماً عنيفة يف السجن هناك        

 التاجرة ليديا والسجان، اللذين أصبحا من أركـان         رسوله، ومنحه باكورة شهية، أي    
  . الكنيسة احلية
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وفرح الرسول خاصة ألن مجيع أعضاء الكنيسة يف فيليب اشتركوا يف نشر اإلجنيل منـذ               
بداية إميام، ورافقوا رحالت الرسول بصلوام، ومولوا خدماته بتربعام رغم االام           

عهم الرسول األسري املربوط بسالسل بيد أحد       فشج. والضغط عليهم يف بلدم اخلاصة    
وذاع هذا  . وأثَّرت بشارته قوالً وسلوكاً يف اجلند حىت آمنوا باملسيح وجتددوا         . حراسه

وأصـبح  . فاهتم البعض بالسجني وإجنيله، ومالوا إىل املخلـص       . اخلرب إىل بيت القيصر   
  . أفراد منهم قديسني

حيث كانـت   . ت عرضة لتجارب متنوعة   ومسع الرسول يف سجنه أن كنيسة فيليب كان       
  . مدينة فيليب مركزاً للمعسكر الروماين يف اجلبال اليونانية، ليس بعيداً عن تسالونيكي

ومل مينع الفرح يف الروح بولس أن حيذر كنيسته احملبوبة من خطر االنشقاق الذي يتبـع                
على التواضـع وبـذل     املشاريع املبنية على الكربياء، فدهلم على سرية املسيح املركزة          

  . النفس، ليتعلم كل عضو أن يتواضع مثله، ويعترب نفسه أصغر من مجيع اإلخوة

وكان خطر آخر مقبل على الكنيسة بتعليم اخلتان وحفظ الـسبت، كـأن اإلنـسان               
. يستطيع أن يضيف مبجهوداته الشخصية على نعمـة املـسيح، ليتقـدس إىل التمـام              

مال، وأراهم ينابيع سرمدية للغلبة على الـذات        فحذرهم بشدة من الفهم اخلاطئ للك     
  . والفرح احلقيقي، ليثبتوا يف الرب وقدرته الفادية
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وهـذا  . وأراد بولس أن يرسل إىل كنيسة فيليب مرة أخرى تيموثاوس لتقوية املـؤمنني            
الشاب كان بعد طرد الرسول خليفته هناك مع لوقا الطبيب، ليعمقا الكنيسة يف مـلء               

ومتىن الرسول أن يسمح الرب له      . ويقوداها إىل النضوج يف اخلدمات واحملبة     كلمة اللّه،   
فأرسل مسبقاً أبفرودتس   . أيضاً بزيارة كنيسة فيليب مرة أخرى، بعد إطالقه من السجن         

فيكمل . املرسل إليه باهلبة املالية، والذي كان قد شفي من مرض مميت، ليمهد الطريق له             
  . بتهجنيفرحهم إذ جيتمعون مرة أخرى م

هذه الرسالة املكتوبة وبولس على مشارف املوت فاضت باحملبة والغبطة والشكر أكثـر             
فتستطيع أن متألنا بفرح اللّه، وترحينـا مـن         . من كل الرسائل األخرى من يد الرسول      

ألن منها جتري قوى عظيمة إذ عاش الرسول قرب ربه، مفارقاً دنيانـا             . مشاكل عصرنا 
. حلقة ولرمبا كانت هذه الرسالة آخر ما كتبه الرسول إىل املـؤمنني           وداخالً إىل احلياة ا   

  . موضوع وختم رسائله كلها« الفرح يف الرب»فأصبح 

  : األسئلة

  مىت وأين كتب بولس هذه الرسالة؟ -١

 ١٦:١١إقرأ أعمال الرسـل  (ماذا كانت أهم احلوادث عند تأسيس كنيسة فيليب؟         -٢
- ٤٠ .(  

  لة؟ ما سبب وغاية هذه الرسا-٣
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   هذه الرسالة على رسائل بولس األخرى؟  مبا متتاز-٤

  التحيات والبرآة الرسولية  

)٢-١:١(  

بولُس وتيموثَاوس عبدا يسوع الْمِسيحِ، إِلَى جميعِ الْقديِسني فـي          ‚١األصحاح األول   
شو فَةاقأَس عي، مبيلي فف ينالَّذ ،وعسِسيحِ يالْمةسامم .  

وصلى معـه   . مل ينفرد الرسول بكتابة رسالته، بل حبثها قبالً مع رفيقه األمني تيموثاوس           
وكان تيموثاوس خليفة   . ألجل الفيليبيني، لتصبح رسالتهما مشحونة بقوة اللّه وبركاته       
  . الرسول يف رعاية الكنيسة واملسؤول عن مصريها روحياً وإميانياً

ما أساقفة أو رعاة، بل عبدي املسيح، ألما مل يريـدا التكـرب             وكالمها مل يسميا نفسيه   
املستعلي وال الكتابة بأفكارمها اخلاصة، بل كتبا بإرشاد روح املسيح، فلم يريدا احلركة             
أو الكتابة مستقلني عنه، بل اعتربا أنفسهما عبديه يف كل مراحل حياما، حرين كانا أم               

  . سجينني

ؤمنني باملسيح، الذين حل فيهم الـروح القـدس فجعلـهم    وكتبت هذه الرسالة إىل امل 
قديسني بكل معىن الكلمة، ال لصالحهم الشخصي بل ألجل إميام باحلي، الذي تعاهد             

  . معهم ومشلهم بلطفه، حىت تغريوا مجيعاً إىل صورته
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واحداً يف الـروح    « يف املسيح »فأصبحوا  . وهكذا دخلوا إىل رحابه، وثبتوا يف ملكوته      
فمن يثبت يف املسيح يعش كأنـه يف الـسماء، رغـم            . ، واختربوا يومياً محايته   القدس

  . املضايقات يف دنيانا اليت حتيط به

ووجد يف كنيسة فيليب أساقفة متواضعون وخدام للرب، معينني من الـروح القـدس              
ولكن أصحاب الرتب مل يعتربوا ذوام أعظـم        . للخدمات واألتعاب يف تضحية الذات    

أمـا  . بقية أعضاء الكنيسة، عاملني أن الروح القدس واحد واملغفرة واحدة         وأحسن من   
والسر يف سـلطان    . املسيح فيوزع اخلدمات حسب اختياره، ويعطي املواهب ملن يشاء        

كما أن ذكرهم هنا يأيت بعد القديسني، كأن شعب الكنيسة أهم           . األحبار هو التواضع  
  . من رعاا

. «يسوع املـسيح  »ليب، ترى أن كلمتني تتكرران مها       وإن تعمقت يف الرسالة ألهل في     
فمن هـو   . وهذه العبارة ليست امساً بل مجلة تامة دالة على معىن، أن يسوع هو املسيح             

.  إن اإلنسان يسوع مولود من املرأة حتـت النـاموس           يسوع، وما تعين كلمة املسيح؟    
راءة والكتابة واشـتغل    وتعلم الق . وعاش يف املدينة الصغرية الناصرة من منطقة اجلليل       

فقد . وجرب كما حنن، ولكن بقي بال خطية      . جناراً إىل أن صار عمره حوايل ثالثني سنة       
وتوقف كماله على احلقيقة أنـه      . وجتلت فيه صورة اللّه   . كان اإلنسان الوحيد القدوس   

. «ابن العلي »فيستحق االسم   . غري مولود من أب دنيوي، بل من الروح القدس مباشرة         
.  قوة أبيه السماوي قام مبعجزات كثرية، وغفر اخلطايا، وصاحل العـامل مـع اللّـه               ويف

  . فيسوع هو ابن اإلنسان، وابن اللّه بنفس الوقت
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أما لقب املسيح فمعناه املمسوح مبلء الروح القدس، حىت أن كل صفات اللّه حلـت               
إمنا فـسروا   . ليهموأدرك اليهود من نبوات العهد القدمي أن اللّه سريسل مسيحه إ          . فيه

هذا الوحي بطريقتهم اخلاصة، كأن مسيا هو ملك سياسي ينشئ دولة الـسالم الـيت               
  . مركزها أورشليم، ويقيم املوتى وجيلب العلماء على األرض

ولكن عندما دعا يسوع اليهود إىل التوبة، ومل ينصرهم على الرومان ومل ينكر بنوته للّه،               
ملوت وقام من القرب، وصعد إىل السماء وجلس عن         أما املسيح فغلب ا   . سلموه للصلب 

  . ميني اآلب، وأرسل قوة الروح القدس إىل مجيع املؤمنني به

يف املـسيح   »وهكذا دعا خمتاريه من العامل وعانقهم لكيال يكونوا منعزلني فيما بعد، بل             
ر ومن خيترب هذا الـس    . فامسه يعين قوة روحية عظيمة تشملنا وحتملنا وتضمننا       . «يسوع

ويعترب نفسه عبداً حملبته، كما قال بولس وتيموثاوس عـن          . يف حفظ املسيح يسجد له    
  فهل ثبت يف املسيح يسوع وجعلت نفسك عبداً لرمحته؟ . نفسيهما

نسجد لك، ألنـك    .  أيها الرب يسوع املسيح املقام من بني األموات املنتصر          :الصالة
. ونثبت يف قـدرتك  . ندخل إىل رحابك  دعوتنا من عامل اخلطية بواسطة رسلك الكرام، ل       

  . واجعلنا قديسني بال لوم قدامك يف احملبة. اغفر لنا ذنوبنا. وخنترب محاية امسك

  : السؤال

  ؟ )عبد املسيح(و) يف املسيح(و) يسوع املسيح(ماذا تعين العبارات -٥
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  . مِسيحِنِعمةٌ لَكُم وسلَام من اللّه أَبِينا والرب يسوع الْ‚٢  :١

فمـن  . بعد التحية االفتتاحية أفاض الرسول بركته على الرعية كخالصة تعليمه وقوته          
يضع نفسه حتت هذه الربكة الرسولية ويتمسك ا، ال يبقى إنساناً عادياً فيما بعد، بل               

  . ويثبت يف سالم مع اللّه. يتغري، ويتربر وميتلئ نعمة وحقاً

فهذه . بة اللّه املستمرة الشرعية للدنسني غري املستحقني      فالنعمة يف العهد اجلديد تعين حم     
النعمة تتوقف على الصليب، ألن بدون موت املسيح نيابة عنا ال توجد نعمة حقة، وال               

ففي املسيح ابتدأ عـصر     . حيق للّه أن ينعم علينا، بل ملتطلبات قداسته ينبغي أن يهلكنا          
  . من بهوصارت رمحة اللّه حقاً شرعياً لكل مؤ. النعمة

وإن درست الكلمات االفتتاحية لرسالة بولس إىل أهل فيليب، تكون قد أمسكت املفتاح             
  . لرسالة الفرح كلها

وموت ابنك كفـر    . فربكتك قربتنا إليك  .  أيها اآلب، نعظمك لبحر حمبتك      :الصالة
ونلتمس منك  . فنسجد لك والبنك  . وروحك القدوس يقدسنا إىل التمام    . عن خطايانا 

وخيلص كثريون مـن عـامل      . ياز أن نشترك يف نشر ملكوتك، ليتقدا امسك األبوي        االمت
  . الفساد

  : السؤال
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  ما هي املعاين البارزة يف الربكة الرسولية؟ -٦

  صالة الرسول ألجل الكنيسة  

)١١-١:٣(  

٣: ١‚       اكُمكْرِي إِيكُلِّ ذ دني عإِهل كُر٤أَش‚   ي، متيعي كُلِّ أَدماً فائـلِ  دأَجةَ لماً الطِّلْبقَد
واثقاً بِهذَا  ‚٦. لسببِ مشاركَتكُم في الْإِنجِيلِ من أَّولِ يومٍ إِلَى الْآنَ        ‚٥جميعكُم بِفَرحٍ،   

  . عينِه أَنَّ الَّذي ابتدأَ فيكُم عمالً صالحاً يكَملُ إِلَى يومِ يسوع الْمِسيحِ

ففاض من فمه الشكر والتـسبيح      . ولس إنساناً مصلياً يف سلطان الروح القدس      كان ب 
إن القدوس نفسه حضر يف كنيسته وسط الـدنيا         . ألجل نعمة اللّه، املعطاة ألهل فيليب     

وهذه هي املعجزة الكربى يف زمننا اليائس، إن اللّه العظيم حيل يف املـؤمنني              . املضطربة
  وتقدم له الشكر على الدوام؟ . مده هلذا االمتيازفهل حت. املمسوحني بالروح القدس

وابتهل ألجلهم فرداً فرداً باألمانة يف      . ذكر بولس يف صالته كل عضو يف كنيسة فيليب        
إن . وسبح اآلب السماوي ألجل عمل روحـه املتـشابك يف اجلميـع           . أدعيته اليومية 

 رسائل الرسول بـولس     فأول ما نالحظ يف   . الكنيسة اخلالية من االبتهال املتبادل متوت     
هذا النظام يغري دروسنا وتقوانا مبـدئياً، ألن لـيس        . هو دائماً الصالة، وبعدئذ التعليم    

العلم والفكر والعقائد أساس الكنيسة، بل الشكر واالبتهال والصالة للرب احلي، ألنه            
  . فال حركة روحية إال به. هو العامل واملعطي
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ومل يـسترخوا بعدئـذ كـسولني يف        .. آمنوا ا وقد مسع أهل فيليب بشارة اخلالص و      
أفراحهم متكلني على معرفة خالصهم، بل انتعشوا وحتركوا وتقـدموا إىل اآلخـرين             

ورافقوا الرسول بولس واجتهاداته بـصلوام وتربعـام        . وأشركوهم يف قوة اإلجنيل   
  . اففقوة اإلجنيل جتعلنا عبيد حمبة املسيح، ال منتفخني بالعلم اجل. املستمرة

ولكن حيـث يستـسلم     . كان أعضاء كنيسة فيليب مبتدئني يف اإلميان واحملبة والرجاء        
هل وضعت يـدك يف يـد       . األفراد للمسيح وكلمته، فهو الشفيع ويتم خالصه فيهم       

 عندئذ يظل هو أميناً لك ويغريك إىل صورته يف التواضع وإنكـار              املسيح لعهد أبدي؟  
  . الذات والفرح والسرور

فمجيء . ترقب أهم يوم يف التاريخ إذ يأيت الفادي ايد ليجتذب كنيسته إليه           وعندئذ ت 
عندئذ يظهر صحة ديننا، ويتجلى اجلوهر املوهوب لنا        . املسيح هو اهلدف الواحد حلياتنا    

علماً أن ذلك اليوم ليس يومنا بل يوم يسوع املسيح، الذي أخلـى             . من أبينا السماوي  
وصلب حمتقراً فأعطاه اللّه امساً فوق كل اسم، لتجثو كل          . نفسه وصار إنساناً خلالصنا   

  . ركبة ليسوع ألنه الرب بالذات

نسبحك ألنك اشتريتنا بدمك الثمني من عبودية       .  أيها الرب يسوع املسيح     :الصالة 
اغفر لنا بطء قلوبنـا وإمهـال   . ودعوتنا إليك بكلمتك اخلالقة . اخلطية يف العامل الشرير   

بروح حمبتك لنسابق بعضنا بعضاً يف اإلحسان والتبـشري والتربعـات،           وامألنا  . أذهاننا
  . تعال أيها الرب يسوع، ليعظم امسك يف يومك ايد. لنشر ملكوتك، معدين طريقك
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  : السؤال

  ما هو مضمون صالة بولس ألجل أهل فيليب األحباء؟ -٧

٧: ١‚        يعمج ةجِه نهذَا م ركي أَنْ أَفْتل قحا يـي        كَمي قَلْبِـي، فف ظُكُمافي حأَنل ،كُم
             ـةمعـي الني فكَائرش كُميعمج ينالَّذ متأَن ،هثْبِيتتجِيلِ ونِ الْإِنع اةامحي الْمفي، وثُقو .

٨‚           الْم وعساِء يشي أَحف كُميعمإِلَى ج اقتأَش في كَيل داهش هـذَا  ‚٩. ِسيحِفَإِنَّ اللّهو
لِّيهمٍ،            : أُصي كُلِّ فَهفو رِفَةعي الْمف فَأَكْثَر ضاً أَكْثَرأَي كُمتبحم اددزوا  ‚١٠أَنْ تزيمى تتح

ئني من  مملُو‚١١الْأُمور الْمتخالفَةَ، لكَي تكُونوا مخلصني وبِلَا عثْرة إِلَى يومِ الْمِسيحِ،           
هدمحو اللّه دجمِسيحِ لالْم وعسي بِيالَّذ رِ الْبِرثَم .  

ال تعين كنيسة املسيح اجتماعات أفراد إلظهار األزياء اجلديـدة، وال مكانـاً لعـرض               
وال فرصة النشغال األفكار أثناء الـوعظ فيمـا عـسى أن تعـده              . الوجوه املتفاخرة 

بل الكنيسة احليـة هـي      . ذ، أو سائر األمور الدنيوية التافهة     الزوجات من الطعام اللذي   
  . شركة القديسني العاملني يف احملبة، املتسابقني يف االحترام والتعاون والتضحية

ومحل بولس مجيع أعضاء رعيته يف أحشاء قلبه، ألن له قلباً واسعاً أبوياً وقوة لالحتمال               
  . املستمر، إذ حمبة اللّه قد انسكبت يف ذهنه

ومل خيجل أعضاء رعيته من إلقاء الرسول يف السجن، بل محلوا عوضاً عنه إجنيل اخلالص               
جبرأة وجسارة إىل حميطهم، عاملني أن بولس كان حمبوساً ألجل الدفاع عـن اإلجنيـل               
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فلم خيافوا رغم االضطهاد، إمنـا      . الصحيح، وللشهادة أمام امللوك وحىت القيصر نفسه      
وهكذا برهنوا عن أنفـسهم،     . ادة والصالة لنشر بشرى السماء    اشتركوا مجيعاً يف الشه   

وكل من ينقل اإلجنيل ال يبشر بتعليم فقط، بـل          . أم شركاء يف النعمة والقوة اإلهلية     
  . ومن يعترف بيسوع، يسر يف مسرته. فمن يؤمن خيلص. يقدم قوة العلي لآلخرين

هم معهم يف خدمة الرب، ألنه      واشتاق األسري بولس إىل شركائه األحباء لرياهم، وليسا       
أال وهي احملبـة    . وجد فيه نفس الشعور والدوافع، اليت أنزهلا املسيح سابقاً من السماء          

  . فكأنه وهو داخل املسيح وبأحشاء رأفته أحب زمالءه. اإلهلية والرثاء والرمحة

وبولس يف عزلته اليت مل تسمح له باإلشتراك يف اجلهاد الروحي، نـاب عـن شـهود                 
الص، مصلياً ألجلهم أمام عرش النعمة حبرارة وقوة، ليمنحهم اآلب السماوي أهم            اخل

فينموا يف قوة معرفة اللّه، وحيصلوا على       .  وهو االمتالء باحملبة املقدسة     :شيء يف التبشري  
موهبة متييز األرواح واألحوال، ويستطيعوا كأطباء ماهرين أن يعاجلوا أخطاء الـضالني            

  . ياقة وشعور لطيفوينشئوا خالصهم، بل

وكان لتفكري الرسول هدف واحد كشعار رئيسي حلياته، وهو جميء الرب، الذي أعطى             
ويف هذا الروح تأكد أن املـسيح نفـسه سـيخلص           . لكلماته وصلواته توجيهاً أبدياً   

ألن الفضائل الروحية املطلوبـة منـا       . كنيسته، ويعمل فيها وحيفظها ويثمرها ويكملها     
 وكما أن الرأس حيرك أعضاء جسده، هكذا يرشد املسيح مؤمنيـه            .تنضح منه شخصياً  
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فهل أنت عـضو يف جـسد       . ليعظم محد اللّه ويتقدس امسه األبوي     . إىل خدمات لطفه  
  . املسيح جمتهد يف كنيستك، أو تضيع وقتك خارج الرحاب املقدسة

. بتكامألنا برقيق حم  .  أيها الرب يسوع املسيح، أنت رأسنا وحنن أعضاؤك         :الصالة 
وأنرنا ملعرفة مشيئتك يف كل أحوال حياتنا لكيال خناف من السجون واالضـطهادات             

تعال أيها الرب   . ألجل إجنيلك، بل منتلئ فرحاً ويقيناً أنك تأيت قريباً خلالص العامل القلق           
  . يسوع

  : السؤال

  وماذا صلى ألجلهم؟ . كيف أحب بولس أهل فيليب-٨

  اإلنجيل في روما حالة الرسول في السجن وانتشار  

)٢٦-١:١٢(  

ثُم أُرِيد أَنْ تعلَموا أَيها الْإِخوةُ أَنَّ أُمورِي قَد آلَت أَكْثَر إِلَى تقَـدمِ الْإِنجِيـلِ،                ‚١٢: ١
كنِ حتى إِنَّ وثُقي صارت ظَاهرةً في الْمِسيحِ في كُلِّ دارِ الْوِلَاية وفي باقي الْأَمـا              ‚١٣
عمكَلُّمِ            ‚١٤. أَجلَى الـتع رِئُونَ أَكْثَرتجي، يثُقبِو بي الرقُونَ فاثو مهو ،ةوالْإِخ أَكْثَرو

  فوبِلَا خ ةم١٥. بِالْكَل‚           ـنفَع ما قَوأَمِسيحِ، وونَ بِالْمكْرِزامٍ يصخو دسح نفَع ما قَوأَم
ةرسيفُونَ            ‚١٦. مـضي مهأَن نيلَاصٍ، ظَانإِخ نِسيحِ لَا عونَ بِالْمادنبٍ يزّحت نلَاِء عفَهؤ
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. وأُولئك عن محبة، عالمني أَني موضـوع لحمايـة الْإِنجِيـلِ          ‚١٧. إِلَى وثُقي ضيقاً  
١٨‚       هجلَى كُلِّ وع هأَن راذَا؟ غَيـا          فَمبِهذَا أَنِسيحِ، وى بِالْمادني قبِح أَم لَّةاٌء كَانَ بِعوس
حأَفْر .  

