
  ِرسالَةُ بولُس اَلرسوِل ِإىل أَهِل ِفيِلـبي
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: بولُس وتيموثاوس عبدا يسوع املَسيِح، إىل مجيِع الِقديسني يف املَسيِح يسوع، الَّذين يف فيِلبي، مع أساِقفٍَة وشماِمسٍة1
 .ِنعمةٌ لكُم وسالم ِمن اِهللا أبينا والرب يسوع املَسيِح2

  الةشكر وص
3 اكُمكُلّ ِذكري إي إهلي ِعند ٍح، 4أشكُربفَر ةَ ألجِل مجيِعكُما الطَّلبمقَديت، ما يف كُلّ أدعي5دائم كَِتكُمشارِب مبلس

. وِم يسوع املَسيِحواِثقًا ذا عيِنِه أنَّ الَّذي ابتدأَ فيكُم عمالً صاِلحا يكَملُ إىل ي6. يف اإلجنيِل ِمن أوِل يوٍم إىل اآلنَ
كما يِحق يل أنْ أفتِكر هذا ِمن ِجهِة مجيِعكُم، ألني حاِفظُكُم يف قَليب، يف وثُقي، ويف املُحاماِة عن اإلجنيِل وتثبيِتِه، 7

. اِء يسوع املَسيِحفإنَّ اَهللا شاِهد يل كيف أشتاق إىل مجيِعكُم يف أحش8. أنتم الَّذين مجيعكُم شركائي يف النعمِة
حتى تميزوا اُألمور املُتخاِلفَةَ، لكَي 10أنْ تزداد محبتكُم أيضا أكثَر فأكثَر يف املَعِرفَِة ويف كُلّ فهٍم، : وهذا أُصلّيِه9

  . املَسيِح، ملَجِد اِهللا وحمِدِهمملوئني ِمن ثَمِر الِبر الَّذي بيسوع11تكونوا مخِلصني وبال عثرٍة إىل يوِم املَسيِح، 
  قيود بولس أدت إىل نشر اإلجنيل

حتى إنَّ وثُقي صارت ظاِهرةً يف 13ثُم أُريد أنْ تعلَموا أيها اإلخوةُ أنَّ أُموري قد آلَت أكثَر إىل تقَدِم اإلجنيِل، 12
عِة ويف باقي األماِكِن أمج14. املَسيِح يف كُلّ داِر الِوالي ِرئونَ أكثَرجتثُقي، يبو بم واِثقونَ يف الرِة، وهاإلخو وأكثَر

فهؤالِء 16. أما قَوم فعن حسٍد وِخصاٍم يكِرزونَ باملَسيِح، وأما قَوم فعن مسرٍة15. على التكَلِّم بالكَِلمِة بال خوٍف
نادونَ باملَسيِح ال عن إخالٍص، ظانٍب يثُقي ضيقًاعن حتَزضيفونَ إىل وُم يأ ي 17. نيأن ٍة، عاِلمنيبحعن م وأولئك

بل . فماذا؟ غَري أنه على كُلّ وجٍه سواٌء كانَ بِعلٍَّة أم حبق ينادى باملَسيِح، وذا أنا أفرح18. موضوع ِحلمايِة اإلجنيِل
حسب 20يل إىل خالٍص بطَلبِتكُم ومؤازرِة روِح يسوع املَسيِح، ألني أعلَم أنَّ هذا يؤولُ 19. سأفرح أيضا

انِتظاري ورجائي أني ال أُخزى يف شيٍء، بل بكُلّ مجاهرٍة كما يف كُلّ حٍني، كذلك اآلنَ، يتعظَّم املَسيح يف 
ولكن إنْ كانِت احلياةُ يف 22. وت هو ِربحألنَّ يلَ احلياةَ هي املَسيح وامل21. جسدي، سواٌء كانَ حبياٍة أم مبوٍت

يلَ اشِتهاٌء أنْ أنطَِلق وأكونَ مع : فإني محصور ِمن اِلاثنِني23! اجلَسِد هي يل ثَمر عملي، فماذا أختار؟ لَست أدري
نا واِثق ذا أعلَم أني أمكُثُ وأبقَى فإذ أ25. ولكن أنْ أبقَى يف اجلَسِد ألزم ِمن أجِلكُم24. املَسيِح، ذاك أفضلُ ِجدا

لكَي يزداد افِتخاركُم يف املَسيِح يسوع يفَّ، بواِسطَِة حضوري 26مع مجيِعكُم ألجِل تقَدِمكُم وفَرِحكُم يف اإلمياِن، 
كُما ِعندأيض.  

