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حق چاپ ترجمة فارسی این اثر برای انتشارات خدمات مسیحی هزارۀ سوم محفوظ است. هرگونه  

برداری، چاپ، توزیع و دخل و تصرف در این اثر بدون اجازۀ ناشر مطابق قانون حق مولف ممنوع و منوط  نسخه
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.مقدس( گرفته شده استمژده برای عصر جدید )انجمن متحد کتاب 
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 مقدمه 
شوند، ذهن آنها به سوی فکر مرگ  های جنگ روبرو می ابهامات و پیچیدگی سربازان با معموال وقتی 

ای برای پند و سپاس  اکثرا نامه   شان در خانه را تسلی دهند. گردند تا خود و عزیزان هایی می آنها به دنبال راه   رود.می

دل باشند و طوری زندگی کنند که باعث افتخار و احترام آنها  کنند تا قوی شان را تشویق می نویسند و عزیزان می

 باشد. 

خود را در آستانة  ای از یک سرباز به خانه است که مانند نامه فیلیپیان رسالة پولس به از بسیاری جهات، 

و احتمال داشت که به زودی کشته  پولس رسالة فیلیپیان را زمانی نوشت که متحمل رنج زیادی بود،   بیند.مرگ می 

ه مسیحیان فیلیپی، سنگین اما  شود. او به کسانی نامه نوشت که آنها را دوست داشت و به همین خاطر، سخنان او ب

توانست آخرین سخنان پندآمیز  بخش؛ و قدرشناسانه اما تلخ بود. از دیدگاه پولس، اینها می انگیز اما تسلی دلسوزانه؛ غم 

 و تشکرات قلبی او به دوستان وفادارش باشد. 

لیپیان«  این پنجمین درس از مجموعه دروس »رساالت زندان پولس« است. این درس را »پولس و فی

پولس این نامه را برای دلگرمی فیلیپیان   خواهیم پرداخت. ایم چون به بررسی نامة پولس به کلیسای فیلیپی نامیده

داد،  می احتمال مرگ زودهنگام خویش را  پولساز آنجا که  شد.ی بودند که او متحمل می های نوشت که نگران رنج 

 ای نوشت که او و فیلیپیان با آن روبرو بودند.یشانی جفا و پر  ای برای امید و دلگرمی در زمان نامه

زمینة نامة پولس به  نخست، پیش کنیم: ما مطالعة خود دربارة پولس و فیلیپیان را به سه بخش تقسیم می 

و سوم، کاربرد امروزی   کنیم. دوم، نگاهی دقیق به ساختار و محتوای فیلیپان خواهیم انداخت. فیلیپیان را بررسی می 

 زمینة نامة پولس به فیلیپیان شروع کنیم. بیایید با نگاهی به پیش   مه را وارسی خواهیم کرد.این نا

 

 زمینهپیش
شرایط پولس و آنانی که به آنها    ازهمانطور که در طول این مجموعه دروس گفتیم، همیشه مهم است که  

  همسو پیام پولس  با کند که خودمان را به درستی آگاهی از این جزئیات به ما کمک می  .مطلع باشیمنامه نوشت 

 داشت.   در نظر  اوکنیم که  درکهمانطوری  پیام او را و  کنیم
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باید از خود چنین سواالتی بپرسیم:  شویم، می بنابراین، در حالیکه به نامة پولس به فلیپیان نزدیک می 

تی در زندگی آنان و پولس در حال وقوع بود؟ و چرا پولس به آنان نامه نوشت؟ پاسخ به  فیلیپیان که بودند؟ چه اتفاقا

کنند که تعلیم مقتدرانة پولس در این نامه را درک کنیم و آن را در زندگی خود به کار  چنین سواالتی به ما کمک می 

 بندیم. ب

اول، به  ضوع متمرکز خواهیم کرد: مان را بر سه مو، توجه زمینة رسالة پولس به فیلیپیاندر بررسی پیش 

به کنیم. و سوم، روابط پولس با فیلیپیان توجه خواهیم کرد. دوم، به برخی جزئیات رنج پولس در زندان اشاره می 

بیایید با نگاه به روابط بین پولس و   بررسی شرایط فیلیپی در زمان نگارش این نامه توسط پولس خواهیم پرداخت. 

 نیم. کلیسای فیلیپی شروع ک

 

 روابط 
این شهر در   ای بود که امروزه در یونان قرار دارد. فیلیپی شهری مهم در استان رومی مقدونیه، و در ناحیه 

های شرقی امپراتوری  استان   اقرار داشت که مسیر اصلی برای ارتباط شهر روم ب (  Via Egnatiaامتداد »ویا اِگناتیا« )

شد از حقوق برابر با یک مستعمرة رومی در ایتالیا برخوردار  باعث می که  داشتفیلیپی شرایطی خاص نزد روم  بود. 

 باشد و حتی به شهروندان خود، شهروندی روم اعطا کند. 

پیش   میالدی، حین سفر دوم بشارتی خود تاسیس کرد.  ۵۰یا   ۴۹پولس کلیسای فیلیپی را در حوالی سال  

کرد  برسد، در حال خدمت در آسیا بود. اما بعد رویایی دریافت کرد که در آن مردی به او التماس می از آنکه به فیلیپی  

در نیاپولیس پا به خشکی  در واکنش به این رویا، پولس از راه دریا به مقدونیه رفت.  تا انجیل را به مقدونیه ببرد.

 کیلومتری شمال غربی نیاپولیس بود.  ۱۶دودا در ح که   گذاشت اما به سرعت از راه زمینی خود را به فیلیپی رساند

برای مثال، در   اند.ثبت شده  ۴۰-۱۲: ۱۶های پولس در فیلیپی، در کتاب اعمال رسوالن بسیاری از فعالیت 

.  از طریق خدمت خود بود  – یعنی لیدیه، بانوی تاجر  – شاهد ایمان آوردن اولین فرد در اروپا فیلیپی بود که پولس 

بان  همچنین فیلیپی جایی بود که زندان  یپی بود که او به خاطر اخراج ارواح از یک کنیز زندانی شد. و در همین فیل

 تحت تاثیر شفقت پولس نسبت به خود قرار گرفته بود. معروف ایمان خود به مسیح را اعتراف کرد چون 

مسیحیان فیلیپی با هدایای  خدمت پولس در فیلیپی آنچنان موفق بود که حتی وقتی او شهر را ترک کرد، 

گوش کنید که پولس چطور در   های مختلفی که وی در نیازمندی بود، او را حمایت کردند.نقدی خود در زمان 

 دربارة سخاوتمندی آنها نوشته است:    ۱۶-۱۵: ۴فیلیپیان 

 

کت نکرد جز شما و بس.  در امر دادن و گرفتن با من شرا  یساکل یچروانه شدم، ه یهچون از مکادون  یل،انج یدر ابتدا

 (. ۱۶-۱۵: ۴)فیلیپیان  یدمن فرستاد  یاج احت ی دو دفعه برا یک هم   یکیکه در تسالون یراز
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با توجه به   کردند. های مالی خود به او کمک می کلیسای فیلیپی به پولس محبت داشت و معموال با کمک 

ای هم در زمان نزدیک به نگارش این نامه برای پولس فرستاده بودند. به سخنان  ، آنها هدیه ۱۸و  ۱۰: ۴فلیپیان 

 پولس در اینجا گوش کنید: 

 

اما فرصت    ید،ابه فکر من بوده   یشهمن شکوفه آورده است. البته شما هم  یاجات احت  ی شما برا  ةبار دغدغ  یگر اکنون د

  برخوردارم یفراوانبه  یزام، از همه چکرده  یافتدر  یتوسشما را از اِپافْرود ی حال که کمکِ ارسال.. . یدداشتابراز آن را ن

 ، هزارة نو(. ۱۸،  ۱۰: ۴)فیلیپیان  

 

به   معنای کلکلیسا به اما رسد تعدادی از ایماندارانِ فیلیپی در امنیت اقتصادی بودند، اگرچه به نظر می  

ولی وقتی که فرصتی   توانستند همیشه به پولس کمک مالی بکنند. طور جدی فقیر بود و به همین خاطر آنها نمی 

 بخشیدند. آمد، سخاوتمندانه به او میپیش می 

او آنها را به خاطر    فیلیپیان به پولس محبت داشتند، او نیز عالقة زیادی به آنها داشت.   و درست همانطور که 

آنها دوستان   داشت.دوست می تعهدشان به خداوند و نیز طریقی که به آن، شریک او در خدمت انجیل شده بودند 

بشنوید که او چطور با آنها در   د. نزدیک او بودند؛ افرادی که او از مشارکت با آنها لذت برده و دلتنگ آنها شده بو 

 کند: صحبت می  ۸-۴: ۱فلیپیان 

 

از روز اول تا   یلانج ی به سبب مشارکت شما برا کنم،ی دعا م ی شما به خوش  یعجم ی خود برا ی در هر دعا  یوسته پ

 (. ۸- ۴:  ۱)فیلیپیان  شما هستم  ة مشتاق هم یح، مس ی ایسع  یدر احشا  ...دارمی شما را در دل خود م  ..به حال.

 

( فیلیپیان را  agapetosبا استفاده از کلمة یونانی آگاپِتُس ) ۱: ۴و  ۱۲: ۲در حقیقت، پولس در فیلیپیان  

ترین همکاران و  آگاپِتُس اصطالحی است که پولس معموال برای توصیف صمیمی  »دوستان عزیز« خود خواند. 

رسد که محبت پولس  به نظر می   اونیسموس و لوقا استفاده کرد.  ،دوستان عزیزش مانند تیخیکوس، اپافراس، فلیمون 

، بلکه در  یو آشنای   تعلقو نه تنها در احساس  تر از دیگر کلیساها بود  تر و مخصوص برای کلیسای فیلیپیان خصوصی 

 شد.یک دوستی جدی متداوم نیز بیان می 

رابطة نزدیکی بین پولس و لیدیه،  این موضوع نباید باعث شگفتی ما شود. دشوار نیست که تصور کنیم  

بانی که پولس جان او را نجات داد؛ و شاید حتی بین پولس و کنیزی که او را  میزبان او، وجود داشته باشد؛ یا زندان 

و آنها نیز احساسات   یمانداران فیلیپی افزوده شد.در تمام این وقایع، محبت پولس برای ا از ارواح پلید نجات داد.

 مشابهی نسبت به او داشتند. 
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رنج پولس رسول در  گرِ بین پولس و فیلیپیان را دیدیم، باید به جزئیات  اکنون که رابطة دلسوزانه و حمایت 

 در حال تحمل چه چیزی بود؟ نوشت، پولس در زمانی که به فیلیپیان نامه می  زندان بپردازیم. 

 

 رنج در زندان 
پولس در طول خدمت طوالنی خود، معموال رنج زیادی کشید. او بارها شالق خورد، با ترکه مورد ضرب و  

او را رها کردند تا   ُکشان تعقیب شد. او به دفعات زندانی شد و حتی سنگسار شد و شتم قرار گرفت، و توسط آدم 

برای  شد.  گاهی او غمگین بود و حتی مایوس می   تحمل کند. ها را به خوبی  توانست همیشه این سختی نمی او    بمیرد. 

 اینچنین نوشت:  ۸:  ۱طی سومین سفر بشارتی خود، در دوم قرنتیان نمونه، 

 

و فوق از طاقت   یتنهای که ب ید به ما عارض گرد  یاکه در آس ایی از تنگ ید خبر باشی شما ب خواهیمی برادران نم  یا

 (. ۸: ۱)دوم قرنتیان  یمشد یوسکه از جان هم مأ ی حده ب یدیم،بار کش

 

کند؛ از اینکه به خاطر شرایط و وضعیت وحشتناکی  در اینجا پولس احساس خود از شکست را توصیف می 

 کرد، امید خود را موقتا از دست داده بود. که تحمل می 

که ما را از هر مشکلی نجات  نیست و خدا قادر است  خالی از امید  هرگز کامال  زندگی  دانست که  پولس می 

آگاهی و اعتماد  داشت. حقیقت این است که گاهی  هایی ضعف نقطه اما او یک انسان هم بود؛ درست مثل ما  دهد. 

با این موضوع دست و پنجه نرم  حتی پولس نیز    به حاکمیت مطلق خدا برای دور نگه داشتن ما از یأس کافی نیست.

 سلیم شود. حتی پولس احساس کرد که وا گذارده شده است.خواست ت. حتی پولس نیز می کرد. می

رسد که احتماال در زمان نگارش این  خوانیم، به نظر می و همینطور که جزئیات رسالة او به فیلیپیان را می 

االهیات او، او را محکم    داشت هم درگیر چنین احساسات مشابهی بود. نامه برای کلیسایی که بسیار آن را دوست می 

اما قلب   خدا برای خیریت او در کار است. ،کرد که حتی از طریق رنج همداشت و تشویقش می در حقیقت نگه می 

 پولس سنگین، و اندوه او عمیق بود. 