شكر الرسول السجني ألجل مؤمين فيليب، واشتاق إليهم، وصـلى ألجلـهم حبـرارة              
فكـان شـاهداً    . ورغم قيوده بقي مبشراً، ومل يهمل الناس يف حميطه القريـب          . وأمانة

وعلم حراسه بتصرفاته وطول أناته اللطيفة صورة       . كرللمسيح يف السجن داخل املعس    
قد كان حتت ضبط فرقة جنود القيصر املختص حبماية         . املسيح ونوعية البشرية اجلديدة   

اإلمرباطور، فقاد بولس بعضهم إىل تفكري جديد، أن يسوع املسيح هو املخلـص ورب              
  . العاملني، أعظم من كل حماكم الدنيا

عزل بولس ويبطل شهادته، عندما أخذه من حريته اجلزئيـة،          وكان الشيطان يقصد أن ي    
فانفصل . إذ كان مراقباً يف بيته، وغري مسموح له باخلروج منه، ونقله إىل داخل الثكنة             

ولكن املسيح استخدم وجود بولس يف مركز الـسلطة، شـهادة           . عن أصدقائه والعامل  
فتيقنوا مـن  . شية القيصرخارقة للكثريين، حىت أن بشرى اخلالص وصلت إىل أفراد حا   

  . مصدر اإلجنيل اإلهلي بواسطة األسري بولس

. وقد سلم نفـسه لـه     . واعترب الرسول نفسه عبد املسيح وأسريه، حراً كان أم حمبوساً         
وكانت إرادته مقيدة يف مشيئته، ولسانه مربوطاً بروح ربه وأخضع عواطفـه إلرشـاد              
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علم أن املسيح كان معه يف الـسجن،        فلم يولول ومل حيزن للضيقات، بل       . رأسه يسوع 
  . ألن الرب محل املسؤولية عن حياته

فاختار الـصغار   . ورغم توقيف رسول األمم أراد املخلص استمرار تبشري العامل اهلالك         
كما أنه اليوم ال يدعو أساقفة ورعاة ومعلمني للخدمة فقط، إمنا يدعو أيـضاً              . للخدمة

  .  املخلص يندفعون برأفة على الضالنيإخوة وشيوخاً وشباناً ممتلئني مبحبة

 فتقدم إلـيهم     هل دعاك املسيح للخدمة وعينك شاهداً له عند الغوغائيني أو املتعلمني؟          
  . وال تسكت، بل أعلن خالص ربك وامسه بتواضع وحكمة يف احملبة

ومل يكن يف زمن بولس هؤالء الشهود كاملني بال خطية بل كانوا حمتـاجني يوميـاً إىل                 
ووجد بينهم احلسد وخطف اخلراف واألنانية والكربياء على األمثـار          . وبة والغفران الت

والـبعض  . ورمبا مال البعض إىل أفكار ناموسية، كاخلتان وحفظ السبوت        . املوهوبة هلم 
. اآلخر تأثر بالبالغة أو العبقرية الفلسفية الفارغة، اليت كافح الرسول ضـدها طـويالً             

ندما سجن بولس، ألن احلقل صار هلم مفتوحاً، فقـدروا أن  وهؤالء املنحرفون فرحوا ع 
 انظـروا،    :واستهزأوا على األسري يف القيود، قـائلني      . يضلوا الناس مببادئهم العوجاء   

وإجنيلنـا هـو    . أما حنن فـالرب معنـا     . وقد تركه وهو يف السجن    . املسيح ليس معه  
  . الصحيح
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.  لقد وثق بربه، وأعلن خبث احلاقـدين     ؟فماذا عمل بولس يف هذه احلالة املرهقة املؤملة       
وفرح رغم ختطيطهم امللتوي، ألنه آمن باسم يسوع، فوثق بالقدرة العاملـة يف اسـم               
يسوع أكثر مما خاف من أخطاء حاسديه، الذين مل يصلبوا حيام كامالً مع املسيح، ومل               

قدس حيام  وبولس مل يرفض دعوم بل كان يصلي ألجلهم لتت        . ينكروا أنفسهم يومياً  
  . كلياً وتأيت بثمر كثري

أما أصدقاء بولس فأدركوا أن الرسول مل يسجن لذنب خاص، بل املسيح أوقفه يف هذا               
فأدركوا إرشاد اللّه وتقـدم ملكوتـه حـىت يف        . املكان العاري ليدافع عن حق اإلجنيل     

فرح ف. وتشجعوا ذه البصرية وبشروا جبرأة كل الناس حوهلم       . السجن وبيت القيصر  
اللذين خدما هـدفاً واحـداً،      . أوالً لغرية أعدائه، وثانياً حملبة أصدقائه     . الرسول مرتني 

  . ليعلنوا املسيح ملك امللوك ورب األرباب

  :الصالة

 أيها الرب يسوع املسيح، نشكرك لكل شاب وشابة وشيخ وامرأة، يشهدون بامسـك             
املؤمنني يف أيامنا إىل الذين ال      أرسل كثريين من    . جهراً ليعترفوا بك ويستسلموا حملبتك    

وأعطهم القوة والصرب والفرح، ليحتملـوا اإلخـوة الـذين ال           . يعرفونك وإىل بلدتنا  
  . وقدسهم مجيعاً إىل التمام ليتجلى لطفك يف اجلميع. حيبوم

  : السؤال
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  ملاذا فرح الرسول يف السجن؟  

 أَنَّ هذَا يؤولُ لي إِلَى خلَـاصٍ بِطلْبـتكُم          لأَني أَعلَم ‚١٩. بلْ سأَفْرح أَيضاً  ... ١٨: ١
حسب انتظَارِي ورجائي أَني لَا أُخزى في شـيٍء،         ‚٢٠ومؤازرة روحِ يسوع الْمِسيحِ،     

 سـواٌء   بلْ بِكُلِّ مجاهرة كَما في كُلِّ حنيٍ، كَذلك الْآنَ، يتعظَّم الْمِسيح في جسدي،            
توبِم أَم اةيكَانَ بِح .  

ومتىن من كل قلبـه أن  . فرح بولس وسط التوتر وتشابك األفكار قبيل حماكمته النهائية  
. ميثل أمام القيصر شخصياً ليعلن له اسم الرب يسوع غالب املوت وقـاهر الـشيطان              

رتل عليه حكم   وكان بولس متأكداً أن نتيجة احلكم ستكون لصاحله، ألنه ال ميكن أن ي            
  . إال بإرادة ربه

وتـيقن أن الـروح القـدس       . وعلم الرسول أن أهل كنيسة فيليب صلوا بأمانة ألجله        
  . شخصياً قواه وخدمه وأرشده ومأله مبواهب وفرح

ألن وحدة األقـانيم    « روح يسوع املسيح  »ومسى بولس الروح اإلهلي يف هذه املناسبة        
وهو حال يف األسـري     . ان صميم يسوع بالذات   فالروح القدس ك  . الثالثة ال ريب فيها   

فطمأن الرسول، عاملاً أنه ال حيدث شيء بدون علم وإرادة ربه الذي هو             . وسط السجن 
  . عبده املطيع
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ومل يرج بولس لنفسه التحرر من السجن بالدرجة األوىل، بل ثبات شهادة سلوكه بـال               
. ه، فيقلل من جمد سم يسوع     لوم، وأال يفشل بواسطة الضغط واحليل وإيقاع اآلالم علي        

فما . وهذا متاماً عكس االستكبار   . فكانت له أمنية واحدة، أن يعظم املسيح حبياته وموته        
 الروح القدس يـشاء أن يقـودك وكـل           هل تعظم امسك أم اسم املسيح؟     : هي نيتك 

املؤمنني إىل متجيد املصلوب احلي، ألنه هو احلمل املذبوح املستحق أن يأخـذ القـدرة               
  . غىن واحلكمة والقوة والكرامة واد والربكةوال

فجسده كان  . وعزم بولس أن ميجد املسيح جبسده، ليس بإميانه وأفكاره وعواطفه فقط          
فلم يعترب بـولس    . حمبوساً، ولكن نفسه وأفكاره كانت حرة يف املسيح طاهرة ومقدسة         

تمجيد اللّـه، حـىت     جسده كالفالسفة اليونان شيئاً دنساً ضئيالً، بل وجد فيه وسيلة ل          
 أطلب إليكم أيها اإلخوة برأفة اللّـه أن تقـدموا            :كتب ألهل رومية الكلمة الشهرية    

  . أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند اللّه، عبادتكم العقلية

فاحلياة . إما بثمار حياته أو بشهادة موته     . وقد رأى بولس طريقتني لتعظيم املسيح جبسده      
وموته اعترب تتوجياً لـسرية إميانـه       . الثمار بقوة الروح القدس   تعين ألجل الرسول ملء     

فديننا دين احلياة وال خييم     . الذي أقامه معه عندما احتد مؤمناً به      . باملقام من بني األموات   
  . املسيح قد أحيانا حبياته ففقد املوت رعبه أمامنا. علينا تشاؤم املوت

 بني األموات احلـي واحلاضـر معنـا          أيها الرب يسوع املسيح، املقام من       :الصالة 
. وال تتركنا يف ساعة املـوت     . نشكرك ألنك مل تتركنا يف ساعات اخلطر      . والساكن فينا 
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أنـت ربنـا    . وال حيدث بنا شيء إال مبوافقتك     . أو عند هجوم االامات الكاذبة علينا     
  . قد أحييتنا، فاملوت ال جيد فينا حقاً وقوة. وروحك يعزينا

  : السؤال

  اذا تيقَّن بولس أنه يف احملكمة سيكون له األفضل، مهما كانت نوعية احلكم؟ مل-١٠

٢١: ١‚       حرِب وه توالْمو ِسيحالْم ياةَ هيالْح يأَنَّ لي     ‚٢٢. لاةُ فيالْح تإِنْ كَان نلكو
: فَإِني محصور من الـاثْنينِ    ‚٢٣! الْجسد هي لي ثَمر عملي، فَماذَا أَختار؟ لَست أَدرِي        

ولكن أَنْ أَبقَـى فـي      ‚٢٤. ذَاك أَفْضلُ جِداً  . لي اشتهاٌء أَنْ أَنطَلق وأَكُونَ مع الْمِسيحِ      
   كُملأَج نم مأَلْز دس٢٥. الْج‚         ج عقَى مأَبكُثُ وي أَمأَن لَمبِهذَا أَع قاثا وفَإِذْ أَن  كُمـيعم

      ،اني الْإِميف كُمحفَرو كُممقَدلِ تأَج٢٦ل‚       ،يف وعسِسيحِ يي الْمف كُمارخافْت اددزي كَيل
كُمدنضاً عورِي أَيضح طَةاسبِو .  

والبعض اآلخر حيب إنساناً ويدور     . حيب بعض الناس سيارام أو أمور أخرى يف الدنيا        
أما بولس، فأحب يسوع، ونـسي      . وكثريون حيبون أنفسهم وينتفخون   . الً اراً حوله لي 
. وقوة املسيح كملت يف ضـعف خادمـه  . فإرادة الرب كانت هي خطة الرسول . ذاته

فالعهد اجلديد ليس عقيدة    . فوحدة احملبة بني املسيح وعبده عظمت مبقدار أنه سكن فيه         
 لقـد    فهل يسوع هو حياتك؟   . مع املسيح معقدة، بل تعاهد وارتباط والتصاق واحتاد       

فمحبتـه  . محل خطاياك، ومات موتك، واحتمل الدينونة عنك، وحررك من غضب اللّه         
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لك عظيمة، حىت أنه عاش حياتك البشرية بضعفاا، لتبغض وتترك خطيتك يف قوتـه،              
 وهل ملئه هو معىن حياتك؟ استطاع        هل يسكن املسيح فيك؟   . وتثبت يف حياته املقدسة   

يل » مجيع مقاصده وأفكاره وأمنياته بعبارة مـوجزة شـهرية،            لرسول بولس أن يوجز   ا
وحمبته للمصلوب أشـركته  . فعبد الرب هذا، مات لنفسه وشهواته . «احلياة هي املسيح  

فعمل الرب بواسطته   . فثبت الروح القدس فيه، أال وهو حياة يسوع بالذات        . يف صلبه 
   أو ال تزال عائشاً لذاتك، ويف قدرتك املهلهلة؟        فهل احلياة لك هي املسيح،    . بسلطانه

ولكن الشركة  . كل حياة يف عاملنا بدون املسيح، ليست حياة حقة، بل مسممة باملوت           
  . باملخلص، جتعل حياتك مستحقة أن تسمى حياة

فال . ألن حبصوله تظهر وحدتنا باملسيح بطريقة جمددة      . إن املوت هو للمؤمن سبب فرح     
وجترأ . لوفاة، بل نعرف أننا نثبت يف الوحدة مع يسوع بدون انقضاء          خناف من ساعات ا   

ولو جتاوب مع عواطفـه لفـضل       . بولس للقول إن املوت ألجله أفضل جداً من احلياة        
ومل يفكر الرسـول    . املوت حاالً، ليلتقي باملسيح، ويكون معه يف اد واملسرة والغبطة         

أن لنا رجاء عظيماً ومستقبالً     . هي سر سريته  بالربزخ، بل بإظهار وحدته مع الرب، اليت        
  . واملوت ارتبط باحلياة الغالبة. جميداً

فاختار احلياة املتعبة يف دنيانا، ليس ليخـدم        . وعلم بولس أن األنانية الروحية هي خطية      
بل ليخدم، وليعذب نفسه بسفرات وعظات وأشغال يدوية لكسب معيشته، لتنمو مجيع            

سوع وتزداد معرفتهم العملية للخدمة بواسطة معرفة اللّه املتزايـدة          الكنائس يف حمبة ي   
وكان بولس متيقناً، أن الـرب سـيوفره        . واملسببة فرحاً فوق فرح وغبطة على غبطة      
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ورأى يف حتريره من السجن انتصاراً ليسوع، الذي سيبني نفسه أقوى           . خلدمات جديدة 
فيحـق للمـؤمنني   . ن فخراً ليسوعفبقاء وكيان بولس بعد احملاكمة سيكو    . من القيصر 

والربهـان هـو    . االفتخار به ألجل تدخل يسوع، ألن سلطته تفوق سلطة اإلمرباطور         
  . بولس املتحرر

  هل أدركت كم مرة استخدم الرسول وهو مشرف على املوت إعداماً، كلمة الفرح؟            
ألن فتدرك اخليط األمحر يف رسالة الفـرح،        . فضع شحطة حتت هذه الكلمة يف كتابك      

فحقيقـة املـسيح    . االبتهاج يف املؤمن يتفوق رغم السالسل والسجن واحلكم واملوت        
  . تغلب كل الضيق

سـاعدنا  .  أيها اآلب السماوي، نشكرك ألنك غرستنا يف ابنـك يـسوع          :الصالة
وننسى أنفسنا يف اخلدمات للكثريين     . لنكرمه دوماً بسلوكنا وشهاداتنا ونعيش لتعظيمه     

اغفر لنا اهتمامنا بأنفسنا، وثبتنا يف حمبتك، لكيال خنـاف          . ياتك بعد الذين ال يعرفون ح   
  . من املوت، بل نتمسك بالرجاء احلي املوضوع أمامنا، ونثبت يف املسيح حياتنا

  : السؤال

  ملاذا مسى بولس احلياة بالنسبة له أا املسيح؟ -١١

 نصائح للوحدة والتواضع 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٣

)٢:١٨-١:٢٧(  

   السلوك حسب اإلنجيل -ا 

)٣٠-١:٢٧ (  

٢٧: ١‚              ـتكُن أَو ،كُمـتأَيرو ى إِذَا جِئْتتِسيحِ، حجِيلِ الْمإِنل قحا يوا كَميشفَقَطْ ع
               ـانإِميل ةـداحفْسٍ وعاً بِنم ينداهجم ،داحوحٍ وي رونَ فتثْبت كُمأَن كُمورأُم عمباً أَسغَائ

ير مخّوفني بِشيٍء من الْمقَاوِمني، الْأَمر الَّذي هو لَهم بينةٌ للْهلَاك، وأَما            غَ‚٢٨الْإِنجِيلِ،  
    اللّه نم كذللَاصِ، ولْخفَل ٢٩. لَكُم‚          وا بِهنمؤِسيحِ لَا أَنْ تلِ الْمأَجل لَكُم بهو قَد هأَنل

إِذْ لَكُم الْجِهاد عينه الَّذي رأَيتموه في، والْـآنَ         ‚٣٠.  تتأَلَّموا لأَجله  فَقَطْ، بلْ أَيضاً أَنْ   
يونَ فعمست .  

