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 لكي نربح المسيح: والفرح األلم إلىمدعو 

 14-1 :3فيلبي 

. ِكَتاَبُة هِذِه اأُلُموِر ِإَلْيُكْم َلْيَسْت َعَليَّ َثِقيَلًة، َوَأمَّا َلكُ 1 َنٌة. َأِخيًرا َيا ِإْخَوِتي اْفَرُحوا ِفي الرَّبِ  ُاْنُظُروا 2ْم َفِهَي ُمَؤمِ 
. اْنُظُروا اْلَقْطَع.  رِ  وِح، َوَنْفَتِخُر ِفي اْلَمِسيِح 3اْلِكاَلَب. اْنُظُروا َفَعَلَة الشَّ ألَنََّنا َنْحُن اْلِخَتاَن، الَِّذيَن َنْعُبُد هللَا ِبالرُّ

َأْيًضا. ِإْن َظنَّ َواِحٌد آَخُر َأْن َيتَِّكَل َعَلى اْلَجَسِد  َمَع َأنَّ ِلي َأْن َأتَِّكَل َعَلى اْلَجَسدِ 4َيُسوَع، َواَل َنتَِّكُل َعَلى اْلَجَسِد. 
َن ِمْن ِجَهِة اْلِخَتاِن َمْخُتوٌن ِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن، ِمْن ِجْنِس ِإْسَراِئيَل، ِمْن ِسْبِط ِبْنَياِميَن، ِعْبَراِنيٌّ مِ 5َفَأَنا ِباأَلْوَلى. 

. اْلِعْبَراِنيِ يَن. ِمْن ِجَهِة النَّامُ  يِسيٌّ ِمْن ِجَهِة اْلَغْيَرِة ُمْضَطِهُد اْلَكِنيَسِة. ِمْن ِجَهِة اْلِبرِ  الَِّذي ِفي النَّاُموِس ِبالَ 6وِس َفرِ 
َخَساَرًة  َبْل ِإنِ ي َأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء َأْيًضا8لِكْن َما َكاَن ِلي ِرْبًحا، َفهَذا َقْد َحِسْبُتُه ِمْن َأْجِل اْلَمِسيِح َخَساَرًة. 7 َلْوٍم.

ا ُنَفاَيًة ِلَكْي َأْرَبَح ِمْن َأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِ ي، الَِّذي ِمْن َأْجِلِه َخِسْرُت ُكلَّ اأَلْشَياِء، َوَأَنا َأْحِسُبهَ 
يَماِن اْلَمِسيِح، اْلِبرُّ الَِّذي ِمَن هللِا ِباإِليَماِن. َوُأوَجَد ِفيِه، َوَلْيَس ِلي ِبرِ ي الَِّذي ِمَن النَّاُموِس، َبِل الَِّذي ِبإِ 9اْلَمِسيَح، 

َلْيَس َأنِ ي َقْد ِنْلُت َأْو 12َلَعلِ ي َأْبُلُغ ِإَلى ِقَياَمِة اأَلْمَواِت. 11أَلْعِرَفُه، َوُقوََّة ِقَياَمِتِه، َوَشِرَكَة آاَلِمِه، ُمَتَشبِ ًها ِبَمْوِتِه، 10
َأيَُّها اإِلْخَوُة، َأَنا َلْسُت 13ْسَعى َلَعلِ ي ُأْدِرُك الَِّذي أَلْجِلِه َأْدَرَكِني َأْيًضا اْلَمِسيُح َيُسوُع. ِصْرُت َكاِماًل، َولِكنِ ي أَ 

اُم،ِإَلى َما هُ  َأْحِسُب َنْفِسي َأنِ ي َقْد َأْدَرْكُت. َولِكنِ ي َأْفَعُل َشْيًئا َواِحًدا: ِإْذ َأَنا َأْنَسى َما ُهَو َوَراُء َوَأْمَتدُّ   َو ُقدَّ
 َأْسَعى َنْحَو اْلَغَرِض أَلْجِل َجَعاَلِة َدْعَوِة هللِا اْلُعْلَيا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع.14

 :لشعب هللا باأللم يعدس الكتاب المقد  

أن األيام ب شعوري . والسبب في ذلك هو ليس فقط بيع على ضرورة االستعداد لأللمنركز في هذه األسا إننا
 .سيتألمون هللا شعب  أنالكتاب المقدس ولكن الوعد في ، وطريق البر مكلفا شريرة

