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حٍث كاٌت هًاك عالقة خاصة ألٌه ، كتب بولس الرسول تحٍة رقٍقة إلى كًٍسة فٍلبً 

( . و كتب بولس  44 -66:  61اشتراك ٌف تأسٍس هزه الكًٍسة.  َهكًك أى تقرأ هزا ٌف ) أع 

الرسالة ولٍئة بالفرح الزي عرفه بولس  الرسول هزه الرسالة ٌف السجي و رغن هزا فإى

و هزا َختلف عي كثٍر  ،الرسول ٌف الهسٍح . وال َبذو أى هًاك وشاكل كبٍرة َرغب ٌف تًاولها 

كأى َشكرهن وثالً على وساٌذتهن له و  ،وي رسائله األخرى . وهو هًا َكتب ألسباب شخصٍة 

 َشرح لهن و َشرح لهن عودة أبفرودتس .  
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عًذوا حٍث إٌهها كاٌا وعاً ، ركر بولس الرسول تلهٍزه تٍهوثاوس ٌف تحٍته االفتتاحٍة 

تأسست هزه الكًٍسة . و قذ بذأ بالصالة ألجل الكًٍسة حتى تهتلىء بالهحبة و الرجاء و 

 الشكر و الفرح .

 

كتب الطلبات التً طلبها بولس الرسول مه هللا لل شػب . ماهو أساس ثقته بالوسبة ا

 لمستقبل هؤالء الؤموٍه ؟

َُػذ المؤمه بالمسٍح لٍوم مجًء الرب َسوع ؟     كٍف 

 ما هً أسباب فرح بولس الرسول بالرغم مه ظروفه ؟  

كتب فائمة باتج    اهات و مفاهٍم بولس الرسول ؼه الحٍاة و الموت . ا

 كٍف تقارن أولوَاتك بأولوَاته ؟  مارا َخبرك رلك ؼه أولوَاته ؟     

 

أعذ فحص 20:  50" أٌتن قصذتن ٌل شراً . أوا هللا فقصذ به خًٍرا " ) تك قال َوسف إلخوته    )

ألجل كًٍستك الٍوم و أستخذم  صلً  ،( و ٌف ضوء إجابتك على السؤال األول  66 -3) األعذاد 

 هزه الصالة كهثال .

 

ى عام فهً تصف كل الهؤوًٍي و توكذ على كاى لها وعً   كلهة  " قذَسٍي "

 كوٌهن وفروزَي لخذوة الرب . 
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( كاٌت  2:  4َبذو أى االٌقسام كاى َتسلل إلى هزه الكًٍسة و َهذد ازدهارها , اٌغر ) ٌف 

هن بولس الرسول أى ( . لقذ طلب وً 34 – 22:  6الكًٍسة تهر بوقت وعاٌاة و ألن   ) ٌف 

و َضع أواوهن وثال الرب َسوع  ،َتخلوا عي كبرَائهن و َتعهلوا أى َفكروا كشخص واحذ 

  الهسٍح و اتضاعه .

كتب قائمة بالطف  ات التً أظهرها الرب َسوع المسٍح ؟ كٍف َؤثر مثاله ؼلى تطرفاتوا ؟ ا

 مارا َػوً أن ىتمم خالظوا ؟

َتكلم الكتاب ؼه الخالص كػملٍة تبذأ وتستمر حتى َتحول اإلىسان شٍئاً فشٍئاً للتشبه  

 بالرب َسوع المسٍح ؟ 

إلىجٍل ماهً الخطوات اإلَجابٍة التً َمكه أن ىتخذها حتى ىكون متأكذَه اىوا ىحٍا كما َحق 

 ( ؟77: 1َسوع المسٍح ) ٌف 

كتب األسباب التً ركرها بولس الرسول ألهمٍة اتحاد المؤموٍه . ماهً اإلمكاىٍات المتاحة   ا

 لوا حتى ىحقق رلك ؟ 

 صل   ،ألجل الحفاظ على الوحذة ٌف كًٍستك . إرا كاٌت هًاك وشكالت وعٍتة تعرفها  صل  

 حتى ُتحسن ٌف أسرع وقت .