هل أدركت فداءك يف يسوع املسيح، وقبلته بفرح وثبات؟ هل مألتك حيـاة اللّـه،               
وافـتح  . ك فعش د ربك، لتصبح سريتك كلها شكراً خلالص         مشركة إياك يف حمبته؟   

نفسك لقيادة الروح القدس يف كل نواحي حياتك، لتتقـدس يف أفكـارك وأقوالـك               
فقوة إميانك تتحقق يف سلوكك، فتظهر فيك العفـة والطهـارة واللطـف             . وأعمالك
  . والفرح

والروح القدس، ال يتركك وحدك منعزالً، بل يرشدك إىل شركة اإلخوة يف كنيـستك              
تصلي انطوائياً فقط، إمنا تنـضم جلماعـة القديـسني،          ومجعيتك، لكيال تؤمن منفرداً و    
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 هل ربطتك حمبته مع املؤمنني       هل ختتص بكنيستك كما ختص املسيح؟     . وتكون أصغرهم 
  اآلخرين إىل فرقة اجلهاد الروحي؟ 

. للمؤمنني سالم يف قلوم، إذ يثبتون متواضعني وحمتملني بعضهم بعـضاً يف الكنيـسة             
وهلم، إما نتيجة الشتراكهم يف احلمالت التبشريية، أو        ولكن الكفاح الروحي يعصف ح    
فالشرط األساسي لنجاح الكنيـسة، هـو الوحـدة         . للدفاع بصرب عن اامات كاذبة    
  . الروحية واالنسجام الفكري

ورغم الصعوبات تستمر الدعوة للخطاة ليتركوا إمهاهلم وتعصبهم، ويلتجئوا إىل املسيح           
جهنم مبكر وجتارب وضيق وسلطة لتسقطكم من وحدة        فال تتعجبوا إن هامجتكم     . وبره

اثبتوا يف احملبـة    . احملبة واإلميان الصحيح، ولتسقطوا إىل اليأس والشكوك واالنشقاقات       
. اخلالية من الرياء وال تستكربوا، ألننا ال شيء بنسبة قدرة املسيح العاملة يف املتواضعني             

تكم البسيطة توحدكم مع اللّـه، فالـذي        وال ختافوا عدواً أو تقليداً أو مجاهري ألن حمب        
  . معكم أعظم من الذين ضدكم

 هـل تتـأمل       هل ختدمه عملياً، ألنه محل خطاياك؟       أتعيش للمسيح كما يعيش هو لك؟     
 إن يسوع وهب حمبته لك، لتستطيع تـضحية          ألجله بفرح، ألنه تأمل بال متتمة ألجلك؟      

 وأعمال فحسب، بل بآالم وعـذاب       وهذا اجلهاد ال يتم بأقوال    . نفسك يف سبيل رمحته   
  فهل تعترب آالمك ليسوع امتيازاً وسبباً للفرح والشكر؟ . أيضاً
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مثل الرسول بولس للكنيسة حياة التضحية عندما سبح اللّه مع سيال رفيقه ومها مقيدان              
ومرة أخرى مثل فرح يـسوع وسـط        . يف سجن فيليب، وظهرامها متمزقان من اجللد      

ففرح الرب، ال يسقط إىل األبد، ألن حياتنا مـستترة يف           . ومااآلالم، وهو يف سجن ر    
  فهل تعترف ذه احلقيقة، أو ال تزال جباناً تنكر حمبة ربك؟ . احلي

 أيها الرب، نشكرك، ألنك دعوتنا إىل شركة القديسني، لنـشهد معـاً يف               :الصالة 
 تفتر حمبتنا، وال    أعطنا اجلرأة والثبات يف أيام اخلطر، لكيال      . وحدة الروح القدس بامسك   

فنستطيع حمبة أعدائنا ونباركهم بامسك، ونكرمك بالـشهادة        . تنشق وحدتنا مع اإلخوة   
  . الواضحة الفعالة

  : السؤال

  كيف أرشد بولس كنيسته إىل الكفاح املسيحي؟ -١٢

   ال بد من الوحدة في الكنيسة -ب 

)٤-٢:١ (  

إِنْ . إِنْ كَانت تسليةٌ مـا للْمحبـة      . مِسيحِالْفَإِنْ كَانَ وعظٌ ما في      ‚١األصحاح الثاين   
فَتمموا فَرحي حتى تفْتكـروا     ‚٢إِنْ كَانت أَحشاٌء ورأْفَةٌ،     . كَانت شرِكَةٌ ما في الروحِ    

لَـا شـيئاً    ‚٣ واحـداً،    كُم محبةٌ واحدةٌ بِنفْسٍ واحدة، مفْتكرِين شيئاً      فكْراً واحداً ولَ  
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           فُـِسهِمأَن نلَ مأَفْض ضعالْب كُمضعب بِنياسعٍ، حاضولْ بِتبٍ، بجبِع بٍ أَوزّحلَـا  ‚٤. بِت
  . تنظُروا كُلُّ واحد إِلَى ما هو لنفِْسه، بلْ كُلُّ واحد إِلَى ما هو لآخرِين أَيضاً

فالناموس يكشف خطايـاك،    . كنيسة موهبة العظة والتعزية يف اخلالص     وهب املسيح لل  
وإميانك به ميألك   . واإلجنيل يرحيك ويؤكد لك الغفران األكيد باملصلوب      . ويدين خبثك 

  . بقوة احملبة القدوسة، لتسامح وحتب خصومك

وكل هذه الدوافع هي أعمال الروح، الذي أشركنا جبوهره اخلاص، لنخدم بعضنا بعضاً             
  . فالكنيسة هي عبارة عن الشركة مع الثالوث األقدس. لطف اللّه يف نعمة املسيحب

فال تعرف الكنيسة ختطيطاً بشرياً أو مقاصد سياسية، بل اإلصغاء املتبـادل بـاالحترام              
ونتجنب اادالت الغبية حول العقائد املختلفة، ونطلب مـن         . واحتمال الصعبني بصرب  

رف املتناقضة، مصلني لينهي الكربياء والتحزب واألنانية بني        الرب أن يغلب اآلراء واملعا    
  . املؤمنني

طلب الرسول بولس عدة مرات وبكلمات حبية شديدة، من أعضاء الكنائس أن يسعوا             
حنو الوحدة الفكرية واالنسجام يف احملبة، رغـم االختالفـات املتنوعـة يف األخـالق               

ومل يعطهـم   . الميذ شعرهم على منط واحد    فال نقرأ أن املسيح مثالً قص للت      . والتقاليد
مالبس معينة رمسية، بل أكد هلم أنه سيسكب يف قلوم حمبته اخلاصة، ليستطيعوا هـم               

. فال بد من وحدة الكنيسة مهما كلف األمر       . أيضاً، حمبة بعضهم بعضاً، كما أحبهم هو      
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بة بدون احلق كذب، كما     فاحمل. إال أننا ال نفقد احلق يف حماولتنا لتوحيد الفرقاء املختلفني         
فلنسع لتوحيد حيب بني الكنائس باالحترام املتبادل، طالبني من         . أن احلق بدون احملبة قتل    

الرب ليوحد األفكار يف العقائد والتعاليم والطقوس، ليتجسد هو فينا ألنه هـو احلـق               
  . الواحد

بق صـغرياً   ا.  فتسقط من إميانك    أتقصد الظهور والشرف واألة يف مجاعة كنيستك؟      
اعترب أصدقاءك أهم من نفـسك، فتظـل        . وخادماً، ألن العبد األمني هو أفضل اجلميع      

بل أحبها واعتربها أقوى وأجمد مـن       . وال تدن الكنائس األخرى   . ركناً متيناً جلمعيتك  
  . مجاعتك

ألن روح املـسيح يقـودك      .  فيملكك الـشيطان    هل تشتاق للسلطة واملال وامللك؟    
فالتوبـة  . بل اشعر بضيقات اآلخرين   . فال تفكر بنفسك أوالً   . لنفسللتضحية وإنكار ا  

. احلقة، تعين تغيري الفكر من الدوران حول الذات إىل اإلهتمام باللّه والناس سواسـية             
   فكيف تظهر حمبتك؟  فهل حتب أعضاء كنيستك عملياً؟

أحالمـي  رأسي ممتلئ بأفكار دنيوية ومقاصدي أنانية و      .  أيها الرب القدوس    :الصالة
اغفر يل عدم حمبيت وجدد ذهين بروحك القدوس، لكي أصغي ألصدقائي           . غري مقدسة 

وساعدين ألنكر نفسي، وأعترب ذايت أصغر وأضعف وأكثر        . وأجعل قليب شفوقاً ورحيماً   
  . احتياجاً إليك يف مجاعتنا
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  : السؤال

  كيف حنصل يف كنيستنا على وحدة القلوب واألفكار؟ -١٣

  ا الحقة  المسيح قدوتن-ج 

)١١-٢:٥ (  

الَّذي إِذْ كَـانَ فـي      ‚٦: فَلْيكُن فيكُم هذَا الْفكْر الَّذي في الْمِسيحِ يسوع أَيضاً        ‚٥: ٢
        لّهالً لادعكُونَ مةً أَنْ يلْسخ ِسبحي لَم ،اللّه ةورةَ     ‚٧. صورذاً صآخ ،هفْسلَى نأَخ هنلك

  راً فائص ،دباسِ  عالن هبـى          ‚٨. ي شتح أَطَاعو هفْسن عضو ،انسكَإِن ئَةيي الْهف جِدإِذْ وو
  . الْموت موت الصليبِ

ويتمىن الزيادة يف املال والشرف     . يقصد اإلنسان عادة التدرج يف سري حياته إىل العالء        
فنـسقط إىل   . نشتاق إىل التفـوق   وهذه هي خطيتنا األصلية أن      . واالعتبار من اجلميع  

  .  على اآلخرين األسفل، وخنرب أنفسنا بأنفسنا حماولني الفوز

فادخـل إىل مدرسـة     .  التنازل والتواضع وإنكار األنا     :أما بولس فيعلمنا عكس ذلك    
  . هناك تتعلم التفكري اجلديد كما افتكر يسوع نفسه. الروح القدس

نتفخاً، رغم أنه كان معادالً للّه منـذ البـدء،          حقاً ما كان الرب يسوع مستكرباً أو م       
ومل يرتفع املسيح على أبيه ثانية، كما جرب الشيطان         . حاوياً يف ذاته ملء الالهوت حقاً     
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بل قد خـضع املـسيح   . يف شهوته إىل االستقالل، وكما رغب اإلنسان األول يف اجلنة       
ومل خيطـئ   . كل صفة الهوتيـة   ألبيه طوعاً ودائماً، رغم أنه يف ذاته كان جميداً وحامالً           

بكونه ابن اللّه ألنه كان إهلاً حقاً من إله حق، ذا جوهر واحد مع اآلب مولـوداً غـري                   
  . خملوق قبل كل الدهور، ومالكاً معه ومع الروح القدس يف وحدة احملبة األبدية

 واختارت مسرة الثالوث األقدس ليسوع طريقاً منحدراً، ال يقدر العقل البشري املتكرب           
فأخلى املسيح جمده، وترك أباه احملبوب، ونزل من السماء وصار إنـساناً            . أن يتصوره 

وقد احتمل أمحـال جـسد خطيتنـا، ليغلـب          . حمتقراً كعبد، ليبيد افتخارنا وانتفاخنا    
وشبع . فايد ظهر وديعاً حمتاجاً يف املذود إىل أقمطة       . الشهوات الدنسة يف جسمه ودمه    

هكذا أصبح ابن اللّه ابن اإلنسان، لكي يـصبح         . زن والدموع يف حياته من التعب واحل    
. ولكن ال يتم هذا فينا إال إذا خلعنا كربياءنا ولبسنا املسيح ذاته           . أبناء البشر أبناء اللّه   

  . فال بد من نزولنا إىل أوطى درجة أمام اللّه والناس

يف حمبته العظيمـة    ومحل  . ونزل يسوع ألسفل ضيقتنا، وغلب متردنا بطاعته ملشيئة أبيه        
ومات حقاً  . خبثنا الشرير وذنوبنا القبيحة، مستعداً أن يشرب كأس الغضب عوضاً عنا          

ومل حيتقر إنـسان كمـا احتقـر        . على خشبة العار، مرفوضاً متروكاً حمتقراً من اجلميع       
فغضب القدوس علـى آثامنـا أماتـه،        . املسيح، ألنه احتمل احتقار اللّه على خطايانا      

لكنه بتواضعه حررنا من استكبارنا، لنوافق علـى التنـازل،          . لب ابن اللّه  وعصياننا ص 
فهل يسكن فكر املسيح فيك حقاً؟ عندئـذ ال تـسعى إىل التـدرج              . وحنب التواضع 
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املتصاعد حنو العلياء يف دنيانا، بل تنكر نفسك وتتنازل، وتتبع املسيح الـذي اتـضع               
  . ملستوى اخلطاة، ليشركهم بقدرة حمبته

 أيها الرب يسوع املسيح، نسجد لك، ألنك أخليت نفسك، وأصـبحت             :الصالة 
اغفر لنا  . إنساناً ضعيفاً، ونزلت إىل درجة عبد حمتقر، لتحررنا من فخرنا وخبثنا الشرير           

وحررنا إىل تواضعك، لنخلع أنفسنا، ونلبس روحك ونترك أهداف         . كربياءنا وعصياننا 
  . هم وننسى أنفسنا ونكون من اخلادمنيونتبعك يف خدمة الغوغائيني، وحنب. الدنيا

  : السؤال

  ماذا يعلمنا جتسد املسيح؟ -١٤

لكَي تجثُو بِاسمِ يسوع    ‚١٠لذلك رفَّعه اللّه أَيضاً، وأَعطَاه اسماً فَوق كُلِّ اسمٍ          ‚٩: ٢
         ت نمضِ ولَى الْأَرع نماِء ومي السف نمم ةكْبضِ،   كُلُّ رالْأَر تكُـلُّ    ‚١١ح ـرِفتعيو
  . لسان أَنَّ يسوع الْمِسيح هو رب لمجد اللّه الْآبِ

قبل اللّه ذبيحة ابنه، الذي صاحل العامل مع القدوس، واحتمل انسكاب الغضب علـى               
ولكن . فاحتمل يسوع عذاب اجلحيم عوضاً عنا، ونزل إىل أسفل درجة الكون          . نفسه
هذا اخلالص  . ا التواضع كسر سلطة الظلمة، وغلب على غضب اللّه مبحبته الصافية          ذ

وحىت اللّه القدوس يف شخصيته مل يقدر أن ميوت عوضاً عنا           . مل يقدر عليه مالك وال بار     
فاملسيح هو الفادي الوحيد واملخلص الفريد، الـذي غفـر          . ويدين العامل بنفس الوقت   
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وال يوجد اسم   . ر عظيم، وحقيقة ملموسة لكل من يؤمن      وهذا الغفران س  . خطاياك حقاً 
فاسم يسوع هو أهم اسـم مـن كـل          . آخر يف السماء وعلى األرض يعطيك خالصاً      

ونرجو أال يقدر أحد أن يطفئ هذا االسم من شعورك الباطين ألن اسم يسوع              . األمساء
  . هو املفتاح الوحيد إىل اللّه

.  االسم بعد، ألن غبطة السماء مل تدخل قلـوم     إن كثرياً من الناس ال يعرفون قوة هذا       
. أسرع وأخربهم ببشرى اخلالص أن يسوع قد غفر ذنـوم         . فبقيت وجوههم حزينة  

  . والروح القدس يوشك أن حيل فيهم ويفك قيود قلوم

وعرفت املالئكة والشيطان منذ الصليب أن املسيح هو املنتصر، ألن اللّه رفعه إىل ميينه،              
ومجاهري املالئكـة   . اً ومالكاً مع أبيه، إهلاً واحداً يف وحدة الروح القدس         حيث جيلس حي  

حتمده وتسبحه ليالً اراً، ألن هبة مصاحلة العامل مل يتمها أحد إال هو والشياطني ترجتف               
واسم يسوع يجبِر كل شـيطان      . من الفائز، ألا تعرف أن هلا وقتاً قصرياً إىل أمد جميئه          

. وعند جميئه الثاين سـيقوم األمـوات      . ألن املسيح هو الرب احلق    أن جيثو أو يهرب،     
فسيسجدون له متعجبني متهللني، مع مجاهري األحياء واألرواح واملالئكة، هل سـتكون            

  يف صفوف الفرحني الساجدين، واملؤمنني بأن يسوع املسيح هو الرب؟ 

. ن يسوع هو الـرب    وهذه هي املعرفة واالعتراف يف الكنيسة احلقة، والركن اليقني، أ         
وال فيلسوف وال نـيب     . وليس أحد يستطيع أن يسمي املسيح رباً، إال بالروح القدس         
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واالسـم  . يقدر أن يدرك سر وحدة الثالوث األقدس، إال املولود ثانية من حمبـة اللّـه           
  . ولكن لنا حنن املخلصني هو قوة اللّه. اجلديد ليسوع إمنا هو عثرة للهالكني

د للرب يسوع، الذي يريد تبشري العامل كله، ويرشـد الكنيـسة إىل             لقد أمهلنا السجو  
فمىت جتثو أمامه وتـشكره، وـب       . وهو ضابط الكون، ويستحق االحترام    . الوحدة

  . حياتك كلها له؟ ألن اللّه القدوس أصبح أباك احلنون ألجل ذبيحته الفريدة

لعكس فإنـه بـسجود     با. والسجود للرب يسوع ال يعين التضييق على جمد اللّه اآلب         
. فمنذ جميء املسيح ظهر االسم اجلديد للّه أنـه أبونـا          . االبن تظهر أبوة اللّه وبنوتنا له     

. فليس العلي منفرداً بل له عائلة مؤلفة من املولودين روحياً واملطهرين بذبيحـة االبـن   
 ليتقدس   :فكل متجدد عائش يف روح يسوع ميجد اآلب، كما علمنا يسوع أن نصلي            

  . ك األبويامس

 أيها اآلب القدوس، نسجد لك والبنك يف إرشاد الروح القـدس ألنـك               :الصالة 
لقد أصبحنا أوالدك احملروسني بدم إبنـك       . فديتنا مبوته من سلطة اخلطية وخداع جهنم      

ونبـشر باسـم    . فنسرع إليك بتسابيح، ونقبل يدي ورجلي يسوع املثقوبة       . إىل األبد 
 امللبوسني بأرواح العـامل يف حميطنـا، ليتحـرروا           خملص. املخلص يسوع فادي العاملني   

  . ويسجدوا معنا ليسوع دك األبدي

  : السؤال
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ما هو االسم األعلى ليسوع واللقب الفريد للّه اللذان تعترف ما كل كنيـسة              -١٥
  بفرح؟ 

   خضوعنا لمشيئة الّله يحررنا للنشاط -د 

)١٨-٢:١٢ (  

١٢: ٢‚   ي، كَمائبا أَحـلِ الْـآنَ             إِذاً يورِي فَقَطْ، بضي حا فكَم سنيٍ، لَيكُلَّ ح متا أَطَع
         ،ةدرِعو فوبِخ كُملَاصوا خممابِي، تيي غاً فلَى جِد١٣بِالْأَو‚     يكُملُ فامالْع وه أَنَّ اللّهل

ةرسلِ الْمأَج نلُوا ممعأَنْ توا ورِيدأَنْ ت .  