پولس در نامة خود به فیلیپیان از تمام مشکالتی که برای او بار ذهنی شده بودند، پرده بر نداشت. اما او  

برای  ای که تمام این مشکالت بر روح و روان او داشتند را آشکار کرد. و تاثیر کلی  سخن گفتارة بعضی از آنها درب

اینطور   ۱۰: ۳برای مثال، در فیلیپیان  هایش صحبت کرد.نمونه، او بارها از مرگ به عنوان تسکینی خوش از رنج 

 نوشت:  
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:  ۳)فیلیپیان  شکل گردم شده، با مرگش هم یماو سه یهار رنج را بشناسم و د یزشرستاخ   یرویو ن یحمس خواهم یم

 ، هزارة نو(. ۱۰

 

های کنونی او آنچنان عظیم بودند که مرگ، بهترین امید او برای فرار  در این آیه، پولس آشکار کرد که رنج 

  ۲۰: ۱ا در فیلیپیان پولس دیدگاه خود ر دید. ای برای مرگ خود می های موجود خود را وسیله و او رنج  از آنها بود.

 اینچنین شرح داد: 

 

چون   یزاکنون ن یری،سرافکنده نخواهم شد، بلکه با کمال دل  یز چ یچدارم که در ه یدو ام کشمی مشتاقانه انتظار م

 ، هزارة نو(. ۲۰: ۱)فیلیپیان   ی خواه در مرگ و خواه در زندگ یافت، در بدنم جالل خواهد   یحمس یشه، هم

 

او نگران    پولس در این برهه دلگرم نبود، اما امید داشت که پیش از آنکه آزمایش شود آن را به دست بیاورد.  

یا مرگ با عزت و اراده، و دست نکشیدن از   چه با ایستادگی شایسته در برابر آزمایش، و – احترام به مسیح بود 

 کند: با این کلمات بیان می اصله بعد از این، پولس آرزوی مرگ خود را بالف اعتراف به ایمان خود.

 

کار و   ة به منزل یمبرا  ینبدن ادامه دهم، ا ین خود در ا یات به ح بایدی است، و مردن، سود. اگر م  یح مس یستنرا زم

  یح بندم و با مس  جهان بر   ین دو سخت در کشمکشم: چرا که آرزو دارم رَخت از ا  ین ا  ین ب  ... پرثمر خواهد بود.  ی کوشش

 ، هزارة نو(. ۲۳- ۲۱: ۱)فیلیپیان  به مراتب بهتر است ین باشم، که ا

 

که   – خواست زندگی و موعظه کند اما معموال می  خواست بمیرد. نوشت، می پولس در زمانی که این را می    

   نجات را به جهان بدهد. انجیل را به اماکن و نزد افراد جدید ببرد، و تا 

مان با خداوند خواهیم  بله؛ ما در زمان مرگ  البته، تحت شرایط عادی مسیحیان نباید در پی مردن باشند.  

ما برای حیات خلق شدیم    .در بر بگیریمکه مرگ را مانند یک دوست  باید انتظار آن را بکشیم، اما نه آنقدر  بود و می 

  مرگ را »دشمن« خواند.   ۲۶:  ۱۵خودِ پولس در اول قرنتیان    دهد که مرگ یک لعنت است.مقدس تعلیم می و کتاب

که مزایای با مسیح بودن بر میل او به خدمت و نیز تنفرش  افزا بود  اما در این نقطه از زندگی پولس، شرایط آنقدر غم 

   کرد.از مرگ، سنگینی می 

او در چند جای دیگر هم   اش صرفا به خاطر تمایل او به مرگ نبود.اشارة پولس به وضعیت آشفتة ذهنی  

دربارة بهبودی اپافرودیتوس از بیماری اینطور صحبت    ۲۸- ۲۷:  ۲در فیلیپیان    او   ثال،صراحتا آن را بیان کرد. به طور م 

 کند: می
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  ی تا مرا غم یز ترحم فرمود و نه بر او فقط بلکه بر من ن  یخدا بر و یکن و مشرف بر موت بود، ل یمار ب]اپافرودیتوس[ 

- ۲۷:  ۲)فیلیپیان    و حزن من کمتر شود  یداد شو باز ش  یدنشاو را روانه نمودم تا از د   یشتر ب  یبر غم نباشد. پس به سع 

۲۸ .) 

 

و اگرچه فرستادن  کرد. اضافه می متحمل آنها بود پولس  ی کههای مرگ اپافرودیتوس غمی بر غم 

   برد.کاست، اما آن را از بین نمی پولس می   شاپافرودیتوس به فیلیپی از تشوی 

بیانات او دربارة مرگ این است که او در این نقطه از  احتماال بهترین توضیح برای غم و تشویش پولس و  

های پیشین دیدیم، او این نامه را از روم و یا  اش در معرض خطری جدی بود. همانطور که در یکی از درس زندگی 

توانست احتماال این باشد که انتظار محکومیت از طرف  از قیصریة ماریتیما نوشت. اگر از روم نوشته باشد، خطر می 

اما این تهدید   صر را داشت. و اگر از قیصریة ماریتیما نوشته باشد، شاید نگران نقشة یهودیان برای قتل خود بود. قی

 به زودی خواهد مرد. اندیشید که رسد پولس به این احتمال حقیقی می الوقوع هرچه که بوده باشد، به نظر می قریب

  یاتخواه در ح یافت،در بدن من جالل خواهد   یحمست: »او امیدوارانه نوش ۲۰: ۱برای نمونه، در فیلیپیان  

  یات به ح   بایدی اگر م اشاره کرد که گویی امکان انتخاب مرگ را دارد و اینطور نوشت: »  ۲۲:  ۱« و در  و خواه در موت.

« )هزارة  !ینمکدام را برگز  دانمی پرثمر خواهد بود. و نم   یکار و کوشش   ةبه منزل  یمبرا  ینبدن ادامه دهم، ا   ینخود در ا 

« ریخته شود  یمان و خدمت ا ی بر قربان  یختنی،ر اییه چون هداز این احتمال صحبت کرد که شاید » ۱۷: ۲در  نو(. 

شکل با او  های مسیح شاید منجر به مرگی هم چنین بیان کرد که شراکت کنونی او در رنج ۱۰: ۳و در  )هزارة نو(. 

 شود. 

زنده  جای دیگری در این نامه ابراز امیدواری کرد که    اما پولس نسبت به مرگ خود کامال متقاعد نشده بود. 

« که انتظار او را برای زنده ماندن و ادامة  ماند که خواهم  دانمی م نوشت، » ۲۵: ۱برای مثال، در فیلیپیان  . ماندمی

 دهد.خدمت به فیلیپیان نشان می 

دانست که مرگ او یک  از یک طرف، می  پولس کامال مطمئن نبود که چه اتفاقی برای او خواهد افتاد. 

یگر، تا حدی  از طرف د  و کوشید تا دوستانش در فیلیپی را برای بدترین حالت ممکن آماده کند.   احتمال حقیقی است

اما هر آنچه که آینده برای او در چنته    ها امیدوار باشند.انتظار داشت که زنده بماند و آنان را تشویق کرد تا به بهترین 

   داشت، در زمانی که این نامه را نوشت در چنان رنج عظیمی بود که با غم و اندوه دست به گریبان بود. 

های او در زندان نگاه کردیم، باید به بررسی شرایطی بپردازیم که  فیلیپیان و رنج حال که به روابط پولس با   

 طلبید؟ آنها با چه موقعیتی روبرو بودند که توجه و پند پولس را می   در زمان نگارش نامة پولس، در فیلیپی وجود داشت.
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 شرایط در فیلیپی 
نگرانی  شویم: پولس به شرایط مختلفی در کلیسای فیلیپی اشاره کرد اما ما فقط بر دو مورد متمرکز می 

که برای کلیسای فیلیپی وجود داشت. بیایید با اشاره  ای بیرونی کلیسای فیلیپیان برای پولس، و مشکالت درونی و 

 به نگرانی فیلیپیان برای پولس شروع کنیم. 

 

 نگرانی برای پولس 
های او در  و وقتی دربارة رنج  آمیز با پولس رسول داشت.ای قوی و محبت یسای فیلیپی در کل رابطهکل

ای برای  بنابراین، به محض آنکه توانستند، نگرانی خود را با ارسال هدیه  زندان شنیدند، ناراحت و نگران او شدند. 

پولس   . و خدمت به پولس در زندان نشان دادندرفع نیازهای زمینی پولس، و اعزام اپافرودیتوس برای تحویل هدیه 

 آمیز، به این هدیه اشاره کرد: با نوشتن یادداشتی تشکر  ۱۸:  ۴در فیلیپیان 

 

  یافت در  یتوس شما را از اِپافْرود  یخود دارم. حال که کمکِ ارسال  یاجاز احت یشوجه کامل به من پرداخت شد و ب

  سازد ی است که خدا را خشنود م یمقبول  یشما عطر خوشبو و قربان یةبرخوردارم. هد  یفراوان به  یزام، از همه چکرده

 ، هزارة نو(. ۱۸: ۴)فیلیپیان  

 

یک فداکاری بزرگ   مستلزم همانطور که اشاره کردیم، فیلیپیان ثروتمند نبودند؛ بنابراین ارسال این هدیه، 

ردند چون نگرانی زیادی برای سالمتی و خوشی پولس  اما آنان مشتاقانه این هدیه را ارسال ک از طرف آنها بود. 

خوانیم، کلیسای فیلیپی اپافرودیتوس را نیز برای خدمت به پولس در  می  ۲۵: ۲و همانطور که در فیلیپیان  داشتند. 

 به کالم پولس در اینجا گوش کنید:  زندان، فرستاد. 

 

  ی سو برادر، همکار و همرزم من است، و از سو  یککه از  را نزد شما باز پس فرستم، او را    یتوساِپافْرود  دانمی الزم م

 ، هزارة نو(. ۲۵: ۲)فیلیپیان   من  یازهایبه ن یدگیرس یشما برا ةفرستاد یگر،د

 

از قرار معلوم، اپافرودیتوس گزارشی نیز به دست پولس رساند که ترس فیلیپیان از مورد جفا قرار گرفتن او   

و پولس در نامة خود به آنان تایید   کرد. را ابراز می و خطر مرگی که برای او وجود داشت از سوی دیگر ایمانداران 

   آنها ابراز قدردانی کرد.اند و از نگرانی کرد که وضعیت او را به درستی درک کرده 

، او تصدیق کرد که بعضی از واعظین انجیل برای او مشکل ایجاد کرده  ۱۷- ۱۵:  ۱برای مثال، در فیلیپیان   

 بودند. او وضعیت خود را اینطور توصیف کرد: 
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  ی هارنج   برکه  گمان    ینبا ا  یت،ننه با خلوص   ...یطلباز سَرِ جاه   ... کنندی را وعظ م   یحاز حسد و حس رقابت مس  ی بعض

 ، هزارة نو(. ۱۷-۱۵: ۱)فیلیپیان  افزایندی من در زندان م

 

اندوه پولس این بود که تعداد اندکی از ایمانداران و راهبران مسیحیِ اطراف او  در حقیقت، یکی از دالیل  

 گوید: در این باره چه می  ۲۱: ۲گوش کنید که او در فیلیپیان    خود را صادقانه وقف خدمت انجیل کرده بودند.

 

 (. ۲۱:  ۲)فیلیپیان  را یح مس ی ایسنه امور ع طلبند،ی همه نفع خود را م 

 

به طور خالصه، فیلیپیان حق داشتند که در این برهة زمانی نگران پولس باشند. مشکالت پولس عظیم   

 بودند و حمایت از او اندک بود. 

آنها همچنین نگران این بودند که   کشید. که پولس رنج می  نبودند  ان صرفا نگران این حقیقتاما فیلیپی  

همانطور که در   .موجه بودندها کامال این ترس  کشته شود.  عام  ء مالاحتمال داشت او از طریق قتل و یا اعدام در 

و مجازات جرمی که او به آن متهم  های پیشین دیدیم، یهودیان بیش از یک بار برای قتل پولس کوشیده بودند  درس 

بنابراین، فیلیپیان به خاطر نگرانی عمیقی که برای پولس داشتند، خود را وقف دعا برای او کرده    شده بود، مرگ بود. 

 شان تشکر کرد: ، از آنها به خاطر دعاهای ۲۰-۱۹: ۱آمیز در فیلیپیان پولس با این کلمات تشویق بودند. 

 

چنانکه مشتاقانه انتظار   ید، به نجات من خواهد انجام ینها ا  یح، مس ی ایسروحِ ع یاریشما و  ی که با دعاها دانمیم

،  ۲۰-۱۹: ۱)فیلیپیان  ی خواه در مرگ و خواه در زندگ یافت،در بدنم جالل خواهد  یح مس ...دارم که یدو ام کشمیم

 هزارة نو(. 