27ى إذا ِجئتإلجنيِل املَسيِح، حت ِحقفقط عيشوا كما ي  ،كُمتونَ يف روٍح ورأيتتثب كُمأن كُمأُمور عا أمسغائب أو كُنت
غَري مخوفني بشيٍء ِمن املُقاِومني، األمر الَّذي هو هلُم بينةٌ 28واِحٍد، مجاِهدين معا بنفٍس واِحدٍة إلمياِن اإلجنيِل، 

 وِهب لكُم ألجِل املَسيِح ال أنْ تؤِمنوا بِه فقط، بل أيضا أنْ ألنه قد29 .للهالِك، وأما لكُم فللخالِص، وذلك ِمن اِهللا
  .إذ لكُم اِجلهاد عينه الَّذي رأيتموه يفَّ، واآلنَ تسمعونَ يف30َّ. تتألَّموا ألجِلِه

  



 
  اتضاع املسيح

2 
إنْ كانت أحشاٌء ورأفَةٌ، . كَةٌ ما يف الروِحإنْ كانت شِر. إنْ كانت تسليةٌ ما للمحبِة. فإنْ كانَ وعظٌ ما يف املَسيِح1
ال شيئًا 3فتمموا فرحي حتى تفتِكروا ِفكرا واِحدا ولكُم محبةٌ واِحدةٌ بنفٍس واِحدٍة، مفتِكرين شيئًا واِحدا، 2

ال تنظُروا كُلُّ واِحٍد إىل ما هو 4. مبتحزٍب أو بعجٍب، بل بتواضٍع، حاِسبني بعضكُم البعض أفضلَ ِمن أنفُِسِه
الَّذي إذ 6: فليكُن فيكُم هذا الِفكر الَّذي يف املَسيِح يسوع أيضا5. لنفِسِه، بل كُلُّ واِحٍد إىل ما هو آلخرين أيضا

ذًا صورةَ عبٍد، صائرا يف ِشبِه لكنه أخلَى نفسه، آِخ7. كانَ يف صورِة اِهللا، مل يحِسب خلسةً أنْ يكونَ معاِدالً ِهللا
لذلك رفَّعه اُهللا أيضا، 9. وإذ وِجد يف اهلَيئَِة كإنساٍن، وضع نفسه وأطاع حتى املوت، موت الصليِب8. الناِس

على األرِض ومن حتت األرِض لكَي جتثو باسِم يسوع كُلُّ ركبٍة ِممن يف السماِء ومن 10وأعطاه امسا فوق كُلّ اسٍم 
  .ويعتِرف كُلُّ لساٍن أنَّ يسوع املَسيح هو رب ملَجِد اِهللا اآلِب11

  أضيئوا يف العامل
12 كُمالصا يف غيايب، متّموا خضوري فقط، بل اآلنَ باألولَى ِجدكُلَّ حٍني، ليس كما يف ح مائي، كما أطَعتإذًا يا أِحب

ِافعلوا كُلَّ شيٍء بال دمدمٍة 14. ألنَّ اَهللا هو العاِملُ فيكُم أنْ تريدوا وأنْ تعملوا ِمن أجِل املَسرِة13، خبوٍف وِرعدٍة
لكَي تكونوا بال لوٍم، وبسطاَء، أوالدا ِهللا بال عيٍب يف وسِط جيٍل معوٍج وملتٍو، تضيئونَ بينهم 15وال مجادلٍَة، 
. متمسكني بكَِلمِة احلياِة الفِتخاري يف يوِم املَسيِح، بأني مل أسع باِطالً وال تِعبت باِطال16ً.  العالَِمكأنواٍر يف

17عنيأمج معكُم حوأفر رِتِه، أُسوِخدم ِة إمياِنكُما على ذَبيحأيض ِكبأنس ين وإنْ كُنتيِنِه كونوا 18. لكنذا عو
سرورينم معيأنتحوا ما وافرأيض .  

  تيموثاوس وأبفرودتس
19أحوالكُم فترفسي إذا عن تطيب لكَي سا تيموثاوسريع أنْ أُرِسلَ إلَيكُم سوعي بي أرجو يف الرألنْ 20. على أن

نفُِسِهم ال ما هو ليسوع اجلميع يطلُبونَ ما هو أل إذ21ليس يل أحد آخر نظري نفسي يهتم بأحواِلكُم بإخالٍص، 
هذا أرجو أنْ أُرِسله أولَ ما 23. وأما اخِتباره فأنتم تعِرفونَ أنه كولٍَد مع أٍب خدم معي ألجِل اإلجنيِل22. املَسيِح

ِم أنْ أُرِسلَ إلَيكُم ِزولِكني حِسبت ِمن الال25 .وأِثق بالرب أني أنا أيضا سآيت إلَيكُم سريعا24. أرى أحوايل حاالً
إذ كانَ مشتاقًا إىل مجيِعكُم 26. أبفروِدتس أخي، والعاِملَ معي، واملُتجند معي، ورسولكُم، واخلاِدم حلاجيت

