Philippians
متن های انجیل خوانی
فیلیپیان
نحوه استفاده از این متن های انجیل خوانی
این متون انجیل خوانی منبعی برای کمک به شما در کند و کاو سخن
خداوند واعمال آن بر زندگیتان است".آهسته و پیوسته" اندرز
خوبیست.اگر یک روز را از دست دادید(یا بیشتر!)،احساس گناه نکنید و
یا به دنبال جبران آن نباشید ؛فقط از همان جایی که نیمه کاره مانده بود
شروع کنید.در زیر نکاتی برای کمک در استفاده هرچه بیشتر از این
یادداشت ها آمده:
.1مکان و زمانی را انتخاب کنید که سکوت حاکم باشد ولی خواب آلود
نباشید.
.2از خدا بخواهید در فهمیدن کمکتان کند.
.3ازتبصره های زیر جهت تسهیل در تفکر راجع به قطعه موردنظر
استفاده کنید:
• قسمت "بخوان" شما را به فکر کردن در باره آیات وا میدارد.
• قسمت "انجام دهید" می گوید آنها چگونه در شما تغییرات ایجاد
میکنند و در جواب چگونه دعا کنید.
.4درباره چیزی که خوانده اید دعا کنید.
.5به دنبال فرصتی باشید تا سخنی که خداوند با شما گفته را با کسی
دیگر در میان بگذارید.

روز اول
در طول چند هفته آینده نگاهی میکنیم به نامه ای که به کلیسای فیلیپیان
نوشته شده بود.امروز خواهیم دید کلیسا چگونه آغاز شد.

اعمال رسوالن  40-11 : 16را بخوانید
• اولین کسانی که در این کلیسا مسیحی شدند چه کسانی بودند؟محض
اطالع شما،معامله لباسهای ارغوانی خیلی پرسود بود.
• تفاوتهای آنها چیست؟شباهتهایشان چیست؟
• زندگی پولس وقتی که در فیلیپیه بود چگونه بود؟اگر شما بودید
چگونه واکنش نشان میدادید؟واکنش او چگونه بود؟

انجام دهید
• از خدا بابت این که همه نوع مردمی می آیند و به انجیل اطمینان
میکنند تشکر کنید.برای کلیسایتان دعا کنید تا مکانی باشد برای فقیر
و ثروتمند،مرد و زن،سفید و سیاه.
• دعا کنید تا خداوند در شما تغییر ایجاد کند تا بجای دغل بازی یا
بدخلقی و یا عصبانیت،بتوانید در زمان وقوع اتفاقات بد واکنشی
همانند واکنش پولس داشته باشید.

روز دوم
فیلیپیان 2-1 : 1و 23-21 : 4را بخوانید
معموال خواندن آغاز و پایان یک نامه سرنخ هایی از بعضی موضوعات
اصلی میدهد.
• آیا این نامه ای خصوصی از شخصی به شخص دیگر است؟از جانب
چه کسی  /به چه کسی است؟چه چیزی به نظر مهم است؟
خدا میخواهد ما ببینیم که مسیحیت یک چیز شراکتی و خانوادگی است.ما
بایستی از برکت و صلح خداوند در کنار هم لذت ببریم.

انجام دهید
• در این هفته چگونه میتوانید با دیگر مسیحیان از انجیل لذت ببرید؟
• آیا کسانی هستند که بتوانید به دیدنشان بروید و تشویقشان کنید؟

روز سوم
فیلیپیان  6-3 : 1را بخوانید
• رابطه پولس با این کلیسا را چگونه توصیف میکنید؟
• پولس از چه چیزی آسوده خاطر است؟چرا؟

انجام دهید
• اسامی سه مسیحی که به ندرت میبینیدشان را بنویسید.برای آنها به
طور منظم دعا کنید.ممکن است آنها عضو هیئت اعزامی مبلغین
باشند که کلیسایتان پشتیبانیشان میکند،مسیحیانی که نقل مکان کرده
اند،مسیحیانی در کلیسایی قدیمی و...
• من یک گناهکارم،تو هم همینطور.گاهی اوقات نگران میشوم و
اینطور فکر میکنم که "اینجوری مسیحیتم را به گند میکشم،نجاتم را
ویران خواهم کرد،برای ادامه دادن تا انتها به اندازه کافی خوب
نیستم".زمانی که نگران بر باد رفتن نجاتمان هستیم ،آیه  6چگونه به
کمکمان می آید؟