 

تواند برای او نوعی رهاییِ  می  اطمینان داد که حتی مرگپولس قدردان دعاهای فیلیپیان بود و به آنان    

 هایش باشد. خوشایند از رنج 

بعد از توجه به نگرانی فیلیپیان برای سالمتی و خوشی پولس، اکنون باید به برخی از مشکالتی نگاه کنیم   

 خاستند. کلیسای فیلیپی با آنها مواجه بود و از منابع متعددی بر می که 
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 مشکالت کلیسا  
رسد که آنها با جفا از طرف افراد خارج  اول، به نظر می کلیسای فیلیپی حداقل با سه نوع مشکل روبرو بود:  

  دوم، در خطر احتمالی تعالیم غلطی مشابه با آنچه در کلیساهای دیگر نفوذ کرده بود قرار داشتند.   از کلیسا روبرو بودند. 

به جفایی اشاره کرد   ۳۰-۲۷: ۱پولس در فلیپیان  شان بودند.اد در کلیسای و سوم، درگیر مناقشات شخصی بین افر

 که آنها تحت آن قرار داشتند و اینطور نوشت: 

 

از مخالفان    یزچ  یچو در ه  کنید،ی مجاهده م   یل انج  یمانا  ی تن، دوش به دوش برا  یکو چون    یدروح استوار  یکدر  

. چراکه شما را همان مجاهده است که  یددر راه او رنج هم ببر  ... کهشما شده    یبافتخار نص  ین ا  یرا ز ...  رید ندا  ی هراس

 ، هزارة نو(. ۳۰- ۲۷: ۱)فیلیپیان  که هنوز هم بدان مشغولم شنوید ی و اکنون م یدیدمرا مشغول به آن د

 

تر، پس از اینکه پولس کلیسای فیلیپی را تاسیس کرد، با مقاومت زیادی از طرف یهودیان  چند سال پیش  

  ۱۳- ۵: ۱۷همانطور که در اعمال  شهر همسایة تسالونیکی روبرو شده بود که آن هم در استان مقدونیه بود. در 

در نتیجه، پولس    خوانیم، این یهودیان خشمگین پولس و دیگر ایمانداران را به نقض قوانین روم متهم کرده بودند. می

این یهودیان اهل   سط دولت، شبانه از شهر فرار کند.مجبور شد برای احتراز از جفای بیشتر یهودیان و دستگیری تو

بنابراین، منطقی است که فکر کنیم   تسالونیکی آنچنان متعصب بودند که حتی پولس را تا شهر بیریه تعقیب کردند. 

همین یهودیان یا دیگرانی مانند آنها، برای کلیسای فیلیپی هم مشکل ایجاد کرده و شاید دولت محلی را علیه کلیسا  

اما ماهیت جفا در فیلیپی هرچه بوده باشد، حداقل واضح است که کلیسا از دست غیر ایمانداران   رانگیخته بودند.ب

 واقعا در رنج بود. 

رسد که  البته، به نظر می  دومین مشکلی که پیش روی کلیسای فیلیپیان قرار داشت، خطر تعالیم غلط بود. 

اما او   . نپرداختت تاثیر قرار نداده بود چون پولس مستقیما به آن هنوز تعالیم غلط عمیقا کلیسای فیلیپی را تح

به سخنان پولس دربارة   فیلیپیان را برای مقابله با هر نوع تعلیم غلطی که ممکن بود به شهر آنها برسد آماده کرد. 

 توجه کنید:  ۳-۱: ۳ختنه در فیلیپیان 

 

!  یزیدبپره  یشگانپ! از آن شرارتیدها برحذر باشز آن سگشماست. ا  یمنیبلکه ا  یستن  یمبرا   یمطالب زحمت   ینکرار ات

 ، هزارة نو(. ۳-۱:  ۳)فیلیپیان  ییم ما ی شدگانِ واقعختنه  یرا! زیدکن یکنندگان دوراز آن مُثله 

 

کردند، احتماال برای کلیسای فیلیپی  ءاستفاده از ختنه دفاع می ای که از سو پولس نگران بود که معلمین کذبه 

 تعلیم غلط را محکوم کرد:  ۱۹- ۱۸:  ۳او همچنین در فیلیپیان  ایجاد کنند.مشکل 
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رفتار    یحمس یبچون دشمنان صل یاریبس کنم،ی تکرار م یزانراشک یز ام و اکنون نگونه که بارها به شما گفته همان 

و   کنند،ی ت مآور مباهاننگ  یزهایشان است و به چآنان شکم ی کسان هالکت است. خدا ین. عاقبتِ چنکنندیم

 ، هزارة نو(. ۱۹-۱۸:  ۳)فیلیپیان  است ینی افکارشان معطوف به امور زم

 

های خوراکی و نیز  پردازد که شامل ریاضتلحن پولس در اینجا به توصیف تعدادی از تعالیم دروغین می  

 شد. استفادة ناصحیح از قوانین غذایی عهد عتیق می 

هایی بود که  از یک سو، شاید پولس نگران بدعت  منبع ناشی شود.توانست از دو این نوع تعالیم غلط می  

 کردند. کلیساهای کولسی و دیگر شهرهای درة لیکوس را تهدید می 

این تعالیم غلط در درة لیکوس، تعالیم مسیحی را  های پیشین اشاره کردیم، همانطور که در یکی از درس  

طور خاص در  برای مثال، پولس به  یهود ترکیب کرده بودند. با عناصر فلسفة یونانی، ریاضت، و انحرافات شریعت

های خوراکی  به ریاضت   ۲۳-۲۰:  ۲این تعالیم غلط را با استفادة نادرست از ختنه، و در کولسیان    ۱۲-۱۱:  ۲کولسیان  

 ربط داد. 

یش علیه  ها پمسلک از اورشلیم بود؛ مانند آنانی که او مدت شاید او نگران مسیحیان یهودی از سوی دیگر،   

همچنین ممکن است او طی سفرش به   ته بود. نوش ۱۷-۹: ۴و اخیرا نیز در رومیان  ۲۱-۱۱: ۲آنها در غالطیان 

مسلکان نیز مانند معلمین کذبة درة  یهودی  اش شده بود. اورشلیم با آنها درگیری پیدا کرد که منجر به حبس کنونی 

های  کردند که تابع روش یمانداران غیر یهودی را مجبور می های غذایی، ا لیکوس، با سوءاستفاده از ختنه و رژیم 

   شدة تبعیت از شریعت عهد عتیق باشند. منسوخ

  ، فیلیپیان عالوه بر جفا و تعالیم غلط، درگیر منازعات شخصی میان ایمانداران در کلیسا نیز بودند. در آخر 

 ازعات کرد: ای کلی به این من، اشاره ۳- ۱:  ۲پولس با این نصیحت در فیلیپیان 

 

و همان    ید فکر کن  یک با هم    ... شفقت و رحمت هست  یاشراکت در روح،    یامحبت،    ی تسل  یا  یح، در مس  یحتیاگر نص

  ی بلکه با فروتن  ید،را از راه تعصب و عجب مکن یزچ  یچ. و ه یدفکر داشته باش یکو  یددل بشو  یکمحبت نموده، 

 (. ۳-۱: ۲)فیلیپیان  نیدرا از خود بهتر بدا  یگراند

 

 شان نبودند: رسید قادر به حل اختالفات دو زن را نصیحت کرد که به نظر می   ۲: ۴و در فیلیپیان   

 

 (. ۲: ۴)فیلیپیان  باشند یرأ یکالتماس دارم که در خداوند   یخیاستدعا دارم و به سنت یهز افود ا
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آلود بودند. منازعات خودمحور  فایده، و گناه حال، مخرب، بی این منازعات داخلی در فیلیپی مستلزم تادیب تند نبودند. با  

به همین خاطر، پولس تاکید قابل توجهی بر اهمیت اتحاد و محبت در    محبت هرگز در کلیسا پذیرفتنی نیستند.و بی

 کلیسا داشت. 

بپردازیم: ساختار و محتوای نامة  ایم تا به موضوع دوم زمینة فیلیپیان نگاه کردیم، آماده اکنون که به پیش  

 کانُنی پولس به کلیسای فیلیپی. 

 

 ساختار و محتوا
کنیم:  در بررسی ساختار و محتوای نامة پولس به فیلیپیان، این نامه را به شش بخش اصلی تقسیم می

:  ۱امه در ؛ بدنة اصلی ن۱۱-۹: ۱؛ دعای پولس برای فیلیپیان در ۸-۳: ۱؛ قسمت شکرگزاری در ۲-۱: ۱تحیات در 

 شروع کنیم.  ۲و   ۱. بیایید با تحیات در آیات  ۲۳- ۲۱:  ۴و تحیات پایانی در  ؛ ۲۰:  ۴- ۱۲

 

 تحیات 
دهد که نامه از  کند، و توضیح می ، پولس را به عنوان نویسندة اصلی نامه معرفی می ۲-۱: ۱تحیات در 

اده از ضمایر مفرد مانند »من« به جای  طرف تیموتائوس نیز هست. در سرتاسر این نامه، پولس به طور مداوم با استف

 با استفاده از ضمیر سوم شخص به تیموتائوس اشاره کرد.  ۲۲و   ۱۹: ۲و در فیلیپیان  »ما« به خود اشاره کرد.

  کند.ای به رسالت پولس نمی های دیگر پولس متفاوت است چون اشاره تحیات نامة فیلیپیان به نوعی با نامه

اما تمام این سه نامة دیگر، در بخشی خارج از   در این فرق مشترک هستند.  فلیمونفقط اول و دوم تسالونیکیان و 

یابیم که فقط در فیلیپیان است که در سرتاسر نامه جایی را نمی  کنند.تحیات به اقتدار رسوالنی پولس اشاره می 

 . پولس صریحا توجهات را به اقتدار رسوالنی خود جلب کند

بلکه، شهادتی بر رابطة او با البته این، داللتی بر فقدان اقتدار رسوالنی در نامة پولس به فیلیپیان نیست. 

نیازی نبود که پولس حتی یک بار هم   فیلیپیان، احترام زیاد آنان به پولس، و اشتیاق آنان برای خشنودی خدا است. 

   آوری کند.مقام و اقتدار خود را به آنان یاد 

این حرکت از تحیات به شکرگزاری، تداوم   رود.به بخش شکرگزاری می  ۸-۳: ۱پولس در پی تحیات، در 

 هستند. های کانُنی خود دنبال کرد؛ غالطیان و تیتوس تنها استثناها  ای است که پولس در اکثر نامهشیوه
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 شکرگزاری 
ای نسبتا معیار از شکرگزاری ارائه  یافت که بیانیه ۶-۳: ۱توان در اولین بخش شکرگزاری پولس را می 

ای که فیلیپیان برای پولس به بار آوردند، و نیز از انتظار او برای نجات نهایی آنان صحبت  دهد و دربارة شادی می

   کند. می

محبت او به فیلیپیان تاکید  مانند است و بر های پولس بی شکرگزاری  در  ۸-۷: ۱اما در عوض، فیلیپیان 

 به سخنان او در این بخش گوش کنید:  کند. می

 

خدا شاهد است که با عواطف خودِ  ... ید دار ی چرا که در دل من جا یندیشم،ب ینشما چن یع جم ةجاست که دربارهب

 ، هزارة نو(. ۸- ۷: ۱)فیلیپیان   شما هستم ةمشتاق هم یسی،ع یحمس

 

 که رابطة پولس با فیلیپیان عمیقا شخصی و قلبی بودند.  دهند این آیات نشان می 

 

 دعا 
این دعا نسبتا کوتاه است اما از عباراتی    دعا کرد.   ۱۱- ۹:  ۱  در  فیلیپیان   برایپولس پس از شکرگزاری خود،  

   تشکیل شده که بازتابی از تاکیدات کل نامه هستند.

اساسا پولس دعا کرد تا فیلیپیان محبت مسیحی خود را با زندگی به شکلی که باعث تکریم خدا شود نشان  

دوم، دعا کرد که این تمییز، آنان    دعا کرد که آنها از تمییز الزم برای قضاوت صحیح برخوردار باشند.نخست،    دهند.

در  عمل تا بازگشت مسیح برای داوری حفظ کند. در ایمان و  را را به سوی انجام کارهای نیکو سوق دهد و آنها

   نهایت، او دعا کرد که فیلیپیان از طریق اعمال نیکو و مداومت خود باعث جالل و ستایش خدا شوند. 

این بخش توسط    شود.یافت می   ۲۰:  ۴-۱۲:  ۱پولس پس از دعا، به سراغ بدنة اصلی نامة خود رفت که در  

خالصه شده است. اما خالصة ما در این درس، به طور اصلی جریان منطقی    های گوناگونی محققان مختلف به روش 

   کند.ها و تعالیم پولس به کلیسای فیلیپیان را دنبال می تشویق 

 

 بدنة اصلی 
در   هنگامی که پولس به فیلیپیان نامه نوشت، در رنج عظیمی بود و حیات او در معرض خطر قرار داشت.

حتی شاید بتوانیم بگوییم کامال امید خود را از دست   نتیجة این امور، او با اضطراب و مشکالت محاصره شده بود. 