س إياه وحده بل إياي ولي. فإنه مِرض قريبا ِمن املوِت، لكن اَهللا رِحمه27. ومغموما، ألنكُم ِمسعتم أنه كانَ مريضا
فأرسلته إلَيكُم بأوفَِر سرعٍة، حتى إذا رأيتموه تفرحونَ أيضا وأكونُ أنا أقَلَّ 28. أيضا لئالَّ يكونَ يل حزنٌ على حزٍن

جِل عمِل املَسيِح قارب املوت، ألنه ِمن أ30. فاقبلوه يف الرب بكُلّ فرٍح، وليكُن ِمثلُه مكَرما ِعندكُم29. حزنا
  .مخاِطرا بنفِسِه، لكَي يجبر نقصانَ ِخدمِتكُم يل

  



  
  ال اتكال على اجلسد

3 
1بحوا يف الريت، افرا يا إخوةٌ. أخرينما لكُم فهي مؤثَقيلَةً، وأم علَي تلَيس ةُ هِذِه اُألموِر إلَيكُماُنظُروا 2. ِكتاب

الِكالب .رلَةَ الشانظُروا فع .3. انظُروا القَطع ،سوعيف املَسيِح ي ِخرفتوِح، وناَهللا بالر دعبن اِخلتانَ، الَّذين حننا نألن
. فأنا باألولَىإنْ ظَن واِحد آخر أنْ يتِكلَ على اجلَسِد . مع أنَّ يل أنْ أتِكلَ على اجلَسِد أيضا4. وال نتِكلُ على اجلَسِد

5نيالِعرباني ِعرباينٌّ ِمن ،ِسبِط بنيامني ِجنِس إسرائيلَ، ِمن ختونٌ يف اليوِم الثّاِمِن، ِمنِة اِخلتاِن مِجه ِة . ِمنِجه ِمن
يسياموِس فرِة6. النريِة الغِجه ِة: ِمنالكَنيس ضطَِهداموِس. مالَّذي يف الن ِة الِبرِجه لكن ما كانَ يل 7. بال لوٍم: ِمن

بل إني أحِسب كُلَّ شيٍء أيضا خسارةً ِمن أجِل فضِل معِرفَِة املَسيِح 8. ِرحبا، فهذا قد حِسبته ِمن أجِل املَسيِح خسارةً
وأوجد فيِه، وليس يل بري 9يح، يسوع ربي، الَّذي ِمن أجِلِه خِسرت كُلَّ األشياِء، وأنا أحِسبها نفايةً لكَي أربح املَس

ألعِرفَه، وقوةَ قيامِتِه، وشِركَةَ آالِمِه، 10. الَّذي ِمن الناموِس، بل الَّذي بإمياِن املَسيِح، الِبر الَّذي ِمن اِهللا باإلمياِن
  . لَعلّي أبلُغُ إىل قيامِة األمواِت11متشبها مبوِتِه، 

  السعي حنو اهلدف
أيها 13. ني قد ِنلت أو ِصرت كاِمالً، ولِكني أسعى لَعلّي أُدِرك الَّذي ألجِلِه أدركَين أيضا املَسيح يسوعليس أ12

كتي قد أدرفسي أنن أحِسب ةُ، أنا لَستا. اإلخويئًا واِحدلُ شي أفعى ما هو وراُء: ولِكنإىل ما هو  إذ أنا أنس دوأمت
،ام14قُدأسعسوعليا يف املَسيِح يِة اِهللا الععوعالَِة دِض ألجِل جرالغ حوا، وإِن 15. ى نِمن الكاِملني هذا مجيع ِكرفتفلي

 وأما ما قد أدركناه، فلنسلُك حبسِب ذلك القانوِن عيِنِه، ونفتِكر16. افتكَرتم شيئًا ِخبالِفِه فاُهللا سيعِلن لكُم هذا أيضا
هينذلك ع.  

