
ةً ْم يَْحِسْب ُخْلسَ ٱلَِّذي إِْذ َكاَن فِي ُصوَرِة ٱهلِل، لَ .6
.أَْن يَُكوَن ُمعَاِدًًل ِِلِ 

وَرةَ َعْبٍد، َصائًِرا لَِكنَّهُ أَْخلَى نَْفَسهُ، آِخذًا صُ .7
.فِي ِشْبِه ٱلنَّاِس 

اٍن، َوَضَع نَْفَسهُ، َوإِْذ ُوِجَد فِي ٱْلَهْيئَِة َكِإْنسَ .8

.ِليبِ َوأََطاَع َحتَّى ٱْلَمْوِت، َمْوِت ٱلصَّ 



َطاهُ ٱْسًما فَْوَق ُكل ِ ِلَذِلَك َرفَّعَهُ ٱهللُ أَْيًضا، َوأَعْ .9

ٱْسٍم، 

ْن فِي ِلَكْي تَْجثَُو بِٱْسِم يَُسوَع كُ .10 لُّ ُرْكبٍَة ِممَّ

 تَْحَت ٱْْلَْرِض،ٱلسََّماِء، َوَمْن َعلَى ٱْْلَْرِض، َوَمنْ 

، ُسوَع ٱْلَمِسيَح ُهَو َرب  َويَْعتَِرَف ُكلُّ ِلَساٍن أَنَّ يَ .11

.ِلَمْجِد ٱهلِل ٱْْلبِ 



18.9.22مواصلة القراءة 
Acts 16.25-34 

الرسول بولس هو جنبا إلى جنب مع سيالس رفيقه في 
ولس في فيليبي، يقود ب. الطريق في أوروبا، شمال اليونان

ْلنه يجلبمصدر المال للسادة من اْلزمة . روحه، مع خادم
يا ، تعرض بولس وسيالس للضرب وألق(التوقف)لألغراض 
تقارير، التي 16لدينا بانتوميمت من اْلفعال . في السجن

لسجن تختبر بولس وسيالس في السجن وكيف يبارك حارس ا
.وعائلته



اِن ٱهللَ، ياَل يَُصل ِيَاِن َويَُسب ِحَ َونَْحَو نِْصِف ٱللَّْيِل َكاَن بُولُُس َوسِ .25

. َوٱْلَمْسُجونُوَن يَْسَمعُونَُهَما

ْجنِ فََحَدَث بَْغتَةً َزْلَزلَةٌ َعِظيَمةٌ َحتَّى.26 ، تََزْعَزَعْت أََساَساُت ٱلس ِ

.ٱْنفَكَّْت قُيُوُد ٱْلَجِميعِ فَٱْنفَتََحْت فِي ٱْلَحاِل ٱْْلَْبَواُب ُكلَُّها، وَ 

ْجِن، َوَرأَى.27 ا ٱْستَْيقََظ َحافُِظ ٱلس ِ ْجِن َمْفتُوَحةً َولَمَّ ، أَْبَواَب ٱلس ِ

يَن قَْد نَْفَسهُ، َظانًّا أَنَّ ٱْلَمْسُجونِ ٱْستَلَّ َسْيفَهُ َوَكاَن ُمْزِمعًا أَْن يَْقتُلَ 

. َهَربُوا



ئًا  تَْفعَْل بِنَْفِسَك َشيْ ًلَ »: فَنَاَدى بُولُُس بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائِالً .28

.«!ِْلَنَّ َجِميعَنَا َهُهنَا! َرِديًّا

رَّ ِلبُولَُس َوِسياَل َوُهَو فََطلََب َضْوًءا َوٱْنَدفََع إِلَى َداِخٍل، َوخَ .29

ُمْرتَِعٌد،

، َماَذا يَْنبَِغي أَْن أَْفعََل ِلَكْي »: ثُمَّ أَْخَرَجُهَما َوقَالَ .30 يَا َسي َِديَّ

. «أَْخلَُص؟

ِ يَُسوَع ٱْلَمِسيحِ فَ »: فَقَاًلَ .31 ب  تَْخلَُص أَْنَت َوأَْهُل آِمْن بِٱلرَّ

. «بَْيتِكَ 



ب ِ َوَكلََّماهُ َوَجِميَع َمْن فِي بَْيتِ .32 .ِه بَِكِلَمِة ٱلرَّ

ا  ٱللَّْيِل َوَغسَّلَُهمَ فَأََخَذُهَما فِي تِْلَك ٱلسَّاَعِة ِمنَ .33

ُهَو َوٱلَِّذيَن لَهُ ِمَن ٱْلِجَراَحاِت، َوٱْعتََمَد فِي ٱْلَحالِ 

.أَْجَمعُونَ 

ا أَْصعََدُهَما إِلَى بَْيتِِه قَ .34 َم لَُهَما َمائَِدةً، َوتَ َولَمَّ َهلََّل دَّ