 ای بود که به ایمانداران در فیلیپی نامه نوشت. و از چنین زمینة فکری  داده بود. 
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، او احساسات عمیق خود  بنابراین برای آنان باشند.توانند آخرین سخنان او دانست که اینها می پولس می 

به آنها را بیان کرد، و آنان را از محبت زیادی که به ایشان داشت، و نیز اینکه چقدر برای دوستی و خدمات آنان  

ها  آمیز خود را بیان کرد و به آنان تعلیم داد تا با سختی او همچنین آخرین سخنان حکمت   مطلع ساخت.  شکرگزار است

 باعث تکریم خدا شود. ای رفتار کنند که به گونه 

اش را درک  توانیم این نظام فکری او در بدنة نامه انداز کلی به فیلیپیان، می با در نظر داشتن این چشم 

:  ۱؛ دوم، نصایح او به فیلیپیان برای استقامت  در ۲۶- ۱۲: ۱کنیم: نخست، توضیحی از استقامت پولس در زندان در  

تر  ها نگاهی عمیق . ما به هر یک از این بخش ۲۰-۱۰:  ۴یان از سوی پولس در  ؛ و سوم، تایید استقامت فیلیپ۹:  ۴  - ۲۷

 آمده، شروع کنیم.  ۲۶-۱۲:  ۱خواهیم انداخت. بیایید با استقامت پولس در زندان که در 

 

 استقامت پولس
شادی  هایش بود و نه با پذیرفتن آن؛ بلکه با یافتن دالیلی برای استقامت پولس در زندان، نه با انکار رنج 

او با صرف زمان کافی، به توضیح و دفاع از شادی خود پرداخت تا فیلیپیان را   کشید.هایی بود که می علیرغم رنج 

خواست که به خاطر شرایط او مضطرب  پولس قدردان نگرانی آنها بود، اما نمی  تشویق کند که نگران او نباشند.

   باشند.

های خود یافته بود: موفقیت خدمات  متمرکز شد که در میانة غمدر این بخش از نامه او بر سه منبع شادی  

  . ۲۶- ۲۲؛ و انتظار او برای خدمات آینده در آیات  ۲۱- ۱۸؛ امید برای رهاییِ آینده در آیات  ۱۸-۱۲اش در آیات  کنونی 

 های خود را تحمل کند. توانست سختی پولس توضیح داد که با تمرکز بر این امور نیکو، بهتر می 

کشید، اما خوشحال  ، او تشریح کرد که اگرچه در زندان رنج می ۱۸تا بخش اول  ۱۲در آیات ال، برای مث

 گوش کنید:   ۱۸- ۱۷: ۱به شرح او در فیلیپیان  دهد.است که خدمت کنونی او به پیشرفت خود ادامه می 

 

.  افزایندی من در زندان م  یهاگمان که بر رنج   ین با ا  یت،ننه با خلوص   کنند، ی وعظ م  یح به مس  ی طلباز سر جاه   ]برخی[

  ین و من از ا ؛درست باشد، چه نادرست یتموعظه شود، چه ن یحاست که به هر صورت، مس ین اما چه باک؟ مهم ا

 ، هزارة نو(. ۱۸-۱۷: ۱)فیلیپیان  بابت شادمانم
 

اما با وجود اینکه    دند.بخشی از رنج پولس به خاطر مبشران معاندی بود که برای او مشکل درست کرده بو

 کنند. آنها شخصا به او صدمه زده بودند، پولس از این حقیقت شاد بود که انجیل حقیقی را موعظه می 

  توصیف کرد.   ۲۱تا آیة    ۱۸پولس همچنین از امید خود به رهایی آینده خوشحال بود که در بخش دوم آیة  

اما همانطور که گفتیم، رنج پولس در این زمان آنچنان    او بر این امکان متمرکز شد که شاید نهایتا از زندان آزاد شود. 
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و بنابراین، او به این امید دلگرم بود که   توانست برای او به مثابة تسکینی خوش باشد. شدید بود که حتی مرگ می 

 توضیح داد:   ۲۱- ۱۸:  ۱کین خواهد یافت. او این دیدگاه خود را در فیلیپیان  اش باالخره یا با تبرئه و یا با مرگ تسرنج

 

خواه در مرگ و خواه در   ... یدبه نجات من خواهد انجام ینها ا ... که دانمی م  یراز خواهم کرد،  ی و باز هم شاد آری، 

 ، هزارة نو(. ۲۱-۱۸:  ۱)فیلیپیان  است، و مردن، سود یح مس یستنمرا ز یراز . یزندگ 

 

توانست شادی  می جهت، خطر مرگ مشکالت زیادی برای پولس ایجاد کرده بود. اما از طرف دیگر،    از یک

و با تمرکز بر آزادی و بهشت، قادر بود تا حدی در  در بهشت و در حضور مسیح است. فرای مرگ خود را ببیند که 

   شود.میانة مشکالتش، شاد 

نیز به احتمال خدمات آینده به فیلیپیان به عنوان   ۲۶-۲۲: ۱به طریقی بسیار مشابه، پولس در فیلیپیان 

 گوش کنید:  ۲۶-۲۵: ۱های او در فیلیپیان به دلگرمی  منبعی برای شادی نگاه کرد. 

 

شما به سر خواهم برد، تا با دوباره آمدنم    ة زنده خواهم ماند و با هم  یمان، شما در ا  یو شاد   یشرفتپ  یکه برا  دانمیم

 ، هزارة نو(. ۲۶-۲۵: ۱)فیلیپیان  به سبب من افزون گردد  یسیع یحْنزد شما، فخرتان در مس

 

او   کردند.فیلیپیان به قدری پولس را دوست داشتند که از شنیدن دربارة امید او به زندگی، تسکین پیدا می 

 یافت.بارة سعادت آنها در مسیح، آرامی و رضایت می نیز آنان را دوست داشت و از تفکر در

 

 نصایح برای استقامت 
بخشی طوالنی  پولس پس از استفاده از استقامت خود در زندان برای تشویق فیلیپیان که نگران او نباشند،  

در اینجا پولس به آنان تعلیم داد که به مسیح وفادار بمانند    نامة خود گنجاند.  ۹:  ۴-۲۷: ۱از نصایح به فیلیپیان را در 

 ، یک زندگی نمونه داشته باشند.  آوراضطراب  و حتی در میانة شرایط

:  ۲- ۲۷: ۱پردازد: اهمیت استقامت در تعبیر ما از نصایح پولس به بحث دربارة این چهار موضوع اصلی می 

؛ و نهایتا،  ۱۶- ۱: ۳نمونة استقامتِ خودِ پولس در  ؛ ۳۰- ۱۹: ۲کنند در می استقامت گزاران به ؛ کمکی که خدمت۱۸

بیایید ابتدا ببینیم پولس دربارة اهمیت استقامت در  ؛ ۹: ۴-۱۷: ۳های پیش روی استقامت در تعالیم او دربارة چالش 

 ایمان و عمل مسیحی چه گفت.  

تصدیق کرد و با این سخنان به آنها دلگرمی   ها را ، تقالی فیلیپیان با سختی ۲۹-۲۷: ۱پولس در فیلیپیان 

 بخشید: 
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از مخالفان    یزچ  یچو در ه  کنید،ی مجاهده م   یل انج  یمانا  ی تن، دوش به دوش برا  یکو چون    یدروح استوار  یکدر  

 ، هزارة نو(. ۲۹-۲۷: ۱)فیلیپیان  یددر راه او رنج هم ببر... که ... از خداست ینو ا ... ریدندا ی هراس

 

پیان موجب پریشانی و دردناک بود. اما آنها خارج از کنترل خدا نبودند. برعکس، خودِ خدا طرح  های فیلیرنج

های  و به همین خاطر، بسیار مهم بود که در این زمان  ای برای برکت آنها ریخته بود. رنج آنان را به عنوان وسیله 

 سخت هم با حفظ ایمان و هم با یک زندگی درست، استقامت کنند. 

یابد. در عین حال، او  پایان نمی های دیگر دیدیم، عمل رنج مسیح تا بازگشت او که در درس  همانطور 

بریم،  وقتی ما رنج می  چون ایمانداران در اتحاد با مسیح هستند، کند. را از طریق کلیسا کامل می  مقررش  های رنج

های مقرر مسیح، بلکه یک مدال افتخار  ای برای تکمیل رنج برد. و از دیدگاه پولس، این نه تنها وسیله مسیح رنج می 

 بود. 

خواندیم، خدا نه تنها »اجازه« داد که فیلیپیان رنج بکشند،    ۲۹-۲۷:  ۱تر در فیلیپیان  همانطور که کمی پیش 

 دهد: کند و توضیح می باز می  ۹-۵: ۲کرد که رنج بکشند. پولس این تفکر را در فیلیپیان  بلکه به آنها »اعطا« نیز 

 

یب  مرگ بر صل  حتی و تا به مرگ،  خود را خوار ساخت  ...داشت یسیع یحْکه مس ید همان طرز فکر را داشته باش

، هزارة  ۹-۵: ۲)فیلیپیان  یدبخش ها بدونام  ةبرتر از هم ینام و سرافراز کرد یتغااو را به یزپس خدا ن . یدگرد مطیع

 نو(. 

 

عیسی برای منفعت کلیسا، به ارادة خود متحمل رنج و بدرفتاری شد و پاداش او برای این فداکاری به  

رفتاری را تحمل    به همین طریق، ایمانداران نیز باید برای منفعت کلیسا رنج و بد  شکلی غیر قابل قیاس، عظیم بود.

توانست این سخنان را در  به همین دلیل بود که پولس می   پاداش ما نیز عظیم خواهد بود.   کنند. و وقتی چنین کنیم،

 بنویسد:   ۱۸-۱۷: ۲فیلیپیان 

 

.  کنمی م یشما شاد ةشوم، خوشحالم و با هم یختهر تان یمان و خدمت ا یبر قربان یختنی، ر اییه اگر چون هد  یحت

 ، هزارة نو(. ۱۸- ۱۷:  ۲)فیلیپیان  ید کن یو با من شاد  ید خوشحال باش گونهین هم ید با یزو شما ن
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میان به خاطر برکات    آن  های مقرر خود شوند، بلکه تا درخواست که فیلیپیان متحمل رنج پولس نه تنها می 

های خودِ او هستند نیز  خواست تا در برکاتی که نتیجة رنج عالوه بر این، او از آنها می  ، شاد باشند. هاناشی از رنج 

 های آنان شاد شد. ؛ درست همانطور که پولس از برکات حاصل از رنج شادی کنند

های رنج کشیدن متمرکز شوند تا بتوانند توان و دلگرمی  پولس ایمانداران را تشویق کرد که بر پاداش 

کردند،  به هر روی، اگر آنها تحمل نمی  استقامت در ایمان و زندگی مقدس را حتی تحت فشار زیاد، داشته باشند.

   آورد را به دست بیاورند. توانستند برکاتی که رنج به بار می نمی 

کمک عملی خود برای استقامت آنها  بخشی به آنان با برکات آن، پولس پس از تاکید بر استقامت و الهام 

 مراقب آنها باشند ارائه کرد. گزارانی که طریق ارسال خدمتکردند را از هایی که تحمل میدر طی دشواری 

اما او این را نیز   دانست که این نامه به فیلیپیان خواهد آموخت تا چگونه با رنج برخورد کنند.پولس می 

تر باشد اگر ما افرادی حقیقی در دسترس داشته باشیم که در امور  چقدر آسان تواند کرد که تحمل رنج می درک می 

بنابراین، پولس مصمم بود که در کنار این نامه،    کشند.کنند و درست در کنار ما، با ما، رنج می روزانه به ما کمک می 

   دوستان خود را نیز بفرستد تا در زمان احتیاج فیلیپیان، به آنها خدمت کنند.

فرستادة خود فیلیپیان بود و در اصل آمده بود تا  را بفرستد که ، پولس در نظر داشت تا اپافرودیتس نخست

از   که  همانطور احتماال اپافرودیتوس همان فردی است که نامة پولس را به فیلیپیان رساند. به پولس خدمت کند. 

د چون او بیمار شده بود، و این باعث دلواپسی  کلیسای فیلیپی نگران اپافرودیتوس بو  آموزیم،می   ۳۰-۲۵:  ۲فیلیپیان  

بنابراین، پولس اپافرودیتوس را به نزد آنان پس فرستاد تا باعث   اپافرودیتوس شده بود که آنها اینقدر نگران بودند.

 شان شود و به آنها خدمت کند. آرامش ذهن 

و در  ، او با پولس در زندان بود  هنگامسپس، پولس در نظر داشت تا تیموتائوس را به فیلیپی بفرستد. در آن  

خوانیم، پولس انتظار داشت که در  می  ۱۹: ۲کرد. اما همانطور که در فیلیپیان این دوران پریشانی به او خدمت می 

 آیندة نزدیک بتواند او را برای خدمت به فیلیپیان بفرستد. 