َأنَُّه ِبِضيَقاٍت َكِثيَرٍة َيْنَبِغي َأْن "الصغيرة  هكل كنائس أخبر بولسن أ 22 :14أعمال يقول ، على سبيل المثال
: بطرس(. وقال 20 :15" )يوحنا َيْضَطِهُدوَنُكمْ سَ فَ ِإْن َكاُنوا َقِد اْضَطَهُدوِني ": المسيحوقال  ".َنْدُخَل َمَلُكوَت هللاِ 

 1" )نَُّه َأَصاَبُكْم َأْمٌر َغِريبٌ َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، اَل َتْسَتْغِرُبوا اْلَبْلَوى اْلُمْحِرَقَة الَِّتي َبْيَنُكْم َحاِدَثٌة، أَلْجِل اْمِتَحاِنُكْم، َكأَ "
، (12 :3تيموثاوس  2في ) بولس. وقال اهو متوقعبل ، (. وبعبارة أخرى فإنه ليس غريبا12 :4بطرس 

 ."َوَجِميُع الَِّذيَن ُيِريُدوَن َأْن َيِعيُشوا ِبالتَّْقَوى ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ُيْضَطَهُدونَ "
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، ا ملح األرض ونور العالمبشأن كوننة أكثر جدي   ناصبحكلما أ هأن األمر حقيقة كتابي ةلذا فإنني أعتبر 
 الخطية فك قيودو ، وفضح أعمال الظلمة، العالم يتم الوصول إليها برسالة اإلنجيل في مشعوب لوالوصول ل

. هذا هو السبب في أننا يجب أن نستعد. وهذا هو السبب في أنني أعظ في هذه كلما تألمنا، والشيطان
 .االستعدادنصوص سوف تساعدنا في األسابيع من 

في  يكون رجائنا األلمفي : روحي  أو  أوال: هدف أخالقي  ته. في خدم آلالمناأربعة أهداف هلل  وتقدم العظات
يح بشكل معرفة المسلنأتي : هدف حميمي  هناك ، العالم. ثانيافي  التيثقة في األشياء وتقل ال أكبرهللا بشكل 

 . هذا هو تركيزنا اليوم.أفضل عندما نشترك في آالمه

 :ة مع المسيحزيادة الحميمي   هدف

ق في عالقتنا تعم  نيراد لنا أن  األلمأنه من خالل  توضيحمنا و يتعل من خالل لأللمهللا على االستعداد يساعدنا 
وبراعة كبيرة . الناس الذين يكتبون بعمق تشترك في آالمه ماعند بشكل أفضل أن تعرفهمع المسيح. يمكنك 

 معه بعمق. تألمواالناس الذين هم المسيح  عظمة سمو عن

 بريدجز: جيري في حياة  األلم

 هو كتاب عميق ومفيد مؤذية"حياة الحتى عندما تكون ، الثقة باهلل" بريدجزكتاب جيري ، على سبيل المثال
 14أنه عندما كان عمره  نعرفب أن يغر لفإنه ليس من ا الضيق. لذلكمع هللا من خالل  التعمقو  عن األلم

خيرة. ليرى أنها تتلفظ أنفاسها األووصل ، تمامابشكل غير متوقع ، في الغرفة المجاورة سمع أمه تصرخ، سنة
مرض وقبل سنوات قليلة توفيت زوجته ب ة.من الرياضة العادي  ه تمنع بدنيةظروف وهو أيضا كان لديه 

للعمق مع ألنه قد ذهب  آالمهاأللم. يكتب بعمق عن  من يهلم تنج هيئة النافيجيتورالسرطان. خدمة هللا مع 
 .المسيح في األلم

 :بونارهوراتس في حياة  األلم

ليلة " يسمىكتابا صغيرا ، كاتب الترانيمالقس االسكتلندي و ، بونارهوراتس أكثر من مائة سنة مضت كتب 
، أثقالهمحمل وأن يسعى لالقديسين...   أن يخدم"كان هدفه وقال فيه إن  أوالد هللا." تألمعندما يأو  البكاء،
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رقيق وحكيم. لذلك فإنه كتاب عميق و  إنه هم الكثيرة."دموعض من ومسح على األقل بع، جراحهم وتضميد
 يب أن نسمعنه يقول:غر ليس من ال