ما رسم بولس الرب يسوع وجمد اآلب أمام أعني الفليبيني، فسر هلم كيف يتحقق              بعد  
  . فيهم اخلالص الذي قد مت على الصليب

فأول شرط هو طاعة روح املسيح، ألن اإلميان ال يعين تفكرياً جمرداً أو إرادة متزمتة أو                
فيدعونا .  لنا شعوراً بعقائد وطقوس، بل طاعة وخضوعاً، ألن اللّه القدوس ضحى بابنه          

فاجلواب الوحيد هلذه الـدعوة هـو قبـول         .  تصاحلوا مع اللّه    :الرسول بالنداء اإلهلي  
  . املصلوب، الذي خلصنا من غضب اللّه

وإن أطعنا جذب الروح القدس، يكشف لنا خطايانا حني نقترب من اللّـه العظـيم،               
لرعـب يف حـضور     هل اختربت ساعات ا   . ويسبب فينا ارتعاباً وفزعاً وخجالً وندامة     
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  : طوىب لك إن انكسرت يف كربيائك، وأدركت نفسك الدنسة وصـرخت            القدوس؟
.  وهذا االنكسار ال ينتهي ما دمت حياً        !النجدة النجدة، خوفاً من الديان وهالكه املبني      

فالقديسون هم الذين   . فكلما اقتربت من عظمة اللّه، تدرك أكثر نقائصك يف ضوء حمبته          
فاطلب من الرب أن يكشف لك خطايـاك متامـاً،          . نعمة اللّه معاً  يعرفون خطاياهم و  

 اللهم ارمحـين أنـا       :وامتحن نفسك يف ناموس املسيح، فتعرف أصول خبثك، وتتمتم        
  . اخلاطئ

ولكن أكثر من نقصانك تدرك يف دراسة اإلجنيل حمبة اللّه الواسعة الظاهرة يف املـسيح،               
 فإنه غفر ذنوبك جماناً وخلص       ! أُكمل  قد  :الذي ختم صراعه على الصليب بالصرخة     

. فإن آمنت به وارتبطت مبحبته حيل الروح املبارك كمجد اللّه يف قلبك املطهر            . العاملني
  . ولكن هذا الروح، ال حيل فيك بدون إرادتك بل يطلب قبولك للخالص عمداً وواعياً

ه شيئني  وحيث تضعف إرادتك ويبطل جسدك يف تقديس سرية حياتك، مينحك روح اللّ           
إمنا مبقدار ما يهـب     . جديدين، إرادة إهلية وقوة أزلية، إلمتام أعمال احملبة املطلوبة منك         
عندئذ حتـب الـرب     . اللّه لك إرادة مصممة وقوة روحية، يريد منك أيضاً استعماهلما         

  . مبلء إرادتك من كل قلبك وكل قدرتك، وقريبك كنفسك عملياً ودائماً

 يومياً هذا التوتر الغريب بني نعمة اللّه املخلصة ومـسؤوليتنا           والناضج يف اإلميان يدرك   
فاملسيح يطلب منك طاعة اإلجنيل، وبذل نفسك لآلخـرين         . الشخصية إلمتام خالصنا  

فإن آمنت ذا السر    . طوعاً، رغم أنه قد أمت اخلالص على الصليب، ومنحك الفداء هبة          
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يس نفسك بتقشف وصوم، بل تقف      املزدوج، ال تتكل على برك الذايت، وال حتاول تقد        
  . مسؤوالً أمام اللّه واثقاً باملسيح رئيس إميانك ومكمله

متمـوا  »راجع هذه اآلية مراراً، واحفظها غيباً، وحركها يف قلبك، فتجد كرتاً عظيمـاً         
خالصكم خبوف ورعدة، ألن اللّه هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا مـن أجـل                

  . «املسرة

 اآلب السماوي، نشكرك ألنك مل جتعلنا عبيداً ملشيئتك، بل اخترتنا أبناء             أيها  :الصالة
ونقبل بالـشكر واحلمـد     . فنعترف أمام قداستك خبطايانا، خائفني مرتعبني     . مسؤولني

امنحنا كل يوم جمدداً اإلرادة القوية، إلمتام احملبـة، لنعـيش           . تطهرينا بدم ابنك الوحيد   
  . ل أعمالنا الصاحلةملسرتك، ويتمجد امسك األبوي ألج

  : السؤال

  ملاذا جيب أن نتمم خالصنا خبوف ورعدة ما دام قد أكمله يسوع على الصليب؟ -١٦

١٤: ٢‚        ،لَةادجلَا مو ةمدمٍء بِلَا ديلُوا كُلَّ شفْعطَاَء،      ‚١٥اـسبمٍ، ووا بِلَا لَوكُونت كَيل
طسي وبٍ فيبِلَا ع لّهلَاداً لالَمِأَوي الْعارٍ فوكَأَن مهنييئُونَ بضوٍ، تلْتمجٍ ووّعجِيلٍ م  .  

بعدما علَّم بولس كنيسة فيليب نظرياً كيف تؤثر وتنظم النعمة اإلهلية إمياننـا وحياتنـا               
فإن قبلنا عمل قدرة اللّه     . مبدئياً، أوضح هلم كيف يتحقق العيش حسب اإلجنيل عملياً        
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. ا عندئذ ننكسر لكربيائنا وخنضع إلرشاده طوعاً، وال نعمل شيئاً بدونـه  اآلب فينا، فإنن  
وأنه حيب اخلطـاة،    . فالتواضع يتوقف على البصرية، إن اللّه هو القادر على كل شيء          

فال حيدث شيء يف حياتنا     . فندرك أن املسيح املخلص هو ضابط الكل      . ومينحهم اهلدى 
ل حني بال تذمر وال تقلقل، واثقني أن الـرب          عندئذ منارس واجباتنا يف ك    . بدون إرادته 

وال يطلب منا إمتام بعض الواجبات بدون تذمر وحـسب، بـل            . يهتم بنا كل االهتمام   
  . مجيع خدماتنا وتصرفاتنا وأعمالنا بال معارضة وحقد واختالف

فهل تذمرت على الناس واألوضاع يف مهنتك املرهقة ومدرستك الظاملـة وعائلتـك             
مت أثقالك ومشاكلك مصلياً إىل املسيح، وانتظرت منه جواباً حاالً وحالً           املتعبة، أو سل  

 فاملؤمنون يغريون األوضاع، ليس بفتنة أو شـدة، بـل بـصرب              عملياً وهدى مباركاً؟  
  . وصالة

ولقد أوصى بولس العبيد يف رسائله عدة مرات، الذين اشتراهم األسياد من الـسوق              
 أن ميارسوا أعماهلم بال دمدمة ليربهنوا للعـامل         وأخضعوهم ملشيئتهم وسلبوهم احلرية،   

صاروا أحراراً يف الروح، ألنه حررهم وكل أتباعه من عبودية          « يف املسيح »امللحد أم   
الذنوب ومن سجن الكربياء، ووهبهم وداعة وصرب تواضعه ليعيشوا بال لوم ككهنـة             

وال . م والعـذاب  ملوكية مصلني، ومبتهلني يف سالم وفرح القلب وسط الكد والشتائ         
  . خيدمون خبداع ومرارة بل كأمنا خيدمون الرب يسوع بالذات باحملبة واإلخالص
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ومن يثبت يف مشيئة اللّه اآلب، وأنكر نفسه اخلاصة وأمات أنانيته، فقد تغري وصار ابناً               
  . للّه خمتاراً من جيل دنيانا امللتوي إىل ملكوت السماوات

ويشترك مع اليهود، الذين تـذمروا يف       . ة بعنف وحيلة  عادة ينفذ اإلنسان إرادته اخلاص    
وأما بولس فعلمنا الثبات يف هدى      . فلم يدخلوا إىل الراحة   . الربية وثاروا ضد طرق اللّه    

  . حمبة اللّه يف كل مراحل حياتنا، لكيال نفلس كأهل العهد القدمي

ـ              هواتك كعبـد   هل تعيش راضياً وقنوعاً يف إرشاد اللّه وحمبته، أو ختدم أمنياتـك وش
 اإلهلي، أو تتذمر مبرارة       هل أصبحت خادماً للّه والناس، شاكراً هلذا االمتياز         ألنانيتك؟

فأما تلمع ككوكـب    .  اجلواب على هذه األسئلة يقرر نوعيتك       وتعارض طرق الرب؟  
أو تشبه الظلمة يف عاملنا الظامل حاقداً       . متأللئ يف عامل البغضاء، مفعم بقوة الروح القدس       

  . قماً خداعاًمنت

.  أيها الرب يسوع املسيح، أنت رب األرباب والقادر على كـل شـيء              :الصالة 
. فساحمين إن تذمرت على الطقس والسياسة، وعارضت أفكارك وهداك يف بييت ومهنيت           

وأحتمل كل الناس يف املدرسـة      . غري ذهين وإراديت، لكي أتواضع وأصبح وديعاً مثلك       
م وبدل شعورهم الباطين، لكي يكونـوا أوالداً ألبينـا          أقلب قلو . والكنيسة وعائليت 

  . السماوي ممتلئني بتواضعك ولطفك

  : السؤال
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  ملاذا طلب بولس إىل الناس أن يعملوا كل شيء بال دمدمة وال جمادلة؟ -١٧

١٦: ٢‚         أَس ي لَمِسيحِ بِأَنمِ الْموي يارِي فخافْتل اةيالْح ةمبِكَل نيكسمتلَـا     مالً وـاطب ع
لكننِي وإِنْ كُنت أَنسكب أَيضاً علَى ذَبِيحة إِميانِكُم وخدمته، أُسـر           ‚١٧. تعبت باطالً 

نيعمأَج كُمعم حأَفْري‚١٨. وعوا محافْرضاً وأَي ورِينرسم متوا أَنكُون نِهيبِهذَا عو .  

تاب املقدس أن اإلنسان الطبيعي، ليس عنده قوة روحية إجيابية، فال يقدر أن             يعلمنا الك 
وحىت املؤمن ما كان يف وسعه أن يعيش متواضعاً بدون نظر يـومي إىل              . يطيع اللّه حقاً  

ويتم استمداد هذه القوة عملياً بتعمـق يف اإلجنيـل وصـلوات            . املسيح والثبات فيه  
واملسيح هو الكلمة املتجسد بالـذات،      . بكلمة قدرته فلقد خلق اخلالق عاملنا     . متواصلة

فمن يفتكر أن فلسفة ما أو ديناً أو علماً ينريه يف معرفـة اللّـه         . املانح لنا احلياة األبدية   
ألن كلمة املسيح وحدها وشهادة رسـله،       . ومينحه قوة بناءة، فهو مسكني خادع نفسه      

.  اإلجنيل الشريف، فتحيـا إىل األبـد       أصغ يومياً إىل  . هي اليت ختلق فينا احلياة األبدية     
اعكف على كلمة اللّه، فتحل فيك قوة من العامل الغري املنظور تغري قلبك الـشرير إىل                

  . حمبة وحنان

وهذا هو فخر الرسل، أم نقلوا إلينا بتعب كلمة اللّه الصحيحة كما بـشرنا املـسيح      
سفريام املتعبة واضطهادام   ف. وبدون شهادم، ال حنصل على احلياة األبدية      . شخصياً

  . املرة، محلت لنا اخلالص
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إا مبنية علـى التـضحية وشـهادة    . ولكن شهادام ال تعين كلمات وتعليمات فقط 
. ألن من خيدم اإلجنيل، ينكر نفسه وميوت لألنا وسط االستهزاء والرفض العام           . املوت

كهنة يسوع دعاك ملمارسة    وعندئذ حتب أعداءك، وتصلي ألجل املتمردين، ألن رئيس ال        
وهذه اخلدمة تعترب الذبيحة اإلميانية اليومية      . الشكر واالبتهال ألجل كل العصاة واخلطاة     

. فاشهد للبعيدين عن اخلالص، وأدخلهم إىل رحاب املسيح       . والتسابيح املرضية عند اللّه   
  . فتمارس الطقوس املقبولة عند اللّه

لكـن  . احلكم عليه باإلعدام متوقع احلدوث    واعترب بولس موته وسفك دمه بالسيف و      
كذبائح الشرب املنسكبة على املذبح يف العهد القدمي،        . مسى قتله ذبيحة صغرية بسيطة    
فاعترب الذبيحة الكربى هي موت املؤمنني عن األنانيـة         . جبانب احملرقات الرمسية الكبرية   

  . ما أعظم التواضع. وأما موته فال شيء. وكفاح إميام يف فيليب

كما سره موته اخلـاص     . وقد فرح بولس لبذل املؤمنني حيام للمسيح يف خدمة احملبة         
فهذا . فطلب إليهم الفرح والغبطة، وليس البكاء واللطم إذا قتل عن قريب          . د الرب 

النظر إىل املوت خيتلف كل االختالف عن العادات والتقاليد يف أكثرية الناس، الـذين              
بولس حيرضنا مجيعنا على تسليم كامل إلرادة اآلب الـسماوي          ف. يولولون عند الوفاة  

ويؤكد لنا أن مناسبة املوت تتيح الفرح واإلبتهاج        . وخلدمة املسيح أثناء حياتنا الدنيوية    
  . ال احلزن
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فلـن  .  أيها اآلب، نعظمك ألن كلمة ابنك جعلتنا أحياء يف الروح القدس            :الصالة 
ساعدنا لنسمع كلمتك يومياً، ومنارس حمبتك      . حياتكمنوت إىل األبد، بل قد انتقلنا إىل        

ونشكرك جلهد الرسل البـاذيل     . يف التضحية واالبتهاالت واالهتمام بالناس من حولنا      
  . حيام، لنسمع حنن بشارة اخلالص

  : السؤال

  كيف اعترب الرسول قتله بالسيف بالنسبة خلدمة الكنيسة؟ -١٨

  تس األخبار عن سفريات تيموثاوس وأبفرود 

)٣٠-٢:١٩(  

إِلَيكُم سرِيعاً تيموثَـاوس لكَـي      ٹعلَى أَني أَرجو في الرب يسوع أَنْ أُرسلَ         ‚١٩: ٢
    الَكُموأَح فْترفِْسي إِذَا عن يبط٢٠. ت‚           مـتهفْـِسي ين ـريظن رآخ دي أَحل سأَنْ لَيل

. و لأَنفُِسهِم لَا ما هو ليسوع الْمِسيحِ      إِذ الْجميع يطْلُبونَ ما ه    ‚٢١بِأَحوالكُم بِإِخلَاصٍ،   
هـذَا  ‚٢٣. وأَما اختباره فَأَنتم تعرِفُونَ أَنه كَولَد مع أَبٍ خدم معي لأَجلِ الْإِنجِيلِ           ‚٢٢

      الوى أَحا أَرلَ مأَّو لَهسو أَنْ أُرجاالً أَر٢٤. ي ح‚        كُمي إِلَـيآتضاً سا أَيي أَنأَن ببِالر قأَثو
  . سرِيعاً
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كما كان  . يف األلفي سنة املاضية أرسل املسيح مرة تلو املرة خدامه اتهدين إىل كنائسه            
عنده تالميذ متنوعون أثناء وجوده على األرض، فدرم وعلمهم وقواهم وأرسلهم إىل            

وكثريون يف تاريخ   . ولكن ليس كلهم أمناء، وال يضحون بأنفسهم كاملة       . تبشري العامل 
فكيف أنـت؟   . وهذا يشبه االنفصام يف الذات    . الكنيسة حاولوا خدمة اللّه واآلن معاً     

هل تعترب املال والكتب والشهادات وتقدم نفسك وأمنك أهم أو بذات األمهيـة الـيت      
.  ال تقدر أن ختدم سـيدين       خملصك وحده؟ تعترب ا املسيح وملكوته، أو تقصد تعظيم        

ال تستطيع خدمة اللّه    . فأما حتب الواحد وتبغض اآلخر، أو حتتقر الواحد وتالزم اآلخر         
  . واملال

فأعطاه زميال يف اخلدمة، كـان أمينـاً يف         . وقد منح املسيح لرسوله بولس نعمة خاصة      
. اكن اليت كان مطروداً منـها     فأقامه بولس عدة مرات نائباً عنه يف األم       . القليل والكثري 

وهذا السفري هـو    . وأرسله بالتتايل كسفري املسيح إىل الكنائس، ليحل املشاكل املتعددة        
هلذا كان له امتياز معرفة لغتني      . تيموثاوس ابن رجل أممي وسيدة يهودية، آمنت باملسيح       

ممتلئاً بالروح  وأهم شيء أنه كان     . كما أنه عاش يف تقاليد حضارتني متنافرتني      . خمتلفتني
فخـدم  . القدس وموافقاً عليه من شيوخ الكنائس، ومعترباً بالنسبة لبولس كابن روحي          

وبنفس الوقت اهـتم    . الرسول كأب له يف املسيح حبنان وأمانة مستمرة وبانسجام تام         
فأشـفق علـى األفـراد، وفهـم        . بالكنائس، واعتىن ا مبواظبة، ألن له قلباً شفوقاً       

ومحل مشاكل الشيوخ، وعاش مع الشبيبة ونبـههم وعـزاهم          . ميعالضرورات يف اجل  
  . وقواهم للحياة يف القداسة واخلدمة
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فخرجت منه أر قـوى  . وثبت تيموثاوس يف املسيح، حىت صار عبد حمبته كبولس متاماً   
فلم يطلب تيموثاوس ما هو لنفسه، بل عاش وتأمل ألجـل           . روحية، ألن يسوع مأل قلبه    

هل سلمت نفسك ومالك للمسيح، أو ال تزال عائشاً يف تيارات           . يفاديه املصلوب احل  
  فهل أنت أحدهم؟ .  الكنيسة اليوم حباجة ماسة إىل خدام أمناء شهواتك؟

.  أيها اآلب السماوي، نشكرك ألنك منحت لبولس زميالً أمينـاً يف اخلدمـة              :الصالة
علمين . نانية واالنفصام الذايت  لكن إن نظرنا إىل أنفسنا، فعلينا االعتراف بامليول إىل األ         

وأضحي بنفسي، ليتقدس امسك األبـوي،      . أن أخدمك، ليس جزئياً بل كامالً إىل األبد       
وامـنح  . ويأيت ملكوتك السرمدي، وجتري مشيئتك اخلالصية يف كل أمتنـا وبالدنـا           

  . لكنائسك يف عصرنا خداماً أمناء، يبذلون ذوام د إمسك القدوس

  : السؤال

  ي الصفات البارزة يف تيموثاوس؟ ما ه-١٩

ولكني حِسبت من اللَّازِمِ أَنْ أُرسلَ إِلَيكُم أَبفْرودتس أَخي، والْعامـلَ معـي،             ‚٢٥: ٢
إِذْ كَانَ مـشتاقاً إِلَـى جمـيعكُم        ‚٢٦. والْمتجند معي، ورسولَكُم، والْخادم لحاجتي    

رِيضاً     وكَانَ م هأَن متعمس كُمأَنوماً، لمغ٢٧. م‚        اللّـه نلك ،توالْم نقَرِيباً م رِضم هفَإِن
همحر .           نزلَى حنٌ عزي حكُونَ لئَلَّا يضاً لأَي ايلْ إِيب هدحو اهإِي سلَي٢٨. و‚  هـلْتسفَأَر

فَـاقْبلُوه  ‚٢٩. رِ سرعة، حتى إِذَا رأَيتموه تفْرحونَ أَيضاً وأَكُونُ أَنا أَقَلَّ حزناً          إِلَيكُم بِأَوفَ 
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       كُمدنماً عكَرم ثْلُهم كُنلْيحٍ، وبِكُلِّ فَر بي الرـِسيحِ       ‚٣٠. فـلِ الْمملِ عأَج نم هأَنل
  . نفِْسه، لكَي يجبر نقْصانَ خدمتكُم ليقَارب الْموت، مخاطراً بِ