او این   دمت به فیلیپیان برود.در نهایت، پولس امیدوار بود که از زندان آزاد شود و خودش شخصا برای خ

 بیان کرد و نوشت:   ۲۴:  ۲انتظار خود را در فیلیپیان 

 

 (. ۲۴:  ۲)فیلیپیان  یایمب یدر خداوند اعتماد دارم که خود هم به زود   

 

  . شود»راغب« ترجمه  استبهتر  ،( که در اینجا »اعتماد« ترجمه شده pepoithaویتا« )پکلمة یونانی »پِ

 آن مطمئن نبود.   ازپولس به آزادی خود امیدوار بود اما 
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ها قرار  برای کلیسای فیلیپی که زیر بار سختی های دلسوز  دانست وجود انسان در تمام این وقایع، پولس می 

آزموده  گزارانی  ای را تنظیم کرد تا به طور منظم برای آنان خدمتبه همین خاطر، برنامه   داشت، بسیار ارزشمند است. 

 و با محبت فراهم کند. 

پولس خود را به عنوان یک نمونة مثبت استقامت   است،  ۱۶-۱: ۳در بخش بعدی نصایح که در فیلیپیان 

   کند. در ایمان، هم از لحاظ ذهنی و هم رفتاری معرفی می 

پیش از ایمان به مسیح تکیة او برای به دست آوردن لطف و برکات  دهد که  طور خاص، پولس توضیح می به

خدا بر معیاری زمینی قرار داشت، اما پس از ایمان، تکیة او فقط بر مسیح قرار گرفت. اما این، به آن دلیل نبود که  

گرفت.  دا قرار می خمحبوبان  بایست در میان  او فاقد معیارهای زمینی بود. بلکه بر عکس، با معیارهای زمینی پولس می 

 گوش کنید:   ۶- ۴:  ۳به توصیف او از اعتبارات خود در فیلیپیان 

 

از سبط   یل، اسرائ ةیل . روز هشتم مختون شده و از قبیشترگمان برد که در جسم اعتماد دارد، من ب یگر د  ی اگر کس 

  یعتی، از جهت عدالت شر  ،یساجفا کننده بر کل یرتاز جهت غ  یسی، فر یعتاز جهت شر یان،از عبران یعبران یامین،بن

 (. ۶- ۴: ۳)فیلیپیان   یبعیب

 

 پولس بود.  فرد  توانست با رعایت شریعت، شایستة برکات خدا شود، آن اگر یک بشرِ صِرف می 

اما حقیقت موضوع این است که هیچ بشری به اندازة کافی نیکو نیست که شایستة برکات نجات و حیات  

های زمینی خود امتناع ورزید و فقط بر شایستگی  و بنابراین، پولس از تکیه بر شایستگی  ابدی از طرف خدا باشد. 

 ه بود. مسیح تکیه کرد که خدا از طریق ایمان، به حساب او گذاشت

بلکه در  در عین حال، او روشن ساخت که صِرفِ اعتراف به ایمان، برای تضمین نجات ما کافی نیست. 

مان را حفظ کنیم و حیاتی  باید ایمان   ن استقامت کنیم تا حیات جاودان را به دست بیاوریم. نقطة مقابل، ما باید در ایما 

 مان دروغین است.کنیم که ایمان مقدس داشته باشیم، وگرنه ثابت می 

تاکید زیادی روی استقامت گذاشت، و دربارة نجات در   ۱۶-۱۲: ۳به همین دلیل است که او در فیلیپیان 

 مسیح اینطور نوشت: 

 

را به دست آورم که    یزی تا چ  رانمی م   یشام، بلکه خود را به پکامل شده   یا  امیافتهدست    ینهااکنون به ا هم  گویمی نم

را به دست آورم که خدا   اییزه تا جا کوشم،ی م  یان به خط پا  یدن رس ی برا ... آن مرا به دست آورد ی برا یسی ع یحْمس

مطابق آن   ایم،یدهکه رس یااست که به هر مرحله  ین مهم ا.. به باال فرا خوانده است. یسیع یحْآن مرا در مس یبرا

 ، هزارة نو(. ۱۶- ۱۲: ۳)فیلیپیان  یمرفتار کن
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و اگر تا به آخر استقامت نکنیم،   خود را با استقامت ثابت کنیم.  ما باید ایمان اعتراف به ایمان کافی نیست؛ 

مان  کنیم که ایمان فظ نکنیم، و با زندگی مقدس به او وفادار نمانیم، اثبات می مان به مسیح برای نجات را ح ایمان 

 دروغین بوده است. 

به آنها   ۹: ۴-۱۷: ۳های پیش روی استقامت متعلق است که در فیلیپیان نصایح پایانی پولس به چالش 

 در استقامت هستند. این نصایح اساسا کاربرد نصیحت او به فیلیپیان برای پیروی از نمونة او  پرداخت.

های استقامت، فیلیپیان را تشویق کرد تا به معلمین کذبه، منازعات در کلیسا،  پولس در پرداختن به چالش  

هایی  او با تمرکز بر راه  شان به خدا بشوند.های شخصی اجازه ندهند که باعث لغزش آنها در وفاداری و یا گرفتاری 

- ۱۸:  ۳به فیلیپیان   سا را مورد هجوم قرار دهد و استقامت آن را تهدید کند. توانست کلیآغاز کرد که تعالیم غلط می 

 گوش کنید که او این محکومیت تند را نوشت:   ۱۹

 

شان است و  آنان شکم   یکسان هالکت است. خدا  ین. عاقبتِ چنکنندی رفتار م  یحمس  یبچون دشمنان صل  یاریبس 

 ، هزارة نو(. ۱۹- ۱۸: ۳)فیلیپیان  است ینیو افکارشان معطوف به امور زم کنند،ی آور مباهات م ننگ  یزهایبه چ

 

حال، آنها در جایگاه تهدید کلیسا بودند؛  با این  واضح است که این دشمنان صلیب مسیح، ایمانداران نبودند. 

 شاید از آن رو که گفتاری متقاعدکننده داشتند، و یا شاید بر کلیسا تاثیرگذار بودند. 

ه که بود، پولس تاکید کرد که ایمانداران با رد تعالیم غلط دشمنان مسیح، در ایمان و عمل  موضوع هرچ

میل به دوری از رنج و مشکل، دلیلی کافی برای از دست دادن ایمان به انجیل نبود، و    پاک مسیحی استقامت کنند.

 کننده نیز جایگزینی برای قدرت خداوند نبودند. استدالالت متقاعده 

توانند باعث چالش استقامت ایمانداران دیگر بشوند.  هشدار داد که ایمانداران حقیقی در کلیسا می   اما پولس

به عنوان یک مثال از این موضوع، او به مشکلی اشاره کرد که میان افودیه و سینتیخی وجود داشت. به کالم او در  

 گوش کنید:  ۳-۱: ۴فیلیپیان 

 

  یک التماس دارم که در خداوند  یخی استدعا دارم و به سنت یه. از افود یزان عز ی ا ید در خداوند استوار باش ین، بنابرا  

  یک با من شر  یلانج  هاد در ج   یراز   ی،را امداد کن  یشانکه ا  کنمی همقطار خالص خواهش م  یا  یزباشند. و از تو ن  یرأ

 (. ۳-۱: ۴)فیلیپیان  بودندیم

 

توانستند در یک زندگی مقدس استوار بایستند، و همچنین با تاثیری  نمی افودیه و سینتیخی، با این منازعه 

 که داشتند تهدیدی برای استقامت دیگر ایمانداران در فیلیپی بودند. 
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های شخصی، مانع از استقامت آنها  پولس به فیلیپیان نصیحت کرد که اجازه ندهند گرفتاری و در آخر، 

  شان شود. و اجازه ندهند که اضطراب باعث دلسردی   ادمانه در پیش بگیرندنگاهی شاو آنان را تشویق کرد که    بشود.

 شود: به خوبی دیده می  ۷- ۴:  ۴افکار او در این سخنان از فیلیپیان 

 

خود    ی هادرخواست  ...بلکه  ید، نگران نباش  یز چ  یچه  یبرا  ...ید : شاد باشگویم ی باز هم م  ید؛ در خداوند شاد باش  یشههم

  محفوظ نگاه خواهد داشت یسی ع یحْرا در مس تانی هاها و ذهن دل ... آرامش خدا  گونه، ین . بدید را به خدا ابراز کن

 ، هزارة نو(. ۷-۴: ۴)فیلیپیان  

 

های آنان را تسکین بدهد. در  تعلیم کاربردی پولس این بود که ایمانداران باید از خدا بخواهند تا نگرانی  

رسد که در  اما به نظر می آفرین انجام دهد.  خدا این کار را از طریق برطرف ساختن شرایط مشکل برخی موارد، شاید  

 اکثر موارد، انتظار پولس این بود که تغییری قلبی و ذهنی در رویکرد و دیدگاه رخ بدهد. 

 

 تایید استقامت 
رة تایید استقامت فیلیپیان در  بدنة اصلی این نامه را با چند کلمه دربا ۲۰-۱۰: ۴نهایتا، پولس در فیلیپیان 

   خصوص از طریق خدمت مداوم آنان به خودِ پولس خاتمه داد.ایمان و زندگی مسیحی، به 

  در این بخش، پولس از فیلیپیان به خاطر پولی که برای تسکین آالم او در زندان فرستاده بودند تشکر کرد. 

  را دریافت کرده و برای بهبود شرایط او مفید بوده است. یادداشت تشکرآمیز پولس به آنان اطمینان داد که او پول 

رسد بیشترین ارزشی که این پول برای پولس داشت، به لحاظ احساسی بوده است. به کالم او در  اما به نظر می 

 گوش کنید:   ۱۴-۱۲: ۴فیلیپیان 

 

و   یری در س یستن رمز ز  ی،در وفور نعمت را. در هر وضع و حال یزندگ  ی معن  یزن  دانم،ی بودن را م  یازمند ن ی معن

)فیلیپیان    ید شد  یککه در زحمات من شر  یدحال، لطف کرد  ین با ا...  امرا فرا گرفته   یازمندی و ن  نیازیی و ب   ی، گرسنگ 

 ، هزارة نو(. ۱۴ - ۱۲:  ۴

 

آمد. ارزش حقیقی  ی خدا می این پول احتماال بخشی از آالم پولس را کاهش داده است، اما رضایت او از سو 

دادند که  این مسیحیان فقیر از طریق فداکاری خود برای پولس به او نشان می  این پول در لمس قلب پولس بود.

 چقدر حقیقتا او را دوست دارند. 
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زمان بهتری برای نشان دادن محبت فیلیپیان به پولس وجود نداشت. در این مقطع، حبس پولس بار   

بخش بود که بداند افراد زیادی به او  تصور کنید چقدر برای او تسلی او در رنج و یأس بود. و بود. سنگینی بر دوش ا

   خواستند در رنج او سهیم باشند.محبت داشتند و می 

شاید حتی فکر کنیم این فیلیپیان بودند که به پولس در غلبه بر یأس او کمک کردند. آیا توجه آنها بود که   

بخش پولس در تصمیم وی برای شادی در میانة شرایط  آیا محبت آنان بود که الهام ز گرداند؟ امید را به پولس با 

؟ یک چیز قطعی است:  نیستشده و تنها آوری کرد فراموش وحشتناک او شد؟ آیا رفاقت آنها بود که به پولس یاد 

توانست ثمری داشته باشد جز اینکه باعث  نمی دل خود فیلیپیان را دوست داشت و هدیة آنها اینکه پولس با تمام 

 تشویق و دلگرمی او شود. 

 

 تحیات پایانی 
شود. این بخش نسبتا معمولی است؛  تمام می  ۲۳-۲۱: ۴در آخر، نامه با تحیات پایانی پولس در فیلیپیان 

 طلبد.  هرچند یک جنبه از این تحیات پایانی، توضیح و تفسیری ویژه می 

د. در  رسانَاز طرف مقدسانی که اهل خانة قیصر هستند، سالم می  ۲۲: ۴فیلیپیان  پولس دربه طور خاص، 

کردند یا  شد؛ چه با او در یک محل زندگی می دنیای باستان، اهل خانة قیصر شامل اعضای خانواده و خادمین او می 

بسیاری از کارمندان  شدند؛ بلکه شامل محافظین شخصی وی و و خادمین او صرفا به کارگران او محدود نمی  نه.

 شد.  دولت نیز می 

مقدس نتیجه بگیرند او از روم نامه  اشارة پولس به اهل خانة قیصر باعث شده تا بسیاری از مفسرین کتاب 

ای نتیجه . اما ما نباید عجوالنه چنین کردی مرا اداره  یواقع خانوادةو  یزندگ  یک صریکه ق ییجارا نوشته است؛ 

شدند  که تمام کارمندان دولت و محافظان در اطراف امپراتوری، بخشی از خانة او حساب می   بگیریم. حقیقت این است 

 شد. قیصریة ماریتیما نیز می  ساکنین  و این شامل 

دهد که حبس پولس مانع از خدمت  موضوع هرچه که باشد، اشارة پولس به ایماندارانِ خانة قیصر نشان می 

   بلکه در نقطة مقابل، پولس به شاگردسازی حتی در بین آنانی که را به زندان انداخته بودند ادامه داد. انجیل او نشد. 