.بِٱهللِ َمَع َجِميِع بَْيتِِه إِْذ َكاَن قَْد آَمنَ 



11-5: 2، في 9/18/22خطبة 

!عزيزي المجتمع

.  ةأطلق سراح سجائن، بمن فيهم بولس وسيال ، بأعجوب. 1
س لقد أدرك أن هناك شيئًا مميًزا حول بول.  السجان مصدوم
أجاب " ما الذي يجب أن أفعله ْلخلص؟: "وسيال ويسألهم
آمنوا بالرب يسوع ، وستخلصون وأهل : "بولس وسيال

.قد يسأل السجانمن هو يسوع الرب(.  32، 16أع " ) بيتكم



ا الجواب مقدم من فيليبيان ترنيمة، نص خطبتن. 2

هذه .  اليوم ، والتي صليناها في بداية الخدمة

الترنيمة المسيحية المبكرة من رسالة بولسالرسول

إلى أهل فيلبي هي واحدة من أقدم الشهادات في 

بعد 40ُكتبت هذه النشيد في عام .  العهد الجديد

.سنوات منصلب يسوع وقيامته10الميالد ، بعد 



مسيحي 2000في ذلك الوقت ، كان هناك حوالي . 3

.   مليون نسمة في اإلمبراطورية الرومانية60من أصل 

في ذلك الوقت ، كان عددالمسيحيين حول العالم أقل من 
Kreuzkircheعدد اْلعضاء في  لكن من خالل .  اليوم

الروح القدس ، عرف هؤًلء المسيحيون اْلوائلبالضبط 

.من هو يسوع ويتحدثون بثقة اإليمان بمن هو ربهم



( 6: 2فيلبي ".  )مساٍو هلل"، " كان له شكل إلهي. "4

ولكن ًل يوجد إله يجلس على عرشه في .  يسوع هو هللا

وضع يسوع صورة هللا ".  "منفوق"السماء ويأمر الناس 

.  لقد أصبح مثل الرجال في كل شيء.  واتخذ صورة عبد
7: 2فيلبي ") abc)  ، يسوع يذهب إلى أسفل ، ويذلنفسه