تمر مثل  خشية أنويرتجف خوفا ، تجربةربح من خالل الأن يفسه يطلب لن شخصمكتوب من قبل  إنه
 هعرفلكي يحزن يقترب من هللا في كل شخص من قبل  صلبا كما كانت، تتركهامما ، الرياح فوق الصخور

 إال القليل. في االعتراف بأنه لم يعرف وهو ليس غير راغب، بشكل أكثر

ألبنائه  همجدعن  ةخاص إعالناتهللا لدي قلب هللا. ل اقاأللم هو طريقا عميلنا أن  يظهرون وبونار بريدجز 
 .المتألمين

 وبطرس:، واستفانوس، أيوبكلمات 

 :42" )أيوب ِبَسْمِع اأُلُذِن َقْد َسِمْعُت َعْنَك، َواآلَن َرَأْتَك َعْيِني" :هللقال أيوب في النهاية ، األلمبعد أشهر من 
ما عرفه و ، هللا في الرخاءعن  هولكن الفرق بين ما كان يعرف، هللا يرضي، رجل تقي ومستقيم كان أيوب(. 5

 رؤية.السماع و الكان الفرق بين عنه من خالل المحن 

كانت النتيجة أن ، الفرصة للوعظ أُعطيو ، إيمانهألجل للمحاكمة  وهعندما تم القبض على استفانوس وقدم
وا ِبَأْسَناِنِهْم َعَلْيهِ الدينيين  القادة تلك . في . كانوا على وشك أن يجروه  خارج المدينة ويقتلوهَحِنُقوا ِبُقُلوِبِهْم َوَصرُّ

وِح اْلُقُدِس، َفَرَأى َفَشَخَص ِإلَ  ]استفانوس[ َوَأمَّا ُهوَ يقول لوقا لنا "، عينهااللحظة  َماِء َوُهَو ُمْمَتِلٌئ ِمَن الرُّ ى السَّ
عدت أُ ، خاصةوعالقة حميمة ، إعالنا خاصة(. هناك 55 :7" )أعمال َمْجَد هللِا، َوَيُسوَع َقاِئًما َعْن َيِميِن هللاِ 

 المسيح. يتألمون معللذين 

 1) "اْلَمِسيِح، َفُطوَبى َلُكْم، أَلنَّ ُروَح اْلَمْجِد َوهللِا َيِحلُّ َعَلْيُكمْ ِإْن ُعيِ ْرُتْم ِباْسِم " :بهذه الطريقة ذكر بطرس األمر
 يتألمون روحه ومجده على أوالده الذين ل بقدوم وسكنى خاصةهللا يحتفظ  ،(. وبعبارة أخرى 14 :4بطرس 

 اسمه. ألجل
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 :ثالث مالحظات من النص

القديسين هو أن  آالممقاصد  إن إحدى. األلمفي هذا ة الحميمي على عاملتركيز رسالة اليوم هو لذلك فإن 
ة وأكثر ة وأكثر واقعي  وتصبح أكثر شخصي  ، أقل بعدااصطناعية و أقل رسمية وأقل  عالقتهم مع هللاتصبح 

 وعميقة. قريبةة و حميمي  

 :أن نرى على األقل ثالثة أشياء( أريد لنا 11-5 :3في نصنا )فيلبي 

 ؛عن طريق عكس قيمه يتألمأن  بولس استعداد، . أوال1

 ؛كتكلفة طاعته للمسيح مع األلم والخسارة بولستجربة ، . ثانيا2

حميمية وواقع مع  ويوجد فيه، ويكون له شركةه أن يعرف: المسيح و ربحوه، في كل هذا بولسهدف ، . ثالثا3
 أصدقائه برنابا وسيال.أفضل مع  مما عرفهأكثر 

 لأللم: بولساستعداد . 1

 كابن أصيل ه العرقي  نسب يذكرا. ن يصبح مسيحي  كان يتمتع بها قبل أمميزات  بولسيسرد  6و 5 في اآليات
ور كبير من األهمية واالطمئنان. كان وشع، العبرانيين. جلبت له هذا مكسب عظيم من وعبراني  ، براهيمإل
ِمْن ِجَهِة ": (5هاية اآلية ا )في نمسيحي   يكون ن بولس قبل أقلب حياة  تخترق . ثم ذكر ثالثة أشياء سرائيلي  إ

