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  مقدمه
  »اي از فيض پيچيده شده است فافهاندكي لطف كه در ل«

 (J. H. Jowett)جاوِت . اچ. جي -

  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردگاه يجا) الف

پس اهميت اولين . در هر شهر يا كشوري براي افراد جماعت آن وجهه خاصي دارد» كليساي اوليه«عنوان 
اي وجود تصور كنيد، قبل از اينكه هيچ فرقه كليساي شناخته شده، نه تنها در يك شهر، بلكه در تمامي اروپا را

مسحيان غرب چقدر . بود) شمال يونان(داران فيلپيه واقع در مقدونيه باستان  اين كليسا، جماعت ايمان! داشته باشد
شاد شدند از اينكه پولس به مكادونيه توجه نمود و در سفر بشارتي خود در امپراتوري روم، نه به شرق بلكه به 

توجهي اروپائيان به انجيل ادامه داشته باشد، شايد برخالف رويه قرنهاي گذشته، امروزه قاره اگر بي !غرب رفت
  .آسيا مبشريني به قاره اروپا و آمريكاي شمالي بفرستد تا انجيل را در آنجا موعظه كنند

نان دليلي براي و همين كار آ. هاي پي در پي براي پولس سخاوتمند بودندجماعت فيلپيان در فرستادن كمك
  .شود اين نامه تشكرآميز وي محسوب مي

اين رساله واقعاً رساله شادي است، كلمه شادي و . ولي رساله به فيلپيان چيزي بسيار بيش از اينها است
دانست كه چگونه در مواقع سختي و پولس مي. هاي آن حداقل دوازده بار در چهار باب اين رساله آمده است معادل

  .وجود دارد) شادي(» اميد«اي كوچك و تذكري منفي در اين نامه همچنين مشاجره). 11: 4(شادي كند  ايام خوشي،
: توانند شادي كنند اين است كه پسر خدا اراده كرد تا چون انسان به زمين بيايددليل اصلي كه مسيحيان مي

حتي : سير خود را تا به مرگ ادامه داداو در شفا دادن و تعليم دادن توقف ننمود، بلكه م! صورت غالم را پذيرفت
كند كه بسياري معتقدند از اين حقيقت بزرگ را در پاراگرافي زيبا بيان مي 11-5: 2فيلپيان . مرگ بر روي صليب

سرودهاي پرستشي مسيحيان اوليه بوده كه پولس يا آن را نقل قول كرده يا خودش نوشته و مسيحيان اوليه آن را 
در عهد جديد، . باشد حتي اين متن نيز شامل تعليم اتحاد از طريق فروتني مي. بردند كار ميچون سرودي نيايشي ب

 - انگيزبا نتايجي حزن- شود، چنان كه در ميان بعضي كليساهاي امروزي تعليم هرگز از موضوع وظيفه جدا نمي
  .مرسوم است
  .كتب در كلّ كالم خدا استترين بينيم كه رساله به فيلپيان يكي از خوشايندترين و جذاب پس مي

  

  سندهينو) ب

دانند ما شواهدي را عمدتاً براي تكميل آن چون و چرا نويسنده فيلپيان مياز آنجا كه اكثر محققين پولس را بي
يا حداقّل  اند بينند كه با هم تركيب شدهكنند كه رد دو نامه را در فيلپيان ميبعضي محققين فكر مي. كنيم نقل مي
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نويسي مدركي براي اثبات اين  هيچ نسخه دست. به آن اضافه شده است) 11-5: 2(ن غالم شدنِ پسر خدا اينكه مت
  . دو فرضيه ارائه نكرده است

كه اين  اند اند، اكثراً به طور خاص ذكر نمودهكساني كه از اين نامه نقل قول كرده. قوي هستند شواهد خارجي
جمله ايگناتيوس، كلمنت روم، پوليكارپ، ايرنائوس، كلمنت اسكندريه و نامه به وسيله پولس نوشته شده است، از 

  . اندهم كانون مارسيون و هم كانون موراتوري اين كتاب را به پولس نسبت داده. ترتوليان
. آيند به پولس، سبك كلي و كلمات به كار رفته در رساله با لحن پولس جور درمي 1: 1در كنار اشاره واضح در 

اي كه اهميت هستند، مثل اشارهكه در محالفت با پولسي بودن اين رساله وجود دارد بسيار ضعيف و كمهايي بحث
ولي . شده و اين بحث كه در آن زمان يعني اواسط قرن اول اين مقامها وجود نداشتند 1: 1به اسقف و شماس در 
هم در رساالت شباني و هم در ) ارت كنندهاي يوناني به معناي ناظر يا نظكلمه episkopoi(پولس از واژه اسقفان 

همچنين، بايد توجه داشته باشيم كه جماعت . به عنوان مترادف واژه مشايخ استفاده كرده است 28: 20اعمال 
  .گويد اسقفانكليسايي كه با اسم مفرد خطاب شده چند اسقف داشته است، چون مي

  :كنداخلي را خالصه ميبه زيبايي شواهد د (H. A. A. Kennedy)كندي . اي. اچ
 احساسيسادگي، ظرافت . هاي اصالت را به عنوان نامه پولس نداشته باشندشايد هيچ كدام از رساالت پولس تا اين اندازه در خود نشانه

  .تواند مصنوعي باشددر اين رساله وجود دارد نمي كه پرده قلبيو بيان بي

  

  خ نگارشيتار) ج

رساالت «ون، فيلپيان نيز از زندان نوشته شده و از اين رو است كه اصطالح مثل افسسيان، كولسيان و فليم
حدود (ولي در حالي كه آن سه نامه ديگر در زماني نزديك به هم . رود ها بكار مي براي اين نامه» )اسارت(زندان 

گويد كه پولس، مي مارسيون به وضوح. اند فيلپيان كمي ديرتر نگاشته شده استنوشته و فرستاده شده) ميالدي 60
آيد كه اين آيات روم را به عنوان جايگاه اصلي نوشته جور درمي 22: 14و  13: 1فيلپيان را از روم نوشت و اين با 

شوند  اشاراتي كه در اين نامه پيدا مي. پولس دو سال را در اسارت روم به سر برد. كنندشدن فيلپيان محسوب مي
تواند  مي 18- 12: 1براي مثال . ن در حوالي اواخر اين دوره اسارت نوشته شده استدهند كه نامه به فيلپيانشان مي

پرونده پولس . به طور تلويحي بيان كننده مدت زمان مشخص موعظه در شهري باشد كه پولس بدانجا رسيد
 26- 23، 19، 13 ،12: 1چنان كه در ) به وسيله آزادي: احتماالً در طريقي مثبت(نزديك به فرا رسيدن زمان خود بود 

  .نشان داده شده است
ها، دريافت هدايا و كمك مالي كه درنامه قيد شده زماني در حدود اواخر سال اين حقايق به عالوه فرستادن نامه

  .دهدميالدي را براي نگارش آن به دست مي 61
  

  موضوعنه و يزم سپ) د

. س در سفر دوم بشارتي خود به تروآس آمدهاي مسيحي، زماني بود كه پول يك روز حياتي در تاريخ ماموريت
يك شب، رويايي از يك . تروآس در شمال غربي آسياي صغير و در طول بخش يوناني درياي اژه واقع شده بود



 

- ٤ - 

 

پولس فوراً آماده ). 9: 16اعمال (گفت به مكادونيه بيا و به ما كمك كن مرد اهل مكادونيه به پولس ظاهر شد كه مي
ايشان در ابتدا پاي خود را بر خاك . ائوس، لوقا و سيالس با كشتي به مكادونيه حركت كردشده به همراه تيموت

شهر فيلپي در آن زمان، مستعمره دولت . اروپا در نياپوليس نهادند و سپس سفر زميني خود را به فيلپي آغاز كردند
  .روم بود و سكنه آنجا از مزايا و حقوق شهروندان رومي برخوردار بودند

وز سبت واعظين انجيل از شهر بيرون رفتند و در كنار رودخانه جايي كه گروهي از زنان طبق عادت براي در ر
يكي از زنان ليديه نام داشت كه فروشنده ارغوان و از شهر ). 13: 16اعمال (كردند شدند صحبت ميدعا جمع مي

اره اروپا تبديل شد كه توبه كرد و ايمان مسيحي را وقتي كه او پيغام انجيل را شنيد، به اولين نفر در ق. طياتيرا بود
  .پذيرفت

زني جوان كه به وسيله . آميز بوده استكند كه اين ماندن كامالً صلحولي اقامت پولس در فيلپي ثابت نمي
 كردخادمين خدا را ديد و براي مدتي ايشان را تعقيب مي) كردوقايع آينده را پيشگوئي مي(ارواح تسخير شده بود 

). 17: 16اعمال (» نمايندباشند كه شما را از طريق نجات اعالم مياين مردمان خدام خداي تعالي مي«: زدو فرياد مي
خواست شهادت يك تسخير شده به وسيله ارواح شرير را بپذيرد، آن روح را نهيب داد كه از پولس رسول كه نمي

كردند ديدند كه د شخصي خود از فالگيري او سوءاستفاده ميوقتي اربابان آن زن كه براي سو. آن زن بيرون بيايد
ايشان پولس و سيالس را به مركز تجارت شهر كشانده و با كارگزاران . چه اتفاقي افتاده بر پولس خشمگين شدند

  .اين افراد قاضي در مقابل دستور دادند كه ايشان را كتك زده و زنداني كنند. رومي مواجه ساختند
در نيمه شب، پولس و سيالس در حال . باشدر زندان فيلپي به وقوع پيوست حال كامالً مشهور مياتفاقي كه د

اي بزرگ به وقوع پيوست و همه درهاي دعا و خواندن سرودهاي پرستشي براي خدا بودند كه يك دفعه زلزله
- اند و ميانيان فرار كردهزندانبان گمان كرد كه همه زند. زندان باز شدند و زنجيرهاي زندانيان از هم گسيخت

سپس زندانبان فرياد . اندخواست خودش را بكشد ولي پولس او را مطمئن ساخت كه زندانيان او فرار نكرده
به خداوند عيسي مسيح «: جوابي به ياد ماندني به او گفته شد» اي آقايان، مرا چه بايد كرد تا نجات يابم؟«: برآورد

فيض خدا نشان افتخار ديگري را در فيلپي ). 31: 16اعمال (» نجات خواهند يافت اتايمان آور كه تو و اهل خانه
منصبان محلي به پولس و همراهانش اصرار كردند كه فوراً از شهر خارج  فرداي روز بعد صاحب. نصيب خود كرد

رومي را شالق زده  او بديشان خاطر نشان كرد كه آنها يكي از شهروندان. پولس از انجام اين كار سر باز زد. شوند
پس از خواهش مكرر قاضيان از پولس و همراهانش مبني بر ترك شهر . انداي عادالنه زنداني كرده و بدون محاكمه

  ).40: 16اعمال (ايشان اول به خانه ليديه رفته و او را مالقات كردند و سپس رهسپار شدند 
فيلپيان شنيده بودند كه پولس در . ره در زندان بوداو دوبا. حدود ده سال بعد، پولس براي فيلپيان نامه نوشت

اپفرودتُس مامور شده بود تا هداياي ايشان را به پولس . زندان است و بنابراين براي او هداياي مالي فرستاده بودند
. او پس از رساندن هدايا تصميم گرفت كه مدتي نزد پولس بماند و او را در مشكالتش ياري رساند. برساند

اش مشرف به موت رودتُس خودش در حين آوردن اين هدايا مريض شد و در حقيقت در راه انجام وظيفهاپف
او حال آمده بود تا به فيلپي و نزد . ولي خدا بر او رحمت كرده وي را سالمت از بستر بيماري برخيزانيد. گرديد
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ه دست او سپرد تا به شهر فيلپي و نزد اي براي قدرداني باش برگردد و بنابراين پولس نامهجماعت و خانواده
  .فيلپيان ببرد

اين رساله به وضوح جايگاه خاص رفتار . ترين رساالت پولس استفيلپيان يكي از تاثيرگذارترين و جذاب
خوانيم، احساسات لطيف و رفتار مهربانانه بين پولس  همان طور كه اين رساله را مي. سازدشايسته را مكشوف مي

  .توان ديديي كه توسط او تشكيل شده بود را ميرسول و كليسا
  

  رساله به فيلپيان يطرح كل

  )11-1  : 1(ها و دعاهاي پولس  ها، شكرگزاري سالم. 1

  )30- 12: 1(زنجيرهاي پولس و شادي او از پيشرفت انجيل . 2

  )16-1: 2(به اتحاد بر پايه نمونه فروتني و قرباني مسيح تشويق . 3

  )30-17: 2(پولس، تيموتائوس و اپفرودتُس  نمونه مسيح مانند. 4

  )3- 1: 3(هشدار بر ضد معلمين كذبه . 5

  )14-4: 3(هيچ شمردن ميراث و دستاوردهاي شخصي پولس به خاطر مسيح . 6

  )21-15: 3(تشويق براي داشتن رفتار آسماني بر طبق نمونه پولس رسول . 7

  )9-1: 4(، تحمل، دعا و زندگي منظم تقاضا براي داشتن هماهنگي، كمك متقابل، شادي. 8

  )20- 10: 4(تشكر پولس براي هداياي مالي مقدسين . 9

  )23- 21: 4(هاي پاياني  سالم. 10

  ريتفس

  

  )11-1: 1(ها و دعاهاي پولس  ها، شكرگزاري سالم. 1
يست كه اين بدين معنا ن. موتائوس در آغاز اين رساله به همراه هم نام برده شده استاز پولس و تي 1: 1

زماني كه پولس براي اولين بار از شهر فيلپي بازديد كرد، . تيموتائوس در نوشتن نامه به پولس كمك كرد
كند حال كه پولس رسول اين نامه را آغاز مي. شناختند بنابراين مقدسين آنجا او را مي. تيموتائوس همراه او بود

  .تيموتائوس با او است
بنابراين مسن بودن . ، در حالي كه تيموتائوس هنوز جوان بود)9فليمون (ود تري باكنون پولس ديگر مرد مسن

اين اتحاد بهار و : گويدجاووت به خوبي مي. ها باشند و جواني اين دو با هم جور شده بود تا در خدمت بهترين
  .ل و قويزمستان بود، اتحاد شور و شوق و تجربه، اتحاد هيجان و حكمت، اتحاد اميد حساس و اطمينان كام

. هر دو آقاي خود را دوست داشتند. اندتوصيف شده عيسي مسيح دربند غالمانهر دوي ايشان به عنوان 
  .شان تا به ابد پيوند زده بودجلجتا ايشان را به جهت خدمت نجات دهنده
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در  ههمكلمه . است باشند با اسقفان و شماساني ميفيلپبه همه مقدسين در عيسي مسيح كه در نامه خطاب 
  . باشدمحبت عميق و لطيف پولس رسول براي همه قوم خدا مي. اين رساله بارها تكرار شده است

ايشان در روند . كندباشند، وضعيت دوگانه ايمانداران را توصيف ميمقدسين در مسيح عيسي كه در فيلپي مي
جغرافيايي، ايشان در فيلپي روحانيت خود به وسيله خدا در مسيح عيسي جدا شده بودند و از لحاظ موقعيت 

  !دو جايگاه در يك زمان. بودند
اسقفان مشايخ يا ناظريني بودند كه در جماعت كليسا . كندپولس رسول در ادامه به اسقفان و شماسان اشاره مي

خود گيرند و گلّه را به وسيله نمونه ديندارانه كردند، آناني كه سمت شباني را در گلّه خدا بر عهده ميخدمت مي
از طرف ديگر، شماسان خادمين كليسا بودند كه به اعمالي از قبيل امور مالي، كارهاي خدماتي و . كنندرهبري مي

  .پرداختند غيره مي
اگر افراد روحاني ديگري در ميان . مقدسين، اسقفان و شماسان: فقط اين سه گروه در كليسا وجود داشتند

سخن ) جمع(و شماسان ) جمع(كرد ولي به جاي آن او از اسقفان بود حتما پولس به او اشاره ميايشان مي
  .گويد مي

به مقدسين اول اشاره شده است . در اينجا ما تصويري چشمگير از سادگي روزهاي اوليه كليسا را شاهد هستيم
  !اش همينو سپس راهنمايان روحاني ايشان و در آخر خادمين موقتي ايشان و همه

سالم قبلي او از فيض . كندبخصوص خود، براي مقدسين فيض و سالمتي آرزو ميهاي  پولس در سالم 2: 1
شود گويد كه نصيب شخص گناهكار در حين توبه و ايمان آوردن خود ميگفت، ولي حاال از فيضي ميسخن نمي

ايشان آرزو به همان صورت سالمتي كه پولس براي ). 16: 4عبرانيان (كند و او را دائماً در وقت ضرورت اعانت مي
كند، آن سالمتيِ با خدا نيست كه ايشان آن را داشتند، بلكه سالمتي خدا كه از طريق دعا و شكرگزاري به دست مي
پولس رسول حرمتي مشابه . هر دو بركت از جانب پدر ما خدا و عيسي مسيح خداوند است). 7-6: 4(آيد مي

پولس عيسي مسيح خدا است و هيچ اشكالي در اين وجود  براي). 23: 5يوحنا (شود حرمت پدر براي پسر قائل مي
  . ندارد
ديوارهاي زندان فيلپي، . رسد، ولي اين براي پولس چيز جديدي نبودحال پولس به مقوله سپاسگزاري مي 3: 1

او احتماالً وقتي كه اين كلمات را . سرودهاي پولس و سيالس را در اولين مالقات خود با ايشان منعكس كرده بود
  !ناپذيرپولس شكست. خواندنوشت در زنداني واقع در روم بود، ولي او هنوز هم در شب سرود ميمي

