
 ٢٧٥سـالة لرا
 

   سرورى وإكليلى سرورى وإكليلى يا ياإخوتى األحباء والمشتاق إليهمإخوتى األحباء والمشتاق إليهم
 

(Arabic – My brothers, whom I love and I long for, my joy and my crown) 
 

   سرورى وإكليلى سرورى وإكليلى يا ياإخوتى األحباء والمشتاق إليهمإخوتى األحباء والمشتاق إليهم :موضوعه حديثنَا اليوم.. ىأحباِئ
 

 وِمنالِةرسب ولس الرسى فيلِنؤِمول إلى ماح ى بحاألصأابعالرنَقر   ددالعَلاألو  : 
 

 ١."اءا األحبه أي.بى الرذا ِفتوا هكَ اثب.ىورى وإكليِلر س يا.هم إليشتاقَ والماءى األحبوِتا إخْ يإذاً "
 

   إلىالة رس.نجيل اإلِةار أجل بشَنِم لالِسى س ِفدقي موهو اومى ر ِفِه سجِننِم وُلس الرولسب أرسَل 
 اثبتوا هكَذا ِفى الرب أيها . يا سرورى وإكليِلى. يا إخْوِتى األحباء والمشتاقَ إليهمإذاً: م لهيقوُلمؤِمِنى فيلبى 

اءاألحب .يقوُلثم له م: "افرافرحوا ِفوا ِفحى الرى الربوُلوُل حين وأق حين وأق كّل كّلبأي ضاًضاً أيافر افر حال ال..واواح   تهتموا بشَوا بشَتهتمىشَ شَى كلِّى كلِّ ِف ِف بْل بْلءٍٍءى ىءٍٍءىبالص الِةالِة بالص  
والدوالدعاِءاِءعم م عكر ِلكر ِل الشُ الشُعتعلمتعلمطلب طلب اتكملدى اِهللا لدى اِهللااتكم ..وس وس المكّل كّلى يفوقُى يفوقُ الِذ الِذ اِهللا اِهللاالم عقل ي حفَحفَ عقل يظ قلوبكموأفكَ وأفكَظ قلوبكم اركمِف ِفاركم ى المسيح سيح ى الم

ييسسوعوع". وفيما ِمأنَا قرِتن ال لكرالِةس. نلمس ماِمة غَحبة رمقلب وتقديراً.وقاً وشَله ِهوِت إلخْاًفاِئقا يؤِم المِفنين ىى فيلب .
   ٢.وعسسيح يى الم ِفةَديد الجاةَيوا الحر اختب أندع ب.هأس رجتوى ي الِذ وإكليله.سجِنِه فى هورر س مهراعتب لقدف
 

 ما أسعد اناإلنس خِلصالم اداُهللا إذا كلَلالج ع ملهاح والتوفيق والِث بالنجار المطيِمو .ةبالمكتوِبن  تِضيح 
 هيع وسهاد جهان كَن ولِك.ىفنَ بإكليل يهأس ركلَليِل  وال.ةض وِفباً ذهحبر ال ليهاد جهكان وَلس الرولسب ا أنلنَ

الِتالص الخَِةاللتوصيل رس نَى ائتمهالر بعلي ها حينظه روغَ له يرح يذِل .اتهكشير  بالتببعسيح الِفمل المى اِئد
 .ىاِصع المكاِب وارِترعل الشّ بِفيتلذذونو . ال تنِْطقُ وأوثاناًاماًنَ أصونبدع يهماِن إيمَل قبم كانوا إلى قوعلى الصليِب

ِصيفهالِكم تابالم قدس بأن: "إلهإلهههممب ب طنهطنهمموم وم ججددههمى ِخى ِخ ِف ِفمززيهمولِك ."يهمن وا األخْ قبلالذينبارالس ةَار رواجعع ن 
الل طريقهضموع بواداإلله الح ى. ألن قلوبهاستنَم تْار بمرفِةعالر بي سالِذ.وع ى جالِصخَ ِلاءهم يرِهروتح٣.م  
 

 ليقلِبامتع ِل سالم ِمِءر نأن بتأ يقوم ِةديع مجِلل يإ بِهليالس روروالب هجة والفرح .وليعلى قّ أشّس 
أ  تفاج أننا الطويل ِمهاِد جهدعفس ب على النَر أمسليو.  ضيقاً لهببس ي بْلهريح ال يالًم عى يؤِد أننان ِمنساإل