ر على الصليب ، ويتألم ، ويموت لكن اْلب .  ويُسمَّ

.السماوي يرفع يسوع



قام من بين اْلموات ، وصعد إلى السماء ، وجلس . 5

سوف .  يسوع اْلن فوق كل اْلخرين.  عن يمين هللا

من !  يسوع هو الرب: يركع الجميع أمامه وسيغنيالجميع

اْلعلى ، ربنا وإلهنا يذهبان إلى اْلسفل وإلى اْلعلى مرة 

يأتي إلينا، نحن.  بسببنا ، ذهب يسوع إلى أسفل.  أخرى

ًل يريدنا أن .  الخطاة الذين ًل يستطيعون الوقوف أمام هللا

.نهلك ، لذلك يحملنا خطاة على كتفيه ويموت موتنا



.  نخلص ونأخذنا مع يسوع في رحلته إلى اْلعلى. 6

ة نحن أيًضا نرتفع معه ؛ في يسوع لدينا نقطة مرجعي

معه ، بدأت الحياة .  تتجاوز مشاكل الحياة اليومية

اْلبدية غير القابلة للتدمير بالفعل ونحن نقف مع 

نحن مسيحيون ، .  يسوع فوق كل ما يريد أن يهدمنا

وننتمي بالفعل إلىاسمه فوق كل اْلسماء ، ومعه ًل 

.يمكن تعويضنا



يذهب معنا أينما نعيش ،.  يسوع معنا اليوم أيًضا. 7

إذا كنا في اْلسفل اْلن .  من مكانه المنيع في السماء

، يسوع معنا في اْلسفل ، علىمقعد الحديقة ، في 

كان معنا هاربًا ، في مرض ، في حالة .  المسكن

لذلك .  لكن يسوع أيًضا يخرجنا من البؤس.  اكتئاب

يمشي معك ، يامن هربت من وطنك ، إلى مستقبل 

.أفضل بعد سنوات عديدة شاقة



سيجد معظمكم مكانًا في ألمانيا ، ويكسبون أمواًًل جيدة ،. 8

سيكون أطفالك هنا في ألمانيا وستتاح لهم .  ويهدأون أكثر

كل هذا الجهد كان يستحق كل هذا العناء .  العديد منالفرص

يسوع يسير في هذا .  وستنظر أخيًرا إلى الوراء بامتنان

ي سوف تبتسموتكون راضيًا وسيستمر الرب ف.  الطريق معك

السير بجانبك ، وابتهج معك ، واستمر في دعمك ، وشفاء 

.كل الجروح



ينطبق شيء آخر على غالبية السكان المحليين الذين . 9

.  عاشوا في ازدهار في ألمانيا لعقود ، أي كانوا في القمة

ل بسبب تغير المناخ ، لنيكون لنموذج اًلزدهار اْللماني مستقب

سنقود سيارات أقل ، ونطير أقل ، ونأكل .  في شكله الحالي

اع من بعض النواحي ،سنصبح أكثر فقًرا مع ارتف.  لحوًما أقل

لكن الخبر السار هو أن يسوع .  درجات الحرارة في ألمانيا

.سيكون معك في هذا الهبوط



هل من السيء حقا أن نعيش مرة أخرى بتواضع . 10

ْلن قلوبنا غير مرتبطة .  وأقل ثراء؟  ًل ، ليس بهذا السوء

إن قلبنا مرتبط بيسوع .  بالرخاء ، وًل يجب أن تلتصقبه

ويمكنه بالتالي تحمل الكثير من النزول ، وبعض التغييرات

يعرف الالجئون بيننا هذه التجربة ، وعلينانحن.  إلى أسفل

صعوًدا -يسوع يسير معنا .  اْللمان أن نتعلمها مرة أخرى

ي يسوع معنا وبالتالي فه.  وهبوًطا وفي أي اتجاه نسير فيه

.طريقة جيدةنسير فيها



ينقل بولس في رسالته إلى أهل فيلبي هذا المديح . 11

هنا يركز بشكل خاص .  ليسوع الذي ينزل إلينا ويصعد معنا

على حقيقة أن يسوع هونموذج يحتذى به لنا نحن 

تذكر دائًما في"يقول بولس ، .  المسيحيين في هذا الطريق

تعامالتك مع بعضك البعض ما هو في الشركة معيسوع 

منذ ذلك الحين ، أصبح من (.  5: 2فيلبي " )المسيح

وأن ننظر" نرفع أنوفنا"الواضح أننا كمسيحيين ًل يجب أن 

.باستخفاف إلىاْلخرين في سلوكنا ، بل علينا أن ننحن



نحو ".  انظروا إلى اْلسفل"أي أن المسيحيين . 12

الفقراء والمضطربين والضعفاء والمرضى والالجئين 

المسيحيون ًليتغاضون عن هؤًلء الناس .  وضحايا الحرب

فضل ربنا الذهاب إلى هؤًلء الناس وعلينا .  وًل يحتقرونهم

يجب على اْلشخاص .  أن نفعل نفس الشيء

اْلقوياءاْلصحاء والرضى والسعداء والقادرين على تحمل 

.  المسؤولية أًل يتمس كوا بقوتهم مثل السارق بفريسته

.مهمتك هي خدمة اْلخرينبإمكانياتك



كمسيحي ، التعامل مع مشاكل الحياة اليومية مع . 13

يسوع ومثل يسوع ، هذا يعني أيًضا عدم الخوف من مشاكل 

يمكننا أن ندخل في ذلك .  العمل ، في اْلسرة ،في العالم

يمكننا ويجب علينا تحمل المسؤولية ، .  مباشرة مع يسوع

ومحاولة حل المشاكل ، وليس علينا أن نخافمن أن تطغى 

كمسيحيين ، يمكننا الذهاب إلى تراب هذا .  على أنفسنا

.العالم وجعل عالمنا أكثر إشراقًا لآلخرين



من هو إلهنا الذي هو يسوع ربنا؟  ليس . 14

ل أحًدا يتصرف كديكتاتور ، ولكن ينزل إلينا ، ويح

مشكلة الخطيئة والذنب ، ويأخذنا ، ويقيدناهناك 

مع يسوع أنا ، كما يقول .  في الجنة إلى اْلبد

سيد حر على كل "مارتن لوثر ، مؤسس كنيستنا ، 

.، متفوقعلى الجميع" ًل يخضع ْلحد"، " شيء



ان . 15 أريد أن أنتمي إلى هذا الرب يسوع ، مثل سج 

مع يسوع وعلى خطاه .  بول وسيال ، وأريد أن أخدمه

خادًما في "، أريد أن أكون ، كما يقولمارتن لوثر ، 

على "من ".  )خاضعًا للجميع"و " خدمة جميع الناس

لذلك أنا مع يسوع ومثل يسوع "(.  حرية المسيحي

.ملك يخدماْلخرين بإمكانياته في خدمة يسوع ، آمين


