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رسالۀ پولُس رسول به فیلپیان

معرف رساله

شهر فیلپ در شمال یونان واق است. پولُس اولین کلیسای اروپای را در این شهر تأسیس کرد.

مقامات روم در این شهر پولُس را گرفته و بعد از شنجه به زندان انداختند. اما کسانیه در

این شهر پیام انجیل را از زبان او شنیدند، به عیس مسی ایمان آوردند. ایمانداران فیلپ پولُس

را بسیار دوست داشتند و به او کم های مال م کردند. پولُس از این شهر خاطرات زیاد

داشت.

پولُس رسول این نامه را زمان به مسیحیان فیلپ م نویسد که در زندان بود، اما با وجود آن هم

از خوش ای صحبت م کند که نصیب ایمانداران به عیس مسی م گردد.

این نامه به حیث نامۀ خوش، اعتماد، اتحاد و زندگ با ایمان مسیح شناخته شده است و

عالقه و دلبست خاص پولُس را به کلیسای فیلپ نشان م دهد.

فهرست موضوعها:
مقدمه: فصل ۱: ۱ ‐ ۱۱

شرح وقای شخص پولُس: فصل ۱: ۱۲ ‐ ۲۶
زندگ مسیح: فصل ۱: ۲۷ ‐ ۲: ۱۸

نقشه برای تیموتاوس و اپفرادیتس: فصل ۲: ۱۹ ‐ ۳۰
هوشدار در مورد دشمنان و خطرات: فصل ۳: ۱ ‐ ۴: ۹

پولُس و دوستان فیلپ او: فصل ۴: ۱۰ ‐ ۲۰
خاتمه: فصل ۴: ۲۱ ‐ ۲۳
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۱ ۱از طرف پولُس و تیموتاوس ـ غالمان مسی عیس ـ به همۀ مقدسین شهر فیلپ که در
مسی عیس هستند و رهبران و خادمان آن ها.

۲از طرف خدای پدر و عیس مسی خداوند فیض و سالمت به شما باد.

دعای پولُس برای آن ها

۳هر وقت که شما را به یاد م آورم خدا را شر م کنم؛ ۴و در تمام دعاهایم نام شما را با

شادمان ذکر م کنم ۵و به خاطر هماری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به

ویکه در شما کار نی گویم. ۶من اطمینان دارم آن خدای حال ادامه دارد، خدا را سپاس م

شروع کرد، تا روز عیس مسی، آن را به کمال م رساند. ۷من حق دارم که دربارۀ شما چنین

احساس داشته باشم، زیرا همیشه شما در دل من هستید و من چه در زندان و چه به دفاع و

پشتیبان از انجیل مشغول باشم، شما را شریان خود در فیض خدا م دانم. ۸خدا شاهد است

که تا چه اندازه با احساسات گرم که مسی عیس در من ایجاد کرده است، آرزوی دیدن شما را

دارم ۹و دعایم این است که محبت شما همراه با آگاه و کمال دانای همچنان رشد کند، ۱۰تا

همه چیز را بیازمائید و عالیترین آن ها را انتخاب کنید. آن وقت در روز بزرگ مسی ب عیب و

ب تقصیر خواهید بود. ۱۱همچنین دعا م کنم که زندگ شما از ثمرات عدالت که به وسیلۀ

عیس مسی به دست م آید و برای جالل و ستایش خداست، پر گردد.

مسی :مقصود زندگ

به پیشرفت انجیل کم خواهم بدانید که آنچه به سر من آمده است در واق ۱۲ای برادران، م

کرده است، ۱۳تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراطوری و دیران نیز م دانند که من در خدمت

مسی و به خاطر او زندان شده ام. ۱۴و از طرف دیر بسیاری برادران مسیح به سبب حبس

من به قدری قویدل شده اند که جرأت م کنند پیام خدا را بدون ترس اعالم کنند.
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۱۵البته بعض ها، از روی حسادت و رقابت، به مسی بشارت م دهند، ول دیران این کار را

با حسن نیت انجام م دهند. ۱۶اینها از روی محبت چنین م کنند، زیرا م دانند که من به جهت

دفاع از انجیل در اینجا افتاده ام. ۱۷ول آن ها از روی هم چشم به مسی بشارت م دهند، نه از

روی صمیمیت، زیرا گمان م کنند از این راه م توانند بار زحمت مرا در زندان سنین تر

سازند.