اختارت كنيسة فيليب رجالً رصيناً من أعضائها، وكلفته بتوصيل املال الـذي مجعتـه              
وكان مـاهراً يف  . وهذا الرجل املختار امسه أبفرودتس    . ملساعدة الرسول يف سجن روما    

  . ميناً موثوقاً به ومؤمناً باملسيحوبنفس الوقت أ. اللغات والسفريات والعالقة باجلمارك

فعلينـا أن نتخاطـب     . وقد دعاه بولس أخاه يف الروح، ألن اللّه كان أباهم احلقيقـي           
بالكلمة أخ يف كنائسنا ومجعياتنا حبذر، ألن هذا اللقب يدل على أحد الصفات العليـا،        

  . اليت تربطنا باللّه أبينا

 حسب طبيعته اجلديدة، وخادمـاً متواضـعاً        فمن خيص عائلة اللّه، يصبح عامالً جمتهداً      
ألن كل أعضاء عائلة اللّه ممتلئون بـروح        . ومتجنداً مع املسيح وسفريه إىل العامل امللحد      

حمبة املسيح، الذي يريد أن مجيع الناس خيلصون، وإىل معرفة وحدة الثالوث القـدوس              
هل تكـون عـامالً        فبأي دوافع تظهر قرابتك للّه؟      هل أنت أخونا بيسوع؟   . يقبلون

  وجمنداً خلدمة يسوع، أو كسوالً مهتماً بنفسك؟ 

إن خدام املسيح   . وأثناء خدمته لبولس يف رومية، مرض أبفرودتس وشارف على املوت         
بـل العكـس    . عرضة للتجارب قبل كل اآلخرين، وليس املرض دائماً نتيجة خطية ما          

 لكـي ال يظـن الـبعض أن         هذا ما أراد بولس أن يفهمه للكنيسة،      . ممكن عند املؤمن  
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سفريهم قد اختلس شيئاً من األمانة، فلذلك عاقبه اللّه، فحمد الرسـول أبفـرودتس              
  . بألقاب شريفة سامية روحية

فكان على أهل فيليب    . والرب القدوس شفى املريض، واعتربه مستحقاً خلدمات أخرى       
شفاء العجيـب   أن يستقبلوه بشرف، ويشتركوا مع بولس بالفرح والشكر للّه ألجل ال          

  . خلادم الرب هذا

إن كل املشاكل والتجارب واآلالم، توحد أعضاء الكنيسة ببعض بالصالة لكي حيفظوا            
  . وصالة البار تقتدر كثرياً يف فعلها. معاً يف حمبة يسوع

.  أيها اآلب السماوي، حنمدك ونعظمك ألنك جعلتنا أوالداً لك يف املـسيح             :الصالة
وقونا خلدمات متنوعة لنثبت يف فـرح إبنـك،         . والشك يف اإلخوة  اغفر لنا قلة إمياننا     

واشفنا إن دخل ميكـروب  . واحفظنا من األمراض. لكيال جيد العدو الشرير سلطة فينا   
  . أنت القدير وعليك اتكالنا ونشكرك ألنك شفيتنا حقاً. يف أجسادنا

  : السؤال

  ما هي األلقاب اليت منحها بولس ألبفرودتس؟-٢٠

 اننا الغنية جواهر إيم

)٤:٩-٣:١(  
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   وجودنا في المسيح أبطل بر الناموس -ا 

)١١-٣:١(  

كتابةُ هذه الْأُمورِ إِلَيكُم لَيـست      . أَخرياً يا إِخوتي افْرحوا في الرب     ‚١األصحاح الثالث 
  . علَي ثَقيلَةً، وأَما لَكُم فَهِي مؤمنةٌ

وهـذا  . «افرحوا معاً يف املسيح   »: قائالً. زاً شعارها مرة أخرى   خلص بولس رسالته، مرب   
فال ميكن أن املؤمن ميشي كامداً متمرمراً، بل مـسروراً          . السرور يبثه اإلجنيل فينا دائماً    

  :فمن يقل . وفرحاناً، ألن اللّه صاحله وغفر ذنوبه القبيحة، فيفيض منه الشكر والغبطة          
املسيح منحنا فرحه اخلاص، ويقصد     . العكس صحيح اللّه ال حيب الفرحني يكذب، ألن       

كما أن إهلنا ليس حجراً صلباً بال شعور وعواطف، بل ممتلـئ املـسرة              . اكتمال فرحنا 
  . فإميانك باملسيح حيررك من كل عقد وحقد، ألن إهلنا حمبة. والفرح

منذ قبول الغفران ال يفصلنا شيء من اخلطأ والذنب أو الغـضب أو الدينونـة عـن                 
فللمسيحي االستحقاق للفرح، حىت يف الضيق      . ألنه أصبح أبانا بالروح واحلق    . دوسالق

. فاقبلوا وصية الرسول، وافرحوا يف الرب     . ألن حياته مستترة يف املسيح احلي     . واملوت
  . ألن املؤمنني متضامنون ومضمونون فيه

لبـشر  وحىت يف أوقات احلروب الفتاكة والتشاؤم العام، ينبغـي أن نفـرح ونقـول ل       
 ليتكم تعرفون دواء اللّه ألمراض جمتمعنا، إنه اإلجنيل الذي يقدر على شفاء              :املساكني
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والروح القدس مينحك الغلبة    . ودم املسيح يطهرنا من كل إمث     . كل علة وخطية ومهوم   
أنه . وليس الشر يف أخالقك أقوى من ربك      . فلست متروكاً بدون رجاء   . على خطاياك 

آمن إن اللّه شخصياً حيررك من      .  وسط اجليل امللتوي الكاذب    جيعلك من صانعي السالم   
  . قيود الظلمة وشهواتك القبيحة، آمن وال تيأس، فيجري الفرح من إميانك يف قلبك

فـاحفظ كلمـة   . إن املسيح هو املنتصر على الشر وسلطان جهنم املتصاعد يف أيامنـا           
. اية من هجومات إبلـيس    ألن فيه جتد قوة عظيمة، ومح     . «يف الرب » افرحوا    :الرسول

 أهـو مـصدر       هل دخلت رحابه وثبت فيه؟      ؟«يف املسيح »امتحن نفسك هل تعيش     
 وعندئذ ترمن وترتل وتسبح وتبتهل يف         هل ابتدأ فرحه فيك بنعمته املفرحة؟       انتصارك؟

فؤادك، متجنباً أغاين احلب اخلداعة وأناشيد احلرب الصلبة، معترفاً بأن املـسيح هـو              
  . فمن يؤمن به يعش يف غبطة، ومن يتمسك به لن ميوت. ينبوع أفراحنااملخلص و

وموتك على  . أنت معلم فرحنا ومصدره وواهبه    .  أيها الرب يسوع املسيح     :الصالة 
فنحمدك ونسجد  . الصليب فدانا من خطايانا القبيحة واملوت اخلانق والشيطان الشرير        

ونسبحك مع كل القديسني علـى      . بتكألبينا السماوي ألننا أصبحنا أوالداً أبديني حمل      
  . كرتنا األرضية ألن فرحك فينا يدوم

  : السؤال

  كيف يستطيع الرسول أن يأمرنا إفرحوا يف الرب؟ -٢١
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٢: ٣‚ لَابوا الْكظُراُن .  رلَةَ الشوا فَعظُران . وا الْقَطْعظُر٣. ان‚     ينانَ، الَّـذتالْخ نحا ننأَنل
  . ه بِالروحِ، ونفْتخر في الْمِسيحِ يسوع، ولَا نتكلُ علَى الْجسدنعبد اللّ

أثناء إمالء هذه الرسالة رمبا استخرب الرسول أو مسع أن بعض املسيحيني الـذين مـن                
. األصل اليهودي اندسوا ككالب برية يف قطيع الغنم، مفترسـني ومبلـبلني احلظـرية            

فعندئذ انفجر رسـول    . ين يف املسيح ويزعجون الكنائس كلها     فأخذوا يؤذون املسرور  
واملسيح مسى هؤالء   . األمم، وقطع رسالة الفرح وهاجم بأشد الكلمات خمريب الكنيسة        

ألم يضرون املختارين أكثر مـن األعـداء الكاشـفي          . املرائني ذئاباً يف لباس محالن    
ولكـن  . ويقووـا ويرسـخوا   فأعداء الكنيسة يوحدوا،    . عداوم واهلامجني للقتل  

  . املرائني من الداخل يفسدون وميزقون الوحدة واحملبة

فما هو العمل الشرير والتعليم السام يف رسل جهنم، الذين يغريون فرح املـؤمنني إىل               
 إم علَّموا أن اخلتان مع حفظ الناموس والفرائض املتنوعة، هـو الطريـق               آالم مرة؟ 

فرفعوا أعمال اإلنسان فـوق     . إلميان باملسيح املصلوب وحده   الوحيد إىل اللّه، وليس ا    
  . النعمة، وخلطوا اخلالص يف املسيح بالرب الذايت

ألن الغفران  . أما بولس فما اعترف بفداء آخر، إال املبين على الصليب والروح القدس           
، وفاز املسيح   لقد اختربنا حقيقة نعمة اللّه    . والوالدة الثانية أوجدت فينا أفقاً إهلياً جديداً      

فعرف بولس أن كل صالة وصوم وزكاة وحج وتقوى مبنية على الفرائض            . يف أنفسنا 
فكل أديان وكنائس   . وال تصلحه قليالً، وال متأله حمبة     . الكنسية، ال ختلص اإلنسان البتة    



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٨

فهي معدة  . تقوم على الشرائع والتعاليم اإلنسانية، بعيدة عن روح الصليب ومضادة له          
  . الشيطان، ألا جتعل أفراداً متكلني على ذواممن أكاذيب 

فكل عمـل بـشري وإرادة      . املسيح وحده خملصنا، الذي منح لنا بر اللّه وقوته جمانا         
ال خيلصك اللّه ألنك بار أو مضح أو مـصل أو متـدين             . دنيوية باطلة جبانب خالصه   

مكافأة . ه ألجلك واختارك بفرط مسرته وضحى بابن    . حمترم، بل ألنه حيبك أنت اخلاطئ     
ويل للذي  . إلنسانيتنا املوهوبة عند اللّه، ألنه يربرنا ألجل اإلميان وليس ألجل األعمال          

: أما حنن فنصلي  . يبين رجاءه على اجتهاداته وتقشفه وحسناته، فيسقط معها إىل جهنم         
ئي  إن كنت مل ألها أيضاً عزا           وبره قداسيت ولست أدخل السما         دم املسيح زينيت  

   رجاي يف الرب األمني       كذاك من بعد املمات فليكن الدم الثمني    يف احلياة

  : السؤال

  ملاذا مسى بولس معلمي اخلتان كالباً؟ -٢٢

إِنْ ظَن واحد آخر أَنْ يتكلَ علَى الْجسد        . مع أَنَّ لي أَنْ أَتكلَ علَى الْجسد أَيضاً       ‚٤: ٣
من جِهة الْختان مختونٌ في الْيومِ الثَّامنِ، من جِنسِ إِسرائيلَ، من سبط            ‚٥. لْأَولَىفَأَنا بِا 
من جِهة الْغيرة مضطَهِد    ‚٦. من جِهة الناموسِ فَريِسي   . لْعبرانِينيبِنيامني، عبرانِي من ا   ٹ

ةالْكَنِيس .  نمٍ      موسِ بِلَا لَوامي الني فالَّذ الْبِر ة٧. جِه‚        حاً فَهذَا قَـدي رِبا كَانَ لم نلك
  . حِسبته من أَجلِ الْمِسيحِ خسارةً
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فوالداه ما كانا دخيلني يف دين العهد القدمي، بـل عـربانيني            . كان بولس يهودياً أصيالً   
الناموس واألحكام والتقاليد بـشدة مثاليـة       وحفظا  . هاجرا من فلسطني إىل طرطوس    

الذي رفع معنويات   « شاول»فسميا ابنهما باسم امللك األول الذي من سبطهم بنيامني          
وقصدا بتلك التسمية أن يعطيا البنهما شـعار        . األسباط االثين عشر بالسيف والعنف    

سـاس اجلـسد    وختناه يف اليوم الثامن، ليبين بره من البدايـة علـى أ           . الزعامة حلياته 
  . فكان بولس شرعاً ودماً يهودياً أصيالً. والناموس

ألنه مل خيتر كفارة الذبائح وال احلرية احملدثة كطريق         . ومن جهة موقفه اخلاص كان مثالياً     
هني إلراحة الضمري، بل درس الشريعة وحفظ أحكام الناموس بشدة، وقـصد بغـرية              

  .  اتمع، مهما كلف األمرمتحمسة وضبط اجلسد إنشاء بر كامل يف ذاته ويف

فلهذا جن الشاب املتعصب تقريباً ملا مسع أن املسيحيني من األصل اليهـودي آمنـوا               
يف حني اعتربه الس اليهودي مضالً وحمكوماً       . باإلنسان يسوع واعتربوه املسيح املنتظر    

 فهاجم بآخر عنف وشدة، وكافح للّه بال شفقة ليعيـد شـرف أمتـه             . عليه باإلعدام 
ولكن عندما  . وهكذا ملع يف الرب الذايت أكثر من كل الفقهاء اآلخرين         . وحيفظها بال عار  

أراد دخول دمشق متكرباً ومرتفعاً على فرس، أسقطه املسيح من عال فخره، واختـرق              
بواسطة جمده البهي خداع ذاته، فأشرق شخص املسيح يف ظلمة شاول احلاقد، وأظهر             

فكان خادم اللّـه باحلقيقـة      . م وجتديف واضطهاد وجرمية   له أن تقواه املتزمتة هي وه     
  . عدوه
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فأدرك هذا األعمى املنكسر، نعمة املسيح      . ففي كفاحه مع الروح القدس، انقلبت حياته      
وفهم أن القدوس ال يرفضه وال يبيده بل أعلن له امسه، وكلمه وأرشـده              . املنعمة عليه 

ربى أن املسيح اختار عدوه ومضطهده      إا لعجيبة ك  . ودعاه إىل اخلدمة بسلطان روحه    
وبىن حياتـه   . عندئذ ألقى بولس كل شرفه وتقواه القدمية بعيداً عن نفسه         . إلنارة العامل 

  . ومستقبله على املسيح ونعمته وحده

   استقامتك وتقواك، أو دم املسيح ونعمته العظيمة؟  فما هو أساس حياتك؟

اغفر لنا إن خضعنا للفساد، أو      . يد أيها الرب يسوع املسيح، أنت حي وجم        :الصالة 
أنت حتبنا وبنا بـرك، وتـدعونا إىل عائلـة أبيـك،            . لغرية مضادة لروحك القدوس   

فأمت كربياءنا لنتعلق بك وحدك، ونترك كل اعتقاد خـاطئ، ونـسعى يف             . وخلصتنا
  . خدمة الضالني

  : السؤال

  ماذا كان بولس قبل ظهور املسيح له وبعد ظهوره؟ -٢٣

٨: ٣‚ب               وعـسـِسيحِ يالْم رِفَةعلِ ملِ فَضأَج نةً مارسضاً خٍء أَييكُلَّ ش ِسبي أَحلْ إِن
                ـِسيحالْم ـحبأَر كَـيةً لفَايا نهِسبا أَحأَناِء، ويكُلَّ الْأَش تِسرخ هلأَج ني مي، الَّذبر

ذي من الناموسِ، بلِ الَّذي بِإِميان الْمِسيحِ، الْبِر الَّـذي         وأُوجد فيه، ولَيس لي بِري الَّ     ‚٩
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  انبِالْإِمي اللّه ن١٠. م‚         ،ـهتوهاً بِمبشتم ،هرِكَةَ آلَامشو ،هتاميةَ ققُّوو ،رِفَهأَعلِّـي  ‚١١للَع
اتوالْأَم ةاميلُغُ إِلَى قأَب .  

 من الناس والفلسفات واألديان والدول واجليوش وامللوك وأسـرار          عرف بولس كثرياً  
ولكن عندما عرف املسيح، رمى كل هذه املعاين متاماً         . وكان مفتخراً مبعلوماته  . الشرائع

ألن معرفته تفوق كل    .  يسوع املسيح هو ريب     :ورفضها، لريبح ويعيش يف كلمة وحيدة     
بة اللّه املتجسدة، وعرف أن املقام مـن        وقد أدرك الرسول يف املصلوب حم     . عقل وعلم 

  . بني األموات هو املنتصر احلقيقي يف عاملنا

 ففي يسوع تكمن     فكيف نتمسك بعد بأشياء دنيوية، واللّه قد وهبنا يف إبنه كل شيء؟           
فبدون املـسيح، ال معـىن      .  احلكمة واملعرفة والرب والقداسة والفداء واحملبة       مجيع كنوز 
  . متك ال غريإمنا هو قي. حلياتك

فاترك كل ما أحببته يف دنيانـا لتـربح         . فبجانب عظمة املسيح يظهر كل خملوق نفاية      
إنك مـدعو   . استسلم له ليصبح هو ربك ليس امسياً فقط، بل عملياً أيضاً          . املسيح حقاً 

  . لتربح املسيح اليوم بإميانك

ـ       ويتحـد  . درهوإن وقفت أمامه منكسراً نادماً يرمحك ويغفر خطاياك، ويضمك إىل ص
ما أعظم العبارة، اليت تصف متاماً      . «فتوجد فيه »معك يف روحه، لتصبح عضواً جلسده       

  . جوهر إمياننا
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. عندئذ ال ترجو شيئاً من برك الذايت، وتضحك على ما كنت حتـسبه شـرفك قـبالً                
الـذي  . وتدرك فسادك الشامل يف ضوء بر اللّـه  . وترفض كل أجرة ومكافأة متصورة    

فاملؤمن باملـسيح ينـال     .  بواسطة سفك دمه، لتتربر وتتقدس إىل األبد       وهبه لك يسوع  
وهذا الرب اجلديد يالشي الرب الناموسـي القـدمي،         . جوهر بر اللّه جماناً بواسطة اإلميان     

فكل من حترر من جودتـه الكاذبـة يعـرف      . ويبطل تقوانا املنتفخة وإنسانيتنا املتخيلة    
عندئـذ  . رك يف قوة قيامته، فتجري حياة اللّه فيه       املسيح ربه وخملصه أكثر فأكثر، ويشت     

إن كيـان   . ميوت األنا القدمي يف املؤمن املسلّم، وتبقى خطيته مـصلوبة يف املـصلوب            
املسيحي يعين كفاحاً عنيفاً ضد اخلطية، وإماتتها يومياً، ليس يف قوة األدب أو الـصوم               

فيك جناسـة أو كـذب أو       بل باإلميان وبالشركة مع املسيح، الذي ال حيتمل أن يظل           
  . بغضة، إمنا يغلبك ويطهرك ويقويك إىل احلياة األبدية

ويـشهد  . وكل من يعيش مع املسيح وفيه، ميتلئ من مقاصده ويعمل معه لفداء العـامل             
ألن املـسيح نفـسه اختـرب       . حلقيقة اخلالص، حىت حتت الضغط واالضطهاد واآلالم      

ألن ال  . فمن يتبعه يتبعه يف اآلالم أيضاً     . اإلحتقار والرفض واملوت ألجل عمله اخلالصي     
إن أراد أحد أن يتبعين فلينكر نفـسه وحيمـل          »خالص إال بالصليب، كما قال يسوع       

  . «صليبه كل يوم ويتبعين

ويف هذا الكفاح ضد اخلطية يف أخالقنا واملصارعة مع األرواح النجسة واالضطهاد من             
فنبلغ القيامـة إىل    . ر شركتنا معه يف اد    أعداء املسيح، نشتاق إىل جميء خملصنا، لتظه      
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مع العلم أن بولس مل يكن متيقناً كسوالً بنسبة خالص نفسه اخلاصة، بل عـاش               . احلياة
  . حسب قوله متموا خالصكم خبوف ورعدة

فنشكرك من صـميم    . أنت خملصنا وربنا وفادينا   .  أيها الرب يسوع املسيح     :الصالة
ساعدنا لنعترب الكنوز العاملية    .  وجودته وأحييتنا بروحك   قلوبنا، ألنك وهبت لنا بر أبيك     

ونؤمن أنك ستنشلنا عند جميئك     . ونرحبك وخنترب قوتك، ونعظم إمسك قدام الناس      . نفاية
  . من بني األموات مع كل األحياء يف روحك

  : السؤال

  ماذا يتضمن إمياننا باملسيح؟ -٢٤

   سباق المتبررين إلى الكمال -ب 

)١٦-٣:١٢ (  

١٢ :٣‚               ـهلأَجي لالَّـذ رِكلِّي أُدى لَععي أَسنلكالً، وكَام ترص أَو نِلْت ي قَدأَن سلَي
   وعسي ِسيحضاً الْمكَنِي أَير١٣. أَد‚           ـي قَـدفْـِسي أَنن ِسبأَح تا لَسةُ، أَنوا الْإِخهأَي

كْترا   . أَدئاً ويلُ شي أَفْعنلكداًوح :            امقُـد ـوا هإِلَى م دتأَماُء ورو وا هى مسا أَنإِذْ أَن .
١٤‚          وعسِسيحِ يي الْما فلْيالْع اللّه ةوعد الَةعلِ جأَجضِ لرالْغ وحى نع١٥. أَس‚ ركفْتفَلْي
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   يش متكَرافْت إِنا، ونم نيلالْكَام يعمـضاً    هذَا جهـذَا أَي لَكُـم نلعـيس فَاللّه هلَافئاً بِخ .
١٦‚هنيع كذل ركفْتنو ،نِهيع ونالْقَان كبِ ذلسبِح لُكسفَلْن ،اهكْنرأَد ا قَدا مأَمو .  