توانیم به کاربرد  لس به فیلیپیان، اکنون می زمینه، و نیز ساختار و محتوای رسالة پو پس از بررسی پیش 

 امروزی تعالیم پولس در این نامه بپردازیم. 

    

 

 



: پولس و فیلیپیان۵درس    رساالت زندان پولس  

 

 

-21- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

 کاربرد امروزی

تواند به اشکال متعددی در زندگی امروزی ما کاربرد داشته  نیازی به بیان نیست که رساله به فیلیپیان می 

ویارویی با آنچه که شاید آخرین روزهای او بر زمین  باشد. اما در این درس بر تالش پولس برای تشویق دیگران در ر

شود: تشویق فیلیپیان توسط پولس برای استقامت  از این منظر، یک موضوع برجسته می  کنیم.بوده است تمرکز می 

در دقت به معنای امروزی رسالة فیلیپیان برای ما،   اینکه به سلوک وفادارانة خود در حضور خدا ادامه دهند. –

 کنیم. را بر این جنبه از نامة پولس متمرکز می  مانتوجه 

کنیم، به بررسی  طور که به مفاهیم رسالة پولس به فیلیپیان برای زندگی مسیحی امروزی فکر می همین 

استقامت    ذهنیتپردازیم. دوم،  ماهیت استقامت می   ی واکاونخست، به  سه جنبه از استقامت مسیحی خواهیم پرداخت:  

بیایید اول    تواند دربارة استقامت انجام دهد بحث خواهیم کرد.کنیم. و سوم، دربارة خدمتی که کلیسا می را بررسی می 

 به ماهیت استقامت بپردازیم. 

 

 استقامت ماهیت 
سه عامل اصلی است: تعریف  تحت  ،استقامتترین راه برای درک تعالیم پولس در فیلیپیان دربارة آسان 

 شروع کنیم.  استقامت . اجازه بدهید با تعریف استقامت؛ و تضمین استقامت؛ ضرورت تاستقام

 

 تعریف
از یک سو،   کارانه به تصویر کشید. را تحت اندیشة دوگانة ایمان حقیقی و زندگی درست  استقامت پولس 

مان به انجیل مسیح، و تکیة صرف بر او برای وضعیت مبرا شمردگی در حضور خدا  به معنای حفظ ایمان  استقامت

 باره نوشت و امید خود برای آنان را با این کلمات بیان کرد: در این   ۲۷: ۱پولس در فیلیپیان  است.

 

  کنید ی مجاهده م یلانج نیما ا ی تن، دوش به دوش برا یکو چون  ید روح استوار  یک خاطرم آسوده باشد که در 

 ، هزارة نو(. ۲۷: ۱)فیلیپیان  

 

  مان دست نکشیم.باید در تعهدمان به انجیل استوار بمانیم و هرگز از باورهای ما به عنوان ایمانداران، می  

 کنیم، منظورمان همین است.وقتی از استقامت در ایمان صحبت می 

توان به طرق متعددی تعریف کرد، اما به تمرکز اصلی ایمان مسیحی  ایمان حقیقی به انجیل مسیح را می  

 توصیف کرد گوش کنید:  ۹-۸: ۳که پولس در فیلیپیان 
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  یان را ز یزخاطر او همه چه که ب دانمی م یانز  یسیع  یحمعرفت خداوند خود مس یلتبه سبب فض یزرا ن یزهمه چ

ه  است، بلکه با آن که ب  یعتشوم نه با عدالت خود که از شر   یافت  ی. و در ویابمرا در  یحکردم و فضله شمردم تا مس

 (. ۹-۸: ۳)فیلیپیان  است یمان که از خدا بر ا یعدالت  یعنی  شود،ی م  یحمس یمان ا ةیلوس

 

برای به دست آوردن  های انسانی او و اعمال نیکویش، مام موقعیت پولس در این بخش نشان داد که ت 

گناهی مسیح بود  توانست نجات را برای او به بار بیاورد، بی تنها چیزی که می  فایده بودند.نجات و مبرا شمردگی بی 

 شد.  که از طریق ایمان به حساب او گذاشته می 

یعنی در   –کنیم استقامت می  ،باشدایستگی مسیح تنها بر ش برای مبرا شمردگی  مان تکیه مادامی که  

بلکه منظور   کند.البته، این به معنای آن نیست که استقامت هرگز به شک اعتراف نمی  ایستیم.مان استوار می ایمان 

ایمان حقیقی  ، برخورداری از  به عالوه  کند.هرگز کامال و نهایتا حقیقت انجیل را انکار نمی این است که ایمان استوار،  

ممکن است ما اشتباهات بسیار زیادی در االهیات   اریم.مسیحی به این معنی نیست که ما االهیاتی عالی و کامل د

اما وقتی که دیگر به این حقیقت محوری باور   .بمانیمخود داشته باشیم، اما همچنان به اصول اساسی انجیل وفادار 

 ایم.نگاه حقیقتا در استقامت خود شکست خورده آ  کنیم،نجات پیدا می نداشته باشیم که ما فقط و فقط توسط مسیح 

  کارانه نیز سخن گفت پولس عالوه بر تعریف استقامت تحت ایمان حقیقی، از استقامت تحت زندگی درست  

 : اینطور گفت ۱۳- ۱۲:  ۲برای نمونه، او در فیلیپیان  قدمی در انجام اعمال نیکو و ستوده است. که به معنای ثابت 

 

خداست که در    یرا . زیدعمل آوره  نجات خود را به ترس و لرز ب...  بودید ی م   یعمط  یشهمن چنانکه هم   یزان عز   ی پس ا

 (. ۱۳-۱۲: ۲)فیلیپیان   کندی م یجاد عمل اه  خود، هم اراده و هم فعل را ب ی شما بر حسب رضامند

 

هنگی با نجات  ا هایی سخن گفت که در همروش در اینجا پولس از تداوم در انجام اعمال نیکو، و عمل به  

رسیم و  البته استقامت در انجام اعمال نیکو به معنی زندگی عالی نیست. ما هرگز در این زندگی به کمال نمی  است.

کوشیم، در انجام  بلکه یعنی وقتی در تالش برای اطاعت وفادارانه از مسیح می   خوریم. گاهی به طور جدی لغزش می 

 استقامت به خرج خواهیم داد. اعمال نیکو 

 

 ضرورت 
  استقامتت رخواست ضرو خواست که ایمانداران تنها از تعریف استقامت آگاه باشند؛ بلکه او می پولس نمی 

به سخنان    انگیزه داشته باشند.  پایداریبه واقع برای    را نیز درک کنند تا  برای به دست آوردن نجات  در ایمان و حیات

 گوش کنید:  ۱۱- ۸: ۳پولس در فیلیپیان  
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  یان را ز یزخاطر او همه چه که ب دانمی م یانز  یسیع  یحمعرفت خداوند خود مس یلتبه سبب فض یزرا ن یزهمه چ

ه  است، بلکه با آن که ب  یعتشوم نه با عدالت خود که از شر   یافت  ی. و در ویابمرا در  یحکردم و فضله شمردم تا مس

 (. ۱۱-۸:  ۳)فیلیپیان  از مردگان برسم یامتمگر به هر وجه به ق ...شودی م  یحمس یمان ا ةیلوس

 

نخواهیم   افت یبه بیان ساده، پولس تعلیم داد که اگر ما در حفظ ایمان حقیقی شکست بخوریم، در مسیح  

شد و بنابراین، در یک حیات ابدی و پر جالل قیام نخواهیم کرد. به عبارت دیگر، استقامت در ایمان برای نجات  

 ایی ما ضروری است.  نه

 کارانه را ارائه داد: نصایح خود دربارة زندگی درست  ۱۶- ۱۴:  ۲به طریق مشابه، او در فیلیپیان   

 

رو  کج   یقوم   یان در م  ید، مالمت باشی دل و فرزندان خدا بو ساده   یبعی تا ب  ید، را بدون همهمه و مجادله بکن  ی هر کار

  یده تا آنکه عبث ندو   یحجهت فخر من در روز مسه  ب   ...درخشیدی در جهان م  یرهاچون ن  یانکش که در آن مو گردن 

 (. ۱۶-۱۴: ۲)فیلیپیان  ه باشمیدو عبث زحمت نکش

 

مالمت و توانستند بی فیلیپیان می  –دهد  کارانه رخ می که با زندگی درست   –با احتراز از همهمه و مجادله  

خوردند، نشان  اما اگر در استقامت خود شکست می  مت خود ببالد. توانست به خددل شوند، و بنابراین پولس میساده 

این دربارة ما نیز    یافتند.اند و در روز آخر نجات نمی دادند که فرزندان خدا نیستند، و حقیقتا به مسیح اعتماد نکردهمی

نیستیم، و نجات  کنیم که ایماندار کارانه استقامت به خرج ندهیم، ثابت می کند: اگر در زندگی درستصدق می 

 نخواهیم یافت. 

برای بسیاری از ما، شاید تعالیم پولس دربارة تعریف و ضرورت استقامت ترسناک و یا حتی خشن به نظر   

تضمین استقامت. در نور این تضمین،  کننده است؛ یعنی  اما آموزة پولس جنبة سومی نیز داشت که بسیار دلگرم   برسند. 

 تعالیم پولس دربارة استقامت نه تهدیدی برای ایمانداران، بلکه مایة تسلی هستند. 

 

 تضمین 
کارانه استقامت  ندگی درست در ایمان و زپولس به فیلیپیان اطمینان داد که تمام ایمانداران حقیقی، مطمئنا  

این همچنان حقیقت دارد که بسیاری، اعتراف دروغین   به خرج خواهند داد و بنابراین، نجات ما تضمین شده است. 

اما اینها افرادی هستند که هرگز از اول ایمان   خورند.می به ایمان خواهند داشت و در عمل در پایداری شکست 
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القدس را دارند که در آنها کار، و استقامت  شان حقیقی است، روح آنانی که ایمان   در طرف دیگر،   بخش نداشتند. نجات 

 نوشت گوش دهید:  ۶: ۱به آنچه پولس در فیلیپیان   کند.آنان را تضمین می 

 

  ید به کمال خواهد رسان یحمس ی ایسرا در شما شروع کرد، آن را تا روز ع یکواعتماد دارم که او که عمل ن ینبه ا

 (. ۶: ۱)فیلیپیان  

 

  رساند. به پایان نیز میپولس مطمئن بود که اگر خدا نجات فیلیپیان را آغاز کرده بود، کار نجات آنان را  

شود تمام ایمانداران حقیقی تا روز عیسای مسیح  داد که هیچ یک از آنها هالک شوند، بلکه باعث می خدا اجازه نمی 

امکان ندارد که از ایمان یا فیض  اگر ما حقیقتا ایمان داریم،  اطمینان پولس، باید اطمینان ما نیز باشد.    پایداری کنند.

 کننده را نوشت: تایید کرد و این جمالت دلگرم  ۱۳: ۲پولس این موضوع را در فیلیپیان   بیفتیم.

 

خود، هم اراده و هم فعل را   ی خداست که در شما بر حسب رضامند یرا . زید عمل آور ه نجات خود را به ترس و لرز ب

 (. ۱۳- ۱۲:  ۲)فیلیپیان   کندی م یجاد عمل اه ب

 

آن هیبت  دا خواهیم افتاد، بلکه ترسی که باید داشته باشیم، وحشت از این نیست که در نهایت از فیض ج 

کند تا مطمئن شود  دهد که درون هر یک از ما کار می ای است که از تشخیص عمل خدای قادر رخ می کنندهمنکوب 

او قلب و ذهن ما را برای اهداف نیکوی   خواهد. دهیم همان چیزی است که او می کنیم و انجام می آنچه فکر می 

شود و بنابراین، ممکن نیست که در پایداری تا به انتها، شکست  که شامل استقامت ما نیز می  گیرد به دست می خود 

 بخوریم. 