آنها نه تنها در ايمان فرزندان او بودند، بلكه ايشان . تمام يادگاري فيلپيان شكرگزاري را در دل او بيدار كرده بود
  . در طرق بسيار كليسايي نمونه بودند

براي او دعا كردن به جهت ايشان خوشي . كردبراي فيلپيان با خويش استغاثه مياو در همه دعاهايش  4: 1
نيازي نيست كه . شويم كه پولس مرد دعا استهاي ديگر كتاب مقدس متوجه مي از اين متن و بخش. صرف بود

و و تعداد زياد وقتي ما گستردگي سفرهاي ا. كندزياد كنكاش كنيم تا ببينيم خدا چرا از او تا اين حد استفاده مي
  .شويمآوريم از صميميت و شخصيت چنين فردي متعجب ميشناخت به ياد ميمسيحياني را كه او مي
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تواند شامل مشاركت مي. دليل واضح شكرگزاري او مشاركت ايشان براي انجيل از روز اول تا به حال بود 5: 1
از صميم قلب براي پخش كردن خبر خوش  هاي مالي باشد، ولي همچنين شامل حمايت در دعا و وفاداري كمك

تواند تعجب كند اگر بداند كه شايد زندانبان هنوز در كس نمي برد، هيچوقتي پولس از روز اول نام مي. باشدمي
اگر چنين باشد، اين اشاره پولس به ايمانداران . حين خوانده شدن عمومي نامه براي جماعت فيلپي زنده بوده باشد

  . ركز قلب او وارد شده استفيلپي درست به م
اند به اين امر اعتماد دارد كند ايمانداران زندگي مسيحي خوبي را شروع كردهپولس همان طور كه فكر مي 6: 1

  . كه خدا آن عمل نيكو را كه در ايشان شروع كرده است به كمال خواهد رسانيد
  آن كاري كه محبت او شروع كرد
  بازوي قدرت او تمام خواهد كرد

  ول او بلي و آمين استق
  اگوستوس تاپليدي-. و هرگز از آن عدول نكرده است

روز . تواند اشاره به نجات يا به معني فعاليت و مشاركت مالي ايشان در گسترش انجيل باشدعمل نيكو مي
حتماالً تواند به روز بازگشت ثانوي مسيح براي بردن قومش به خانه آسماني اشاره داشته باشد و اعيسي مسيح مي

- شود، يعني جائي كه خدماتي كه به او محول شده به ياد آمده و پاداش داده ميشامل تخت داوري مسيح نيز مي

  . شود
اي از آخرين خاطراتش را او در قلبش گنجينه. كندپولس در شكرگزاري براي فيلپيان احساس عدالت مي 7: 1

تادند، چه در زندان، چه در خطر يا وقتي كه او در جهت ذخيره كرده است كه چگونه آنها وفادارانه با وي ايس
محبت انجيل به خدمت جواب دادن به مخالفين اشاره دارد، در حالي كه . رفتدوستي و اثبات انجيل به سفر مي

  . باشدتر در قلب كساني كه ايماندار هستند مياثبات انجيل به جاي دادن پيغام به طور قاطعانه
نعمت در اينجا به . كندانجيل دشمنان خود را سرنگون كرده و دوستانش را تجهيز مي: دگويواين مي. دبليو

معناي قدرتي است كه خدا براي انجام كار خداوند در مواجهه با مخالفتها در خدمت به خادمين خود كه همگي 
  . دهدبراي دريافت آن ناشايست هستند مي

او خدا را . باعث شده بود كه پولس رسول مشتاق ايشان باشدخاطره مشاركت و همدلي وفادارانه ايشان  8: 1
آميز پولس خيلي عبارت محبت. گيرد كه چقدر در احشاي عيسي مسيح، مشتاق همه ايشان استشاهد مي

- آوريم پولس فردي اصالتاً يهودي است و دارد به نسلي از امتها نامه ميشود وقتي كه به ياد ميچشمگيرتر مي

  . نفرت كهنه را شكسته و اكنون همه آنها در مسيح يكي بودند فيض خدا. نويسد
آيا پولس براي ايشان ثروت، راحتي يا رهايي از مشكالت را . كندحال شكرگزاري راه را براي دعا باز مي 9 1

هدف اصلي . تر شود درخواست نمود؟ خير، او دعا كرد كه محبت ايشان در معرفت و كمال فهم بسيار افزون
ما در خدمت . اي احساسي نيست ولي محبت فقط مسئله. باشدسيحي محبت خدا و ديگر پيروان خدا ميزندگي م

پس . خداوند بايد از استعداد و كمال فهم خود استفاده كنيم، در غير اين صورت، تالشهاي ما عبث خواهند بود
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لكه همچنين محبت ايشان در معرفت و كرد كه فيلپيان در نماياندن محبت مسيح ادامه دهند، بپولس نه تنها دعا مي
  . تر شود كمال فهم بسيار افزون

در . تر را بهتر بفهمند محبتي كه اين گونه منور شده باشد، ايشان را قادر خواهد ساخت تا چيزهاي عالي 10: 1
 ها چيزهاي خوب غالبا دشمن بهترين. تمامي قلمروهاي زندگي، بعضي چيزها خوب هستند و چيزهاي ديگر بد

  . الوجود هستندها الزمبراي خدمت مثمرثمر اين فاصله. هستند
. برانگيز است اجتناب كنندسازد تا از آنچه اشتباه و شكمحبتي كه منور شده باشد همچنين ايشان را قادر مي

-بي. عيبي داشته باشندغش باشد يعني كامالً شفاف بوده و در روز مسيح تصوير بيخواهد كه ايشان بيپولس مي
لغزش كسي است كه شويم ولي شخص بيهمگي ما مرتكب گناهان مي. گناه بودن نيستلغزش بودن به معني بي

كند و هر زمان كه ممكن باشد از اعمال اشتباه خود توبه كرده و طلب به گناه اعتراف كرده و از آن اجتناب مي
  . كندبخشش مي

  . داران پس از آن اشاره دارد دن و داوري همه اعمال ايمانآمده است به ربوده ش 6روز مسيح چنان كه در آيه 
هايي كه عدالت تقاضاي آخر پولس در دعايش اين است كه مسيحيان از ميوه عدالت پر شوند، يعني ميوه 11: 1

منشأ اين محاسن عيسي . اي دارندبه بار آورده است يا همه محاسني كه مسيحيان به وسيله آنها زندگي عادالنه
 3: 61اين تقاضاي پولس دقيقاً مشابه كلماتي است كه در اشعيا . است و هدف آنها تمجيد و حمد خداست مسيح

درختان عدالتي كه . تا ايشان در رفتارشان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمجيد وي ناميده شوند: وجود دارند
  . باشنديد و جالل خدا ميهاي عدالت است و مغروس خداوند عيسي مسيح كه به جهت تمجپر از ميوه

. به گفته لمان اشتراوس كلمه ميوه شباهت زيادي دارد با ارتباط مسيح و انتظاري كه از هر يك از ما دارد
  .اندهاي تاك براي ميوه داشتن به آن تعلق گرفتهشاخه
  

  )30-12: 1(زنجيرهاي پولس و شادي او از پيشرفت انجيل . 2
كند كه اينها منافعي بودند كه در نتيجه زنداني شدن او به دست كاتش را بيان ميسپس او بر. دعا تمام شد 12: 1

  . نامدجاووت اين قسمت را خوش اقبالي در بداقبالي مي. آمده بودند
خواست كه برادرانش بدانند كه آنچه بر او واقع گشت يعني محاكمه و زنداني شدنش در پولس رسول مي

هاي پليد العاده ديگري است از اينكه خدا چگونه نقشهاين مثال فوق. و مانع آن نشدنتيجه به ترقي انجيل انجاميد 
انسان شرارت خود را دارد ولي خدا . كندشيطان و انسانها را چرخانده و براي خيريت كار خود از آنها استفاده مي

  .راه خودش را
اين يعني كه به گستردگي مشهور . است اول از همه، زنجيرهاي پولس شاهدي بود بر اينكه او در مسيح 13: 1

  . شده بود كه پولس به خاطر شهادت دادن به نام مسيح و نه به عنوان يك جنايتكار يا شرور زنداني گشته است
تواند به اين فوج خاص مي. دليل اصلي زنجيرهاي او از طريق تمام فوج خاص آشكار شده بود و در همه جا

به هر . كليه فوج) 2كردند يا از اين رومي كه مقرّ سكونت امپراتور را محافظت ميتمامي فوج سرب) 1: معاني باشد
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. تي. گويد كه اسارت او به عنوان شهادتي براي خدمت به قدرتهاي رومي نمونه شده استحال پولس دارد مي
  : نويسددراري مي

چون شاهدي بود تا شنوندگانش كه بستند، براي پولس همان زنجيرهايي كه روميان بر دست و پاي زندانيان مي
سربازان بودند از آنها داستان صبر و رنجهاي او را براي مسيح در ميان بقيه زندانيان بشنوند و احتمال داشت خود 

  . نرون هم روز بعد شنونده آنها باشد
كه به خداوند دومين نتيجه مطلوب او از زنداني بودنش اين بود كه ديگر مسيحيان با ديدن آن براي اين 14: 1

رو و خجالتي را جفا غالبا بر دگرگوني تاثير دارد و ايمانداران كم. شدندعيسي بدون ترس شهادت دهند تشويق مي
  . كندبه شاهديني شجاع تبديل مي

ديگران . كردندايشان مسيح را از روي حسد و نزاع موعظه مي. انگيزه قلبي بعضي حسد و نزاع بود 15: 1
داشتند و مسيح را از روي خشنودي اراده و با تالش صادقانه براي كمك به پولس رسول موعظه اي اصيل انگيزه

  . كردندمي
پيغام ايشان خوب بود ولي انگيزه آنها بد . كردندتر ميواعظين حسود با انجام آن كار اسات پولس را تلخ 16: 1

ايه انرژي جسماني باشد و با انگيزه حسد، نزاع تواند بر پانگيز است كه فكر كنيم خدمت مسيحي ميخيلي غم. بود
هاي خود را ببينيم كه در خدمت خداوند دهد كه لزوما بايد انگيزهاين امر به ما تعليم مي. و غرور همراه باشد

ما نبايد براي خودنمائي، خداوند را خدمت كنيم و نه براي تبليغ يك فرقه مذهبي يا رقابت با ديگر . چگونه هستند
  . انمسيحي

  . در اينجا نمونه خوبي از لزوم انگيزه محبت در بينش، عمل و دانش ما وجود دارد
دانستند كه پولس عزم راسخ كردند و ميديگران انجيل را خارج از غرور و با محبتي اصيل موعظه مي 17: 1

-ايشان خيلي خوب مي. وداي يا شريرانه در خدمت ايشان نبهيچ چيز خودخواهانه، فرقه. براي دفاع از انجيل دارد

بنابراين آنها اراده نمودند تا . دانستند كه پولس به خاطر شجاعت خود در ايستادنش براي انجيل زنداني شده است
  . در زمان زنداني بودن وي كار او را به پيش برند

گروه موعظه مسيح به وسيله هر دو . نمودهاي بعضي اجتناب ميپولس از غمگين شدن به خاطر انگيزه 18: 1
  . شده و براي او اين دليل بزرگي براي شادي كردن بود

بسيار چشمگير است كه در چنين شرايط سختي پولس احساس پشيماني و ناراحتي براي خود نداشت و يا 
- بلكه او با شادي خداوند پر شده و خوانندگان خود را نيز به شادي ترغيب مي. درصدد جذب ترحم ديگران نبود

  . كند
. داند كه همه وقايع به نجات او خواهد انجاميدپولس رسول مي. آميز استانداز اين آيه تشويقچشم 19: 1

مفاهيمي كه خدا براي آزادي او . نجات در اينجا به معني نجات جان پولس نيست، بلكه رهايي و آزادي او از زندان
در اينجا به اهميت دعاي ايمانداران كه پولس آن . دباشنبرد به دعاي فيلپيان و تاييد روح عيسي مسيح ميبه كار مي

آيد كه او دعاي ايمانداران را به اندازه كافي براي مقابله با قدرت به نظر مي. كند توجه شده استرا احساس مي
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. توانند سرنوشت قومها و تاريخ را عوض كنندمسيحيان از طريق دعا مي. اين امر حقيقت دارد. داندروميان قوي مي
در واقع اين . دادكند، قدرتي كه روح به او ميالقدس كه به نفع او كار ميتأييد روح عيسي مسيح يعني قدرت روح

  . سازد در هر شرايطي كه باشد محكم بايستدامر اشاره دارد به منشأ آزادي كه روح است و ايماندار را قادر مي
كرد انتظار و اميد خود را كه شهادت دادن س فكر ميالقددر حيني كه او به دعاي مسيحيان و كمك روح 20: 1

  . به نام مسيح بدون خجالت، بلكه در كمال دليري بود را عنوان كرد
انگيزه او جالل دادن  - چه آزاد شودو چه بميرد- كنند گرايان با او چه ميو براي او هيچ مهم نبود كه يهودي

تواند او را و هيچ چيز نمي. او كامل و رفيع است. ن مسيح نيستجالل دادن به معني باالتر بود. مسيح در بدنش بود
ولي جالل دادن يعني ترغيب كردن ديگران به پرستش او يا محترم شمرده شدنش توسط . تر بسازدبزرگتر يا رفيع

  : تواند در بدنهاي ما در زيستنمان جالل يابددهد كه چگونه مسيح ميگاي كينگ نشان مي. ديگران
جالل يافتن به وسيله شركت كردن در . دهنديافتن به وسيله لبهايي كه با شادي به او شهادت ميجالل ... 

جالل يافتن به وسيله . خدمت به او و جالل يافتن پاها در قرم برداشتن فقط در اثر قدمهاي وي و براي مقاصد او
ها در حمل يافتن به وسيله شانه زانوها در خم شدن همراه با خوشي براي دعا كردن به جهت ملكوت او و جالل

  . بارهاي ديگران با خوشي
- بدنهاي ما در خدمت به او تباه مي-تواند در بدنهاي ما به واسطه خدمت نيز جالل بيابد مسيح همچنين مي

ه تكه شده يا سوختبدنهاي ما به وسيله سنگ تكه. كَنَندبدنهاي ما به وسيله نيزه خراشيده و پوست ما را مي. گردند
  . شود و همه اينها براي جالل اوستمي

دليل . كرداو براي پول، شهرت يا لذت زندگي نمي. بينيمدر اينجا فلسفه پولس را در يك پوسته مي 21: 1
او . خواست كه زندگيش مثل زندگي مسيح باشداو مي. زندگي او محبت بود و پرستش و خدمت خداوند عيسي

  . او حيات خود را آشكار سازد خواست كه نجات دهنده از طريقمي
مردن يعني خدمت به او بدون . مردن يعني با مسيح بودن و براي هميشه به شباهت وي درآمدن. و مردن نفع

ما معموال مرگ را به عنوان نفع خود محسوب . شوندقلبي گناهكار و با پايهايي كه هرگز از مسير او منحرف نمي
ولي جاووت . ايد بگوئيم كه امروزه زيستن در دنيا نفع است و مردن پايان منافعكننده است ولي بناراحت. كنيمنمي
براي او مرگ به معناي . روندبراي پولس رسول مرگ مسيري تاريك نبود كه همه ثروتهاي ما از دست مي: گويد مي

  . كردمسيري مطمئن كه او را به سوي نور هدايت مي. انتقالش به شكوه و جالل بود
او به . باشدي اگر زيستن او در جسم براي مدتي ديگر در اراده خداست پس همان ثمرِ كارِ او ميول 22: 1

  وسيله 
ولي اين تصميم سختي براي او بود كه آيا به . زيستن قادر خواهد بود كه به قوم خداوند كمك بيشتري كند

هاي و به خداوند خدمت كند و حمله اي كه دوستش دارد برود يا بر روي زمين ماندهسوي خداوند و نجات دهنده
  . دانست كه كدام را انتخاب كنداو نمي. بسياري را متحمل بشود
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در ميان اين دو سخت گرفتار هستم، يعني براي او خيلي سخت بود كه بين امكاناتي كه برايش وجود  23: 1
زمين به عنوان رسول مسيح عيسي داشت تصميم بگيرد و يكي را انتخاب كند كه آيا به خانه آسماني برود يا بر 

  . باقي بماند
اگر او فقط به عالئق . دانستاو مشتاقانه خواهش داشت كه رحلت كند و با مسيح باشد زيرا كه اين را بهتر مي

  . كرد بدون شك انتخابش همين بودخود فكر مي
او معتقد است كه . ندارد اي مبتني بر خوابيدن جان اعتقادتوجه داشته باشيد كه پولس به هيچگونه نظريه

روند تا با مسيح باشند و ايشان در حضور خداوند با شادي و لذت فراوان ايمانداران مسيحي در زمان مرگ مي
و نه هرگز ). 14: 4اول قرنتيان (خواب در عهد جديد براي مرگ مسيحيان به كار رفته است . حاضر خواهند بود

  . ه استخوابيدن جان يك افسان. براي جان ايشان
رويم تا با او در زمان مرگ ما مي. همچنين توجه داشته باشيد كه مرگ با آمدن نجات دهنده اشتباه گرفته نشود

  . آيددر زمان ربوده شدن او نزد ما مي. باشيم
او به فكر راحتي يا آسايش خودش نيست، بلكه . به نفع فيلپيان بود كه پولس مدتي بيشتر بر زمين بماند 24: 1