ألنَّ كثريين 18. كونوا متمثّلني يب معا أيها اإلخوةُ، والِحظوا الَّذين يسريونَ هكذا كما نحن ِعندكُم قُدوة17ٌ
ن ِنهايتهم الَّذي19يسريونَ ِممن كُنت أذكُرهم لكُم ِمرارا، واآلنَ أذكُرهم أيضا باكيا، وهم أعداُء صليِب املَسيِح، 

فإنَّ سريتنا نحن هي يف 20. اهلَالك، الَّذين إهلُهم بطنهم ومجدهم يف ِخزِيِهِم، الَّذين يفتِكرونَ يف األرضياِت
 ،املَسيح سوعي با هو الرلّصخم ِظرنتا نماواِت، الَّيت ِمنها أيضِد21السسكلَ جش ريغِعنا ليكونَ على الَّذي سيتواض 

  .صورِة جسِد مجِدِه، حبسِب عمِل اسِتطاعِتِه أنْ يخِضع لنفِسِه كُلَّ شيٍء
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  .إذًا يا إخويت األِحباَء، واملُشتاق إليِهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا يف الرب أيها األِحباُء1

  حنصائـ



2ةَ وأطلُبإىل أفودي أطلُببا يف الرا واِحدِكرا ِفكرريكي 3.  إىل ِسنتيخي أنْ تفتا، يا شأيض أنت أسألُك معن
املُخِلص، ساِعد هاتِني اللتِني جاهدتا معي يف اإلجنيِل، مع أكليمندس أيضا وباقي العاِملني معي، الَّذين أمساؤهم يف 

  .ِسفِر احلياِة
4بحوا يف الراِافرحوا:  كُلَّ حٍني، وأقولُ أيضاِس5. افرمجيِع الن عروفًا ِعندم كُمِحلم كُنلي .قريب بال 6. اَلر

وسالم اِهللا الَّذي يفوق كُلَّ  .7تموا بشيٍء، بل يف كُلّ شيٍء بالصالِة والدعاِء مع الشكِر، لتعلَم ِطلباتكُم لَدى اِهللا
  .ظُ قُلوبكُم وأفكاركُم يف املَسيِح يسوععقٍل، يحفَ

أخريا أيها اإلخوةُ، كُلُّ ما هو حق، كُلُّ ما هو جليلٌ، كُلُّ ما هو عاِدلٌ، كُلُّ ما هو طاِهر، كُلُّ ما هو مِسر، كُلُّ ما 8
 تعلَّمتموه، وتسلَّمتموه، وِمسعتموه، ورأيتموه وما9. صيته حسن، إنْ كانت فضيلَةٌ وإنْ كانَ مدح، ففي هِذِه افتِكروا

الِم يكونُ معكُمالس لوا، وإلهيفَّ، فهذا افع.  
  الشكر على عطاياهم

كُم ثُم إني فِرحت بالرب ِجدا ألنكُم اآلنَ قد أزهر أيضا مرةً اعِتناؤكُم يب الَّذي كنتم تعتنونه، ولكن مل تكُن ل10
َِضع �أعِرف أنْ أت12. ليس أني أقولُ ِمن ِجهِة احتياٍج، فإني قد تعلَّمت أنْ أكونَ مكتفيا مبا أنا فيِه11. فُرصةٌ

يف كُلّ شيٍء ويف مجيِع األشياِء قد تدربت أنْ أشبع وأنْ أجوع، وأنْ أستفِضلَ وأنْ . وأعِرف أيضا أنْ أستفِضلَ
يينأ13. أنقُصقَويٍء يف املَسيِح الَّذي يكُلَّ ش طيعيف ضيقَيت14. ست مكترا إذ اشتنسح ملتفع كُمأن 15. غَري موأنت

أيضا تعلَمونَ أيها الفيِلبيونَ أنه يف بداَءِة اإلجنيِل، لَما خرجت ِمن مِكدونيةَ، مل تشاِركين كنيسةٌ واِحدةٌ يف ِحساِب 
كُمم وحدطاِء واألخِذ إالَّ أنتيت16. العِني حلاجترةً ومرم إلَي ملتا أرسيف تسالونيكي أيض كُمي 17. فإنليس أن

ِحلساِبكُم كاِثراملُت رالثَّم ةَ، بل أطلُبطيالع 18. أطلُبلتفضيٍء واستكُلَّ ش وفَيتي قد استإذ . ولِكن ألتقد امت
  قَِبلت ِمن أبفروِدتس األشياَء 

 
فيمُأل إهلي كُلَّ احتياِجكُم حبسِب ِغناه يف 19. الَّيت ِمن ِعنِدكُم، نسيم رائحٍة طَيبٍة، ذَبيحةً مقبولَةً مرضيةً ِعند اِهللا

سوع20. املَجِد يف املَسيِح ياِهرينهِر الدإىل د وِهللا وأبينا املَجد .آمني.  
  حتيات ختامية

21سوعيٍس يف املَسيِح يعي. سلّموا على كُلّ ِقدم ةُ الَّذيناإلخو علَيكُم لّمسوال 22. ي يسنيالِقد مجيع علَيكُم لّمسي
ريِت قَيصب ِمن ما الَّذيننا23. سيبةُ رِنعم املَسيِح مع مجيِعكُم سوعي .آمني. 