بل إنـه   . يقول بولس لكل املتجددين املعتدين بأنفسهم إنه هو نفسه ما زال غري كامل            
اته على الطريق إىل الشركة الظاهرة مع اللّه، اليت ستتحقق عند جمـيء املـسيح               جيد ذ 
فهذا اهلدف التارخيي هو مهم له مبقدار أن شبه نفسه برياضي يف سـريك ملعـب            . ثانية

وينطلق بكل قوة ليصل إىل اهلدف، وينـال        . كبري، وهو يستعد بني املتسابقني لالنطالق     
  . اجلائزة الثمينة

. لس املسيحيون يف الظل، متخيلني كساىل، ومتكلني على اللّه بدون اجتهاد          لذلك ال جي  
وهم ال  . بل يتحركون، وهلم هدف واضح، فيبذلون آخر قوة ويسرعون إىل اللّه العظيم           

ينظرون إىل الوراء، وال يهتمون مبا كان من ختطيطات ومشاكل وذنوب ماضـية، ألن              
 ينال من اللّه القوة واحلكمـة ليـستمر يف          فاملؤمن الساعي . الكل دفن يف موت املسيح    

  . فيصبح قديساً يف احملبة ومتواضعاً يف الطهارة وأميناً يف خدماته. السباق الروحي

. وهذا السباق إىل اللّه قد ابتدأ، ملا أوقف املسيح املؤمنني به على خط السباق األبـدي               
، غري مبالني مبا يقولونـه      فدعاهم من مجاهري التافهني املتفرجني املسترخني لكي يركضوا       

والراكضون إن سقطوا، فال يبقون يف سقوطهم، بـل يقومـون           . عنهم، وينتقدوم به  
أركـض  . إىل األمام سر  . وينهضون فوراً، وجيرون حىت اهلدف، أال وهو الرب بالذات        

  . لكي تصبح األول يف كنيستك باحملبة والصدق والتواضع والطهارة
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 يف السباق الروحي كاملني ألن املسيح طهـرهم حقـاً،           يسمي الرسول كل املشتركني   
 وهل يدفعك الـروح      فهل تركض يف الطريق إىل اللّه؟     . والروح القدس مألهم جبوهره   

 عندئذ تشترك يف كمال اللّه، ليس لصالحك بل لفضل دم املسيح وبره              القدس داه؟ 
  . الكامل

ور خملصك الـذي سـيعطيك       أا تتحقق يف ظه     هل ترتقب القيامة من بني األموات؟     
كما قال يـسوع    . عندئذ يظهر كمال اللّه فيك    . إكليل احلياة، إن ثبت يف سبيل النعمة      

  . «كونوا كاملني كما أن أباكم يف السماء هو كامل»

ومنحتنـا  . ألنك أوقفتنا يف سباق احملبة واحلق والطهارة      .  أيها اآلب، نشكرك    :الصالة
مـن حنـن لنخـدمك؟    . دس فينا الشركة يف كمالكبغفران املسيح وحلول الروح الق 

وهو جمـيء   . ساعدنا لكيال نصري كساىل وال نكل، بل نسعى دائماً إىل هدف األهداف           
  . ابنك مع كل مدعوي العامل

  : السؤال

  ماذا يعين فكر الكمال عند املسيحيني؟ -٢٥

   رجاؤنا المجيد يشمل أجسادنا آذلك -ج 

)٢١-٣:١٧ (  
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١٧: ٣‚ متوا مكُون            ـنحا نونَ هكَذَا كَمِسريي ينظُوا الَّذلَاحةُ، ووا الْإِخهعاً أَيبِي م نيثِّل
لأَنَّ كَثريِين يِسريونَ ممن كُنت أَذْكُرهم لَكُم مراراً، والْآنَ أَذْكُرهم          ‚١٨. عندكُم قُدوةٌ 

الَّذين نِهايتهم الْهلَاك، الَّذين إِهلُهم بطْنهم      ‚١٩بِ الْمِسيحِ،   أَيضاً باكياً، وهم أَعداُء صلي    
اتيضي الْأَرونَ فركفْتي ينيِهِمِ، الَّذزي خف مهدجمو .  

ليس تبشري بال تقديس املبشر، ألن كل كالمك عن املـسيح ال ينفـع مـا مل يطـابق                   
  .  تتكلم أوضح من كلمات شهاداتكإن تصرفاتك وأعمالك. سلوكك

ألن قوة املقام من بني األموات، غـريت حياتـه،          . كان بولس يف املسيح قدوة صاحلة     
. فبولس مل يبشر بعظاته فقط، بل أيضاً بأتعابه يف املهـن          . وجبلت سريته إىل حمبة عملية    

ل مـا نعملـه   وكان يسلم لرب العمل شغله متقناً أميناً، كما علمنا أن ك    . فيداه تورمتا 
فبهذه القاعدة املهنية، يصبح كل شغل يف       . فلنعمله من القلب كأنه للرب وليس للناس      

  . املهن أو املدرسة أو املطبخ خدمة للّه وعبادة مقدسة، وليس رد كسب املال

وبدون كلمات شعر الذين    . وأكثر من هذا فقد أشرق من الرسول الفرح وقوة املسيح         
سول مات لربه اخلاص، وأنكر أمنياته البشرية والتـصق بربـه           ألن الر . حوله ببشارته 

ومل يكن حمبوساً حسب قرار اليهود أو الرومـان، بـل           . وتعلق بإرادته، فأصبح أسريه   
ألن فرح حريـة    . فهذا االلتصاق الكامل بيسوع جيعل حياته قدوة لنا       . مبشيئة ربه احلي  

  . بولس ثبت رغم قيوده وضيقه
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ية وجودها تقاليد أو مقاييس معينة أو مثالً عليـا وال قـدوات      ومل تكن للكنيسة يف بدا    
فما علم يـسوع    . فلم يعرفوا كيف يتحقق اإلميان باإلجنيل يف حبر احلياة اليومية         . صاحلة

تعلَّموا مين ألين وديع ومتواضع     »: قائالً. تالميذه فقط، إمنا قدم نفسه أيضاً قدوة عظمى       
 األمناء، عاشوا يف ضبط الروح القدس، حىت        والرسل« فتجدوا راحة لنفوسكم  . القلب

أن كل كيام أصبح شهادة عن اخلليقة اجلديدة وبشرية املستقبل، اليت ابتدأها يـسوع              
  . فيهم

وإننا ال نعرف متاماً من هم الذين مساهم الرسول بولس أعداء صليب املسيح يف مدينـة                
ص بناموس وصيام يف قوم     ولكن علينا االعتراف، بأن كل الذين حياولون اخلال       . فيليب

اخلاصة، ويريدون قمع الوحش الساكن فيهم باالجتهادات والطقوس، هـم معقـدون            
وكلما حاولوا السيطرة علـى     . وال يلمع فرح املسيح وانفراجه فيهم     . ووجوههم كابية 

فكل تقشف هـو عـداوة      . بطوم، تنشب أفكارهم وأحالمهم ضد اخلالص البشري      
خره، فكأمنا اإلنسان جيد خارج املـسيح إمكانيـات وقـوى           لصليب املسيح مضيقاً ف   
  . فما أشد خطأه وضالله البعيد. خلالصه وتقديسه الذايت

ومل يتكلم بولس يف هذا النص عن املتبطرين والسكريين الذين جيدون يف بطنهم إهلهـم               
بيـد أن بـولس يـدلنا علـى         . فإم يشبهون احليوانات ال الناس    . ويعبدون شهوام 

. وسيني الذين حياولون بأساليب بشرية تقديس أجسامهم النجسة وروحهم الفاسد         النام
فـال خـالص إال     . فهم منافقون وأكثر شراً من املتبطرين السكريين لو كانوا يعلمون         
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. واإلميان احلق به يغرينا ويغري حىت أجسادنا فنعيش بطهارة يف قدرتـه           . بصليب املسيح 
  . وحمبتنا له تقدسنا تقديساً حقاً

 أيها الرب يسوع، نشكرك ألنك مت على الصليب ألجلنـا، وضـحيت              :الصالة 
فاحفظنـا  . نعظمك وحنمدك ألن دمك يطهر أجسادنا الفاسدة      . جبسدك املقدس ألجلنا  

فنتكل عليك إن تقدسنا حسب قـدرتك اإلهليـة،         . من التقشف ومن التقديس الذايت    
  . فننكر أنفسنا ونلتجئ إليكأنت رجاؤنا . لكيال لك، بل نتغري ومنتلئ حبضورك

  : السؤال

  ملاذا تكون شهادة السلوك مهمة أكثر من شهادة كالمك؟ -٢٦

٢٠: ٣‚              بالـر ولِّصاً هخم رظتنضاً نا أَيهني مالَّت ،اتاومي السف يه نحا ننتريفَإِنَّ س
   ،ِسيحالْم وعسكْلَ  ‚٢١يش ريغيي سالَّذ    دـسج ةـورلَـى صكُونَ عيا لنعاضوت دسج

  . مجده، بِحسبِ عملِ استطَاعته أَنْ يخضع لنفِْسه كُلَّ شيٍء

إم عدميو الرعويـة، الـذين      . يوجد نوع من الناس هم أفقر وأشد مسكنة من غريهم         
ويف حالة الضيق   . ة تطردهم وكل دول . ليس هلم وطن ينتسبون إليه على كرتنا األرضية       

  . واالضطراب يبغضهم اجلميع
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وهلـم احلـق أن     . إذ وطنهم احلقيقي هو يف السماء     . وأما املسيحيون فليسوا بال وطن    
. ولرمبا يفقدون على األرض حقوقهم املدنية ويطردون من بالدهـم         . يعيشوا عند اللّه  

فلنا قدوم إىل اآلب    . املسيحولكن يف السماء تكتب أمساؤهم يف سفر احلياة بدم يسوع           
إمنا اآلن  . وسابقاً ما كان يقدر أن يتقدم إىل اللّه إال رئيس الكهنة          . ألجل ذبيحة شفيعنا  

فها هوذا كل مسيحي مدعو، ليقترب من القدوس ويكون كاهنـاً مبتـهالً ومبـشراً               
 إىل  فينبغي أن تتقدم إىل العظيم، طالباً منه مزيـد الربكـة للـضالني، وتعـود              . مباركاً

فكل مؤمن حق يكون نائب اللّه يف عامل الفساد وسفري املـسيح            . مضطهديك وتباركهم 
  . للخطاة ونوراً المعاً يف الظلمة املتصاعدة

وكل من يتعمق واعياً يف إمتام النبوات املختصة بنهاية العامل ويقارا بالتطورات السياسية             
أما حنـن   . كوت الشيطان خاصة  واإلقتصادية والكونية، ير نضوج الشر عامة ونشر مل       

وكلما حاول الشر ابتالعنا، كلما ننظر إىل       . فال نيأس، بل نعرف شفيعنا وأنه يأيت أكيداً       
فليس أحد فينا عائشاً بال جتربة، ألنه من ميش         . املسيح بترقب أكثر، ونشتاق إىل قداسته     

والنـداءات  . تيف الشوارع، يشاهد الدعاية لألفالم النجسة والصور العارية يف اال         
والتحريض إىل البغضة والطمع واالسترخاء، تضج يف آذاننـا مـن           . للثورة والعصيان 
لكنما الـروح   . وإذا بشعورنا الباطين ميتص ويتشبع بدعوات الشر      . مكربات الصوت 

. القدس يكافح فينا مبكتاً ضمائرنا على كل فكر شرير أو كلمة باطلة أو عمل سـيء               
ا الرب يسوع، وخلصنا من أنفسنا، واحفظنا يف قربـك           تعال أيه   :وعند ذلك نصرخ  
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وغير أجسادنا الضعيفة ونق شعورنا الباطين، لئال نوافق على أي نـوع مـن              . املقدس
  . جتربة

أال . ووعد يسوع أهايل ملكوته مكافأة سامية، لكفاحهم اإلمياين، الفائقة كل تصوراتنا           
ويف هذه احلالة ال نـشبه      .  يف أوالده  حىت أن صورة اآلب تظهر    . وهي جمد اللّه بالذات   

وكمـا  . ونكون طبق األصل ده   . األرواح أو املالئكة أو األشباح، بل املسيح بالذات       
كان له يف قيامته جسد ملموس ظاهر معروف، هكذا سنحصل على جـسد مـشابه                

ـ      . ولكن ممتلئ اد وطهارة اللّه    . جلسدنا القدمي  وق وجميء املسيح سيعلن اء جميداً يف
  . كل العقل ويشملنا حىت كأننا سنعيش داخل الشمس

فـال  . وأما يسوع فيبتدئ تغيري جسدك اليوم، إن فتحت نفسك لكلمته وروح فرحه            
عندئذ تنكر نفـسك وتتجـه إىل املخلـص         . يدعوك النتحار شنيع بل إىل تسليم حملبته      

  . وختترب سلطانه فال يصدر منك شيء صاحل إذ الكل منه

دى كلماته األخرية، أنه قد دفع إليه كل السلطان يف الـسماء وعلـى              وربنا أعلن بإح  
فاطلب . فهل تؤمن ذه الكلمة؟ فإن تقشفك وصيامك باطل لتقديس نفسك         . األرض

هو الذي غلب جهنم واملوت واخلطيـة وغـضب         . من يسوع تدخله مباشرة فيقدسك    
سيح قادر أن خيلص إىل     امل. فيستطيع أن يغلبك أيضاً إن سلمت نفسك إليه كامالً        . اللّه

  . التمام الذين يتقدمون به إىل اللّه إذ هو حي يف كل حني ليشفع فيهم
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ومل ترفـضنا   .  نعظمك أيها املخلص القدوس، ألنك القادر على كل شيء          :الصالة 
وستنظفنا مـرة   . حلياتنا النجسة، بل قدستنا كما ينظف األب طفله الساقط يف الوحل          

ونشكرك ألنك وعدتنا أن تغري أجسادنا      . تك لنتقدس بقدرتك  أخرى وتربينا ومتنحنا حمب   
أيها الرب خملصنا، أكمل    . إىل اد، لنشابه جسدك ايد، وحمبتك امللتهبة وحقك املبني        

  . آمني. حنن بني يديك منتظروك. قداستك فينا

  : السؤال

  ما هدف املسيح بأجسادنا البشرية وكيف حيقق مقاصده؟ -٢٧

  مسيح يأتي بالوحدة والتواضع  الثبات في ال-د 

)٣-٤:١ (  

إِذاً يا إِخوتي الْأَحباَء والْمشتاق إِلَيهِم، يا سرورِي وإِكْليلي، اثْبتوا          ‚١األصحاح الرابع   
 تفْتكرا فكْراً   أَطْلُب إِلَى أَفُوديةَ وأَطْلُب إِلَى سنتيخي أَنْ      ‚٢. هكَذَا في الرب أَيها الْأَحباءُ    

  بي الرداً فاحنِ           ‚٣. وـينِ اللَّتياته داعس ،صلخي الْمرِيكا شضاً، يأَي تأَن أَلُكأَس معن
            ف مهاؤمأَس يني، الَّذعم نيلامي الْعاقبضاً وأَي سدنيمأَكْل عجِيلِ، مي الْإِني فعا متداهي ج

اةيفْرِ الْحس .  
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وقد . اشتاق بولس إىل أهل كنيسة فيليب، وتاقت نفسه إىل هذه اهليئة احلية املفعمة باحملبة             
فأصبحوا مثـار إميانـه     . استخدمه اللّه يف السابق لينقل هؤالء األفراد إىل احلياة األبدية         

  . وتعزيته يف السجن، وإكليله يف اد

. يثبتوا يف اإلميان اليقيين واحملبة األمينة والرجاء الفعـال        هلذا طلب إليهم مرة أخرى أن       
ألن املسيحيني احلقيقيني ليسوا سطحيني، بل متأصلني يف املسيح الذي هـو معلمهـم              

أم يعيشون فيه ومعه ومنـه      . وهو أيضاً كرمتهم وخبزهم ورأسهم    . ورم وضابطهم 
   أيضاً؟ وهل هو أساس حياتك. فاملسيح هلم هو الكل يف الكل. وله

ألن بولس صلى وتـأمل مـن       . وأمساء األفراد املذكورين هنا من أهم أخبار هذه الرسالة        
كما أن املسيح نفسه شفع فيهم، وقصدهم عند موتـه          . أجل هؤالء األحباء واعتىن م    

فليس التعليم أن الكتب أو األفكار هي هدف إمياننا، بل اإلخوة واألخوات يف             . وقيامته
  وأنت، هل تعيش منعزالً انطوائياً؟ . د مسيحية بدون شركة القديسنيفال توج. املسيح

مث آمنت نـساء أخريـات      . لقد ابتدأت كنيسة فيليب بامرأة واحدة مؤمنة، إمسها ليدية        
فليس واجباً على النساء املؤمنات أن      . فاشتركن مع بولس يف نشر اإلجنيل بنشاط      . معها