 جلب وُلس الرولسب قام بِه  ماهْل. ؟اِدول الجهس على رك ذِلطبقُنْى يد م فإلى أى.امه ال تتوقعٍةارسخَ وأبفشل 
 هجاًب ممُل الع يكونفَ كياءُلقد نتس .جهاده الطويل سبب مرارة لنفسه؟  أم كان.اليه السرور والبهجة والفرح

ا  فيهتْرالة تكر رس يكتبأنبولس الرسوُل   كيف استطاع.؟ود والقيَلالِس والسجن السقبتها عتْ إذا كانَاحبِهصِل
بإكليل على  ِةادع والسر الفخْاسس إحولس برمغْ يفَي كَ.؟ ةَرشَ عخَمس  علىزيد ياِتر المن ِمداًدع حرة الفَمكِل
ِهأِسرم عأن ي دِهيِه ورجليلكب م٤.ل؟الِستان بالسوبالتأم ل فيما جاءبر ول ل اِئسسالر ولسنَبستطيعأن ند ركوراً أم 

  .سقد المتاِب بالِكجلِةس المِهِلاِئسى را ِف بهربى ع الِتِهاِتمام كِلد باستخْ.اؤالت التسلكعلى ِت ِةابجا على اإليننَثالثة تع
 

ى  وبالتاِل.رخَآلص خْ شَن ِمارِةس والخَِب المكس تقديرفُختِلي ....ارِةارِةسس والخَ والخَبِِب المكس المكسابابسس وِح وِحولسولسبب: : أوالأوال 
فُختِلير ِفد بالِن.ر عن اآلخَِداِحعل الو سِلِةب ما يعتبرهباً مكسو ما يعتبرخَه سكَ.ةار وُل  تبسالر ولسِفبِهالِتى رس 

ى ى  إنِّ إنِّ بْل بْل..ةةارارسسسيح خَسيح خَ أجل الم أجل المنن ِم ِمبتهبتهسس ح ح فهذا قد فهذا قدحاًحاًى ربى رب ِل ِلانانا كَا كَ م مننلِكلِك": يقول ِثاح الثاِلحص األفيلبىمؤِمِنى إلى 
أحسِِسأحبشَ شَ كّل كّلب ىءٍٍءىأي خَ خَضاًَضاًَ أي سسارة ِمة ِمارننأجل فضل م أجل فضل م عرفِةرفِةعالم الم سيح يسيح يسسوعوعر ر بى ِمى ِم الِذ الِذ..ىىبنسِِس خَ خَهِِه أجِل أجِلنراألشْ األشْ كّل كّلتُتُر يا ا  وأنَ وأنَاِءاِءي
أحأحسبسبها نفَا نفَهايكَكَة ِلة ِلايىىأر أر ببححالم الم سيحسيح..وأوج وأوج دفيِه فيِهد ولي ولي سِل ِلس ى برى ِمى ِمى الِذى الِذى برنة ال النةشَريعالِذ الِذ بْل بْل..شَريع ى بإيمى بإيمان المان المسيح البرى ِمى ِم الِذ الِذسيح البرنن  
 و هىلحقيِق ابلمكس انأ كر وأدحكيماً ولسب ان كَ." بموِتِه بموِتِههاًهاًببتشَتشَ م مهِِه آالِم آالِمةِِةركَركَ وشَ وشَهِِهتِِتامام قي قيةَةَ وقو وقورفهرفهعع أل أل..انانيميم باإل باإلاِهللاِهللا

                                                
         لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع         ،                  ١: ٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ١
        ٢٠: ٦   &  ١: ٤  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس٢
         ١٩: ٣رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ،              ٢٥: ٩لى إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول األو٣
  ١٤: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ٤
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 ىرخْأمور أ اءرى وعى السِف ةة الحقيقيارس والخَ.ى أحبه وأسلم نفسه ألجِلِهذاك الِذ .هب روعسسيح يرفة المع مىِف
 ١.ةصيخْتع الشّلِم ِلِةضالِف وِبالذهو  المالارخَ واد.ِةضي األراِتمتلكَ الماِءاقتنَ ثَلِم .ةالمي عجاِهب وملذاٍت منِم
 