 

 ذهنیت استقامت  
توانیم دربارة ذهنیت استقامت صحبت کنیم که ایمانداران  حال که ماهیت استقامت را بررسی کردیم، می 

اش به فیلیپیان بر آنها تاکید کرد  مان که پولس در رسالهخود بر سه جنبه از ذهنیت  ما در بحث باید اتخاذ کنند.می

باید بر  بینی، و شادی. بیایید ابتدا به این اندیشة پولس نگاه کنیم که ذهنیت ما می فروتنی، خوششویم: متمرکز می 

 اساس فروتنی باشد. 
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 فروتنی 
خدا به طور   های بسیاری برای تکبر داشت. فرصت عیسای مسیح،  پولس به عنوان رسول مقتدر خداوند

او پولس را فرای همة دیگران انتخاب کرده بود تا انجیل را نزد غیر    ؛هبری تعلیم داده بوداای او را برای رالعاده خارق 

انند یک قهرمان  در تمام کلیساها، پولس از احترامی م  .د، و معجزات بسیاری از طریق وی به عمل آورد یهودیان ببر 

 . برخوردار بود

توانست وسوسه شود که فکر کند، »چرا خدا در  کشید، می به همین خاطر، وقتی که او در زندان رنج می 

بین تمام مردم، اجازه داد که این موضوع برای من اتفاق بیفتد؟ من کامال به او وفادار بودم، و با اینحال او از برکت  

  کشیدن نیکویی خدا احمقانه و اشتباه است.  اما به چالش  «من الیق بهتر از این هستم.  کند.دادن من امتناع می 

و با پذیرش این حقیقت،   دانست و در حقیقت، دالیل بسیاری برای فروتنی در حضور خدا داشت. پولس این را می 

   استقامت کند. هایی که با آنها روبرو بود،خود را آماده کرد تا توسط خدا بنا شود و در طی دشواری 

پولس در این رابطه، ذهنیت عیسی را سرمشق ذهنیت خود قرار داد که با ارادة خود، خویشتن را فروتن  

در حقیقت، پولس برای تقویت نصایح خود دربارة فروتنی   ساخت تا برکات خدا را برای خودش و ما به دست بیاورد. 

 آمده است.  ۱۱- ۶:  ۲بخش معروف »سرود مسیح« را نوشت که در فیلیپیان 

اند که حتی پیش از نگارش  آیات از سرودی تشکیل شده کنند که این بعضی از محققین اینطور اظهار می

کنند که پولس این آیات را به  برخی دیگر از محققین گمان می   شده بود.نامة پولس به فیلیپیان نیز در کلیسا شناخته 

: عیسی فروتن  آنان هرچه که باشد، معنای این آیات روشن هستندطور خاص برای این مناسبت نوشته است. اما منبع  

 باید او را سرمشق خود قرار دهیم. است و ما می 

فروتنی او، و سرافرازی  وضعیت او پیش از تجسم،  کند:  این متن مسیح را در سه مرحله از تاریخ توصیف می 

کند. در آن زمان، مسیح به عنوان پسر خدا  او. ابتدا پولس دربارة حالت مسیح پیش از جسم پوشیدن او صحبت می 

پولس   زیست، و در قدرت و جالل با آنها برابر بود. القدس می وجود داشت، در اتحادی عالی و کامل با پدر و روح 

 توصیف کرد و اینطور نوشت:  ۶: ۲وضعیت پیش از تجسم مسیح را در فیلیپیان 

 

 (. ۶: ۲)فیلیپیان  نشمرد یمترا غندر صورت خدا بود، با خدا برابر بودن  ]مسیح که[ 

 

نخست، پیش از آنکه مسیح شکل انسان به خود  گوید: کم دو چیز را دربارة مسیح به ما می این آیه دست 

ای که پولس  واژة یونانی   گوید، مسیح »ذات« یا »شکل« خدا را داشت. بگیرد، در جالل بود. یا همانطور که پولس می 

البته واضح است که منظور    کند.یک نفر اشاره می   بیرونی  شکل( بود که عموما به  morphē)استفاده کرد، »مورفی«  
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داد  پولس این نبود که مسیح صرفا شبیه خدا بود. بلکه بر عکس، ظاهر بیرونی او بر این واقعیت بنیادین شهادت می 

 که مسیح در حقیقت خدا بود. 

  تمایل را به تصویر بکشد، با  آن حتی پیش از آنکه پسر ازلی دوم، پولس نشان داد که مسیح فروتن بود. 

به طور خاص،   این فروتنی را نشان داد. –که همان بشریت ما است  –خود برای در بر گرفتن ذات یا شکلی دیگر 

( برای اشاره  isosاینجا پولس از کلمة ایسوس )در .« نشمرد یمت با خدا برابر بودن را غنپولس نوشت که مسیح، »

منظور او این بود که »شکل« یا »جالل بیرونی« مسیح   به »برابری« یا »همانندی« مسیح با خدا استفاده کرد.

تا از وضعیت جالل قانونی و    داشتمایل  تهمانند جاللی بود که خدای پدر در معرض نمایش گذاشته بود، اما مسیح  

 ی خشنودی پدر و پرداخت بهای نجات ما، دست بکشد. آسمانی خود برا

اش  گیری نطفه سپس، پولس به توصیف فروتنی مسیح پرداخت که دورة حیات زمینی اوست که با شکل 

به سخنان پولس دربارة فروتنی مسیح در   کند. مرگ او بر صلیب ادامه پیدا میشود و تا به در رحم مریم آغاز می 

 د: گوش کنی  ۸-۷: ۲فیلیپیان 

 

شد،   یافتو در شباهت مردمان شد؛ و چون در شکل انسان  یرفتکرده، صورت غالم را پذ  یخود را خال ]مسیح[ 

 (. ۸-۷: ۲)فیلیپیان  یدگرد یعمط  یبرا فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صل  یشتن خو

 

ربارة مسیح در طی  کم دو نکته دهمسو با کالم پولس دربارة مسیحِ پیش از تجسم، این آیات نیز دست 

بود. به این معنی که، پسر خدا جالل االهی خود را   حقیرانهاول، فروتنی مسیح  گویند.وضعیت فروتنی او به ما می 

دوباره، پولس از واژة یونانی مورفی استفاده کرد تا نشان دهد که   کنار گذاشت تا ذات یا شکل انسانی به خود بگیرد. 

گذاشت، بلکه در عوض  مسیح شکل بیرونی خود را عوض کرد و بنابراین دیگر آن جالل االهی را به نمایش نمی 

 گذاشت. نمای بیرونی سادة یک انسان را در معرض دید می 

داد که او حقیقتا و کامال االهی است، شکل انسانی مسیح  می درست همانطور که شکل االهی مسیح نشان  

کدام از  مسیح برای انسان شدن، هیچ اما مهم است که تشخیص دهیم  نشان داد که او حقیقتا و کامال انسان بود. 

بلکه، او تنها یک ذات کامل انسانی را به ذات کامل االهی خود افزود؛ طوری   صفات االهی خود را کنار نگذاشت.

 توان به درستی بیان کرد او کامال انسان و کامال خدا بود.  که می 

درست همانطور که او مایل بود تا شکل پر جالل  کند که مسیح فروتن بود.  تایید می   ۸-۷:  ۲فیلیپیان    دوم،

نی او  در حقیقت، فروت  پیش از تجسم خود را کنار بگذارد، او در عمل این شکل را در دورة فروتنی خود کنار گذاشت.

 آنچنان از حد گذشته بود که او اجازه داد تا توسط مخلوقاتی که شکل آنها را به خود گرفته بود کشته شود. 
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او توصیف کرد که با قیام از مردگان و صعود وی به آسمان   یسرافرازدر آخر، پولس مسیح را در حالت 

نوشت و   ۱۱- ۹:  ۲مسیح در فیلیپیان   یسرافراز  پولس دربارة شروع شد و اکنون در حکمرانی او بر خلقت ادامه دارد. 

 آن را اینطور توصیف کرد: 

 

از   یی هر زانو یسی . تا به نام عید ها است، بدو بخشنام یع را که فوق از جم ی سرافراز نمود و نام  یتغاه او را ب یز خدا ن

  ی خداوند است برا یح، مس یایساقرار کند که ع  یاست خم شود، و هر زبان ینزم یرو ز  ینآنچه در آسمان و بر زم

 (. ۱۱-۹: ۲)فیلیپیان   پدر  ی خدا ید تمج

 

دوباره، پولس دو نکتة بسیار مهم دربارة مسیح را طی این حالت او نشان داد: نخست، مسیح شکل پر جالل   

کند،  پرستش سر خم می خود را دوباره با تعالی به جایگاه حکمران جهان هستی که نزد او هر مخلوقی برای تسلیم و  

و حاکمیت مطلق پر جالل بر جهان هستی   سرافرازیبه دست آورد. دوم، مسیح فروتنی خود را حتی در این جایگاه 

 از آنجا که حتی حکمرانی او بر خلقت نه برای جالل خودش، بلکه برای جالل پدر بود. ادامه داد. 

خواست که ایمانداران از نمونة مسیح پیروی  فیلیپیان ارائه داد چون می ها را در رساله به پولس این اندیشه  

گزاران  گذشته از همه چیز، اگر پسر خدا مایل بود تا خود را به چنین فروتنی تحقیرآمیزی بسپارد، قطعا خدمت کنند. 

استقامت به خرج  و اگر فروتنی مسیح به او کمک کرد تا در طی رنج و مرگ خویش  باید فروتن باشند. او نیز می 

دقیقا همین بود که    ۴- ۲:  ۲منظور پولس در فیلیپیان    مان کمک کند. تواند به ما نیز در پایداری دهد، پس فروتنی می 

 نوشت:  

 

را از راه تعصب و   یزچ یچ . و هیدفکر داشته باش یکو  ید دل بشو یکو همان محبت نموده،  ید فکر کن یکبا هم 

خود را نکند، بلکه هر   ی کارها ة از شما مالحظ یک . و هر یدرا از خود بهتر بدان ران یگد  ی بلکه با فروتن  ید، عجب مکن

 (. ۴-۲: ۲)فیلیپیان  یز را ن یگران د  یکدام کارها 

 

سازد  کارانه استقامت کنیم. از یک سو، ما را قادر می کند تا در ایمان و زندگی درستفروتنی به ما کمک می  

گزار نیازهای آنان باشیم.  نسبت به دیگران محبت و احترام داشته باشیم، و خدمتتا همفکر شویم، اتحاد ایجاد کنیم،  

کند که به یاد داشته باشیم خدای پدر شایستة اعتماد و وفاداری ما است؛ حتی وقتی  و از طرف دیگر، به ما کمک می 

 رسیم. شویم، و به شهادت میروزی هستیم، شکنجه می که در شرایط تیره
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 بینیخوش 
بینی نیز  ای برای استقامت، بر اهمیت خوش پولس در کنار تشویق ایمانداران به فروتنی به عنوان وسیله 

در دنیای مدرن، غیرمعمول نیست که بشنویم   تاکید کرد که به معنای دیدگاهی مثبت و امیدوار به زندگی است.

خواهد با دنیای حقیقی  ر آن، فردی می لوحانه صحبت کنند که دبینی به عنوان یک تالش ساده مردم دربارة خوش 

بینی پولس به این شکل  اما خوش   دست و پنجه نرم نکند و تظاهر کند که امور، از آن چیزی که هست بهتر هستند. 

کرد که از  بلکه در حقیقت احساس می  –پوشی نکرد او از موارد بد زندگی چشم  گرایانه بود. بینی او واقعخوش  نبود. 

بینی پولس در دل خود یک تصمیم آگاهانه برای تمرکز بر اموری بود که حقیقتا  خوش هدید است.سوی آنها مورد ت

گری خدا و برکات  مهیا بینی نشئت گرفته از ایمان او به این خوش  بد بودند.  به راستی اموری که  نه آننیکو بودند و 

 دا در آینده به ما خواهد داد.او در این دنیای حاضر، و نیز امید او به رستگاری و پاداشی بود که خ

آالم او در زندان، در حالیکه از طرف واعظین ریاکار انجیل با مشکالت روبرو  در طی دوران برای مثال، 

های  شود تمرکز کند؛ حتی با وجود اینکه واعظین انگیزه تصمیم گرفت بر برکت اینکه مسیح موعظه می بود، 

 گوش کنید:   ۱۸-۱۷: ۱لیپیان او به کالم او در فی ای داشتند. شریرانه 

 

.  افزایندی من در زندان م ی هاگمان که بر رنج  ین با ا یت،ننه با خلوص  کنند،ی وعظ م  یح به مس ی طلبآنان از سَرِ جاه 

  ین درست باشد، چه نادرست! و من از ا  یتموعظه شود، چه ن یح است که به هر صورت، مس ین اما چه باک؟ مهم ا

 ، هزارة نو(. ۱۸-۱۷: ۱)فیلیپیان  بابت شادمانم

 

کشید. اما از طرف دیگر، او آگاهانه تصمیم گرفت  وضعیت عاطفی پولس پیچیده بود. از یک طرف رنج می 

هایش در زندان، و نیز  رنج و این انتخاب به او کمک کرد تا  تا به جای تمرکز بر امور بد، به امور نیکو توجه کند. 

، در راستای همین رویکرد بود. به  ۸-۶: ۴توصیة پولس به کلیسا در فیلیپیان  بدرفتاری این واعظین را تحمل کند.

 سخنان او در این بخش توجه کنید:  

 

را به خدا  خود  یهادرخواست ی،با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزار  یزبلکه در هر چ ید، نگران نباش یز چ یچ ه یبرا

محفوظ   یسیع یحْرا در مس تانی هاها و ذهن عقل است، دل  ی آرامش خدا که فراتر از تمام گونه، ین . بدید ابراز کن

برادران، هرآنچه راست است، هرآنچه واالست، هرآنچه درست است، هرآنچه پاک   ی ا یان،در پا نگاه خواهد داشت. 