اً ممتلئات بالروح القـدس، وفـيهن قـوة         يتصرفن كطبقة ثانية من البشر، بل هن أيض       
فينبغي أن يدربن نفوسهن يف التواضع وضـبط اللـسان، وإمـساك            . الشهادة اخلارقة 

فطلب بولس إىل نـساء     . املشاعر، ألن الوحدة يف الكنيسة مهمة مثل الكفاح لإلجنيل        
فخري لنا أن منرن أنفـسنا للخـضوع        . الكنيسة ليجتهدن يف رباط الكمال وهو احملبة      
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مع العلم أننا مجيعاً ال نكون يف الرب        . ملتبادل، لكيال نسبب حزناً وانشقاقاً يف كنائسنا      ا
فيتاح لنا أن نعود أنفسنا للعيش املشترك علـى األرض،          . لوحدنا، بل مع مجيع املؤمنني    

ألننا يف السماء سنكون إىل األبد مع الذين نعتربهم صعبني يف الكنيسة، لكـي نـتعلم                
  . تمال والتسامح واحملبةالصرب وقوة االح

وعلى الرجال يف الكنيسة، أال يتسلطوا على النساء ويأمروهن أوامر متعجرفة، بـل أن              
. كلنا يسريون حتت نري املـسيح     . يساعدوهن وخيدموهن، ويرشدوهن يف لطف وحكمة     

فال حاجة داخل الكنيسة إىل الكفاح للشرف الباطل، ألن مجيعنا حمتاجون إىل الغفـران              
وقد سجلت أسماؤنا بدم احلمل يف      . ، كما أننا جماناً نشترك يف اد والبنوة للّه        والنعمة

   هذا هو أهم سؤال يف حياتك؟  هل تأكدت من تدوين امسك يف السماء؟. سفر احلياة

 أيها الرب يسوع املسيح، نسجد لك، ألنك اشتريتنا من عبودية اخلطية إىل             :الصالة 
ثبتنا يف اإلميان واحملبة، لكي نتجدد بأذهاننـا،        .  الثمني حرية احلياة األبدية بسفك دمك    

وساعدنا لكيال نكون من املتمردين، ونشق الشركة يف الكنيسة،         . وخنضع بعضنا لبعض  
  . بل أرشدنا للطف والتواضع واملساحمة املستمرة

  : السؤال

  كيف حنافظ على الوحدة يف الكنيسة؟ -٢٨

  الوصية للفرح الدائم -ه 
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)٦-٤:٤ (  

ليكُن حلْمكُم معروفاً عنـد     ‚٥. افْرحوا في الرب كُلَّ حنيٍ وأَقُولُ أَيضاً افْرحوا       ‚٤ :٤
لَا تهتموا بِشيٍء، بلْ في كُلِّ شيٍء بِالصلَاة والدعاِء مـع           ‚٦. اَلرب قَرِيب . جميعِ الناسِ 

اتلْبط لَمعتكْرِ، لالشى اللّهلَد كُم .  

ال .  افرح وسط املشاكل والكـوارث  :بوق الفرح خيترق حزنك، ألن الرسول يدعوك      
لذلك . تفرح بقوتك اخلاصة، ألن قلبك مفعم باملرارة واحلقد، وحياتك حماطة بالتجارب          

  . افرح يف املسيح الذي هو مصدر احملبة الدائمة واالبتهاج السماوي

 إمنا مل يرشدنا إىل فرح البشر، بل إىل الفرح الفريد النـابع             .وكرر بولس وصيته بالفرح   
  . من شركتنا مع املسيح

فكل من يثبـت يف     . ، تعلمنا الفرق بني املؤمن وامللحد     «افرح يف الرب  »وهذه العبارة   
فلـيس لـك رجـاء أو       .. املسيح وجد احلياة األبدية والقوة السرمدية والتعزية اإلهلية       

أال ينبغي أن تفرح، ألن ابن اللّـه        .  هو غناك وفوزك وأخوك    .مستقبل إال بيسوع احلي   
اشكر املسيح إلمتياز إميانك، اشكره     . وهب لك بره وحمبته، وشركته مع مجيع القديسني       

وافرح اآلن يف هذه الساعة، ويف كل أوان، ألن املوت ال يقـدر أن              . من صميم قلبك  
فإىل . م املسيح يطهرك وحيميك   وحىت يف اليوم األخري تظهر قديساً ألن د       . خيفض فرحك 

  مىت تتأخر يف االشتراك بفرح املسيح؟ 
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ومن يعش يف هذا اإلمتياز واعياً، يصبح لطيفاً وحليماً يف قلبه، ومتساحماً مع كل الناس،               
الرب وحده أصـبح    . واألمور الدنيوية صارت له ثانوية    . ألن فؤاده مفعم جبو السماء    

عند ذكر جميئه، عاملاً أن ظهور جمد اللّه واقف على          حمور تفكريه وهدف اشتياقه، فيبتهج      
  . عتبة عصرنا

وذه العبارة قرر برناجماً وموقفاً واجتاهاً      .  الرب قريب   :وأعلن بولس بسلطانه الرسويل   
فمستحيل للمرء من أن يعيش مع إنسان آخر يف اخلصام، وهو عـارف          . للكنيسة كلها 

، إن تيقن أن العامل يزول بضجيج يف نـار          ويضع قلبه على الغىن   . أن إتيان الرب قريب   
  . غضب اللّه

. وقد أعلن بولس هذه الكلمة قبل ألف وتسعمائة سنة تقريبـاً          . إن الرب يسوع قريب   
وعقربا الساعة الكونية قد اقتربا     . فكم باحلري لنا سبب أن نترقب يف كل ثانية وصوله         

بال ربك؟ كيف أمانتك جتـاه       هل أنت مستعد الستق     فبماذا تفكر؟ . من االلتقاء للتمام  
 هل سـارق أنـت أم أمـني يف           األموال واألشياء املوضوعة من اآلخرين يف حيازتك؟      

  . القليل؟ رتب أمورك إىل التمام قبل فوات األوان

. ومهوم الناس تظهر صغرية أمام احلدث العظيم، الذي جيمع كل طرق تـاريخ البـشر              
وهـو  . ا الرب وحيدين يف مشاكلنا الصغرية     ولكن رغم هذه املبادئ العظيمة، ال يتركن      

 فربـك    هل تصلي؟ . مينحنا منفذ الصالة اليت تشبه اتصاالً هاتفياً بني اإلنسان والسماء         
هـل  .  إن يسوع ال ينام، بل إن عيناه ترعيانك         كم مرة تصلي يف النهار؟    . يستمع لك 
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فالـصالة  . جلهتني عادة يف خمابرة هاتفية ال يتكلم إنسان واحد، بل من ا            تسمع صوته؟ 
وحنن جناوب على خطابه املعلن يف اإلجنيل، ونـصب مهومنـا           . احلقة هي مكاملة مع اللّه    

. وحدثه ألن يـسوع أخـوك     . فتكلم مع اللّه، كأنك تتكلم مع أبيك      . وخطايانا أمامه 
إعترف بآثامك جهراً وكامالً، وال تتراَء مبقاصد صاحلة، علماً أنك ال حتفظها، ألنـك              

فربك حيبك كما أنت، ويغيرك يف داخـل        . ب الغفران، وآمن بوعد تربيرك    فاطل. فاشل
فواظب على الصالة، ألن قوتنـا وطاقتنـا ال         . فيسوع يغري األحوال والناس   . أخالقك

فبدون الصالة،  . واملصلون هم املشتركون يف نصره    . املسيح هو املخلص  . تصلح إنساناً 
الصالة ألجـل اآلخـرين، وآمنـت       وإن استمررت طيل حياتك ب    . ال حركة إنتعاشية  

إن دعـاءك حيـرك ذراع القـدير،        . باستجابة طلباتك، تصبح من أعمدة هيكل الرب      
فال تنس الـشكر، ألن مواهـب       . ويسبب حركات يف السماء وجهنم وعلى األرض      

أسـجد لـه وافـرح يف       . وربك احملب هو أعظم كنوزك    . النعمة، أكثر بكثري مما تفكر    
فتستطيع العيش كطفل   . اج وال مباالة بنسبة صعوبات العامل     قد حررك إىل انفر   . حضوره

  هل تفرح؟ . إن ربك يأيت قريباً. أمام الوالد املسؤول، وكفىت يترقب قبول العبد القريب

 نشكرك أيها اآلب السماوي، ألنك سكبت فرحك بروحك القـدوس يف             :الصالة 
الثابـت والـشكر الـدائم      اغفر لنا حزننا ومهومنا الباطلة، وطهرنا لإلميـان         . قلوبنا

. واالبتهاالت الكثرية جلرياننا املنكوبني، لكي يشتركوا معنا بفرحك، ويثبتوا يف مسرتك          
  . ألنك أنت رجاؤنا، وجميء ابنك القريب قد غري اجتاه تفكرينا

  : السؤال
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  ما سبب فرح املسيحيني؟ -٢٩

   سالم الّله يحفظنا في فضائله -و 

)٩-٤:٤ (  

  . ه الَّذي يفُوق كُلَّ عقْلٍ يحفَظُ قُلُوبكُم وأَفْكَاركُم في الْمِسيحِ يسوعوسلَام اللّ‚٧: ٤

 ولكن البشر مضطربون ألم يعيشون يف ثورة         ! السالم السالم   :العامل يتقاتل ويصرخ  
وباحلقيقة ليس العلي مع األفراد والشعوب، مؤيداً لطرقهم العوجـاء، بـل            . ضد اللّه 

فغـضبه  . فكل خطية صغرية كانت أم كبرية هي تعد وحماربة للّه         . دك أيضاً ضدهم وض 
فالعامل كله يعصى   . وإمهال الوصايا يفسد الشعوب   . معلن على كل فجور الناس وإمثهم     

  . القدوس

فاملـسيح  . بل قدم للعصاة صلحه   . ولكن اللّه يف حمبته العظيمة مل يهلك الناس املتمردين        
واملقام من بني األموات قال بكلمتـه األوىل        . ني البشر واللّه  مات لكي ينتهي اخلصام ب    

  .  سالم لكم :بعد القيامة إن مثر موته قد نضج قائالً

فكما أن اللّه   . وهذا السالم اإلهلي، حتقق يف املسيحيني منذ حل الروح القدس يف قلوم           
أقنوم حيـب   إذ كل   . فال خصام يف وحدة الثالوث األقدس     . حمبة، هكذا هو سالم أيضاً    

وهذا الروح روح السالم واحملبـة      . اآلخر يف سالم كامل، بدون مترد، يف وحدة مقدسة        
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فاللّه نفـسه يـسكن     . والفرح، يثبت يف قلوب املؤمنني التابعي يسوع بإنكار أنفسهم        
  . فريتاح القلب املضطرب. فيهم

وحاً خملوقـاً   ألن الروح اإلهلي ليس ر    . وال عقل يف الدنيا يستطيع إدراك الروح القدس       
وحىت أفكار الفيلسوف العبقري ال شيء بنسبة روح اخلـالق          . حمدوداً كما يف اإلنسان   

والروح القدس يفحـص أعمـاق      . املعزي، الذي يؤكد لنا صلحنا مع اللّه يف ضمائرنا        
وال يستطيع إنسان النطق ذه احلقيقة، لوال أن        . الالهوت، ويعلن لنا أن القدوس أبونا     

  . «أبانا الذي يف السماوات» فمنا للصالة كأوالد روح الرب يفتح

ويـشحذ  . وكما ابتدأ روح اآلب واالبن فينا اإلميان واحلياة األبدية، هكذا حيفظنا فيها           
ضمائرنا، وميأل أذهاننا، ويغلب التقاليد اجلامدة، وحيفظ باب قلبنا ويراقـب األفكـار             

ا يف يـسوع، وجيعـل أمنياتنـا        فهو الذي يثبتن  . اخلارجة منه، ويقدس شعورنا الباطين    
  . وصلواتنا منسجمة بإرادة أبينا السماوي

فتـتغري  . وحلول روح اللّه يف املؤمنني باملسيح، هو الثورة الروحية العظيمة يف إمياننـا            
وقوته تدخلنا يف رحـاب     . صورة اإلنسان الساقط يف احلقيقة، ألن جوهر اللّه يشملنا        

  : يف رسالته إىل أهل فيليب هذه العبارة البارزة        فسبع عشرة مرة يستخدم بولس    . املسيح
. وقد وجد يف هذه الكلمات أصدق تعبري عما أنشأه الروح القدس فينـا          . «يف املسيح »

 اطلب من خملصك اليقني عن هذا السؤال، ليحـل           أو خارجه؟ « يف املسيح »هل أنت   
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ـ           . روحه فيك  ه بـشدة   وربك مستعد أن يباركك، وميألك بعنصر حمبته، إن طلبتـه من
  . ومواظبة، ألن املسيح مات متاماً هلذه الغاية، ليحل روح اللّه فينا وجيددنا ويقدسنا

ولقد كان بولس متيقناً إن سالم اللّه سيحفظ كنيسته يف فيليب، ويثبتـها يف املـسيح،                
فلم يتكل بولس على حماوالت الفيلبيني إلصالح أنفسهم، بـل اتكـل       . ويقدس النوايا 

فاتكل عليه أيـضاً، تـر أن       . ح، وقدرته املتحققة يف عمل روحه األمني      على أمانة املسي  
روح اللّه يغري ذهنك ويعمل يف قلبك، ويؤكد لك غفران اخلطايا، وحيذرك من اخلطايا،              

كمـا أنـه    . ويبكتك على كل ظلم، ويدفعك إىل سلوك طاهر، ويقويك ألعمال احملبة          
ريد أن تتسلم هـذا الـروح املبـارك،         هل ت . يكملك بالنعمة، وميألك مبلء سالم اللّه     

  وتستسلم له؟ 

 يا روح السالم النابع من قلب اآلب واالبن، تعال إىل أذهاننا وامأل قلوبنا،               :الصالة 
لنعرف املسيح خملصنا وحنمده طيلة حياتنا أغلب رواسب اخلطية فينا، لكـيال يفـصلنا         

كنا ألننا بدونك ال نستطيع     ال تتر . شيء عن اللّه، فنعيش يف انسجام معه وحنب أعداءنا        
ثبتنا يف الوحـدة مـع اإلخـوة    . أن نفعل شيئاً أنت واحد مع اآلب واإلبن، وال تنسنا  

  . ألننا ال نعرف احلياة إال فيك. واألخوات املولودين ثانية

  : السؤال

  ما هو سالم اللّه وماذا يعمل؟ -٣٠
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٨: ٤‚      قح وا هةُ كُلُّ موا الْإِخهرياً أَيأَخ            وا هلٌ، كُلُّ مادع وا هيلٌ، كُلُّ ملج وا هكُلُّ م ،
          نسح هيتا صكُلُّ م ،ِسرم وا هكُلُّ م ،رـي         -طَاهفَف ،حدإِنْ كَانَ ميلَةٌ وفَض تإِنْ كَان 

  . هذه افْتكروا

 حياـا اليوميـة،   أرشد بولس أعضاء كنيسة فيليب لتتحقق حمبة اللّه وفرحه وسالمه يف 
وأن يثبتوا يف جو السماء وسط فوضى دنيانا، فأرشدهم ليعيشوا مع الذين ال يعرفـون               

فبولس مل يرفض الفضائل اإلنسانية، ولكن أيضاً مل يأمر بتنفيذها بل           . املسيح وال حيبونه  
  . سوامتحنوا مقياس الناس، وقارنوا مبادئهم بأمثار الروح القد.  فكروا فيها أوالً :قال

مع العلم أن   . عادة يعرف الناس بعمق قلوم، ما هو حق وعادل وشريف وطاهر ونبيل           
وأما الفالسـفة   . بولس بدأ جدول الفضائل بكلمة احلق، أساس لكل الصفات احلسنة         

والشعراء ومؤسسو األديان فيطلبون أيضاً خبطب الهبة أن يعيش كل النـاس كرمـاء              
ألنه يوجد عادة حتت جلد     . تنفيذ مثلهم املتخيلة  ولكن ليس عندهم القوة ل    . ومستقيمني

  . اإلنسان املهذب، قلب معقد مفعم باخلطية والشهوات

ولكن املـؤمن   . وكل تربية حمترمة عالية، فإا رغم ذيبها ال تغري الشر داخل اإلنسان           
فـاملؤمن ال  . باملسيح حصل على قدرة من اللّه، لينفذ احملبة املبنية على فـرح الـسالم       

وإن سارع بكذبة بيضاء سهواً، يعترف ا أمام الذي كـذب عليـه، طالبـاً               . ذبيك
واملؤمن يف املسيح يبغض كل جنس ويبتعد عن الكالم البذيء، ويـدرب            . السماح منه 

وميـارس  . وهو أيضاً يرفض الظلم، وحيقق النظام مع النظافـة        . نفسه يف طهارة يسوع   
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وكذلك يقدر اجلمال والصالح والـصدق يف  . يةاالستقامة والنبل يف حياته البيتية واملهن 
فكل هذه الفضائل حتتاج إىل مترين،      . الكتب واجلرائد، ألنه حيمل جوهر السماء يف قلبه       

فقد قبل الفيلبيون مبادئ اجلـودة والطهـارة        . وال خترج يف يوم واحد من قلب املؤمن       
ولكن أكثر  . بدوافعهمحداً، ومسعوا عنه عدة مرات، حىت تيقنت عقوهلم وامتألت قلوم           

من ذلك، قد رأوا حتقيق ناموس احملبة بأعينهم، ألن الرسول جعل نفسه مقياساً للحيـاة               
 امتحنوا سلوكي كما قال سابقاً بالنسبة لفضائل حميطهم،          :ومل يقل ألصدقائه  . اجلديدة

  . بل أمرهم أن يفعلوا مثله

ورسله تبعوه بفرح   . د يف يسوع  وهذا اد جتس  . إن الفضائل احلقيقية هي ظل د اللّه      
فأصبح أعظم من   . وصار قدوة لكل املؤمنني   . ومتثلوا به، فاملسيح كان حاضراً يف بولس      

ألنه عمل ما قـال ومل يـتكلم        . كل الفالسفة، كأفالطون وأرسطو وزرادشت وغريهم     
هل صارت كلمة اللّه فيك جسداً أيضاً؟ هل أصبحت ممثل احلق والـصالح يف              . فقط

وهو مستعد أن يكمل إميانك لتنـضج       .  إن سالم اللّه يعمل بلطفه يف قلبك        كنيستك؟
  . مثار الروح القدس فيك، ليعم سالمك

اغفر لنـا تـصرفاتنا     .  أيها اآلب، حمبتك جتعلنا جنتهد لنتمم الفضائل احلسىن         :الصالة
احلمقاء، وامنحنا من حكمتك، لنستطيع متييز األفكار والتصرفات يف حميطنـا، لكـي             

وال ننكـر   . سجم مع الفضائل املقبولة عندك، رافضني الكذب والظلـم والنجاسـة          نن
قدسنا وثبتنا يف ابنـك، لكـي       . الصليب، ألن من املصلوب جتري قوة احملبة يف قلوبنا        

  . نصبح قدوة صاحلة للجميع حولنا، بدون رياء، ليتمجد امسك العظيم
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  : السؤال

   رسائل بولس إىل أهل فيليب؟ما هو التدرج يف الفضائل الذي ورد يف-٣١

 شكر الرسول للهبة المالية 

)٢٠-٤:١٠(  

ثُم إِني فَرِحت بِالرب جِداً لأَنكُم الْآنَ قَد أَزهر أَيضاً مرةً اعتناؤكُم بِي الَّـذي               ‚١٠: ٤
ني أَقُولُ من جِهة احتياجٍ، فَإِني قَد       لَيس أَ ‚١١. كُنتم تعتنونه ولكن لَم تكُن لَكُم فُرصةٌ      

      يها فا أَنياً بِمفكْتأَنْ أَكُونَ م تلَّمعلَ       ‚١٢. تفْـضتضاً أَنْ أَسأَي رِفأَعو عضأَنْ أَت رِفأَع .
أَجوع، وأَنْ أَستفْضلَ وأَنْ    قَد تدربت أَنْ أَشبع وأَنْ      ٹفي كُلِّ شيٍء وفي جميعِ الْأَشياِء       

قُصقَّوِينِي‚١٣. أَني يِسيحِ الَّذي الْمٍء فيكُلَّ ش يعطتأَس .  