. ِمْن ِجَهِة اْلَغْيَرِة ُمْضَطِهُد اْلَكِنيَسِة. ِمْن ِجَهِة اْلِبرِ  الَِّذي ِفي النَّاُموِس ِباَل  يِسيٌّ  ."َلْومٍ النَّاُموِس َفرِ 

 :المسيحأن يتقابل مع قبل  بولسقيم 

مزايا مختلفة ألشخاص ه. وفرح، ثروتهو ، ربحهكان هذا . هذا ما أعطاه معنى وأهمية. بولسحياة كانت هذه 
كان بينهم و ، الفريسيينمن حافظي الناموس، أي العليا للطبقة  كان ينتمي كانت مزاياه أنه بولسول مختلفين،

على . حصل بتدقيق قد حفظ الناموسو ، كنيسة المسيحأي ، عداء هللاألاضطهاد  قاد حملةلدرجة أنه  غيورا
أو هكذا كان يظن  –من التفوق، وحصل على امتيازات من هللا  لى امتيازاتحصل عو ، نتماءامتيازات من اال

 بسبب حفظه للناموس بال لوم. –
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 :9)أعمال  ينبغي أن يتألمالمسيح كم  لهدمشق. وقال إلى طريق  في، ابن هللا الحي، ثم تقابل مع المسيح
 نفسه. بولس أعد  (. و 16

 :خسارةه السابقة مي  ق   بولس ب  س  ح  

لِكْن َما َكاَن ِلي ِرْبًحا، َفهَذا َقْد َحِسْبُتُه ِمْن َأْجِل اْلَمِسيِح . "7في اآلية موصوفة نفسه بها الطريقة التي أعد 
في كونه مجد إلى  ينظر، والفريسيين، العليا في المجتمع الديني بين الطبقة إلى مكانته بولسينظر ." َخَساَرةً 

 األخالقي للناموس والشعور باالفتخار هفظينظر إلى دقة ح، ستحساناتهاوا بكل امتيازاتها قمة هذه الطبقة
لِكْن " ه:قيممن خالل عكس ، رأسا على عقب قلبهعالمه كله و  لأللم عن طريق أخذيستعد  ثم، الذي تمتع به

 ."َخَساَرةً ، َفهَذا َقْد َحِسْبُتُه ِمْن َأْجِل اْلَمِسيِح [6-5]الموجود في اآليات  َما َكاَن ِلي ِرْبًحا

الخسائر. : مكتوب فيهخر اآلو ، المكاسب :فيه واحد مكوتب: عمودينبا كان لديه دفتر مسيحي   أن يصبحقبل 
رهيبة أن آفاق هناك جانب الخسارة كانت . على 6-5هناك المجد البشري في اآليات كان  الربحجانب على 

عندما تقابل . في نهاية المطاففوز ي ويأن يسوع حقيق يثبتالسيطرة و إطار خرج عن هذا قد تحركة يسوع 
فوق وكتب "خسارة" بحروف كبيرة حمراء ، قلم أحمر كبيرأخذ بولس ، دمشقإلى طريق  مع المسيح الحي في
 المسيح.: اسم واحد فقط فيه عمود الخسارة الذي كان فوق " بحروف كبيرة ربحكتب "عموده للمكاسب. ثم 

تحرك إلى ما هو أبعد ، وعظمة المسيح، القيم النسبية للحياة في العالمفي  بولس كلما فكر، ذلك فقطوليس 
اآلية : هذا العمود األول المسيح في دون كل شيء  حيث وضع، 6-5المذكورة في اآليات القليلة مور األ من
إنجازاته  يحسببدأ ثم  ." َيُسوَع َربِ يَبْل ِإنِ ي َأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء َأْيًضا َخَساَرًة ِمْن َأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِسيحِ ": 8

 المسيح. دون ، خسارةكل شيء  األمر بحسبانوانتهى به ، خسارةالثمينة 

 الطبيعي ة: ةالمسيحي  

 هالحظ أن، مميزانه كان فريدا من نوعه أو وخشية أن يظن أحد منا أا. يصبح مسيحي  أن  بولسل هذا ما يعني
 .." هذه هي المسيحية الطبيعي ةُكوُنوا ُمَتَمثِ ِليَن ِبي َمًعا َأيَُّها اإِلْخَوةُ " الرسولي  بكامل سلطانه يقول  17في اآلية 
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قال ، . على سبيل المثالبشكل عملي  عاش يُ  أن المسيحتعليم هنا هو إظهار كيف يمكن ل بولس ما يعمله
َماَواِت َكْنًزا ُمْخفًى ِفي حَ ": المسيح ْقل، َوَجَدُه ِإْنَساٌن َفَأْخَفاُه. َوِمْن َفَرِحِه َمَضى َوَباَع ُكلَّ َأْيًضا ُيْشِبُه َمَلُكوُت السَّ