۱۸چه اهمیت دارد؟ از هر راه باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست، مسی به مردم

من شاد هستم و همچنان خوش ،است. بل شود و این امر برای من مایۀ خوش اعالم م

خواهم کرد، ۱۹زیرا م دانم که به وسیلۀ دعاهای شما و به یاری روح عیس مسی، این امر به

نجات من تمام خواهد شد. ۲۰زیرا انتظار زیاد و امید من این است که در هی چیز خجالت

نشم، بله حاال با دلیری کامل مانند همیشه مسی را در وجود خود جالل دهم ـ خواه با مرگ

من باشد خواه با زندگ من. ۲۱زیرا مقصود من از زندگ، مسی است و مردن نیز به نف من

تمام م شود. ۲۲اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده ای انجام دهم، من نم دانم کدام را

انتخاب کنم. ۲۳بین دو راه گیر آمده ام، آرزو دارم که این زندگ را ترک کنم و با مسی باشم

که خیل بهتر است، ۲۴اما به خاطر شما زنده ماندن من الزم تر است. ۲۵با چنین اعتمادی یقین

دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمان شما در ایمان با شما خواهم بود؛ ۲۶تا به

وسیلۀ آمدن دوباره من دالیل افتخار شما به من در مسی عیس زیادتر گردد.

۲۷به هر حال، طوری زندگ کنید که رفتار شما شایستۀ انجیل مسی باشد و من چه بیایم و شما

را ببینم و چه نیایم، م خواهم دربارۀ شما بشنوم که در یان روح پابرجا هستید و با

کنید. ۲۸به هی ر داده به خاطر ایمان انجیل تالش مدیپیوسته دست به دست ی همآهن

وجه از مخالفین نترسید، زیرا این دلیری شما، به آن ها ثابت م کند که به سوی هالکت م روند

و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. ۲۹چون این امتیاز به شما عطا شده

است که نه تنها به مسی ایمان آورید، بله به خاطر او نیز رن و زحمت ببینید، ۳۰زیرا شما نیز

به همان مبارزه ای داخل شده اید که من داشتم و شما ناظر آن بودید و اطالع دارید که هنوز هم

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

گرفتار آن هستم.

مسی و بزرگ فروتن

۲ ۱آیا در پیوست با مسی دلرم هستید؟ آیا محبت او مایۀ تسل شماست؟ آیا با
روح القدس مشارکت دارید؟ و آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ ۲پس تقاضا

م کنم خوش مرا به کمال برسانید و باهم ی فر، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته

باشید. ۳هی عمل را از روی هم چشم و خودخواه انجام ندهید، بله با فروتن، دیران را

از خود بهتر بدانید. ۴به نف دیران فر کنید و تنها در فر خود نباشید. ۵طرز تفر شما در

بارۀ زندگ باید مانند طرز تفر مسی عیس باشد:

۶اگرچه او از ازل دارای اُلوهیت بود، اینرا غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمت

حفظ کند، ۷بله خود را از تمام برتری های آن خال نموده به صورت ی غالم درآمد و شبیه

انسان شد.

۸چون او به شل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست تر ساخت و از روی اطاعت

حاضر شد مرگ ـ حت مرگ بر روی صلیب ـ را بپذیرد.

۹از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نام را که مافوق جمی نامهاست به او عطا

فرمود.

۱۰تا اینه همۀ موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیس زانو بزنند.

۱۱و همه برای جالل خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که عیس مسی، خداوند است.
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مانند ستارگان بدرخشید

۱۲بنابراین ای عزیزان من، همان طور که وقت با شما بودم همیشه از من اطاعت م کردید، اکنون

هم که از شما دور هستم، مهمتر است که از من اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به

کمال برسانید، ۱۳زیرا خداست که از لطف خود، هم اراده و هم قدرت هرکاری را در شما ایجاد

م کند.

۱۴هر کاری را بدون شایت و همهمه انجام دهید ۱۵تا در زمان که همه گمراه و سرکش هستند،

عیب خدا باشید و مانند ستارگان در دنیای تاری شما بدون تقصیر و گناه، فرزندان ب

بدرخشید. ۱۶پیام زندگ را همیشه در اختیار مردم بذارید. اگر چنین کنید، من دلیل خواهم

داشت که در روز بزرگ مسی به شما افتخار کنم، زیرا این نشان خواهد داد که کار و زحمت من

ب فایده نبوده است.

۱۷و حت اگر الزم باشد که خون من مانند شراب وقف شده روی هدیۀ قربان ایمان شما ریخته

شود، در انجام این کار خوشحالم و با شما خوش م کنم. ۱۸شما هم خوشحال باشید و با من

خوش کنید.