 بص الرخْشَ ِلِهرفِتعن بمؤِم الماِةيى ح ِفثُدحى ي الِذييرتغْ ال إن....ديٍدديٍدان جان جلى إنسلى إنسإإ  لََلوو تح تحوقدوقد  ولسولسبب: : ثانياًثانياً 
يسوعس  ليب وأ اًاداجتهِةقوع ِهِتزيم.ولي سنتيج ة محإنّ. ِه إلصالح نفِسِهالِتاوهع ى اإل ِف اِهللاُلمَلى قبان الِذنسالر ب 
يسوعخْ شَصاًخِل ماًصيإنّ. له هتح ٌلوج ذرىي نْ ِمعُلجخَه ليقة جة ِفديدى المسيح يسوكلُّ. وعا كَ ماني حسبهباً مكس 

ى  ِفتْانَى كَ الِتورواألم .لُِّحمضيار خَكالبة ونفايو اعاًيض والً فشَاهر يحب أص.ب الررفِةع من ععيداً بانا كَمحينَ
ى تجِلاِضالمِم بة وتعكَلذة حين انم إلى شَاقاًنس واِتهدالم الفاِس الع.أص بحي رحقيقِت علىااه ا ِخهوِغاعاًد وة ِماين 

َإبليستؤد الِكى إلى الهِد األبوُل   قاَل.ىسالر ولسبؤِمِنى إلى  الثانيِةِهالِتفى رسمكور األنثوس صساِماح الخَح: 
 ٢."ديداًديداً ج جارار ص ص قد قدذا الكلُّذا الكلُّوو ه ه..تْتْضض م متيقة قدتيقة قد الع العاءاءييشْشْ األ األ..ةةديدديدليقة جليقة ج خَ خَووسيح فهسيح فهى المى الم ِف ِفدد أح أحانان كَ كَ إن إنإذاًإذاً"
 

ِفى  عبر بهاى  الِتبولس الرسول  قلِبن مِِةابع النّقةاِد الصِةبح الماِتم كِلعوأرا م .... وإكليله وإكليلهولسولسبب: : ثاًثاًثاِلثاِل 
 اثبتوا هكَذا  اثبتوا هكَذا .. يا سرورى وإكليِلى يا سرورى وإكليِلى..إذا يا إخْوِتى األحباء والمشتاقَ إليهمإذا يا إخْوِتى األحباء والمشتاقَ إليهم":  يقوُل إذ كتب.مؤِمِنى فيلبىرسالِتِه إلى 

اءا األحبهأي بِفى الراءا األحبهأي بِفى الر".أ  إنعظمد س نَرتعلمِمه ول  نسالر ولسبهال ومحةباِد الصسلوِبأا بنَنّأل. لنفوسة ِلقة القوي 
المحِةب وبالمحِةبو حا نَدهرباً نفوسحأح بها الربي سوعِماتَ وم جِلأ ننَ.اه ربحا ِلهمنافتد اها واشتراهِهِما بد. إن 

مؤِمِنى بولس  باِطخَ يسلوِب وبنفس األ. وإكليلههورر وسهاء وأحبهوتإخْمؤِمِنى فيلبى  وعد يبولس الرسول
   لستم لستم أم أم..؟؟اانَنَارار افتخَ افتخَا وإكليُلا وإكليُلنَنَححا وفرا وفراؤنَاؤنَجج ر روو ه هنن م مألنألن": م لهالًقاِئى اح الثاِنحص األولى األِهالِتى رستسالونيكى ِف

أنتمأنتمأي ضاًضاً أيأم أم امامر ر بنَنَبا يا يسسوعوعالم سيح ِفسيح ِف المى م؟؟هِِهجيِئجيِئى م..ألنكم أأ   ألنكمنتمنتمم م ججدنَنَدا وفرا وفرحوِف."اانَنَح ِهالِتى رسؤِمِنى ة إلى  الثانيمكورنثوس 
 ٣."كمكم ألجل أنفِس ألجل أنفِسقَقَفَفَ وأنْ وأنْقُقُفِِفور أنْور أنْرر س سا فبكلِّا فبكلِّا أنَا أنَوأموأم": ِه بقوِلم لهِهبى حد من عربع يرشَى عاح الثاِنحصاأل
 

 إنج درانالس الِتونج ى ضتْم بولسالر ولسوقي ودالِس السال ضتْفعم حبِلته لرى قلبِه ِفعلتْأشْو .ب 
محةب اعمِلفةض لنفوس التى ربحا ِلهاِةلحيكَان .ة األبدي ت ِتلقدالنفوسلك وإكليله هوررو . سيريد أني راهمفرحين  