ا يعني اكتشاف أن المسيح )الملك( هو مسيحي   أن تصبح(. 44: 13" )متى َما َكاَن َلُه َواْشَتَرى ذِلَك اْلَحْقلَ 
َباَع ُكلَّ َما َكاَن . "شيء آخر في العالم من أجل ربحه "خسارة" على كل المقد س وكتابةكنز من الفرح صندق 

 ."َلُه َواْشَتَرى ذِلَك اْلَحْقلَ 

َفَكذِلَك ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم اَل َيْتُرُك َجِميَع َأْمَواِلِه، اَل َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي " 33 :14في لوقا قال المسيح مرة أخرى 
على كل ما كبيرة  بحروف حمراءرة" خساكتابة " يعني ن تصبح تلميذا للمسيحأ، وبعبارة أخرى  "ِتْلِميًذا.

 العالم.هذا  وكل شيء آخر يقدمه، ممتلكاتك

 :اعملي  هذا يعني  ذاما

 :ا؟ أعتقد أنه يعني أربعة أموراآلن ماذا يعني ذلك عملي  

 المسيح. اختار ،ختيار بين أي شيء في هذا العالم والمسيحُدعيت لال. يعني أنه كلما 1

أكثر المسيح  ربحلمسيح حتى يتسنى لي تجذبني أقرب ل. يعني أن أتعامل مع األشياء في هذا العالم بطرق 2
 العالم.بها استخدم  من خالل الطريقة التيأكثر به تمتع وال

بل بالحري تظهر أن ، ي تظهر أنها ليست كنز طرق بتعامل دائما مع األشياء في هذا العالم أ يعني أن 3
 ي.ز المسيح هو كن

، أو حياتي كنزي ي أو فلن أخسر فرح، العالمهذا  هاقدمالتي ي كل األشياءأو  خسرت جزء. يعني أنه إذا 4
 .شيء ألن المسيح هو كل

ِإنِ ي َأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء َأْيًضا َخَساَرًة ِمْن َأْجِل ": (8 في نفسه )آية بولس كان الحساب الذي حسبه هذااآلن 
  ."اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِ يَفِة َفْضِل َمْعرِ 

 خسارة.شيء وكل شيء آخر هو المسيح هو كل 



7 

 

 ؟كانت هذه طريقة االستعداد لأللملماذا 

وهي : تعامل مع النقطة األولىة دقيقة لكي نفحص اتجاهاتنا. إنني ما زلت أمرة أخرى لمد نقفاآلن دعونا 
كتابة "خسارة" في كل و ، امسيحي   لكي تصبحلماذا . لماذا أقول هذا؟ لالستعداد لأللم بولسطريقة أن هذه هي 

 ؟لأللم حياتك دون المسيح هو وسيلة لالستعداد فوق كل شيء في

في العالم  هاقدمالسيئة أو األشياء الجيدة التي يشياء األ مجرد عزلأكثر من  األلم ليسأن  اإلجابة هي
، واألصدقاء، واألطفال، الحياة الجنسيةو ، الزوجو ، المالو ، العملو ، واحترامنا بين األقران، وسمعتنا، لمتعتنا

بالقوة أو سواء هذه األشياء بعيدا ) تختفيعندما  .ذلك وما إلى، والنجاح، ، والسماعوالبصر ،والقوة، والصحة
 المسيح وبالفعل قد حسبناها وتعاليم بولسب نتبع. ولكن إذا كنا نحن نتألم، ظرف أو عن طريق االختيار(بال

 .لأللمفإننا مستعدون ، ربح المسيحقيمة تفوق فوق ألجل تخسارة 

 إذا، المسيح دون جميع األشياء في العالم  بخط أحمر كبير "خسارة" فوق ا تكتب عندما تصبح مسيحي   إن كنت
. ربما لن يكون األمر غريبا أو غير متوقع، هذه األشياءمن تنازل عن بعض يدعوك المسيح أن تعندما 
نكون س ولكننا. َجْثَسْيَماِنيفي بستان  كما كانت للمسيح، ةكثير الدموع كون كبير. قد تاأللم والحزن يكون 

المزيد  نربح خسارتهاالعالم وأنه في  هاقدمسنعلم أن قيمة المسيح تفوق كل األشياء التي يمكن أن يمستعدين. 
 من المسيح.