فاسـتطاع  . فرح بولس الرسول دائماً حىت أثناء سجنه، ألن املسيح كان فرحه ومشسه           
ن أل. الرسول أن يستمر يف الفرح، سواء كان يف االضطهاد أو الشركة مع األصـدقاء             

وهكـذا مل يفارقـه     . فآمن به وبإرشاده املطلق يف كل دقيقة من حياتـه         . يسوع حياته 
  . سروره

ومل يعترب بولس هذا املال     . وأرشد املسيح أهل فيليب أن يرسلوا لبولس احملبوس هبة مالية         
فابتهج جداً ألجل منو مثار الروح      . بل فرح باعتناء املؤمنني به وحمبتهم النامية      . أهم شيء 
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فالنـضوج حيتـاج إىل وقـت       . وهذه احملبة أشبهت ازدهار زهور الربيع     . دس فيهم الق
  . وصرب

بل ينفذ أيضاً التضحية ألجل اآلخرين      . طوىب للذي ال يفتكر فقط خبالص نفسه متهلالً       
  . هل تعرف أخاً مؤمناً حمتاجاً؟ فساعده فوراً. ويعمل ما يقدره قلبه إليه

ملبشرين اليت تعارض مبادئ وتقاليد حياتنا املدنيـة        وفتح بولس قلبه لننظر إىل مدرسة ا      
ألن الروح  . فكان على الرسول أن يتعلم اجلوع والشبع، والصوم والقناعة        . مائة باملائة 

القدس دربه ليعيش يف كل الظروف بدون تذمر، وبدون أن يعتـرب التقـشف طريقـاً                
   .وفضالً للرب، فالصوم ال خيلصنا بل املسيح وحده الذي حيفظنا

فليس . ويف مدرسة إرشادات اللّه، تعلم الرسول أن يغلب أيضاً جتارب الغىن والرفاهية           
. متلك املال خطية، بل اخلطاة يتصرفون باملال بدون حمبة، وخارج إشراف الروح القدس            

وباألسـف ال تـدرب     .  الغىن والفقر   :إن شيئني يتطلبان منا فناً عظيماً وحكمة بالغة       
داب األوالد لكفاح البقاء، فيفشلون عادة بعالقتهم باملال وجتربة         املدارس والعلوم واآل  

وحيررنـا مـن    . أما املسيح فيعلمنا أن نرضى باجلوع ونرحم يف الغـىن         . الغىن أو الفقر  
الكربياء، لكيال نعترب امتالك املال أو عدم وجوده معنا مقياساً لقيمة حياتنا، ألن درجـة     

  .  واحملبة والرجاء، وليس بقيمة رصيدنا يف البنكقبولنا عند اللّه متعلقة باإلميان



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧٤

فمن تعلم يف مدرسة املسيح يستطيع أن يعيش غنياً أو فقرياً، ألنه قد حترر من مطاليـب    
فيحق له القـول    . فهو باحلقيقة متعلم إذ لديه قدرة ال توجد يف اآلخرين         . الدنيا وجتارا 
وعندئذ يقبل من يد ربه كل      . «أستطيع كل شيء يف املسيح الذي يقويين      »مع الرسول   

فتجري منه قوى وبركات كثرية، ألنـه قـد مـات           . ظروف احلياة بال مترد وال تذمر     
ألنانيته، وحي باملسيح الذي ينفذ سلطانه اإلهلي بواسطة صـلوات املـؤمنني وإميـام              

  . املشترك وشهادام القوية

ونقص املال وارتفاع األسعار     أيها الرب يسوع، قد تذمرنا كثرياً يف اجلوع           :الصالة 
علمنا التحرر من جتارب الفقر     . اغفر لنا طمعنا، ألنك أنت احلي وتعتين بنا       . واألمراض

إنـك ال   . والغىن، من مبادئ الرأمسالية والشيوعية، لنتقدس حقاً فيك، وخنترب قـدرتك          
  . تتركنا، بل تعتين بنا وحتفظنا ليالً اراً

  : السؤال

  سول الفرح وسط الغىن والفقر؟ ملاذا استطاع الر-٣٢

وأَنتم أَيضاً تعلَمونَ أَيها    ‚١٥. غَير أَنكُم فَعلْتم حسناً إِذ اشتركْتم في ضيقَتي       ‚١٤  :٤
 كَنِيسةٌ واحدةٌ   الْفيلبيونَ أَنه في بداَءة الْإِنجِيلِ، لَما خرجت من مكدونِيةَ، لَم تشارِكْنِي          

      كُمدحو متإِلَّا أَن ذالْأَخطَاِء وابِ الْعسي ح١٦. ف‚      مـلْتسضاً أَري أَيالُونِيكسي تف كُمفَإِن
ر لَيس أَني أَطْلُب الْعطيةَ، بلْ أَطْلُـب الثَّمـر الْمتكَـاث          ‚١٧. إِلَي مرةً ومرتينِ لحاجتي   
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ابِكُمسح١٨. ل‚     لْتفْضتاسٍء ويكُلَّ ش تفَيوتاس ي قَدنلكو .      ـنم إِذْ قَبِلْت لَأْتتام قَد
            اللّه دنةً عيضرولَةً مقْبةً مذَبِيح ،ةبطَي ةحائر ِسيمن ،كُمدنع ني ماَء الَّتيالْأَش ستودفْرأَب .

١٩‚فَي            وعسِسيحِ يي الْمف دجي الْمف اهنبِ غسبِح اجِكُميتي كُلَّ احلَأُ إِهل٢٠م‚  لّـهلو
رِيناهرِ الدهإِلَى د دجا الْمأَبِينو .نيآم .  

وكانت له  . شكر بولس أهل كنيسة فيليب ألجل التربعات املستمرة، اليت أرسلوها إليه          
لكن الفيلبيني  . بل تضحيام، وهو امتياز مل مينحه لكنائس أخرى       ثقة كبرية فيهم حىت ق    
. ورمبا أغنياء باملال، حىت وافق الرسول على قبول اهلبات املتعددة         . كانوا ناضجني باحملبة  

  . كأم تربعوا للمسيح شخصياً

 وقال إنه غري حمتاج وال يطلب املـال       . إمنا احتفظ أيضاً جتاه الفيلبيني باستقالله وفخره      
  . منهم، بل يفرح أن يرى التربعات مثاراً للروح القدس فيهم

وجتعل املوهوبني  . فليست حمبة املسيح أفالطونية أو عاطفية، بل عملية وتتحق بتضحيات         
  . ليت قلوبنا أكثر شفقة، فتتغري ميزانية أموالنا كلياً. شركاء املتضايقني

أليس عيباً أن بذر األفراد     . بريةوال بد أن احملبة تدفعك يف كنيستك إىل بذل تربعات ك          
 كم تدفع سنوياً مثنـاً       للسينما والطعم والرحالت أكثر مما يضحون خلدمات كنائسهم؟       

 وكم تـدفع     لكتبك املدرسية وتعتربها ضرورية، ألنك حتب الثقافة والتقدم يف احلياة؟         
ليوم لتصبح   ندعوك ا   ألجل الكتب اليت تفسر لك اإلجنيل وتشركك حبياة اللّه األبدية؟         
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ضع قربان شكرك، مناسباً للمواهب املاديـة والروحيـة         . شريكاً يف نفقات كنيستك   
بل قدم له محـداً وذبيحـة حـسب         . فال تسرق اللّه  . إنك مديون لربك  . املعطاة لك 

  . مسؤولية املؤمن الناضج

 وهذه التضحية تعين مثاراً روحية، إذ حيث ال يضحي األفراد يف الكنيسة، فهناك عالمة             
ضح على األقل عشرة باملائة من مدخولك كعطية مسرورة         . ملوت روحي وأنانية بشعة   

  . فتتعجب أي بركة متطر عليك وعلى بيتك. للّه طوعاً

لقد فهم القوانني   .  من هذه السنة رحبنا قليالً، فعلينا أن نضحي بأكثر          :قال تاجر مؤمن  
لكنـه  . ه كل شيء وهو غري حمتاج     إن للّ . التجارية يف السماء اليت تعارض مبادئ الدنيا      
  . فينتظر شكرك وتضحيتك. يفرح من كل عطية صادرة من قلب شفوق

ولكنه مل ينس أن يكتب رمسياً عن وصول املبلـغ          . وهكذا فرح بولس أيضاً ألجل املال     
  . الكامل، إلبراء مسلم املبلغ

، الذي حيول قلوب    ويف فرحه وشكره مل ينظر للعطية اللطيفة عينها، بل نظر إىل الوهاب           
وأدرك أن اهلبة ليست معطاة له أوالً، بل للّه مباشرة، وأن كـل             . الناس كجداول املياه  

ولكن مبا أن العلي رضي قبول العطية، هكـذا رضـي           . قرش مضحى به هو ملك اللّه     
  . بولس أيضاً، أن يتواضع ويقبل املساعدة
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فتأكد بولس  .  إهله الغين وملئه   ولكن بنفس الوقت انفجر منه فخره الرسويل، وعبر عن        
أن اآلب السماوي، يسر بة أهل فيليب، وسيمطر عليهم بالربكات املادية والروحيـة،             
ألن هذه هي فكرة اللّه أن نضحي، كما نرى يف املسيح الذي ضحى بنفـسه للخطـاة      

ما عنده،  فكم باحلري يباركنا اليوم بكل      . وقدرته الغري احملدودة  . فارتفع إىل اد اإلهلي   
  . أن متثَّلنا بسريته املضحية احلبية

كل غىن واء وجالل    . وهكذا رفع بولس عينيه يف اية رسالته إىل جمد الثالوث األقدس          
فمالك أيضاً هـو    . وسجود الرسول يشبه رجوع اهلبة إىل مصدرها      . خيص اآلب واالبن  

  ىت تدفع حقاً؟  أليس فيك حمبة اللّه؟ فم فمىت تسجد له، وتضحي بكنوزك؟. لربك

فساعدنا لكيال حنـسد أو     .  أيها اآلب، أنت متنحنا يومياً القوت والكسوة        :الصالة 
إمنا نثبت عبيد رمحتك، ونضحي بفـرح       . فال يصبح املال إهلنا   . نطمع، بل نعطي بسخاء   

فنتبعه أيـضاً إىل    . امألنا مبحبتك لكي نتبع املسيح يف بذل الذات واملال عملياً         . وحكمة
  . آمني. نك أنت ايد مع ابنك يف وحدة الروح القدساد، أل

  : السؤال

  ماذا تعلَّمت من حساب وشكر الرسول؟ -٣٣

  خاتمة الرسالة بالنعمة  
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)٢٣-٤:٢١(  

٢١: ٤      وعسِسيحِ يي الْميسٍ فدلَى كُلِّ قوا علِّمـي     . سعم ينةُ الَّذوالْإِخ كُملَيع لِّمسي .
٢٢‚ ع لِّمسي        رصقَي تيب نم ينا الَّذميلَا سو يِسنيدالْق يعمج كُمـا    ‚٢٣. لَينبـةُ رمنِع

كُميعمج عِسيحِ مالْم وعسي .نيآم .  

احملبة تبتهل ودي اهلدايا وتكتب الرسائل، لتربهن ذا عن نفسها للبعيدين، فيفرحـوا             
   .ويتشجعوا ويشتركوا يف الربكة

فطلب بولس من مستلمي رسالته أن يسلموا له على كل قديس يف املـسيح عنـدهم،                
الذي ثبت يف املسيح ونعمته، ليتأكد اجلميع بالوحدة الروحية، سواء كانوا مـسجونني             

 طبعاً ال تكون قديساً إن نظـرت إىل          فهل أنت قديس مرتبط مع املؤمنني؟     . أو أحراراً 
سيح، مينحك حقوقاً وقوى أبدية، وجيعل منـك        ولكن إن آمنت بامل   . ماضيك ونفسك 

  .  خلدمته وكل من خيدم الرب، هو ملكه املقدس املفروز. خادماً للّه

ولكننا ال نصلي ألجلك ونسلم عليك لوحدنا       . ونؤكد لك أننا نصلي ألجلك باستمرار     
. فقط، بل املسيح بالذات يعرفك ويشفع بك، فلتعرف يقيناً أنه يدفعنا لإلميان ألجلـك             

كما أنه يرشد مجيع القديسني ليصلوا ألجلك، ألن الرب علم يف صالته الربانية كـل               
أدرك أن مجيع القديسني    . فيضمونك يف صالم أيضاً   . «حنن»أتباعه أن يصلوا يف صيغة      

وإن غربت الشمس يف    . األحياء، يبتهلون ألجلك كل يوم ويف كل مكان على األرض         
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فسلـسلة الـصالة    . شرق على األخرى بنفس الوقت    منطقة من كرتنا األرضية، فإا ت     
  فهل أنت حلقة فيها؟ . املسيحية ال تنتهي

وشهد بولس خاصة أن بعض عبيد وأعوان القيـصر، آمنـوا باملـسيح وتقدسـوا يف                
ودخول اإلجنيل إىل حاشية اإلمرباطور يعترب عجيبة، ألم عاشـوا يف حمـيط         . سلوكهم

منون أدركوا املسيح رم، وتركوا إهلهم القـدمي إىل         فهؤالء املؤ . يكرم فيه القيصر كإله   
  . اللّه احلي بعزم وثبات، رغم خطر االضطهاد واجلو املخيف حوهلم

وهذا يؤكد لك أن ليس أحد يف حميطك أيضاً يقدر على معارضة ظفر اإلجنيل، رغم ما                
 القيـصر،   يف أيامنا ال يتذكر أحد    .  السلطات املضادة مللكوت اللّه مؤقتاً      ظهر من فوز  

  . ولكن ماليني املؤمنني باسم يسوع يعتربونه املخلص الوحيد. الذي تسلط أيام بولس

هذا الفرح الذي ال ينتج من تلقاء أنفسنا بل مـن           . وال تنس أننا مجيعاً يف سباق الفرح      
ويقدسـنا  . املسيح الذي يغطي ضعفنا بنعمته العظيمة، ويطهرنا بدمه كل يوم من آثامنا           

فاللّه القدوس قبلك، وإن تعبت أو وقعت فيوقفك على رجليك لتسري معنا            . إىل التمام 
  . يف موكب انتصار املقام من بني األموات

. وهـو خملـصك   . وهو ضامن إميانك، ويقوي رجاءك، ويسند حمبتك      . إن املسيح حي  
فيـزداد  . فانقل هذه النعمة إىل الكثريين، ليتغريوا ويثبتوا معنا يف حياة الثالوث األقدس           

  . يف عامل الشقاء السالم والفرح يف املسيح
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. ألنك فديتنا وثبتنا يف سرورك  .  أيها الرب يسوع املسيح، أنت سبب فرحنا        :الصالة
. بارك خصوصاً املنعزلني يف أمتنا، الذين ال يعرفون قديساً يف حميطهم          . وستكلمنا بالنعمة 

هم بامسك إىل األبـد،     طهر. كن قريباً هلم وصل فيهم ليختربوا قوتك املخلصة وحفظك        
  . آمني. لنعاين بعضنا بعضاً يف مسرة جمدك األبدي

  : السؤال

   ؟كيف تتعلق الكلمات الثالث ببعض، املسيح والنعمة والقديسني-٣٤

  المسابقة لرسالة فيلبي

  المسابقة  

 القراء األعزاء

) نداء الرجاء(نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West Germany 
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 أجب على هذه األسئلة لترسخ معلوماتك يف كتاب اللّه وتأخذ منا جـائزة              ،أيها األخ 
واحلد األدىن للنجاح هو أن جتيب على سبعة        . الكتاب الذي ختتاره من قائمة مطبوعاتنا     

  . وعشرين سؤاالً بصواب

 هذه الرسالة؟ مىت وأين كتب بولس 

 أسيس كنيسة فيليب؟احلوادث عند ت ماذا كانت أهم

 الرسالة؟ ما سبب وغاية هذه

 الرسالة على رسائل بولس األخرى؟ مباذا متتاز هذه

 ؟)و عبد املسيح) و يف املسيح) يسوع املسيح ماذا تعين العبارات

 البارزة يف الربكة الرسولية؟ ما هي املعاين

 بولس ألجل أهل فيليب األحباء؟ ما هو مضمون صالة

 وماذا صلى ألجلهم؟. فيليب كيف أحب بولس أهل

 السجن؟ ملاذا فرح الرسول يف
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 يف احملكمة سيكون له األفضل، مهما كان نوعية احلكم؟ ملاذا تيقن بولس أنه

 احلياة بالنسبة له أا املسيح؟ ملاذا مسى بولس

 كنيسته إىل الكفاح املسيحي؟ كيف أرشد بولس

 على وحدة القلوب واألفكار؟ كيف حنصل يف كنيستنا

 املسيح؟ اذا يعلمنا جتسدم

 ليسوع واللقب الفريد للّه واللذان تعترف ما كل كنيسة بفرح؟ ما هو االسم األعلى

 إمتام خالصنا خبوف ورعدة ما دام قد أكمله يسوع على الصليب؟ ملاذا جيب علينا

 الناس أن يعملوا كل شيء بال دمدمة وال جمادلة؟ ملاذا طلب بولس إىل

 قتله بالسيف خلدمة الكنيسة؟ كيف اعترب الرسول

 البارزة يف تيموثاوس؟ ما هي الصفات

 منحها بولس ألبفرودتس؟ ما هي األلقاب اليت

 ؟«إفرحوا يف الرب» أن يأمرنا  كيف يستطيع الرسول
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 معلمي اخلتان كالباً؟ ملاذا مسى بولس

 ظهور املسيح له وبعد ظهوره؟ ماذا كان بولس قبل

 ؟باملسيح ماذا يتضمن إمياننا

 الكمال عند املسيحيني؟ ماذا يعين فكر

 السلوك مهمة أكثر من شهادة كالمك؟ ملاذا تكون شهادة

 بأجسادنا البشرية وكيف حيقق مقاصده؟ ما هدف املسيح

 الوحدة يف الكنيسة؟ كيف حنافظ على

 املسيحيني؟ ما سبب فرح

 وماذا يعمل؟ ما هو سالم اللّه

 سائل بولس إىل أهل فيليب؟بالفضائل الذي ورد يف ر ما هو التدرج

 الفرح وسط الغىن والفقر؟ ملاذا استطاع الرسول

 وشكر الرسول؟ ماذا تعلمت من حساب
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  الثالث ببعض، املسيح والنعمة والقديسني؟ كيف تتعلق الكلمات