على الدف .اموكتبإلي همليفر حوا بالرالِذب ى أحبهموافتد اهمِهِم بد.إن ا رِلنفوسال بح سيح لماروبِم.إلكليل بح ار قد
النفوس الرِلِةاجع لراب زدىِء بالآلِل اإلكليُلان.ا نَتنَ ليربحأو أا ونَاِتا وبنَنَالدقربا نَاءِدوأصنَقاءا ليصيروا سرا نَور

  ببسكَسكَأأ  ا اآلنا اآلنى أنَى أنَإنِّإنِّفف": وثاوس إلى تيمِة الثانيِهالِتى رسِف بولس قاله ا مددرنة  األخيراتاعسال تْاءفاذا ج. اكليلنَوإ
ى ى  ِل ِلععضِِض و و قد قد وأخيراً وأخيراً..انانيميم اإل اإلظتُظتُ حِف حِفىىعع الس الس أكملتُ أكملتُننسس الح الحاداد الجه الجهتُتُدداهاه ج ج قد قد..ررضض ح حى قدى قدالِلالِل انِح انِحوقتُوقتُ و وسكيباًسكيباً
 ٤."ضاًضاً أي أيههورور ظه ظهونونحبحب ي يميع الذينميع الذينجج ِل ِلى فقط بْلى فقط بْل ِل ِلسس ولي ولي..لُُلاِداِد الع العانانيي الد الدببم الرم الروو الي اليككى ذِلى ذِلى ِفى ِف ِل ِلههببههى يى ي الِذ الِذ.. البر البرإكليُلإكليُل

 

 يتسُلاءب عِل:اس النّض مبخَ اُهللااذا اهتم شَالص الب؟ِةري.اإلج ألنّ:ةاب هأح بشَ البةري.ْل هأح األب برارأم  
  ..حيدحيد الو الوههنَنَ اب ابذَلذَل حتى ب حتى بالمالم الع الع اُهللا اُهللاببذا أحذا أحهكَهكَ  ههألنّألنّ" : بإنجيل يوحنّا إذ مكتوب.ميع الج اُهللابأحلقد : اإلجابة .؟اررشْاأل
  لصلصخْخْ لي لي بْل بْل..المالم الع العديندينالم ليالم لي إلى الع إلى الع ابنَه ابنَه اُهللا اُهللالْْلرِسرِس ي ي لم لمهه ألنّ ألنّ..ةةديدياة األباة األبيي الح الح له له تكون تكون بْل بْل.. بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م م كلُّ كلُّككهِلهِل ال ي ال يىىكَكَلِِل

 بولس  قلبان كَ."ىىجِلجِل أل ألهه نفس نفسى وأسلمى وأسلمنِِنببى أحى أحلِذلِذا": الًقاِئ وعس يبن الرعبولس الرسوُل  كتب ولقد .."المالم الع العبِهبِه
  ٥.ااهعر يفَ وكي النفوسحبر يفَكي فَر عذاله . النفوسِةبح بماملوءم ِهِديسالرسول كَ

 

ددته ِلى اشكرك ِمن أجل خَالِصك الِذى أع ..أبانَا السماوى:  مِعى ِفى ِتلك الصالِةشترك تكىأدعوك أِخى  
وعسسيح يشكأ. ِفى المرِمك س و أجل نقدالم كتابكيسيكر ِلقدسي ى ِمنوا حكَأعنِّى  .ماقتِدى ى برساِدول الجه 

 أجل فضل نة ِمارس خَضاً أيٍءى شَ كّلبِسأح إنِّى بْل.ةارسسيح خَ أجل المن ِمهبس فهذا أححاًى رب ِلان كَافم: وأقوُل
مرفِةعالم سيح يسى وعبا .را عيأح ة كَىمِنى ِنعبالًِمهبوص ايافظاً ِلاكابحاً حكيماً ِللنفوس حر الِتى . كَالِمكص أرفع

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ. واِثقاً ِمن استجابِتك سيِدى.ِفى اسم يسوع البار
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةتَ سماع ِتلك الرإن أرد.. يز القارئ العزىأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
           ١٠ – ٧: ٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ١
            ١٧: ٥ إلى مؤمنى كورنثوس لثانية رسالة بولس الرسول ا٢
                      ١٥: ١٢مؤمنى كورنثوس     ،   الثانية إلى ٢٠ – ١٩: ٢ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ٣
    ٧ – ٦: ٤ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٤
            ٢٠: ٢         ،       رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ١٧ – ١٦: ٣ إنجيل يوحنا ٥
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