  . فكر اين است كه چه چيزي بيشتر به نفع قوم خداست و انگيزه اصلي او محبت به خداوند مسيح استدر 
و چون اين اعتماد را دارم كه هنوز بر روي زمين به او نياز هست تا مقدسين را كمك كرده و تشويق  25: 1
انست؟ ما معتقديم كه او چنان به داو چگونه اين را مي. دانست كه او در اين زمان نخواهد مردپولس مي. نمايد

مزمور (سرّ خداوند با ترسندگان اوست . القدس قادر بود اين دانش را به او بدهدخداوند نزديك بود كه روح
25 :14 .(  

برند اسراري را كه به وسيله مشغوليت و آناني كه عميقا در خدا سلوك دارند و در تفكر راجع به او به سر مي
  . پولس نزديك بود. شما براي شنيدن بايد نزديك باشيد. شنونداند مين خاموش شدهسر و صداي اين جها

پولس به وسيله ماندن در جسم قادر بود به جهت ترقي و خوشي ايمان ايشان از طريق اعتماد بر خداوند عمل 
  . كند

ن خدمت خود را ادامه توانست بر زميشد ميتري كه به او داده ميپولس از طريق داشتن زندگي طوالني 26: 1
آيا شما . توانستند پولس را دوباره مالقات كننددهد و فيلپيان دليل ديگر براي شادي در خداوند داشتند، چون مي

بوسند و خدا را با شادي توانيد تصور كنيد كه ايشان در فيلپي دستهاي خود را دور گردن او انداخته و او را مينمي
كرديم ولي صادقانه بگوئيم هرگز خوب، پولس ما واقعاً براي تو دعا مي: شان بگويندكنند؟ شايد ايعظيم شكر مي

  ولي ما چگونه خداوند را بايد شكر كنيم كه تو را به ما بازگرداند؟ . انتظار نداشتيم كه تو را دوباره ببينيم
مسيحيان . يح رفتار كنيدباري به طور شايسته انجيل مس: كندآميز اضافه ميحاال پولس يك كالم هشدار 27: 1

ما بايد بر طبق جايگاهي كه در . شهروندان آسماني بايد بر طبق جايگاه خود رفتار كنند. بايد همشكل مسيح باشند
او . پولس رسول به عالوه سازگاري درخواست ديگري در جهت ثبات ايشان داشت. آن قرار داريم عمل نمائيم

برود يا در زماني كه غائب است از اخبار ايشان مطلع شود و بداند كه كند كه شخصا نزد ايشان واضحا آرزو مي
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كنند كه اين ايمان ايشان همگي به يك روح برقرار هستند و به يك نفس در اتحاد براي ايمان انجيل مجاهده مي
اينكار بايد  مسيحيان نبايد با هم بجنگند بلكه بايد با دشمن مسيحيت مقابله كنند و براي. همان ايمان مسيحي است

  . به ضد دشمن با هم متحد شوند
نترس بودن در مواجهه با جفا معني دوپهلوئي . ايشان نبايد در هيچ امري از دشمنان انجيل ترسان باشند 28: 1
دوما، اين براي آناني كه در برابر غضب . جنگنداوال، هالكت سرنوشت كساني است كه بر ضد خدا مي. دارد

از قرار معلوم در اينجا نجات در مفهوم آينده آن مورد استفاده قرار . ايستند نشانه نجات استدشمنان شجاعانه مي
  . گرفته است و به رهايي ابدي مقدسين از محاكمه اشاره دارد و رهايي بدن مقدسين به همراه روح و جان ايشان

- د ايمان داشتن به او يك بركت ميفيلپيان بايد به خاطر داشته باشند كه زحمت كشيدن براي مسيح همانن 29: 1

  . باشد
زدند، او دين دور او را گرفته و كتكش ميكه يك بار هنگامي كه متخاصمان بي: نويسددكتر گريفيت جان مي

او از وجد و خوشي پر شد و . غلطددستش را بر صورتش گذاشت و وقتي دستش را برداشت ديدكه در خونش مي
. ال بود كه شايسته به حساب آمده بود تا به جهت اسم او زحمت ببينداحساس شادي عظيمي نمود و خوشح

  . بخشدصليب منزلت و جالل مي
زيرا كه به شما : شود كه آنها را با هم بخوانيممعني اين آيه و ارتباطش با آيه قبلي زماني بهتر فهميده مي 30: 1

و شما را همان مجاهده است . يدن هم براي اوعطا شده به خاطر مسيح نه فقط ايمان آوردن به او بلكه زحمت كش
  .شنويد كه در من استكه در من ديديد و اآلن هم مي

  

  )16- 1: 2(تشويق به اتحاد بر پايه نمونه فروتني و قرباني مسيح . 3
اگر چه كليساي فيلپي از بسياري لحاظ نمونه بود و پولس داليلي براي تحسين صميمانه مقدسين آن داشت، 

اي بين دو زن بنامهاي اَفوديه و اختالف عقيده. ي مخفي به كشمكش در ميان ايشان وجود داشتولي گرايش
خوب است كه اين امر را در زهن خود نگاه داريم چون به ما كمك خواهد كرد از ). 2: 4(سنتيخي وجود داشت 

  . پردازدمي پولس رسول مستقيما به دليل و راه حل منازعه در ميان قوم خدا 2آنجا كه در باب 
موردي را كه ايمانداران  4اين آيه . باشداگر در اين آيه همان اگر شك داشتن نيست، بلكه اگر بحث مي 1: 2

از : گويدپولس رسول در جواب مي. كنندبايد در هماهنگي و مشاركت با يكديگر بدانها توجه داشته باشند ذكر مي
القدس همه ما را با هم در چنان كننده است و روحسيار قانعآنجا كه در مسيح تسلي زيادي هست و محبت او ب

دهد و از آنجا كه شفقت و رحمت در مسيحيت تا حد اعال باالست ما بايد قادر باشيم العاده قرار ميشراكتي فوق
  : كندميِر اين چهار انگيزه را اين چنين توصيف مي. همگي در اتحادي شاد با يكديگر زيست كنيم

  . انع كننده مسيحقدرت ق. 1
  . بخشداي كه مسيح ميمراقبت رئوفانه. 2
  .مشاركت روح. 3
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  . شفقت و رحمت. 4
با همه اينها . القدس داردواضح است كه پولس رسول تقاضاي اتحادي بر پايه وفاداري به مسيح و پري روح

  . ي و محبت متحد باشندكساني كه در مسيح هستند به عنوان اعضاي بدن او بايد در اهداف، همدلي، هماهنگ
آورد، اگر اين بحثهاي مذكور باري بر فيلپيان نهاده بود پولس بر پايه آن بحثها، بار خود را به ياد نمي 2: 2

او . تا اين موقع فيلپيان به راستي پولس را خوش ساخته بودند. گردانيدندچونكه ايشان بايد خوشي او را كامل مي
خواهد كه ايشان نيز از فنجان خوشي او بچشند تا خود انكار نكرد، ولي حاال او مياي هم اين را حتي براي لحظه

توانستند اين كار را با فكر كردن با هم و محبت نمودن همديگر به يكدل و داشتن يك ايشان مي. نيز لبريز شوند
  . دل و يك فكر انجام دهند

ود مثل هم فكر كنند و عمل نمايند؟ كالم خدا در هيچ رآيا اين امر بدين معناست كه از همه مسيحيان انتظار مي
اگر چه ما در اصول اساسي ايمان مسيحي قطعا انتظار داريم كه با هم موافق باشيم، . گويدقسمت چنين چيزي نمي

. يكنواختي و اتحاد با هم فرق دارند. بديهي است كه در بسياري از مسائل كوچك عقايد مختلفي وجود داشته باشد
اگر چه ما ممكن است در مسائل كوچك موافق . مر امكانپذير است كه ما اتحاد داشته باشيم ولي يكنواختي نهاين ا

توانيم عقايدمان را براي خودمان نگاه داريم و اين كار را در جائي كه هيچگونه اصل يكديگر نباشيم، ولي مي
  . ن كار را انجام دهيمتوانيم براي نيكوئي به ديگران اياخالقي و اساسي مطرح نيست مي

تواند ببيند و عملي كه او انجام يك فكر بودن به معناي داشتن فكر مسيح است براي ديدن چيزهائي كه او مي
و همان محبت به معناي ابراز همان محبتي است كه مسيح خداوند به ما ابراز كرد، محبتي كه به بهائي كه . دهدمي

ك دل بودن به معناي كار كردن با همديگر در هماهنگي براي رسيدن به يك ي. نمود توجه نداشتبايد پرداخت مي
باالخره، يك فكر بودن به معناي عمل كردن با چنان نظمي ايت كه نشان دهد فكر مسيح است كه . باشدهدف مي

  -هاي ما را برفعاليت
  . سازدقرار مي

ا دو دشمن بزرگ اتحاد در ميان قوم خدا هيچ چيز نبايد از راه تعصب و عجب انجام شود، چون اينه 3: 2
عجب از غرور و خودنمايي . تعصب داشتن انگيزه اول بودن است و به بهاي آن هم هيچ توجهي ندارد. هستند

اند و عالئق و نظرات خود را هر جائي كه شما انسانهايي را ببينيد كه مردم دور خود جمع كرده. كندصحبت مي
توان چاره اين مطلب را مي. توانيد بفهميد كه در آنجا بذر نزاع و رقابت وجود داردميكنند پس بديشان تحميل مي

اين امر بدين معنا نيست كه ما بايد . بلكه با فروتني، ديگران را از خود بهتر بدانيد. در پايان آيه مالحظه كرد
ي ديگران به دور از تعصب زندگي كنيم جنايتكاران را از نظر شخصيت اخالقي بهتر از خود بدانيم، بلكه ما بايد برا

توانيم اين درخواست ساده كالم خدا را بخوانيم ولي عمل ما مي. و عالئق ايشان را بر عالئق خود ارجحيت دهيم
باشد و شما آن را با ديگران را بهتر از خود دانستن براي فكر بشري كامالً بيگانه مي. كردن به آن چيز ديگري است

- القدس است كه شخص ميفقط به وسيله ساكن شدن و تجهيز شدن روح. توانيد انجام دهيديقدرت خودتان نم

  . تواند ديگران را از خود بهتر بداند



 

- ١٤  - 

 

. ديگران يعني قوم خدا. هر يك از شما مالحظه كارهاي خود را نكند، بلكه هر كدام كارهاي ديگران را نيز 4: 2
ن امر چنين است كه ما زندگي خود را با خدمتي وفادارانه به ديگران اي. كلمه ديگران به نوعي كليد اين باب است

  . يابيمكنيم و بر نزاع و غرور انساني خود غلبه ميوقف مي
  . ديگران، خداوند، بلي ديگران

  بگذار اين شعار من باشد
  به من كمك كن تا براي ديگران زيست كنم

  ).چارلز مگسفر(تا بتوانم مثل تو زندگي كنم 
خواهد در مقابل چشمان فيلپيان، پولس حاال مي. س همين فكر در شما باشد كه در مسيح عيسي نيز بودپ 5: 2

اي از خود برجاي گذاشت؟ رفتار او بر ديگران را چه مسيح چه نمونه. نمونه خداوند عيسي مسيح را قرار دهد
) 2. فكر فداكار) 1: ف كرده استكرد؟ گاي كينگ به خوبي فكر خداوند عيسي را اين طور توصيچيزي تعيين مي

  . خداوند عيسي همواره به فكر ديگران است. فكر خدمتي) 3. فكر قرباني
  . او براي رنجهاي خود اشك نريخت

  ).چارلز گابريل(ولي براي رنجهاي ما خونش بريخت 
اين آيه بدين . آموزيم كه او از ازل خدا بوده استخوانيم كه مسيح عيسي در صورت خدا بود ميوقتي مي 6: 2

ولي خدا برابر . باشدترين حقايق كالم ميمعنا نيست كه او شبيه خدا بود، بلكه او عمال خدا است و اين از اصلي
. باشددر اينجا نهايت اهميت در تفاوت بين تساوي شخصيت و تساوي شرايط با خدا مي. بودن را غنيمت نشمارد

. براي او محال است كه از آن كوتاه بيايد. ده، هست و خواهد بودمسيح در شخصيت خود هميشه با خدا مساوي بو
مسيح از ازل در شرايط مساوي با خداي پدر بوده است و از شكوه و . مساوي بودن در شرايط چيز ديگري است

ولي او اين شرايط را غنيمت نشمرد، بلكه در زماني كه دنياي گم شده بشر محتاج به . بردجالل آسمان لذت مي
. هاي آسمان ات بود، او شرايط مساوي خود با خدا را براي پرداخت بهاي نجات جهان رها كرد، راحتي خوشينج

بنابراين او تصميم گرفت كه به اين جهان بيايد و تجاوزات و خطاياي گناهكاران . او شرايط خود را غنيمت نشمارد
. و هرگز او را نزدند، هرگز او را مصلوب نشدخداي بر پدر هرگز آب دهان انداخته نشد . را بر خود متحمل شود

. در اين مفهوم، پدر از پسر بزرگتر بود، نه در شخصيت، بلكه در شرايط و در مفهوم زندگي كه در زمين داشت
گشتيد كه گفتم نزد پدر نموديد، خوشحال مياگر مرا محبت مي«: عنوان كرد 28: 14عيسي اين تعليم را در يوحنا 

شنوند او دارد به شدند كه ميبه بياني ديگر شاگردان بايد خوشحال مي» .پدر بزرگتر از من است روم زيرا كهمي
ولي زماني كه او به اسمان بازگشت، با پدر در . در آن مفهوم، پدر او بزرگتر بود. گردداسمان و خانه آسماني باز مي

  : دهدتوضيح مي (Gifford)د گيفور. گرديدشرايط او نيز همانند شخصيتش كه يكي بود مساوي مي
بنابراين مسئله طبيعت يا ذات در ميان نيست، بلكه شرايط هستي كه در قسمت دوم عبارت توضيح داده شده 

  . است
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و يك جنبه از هستي او يعني شرايطش  ]. خدا بود، با خدا برابر بودن را غنيمت نشماردكه چون در صورت [ 
: اندزيمنگاهي مي 9: 8بيائيد به مثل خود پولس در دوم قرنتيان . تغييري نكردتغيير كرد ولي طبيعت او لزوما هيچ 

در اينجا تغييري در شرايط وجود دارد و » .هر چند دولتمند بود براي شما فقير شد تا شما از فقر او دولتمند شويد«
پسر . او به عنوان يك مرد شود ولي نه ذاتگردد شرايط او عوض ميوقتي كه يك مرد فقير ثروتمند مي. نه در ذات

او از شرايط دولت و جالل كه با ذات طبيعي و الهي او كامالً جور بود به جهت ما نزول . خدا هم همينطور است
تري كه با تجسمش در وجود انساني به هم تنيده شد كرد و در حيات بشري و در شرايطي حقيرتر و سطح پائين

  . قرار گرفت
اين سوال فوراً پيش » .ليكن خود را خالي كرد«: اللفظي اين استدر ترجمه تحت. ردليكن خود را خالي ك 7: 2

  »خداوند عيسي خود را از چه چيزي خالي كرد؟«: آيد مي
بشر سعي كرده است كه خالي شدن مسيح را به صفات الهي او . در جواب اين سوال بايد خيلي مواظب باشيم

او ديگر در همه جا . مين بود ديگر قدرت مطلق يا دانش مطلق نداشتبراي مثال خداوند وقتي روي ز. نسبت دهد
گويند كه او داوطلبانه اين صفات الهي را از خود خالي كرد و به عنوان يك ايشان مي. در آن واحد حاضر نبود

ند و گويند كه او خود را مثل همه انسانها محدود كرد و قادر بود كه خطا كبعضي حتي مي. انسان به زمين آمد
  .هاي انساني را بپذيردنظرات و افسانه

  .خداوند عيسي هيچكدام از صفات الهي خود را وقتي كه به زمين آمد ترك نكرد. كنيمما اين را كامالً رد مي
  .او همچنان حاضر مطلق بود و او همچنان قادر مطلق بود. او همچنان دانايي مطلق بود

را از شرايط مساوي با خدا بودن در جالل و اولوهيتي كه در جسم كاري كه او انجام داد اين بود كه خودش 
جالل او در وجودش بود اگر چه مخفي بود ولي نور آن بنابر ضرورت . اش تنيده شده بود خالي كردانساني

هيچ لحظه بر روي زمين وجود نداشت كه او همه صفات . درخشيد، همان طور كه در كوه تبديل هيأت ديديم مي
  .در خود نداشته باشدالهي را 

  او نمايش آسماني خود را كنار گذاشت
  اي خاكي مخفي كردو ذات الهي خود را در پوته

  انگيز خود را نشان دادو در آن لباس محبت شگفت
  .و به عماني رسيد كه هرگز از او گرفته نشده بود

» .او خود را خالي كرد«: اشيمچنان كه قبال نشان داده شد، بايد در توضيح دادن اين كلمات خيلي مواظب ب
او خودش را خالي كرده، صورت . ترين روش اين است كه اجازه بدهيم عبارات بعدي توضيح را ميسر بسازندايمن

به بياني ديگر، او خود را به وسيله برگرفتن چيزي كه قبال هرگز نداشت . غالم را پذيرفت و در شباهت مردمان شد
  .ولوهيتش را كنار نگذاشت، فقط جاي خود را در آسمان ترك كرد و اين موقتي بوداو ا. خالي كرد يعني انسانيت

. كنيمما خود را به وسيله تولد در دنيا خالي نمي. اگر او يك انسان معمولي بود، اين يك عمل خالي كردن نبود
. را انجام دهد تواند اين كاردر حقيقت، فقط خدا مي. ولي براي خدا انسان شدن يعني خودش را خالي كردن
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: شوندتجسم و حيات نجات دهنده به وسيله اين كلمات زيباي يوحنا خالصه مي. صورت غالم را پذيرفت
  ).4: 13يوحنا (» از شام برخاست و جامه خود را بيرون كرد و دستمالي گرفته به كمر بست... عيسي «