كبروعتهًذا على قوة هللا الهتاحة لك  واهو التصرف الزي َهكي أى تتخزه حتى تحقق وحذة أ

 ) كي وحذًدا بقذر الهستطاع ( .   ؟ 

   هو أى تعرف أى َسوع الهسٍح هو رب . ،إى الحقٍقة األساسٍة لكل اإلَهاى و الشركة 
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   صورة " "                            تػوً طبٍػة هللا ولٍس فقط المظهر الخارجً .    كلمة

المسٍح َسوع أظبح إىساىاً ولكوه لم َفقذ أَة ظفة مه ظفاته اإللهٍة بسبب هزا   

 التجسذ .

هو إىقار هللا لإلىسان مه الخطٍة و الموت بواسطة موت الرب       "خالصكن "

 َسوع المسٍح الزي ُدفغ كثمه ؼقاب الخطٍة . 
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 ،  بعذ أى تكلن الرسول بولس عي الرجوع الوشٍك الثًٍي وي أصذقائه القذاوى إلى فٍلبً

   و استخذم ٌفسه كهثال للتوضٍح .  ،َكهل ٌصائحه عي الحٍاة الهسٍحٍة و كٍف ٌعٍشها 

   وي الهحتهل أى َكوى بولس الرسول قذ سهع عي وجهوعة وعروفة باسن " الهتهودَي " 

           و لقذ كاى بولس الرسول َغضب وي هزه الهجهوعة ألٌهن ًَاقشوى و َقولوى  ،ٌف فٍلبً 

  بأى اإلَهاى بالهسٍح َسوع َجب أى َعضذ ببعض الههارسات الٍهودَة كالختاى .

تً كل مه تٍموثاوس و أبفرودتس َمكوك أن تلمح مه الوظرة السرَػة المختطرة لشخطٍ  

كتب ؼه الطفات و الفضائل  7شٍئاً مه طباؼهم . استخذام إجابتك ؼلى ) سؤال  ( باألمس و ا

 التً َتطف بها هزان الرجالن . 

ماهً األسباب التً تجػل بولس الرسول َمكه أن " َتكل ؼلى الجسذ " هل َمكوك أن  

                                                                                         تفكر ٌف أمور مػاظرة مماثلة َػتمذ ؼلٍها الواس الٍوم بذالً مه هللا ؟              

مثال : ما الزي َموحك مكاىة ضمه أظذقائك و زمالئك ؟ هل هً الؤهالت ؟ أم المواهب ؟ أم 

 اإلىجازات أم الوشأة و التربٍة؟ أم المظهر الحسه ؟ أم الػالقة مغ الرب َسوع المسٍح ؟ 

َهكي أى ًَال أحذ تأًٍَذا وي هللا وعتهذعلى إٌجازاته الشخصٍة . إى أفضل سلوك عًذ  ال

 اإلٌساى ال َعًً شًٍئا إرا وا قورى بالحٍاة التً َهًحها الرب َسوع . 

، قارى حٍاتك بحٍاة بولس الرسول . اقض وقتا أطول وي الوقت الهعتاد ٌف الصالة الٍوم 

 لترى إى كًت تحسب كل شًء خسارة ألجل َسوع الهسٍح . 

" كالب " لها ؼالقة بالشراسة و المقاومة لإلىجٍل  ( كلمة  7:  3)    
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ا فهزا جاٌب  ًٍ و أى تعٍش الحٍاة الهسٍحٍة و تًهو فٍها فهزا جاٌب آخر .  ،أى تكوى وسٍح

 تًا بالتذرَج . و لكي ٌف هللا تتغٍر حٍا ،فإرا اعتهذٌا على قوتًا َصبح األور شٍئاً وستحٍالً 