تیموتاوس و اپفرودیتُس

۱۹در عیس خداوند امیدوار هستم که به زودی تیموتاوس را پیش شما بفرستم تا با آگاه از

احوال شما آسوده خاطر شوم. ۲۰او تنها کس است که احساسات مرا درک م کند و واقعاً در

فر شماست. ۲۱دیران همه به فر خود هستند نه در فر پیشرفت کار عیس مسی! ۲۲شما

تیموتاوس را خوب م شناسید و م دانید که او چونه مانند ی پسر نسبت به پدر خود، در

انتشار انجیل به من خدمت کرده است. ۲۳پس امیدوارم به مجرد این که وض من معلوم شود او

را پیش شما بفرستم ۲۴و در خداوند اطمینان دارم که خود من نیز به زودی نزد شما خواهم آمد.
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۲۵الزم دانستم اپفرودیتُس را که برادر و همار و همقطار من بوده است و شما او را برای

احتیاجاتم فرستاده بودید، نزد شما برگردانم. ۲۶زیرا او برای همۀ شما دلتن خدمت من و رف

ه از بیماری او باخبر گشته اید، ناراحت شده است. ۲۷واقعاً او مریض و حتشده و از این

مشرف به مرگ بود، اما خدا بر او رحم کرد و نه تنها بر او، بله بر من نیز رحم فرمود، مبادا این

غم بر غم های دیر من افزوده شود. ۲۸پس م خواهم هرچه زودتر او را پیش شما بفرستم تا

شما با دیدن او بار دیر خوشحال شوید و به این وسیله غم من هم کمتر خواهد شد. ۲۹پس با

خوش او را به عنوان برادری در خداوند بپذیرید. به اشخاص مثل او احترام بذارید، ۳۰زیرا او

نزدی بود در راه خدمت مسی جان بسپارد و برای اینه نقص خدمت شما را به من جبران

کند، جان خود را به خطر انداخت.

عدالت حقیق

۳ ۱دیر اینه ای برادران من، در خداوند شادمان باشید. از نوشتن و ترار آنچه قبال نوشته
بودم خسته نم شوم، زیرا م دانم که این برای امنیت و سالمت شماست. ۲از آن س ها و

کارهای پست ایشان و آنان که برای سنت یعن بریدن عضوی از بدن اصرار دارند احتیاط کنید،

پرستیم و به مسی هستیم نه آن ها، زیرا ما به وسیلۀ روح، خدا را م ۳زیرا ما دارای سنت واقع

افتخار م کنیم و به امتیازات ظاهری اعتماد نداریم. ۴اگرچه من حق دارم که به این برتری ها

تیه کنم. اگر دیران گمان م کنند که حق دارند به امتیازات ظاهری تیه کنند، من حق

بیشتری دارم. ۵من در هشتمین روز تولد خود سنت شدم و به طور مادرزاد، اسرائیل از قبیله

بنیامین و ی عبران اصیل هستم. از لحاظ رعایت شریعت، پیرو فرقۀ فریس بودم، ۶و از

لحاظ تعصب، به کلیسا آزار م رسانیدم و مطابق معیارهای شریعت، من ی مرد ب عیب

شمرده م شدم، ۷اما هرچه به نف من بود آن را به خاطر مسی ضرر شمردم. ۸عالوه براین، همه

چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تر، یعن شناختن عیس مسی، خداوند خود زیان م دانم.

در واق من به خاطر او همه چیز را از دست داده ام و همه چیز را هی شمردم تا به این وسیله
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مسی را به دست آورم ۹و کامال با او متحد شوم. من دیر به عدالت خود که از انجام مقررات

شریعت عاید م شود تیه نم کنم، بله به وسیلۀ ایمان به مسی دارای عدالت شده ام. این

عدالت بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه م گیرد. ۱۰یانه آرزوی من اینست که مسی را

کامال بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنم و در رن های او شری گشته و در

مرگ او همشل او شوم، ۱۱به این امید که من نیز به رستاخیز از مردگان برسم.

دویدن به سوی هدف

۱۲من نم گویم که قبال این را به دست آورده ام و یا به کمال رسیده ام، بله آن را دنبال م کنم تا

به چن آورم، همانطور که مسی نیز مرا به خاطر آن به چن آورده است. ۱۳ای برادران من

ادعا نم کنم که تا به حال آن را به چن آورده ام، ول تنها کار من این است که آنچه را در

پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است بوشم. ۱۴مستقیماً به

طرف هدف م دوم تا جایزه ای را که شامل دعوت خدا به ی زندگ آسمان به وسیلۀ

عیس مسی است، به دست آورم.

۱۵پس همۀ ما که (روحاً) بال هستیم باید چنین طرز تفری داشته باشیم و اگر شما فر

دیری دارید، خدا این را هم به شما آشار خواهد ساخت. ۱۶در هر حال ما باید مطابق

حقیقت که یافته ایم، زندگ کنیم.