 لأللم: بولساختبار . 2

 كل ينتقل من احتساب. من االستعداد لأللم إلى واقع األلم بولس يتجه 8ذلك في النصف الثاني من اآلية 
في النصف الثاني من  لخسارة كل األشياء إلى األلم الفعلي   8األشياء خسارة في النصف األول من اآلية 

هذا  سنرى  ."َأْرَبَح اْلَمِسيحَ  َخِسْرُت ُكلَّ اأَلْشَياِء، َوَأَنا َأْحِسُبَها ُنَفاَيًة ِلَكيْ ]أي المسيح[ الَِّذي ِمْن َأْجِلِه اآلية. "
لدرجة أنه لعالم وسائل الراحة في اعادية و المتيازات  ةكثير قد اختبر خسارة فعلية  بولسكان : سبوع المقبلاأل

قلب من خالل  لكنه كان يتألم من الخسارة. كان قد استعد، األشياء خسارة يحسبنه لم يكن مجرد أ يقول
 المسيح قبل كل شيء؟ هل قد ره. اختبار يتم واآلن ، رأسا على عقب هقيم
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 األلم:هللا( في )وقصد  بولسهدف . 3

تقب ل هللا و  عي ن. لماذا األلم وقصد هللا في هذا بولس هدف إلى بجذب انتباهنالذلك اسمحوا لي أن أختتم 
 ا؟الخسائر التي تعني بالنسبة له أن يكون مسيحي   بولس

هو ليس  هذه النقطة. اغيب عنهذه اآليات حتى أنه ال يمكن أن تفي خرى تلو األمرة  اإلجابة بولسيعطي 
 المسيح. ربحهو هادف. وهدفه هو بل . سلبي ا في خسارة األلم هذه

 ."َفهَذا َقْد َحِسْبُتُه ِمْن َأْجِل اْلَمِسيِح َخَساَرةً ": 7اآلية • 

 ." َأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِ يَبْل ِإنِ ي َأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء َأْيًضا َخَساَرًة ِمنْ ": أ8اآلية • 

 ."الَِّذي ِمْن َأْجِلِه َخِسْرُت ُكلَّ اأَلْشَياءِ ": ب8 اآلية• 

 ".َوَأَنا َأْحِسُبَها ُنَفاَيًة ِلَكْي َأْرَبَح اْلَمِسيحَ ": ت8اآلية • 

 [..."وليس بري ، بر هللالي ]حتى يكون  َوُأوَجَد ِفيهِ ": 9اآلية • 

 "أَلْعِرَفهُ ")ال يزال يعلن هدفه في قبول خسارة كل األشياء( : أ10اآلية  •

 أن يعرف المسيح(بتفاصيل ما يعنيه  ةأربعب يتبعها): 11-ب10آيات • 

 و، "ُقوََّة ِقَياَمِتهِ [ ألعرف. "]1

 ؛"َشِرَكَة آاَلِمهِ . "2

 ؛"ُمَتَشبِ ًها ِبَمْوِتهِ . "3

 ."اَمِة اأَلْمَواتِ َلَعلِ ي َأْبُلُغ ِإَلى ِقيَ . "4

ألشياء الثمينة في في خسارته لأن  وخسارة كل األشياء هو الثقة األلمفي  بولسساند ما ي، وبعبارة أخرى 
 المسيح. أثمن جدا، أي شيئا يربحالعالم هو 
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." هذا أَلْعِرَفهُ ": 10اآلية " ِمْن َأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِ ي": أ8 معرفة اآليةهذ الربح  يدعىومرتين 
أكثر وعميقة عالقتنا معه شخصي ة أكثر كون هل نريد أن نعرفه؟ هل نريد أن ت. ة في األلمعامل الحميمي  هو 

 كنوز؟العظم من كل األهذا  نحسب كل شيء خسارة لربحلدرجة أن ، أكثروحميمة  أكثرة وحقيقي  

ليفتح . نتمردوسوف ، يفاجئنا األمرسوف ف، ذلك نردلم  أن نتألم. إنسنكون على استعداد ، ذلك ا أردناإذ
 معرفة المسيح! تفوق قيمةالرب أعيننا على 