كتب الػوامل التً تجػلك ترَذ أن تومو كشخض مؤمه    ثم كّون مه هزه الػوامل التً  ،ا

 كتبتها قائمة باألشٍاء التً تذفػك و تحركك كمؤمه . ما هً توقػاتك و اهتماماتك ؟      

 ؼلى الوقٍض مما سبق ؟ ماهً األشٍاء التً َجب أن توساها ؟

( ؟ ٌف أي المجاالت َختلف المؤموون ؼه  11:  3ماهً ىوؼٍة الواس الموظوفة ٌف ) ٌف   

 هؤالت ؟ 

   األمر بجذَة .؟   اقضً وقًتا لتفكر ٌف هزا  كٍف تؤثر هزه األولوَات ٌف تطرفاتك الٍومٍة 
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 جه و َػاٌي مه االضطهاد و الرفض ،إىها حًقا كلمات مذهشة لشخض ٌف الس    

الفرح . و لكه بولس الرسول كان ؼلى الػكس َمتلىء ب ،فالكثٍر مه الواس قذ َشػرون بالمرارة 

    فهو َفرؽ ىفسه مه كل اهتماماته و َسمح لله أن َمأله بقوته ،فذراسة الٍوم تحكً لوا هزا السر 

 فالرسول بولس ال َػٍش أو َستغرق ٌف التفكٍر ٌف المشاكل و لكوه َفكر ٌف الفرح . 

 جاالت اآلتٍة :م( . ما الفرق الزي َحذث ؼوذما تػرف هللا ٌف ال 73 -7:  4اقرأ ) ٌف   

 ٌف اتجاهاتك ىحو الغوً و الفقٍر ؟   ٌف ؼالقاتك مغ اآلخرَه ؟                  

   ( َقول بولس الرسول  4:  4) ٌف   

كتب بكلماتك  7 -5:  4استخذم ) ٌف   لمارا استطاع بولس الرسول أن َفرح ؟  ،( و ا

 

كتب كل األشٍاء التً ركرها   إن استخذام الػقل َلػب دوًرا متمًٍسا ٌف الحٍاة المسٍحٍة . ا

 أىه مه المهم أن تستخذم ؼقلك ؟ و لمارا تظه  ،بولس الرسول لتفكر فٍها 

 ما الزي َمكه أن َفػله هللا ٌف حٍاتوا الفكرَة ؟ 

" ال تهتهوا بشًء بل ٌف كل شًء بالصالة و الذعاء وع الشكر لتعلن طلباتكن لذى هللا . 

 (  7 – 6:  4وسالم هللا الزي َفوق كل عقل َحفع قلوبكن و أفكاركن ٌف الهسٍح َسوع " ) ٌف 

ا  ًٍ بأى تشكر هللا و أى تكشف له عي كل  ،بعذ أى تحفع هزه األعذاد حاول أى تطبقها عهل

  قلقك و طلباتك ثن تتركها ٌف َذَه .

 

 



8 
 

( تػتبر أؼذاًدا مػروفةجًٍذا لوا لزلك فهً تستحق أن  11 – 6:  7ٌ إن األؼذاد الزكورة ٌف ) ف   

 تحفظ أو أن تلحه للترتٍم. حاول أًَضا أن تحلل هزه األؼذاد مستخذًما أي كتاب تفسٍر . 

ما هو الفرح ؟ هل هو شًء مختلف ؼه السػادة ؟ ما هو مطذر الفرح ؟ كٍف َمكه أن   

ا األسبوع . اقرأ رسالة فٍلبً ىطبح فرحٍه ؟ ابذاْ ٌف حل هزه األسئلة مستخذًما ما كتبته خالل هز

"" الفرح   مرة أخرى وضغ خًطا تحت كل ركر لمشاؼر الفرح أو االبتهاج و َمكوك أن تذرس كلمة 

 ٌف قاموس الكتاب المقذس .

كثر    ابحث ؼه مػاٌي أ   لٍعلن العالن أٌك أرسلتًً "  ،واحًذا كها أًٌا ٌحي واحذ " لٍكوٌوا 

                            للوحذة مغ الرب َسوع أو اآلخرَه مه خالل دراستك لرسائل بولس الرسول . 

 ) استخذام فهرس الكتاب المقذس ( . 

 