روز چهارم
فیلیپیان  11-7 : 1را بخوانید
• پولس راجع به این مسیحیان چه حسی دارد؟چرا؟
• پولس در آیه  9برای چه چیزی دعا میکند؟
• برای انجام آیه ، 11-10آیه  9چگونه کمکشان خواهد کرد؟

انجام دهید
پولس معتقد است  6:1که خداوند تا آخر حافظ آنهاست،پس او دعا میکند
که خداوند عشقشان را بیشتر کند تا بتوانند زندگی مسیحی پرثمری داشته
باشند.
• همچین دعایی برای آن  3نفری که دیروز نامشان را نوشتید بکنید.
• فکر میکنید چه چیزی باعث شود تا تبدیل به یک مسیحی پرثمر
شوید؟
آیه  9مشخص میکند که یک عشق در حال رشد،نقطه آغاز برای رشد
مسیحی است.
• دعا کنید که خداوند این عشق در حال رشد را به شما و دیگران عطا
فرماید.

روز پنجم
فیلیپیان  14-12 : 1را بخوانید
• پولوس کجاست؟
• در چنین شرایطی واکنش شما چیست؟واکنش او چیست؟چرا؟

انجام دهید
• سخنان پولس شما را چگونه به چالش میکشد؟
• چرا شما به پخش و انتشار انجیل متعهد نیستید؟
• اگر شما تعهد بیشتری بابت انتشار انجیل داشتید،زندگیتان چه تغییری
میکرد؟

روز ششم
فیلیپیان  19-15 : 1را بخوانید
پولس در زندان است و خبردار میشود که (آیه )15بعضی ها در حال
موعضه انجیل هستند (آیه )17تا برای او دردسر ایجاد کنند.
• واکنش شما در برابر کسانی که سعی میکنند زندگی را برایتان
دشوار سازند چیست؟
• شادی پولس از چیست(آیه)18؟

انجام دهید
"چند نفر را در نظر بگیرید که تصمیم گرفتند که باید از یک شیر دفاع
کنند،پادشاهی بالغ برای جانوران!او در قفس است و تمام سربازان ارتش
میخواهند برای او بجنگند.خب،من پیشنهادی دارم برای آنها؛اگر خرده
نگیرند و نگویند برایشان کثرشأن است  ،باید بگویم که همینقدر کافیست که
در قفس را باز کنند و کمی عقبتر بایستند تا شیر بتواند بیرون بیاید!من
معتقدم که این بهترین روش دفاع از اوست،چرا که او خودش میداند چطور
مراقب خودش باشد.بهترین دلجویی از انجیل،این است که اجازه انتشار
یابد.نگران دفاع از تثنیه ویا کتب پنج گانه عهد عتیق نباشید؛عیسی مسیح و
مصلوب شدنش را موعظه کنید.بگذارید که شیر بیرون آید".
((CH Spurgeon
• دعا کنید این هفته فرصتهای بیشتری برای انتشار انجیل فراهم شود
• آیا مانند پولس در آیه  18به وجد می آیید؟اگر نه،دلیلش چیست؟

روز هفتم
فیلیپیان  26-20 : 1را بخوانید
• شما این جمله را چگونه تکمیل میکنید.زندگی برای من.....است.
• آیا پولس در این آیات حس خودکشی دارد؟اگر نه،پس چی؟

انجام دهید
• در حال حاظر درباره مرگ و زندگیان چه می اندیشید؟
• شما چگونه کمک میکنید تا آیه  25در مردم کار کند تا خرسندی در
ایمان را درک کنند؟در این هفته/ماه/سال برای لذت بردن دیگران از
عیسی چه کاری از دستتان بر می آید؟

روز هشتم
فیلیپیان  30-27 : 1را بخوانید
• به سوال "من که هستم؟" چه جوابی می دهید؟هویت خود را کجا می
یابید؟
اصل آیه  27میگوید "به شیوه شایسته انجیل مسیح رفتار کنید".اکثر مردم
فیلیپی شهروند رومی بودند و به حق و حقوق و امتیازاتشان افتخار
میکردند.پولس میگوید مسیحیان شهروندان بهشتند و ما باید به همان منوال
زندگی کنیم.
• آیه  28-27چگونه به نظر میرسد؟