گرفت و به وسيله خداوند مبارك قرار ميحوله يا دستمال مظهر خدمت است و به وسيله غالمان مورد استفاده 
متي (» تا خدمت كند و جان خود را در راه بسياري فدا سازد«عيسي مسيح مورد استفاده قرار گرفت چون او آمد 

اينها براي . ولي اجازه بدهيد تا در اين قسمت صبر كرده و قطار تفكرات متني يوحنا و متي را نگه داريم). 28: 20
. نمايد كه فكر مسيح را داشته باشندپولس ايشان را ترغيب مي. ان مقدسين فيلپيان در جريان هستندفيلپيان و در مي

بحث اين است كه اگر مسيحيان بخواهند كه جايگاه حقيرتر را براي خود اختيار كنند و يكديگر را واقعاً محبت 
انسانهايي . ي در بين ايشان نخواهد بودنمايند و خدتم كنند و خود را وقف ديگران كنند ديگر هيچ نزاع و كشمكش

  . كنندخواهند براي ديگران بميرند معموال با ايشان دعوا نميكه مي
  . مسيح از ازل وجود داشته است ولي او به شباهت مردمان به اين جهان آمد و اين يعني يك انسان واقعي

ولي اين چه . انسان حقيقي است او خداي حقيقي و. انسانيت خداوند درست مثل اولوهيت او واقعي است
  .هيچ ذهني هرگز قادر به درك آن نخواهد بود! سري است

او تنها اراده نداشت كه جالل . هر كدام از قسمتهاي اين متن توصيف ژرفاي فروتني پسر محبوب خداست 8: 2
خوانيم كه ولي حاال مي! او انسان شد! او صورت غالم را پذيرفت! او خودش را خالي كرد! اش را ترك كندآسماني

  !جالل بر نام او تا ابداآلباد. او خودش را فروتن ساخت
او حتي به ! العاده استاين در نظر ما خارق! او خودش را به وسيله مطيع گردانيدن تا به موت فروتن ساخت

رفت و هر آنچه  او حقيقتا تاجري بود كه. تا به موت صليب يعني اطاعت تا به آخر. بهاي جان خودش مطيع گرديد
  ).46: 13متي (داشت فروخت تا مرواريد باارزش بزرگ را بخرد 

توان آن را با چوبة دار، مي. ترين نوع مرگ بودمرگ به وسيله مصلوب شدن ننگين. بلكه تا به موت صليب
مرگي بود كه و اين همان نوع . شودصندلي الكتريكي يا اتاق گاز مقايسه كرد كه فقط براي جنايتكاران اعمال مي

بايست با مرگ طبيعي بر روي او نمي. براي آسمان بهترين نوع بود و از زمان ورود او به جهان برايش مهيا شده بود
  .مردبايست با مرگ ننگين صليب مياو مي. تخت خواب بميرد

م داده بود توصيف آيات قبلي كاري را كه خداوند عيسي انجا. اي در اينجا وجود دارد حال تغيير غيرمنتظره 9: 2
. او خودش را فروتن ساخت. او در پي يافتن نامي براي خودش نبود. او راه خودانكاري را در پيش گرفت. كردند

اگر نجات دهنده خودش را فروتن ساخت، خدا . رسيمولي حاال ما به قلمرو توجه به كاري كه خدا انجام داد مي
پي يافتن نامي براي خودش نبود، خدا نيز نامي را كه فوق از جميع اگر او در . هم او را به غايت سرافراز نمود

اگر او براي خدمت به ديگران زانوهايش را خم كرد، خدا هم فرمان داد تا هر زانوئي در . نامهاست به وي عطا كرد
  . برابر او خم شود

ن درس اين است كه نبايد اي. و در اين قسمت در رساله فيلپيان درسي براي ما وجود دارد، مخصوصاً براي ما
  .خودمان را برافرازيم، بلكه در خدمت به ديگران در هر لحظه بايد خدا را برافرازيم
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. خدا مسيح را به وسيله قيام دادن او از مردگان بلند كرد و آسمانها را براي بازگشت او به دست راستش گشود
  . و بخشيدنه فقط آن، بلكه خدا نامي را كه فوق از جميع نامها است بد

گويند كه اين نام، عيسي است كه نام بعضي مي. محققين بر سر اينكه اين نام چيست با هم اختالف عقيده دارند
خم ) خدا(اين امر پيشگويي شده بود كه هر زانوئي در برابر نام يهوه  23، 22: 45در اشعيا . يهوه را در خود دارد

  . خواهد شد
ي را كه فوق جميع نامهاست به سادگي يعني طريقي براي گفتن باالترين كنند كه نامبعضي ديگر احساس مي

  . هر دوتوضيح قابل قبول هستند. جايگاهي كه در جهان وجود دارد يعني جايگاه سلطنت و تفوق
خدا قرباني مسيح را كامالً پذيرفت و اراده كرد كه هر زانوئي در برابر او خم شود، از آنچه در آسمان و  10: 2
. يابنداين امر بدين معنا نيست كه همه چيزهائي كه در اين سه جا وجود دارند نجات مي. ين و زير زمين استبر زم

آناني . زنند حاال يك روز مجبور خواهند بود كه در مقابل او زانو بزنندآناني كه به اراده خود در مقابل او زانو نمي
  . مجبور به اين خواهند شدكه در دوران فيض او مصالحه نكردند در روز داوري 

خدا در . لحم و سپس به جتسماني و بعد جلجتا سفر كردبا فيضي پرجالل خداوند از جالل خود به بيت 11: 2
كنند روزي خواهند آناني كه ادعاهاي او را رد مي. مقابل او را با آگاهي دادن به دنيا از اولوهيت وي حرمت نهاد

اند و اين را خواهند فهميد كه عيسي ناصري به راستي خداوند جالل زرگي كردهفهميد كه احمق بودند و اشتباه ب
  . باشدمي

قبل از پايان اين متن پرشكوه راجع به شخصيت و كار خداوند عيسي، ما بايد اين را تكرار كنيم اين متن كه در 
اي بر روي ن رسالهپولس قصد نوشت. ارتباط براي وجود يك مشكل كوچك در كليساي فيلپي عنوان شده است

درمان وضعيت ايشان، فكر . بلكه، او در پي اصالح تكبر و روح تفرقه در ميان مقدسين بود. مبحث خداوند نداشت
اردمان » .ترين مسائلترين و معموليحتي در ساده«. كندپولس در همه شرايط، خداوند را مطرح مي. مسيح است

الب چنان زيبايي عنوان كند كه گوئي با خواندن آن ما به يك جواهر او قادر است كه حقيقت را در غ«: نويسدمي
  ».كنيمپرارزش كه در صدف دنيا جاي گرفته است نگاه مي

پولس رسول جالل درخشنده مسيح را به تصوير كشيد و حاال آماده است تا بر بنيادي كه آن جالل را به  12: 2
  . تصوير كشيده شده است صحبت كند

بايست حاال چقدر بيشتر وقتي كه غائب است ايشان مي. در حين حضور پولس مطيع او بودندفيلپيان هميشه 
  . نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورند

ما در آغاز، بايد روشن كنيم كه . رسيمشود ميما مجددا به متن كتاب مقدس راجع به آنچه باعث آشفتگي مي
  . گردده اعمال كسب ميدهد كه نجات به وسيلپولس چنين تعليم نمي

كند كه نجات به واسطه اعمال نيست، بلكه به واسطه هاي خود بر اين امر تاكيد مياو دائماً از طريق نوشته
  پس اين آيه به چه معناست؟. ايمان به خداوند عيسي مسيح
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خدا . است به عمل آوريمتواند بدين معنا باشد كه ما بايد نجاتي را كه خدا در درون ما قرار داده اين آيه مي. 1
ما بايد آن را به وسيله زندگي مقدس به عمل . اي مجاني به ما عطا كرده استجيات جاوداني را به عنوان هديه

  . بياوريم
ايشان از منازعه و دعوا به ستوه آمده . نجات در اينجا به معني راه حلي براي مشكل ايشان، در فيلپي بود. 2
حاال ايشان . كردندآوردند يا راه حل مشكل خودرا پيدا مينجات خود را به عمل مي بايستپس ايشان مي. بودند

  . بايست فكر مسيح را داشته باشندمي
در . عنوان كرديم كه نجات به معني رهايي از زندان است 19: 1ما در . نجات معناي زيادي در عهد جديد دارد

معني نجات در هر موردي بايد در هر قسمت از متن . كندره ميبه نجات نهايي بدنهاي ما از حضور گناه اشا 28: 1
ما معتقديم كه در اين متن، نجات يعني راه حلي براي مشكلي كه فيلپيان با آن درگير . به وسيله آن مشخص شود

  . بودند، يعني عصبانيت و مرافعه
مكانپذير است چون اين سازد كه به عمل آوردن نجات ايشان احاال پولس بديشان خاطر نشان مي 13: 2

اين يعني كه خداست كه . كندخداست كه در آنها برحسب رضامندي خود، هم اراده و هم فعل را به عمل ايجاد مي
  . دهدپس او همچنين قدرت اين آرزو را نيز مي. دهداش را قرار ميدر درون ما آرزو و عالقه انجام اراده

ايم تا نجات در يك معنا ما خوانده شده. عاده اسمان و بشر را شاهد هستيمالدر اينجا ما دوباره تبديل تدريجي فوق
ما بايد سهم . تواند ما را به انجام آن قادر بسازدخود را به عمل آوريم و در مفهومي ديگر اين فقط خداست كه مي

به معني بخشش به هر حال، اين به طور ضمني (خود را انجام دهيم و خدا هم سهم خود را انجام خواهد داد 
  ).شويمما به سادگي به آن ايمان آورده و بدان وارد مي. نجات كامالً كار خداست. گناهان يا تولد تازه نيست

اينها معموال به . آوريم بايد آن را بدون همهمه و مجادله انجام دهيموقتي كه ما آرزوي او را به عمل مي 14: 2
ريا و بي(عيب و ساده دل باشيم توانيم بيها ميها و مجادلهز همهمهما به وسيله اجتناب ا. شوندگناه ختم مي

عيب يك شخص بي). 4: 6ك دانيال .ر(تواند بر ضد او باشد عيب يعني كسي كه هيچگونه حكمي نميبي). گناه بي
. كندان ميكند و هر موقع كه ممكن باشد آن را جبرشايد مرتكب گناه شود ولي عذرخواهي كرده آن را اعتراف مي

  . بازيريا بودن يا بدون حقهمالمت در اينجا يعني بيبي
فرزندان خدا به وسيله زندگي بدون . مالمت باشندكش بيرو و گردنفرزندان خدا بايد در ميان قومي كج

  . هاي تاريكي دنيا به وضوح بايستندتوانند در برابر همه زمينهمالمت مي
هر چقدر شب . درخشند فكر كندبه ايشان همانند نيرّهايي كه در تاريكي ميشود كه پولس اين امر باعث مي

توانند از خود نوري بسازند ايشان نمي. مسيحيان نيرّهاي درخشان هستند. گرددتاريكتر باشد، نور بيشتري ظاهر مي
  . در ايشان ببينندتوانند عيسي را بنابراين، ديگران مي. توانند جالل نوراني خداوند را منعكس كنندولي مي

درخشيم ولي اين امر عذري براي ما نيست تا با صداهايمان ما مثل نور مي. افرازيدو كالم حيات را برمي 16: 2
  . شهادتي دو جانبه از زندگي و لبهاي ما بايد جاري باشد. به او شهادت ندهيم
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اي براي جالل در روز مسيح ان زمينهدانست كه ايشرساندند پولس مياگر فيلپيان اين هدفها را به تحقق مي
خواست كه كرد بلكه همچنين مياو نه فقط براي ديدن جانهاي نجات يافته احساس مسئوليت مي. خواهند داشت

روز مسيح به زمان بازگشت او و داوري خدمت ). 28: 1كولسيان (همگي در حضور مسيح، كامل حاضر شوند 
گر فيلپيان در خدمت خود به خداوند وفادار باشند قطعا در آن روز خدمت پولس ا). 10، 6: 1(ايمانداران اشاره دارد 

  .بيهوده نخواهد بود
  

  )30-17: 2( اپفرودتُسنمونه مسيح مانند پولس، تيموتائوس و . 4
بنابراين حاال پولس . در بخش قبلي، پولس، خداوند عيسي را به عنوان نمونه اصيل فكر سطح باال مطرح كرد

  . خودش، تيموتائوس و اپفرودتُس: دهددادند ارائه مياز انسانهايي كه فكر مسيح را از خود بروز مي سه نمونه
ايشان نورهايي در . كننداگر مسيح خورشيد است، پس اين سه ماه هستند كه نور جالل خورشيد را منعكس مي

  . دنياي تاريك هستند
او از . كندوصيف خدمت فيلپيان و خودش استفاده ميپولس رسول از يك تمثيل بسيار زيبا براي ت 17: 2

ايمان . كنداو از فيلپيان به عنوان دهندگان ياد مي. كندتصويري از عمل عادي در ميان يهوديان و كافرين استفاده مي
ه او شادمان است كه بر قرباني و خدمت ايمان ايشان ريخت. باشدخود پولس قرباني ريختني مي. ايشان قرباني است

  . شودمي
  . كنداگر چنين است پس او نيز با همه ايشان شادي مي

ايشان نبايد به شهادت تحت عنوان يك تراژدي نگاه كنند . و همچنين فيلپيان نيز با پولس شادمان هستند 18: 2
  . بلكه به او تبريك گفته و با وي شادي كنند

هر دوي . خداوند عيسي و خودش: وان كرده استتا اينجا پولس دو نمونه از محبت قرباني خود را عن 19: 2
مانند يعني دو نمونه ديگر از اين افراد فداكار مي. ايشان آماده بودند تا زندگيهاي خود را تا حد مرگ بريزند

  .تيموتائوس و اپفرودتُس
  . ازه روح گرددپولس رسول اميدوار است كه تيموتائوس را به فيلپي بفرستد تا بتواند از شنيدن احوال ايشان ت

در ميان مالزمين پولس، تيموتائوس براي شرايط روحاني فيلپيان با توجه به شخصيت فروتني كه داشت  20: 2
  منحصر 

اين يك . هيچكس ديگري وجود نداشت كه پولس بتواند او را در آن شرايط نزد ايشان بفرستد. به فرد بود
  !حكم رفيع براي شخصي به جواني تيموتائوس بود

ايشان چنان مجذوب زندگي خود شده بودند كه ديگر . ديگران در اقيانوس عالئق خود بلعيده شده بودند 21: 2
آيا اين براي امروز ما پيغامي راجع به تلويزيون، يخچال و چيزهايي از اين . وقتي براي امور عيسي مسيح نداشتند

  ).14: 8قا ك لو.ر(تواند داشته باشد؟ هايمان داريم ميقبيل كه در خانه
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ايشان . تيموتائوس فرزند پولس رسول در ايمان بود و او نقش خود را با وفاداري به انجام رسانيده بود 22: 2
كند، تيموتائوس هم پولس را در كار دانستند، زيرا كه چون فرزند، پدرش را خدمت ميدليل خدمت او را مي

  . كرد و اين واقعاً باارزش بودموعظه انجيل خدمت مي
پس چون تيموتائوس خودش را ثابت كرده بود پولس اميد داشت كه او را نزد فيلپيان به محض  24، 23: 2

- اين بدون شك، منظور پولس از عبارت چون ديدم كار من چطور مي. اينكه در حضور قيصر حاضر شود بفرستد

  . اند يك بار ديگر فيلپيان را مالقات كنداش موفق باشد و آزاد گردد تا بتواو اميدوار است كه محاكمه. باشدشود، مي
باشد ما مطمئن نيستيم كه آيا اين همان اپفرودتُس مي. بينيم كه فكر مسيح در اپفرودتُس استسپس ما مي 25: 2

  . كرد و يك پيغامبر براي جمائت آنجا بودبه هر صورت او در فيلپي زندگي مي. است 12: 4كه در كولسيان 
اولين عنوان، از محبت . گويدجنگ من سخن مي هم) 3همكار و ) 2برادر من، ) 1: عناوين پولس از او تحت

توانست با ديگران همكاري كند و اين او مردي بود كه مي. كوشي و سومي از جنگگويد، دومي از سختسخن مي
مستقال كار كند و تر است كه اين براي يك ايماندار آسان. باشدضرورتي بزرگ در زندگي و خدمت مسيحي مي

تر است، چون اجازه داده به ديگران براي كار كردن با ديگران خيلي سخت. همه كار را به طريق خودش انجام دهد
بيائيد همكاران و همجنگان . بيان و اعمال نظرات و عقايد شخصي در جهت نيكويي گروه در عمل سخت است

  . باشيم
اين سرنخ باارزش ديگري راجع به . كندپولس به عالوه از او به عنوان رسول و خادم جهت من ياد مي

  شخصيت او به 
امروزه بسياري هستند كه به كار عمومي . خواست كار عادي و معمولي خودرا به انجام رسانداو مي. دهدما مي

- كار عادي و وظيفه شخصي خود به خوبي انجام وظيفه ميما بايد از آنهائي كه در . مند هستندو دلپسند خود عالقه

ولي خدا او را به وسيله ثبت كردن خدمت . اپفرودتُس با كار سخت خودش را فروتن ساخته بود. كنند تشكر كنيم
  . اش در باب دوم رساله فيلپيان براي تمامي نسلهاي بشر تحسين كردوفادارانه