در آن    یش،ستا  یاناست و شا   یعال   یزی. اگر چیندیشیداست، بدان ب  یو هرآنچه ستودن  یداشتناست، هرآنچه دوست

 ، هزارة نو(. ۸-۶: ۴ید )فیلیپیان تأمل کن
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  و ذهن   ای است برای درخواست از خدا تا از دلوسیله   بینانه و مبارزه علیه اضطراب و دلسردی،تفکر خوش  

 ای برای استقامت نیز هست. و به همین خاطر، وسیله ما محافظت کند. 

 

 شادی 
بینی، شادی نیز کمک بزرگی در استقامت مسیحی  نهایتا، پولس تعلیم داد که عالوه بر فروتنی و خوش 

واند در شرایط پر اضطراب خویش استقامت داشته باشد. او با  خود پولس نیز بر شادی یافتن متمرکز شد تا بت است.

- ۱۸: ۱برای نمونه، او در فیلیپیان خود، ایمانداران فیلیپی را نیز تشویق کرد تا همین کار را انجام بدهند.  سرمشق

 دربارة شادی خویش اینطور صحبت کرد:    ۲۰

 

به نجات من خواهد   ینها ا یح، مس ی ایسروحِ ع یاریشما و  ی که با دعاها دانمیم یرا خواهم کرد، ز ی باز هم شاد

ت، خواه در مرگ و خواه  یافدر بدنم جالل خواهد  یح مس... دارم که  ید و ام کشمیچنانکه مشتاقانه انتظار م ید، انجام

 ، هزارة نو(. ۲۰- ۱۸:  ۱)فیلیپیان  ی در زندگ 

 

جای تمرکز بر جوانب منفی مرگش، بر  پولس ترسی مشروع داشت که شاید به قتل برسد. با این وجود، به   

توانست شاد  بین بود و در نتیجه، می او خوش  توانست به همراه داشته باشد متمرکز شد.نتایج مثبتی که مرگ او می 

 باشد. 

لوحانة درد و رنج، و یا یک احساس خوشبختی  دقت کنید که در این مورد، شادی پولس یک انکار ساده  

  عکس، همانطور که دیدیم، احساسات پولس به میزان زیادی از اندوه و رنج نیز آمیخته بود.   بلکه بر  بیش از حد نبود.

توانست او می  به راستی قادر بود که امور نیکوی زندگی را ببیند و از آنها شادی کند. رغم مشکالتش، اما پولس علی 

و   حتی لذت ببرد.  – آن خشنود باشد به تکریم مسیح از طریق یک مرگ دلیرانه فکر کند و در سرافرازی مسیح از 

کرد، بلکه شادی حقیقی را تجربه کرد. این  شد. پولس نه تنها احساس شادی می آن رضایت و لذت، باعث شادی می

 های او معنا بخشید. ساخت که پیش برود و به رنج شادی او را مایل می 

تشویق کرد تا چنین رویکردی در پیش بگیرند تا شادی آنان به   نیز  پولس دوستان خود در فیلیپی را 

 چه نصیحتی به آنها کرد:   ۶- ۴: ۴گوش کنید که او در فیلیپیان    شان کمک کند.استقامت

 

)فیلیپیان   یدمکن یشهاند  یزچ یچه یاست. برا یکخداوند نزد ...ید شاد باش گویمی . و باز مید در خداوند دائما شاد باش

۴  :۴ - ۶ .) 
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تا شاد باشند چون خداوند نزدیک بود، چه به عنوان کمکِ آنان در زمان  پولس فیلیپیان را تشویق کرد  

در هر دو مورد، شادی    خود را بر تمام زمین برپا کند.  صلح   سلطنت گشت تا  نیازشان، و چه به عنوان پادشاه که بر می 

و به همین خاطر، این آنها را  راب را از خود دور کنند. ساخت تا اضطبخشید و آنها را قادر می به فیلیپیان انگیزه می 

 کرد. آمادة استقامت تا بازگشت خداوند می 

توانیم خودمان را در برابر  بینی، و شادی، می گیری از ذهنیت پولس، با تمرکز بر فروتنی، خوش با سرمشق  

حتی گاهی به   –کنند و رنج خواهیم کشید ها به ما رو می یبدیهی است که دشوار  یأس و اضطراب تقویت کنیم.

مان  ما باید رنج دهد باید نمونه و نصیحت پولس را به یاد بیاوریم.  و رنج روی می   سختی. بنابراین، وقتی که دشواری

این زندگی و زندگی آینده داریم،    ای فروتن تحمل کنیم و با تفکر دربارة بسیاری از چیزهای خوبی که دررا با روحیه 

مان که همچنان ارزش شادی دارند،  باید با تصمیمی آگاهانه برای شادی کردن از اموری در زندگی  امیدوار بمانیم.

 توانیم با کمک خدا تقویت شویم تا استقامت کنیم.ها می از این راه مان غلبه کنیم. بر شرایط مشکل 

 

 خدمت استقامت 
خدمتی که  ایم تا به سومین موضوع بپردازیم: و ذهنیت استقامت را بررسی کردیم، آماده اکنون که ماهیت 

 شود. تواند دربارة استقامت انجام دهد که از طریق اعمال ما نسبت به یکدیگر بیان می کلیسا می 

خود  ، به او کمک کرده بود تا در مراحل زیادی از خدمت  پولس تشخیص داده بود که خدمت فیلیپیان به او

او را پشتیبانی کرده    عاطفی و    مالی از لحاظ  شد. در مواقع زیادی، آنها  استقامت کند؛ که شامل حبس کنونی او نیز می 

توانیم خدمت آنان به پولس را تحت  ما می  حتی اپافرودیتوس را فرستاده بودند تا در زندان به او خدمت کند.  بودند. 

ها، فیلیپیان روحیة پولس را  زیکی خالصه کنیم. در هر یک از این راه عبارات پشتیبانی مادی، دلگرمی، و حضور فی

 تقویت کردند و به او برای استقامت بیشتر قوت دادند. 

 گوش کنید:  ۱۴-۱۳: ۴برای مثال، به کلمات از دل برآمدة پولس در فیلیپیان  

 

)فیلیپیان    یدشد  یککه در زحمات من شر   یدحال، لطف کرد   ین. با ابخشدی م  یرورا دارم در او که مرا ن  یزقدرت هر چ

 ، هزارة نو(. ۱۴ - ۱۳:  ۴

 

 این آیات به نوعی، چکیدة خدمت فیلیپیان به پولس، و احساسات او نسبت به آنان است.  

او از خداوند برای استقامت قوت  پیش از آنکه اپافرودیتوس بیاید و هدیة فیلیپیان را به دست پولس برساند،   

بینی و شادی او کمرنگ  گرفت، اما از پشتیبانی معنوی زیادی از طرف دیگران برخوردار نبود و در نتیجه، خوش می

ای بود که به نوعی آالم  کرد، ولی کار بسیار سختی بود. اما هدیة فیلیپیان پشتیبانی مادی او پایداری می  شده بودند.
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انی آنها برای او که از طریق ارسال هدیه و اپافرودیتوس ابراز  نگر تر کرد. او را کاهش داد و استقامت را کمی آسان 

و البته، حضور   بینی و شادی خود را دوباره به دست بیاورد. شد، او را دلگرمی بخشید و به او کمک کرد تا خوش 

ای  بلکه به او همراه و دوستی بخشید که برفیزیکی اپافرودیتوس نه تنها خدمتی به نیازهای زمینی پولس بود، 

 دهنده بود. استقامتی بس فراتر، یاری 

  د. اناند که در زحمات او شریک شدهبنابراین، پولس با تشکری از صمیم قلب به فیلیپیان گفت که لطف کرده  

برای او تسلی و شادی عظیمی بود که آنها را دوستان خود به حساب  پولس واقعا و صادقانه قدردان خدمت آنها بود.  

ای  کردند تا با قوی نگه داشتن ایمان خود، و زندگی به شیوه بخشیدند و به او کمک می می لگرمی بیاورد که به او د 

 که باعث تکریم مسیح شود، استقامت کند. 

های خودشان استقامت کنند.  به فیلیپیان کمک کند تا در سختی  نیز که خدمت اوپولس قصد داشت  

خوانیم، او برای آنها دعا کرد. او همچنین رسالة خود را برای آنان نوشت تا به  می  ۴-۳: ۱همانطور که در فیلیپیان 

عنوان یک راهبر در  آنها تعلیم دهد که چطور استقامت کنند. و عالوه بر این، او اپافرودیتوس را فرستاد تا احتماال به  

 کلیسا، به آنها خدمت کند. 

های زیادی  توانیم در کلیسای امروزی، از شیوة خدمت فیلیپیان به پولس با ارائة پشتیبانی مادی، درس ما می  

برخی آنچنان فقیر    بیاموزیم. جمعیت زیادی از مسیحیان در همه جای دنیا هستند که احتیاجات مادی بسیاری دارند. 

شوند. بعضی  افراد شریر واقع می ظلم    مورد برخی دیگر،    . ستا  آنها   برای دائمی  افتن غذا و لباس، چالشی  هستند که ی

گیرند. و البته احتیاجات مادی حقیقی دیگری هم  شوند و مورد سوءاستفادة شدید قرار می بردگی فروخته می به حتی 

هایی که ما  یکی از راه  یا با آنها روبرو هستند.هستند که به چشمگیری اینها نیستند، اما مسیحیان در همه جای دن

شان دهیم، این است که  توانیم به این ایمانداران خدمت کنیم، به آنان امید ببخشیم و برای استقامت یاری می

 احتیاجات مادی آنها را بر آورده کنیم.

دن به پولس خدمت  توانیم درس بزرگی از فیلیپیان بیاموزیم که با محبت و دلگرمی بخشی همچنین می  

آنها از طریق اپافرودیتوس  آنها نه تنها برای پولس پول فرستادند، بلکه محبت خود را هم برای او فرستادند.  کردند. 

شان جا دارد؛ همانطور که فیلیپیان نیز در دل پولس جا  کنند و او در دل به پولس اعالم کردند که به او فکر می 

 داشتند. 

توانیم در کلیسا، از طریق تلفن،  می  برای استقامت به تشویق و دلگرمی نیاز دارند.مسیحیان امروزی نیز  

اما نکته این است که باید   آمیزی به آنها بگوییم. های فراوان دیگر، سخنان تشویقنامه یا یک قاصد، و نیز به روش 

 شده نیستند. همة تالش خود را بکنیم تا به مردم بگوییم که آنها مورد محبت هستند و فراموش 

ای مانند کنار آنها نشستن، با آنها بودن،  توانیم شخصا با مردم وقت بگذرانیم؛ با امور سادهفراتر از این، می  

حتی در   .شان؛ درست همانطور که فیلیپیان اپافرودیتوس را نزد پولس فرستادند کمک به آنان در احتیاجات فیزیکی 
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ای مانند خرید و نظافت، یا  دوست احتیاج دارند. بسیاری دیگر در امور ساده   کلیسا، افراد زیادی تنها هستند و به یک

شان نیاز به کمک دارند. حضور فیزیکی در کنار ایمانداران، راه خوبی دیگری برای  شان و خانواده مراقبت از خود

 کمک به استقامت آنان است. 

توانیم استقامت را  می   زیادی بیاموزیم.   هایهای خدمت پولس به فیلیپیان درس توانیم از روش همچنین می  

توانیم کلیسا  ای و عملی به آنها تعلیم بدهیم. اگر در مناصب راهبری کلیسایی هستیم، می های آموزه از طریق توصیه 

پذیر هدایت کنیم که با حرف و عمل نشان دهد استقامت امری ممکن و  آمیز و مسئولیت ای تشویق را به شیوه 

توانیم دعا کنیم و خدا در پاسخ به  و فارغ از اینکه که هستیم و کجا هستیم، همیشه می خداشناسانه است. 

 د. های ما، خود به دیگر ایمانداران برای استقامت قوت خواهد بخشیدرخواست 

 

 گیرینتیجه
زمینة آن که محتوای  در این درس به بررسی رسالة کانُنی پولس به فیلیپیان پرداختیم که شامل پیش 

دهد؛ خودِ ساختار و محتوای نامه؛ و در نهایت کاربرد امروزی این نامه در حیات  تاریخی و اجتماعی نامه را شکل می 

 شد.  کلیسای مسیحی می 

انگیز بسیاری دارد که به ما دربارة پایداری در ایمان مسیحی  حقایق غنی و شگفت رسالة پولس به فیلیپیان  

وقتی خود را به تعالیم   دهد. تعلیم می  – های رنج و اضطراب حتی در زمان  –کارانه در حضور خدا و زندگی درست 

ف  شویم تا خود را به این امر عالی وقدهیم و تشویق می سپاریم، اهمیت باالی استقامت را تشخیص می پولس می 

رویم و به دیگران برای استقامت  تر، وقتی با پیروی از توصیة پولس در استقامت خودمان پیش می و از همه مهم   کنیم.

   شویم.کنیم، باعث جالل و تکریم خداوند سرافرازمان عیسای مسیح می کمک می 

 

  
 