انجام دهید
• اگر خود را به عنوان یک شهروند بهشت،اولین و پیشروترین بدانید
زندگیتان چه تغییری میکند؟
• چرا ممکن است کلیسایتان کمی عجیب غریب و مجزا به نظر برسد؟
• آیه  30-28را دوباره بخوانید،پولس درباره زجر کشیدن در راه
انجیل چگونه فکر میکند؟این شما را چگونه به چالش میکشد؟

روز نهم
فیلیپیان  2-1 : 2را بخوانید
• زمانی که بیشترین ارزش را داشتید و مورد محبت قرار داشتید کی
بود؟چرا؟
• پولس مسیحیان را چگونه تشویق به اتحاد میکند؟

انجام دهید
• کدامیک از بیانیه های آیه  1توجه شما را از همه بیشتر جلب
میکند؟بابت آن زمانی را برای شکرگزاری از خداوند در نظر
بگیرید.
• شما در کلیسایتان برای رسیدن به اتحاد چه میکنید؟

روز دهم
فیلیپیان  4-3 : 2را بخوانید
• اهداف خودخواهانه و غرور کاذب،کلیسا را چگونه متالشی میکند؟
• چرا آیات  4-3یک جامعه زیبا خلق میکنند؟چرا میخواهید آنجا
باشید؟چه کسی از حضورش در آنجا احساس راحتی میکند؟
• پولس مسیحیان را دعوت میکند تا بر دیگران بیشتر از خود ارج
نهند.چرا فکر میکنیم این کار سختیست؟این مسآله  ،دنیای ما را
چگونه به چالش میکشد؟

انجام دهید
• پنج طریقی که االن این آیه شما را به چالش میکشد به صورت لیست
در آورید.برای آن دعا کنید.
• این قسمت،یک چالش بزرگ است.آیات  2-1چگونه کمک میکند تا
از فراخوان آیات  4-3پیروی کنیم؟

روز یازدهم
فیلیپیان  11-5 : 2را بخوانید
• دوستان غیرمسیحیتان به این سوال چه جوابی میدهند " :خدا چیست؟"
• این قسمت چگونه مردم را شوکه میکند؟
• در آیات  7-6عیسی چه فرقی با دنالد ترامپ دارد؟دقت کنید.این
حرف ها،تفکرات شما را چگونه به چالش میکشد؟

انجام دهید
• پولس این کلمات شگفت انگیز را در آیات  11-6برای یک دلیل
خیلی بخصوصی نوشته است.چه ارتباطی میان آیه  5و مطالعات
دیروزمان وجود دارد؟
• آیات  7-6امروز چگونه شما را به چالش میکشد و تشویق میکند؟

روز دوازدهم
فیلیپیان  11-5 : 2را بخوانید
• تصور کنید دوستتان انجیل شما را پیدا کرده و میبیند که زیر آیه 8
خط کشیده اید،سپس میپرسد "چرا زیرش خط کشیدی؟معنیش چی
میشود؟" چه جوابی به او میدهید؟

انجام دهید
• خدا را شکر کنید که عیسی مسیح مغرور نبود و در عوض بقدری
فروتن بود که بر روی صلیب رفت و کشته شد.دعا کنید که شما هم
در موقع مواجهه با سختی های امروز مثل او باشید.

روز سیزدهم
فیلیپیان 11-5 : 2
• در آیات  11-9صلیب به ما نشان میدهد که عیسی چگونه است.این
آیات چگونه به فهم ما از عیسی کمک میکنند؟

انجام دهید
• خدا را ستایش کنید بابت این که صلیب یک شکست نبود،بلکه
معنای شکوه بود.
• دعا کنید که دانستن این که عیسی مسیح در باالترین مرتبه حکم
فرماییست،این جسارت را به شما بدهد تا امروز برای او زندگی
کنید

روز چهاردهم
فیلیپیان  13-12 : 2را بخوانید
• سعی کنید آیات  13-12را به زبان خود بیان کنید.مسیحیان چگونه
رشد میکنند؟این کلمات چگونه باعث رشد و تشویق شما هستند؟
• اگر کاری را که خداوند بر روی شما انجام میدهد تمرین کنید،فکر
میکنید طی زمان  10سال چه تغییری میکنید؟

انجام دهید
• چیزی را در زندگیتان که حس میکنید خدا میخواهد شما آن را تغییر
دهید انتخاب کنید.دعا کنید و از خداوند بخواهید که اراده و اعمال
شما را تغییر دهد.سپس آگاهانه وارد عمل شوید.یک یادآور برای
مدت یک ماه تنظیم کنید تا با بازبینی آن بدانید اوضاع در چه
حالیست و دعا کنید.