پيغامبر . مايل 700مك نزد پولس فرستاده بودند، سفري حداقل در حدود مقدسين اپفرودتُس را براي ك 26: 2
اين امر او را بسيار غمگين كرد، نه اينكه چون . وفادار در نتيجه اين سفر بيمار شد و حتي مشرف به موت گرديد

د را براي بود آنها خواگر چنين مي. خيلي بيمار بود، بلكه ترس از اينكه مقدسين راجع به بيماري او بشنوند
توانيم به وضوح در اپفرودتُس مي. كردندفرستادن وي در سفري كه منجر به مخاطره جان او شده بود سرزنش مي

  . يك قلب مملو از فداكاري را شاهد باشيم
  . بسياري از مسيحيان خوشبختانه عادت ظرفيت زيادي در موقع بيماري يا حتي در عملهاي جراحي دارند

اين موضوع براي ما باارزش است، . س بيمار و مشرف به موت بود ولي خدا بر وي ترحم فرموداپفرودتُ 27: 2
  : تاباندچون نوري بر موضوع شفاي آسماني مي

- دراينجا انساني وجود دارد كه در اثر وفاداري خود در انجام وظيفه. اوال، بيماري هميشه نتيجه گناه نيست) 1

  . زيرا در كار مسيح مشرف بر موت شد...  )30ك آيه .ر(اش بيمار گشته است 
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اين . آسا، بيماران را شفا دهدآموزيم كه اين هميشه اراده خدا نيست كه فوري و به شكل معجزهدوما، ما مي) 2
ك دوم تيموتائوس .همچنين ر(دهد كه بيماري اپفرودتُس طول كشيده و به تدريج بهبود يافته است آيه نشان مي

  ).2حنا و سوم يو 30: 4
آموزيم كه شفا بخششي از جانب خداست و نه چيزي كه ما بتوانيم آن را از وي بگيريم چونكه سوما، ما مي) 3

  . حق ماست
كند كه ترحم خدا نه فقط شامل حال اپفرودتُس شد بلكه همچنين شامل حال او نيز شد تا پولس اضافه مي

مرد او اگر اپفرودتُس مي. رتباط با اسارت خود داشتپولس رسول غم چشمگيري در ا. غمي بر غم وي نباشد
  . گرديدغمي بر غمهايش افزون مي

فيلپيان حتما از اينكه . كندحاال اپفرودتُس بهبود يافته است و پولس او را به سعي بيشتر روانه خانه مي 28: 2
  . پولس خواهد كاستگردد، خوشحال خواهند شد و اين شادي نيز از غمهاي محبوبشان نزدشان برمي

. ايشان نه فقط بايد اپفرودتُس را با شادي بپذيرند بلكه بايد به چنين مرد عزيزي براي خدا حرمت بنهند 29: 2
مقدسين بايد اين را تشخيص داده . اين ارزش و مزيت بزرگي است كه شخصي اين چنين در خدمت خداوند باشد

  . د و برايشان آشناست حرمت بگذارندشناسنو حتي بيشتر به كسي كه او را خوب مي
چنان كه قبال نشان داده شد، بيماري اپفرودتُس مستقيما در ارتباط با خستگي وي در اثر خدمت به مسيح  30: 2

اين . باشدمي) بيهوده شدن(سوختن براي مسيح بهتر از زنگ زدن . اين در نظر خداوند بسيار پرارزش است. بود
  .ه خداوند عيسي بميريم تا اينكه از مرگي طبيعي يا در اثر يك بيماري يا تصادف بميريمبهتر است كه در خدمت ب

كند كه فيلپيان پولس را فراموش اين امر را مطرح مي» تا نقص خدمت شما را براي من به كمال رساند؟«آيا 
آيد، از آنجا اين به نظر درست نميدادند انجام داده است؟ كرده و اينكه اپفرودتُس كاري را كه ايشان بايد انجام مي

  . كه اين مقدسين در فيلپي بودند كه اپفرودتُس را نزد پولس فرستادند
كنيم كه نقص خدمت ايشان به ناتواني آنها در مالقات پولس به طور شخصي و كمك مستقيم به ما پيشنهاد مي

گويد كه اپفرودتُس اين كار را به خ ايشان ميپولس رسول به جاي توبي. باشداو به خاطر فاصله ايشان از روم مي
انجام رسانيده و به عنوان جانشين آنها خدمت ايشان را انجام داده يعني خدمتي كه ايشان قادر نبود شخصا آن را 

  .اعمال كنند
  

  )3- 1: 3(معلمين كذبه  هشدار بر ضد. 5
  . رساله خود رسيده استاي برادران من، بدين معنا نيست كه پولس به پايان  خالصه 1: 3

  . نيز استفاده شده است 8: 4و همين كلمه در ... ديگر آنكه : اللفظي اين عبارت اين استمعني تحت
توانند در خداوند خوشي واقعي مسيحيان هميشه مي. كند كه در خداوند خوش باشنداو ايشان را ترغيب مي

تواند هيچ چيز نمي» منشأ تمام سرودهاي باال در آسمان« .بيابند و اصالً مهم نيست كه شرايط ايشان چگونه است
خوشي طبيعي . خوشي ايماندار را از او بگيرد، مگر اينكه اول آن را از خداوند بربايد و اين واضحا غيرممكن است
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. روندهاي زندگي با خوشي به پيش ميولي مسيحيان در تمامي زبانه. به وسيله درد، غم، بيماري، فقر و تنگدستي
توانيم ما مطمئنا مي. كندتوان در اين حقيقت يافت كه پولس ايشان را از زندان ترغيب ميدليل اثبات اين امر را مي

  !نظر چنين انساني را بپذيريم
- داند كه اينها براي ايمني ايشان ميچون مي. شودپولس از تكرار همان مطالب قبلي خود به فيلپيان خسته نمي

ه همان مطالب را تكرار كرد؟ آيا اين به عبارت قبلي اشاره دارد كه او در آن به خوشي ايشان ولي او چگون. باشند
باشد؟ ما گرائي ميدر خداوند اصرار داشت؟ يا آيا اين بدين معنا است كه اين آيه در ادامه هشدار به يهودي

تكرار اين . كندباشيد استفاده مي او از كلمه مواظب 2سه بار در آيه . معتقديم كه اين مسئله مدنظر پولس است
  . مطالب براي او سنگين نيست ولي براي ايشان حقيقتا ايمن است

هر سه عبارت در اينجا ظاهرا به يك گروه . از عامالن شرير و مقطوعان بپرهيزيد. از سگها برحذر باشيد 2: 3
- گرائي بودند و مين در زير شريعت يهوديمشابه از انسانها اشاره دارد، معلمين كذبه كه در پي قرار دادن مسيحيا

  . خواستند كه عدالت به واسطه شريعت و سنن را تعليم دهند
اين الگو به وسيله يهوديان . در كتاب مقدس، سگها حيوانات نجسي هستند.اول از همه، ايشان سگها هستند

اي بودند كه در خيابانها به طرز خانهدر كشورهاي شرقي، سگها موجودات بي. رفتبراي توصيف امتها به كار مي
-گرداند و به طور ضمني عنوان ميپولس در اينجا ميزها را برمي. اي در طلب غذا و دريدن ديگران بودندوحشيانه

ايشان واقعاً كساني بودند كه در خارج از كليسا . باشندكند كه آيا معلمين كذبه يهودي در پي فاسد كردن كليسا مي
  .كردند رسوم و سنن خود را وارد كليسا كنندميزندگي كرده و سعي 

كردند ايمانداران حقيقي هستند تعاليم غلط را در ميان پيروان ايشان كه ادعا مي. دوم، ايشان عاملين شرير بودند
  . تواند شريرانه باشدنتايج كار ايشان فقط مي. كردندمسيحي پخش مي

آنها . باشدالگوئي فداكارانه براي تشريح رفتار بر ضد ختنه مياين . خواندسپس پولس نيز ايشان را عامالن مي
ولي منظوري كه ايشان از اين . بدون شك اصرار داشتند كه يك شخص براي نجات يافتن حتما بايد تعميد بگيرد

گ ختنه از مر. مفهوم روحاني ختنه مدنظر آنها نبود. اللفظي ختنه بودامر داشتند در واقع عمل جسماني و تحت
اگر چه اين آيه بر . ختنه بيانگر اين مطلب است كه ادعاي طبيعت جسماني درست نيست. گويدجسم سخن مي

گفت كه آنها عاملين جسم پولس مي. دهداللفظي ختنه تاكيد دارد ولي اساسا همه نفوذ را به جسم ميعمل تحت
  . دهندبودند كه بين سنت و مفهوم نهفته آن را تشخيص نمي

مختومان هستيم، نه آناني كه از والدين يهودي ) ايمانداران حقيقي(گويد كه ما س در تضاد با اينها ميپول 3: 3
اي نيست و اينكه اند در ختنه هيچ فايدهاند، بلكه كساني كه فهميدهاللفظي ختنه شدهمتولد شده يا به طور تحت

سپس پولس سه . تواند انجام دهدنميانسان هيچ كاري با قدرت شخصي خود براي كسب لبخند رضايت خدا 
  : كنداند را عنوان ميويژگي اشخاصي كه حقيقتا محتون گشته



 

- ٢٣  - 

 

باشد و نه اين پرستش داوطلبانه ايشان در روح است و حقيقتي مي. كنندايشان خدا را در روح پرستش مي -1
شود و محبت خود را مي در پرستش حقيقي، شخص به واسطه ايمان به حضور خدا وارد. از روي سنت و عادت

  . شوداز طرفي ديگر پرستش در روح بر جنبه احساسات مربوط مي. كندنثار او مي
آنها به . خود مسيح زمينه فخر ايشان است. اعضاي گروه مختونان واقعي بايد در مسيح عيسي فخر كنند -2

  . وفاداري خود يا آئينهاي سنتي شوند و نه حتي در زمينه فرهنگي ياخودشان در منافع شخصي خود مغرور نمي
كنند كه قادر هستند به وسيله تالشهاي جسماني نجات را ايشان فكر نمي. آنها بر جسم هيچ اعتمادي ندارند -3

  كسب 
ايشان از طبيعت آدم كه در ايشان وجود دارد هيچ انتظاري ندارند و بنابراين هر موقع كه چيزي از آن به . كنند
  .شوندد نميبرند ناامينفع نمي

  

  )14- 4: 3(هيچ شمردن ميراث و دستاوردهاي شخصي پولس به خاطر مسيح . 6
كنند بدون شك لبخندي بر دهد كه اين گونه انسانها به جسم خود فخر ميدر حيني كه پولس تعليم مي 4: 3

ر دو آيه بعدي او نشان د! توانستتوانستند به خود ببالند چقدر بيشتر او مياگر ايشان مي. لبهايش نقش بسته بود
به نظر «. تواند در آن فخر كنددهد كه چگونه او از يك درجه خودآگاهي برخوردار است و يك انسان طبيعتا ميمي
  ».ديد دارا بودزادگي را كه يك انسان در رويا ميآيد او همه انواع اشرافمي

ه پوره عدالت شخصي فريسيان را در اين او لباس كهنه و پار«: در رابطه با اين دو آيه، آرنوت گفته است
  ».كشدقسمت به وضوح به تصوير مي

) 6آيه (، غرور فعاليتي )5آيه (، غرور راست ديني )5آيه (شما توجه خواهيد داشت كه پولس از غرور اجدادي 
  . گويدسخن مي) 6آيه (و غرور اخالقي 

  . ش شاهد هستيمادر اينجا فهرست پولس را از مزيتهاي جسماني و طبيعي 5: 3
او از بدو تولدش يك يهودي بود و نه يك اسماعيلي يا كسي كه به يهوديت گرويده -روز هشتم مختون شده 

  . باشد
  . عضوي از قوم برگزيده خدا بر روي زمين- از قبيله اسرائيل 
و سبطي كه ) 14: 5 داوران(اي كه مقام رهبري اشرافي اسباط اسرائيل را بر عهده داشتند قبيله-از سبط بنيامين 

  . براي اولين بار پادشاهي به اسرائيل بخشيد
  . او به بخشي از طبيعت اسرائيل متعلق بود كه زبان، عادات و سنن خاص خود را دارا بودند-عبري از عبرانيان 

ان گرا باقي مانده بودند در حالي كه صدوقي گرا بودند و اصول اي اصولفريسيان فرقه-از جهت شريعت فريسي 
  . منكر آموزه قيام شده بودند
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دهد و داد كه او دارد خدمت خدا را انجام ميپولس صادقانه تعليم مي-از جهت غيرت جفا كننده بر كليسا  6: 3
-او مسيحيت را تهديدي براي مذهب خود مي. كندرساند عنوان مياين را با گفتن اين كه وي به مسيحيان جفا مي

  . كن كندايد آن را ريشهكرد كه بدسد پس احساس مي
- تواند بدين معنا باشد كه پولس شريعت را به طور كامل حفظ مياين نمي-عيب از جهت عدالت شريعتي، بي

عيب او از خودش تحت عنوان بي. كند كه درست نيستچنين موردي را اعتراف مي 10، 9: 7او در روميان . كرد
گيري را به دست آوريم كه وقتي پولس هر كدام از قوانين ط اين نتيجهتوانيم فقما مي. گناهگويد و نه بيسخن مي

به بياني ديگر، او بر جنبه حفظ . گذاشت مواظب بود كه حتما قرباني مربوط به آن را بگذراندشريعت را زير پا مي
شخصي و اصل بنابراين از لحاظ تولد، راست ديني، غيرت و عدالت . كردقوانين يهودي در نامه خود پافشاري مي

  . و نصب، سولس طرسوسي يك انسان برجسته بود
- در اينجا او به ما يك اعالن سود و زيان از خود ايراد مي. كندولي حاال پولس رسول همه اينها را رد مي 7: 3

مه در طرفي ديگر او تنها يك كل. انددر يك سو او فهرست باال را دارد يعني چيزهائي كه براي او سود بوده. نمايد
او همه چيز را به . شود هيچ هستندهمه آنها در قياس با آنچه در مسيح يافت مي. دهد كه مسيح استرا قرار مي

همه منافع مالي، جسماني، عقالني و ذهني و مذهبي؛ همه اينها در «: گويدگاي كينگ مي. خاطر مسيح زيان دانست
  ».مقايسه با نفع بزرگ در مسيح هيچ هستند

اي كه او نجات يافت آنها از لحظه. توانست نجات بيابداو به اين چيزها اعتماد داشت هرگز نميتا موقعي كه 
  . آمدندچون او جالل خداوند را ديده و همه جاللها در نظر او به نظر هيچ مي. ديگر براي او مفهومي نداشتند

فضيلت معرفت خداوند خود ارزش شمرد تا پولس در زمان آمدنش نزد مسيح براي نجات همه چيز بي 8: 3
اجداد، . باشدفضيلت معرفت طريقه عبري گفتن كمال علم يا نهايت ارزش معلومات مي. مسيح عيسي را كسب كند

كند، پولس رسول همه اين مليت، فرهنگ، جايگاه، تحصيالت، مذهب و چيزهايي كه يك نفر، شخصا كسب مي
  . مرد تا او را دريابدچيزها را ترك كرد و همه را به خاطر مسيح فضله ش

اگر چه زمان حال در اين آيه به كار رفته و در آيات بعدي نيز چنين است ولي پولس رسول از قرار معلوم به 
براي سود بردن مسيح او از چيزهائي كه هميشه برايش عامل فخر بودند . كندزمان توبه و ايمان آوردن خود نگاه مي

ح سودش باشد بايد با مذهب مادري، جايگاه پدري و درجاتي كه خودش خواست كه مسياگر او مي. دست كشيد
  . كردكسب كرده بود خداحافظي مي
گرائي آزاد شده و به آن تحت عنوان اميدي براي نجات او كامالً از بستگي يهودي! و او اين كار را انجام داد

و به . شده و به وسيله دوستانش ترك گرديد او با انجام اين كار از جانب فاميلهاي خود طرد. كردديگر نگاه نمي
  . اللفظي زماني كه مسيحي شد، همه چيز را فضله شمرداو به طور تحت. ديدوسيله هموطنان خود جفا مي
رسد كه پولس هنوز در پي نفع بردن مسيح به كار رفته است، اين طور به نظر مي 8چون زمان حال در آيه 

ورده بود و اين در زماني اتفاق افتاده بود كه به عنوان خداوند و نجات دهنده او عمال مسيح را به دست آ. است
دهد كه اين امر هنوز در رفتار او وجود داشت؛ او هنوز ولي زمان حال نشان مي. خود شناخته و پذيرفته شده بود
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تا «: قلبي اين استانگيزه بزرگ چنين . شمردهم همه چيز را در مقايسه با ارزش شناخت خداوند عيسي فضله مي
  ».مسيح را دريابم و نه طال يا نقره يا آوازه مذهبي بلكه مسيح

حقيقت . آيد كه پولس در پي يافت شدن در مسيح استدر اينجا باز هم به نظر مي. و در وي يافت شوم 9: 3
آيا او اراده داشت  .كند كه قبل از نجات يافتنش در معرض آن قرار گرفتاين است كه او به تصميم بزرگي نگاه مي

او . كه تالشهاي خود را براي كسب نجات رها كند و به سادگي به مسيح اعتماد نمايد؟ او انتخابش را انجام داد
اي كه او به خداوند عيسي ايمان آورد در وضعيتي تازه در از لحظه. همه چيز را ترك كرد تا در مسيح يافت شود

شد، بلكه حاال او در مسيح ديده شده و از همه رزند گناه آلود آدم ديده نميديگر او به عنوان ف. حضور خدا ايستاد
  . بردبرد با خوشي لذت ميبركاتي كه خداوند عيسي مسيح در حضور پدر از آنها لذت مي