۱۷ای برادران، همۀ شما از من سرمشق بیرید و به کسان که از نمونۀ ما پیروی م کنند، ناه

کنید. ۱۸بارها این را به شما گفته ام و بار دیر آن را با اش خود ترار م کنم که عدۀ زیادی

طوری زندگ م کنند که گوی دشمنان صلیب مسی هستند. ۱۹آخر و عاقبت آن ها هالکت و

خدای ایشان خواهش های جسمان آنهاست و افتخارات شان در رسوای و شرمساری است.

افار خود را به چیزهای دنیوی مشغول م سازند، ۲۰اما ما تاب کشور آسمان و منتظر آمدن

عیس خداوند هستیم که به عنوان نجات دهنده از آسمان م آید. ۲۱او طوری بدن های ضعیف و
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فان ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پر شوه او شباهت یابد و این کار را با قدرت که همه چیز

را تحت فرمان او م آورد انجام خواهد داد.

اوامر گوناگون

۴ ۱بنابراین ای برادران عزیز، آرزوی دیدن شما را دارم. شما مایۀ خوش و افتخار من هستید.
ای عزیزان، همچنان در خداوند استوار باشید.

و آشت ر صلدیخواهران خود در خداوند استدعا دارم که با ی ،«فُودیه» و «سینتیخ۲از «ا

کنند. ۳و از تو ای همار صمیم، تقاضا م کنم که این دو زن را کم کن، زیرا آن ها با

«کلیمانتوس» و دیر هماران من که در انتشار انجیل تالش کرده اند، نام شان در کتاب

زندگ ثبت شده است.

۴پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم م گویم خوش باشید! ۵مهربان و مالیمت شما در رفتار

تان با دیران آشار باشد. آمدن خداوند نزدی است! ۶برای هی چیز تشویش ننید، بله

همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسزاری تقاضاهای خود را در پیشاه خدا تقدیم

نمائید ۷و سالمت خدا که مافوق فهم بشر است، دلها و افار شما را در مسی عیس حفظ

خواهد کرد.

۸در خاتمه ای برادران، دربارۀ هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتن، نینام و

هرچه عال و قابل ستایش است، فر کنید. ۹تمام چیزهای را که از من آموختید و به دست

آنچه را از من شنیدید سرمشق خود ساخته به عمل آورید که در این صورت خدای آوردید یعن

که سرچشمۀ سالمت است، با شما خواهد بود.
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تشر برای هدایای آن ها

۱۰حاال که پس از مدت دوباره مورد توجه قرار گرفته ام، خوش بزرگ در خداوند یافته ام. البته

شما همیشه نسبت به من عالقه و توجه داشته اید، اما فرصت ابراز آن را نیافتید. ۱۱من به

احتیاجات شخص خود اشاره نم کنم، زیرا یاد گرفته ام در هر وضع که باشم قناعت کنم.

۱۲من م دانم چونه در فقر و بیچارگ و یا در سعادتمندی زندگ کنم، رمز زیستن در سیری و

گرسن، در فراوان و نیازمندی را فراگرفته ام. ۱۳من به وسیلۀ مسی که مرا تقویت م کند، به

انجام هر کاری قادر هستم.

۱۴اما شما لطف کرده شری زحمات من شدید. ۱۵خود شما ای فیلپیان، خوب م دانید که در

ابتدای انتشار انجیل وقت من مقدونیه را ترک کردم، شما تنها کلیسای بودید که در قبول

مسئولیت دخل و خرج من با من هماری کردید. ۱۶حت زمان که در تسالونی بودم ی دو

مرتبه مبلغ برای رف احتیاجات من فرستادید. ۱۷من طالب پول شما نیستم؛ بله م خواهم به

اجر نیوکاری شما افزوده شود. ۱۸اعانۀ شما به دستم رسید و نه تنها کاف بله بیشتر از

احتیاجاتم بود. هدیه ای را که توسط اپفرودیتُس فرستادید، احتیاج مرا رف کرده است. عطایای

شما هدیه ای خوشبو یعن قربان قبول شده و پسندیدۀ خداست ۱۹و خدای من همۀ احتیاجات

شما را با ثروت بزرگ خود در مسی عیس رف خواهد کرد. ۲۰پدر ما، خدا را، تا به ابد جالل

باد، آمین.

خاتمه

۲۱به همۀ مقدسین که به مسی عیس تعلق دارند سالم برسانید. برادران که با من هستند به شما

سالم م رسانند.

۲۲همۀ مقدسین در اینجا و مخصوصاً ایمانداران که در دربار امپراطور هستند، به شما سالم

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


☎ +1 807.700.6090 سوال دارید؟
afghanbibles.org © دری ۲۰۰۸

Copyrighted material not for reprint/publishing purposes.

م رسانند.

۲۳فیض خداوند ما عیس مسی با روح شما باد.
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