روز پانزدهم
فیلیپیان  18-14 : 2را بخوانید
• پولس در آیات  15-14به این کلیسا چه فرمانی میدهد تا انجام
دهد؟وچرا؟

انجام دهید
• شما کی وسوسه میشوید که غر بزنید و جروبحث کنید؟چرا؟
• تا اینجا چه چیزهایی از فیلیپیان انجیل به ما کمک میکند تا غر زدن
را متوقف کنیم؟

روز شانزدهم
فیلیپیان  24-19 : 2را بخوانید
• بیشتر ماها فقط منافع خودمان را مدنظر قرار میدهیم.در آیه 21
تفاوت تیموتاوس در چیست؟
• تیموتاوس چگونه مثال زنده ای از آیه  5 : 2است؟
• اگر او به کلیسای شما می آمد،فکر میکنید چکار میکرد؟احساس شما
از اینکه او بخشی از کلیسای شماست چه می بود؟

انجام دهید
• دعا کنید که شما هم مثل تیموتاوس،بیشتر طرز فکر مسیح وار داشته
باشید.

روز هفدهم
فیلیپیان  30-25 : 2را بخوانید
• اپافرودیتوس عضوی از کلیسای فیلیپی بود.پولس در آیه  25او را
چگونه توصیف میکند؟راجع به او چه احساسی دارد؟
• چه اتفاقی برای اپافرودیتوس افتاد؟

انجام دهید
• شراکت در انجیل در رابطه میان مردمی که اهمیت میدهند نمود پیدا
میکند.در حال حاظر خداوند ندای کمک به چه کسی را به شما
میدهد؟

روز هجدهم
فیلیپیان  4-1 : 3را بخوانید
• پولس چه فرمانی به آنها میدهد؟فکر میکنید معنی آن چیست؟
• تفاوت میان کسی که به خودش ایمان دارد با دیگری چیست؟آیه1

انجام دهید
• شما امروز کی وسوسه میشوید که از چیزی بجز عیسی لذت ببرید و
آن را به رخ بکشید؟
• دعا کنید تا خداوند به شما کمک کند تا از عیسی لذت ببرید و بر او
ببالید.

روز نوزدهم
فیلیپیان  9-4 : 3را بخوانید
• پولس چه دالیلی برای ایمان به خود دارد؟
• تمام کارهای مذهبی پولس چگونه با شناخت او از عیسی قابل قیاس
است؟چرا؟

انجام دهید
• آیا فکر میکنید شناختن عیسی بسیار فراتر از هر چیز
دیگریست؟تفکر درباره آیات  9-8چه کمکی به ما میکند؟
• چگونه بایستی این حقیقت به نظر ما درباره کار خوب شکل دهد؟
• زمانی را برای دعا کردن و لذت بردن از شناخت عیسی مسیح
صرف کنید.

روز بیستم
فیلیپیان  14-10 : 3را بخوانید
• او چه چیزی را میخواهد بداند؟آیات 11-10
• سعی کنید آیات  14-12را به زبان خودتان بیان کنید.

انجام دهید
• چه چیزهایی از گذشته تان را میخواهید فراموش کنید؟آیه13
• وقتی که احساس میکنید هدفی و جهتی ندارید،آیه  14چگونه به
کمک شما می آید؟

روز بیست و یکم
فیلیپیان  18-15 : 3را بخوانید
• پولس چه دستوری به این کلیسا میدهد؟
• چرا؟

انجام دهید
• چه کسی را میشناسید که بتوانید برای زندگی مسیحی از او الگو
بگیرید؟چگونه میتوانید آنها را بهتر بشناسید؟آنها را برای یک چایی
دعوت کنید و از آنها سوال بپرسید.
• چگونه میتوانید بیشتر رشد کنید و مثل آنها از عیسی پیروی کنید؟