يعني لباسهايي كه (به همان صورتي كه او لباسهاي كهنه و كثيف عدالت شخصي خود را از تن درآورده بود 
او بر عدالتي كه از خدا برايمان است اعتماد ). آنها يعني به وسيله حفظ شريعت نجات را كسب كندخواست با  مي

انسان براي ايستادن در حضور خدا به . گويدعدالت در اينجا از پوشش يا جامه سخن مي. كرد و آن را برگزيد
با فيض خود عدالت خودش را به همه تواند آن را ايجاد كند و براي همين خدا ولي انسان نمي. عدالت نياز دارد

را كه هيچ گناه ) مسيح(، او )خدا(او . كندكساني كه پسرش را به عنوان خداوند و نجات دهنده بپذيرند عطا مي
  ).21: 5دوم قرنتيان (نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وي عدالت خدا شويم 

كنند كه پولس، عدالت خدا را هنوز كسب را مطرح نمي اين نظريه 9و  8مجددا ما بايد تاكيد كنيم كه آيات 
ولي زمان حال به . اي بود كه او در راه دمشق به ان دست پيدا كردبرخالف آن، عدالت خدا گنجينه. نكرده است

باشد و پولس هنوز هم همه چيز را در جهت كسب دار مياي است كه ادامهسادگي نشان دهنده نتيجه مهم واقعه
  . اوردوي يافت شدن هيچ به حساب مي مسيح و در

جستجوي «ماير اين را . رسيمما در حين خواندن اين آيه به نقطه اوج احساسات زندگي پولس رسول مي 10: 3
  . نامدمي» روح براي يافتن مسيح به طور شخصي

يعني رنجها، مرگ  اين. انجامدشود همگي به روحانيزه كردن آن ميطرز برخوردهاي متفاوتي كه با اين متن مي
اند تا تجربيات روحاني مشخصي را توصيف ها به كار رفتهاللفظي در نظر نگيريم، بلكه، اين واژهو قيام را تحت

به هر حال ما اين را پيشنهاد . مثل رنج فكري مردن نسبت به خويشتن و زندگي در حيات قيام كرده و غيره. كنند
خواهد چنان زندگي كند كه مسيح گويد او ميپولس دارد مي. ر بگيريمكنيم كه متن را به طور لغوي در نظمي

آيا عيسي رنج برد؟ آيا عيسي از ميان مردگان قيام كرد؟ پس پولس هم آرزو دارد كه مثل او . همانطور زندگي كرد
مش پيروي خواهد كه مسيح را در رنجها، مرگ و قياپس او مي. او فهميده كه خادم از آقايش باالتر نيست. بشود
  . گويد كه همه بايد اين الگو را در پيش بگيرند ولي براي او راه ديگري وجود ندارداو نمي. كند

باشد و هدف آن به شباهت شناختن به معني آشنا شدن با او از طريقي صميمي و نزديك مي. تا وي را بشناسم
  . خواست كه در او ظاهر شوداو حيات مسيح را مي. مسيح درآمدن است
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ترين هاي كتاب مقدسي به عنوان عظيمدر نوشته. قدرتي كه خداوند را از مردگان قيام داد. و قدرت قيامت وي
آيد كه به نظر مي). 20-19: 1افسسيان (نيروي جهان كه تا به حال به خود ديده است به تصوير كشيده شده است 

قدرت مطلق خدا اين ارتش جهنمي را . نگاه دارند همه عاملين شرير دست به دست هم داده بودند تا او را در قبر
همان قدرت در اختيار همه ايمانداران است . مغلوب كرد و خداوند عيسي در روز سوم از ميان مردگان قيام كرد

گويد كه اين قدرت حيات بخش را در زندگي و پولس دارد مي. تا به واسطه ايمان آماده بشوند) 19: 1افسسيان (
  . ربه كرده استشهادت خود تج

به همين خاطر . اين امر مستلزم تجهيز آسماني براي رنج بردن براي مسيح است. و شراكت در رنجهاي وي
  . است كه قدرت قيامت وي قبل از شريك شدن در رنجهاي وي آمده است

د در رنجهاي او باي. بنابراين در زندگي پولس نيز بايد چنين بشود. در زندگي خداوند، رنجها باعث جالل شدند
تواند به اي مسيح كه در رنجهايش نهفته است در او نيز مياو فهميده است كه ارزش كفاره. مسيح شريك بشود

  . خواهد ظاهر شودطريقي كه خداوند مي
چنان كه قبال هم نشان داده شد معموال اين آيه چنين توضيح داده شده است كه . تا با موت او مشابه گردم

كنيم كه ولي ما احساس مي. زندگي با صليبي داشته باشد و براي گناه به نفس و جهان بميردخواست پولس مي
نه اين فقط، بلكه . پولس يك پيرو راستين كسي بود كه بر روي صليب جلجتا مرد. باشدتفسير اين متن چنين نمي

د كليساي مسيح نيز حضور او در هنگام مرگ نجات دهنده بر روي صليب و در لحظه به شهادت رسيدن اولين شهي
ما معتقديم كه پولس عمال مصمم بود تا زندگي خود را در همان ! بوددر حقيقت، او در قتل وي راضي مي. داشت

كرد از اينكه استيفان را در بهشت مالقات كند و شرمنده شود پس طريقي شايد او احساس نگراني مي. راه فدا كند
بسياري از مسيحيان تا جائي كه «: گويدجاووت مي. ايش خاطر او بشودتوانست باعث آسجز طريق شهادت نمي

توانند انجام دهند شود آنها كاري را كه مياين امر باعث مي. هيچگونه خونريزي وجود نداشته باشد راضي هستند
حياتشان در ايشان تا زماني كه . اندعطاياي ايشان سرد هستند و لزوما بدون هيچ خوني احاطه شده. دريغ بدارند

ايشان در همه . وقتي كه يك عمل حياتي در ميان باشد، آنها ديگر پيدايشان نيست. خطر نباشد متعهد هستند
-كنند، بر اسمها و شاخههاي مختلف خرج ميپيروزيها حضور دارند و داوطلبانه از جيب خود مبلغي براي آموزه

گردد ايشان شوند و جلجتا ظاهر مييات هميشگي تبديل ميها و شكاولي وقتي هورا و هوشيانا به گله. هاي مذهبي
- ولي در اينجا پولس رسول كه با خودش اين خواسته بحراني و خارق. اندهنوز در خلوت امن خود كنار ايستاده

او از ! العاده را قبال انجام داده بود حتي براي ورود به ملكوت و انجام خدمت خونين ملكوت عجله هم داشت
  »!اي نداشتن خونش هيچ واهمهريخته شد

  : در همين باب هادسون تيلور نوشته است
اگر . ميوه داشتن مستلزم صليب داشتن است... براي ما نياز است كه خودمان را براي حيات جهان فدا كنيم «
وه آورد، نه دانيم كه خداوند ما عيسي مسيح چگونه ميما مي. اي بر زمين نيفتاده و نميرد تنها رها خواهد شددانه

يك مسيح : آيا ما نيز اينطور در پي او هستيم؟ دو مسيح وجود ندارد. فقط با حمل صليبش بلكه با مردن بر آن
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آيا ما . فقط يك مسيح وجود دارد. گير و يك مسيح رنجبر براي ايمانداران استثنائيگير براي مسيحيان آسانآسان
  ».حاضريم او را پيروي كرده و ميوه بياوريم

  : گويدمي  (C. A. Coodes)االخرهب
توانست تا قبل از رسيدن العاده پولس بود و اين آرزوها هرگز نميشناخت مسيح در جالل آرزوي قلبي فوق«

او براي رسيدن به جائي كه مسيح در آنجا هست قبال حاضر بود . او به جائي كه مسيح هست به تحقق بپيوندد
او چگونه به جالل رسيد؟ آيا از طريق قيام بود؟ : پرسدقلب او مي. ود، بپيمايدهمان راهي را كه او براي جالل پيم

كند كه به قدر خوشحال نمي هيچ چيز مرا آن: گويدآيا او رنج نبرد و آيا او قبل از قيامش نمرد؟ سپس قلب او مي
- پولس مي. نه استطلبااين يك روح شهادت. قيام پرجالل او برسم و همان مسيري را طي كنم كه او طي كرد

خواست كه به عنوان شهيد راه رنج و مرگ را طي كند تا بتواند به قيام برسد و جاللي را كسب كند كه به وسيله آن 
  ».باشدبه شخص مباركي برسد كه قلبش متعلق به وي مي

للفظي در نظر بگيريم اآيا ما بايد اين آيه را به طور تحت. در اينجا ما باز هم با مشكل تفسير مواجه هستيم 11: 3
  : انديا آن را روحانيزه كنيم؟ نظريات مختلفي پيشنهاد شده

داد تا قيامش مسجل پولس مطمئن نبود كه از مردگان قيام خواهد كرد، بنابراين همه تالش خود را انجام مي. 1
  . شود

به . و نه اعمال انسان پولس هميشه تعليم داده است كه قيام به واسطه فيض است! اي محال استچنين نظريه
  ).8- 1: 5دوم قرنتيان (عالوه، او اطمينان راسخ داشت كه حتما قيام خواهده كرد 

گفت ولي داشت به آرزوي خود مبني بر زندگي در حيات قيام كرده پولس اصالً از قيام جسماني سخن نمي. 2
  .ير را بپذيرندشايد اكثر مفسرين اين تفس. كردخود در حيني كه بر زمين بود اشاره مي

بلكه او . كند ولي راجع به انجام گرفتن ان هيچ شكي نداردپولس دارد راجع به قيام جسماني صحبت مي. 3
او اراده . گويد به مسيري كه در مقابلش تا رسيدن به قيام وجود دارد و رنجهايي كه بايد بكشد توجهي نداردمي

يرد و اگر اين آن چيزي بود كه در بين راه زمان حال و قيام داشت كه در معرض خدمات پرمخاطره و جفا قرار بگ
ك .ر(باشد لزوما به معني شك نمي» مگر به هر وجه«عبارت . پيموداو وجود داشت پس او داوطلبانه آن را مي

بلكه آرزوي قوي يا بهايي كه انتظارش را داشت ما تفسير سوم را قبول ) 14: 11؛ 10: 1و روميان  12: 27اعمال 
  . اريمد

از آنجا كه مسيح رنج كشيد، مرد و قيام كرد پولس چيزي . خواست كه از مسيح اطاعت كندپولس رسول مي
ترسيم كه آرزوي شخصي ما مبني ر راحتي، آسايش و رفاهمان اغلب اوقات باعث ما مي. خواستبهتر از آن را نمي

مقدس به سادگي عبور كنيم و به آنها توجهي نداشته  هاي كتابهاي تيز و برنده اين گونه آيهشود كه ما از لبهمي
اللفظي در نظر بگيريم تا ها را با همان ارزشي كه دارا هستند به صورت تحتتر نيست كه اين آيهآيا امن. باشيم

  . شوندموقعي كه مفهوم آن محال باشد ولي مفاهيم دشوار كتاب مقدس در نور بقيه آن روشن مي
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اين قيام همه . گويدآيه، بايد توجه داشته باشيم كه پولس دارد از قيام از مردگان سخن مي قبل از گذشتن از اين
كند كه در آن بعضي قيام خواهند كرد ولي بعضي در قبرها مردگان نيست، بلكه اين آيه قيامي را توصيف مي

م كه ايمانداران در زمان آمدن مسيح دانيمي 57- 51: 15و اول قرنتيان  18- 13: 4ما از اول تسالونيكيان . خواهند ماند
ولي بقيه مردگان تا پس از ) بعضي در زمان ربوده شدن و بعضي در پايان دوره مصيبت عظيم(قيام خواهند كرد 

  . سلطنت هزار ساله مسيح بر زمين قيام نخواهند كرد
ر آيه قبل آمد اشاره كامل شدن به قيامي كه د. پولس رسول معتقد نيست كه تا به حال كامل شده است 12: 3
عيب شدن گناه بودن و بياو هيچ نظري مبني ب اينكه قادر است خودش بي. كند، بلكه به تمامي پيروان مسيحنمي

به علت (را به دست آورد يا اينكه رسيدن به وضعيتي در زندگي كه ديگر پيشرفت كردن در آن ممكن نباشد 
  . باشدبر پيشرفت مياو فهميده است كه كامليت، ق. ندارد) كامليت

پولس . كوشد تا آنچه خداوند عيسي در نجاتش به عنوان هدف مدنظر داشته است در او تحقق بيابدپس او مي
هدف از اين مالقات آني چه بود؟ هدف آن مالقات اين . رسول به وسيله مسيح عيسي در راه دمشق مالقات شد

تواند در بتواند از طريق او نشان دهد كه مسيح چه كاري ميبود كه پولس از آن به بعد يك مقدس باشد كه خدا 
اين روند همچنان ادامه داشت، و پولس . او هنوز كامالً به شباهت مسيح درنيامده بود. زندگي انسان انجام دهد

  . عميقا اين عمل فيض خدا را كه در او ادامه داشت تجربه كرده بود
هرگز به منافع روحاني كه خودش ) 11: 4(يزي كه دارد قانع باشد اين انساني كه آموخته بود به هر چ 13: 3

  كرد؟ پس او چه كار مي. كرداو چنان كه امروزه اين طور است بر خودش حساب نمي. كسب كرده بود قانع نبود
او در اين مورد شبيه . او تنها يك هدف و يك آرزو داشت. او يك مرد تك هدفي بود. كنمليكن يك چيز مي

  ».يك چيز از خداوند خواستم«: گفتبود كه ميداود 
باشد، بلكه مزاياي ها نميها و گناهفقط به معني فراموش كردن شكست. آنچه در عقب است فراموش كردن

و به . اش كه در اين باب توضيح داده شدند و حتي پيروزيهاي روحانيهاي گذشتهطبيعي و دستاوردها و موفقيت
اسما، بركات و مسئوليتهايي كه در يك زندگي مسيحي وجود دارد، مثل : د را كشيدهسوي آنچه در پيش است خو

  . پرستش، خدمت يا بناي شخصي شخصيت مسيحي
بيند كه به جهت انعام دعوت بلند خدا كه در مسيح اي در ميدان مسابقه ميپولس خود را مثل دونده 14: 3

  . كوشدعيسي است در پي مقصد مي
- انعام، پاداشي است كه به برنده داده مي. يابدياني است كه مسابقه با رسيدن به آن پايان ميمقصد، همان خطّ پا

انعام، همان تاج . باشد و شايد اساسا به تخت داوري مسيح اشاره دارددر اينجا مقصد، خطّ پايان زندگي مي. شود
كند اند توصيف ميكه خوب ديوده عدالتي است كه پولس هر جائي ديگر نيز آن را تحت عنوان پاداش به كساني

  ). 8: 4دوم تيموتائوس (
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. شود كه خدا در فكر خود براي نجات ما داشته استشامل همه مقاصدي مي. دعوت بلند خدا در مسيح عيسي
اي آسماني و بركات روحاني بيشمار ديگري اين دعوت شامل نجات، به شباهت درآمدن، يكي شدن با او، خانه

  .شودمي
  

  )21-15: 3(ويق براي داشتن رفتار آسماني بر طبق نمونه پولس رسول تش. 7
پس جميع كساني كه بالغ هستند بايد داوطلبانه با پولس در رنج بردن و مردن براي مسيح و در انجام هر  15: 3

بعضي آن . اين نظريه كامليت ايمان مسيحي است. گونه تالش در جهت شبيه شدن به خداوند عيسي شريك شوند
العمل اند، تنها عكسگويد آناني كه رشد كردهولي پولس رسول مي. كنندرا از روي تعصب و افراط عنوان مي

  . تواند ريخته شدن خونشان براي كساني باشد كه اول خونش در جلجتا ريخته شدمنطقي و متعادلشان مي
فهميد كه همه با پولس رسول مي .العجله فكر ديگر داريد، خدا اين را هم به شما كشف خواهد نموداگر في

كند كه بر طبق آن يك شخص اگر ولي او اطميناني را بيان مي. چنين منطق خطرناكي كه او داشت موافق نيستند
دليل اينكه امروزه مسيحيتي . سازدخواهد كه حقيقت يك مسأله را بشناسد، خدا آن را برايش مكشوف ميواقعاً مي

خواهيم كه از ما نمي. خواهيم حقيقت را بشناسيمد دارد اين است كه ما نميانگار و خودپسندانه وجوسهل
خواهند از آن خواهد كه حقيقت را به همه كساني كه ميخدا مي. آل و مطالبات آن اطاعت كنيممسيحيت ايده

  . پيروي كنند نشان دهد
كه خداوند به ما داده است رفتار كند كه ما بايد بر طبق نوري سپس پولس رسول در اين بين اضافه مي 16: 3
شود نرسيم به كمال زمان تا موقعي كه ما به شناخت كامل از مسيحيت به اندازه اينكه از ما مطالبه مي. نمائيم

در حيني كه ما منتظر هستيم خداوند مسائل صليب را برايمان كامالً مكشوف بسازد بايد از همه . نخواهد رسيد
  .ايمم و اين بر مبناي ميزان حقايقي است كه ما دريافت كردهدرجات حقايق آن اطاعت كني

كند، اول به وسيله تشويق فيلپيان براي مطيع و پيرو او حاال پولس مجددا شروع بر ترغيب كردن ايشان مي 17: 3
شوخي ما اغلبا اين عبارت را در . توانست چنين كلماتي را بنويسداين يعني پيروي از نمونه زندگي كه مي. بودن

  !كندولي اين راجع به پولس رسول صدق نمي» .كنمگويم انجام ده و نه آنچه ميآنچه مي«: شنويممي
لمان اين گونه . اي از وفاداري كامل به مسيح و فرامينش ارائه دهدتوانست زندگي خود را به عنوان نمونهاو مي
بنابراين كلّ زندگي او بعد از . تشخيص داده بود پولس نمونه محبت خدا را به عنوان الگوي خودش«: كندتفسير مي

خدا پولس را نجات داد تا به وسيله نمونه او نشان . توبه و ايمان همانطوري بود كه يك زندگي مسيحي بايد باشد
آيا خدا همين طرح را براي من و . تواند براي ديگران انجام دهددهد كه عيسي مسيح براي او چه كرد و چه مي

  »وقتي كه محبت خود را به ما نشان داد؟  شما نداشت
اي براي كساني كه آيا ما همه نمونه. من معتقدم كه او ما را نجات داد تا براي همه ايمانداران آينده الگو باشيم

  !كنيم؟ اميدوارم چنين باشداند خدمت ميبه واسطه فيض او نجات يافته
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اين به كساني اشاره دارد كه همانند نمونه زندگي . ان دانستمبود، آن را به خاطر مسيح زياما آنچه مرا سود مي
بينيم، بلكه اين به معني نشان دادن مخالفت ورزيدن ايشان نيست، چنان كه در آيه بعد مي. كنندپولس زيست مي

  قدمهاي ايشان
  . نمايندكند كه چگونه در مسيح رفتار ميرا مشاهده مي

كند كه ايمانداران بايد از آنها پيروي كنند، اين متن ني را توصيف ميكسا 17درست همان طور كه آيه  18: 3
گفته نشده . بردپولس رسول واضحا از اين انسانها اسم نمي. كند كه نبايد از ايشان اطاعت كردآناني را معرفي مي

كردند مسيحي هستند ذكر شدند هستند يا معلميني كه ادعا مي 2گرائي كه در آيه است كه آنها معلمين كذبه يهودي
  . كردنداي براي گناه كردن استفاده ميو آزادي مسيحي را به اسارت تبديل كرده بودند و از فيض به عنوان بهانه

ولي اين اشكها . دهدپولس راجع به اين مقدسين قبال هشدار داده بود و حاال نيز با گريه به ايشان هشدار مي
چون ايشان . داشتنداطر اذيت و آزارهايي كه در ميان كليساهاي خدا روا ميبراي چه از چشمان او جاري بود؟ به خ

بله، ولي همچنين چون محبت حقيقي حتي براي دشمنان صليب . دار كرده بودندمفهوم حقيقي صليب را خدشه
  . درست چنانكه خداوند عيسي بر اورشليم كه شهر قاتلين بود گريه كرد. كندمسيح نيز گريه مي

اين به معني نابودي نيست، بلكه داوري خدا در درياچه آتش براي . نوشت ايشان عذاب ابدي بودسر 19: 3
- كردند، مستقيما برميهمه فعاليتهاي ايشان، حتي خدمت مذهبي كه ادعا مي. خداي ايشان شكم ايشان بود. هميشه

اين انسانها را با نگرش  F. B. Meyer. شانبراي ارضاي شهوت جسماني) و شايد نوشيدن(گشت به مسأله غذا 
  ».فقط آشپزخانه بود و بس. در زندگي ايشان هيچ كليسائي وجود نداشت«: كندوار توصيف ميمرثيه

اعمال و : داشتندكردند كه بايد از آنها شرم ميآنها به همان چيزهائي فخر مي. فخر ايشان در ننگ ايشان است
  . رفتارهاي پوچ و غير روحاني و غيراخالقي

. چيزهاي مهم در زندگي ايشان، غذا، لباس، حرمت، آسايش و لذت بود. شان مشغول چيزهاي دنيوي بودنداي
كردند ايشان طوري زندگي مي. شدالگوي ابدي و چيزهاي آسماني مزاحم خواهشهاي جسماني و كثيف ايشان نمي

  . كه گوئي هميشه بر روي زمين زندگي خواهند كرد
  . كندلف اين نوع طرز فكر را كه رفتار آسماني ايمانداران حقيقي است عنوان ميحاال پولس رسول مخا 20: 3

). 12: 16اعمال (نوشت، فيلپيان مستعمره دولت روم بودند در زماني كه پولس رسول داشت اين رساله را مي
چنان شهروندان ولي ايشان هم. كردندفيلپيان شهروندان رومي بودند و از مزايا و محافظت آن دولت استفاده مي

كند كه ايماندران شهروندان پولس رسول در نقطه مقابل اين زمينه به ايشان يادآوري مي. دولت خود نيز بودند
اين امر بدين معنا نيست كه » .ولي ما مستعمره آسمان هستيم«: كندموفات اين گونه ترجمه مي. آسمان هستند

دهند كه هاي كتاب مقدس ديگر واضحا تعليم مينوشته. يستندايمانداران مسيحي شهروندان زميني كشورهايشان ن
به عالوه، ). 7-1: 13روميان (اند هاي خود مطيع باشيم، چون آنها به وسيله خدا مقرر شدهما بايد نسبت به دولت

فيلپيان . دايمانداران بايد مطيع دولتهاي خود در همه مسائل به جز آناني كه با احكام خداوند سر و كار دارند باشن
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. بنابراين، در قبال دولتهاي زميني مسئول هستند. مديون دولت محلي و همچنين حكومت و امپراتوري روم بودند
  . ولي اول بايد به خداوندي كه در آسمان است وفادار باشند

تا از ما نه فقط شهروندان آسمان هستيم، بلكه منتظر آمدن نجات دهنده يعني عيسي مسيح خداوند نيز هستيم 
انتظار كشيدن در واقع با زباني قوي بيانگر اين مطالب است كه كسي به چيزي كه قرار است به وقوع ! آسمان بيايد

اللفظي يعني سر و گردن را بلند كردن براي ديدن يا شنيدن چيزي اين امر به طور تحت. بپيوندد ايمان راسخ دارد
  . كه به وجود آن اطمينان داريم

در خود بدن انساني چيزي . خداوند عيسي از آسمان بيايد، او بدنهاي ما را تبديل خواهد كرد زماني كه 21: 3
  . شرارت در اثر استفاده نادرست از اين بدن به وجود آمده است. شرير يا پست وجود ندارد

رد و اين بدن در قبال شرارت، بيماري، سن و سال، رنج، د. ولي اين بدن يك جسد ذليل است، يك بدن حقير
  !كنداين بدن ما را محدود و بسته مي. مرگ مصون نيست

اين بدن ديگر مثل بدنهاي طبيعي به زمان . كندخداوند اين بدن ما را به صورت جسد مجيد خود مصور مي
ديگر اين بدن، يك بدن واقعي است و براي وضعيت آسمان . باشدپذير نميمحدود نيست و در مقابل مرگ آسيب

اين امر بدين معنا نيست كه ما همان . باشداين بدن قيام كرده خداوند عيسي مسيح مي. باشدكامل مي نيز مناسب و
  !ظهور جسماني را خواهيم داشت

عيسي واضحا پس از قيامش خود را شناسانيده بود و بدون شك هر ايمانداري پس از قيام در ابديت از بدن 
دهد كه ما بايد مثل خداوند عيسي باشيم، چونكه متن تعليم نميهمچنين، اين . قيام كرده خود را خواهد داشت

توانيم قادر مطلق يا داناي مطلق باشيم و هرگز ما هرگز نمي. صفات الهي خدا فقط در عيسي مسيح وجود دارند
  . نخواهيم توانست در آن واحد در همه جا حاضر باشيم

اين متن براي . براي ابد از گناه آزاد خواهيم بود ولي ما از لحاظ اخالقي شبيه خداوند عيسي خواهيم شد و
  . كند ولي براي آسايش و اميد ما كافيستارضاي كنجكاوي ما بسنده نمي

عمل تبديل بدنهاي ما به . شودگرداند انجام مياين عمل برحسب عمل قوت او كه همه چيز را مطيع خود مي
  . باشددن همه چيز از خود از آن استفاده خواهد كرد ميوسيله همان قدرت آسماني كه خداوند براي مطيع گردان

او قادر است كه ). 18: 2عبرانيان (او قادر است كه كمك كند ). 25: 7عبرانيان (او قادر است كه نجات دهد 
اين خداي، خداي ماست تا . خوانيم كه او قادر است مطيع گرداندو حاال در اين آيه ما مي) 24يهودا (حفظ كند 

  ).14: 48مزمور (باد و ما را تا به موت هدايت خواهد نمود ابداآل
  

  )9-1: 4(تقاضا براي داشتن هماهنگي، كمك متقابل، شادي، تحمل، دعا و زندگي منظم . 8
اي كه پولس رسول در مقابل اذهان ايمانداران در آيه قبلي نهاد حاال او ايشان را العادهبر پايه اميد خارق 1: 4

تك ايمانداران به اسم دارد پر شده اين آيه با بارهايي كه پولس براي تك. ا در خداوند استوار باشندكند تترغيب مي
كند سپس او اضافه مي. ولي نه فقط برادران، بلكه برادران عزيزش. خوانداوال، پولس ايشان را برادران مي. باشدمي
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عالوه بر آن، او از ايشان تحت . دد ايشان اشتياق داردكه ايشان مورد اشتياق او هستند يعني كه او براي مالقات مج
بدون شك منظورش اين بوده است كه ايشان در آن زمان خوشي او بوده . گويدعنوان تاج و شادي خود سخن مي

پولس رسول . رساندباالخره، او آيه را با عبارت اي عزيزان به پايان مي. و در زمان داوري مسيح تاج او خواهند بود
  . باشدعاً مردم را دوست داشت و بدون شك اين يكي از اسرار كار خداوند ميواق

جزئيات و داليل اين . آمدندافوديه و سينتيخي زناني در كليساي فيلپي بودند كه به سختي با هم كنار مي 2: 4
  !)و شايد همين هم برايمان كافي باشد(هاي ايشان در متن عنوان نشده است مخالفت

كند تا حالت ملتمسانه خود را براي ترغيب ايشان به يك رأي دو بار از كلمه استدعا استفاده مي پولس رسول
براي ما غيرممكن است كه در همه . كند كه در خداوند يك رأي باشندپولس به ايشان اصرار مي. بودن را نشان دهد

شد براي ما غيرممكن داوند مربوط ميچيزها در زندگي روزمره خود متحد باشيم، بلكه تا آنجا كه به چيزهاي خ
  . است كه مسائل جزئي را بپوشانيم ولي به وسيله كار خداوند اين كار امكانپذير است

از تيموتائوس و لوقا نام برده شده . كلمه همقطار در اين آيه براي معرفي همكاران پولس به كار رفته است 3: 4
ما اين را . بودندايشان در جهاد انجيل با من شريك مي. ه شده استبود و حاال از شخصي به نام اكليمنتس نام برد

تواند به آيد، نفر سوم ميمعموال وقتي بين دو نفر مجادله پيش مي. پذيريم كه افوديه و سينتيخي اين زنان هستند مي
  . مسأله كمك كند، شخصي با قدرت روحاني و داوري

رمز تشويقهاي او در . كندترغيبات مورد عالقه خود را تكرار ميگردد و حاال پولس به كلّ كليسا برمي 4: 4
مهم نيست، كه شرايط زندگي چقدر تيره باشد چون براي مسيحيان هميشه شادي . شودكلمات در خداوند يافت مي

  : كندجاووت تجربيات خود در رابطه با شادي مسيحي را عنوان مي. كردن در خداوند امكانپذير است
اگر اين شادي به مسائل اطرافمان بستگي داشت به همان . يك مسأله عادي در همه شرايط استشادي مسيحي 

در يك لحظه آن شمع به روشني . شد كه يك شمع در شب تاريك غيرقابل اطمينان استاندازه غيرقابل اطمينان مي
ولي . دهديچ نوري نميگردد و پس از چند لحظه ديگر هاش بسيار باريك مياي ديگر شعلهدرخشد و لحظهمي

يك بار وضعيت من همانند . گرددشادي مسيحي با زندگي ابدي سر و كار دارد و بنابراين قرباني روزهاي آن نمي
يك روز من در عروسي . يك روز آفتابي در ماه جون است و كمي بعد مانند يك روز تيره و تاريك در نوامبر

ك روز در خدمت خودم شاهد توبه و ايمان آوردن ده نفر به خداوند ي. هستم و روزي ديگر در مقابل در باز قبري
بله روزها همانند آب و هوا . كنمهستم و سپس براي روزهاي متمادي حتي يك نفر را هم براي خداوند صيد نمي

رموز اين شادي پرجالل در كجا نهفته . تواند در هر شرايطي شادي كندولي يك مسيحي مي. تغييرپذير هستند
  ت؟ اس

» .كند او هرگز تغيير نمي«، »در همه روزهاي تغييرپذير«، »خداوندا، من هر روزه با تو هستم«: روز در اينجاست
او در روز خوش و جشن و نه حتي در روزهاي . كندشوند مرا رها نمياو وقتي كه سالهاي عمرم تاريك و سرد مي

گل بر گردنم آويخته است خودش را نشان هاو فقط وقتي كه من دست. غم و شكست مرا ترك نخواهد كرد
با من است، در روزهاي » هر روزه«او . دهد، بلكه وقتي من تاج خار هم بر سر داشته باشم او با من است نمي
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آيند و در روزهايي كه به در روزهايي كه زنگهاي كليسا براي مرگ كسي به صدا درمي. موفقيت و روزهاي شكست
  . هر روزه در زندگي، هر روزه در مرگ، هر روزه در داوري. همه روزه  .دهندجهت عروسي صدا مي

اين كلمه همچنين . كند كه اعتدال ايشان بر جميع مردم معروف بشودحاال پولس به ايشان اصرار مي 5: 4
آن مشكل بر سر مسأله فهميدن اين آيه نيست، بلكه در اطاعت كردن از . روي نيز ترجمه شده استانصاف و ميانه

  . باشددر قبال جميع مردم مي
تواند به اين معني باشد كه خداوند حاال حاضر است و يا اينكه آمدن خداوند نزديك مي. خداوند نزديك است

  . دهيمهر دو معني درست هستند اگر چه ما نظريه دوم را ترجيح مي. است
ز انديشه نكند؟ اين امر تا زماني كه ما منشأ آيا اين واقعاً براي يك مسيحي امكانپذير است كه براي هيچ چي 6: 4

تواند از هاي ما مي دهد كه زندگيبقيه آيه اين را توضيح مي. باشدپذير مي دعاي ايماني را داشته باشيم امكان
هيچ . همه چيز يعني همه چيز. همه چيز بايد در دعا به حضور خدا برده شود. آلودي آزاد شودهرگونه نگراني گناه

دعا هم يك ! قدر بزرگ يا كوچك نيست كه محبت دلسوزانه او ان را ناديده بگيرد يا نتواند آن را حل كند نچيزي آ
رويم و درخواستهاي واضح خود را در ما در يك زمان مشخص به حضور خداوند مي. عمل و هم يك فضاست

همچنين . ائي زيست كنيمولي اين نيز همچنين امكانپذير است كه در يك فضاي دع. كنيمحضورش عنوان مي
شايد كلمه دعا در اين آيه نمايانگر رفتار غالب در زندگي . امكانپذير است كه طريق زندگي ما طريق دعا باشد

ولي وقتي ما به . كنيمباشد كه به خداوند عرضه ميباشد، در حالي كه صالت نمايانگر درخواستهاي واضحي مي
يابيم كه بايد اين سواالت خود را با شكرگزاري به نمائيم درميم توجه ميكنيدرخواستهايي كه به خداوند عرضه مي

در همه شرايط . ما نبايد هرگز نگران باشيم: يك شخص اين آيه را چنين خالصه كرده است. خداوند عرض كنيم
  .دعا كنيم و براي همه چيز شكرگزاري نمائيم

متي خدا كه فوق از تمامي عقل است، دلها و ذهنهاي ما اگر اين رفتارها در زندگيهاي ما شكل بگيرند، سال 7: 4
باشد كه جان يك خاطر مقدس ميسالمتي خدا يك آرامش و رضايت. را در مسيح عيسي نگاه خواهد داشت
  .سازدكند پر ميايماندار را در زماني كه به خدا توكل مي

  )بركت يافتند(كامالً پر شدند           جانهايي كه در يهوه ماندند
  صلح و سالمتي كامل        همان بركتي را يافته كه او وعده داده بود

توانند آن را درك كنند وقتي مسيحيان نيز آن را مردم دنيوي هرگز نمي. اين سالمتي فوق از تمامي عقل است
و اين سالمتي زندگي فكري . شوندايشان در شرايط سخت دچار نگراني و دلواپسي مي. انديك عنصر مرموز يافته

  . دهدالشعاع قرار ميقلبي ايمانداران را تحت
كتاب مقدس در همه جا تعليم . كندحاال پولس رسول يك توصيه مركب راجع به زندگي فكري ارائه مي 8: 4

فايده است اگر يك رفتار دفاعي در پيش بگيريم و بي. كنيم كنترل كنيمتوانيم آنچه را كه فكر ميدهد كه ما مي مي
شود كه آني و بدون كنترل چون ذهنمان با تفكراتي پر مي. توانيم جلوي اين را بگيريما به سادگي نميبگوئيم كه م

رمز . توانيم به اين امر كمك كنيمحقيقت مسأله اين است كه ما مي. ايماند و ما آن فكرها را دعوت نكردهما آمده
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القي مشهور است، يك قدرت جنجالي در يك اين امر در حال حاضر يك اصل اخ. مسأله در مثبت فكركردن است
پس اگر فكر شرير به . تواند همزمان از افكار خداوند عيسي و افكار شرير لذت ببرديك شخص نمي. محبت تازه