روز بیست و دوم
فیلیپیان  21-10 : 2را بخوانید
• تفاوت مردم در آیه  19با مردم در آیات  21-20در چیست؟
• فکر میکنید اگر ذهنیت خود را به مسایل زمینی نگاه دارید،چه
میشود؟این کار چطور همیشه به گناه ختم میشود؟

انجام دهید
• خداوند را حمد و ستایش کنید که بواسطه ایمان به مسیح،شما یک
شهروند بهشت هستید.
• ازاینکه این هفته در اوقاتی،بیشتر شبیه آیه 19بودید بجای آیه20
توبه کنید.
• خداوند را حمد و ستایش کنید که روزی عیسی بازخواهد گشت و ما
را دگرگون خواهد کرد تا شبیه او شویم.

روز بیست و سوم
فیلیپیان  3-1 : 4را بخوانید
• پولس این کلیسا را چگونه توصیف میکند؟آیه 1
• مشکل در کلیسا چیست؟پولس میخواهد که چه اتفاقی بیافتد؟

انجام دهید
• با توجه به چیزی که تا اینجا در فیلیپیان دیده ایم،نوع واکنش ما به
کسانی که با ما موافق نیستند/مسخره میکنند/میرنجانند بایستی چگونه
باشد؟
• آیا در کلیسا کسی هست که شما بخواهید با او آشتی کنید(آیه)2؟آیا
کسانی هستند که شما میتوانید به آشتی کردنشان کمک کنید؟آیه 3

روز بیست و چهارم
فیلیپیان  4:4را بخوانید
• بزرگترین چیزی که خداوند برای زندگی شما میخواهد این است که
شما از او لذت ببرید.

انجام دهید
• چرا یک مسیحی همیشه میتواند/بایستی شاد باشد؟
• در حال حاظر این چطور میتواند یک توصیه خوب برای شما باشد؟

روز بیست و پنجم
فیلیپیان  5 : 4را بخوانید
• شاد بودن در خداوند چگونه باعث فروتنی و مالیمت ما میشود بجای
اینکه متکبر و خشن باشیم؟

انجام دهید
• چه زمانی اگر مردم به زندگی شما نگاهی کنند،شاهد لطافت و
مالیمت شما میشوند؟
• دانستن این که خداوند در نزدیکی ماست چه کمکی میکند؟

روز بیست و ششم
فیلیپیان  7-6 : 4را بخوانید
•
•
•
•

چه چیزهایی باعث دلواپسی شما میشوند؟آنها چگونه بر شما تاثیر
میگذارند؟
وقتی دلواپس میشوید چه میکنید/به کجا روی می آورید؟
آیا متقاعد شده اید که خدا خوب است و نظارتگر؟اگر اینگونه است
پس چرا نگران هستید؟
دعا بهمراه شکرگذاری چگونه به توقف دلواپسی کمک میکند؟

روز بیست و هفتم
فیلیپیان  9-8 : 4را بخوانید
• پولس به ما فرمان چه کاری را میدهد؟

انجام دهید
• چقدر زمان برای تأمل بر خداوند عیسی صرف میکنید؟(او همه چیز
است آیه)8
• این آیه ها چگونه در استفاده شما از تلوزیون/رسانه های
اجتماعی/یوتیوب تاثیرگذار است؟چرا؟

روز بیست و هشتم
فیلیپیان 13-10 : 4
• ناراضی بودن به چه صورت است؟
• وقتی بحث پول میشود،پولس میگوید همیشه راضی بوده است،چرا؟
• راز او چیست؟

روز بیست و نهم
فیلیپیان  20-14 : 4را بخوانید
• کلیسای فیلیپیان به پولس بابت خدمت رسانی اش در گذشته به انجیل
پول پرداخت کرد.آیا او از آنها تقاضای پول بیشتر میکند؟
• در آیه  18وقف کردن به انجیل چگونه توصیف شده؟

انجام دهید
• آیا شما بابت خدمت رسانی بیشتر به انجیل پولی پرداخت
میکنید؟چرا/چرا نه؟
• راجع به پول چه فکری میکنید؟این بخش شما را چگونه تشویق میکند
و به چالش میکشد؟