بايست فوراً از آن خالص شود و اين كار را به وسيله تفكر عميق در شخصيت و كار مسيح سراغ او بيايد او مي
. و روانپزشكان روشن فكر بيشتري امروزه بر سر اين مسأله با پولس رسول موافق هستندروانشناسان . انجام دهد

  . استرس و خطرهاي ناشي از تفكر منفي
هر چه راست باشد و هر چه مجيد و هر چه . بگرديد 8شما مجبور نيستيد خيلي دنبال عيسي مسيح در آيه 

هر فضيلت و هر مدحي كه بوده باشد در خود  عادل و هر چه پاك و هر چه جميل و هر چه نيك نام است و
يعني غيرغلط و قابل اعتماد  راست: تك اين عنوانها نگاهي بيندازيماجازه دهيد به تك. شوندعيسي مسيح يافت مي

يعني باانصاف هم در مقابل خدا و هم در  عادل. يعني محترم و از نظر وجداني جذاب مجيد. و اصيل و واقعي

به زيبايي چيزي  جميل. تواند به شخصيت اخالقي و زندگي شخصيتي واال اشاره داشته باشدمي كپا. مقابل انسانها

، البته از فضيلت. همچنين خوشنام نيز ترجمه شده است نيك نام. اشاره دارد كه ارزش نگهداري و رسيدگي دارد

  . چيزي است كه شايسته فرمان دادن باشد مدح. گويدشخصيت واالي اخالقي سخن مي
، پولس رسول به مقدسين اطمينان داده بود كه خدا قلبها و ذهنهاي ايشان را نگاه خواهد داشت و آنهم 7در آيه 

. توجه نيست كه ايشان نيز در مسائل خود داراي مسئوليت هستندولي او نسبت به اين مسأله بي. در عيسي مسيح
  . كندد به زور حفظ نميخواهد آن را پاك نگه دارخدا زندگي فكري انساني را كه نمي

كند كه ايمانداران آنچه در او اصرار مي. كشدپولس رسول مجددا خود را به عنوان الگوي مقدسين پيش مي 9: 4
توانيد مطمئن باشيد كه اگر ذهن يك شخص فاسد باشد مي. اند به عمل آورنداو آموخته و پذيرفته و شنيده و ديده
از طرفي ديگر اگر شخصي زندگي فكري پاكي داشته باشد زندگي او نيز پاك  الگوي او نيز كثيف و فاسد است و

و ما هميشه بايد به خاطر داشته باشيم كه اگر يك . گيردزندگي درست از تفكر درست سرچشمه مي. خواهد بود
  . شخص به يك فكر شريرانه براي مدت طوالني مشغول شود حتما آن را به انجام خواهد رسانيد

. كه در پيروي نمونه پولس رسول وفادار باشند وعده داده شده است كه خداي سالمتي با ايشان خواهد بودبه آناني 
كردند و در اينجا خداي سالمتي همراه كساني است كه مقدس سالمتي خدا موضع كساني بود كه دعا مي 7در آيه 
به همه كساني كه براي اطاعت از راستي كند و تعليم در اينجا اين است كه خدا خود را خيلي نزديك مي. هستند

  .كندكنند به طور تجربي خود را ظاهر ميزندگي مي
  

  )20- 10: 4(تشكر پولس براي هداياي مالي مقدسين . 9
گويدكه بين كليسايي در فيلپي و خودش در ارتباط با پولس از ارتباطي سخن مي 19-10در آيات  10: 4

تواند بگويد كه اين آيات براي مقدسين خدا كه در زير بار و فساد ز نميهيچ كس هرگ. كمكهاي مالي وجود داشت
  !مالي بودند چقدر بامفهوم بود
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چون فيلپيان عمال براي او هدايايي در جهت انجام كار خداوند فرستاده . پولس در آخر شاد گرديده است
او اين اعتبار را . بود آنها را توبيخ نكرداو براي مدت زماني كه هيچگونه كمك مالي از ايشان دريافت نكرده . بودند

موفات . خواستند كه براي او هديه بفرستند ولي فرصت اين كار را پيدا نكردندگويد آنها ميدهد كه ميبديشان مي
آنچه شما نفرستاديد اصالً مهم نيست، بلكه چون شانس انجام آن را نيافتيد، وگر نه اين «: كنداين گونه ترجمه مي

  ».كرديد مي كار را
. در بحثي كه در زمينه كمكهاي مالي در اينجا وجود دارد زيباست كه به آنچه پولس آموخته است بنگريم11: 4

خواهد كه ايشان بدانند بلكه، او مي. خواهد كه مقدسين فكر كنند او در مورد كوتاهي در كمكها مشكل دارداو نمي
اش بود كه قناعت كند و اصالً برايش مهم نبود كه شرايط مالي او آموخته. او در چنين شرايطي نيز مستقل است

شود ولي آرزو و هوس قناعت خيلي بهتر از ثروت است، چون قناعت باعث ثروتمند شدن نمي. چگونه باشد
  . كندثروتمند شدن را خنثي مي

- هم خالي مياين يك بركت مرموز است كه يك ايماندار بايد ياد بگيرد وقتي شكمش خالي است و جيبش 

  باشد قلبي
نمايد در خدا شاد و خوش شاد داشته باشد و در زماني كه حقوقي حتي نامكفي براي مخارجش دريافت مي

  . باشد
دانست كه چگونه ذليل شود كه اين يعني محدود كردن امكانات حياتي زندگي و او همچنين پولس مي 12: 4

وسيله بخشيده شدن بيش از اندازه بركات در زمانهاي خاصي  دانست كه چگونه دولتمند باشد كه اين نيز به مي
پولس رسول . او همه چيز را، سيري و گرسنگي و دولتمندي و افالس را ياد گرفته بود. برايش به وقوع پيوسته بود

دانست كه و مي! او مطمئن بود كه در اراده خداست: چگونه چنين درسي را آموخته بود؟ به سادگي از اين طريق
ر آنچه هست يا در هر شرايطي كه باشد خودش را چگونه پيدا كند و به وسيله مدد آسماني شرايط را پشت ه

اگر سير بود دليلش اين . خواست او گرسنه باشداگر او گرسنه بود اين امر بدين دليل بود كه خدا مي. سربگذارد
توانست او مي. مت به پادشاه ضروري استپشتكار و وفاداري در خد. بود كه خداوند براي او آن نقشه را داشت

  ».پدر، هر چه مدنظر توست همان در زندگي من بشود«بگويد كه 
قوت هر چيز را دارم در «: گرددكند كه به همه كس برميسپس پولس رسول اين كلمات را اضافه مي 13: 4

ش اين باشد؟ آيا پولس رسول اللفظي منظورآيا او ممكن است كه به طور تحت».بخشدمسيح كه مرا تقويت مي
وقتي كه پولس رسول گفت : واقعاً معتقد بود كه هيچ كاري وجود ندارد كه او نتواند انجام دهد؟ جواب اين است

او آموخته بود كه . كه قادر است همه كاري را انجام دهد منظورش همه كاري بود كه در اراده خدا براي او بود
خواهد مگر اينكه فيض مورد نياز آن دانست كه خدا هرگز از او چيزي نمياو مي .فرامين خداوند قابل اجرا هستند

قدر زياد نيستند كه بركات و فيض خدا براي انجامشان  همه چيز از قرار معلوم به طور تلويحي آن. را نيز بدهد
  . بسنده نكند



 

- ٣٦  - 

 

يلپيان در حين خدمت پولس و در اما ف. درگذشته، فيلپيان در نعمت دادن خود را خوب نشان داده بودند 14: 4
روزهاي اوليه آن خدمت، چون از مكادونيه روانه شد، هيچ كليسا در امر دادن و گرفتن با وي شراكت نكرد و بس 

  . بجز ايشان
خواهد بدانند كه وقتي در تنگي او شريك شدند كار در نقطه مقابل آنچه او گفته بود، او از فيلپيان مي 15: 4

  نيكويي
  . كردند

اين بسيار چشمگير است كه چگونه اين جزئيات به نظر غيرضروري براي ابديت در كالم باارزش خدا ثبت 
او به هر ريالي كه . شودشود به خداوند داده ميدهد كه آنچه به خادمين خداوند داده مياين به ما تعليم مي. اند شده

  . دهدتك آنها پاداش ميكند و به تكشود را ثبت ميمي او همه كارهائي كه برايش انجام. كندشود توجه ميداده مي
. حتي وقتي كه او در تسالونيكي بود نيز مقدسين فيلپي براي احتياجش يكي دو دفعه كمك فرستاده بودند 16: 4

پولس  دارند بهبودند كه قادر بودند مستقيما آنچه از او دريافت مياز قرار معلوم فيلپيان به خداوند بسيار نزديك مي
ايشان در قبال آن باريك و دفعه براي . القدس باري در قلبهاي ايشان به جهت پولس رسول نهاده بودروح. بدهند

آوريم كه پولس فقط براي مدتي كوتاه در تسالونيكي بود، اين زماني كه ما به ياد مي. احتياج او پول فرستاده بودند
  . شودكمك ايشان بسيار بسيار چشمگيرتر مي

. او بيشتر مشتاق سود ايشان بود تا هداياي آنها. شودنهايت فروتني پولس رسول در اين آيه ديده مي 17: 4
بزرگتر از آرزوي او براي دريافت كمك مالي از ايشان آرزوي او براي ثمر بيشتري بود كه به حساب ايمانداران 

همه اينها در دفتر . پيونددبه خداوند به وقوع مي اين دقيقاً همان اتفاقي است كه در زمان دادن پول. شدگذارده مي
همه آنچه ما به خداوند داده . حساب و كتاب آسماني ثبت شده و صدچندان در روز بازپسين پاداش خواهند گرفت

مسيحياني كه به اين نتيجه . دهيم در واقع مال خود اوستو هر آنچه در زمان كمك كردن به ديگران براي او مي
ده يك يا عشريه به اسرائيلياني كه در زير شريعت . اندكه نبايد ده يك بدهند اين موضوع را درك نكردهاند  رسيده

من چقدر بايد به «در اين دوران فيض، سوال ما نبايد اين باشد كه . بودند به عنوان حداقل هديه فرمان داده شده بود
اين بايد آرزوي يك ايماندار باشد كه فداكارانه و به » ؟من چقدر را بايد براي خودم نگه دارم«بلكه » خداوند بدهم؟

  . طور موجز زندگي كند و هر آنچه دارد از آن خداوند بداند
  . گويد همه چيز بلكه بيشتر از كفايت دارم يعني همه چيز بيش از نيازش داراستزماني كه پولس مي 18: 4

گويد ن جمله از زبان يك خادم خداوند كه ميزند شنيدن ايدر اين قرن بيستم كه تجارت حرف اول را مي
كار «: هادسون تيلور يك بار گفته است. رسدمحتاج به پول نيست و آنچه دارد برايش كافي است عجيب به نظر مي

مشكل امروزي ما در اين مورد اين است كه » .يابدشود و هرگز منشأ خدا پايان نميخدا از طريق راه خدا انجام مي
مشغول شدن مسيحيان به خدمتي كه در اراده خدا . بين كار خدا و كار كردن براي خدا مشكل داريم ما در تشخيص

در جائي كه پول وجود دارد هميشه خطر افتادن در وسوسه و دور شدن از . نيست بسيار آسان و امكانپذير است
آنچه ما «: يگر نيز نقل كرده استهادسون تيلور در جائي د. اراده خدا براي انجام كارش و تقديس شدن وجود دارد
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هديه دوست » .است) بركت نيافته(بايد بسيار از آن بترسيم نبودن بودجه كافي نيست، بلكه بودجه تقديس نشده 
داشتني كه اپفرودتُس از نزد فيلپيان براي پولس آورده بود به عنوان عطر خوشبوي و قرباني مقبول و پسنديده خدا 

). 2: 5افسسيان (اند به خود مسح اشاره داشتند دفعه ديگري كه اين كلمات به كار برده شدهتنها . توصيف شده است
. بخشد پولس به هداياي فداكارانه فيلپيان به وسيله توصيف آن در طريقي كه براي خدا مفهوم دارد شأن و ارزش مي

. هم مقبول و هم پسنديده خداستاين قرباني . رونداين هدايا مثل بخور خوشبوي قرباني به نزد خدا باال مي
  : گويدجاووت چنين مي

كنيم ولي حاال كريم كه داريم به پولس كمك ميما فكر مي! پس چقدر ظاهرا اين محبت ما بزرگ است«
  ».كنيمايم كه داريم به خداوند و نجات دهنده پولس خدمت ميدريافته
ما بايد توجه داشته . كنده اين باب را اضافه ميو حاال پولس رسول شايد مشهورترين و محبوبترين آي 19: 4

به بياني ديگر، چون ايشان چيزهاي جسماني خود را به خدا . باشيم كه اين وعده به مباشرين وفادار داده شده است
چقدر آسان است كه اين آيه را از متن خارج . تقديم كرده بودند خود خدا نيز همه احتياجاتشان را رفع خواهد كرد

و از آن به عنوان يك بالشت نرم براي مسيحياني كه در مشكل مالي هستند استفاده كنيم تا تفكري در ايشان  كنيم
  ».خدا احتياج شما را رفع خواهد كرد. مشكلي نيست«! براي شناساندن كار خدا ايجاد كنيم

كه وفادار و باايمان  كند و اين وعده براي كسانياين امر درست است كه خدا همه احتياجات مردم را رفع مي
  . باشد چون ايشان در دادن به جهت مسيح هرگز كوتاهي نكردندهستند كافي مي

بعضي وقتها رفع احتياج قوم خدا توسط او بسيار چشمگير است، نه خارج از ثروتش، بلكه بر حسب دولت 
دهد، ثروتش چيزي به او مي اگر يك ميليونر يك ريال به يك بچه بدهد او دارد از. خود در جالل در مسيح عيسي

دهد رفع احتياجي كه خدا انجام مي. دهدولي اگر يك هزار دالر به او بدهد بر طبق دولت جاللش به او مي
  . تواند از او ثروتمندتر باشدبرحسب دولت خود در جالل مسيح عيسي است و هيچ كس نمي

  : سي كرده استرا تفسير كرده و بانكهاي ايماني آن را برر 19ويليامز آيه 
  . نام بانكدار - خداي من 

  . ارزش سفته -همه احتياجات شما 
  . سرمايه بانك - برحسب دولت 

  . آدرس بانك -در جالل 
  . وعده پرداخت -رفع خواهد كرد 

  . امضاي پاي قرارداد كه بدون آن سفته هيچ ارزشي ندارد - به وسيله مسيح عيسي 
اين براي هر يك از فرزندان خدا . شود پولس به سراغ پرستش برودميفكر كردن به تداركات خدا باعث  20: 4

  .كنند براي پرستش زباني مناسب استكه هر روزه محافظت پرشكوه خدا را تجربه مي
  

  )23-21: 4(پاياني  سالمهاي. 10
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ه اسـت را  اي كـه او بديشـان نوشـت   فكر كردن به ايمانداران به عنوان كساني كه دور هم جمع شده و نامه 21: 4
شود كه پولس با اشتياق به همه مقدسين در مسيح عيسي سالم برساند و همچنين برادراني كـه  خوانند باعث مي مي

  . فرستندبا او بودند نيز براي ايشان سالم مي
تصورات ما قويا طغيان . كندما همگي به اين خاطر اين آيه را دوست داريم كه به خانواده قيصر اشاره مي 22: 4

كدام يك از اعضاي خانواده نرون در اينجا مدنظر است؟ آيا ايشان بعضـي از سـربازاني بودنـد كـه بـراي      . كنند يم
مراقبت از پولس رسول گماشته شده بودند و حاال از طريق خدمت او نجات يافته بودند؟ آيا ايشان برده بودنـد يـا   

شود؟ عبارت بعضي از سران دولت روم را نيز شامل مي كردند يا سروري؟ يا شايد اينآزاد و آيا در قصر غالمي مي
توانيم اين را دقيقاً بدانيم ولي در اينجا يك تمثيل دوست داشـتني از حقـايق مسـيحي داريـم، عنكبوتهـا بـه       ما نمي

دانستند كه هيچ حـد و مـرزي   اناجيل مي)! 28: 30امثال (نشينند گيرند و در قصرهاي پادشاهان ميدستهاي خود مي
توانـد بـر ضـد كليسـاي     در واقع هيچ چيز نمـي . تواند از هر ديواري كه مانع باشد عبور كندايمان مي. جود نداردو

  .عيسي مسيح مقاومت كند
و حـاال در  . فيض در صفحه اولين ايـن نامـه بـود   . حاال پولس رسول و آن تحيت منحصر به فرد خودش 23: 4

اي پـر بـراي تمـامي    قلب پولس از زمينه. گويدرد از قلب پرش سخن ميدهان اين م. شودپايان نيز دوباره ديده مي
و زياد هم عجيب نيست كه حقيقت پرجالل فـيض   -فيض خداوند ما عيسي مسيح با جميع شما باد-نسلها پر بود 

  . خدا بايد از طريق حيات وي در عيسي مسيح به هم زندگيها راه يابد
  : كندميگيري پاول ريز براي ما چنين نتيجه

هنوز . روز به پايان رسيد. آميز او به پايان رسيدنامه محبت. اش را نوشته استترين نامه بزرگترين بشر داغ«
ذهـنش  ! روح پولس آزاد اسـت ! مهم نيست. سربازان درگرد او محافظت هستند. هم زنجيرها بر پاهاي اوست

  »!س رهسپار فيلپي خواهد شدو فردا صبح اپفرودتُ! و قلب او در حال گداختن است! پاك
  پايان

 


