
  رسالة بولس الرسول إلى فلیمون
  القمص تادرس یعقوب ملطي

  مقدمة
ھذه رسالة شخصیة وجھھا الرسول بولس إلى صدیقھ فلیمون من أجل عبده الھارب أنسیموس 

الذي التقى بالرسول في روم،ا وآمن على یدیھ وتاب واعتمد، وبعد فترة أعاده الرسول ومعھ ھذه 
  .الرسالة

بالرغم من صغر ھذه الرسالة لكنھا عذبة، وتحمل في كل سطر حالوة الروح الرسولّیة المملوءة 
  .حًبا، بل حملت تطبیًقا عملًیا للمبادئ المسیحّیة

 السماوّیة التي تربط الراعي برعّیتھ في المسیح یسوع في أعلى األبّوة الروحّیةكشفت عن . ١
فقد نسَي الرسول المأسور أن یسجل .  بكل مخدومردياالھتمام الفدرجاتھا، والتي تتمّثل في 

لصدیقھ عن السجن وأتعابھ وآالمھ الجسدّیة، غامًرا الرسالة بمشاعر الحب تجاه فلیمون وتجاه 
  .أنسیموس

أوضحت روح الحب الذي یغمر بھ صدیقھ، فأمره لكن في انسحاق، وقبل أن یطلب حبھ تجاه . ٢
 أن یكتب الرسالة دون إرسال العبد، لكنھ لم یفعل ھذا، كان یكفي. أنسیموس یفیض علیھ بالحب

  !التسامح االختیاري فیكون إكلیلھ أعظملیس لشيء إالَّ لكي یھب فلیمون فرصة 

وھي تشغیل الطاقات في المسیح خالل ھذه الرسالة تتكشف الروح الرسولّیة في الكنیسة، . ٣
ى بولس أنھ رسول ناجح لو تاب  فكان یمكن أن نحكم عل.یسوع في أكمل صورھا اإلیجابیة

لكن الرسول یرى في أنسیموس طاقة . أنسیموس على یدیھ وآمن واعتمد ورّده إلى فلیمون كعبد
القدیس قویة، فحّول اتجاھھا من الشر إلى الخیر بالروح القدس، فرسمھ شماًسا كما یقول 

  .وصار أنسیموس الخادم النافع للخدمة. إیرونیموس

األولى إیجابّیة في تربیتھا ألوالدھا، ال تكف عن استخدام كل طاقاتھم للحیاة ھكذا كانت الكنیسة 
مع الرب والكرازة باسمھ، تقدم لكل إنسان، حسب مواھبھ، الخدمة المالئمة لحیاتھ ولمجد اللَّھ، 

  .سواء أكان شیًخا أو طفًال، رجًال أو امرأة، بتوًال أو أرملة

 في مقدمتھ عن الرسالة بعدما تلمس من خاللھا الحیاة  الفمالقّدیس یوحنا الذھبيأخیًرا یكتب . ٤
إنني أتمنى أن ألتقي مع من یبلغنا تاریخ الرسل، ال من جھة ما یكتبوه أو نطقوا بھ، بل [الرسولّیة 

أود أن أتعرف على بقّیة أحادیثھم بل وأكلھم وسیرھم وجلوسھم وعملھم الیومي ودخولھم 
فإننا بھذا تھتم عقولنا، ... بدقة لكي نمتلئ بالنفع من أعمالھمویقص علینا كل شيء ... ومسكنھم

  .]متصورة فضائلھم فتتأثر بھم وتزداد غیرة حتى تصیر إلى حال أفضل جًدا

  من ھو فلیمون؟

وعن أرخبس، ) ٩: ١كو(ُولد بكولوسي أو ربما نشأ فیھا، إذ قیل عن عبده أنھ من القاطنین فیھا 
  ).١٧: ٤و ك(غالًبا أنھ أیًضا من أھلھا 



ربما التقى بالرسول في أفسس، إذ جاء الرسول إلى كولوسي، وقد آمن على یدیھ، وإن كان 
  .ُرسم أسقًفا على كولوسي. البعض یرى أنھ آمن على یدي أبفراس تلمیذه

  مكان وزمان كتابتھا

  :كتبت من روما أثناء سجنھ األول مع رسالة كولوسي إذ

  ].١٠، ١[ذكر الرسول عن نفسھ أنھ أسیر . ١

  .]٢٢[تحدث عن رجائھ في الخروج من السجن، طالًبا أن یعد لھ مسكًنا . ٢

  .أنسیموس نفسھ ھو الذي أرسل الرسالة إلى كولوسي. ٣

بھذا . في الرسالة إلى كولوسياألشخاص الذین ذكر سالمھم في ھذه الرسالة ھم المذكورون . ٤
  .م٦٣  أو٦٢تكون قد كتبت من السجن األول حوالي سنة 

  :أقسامھا

   .٣ -  ١السالم الرسولي . ١

  .٧ - ٤محّبة الرسول لصدیقھ . ٢

  .٢١ - ٨طلب الرسول من أجل أنسیموس . ٣

  .٢٥ - ٢٢الختام . ٤

  رسالة بولس الرسول إلى فلیمون
  يالسالم الرسول. ١

  بولس أسیر یسوع المسیح وتیموثاوس األخ المحبوب والعامل معنا،"

  وإلي أبفّیھ المحبوبة، وأرخبس المتجّند معنا،

  .وإلى الكنیسة التي في بیتك

  ].٣-١" [نعمة لكم وسالم من اللَّھ أبینا، والرب یسوع المسیح

  :بل أسیًرا" رسوًال"في مقدمة ھذه الرسالة لم ُیدع بولس 

 ذلك بأنھ بھذا یثیر حنّو قلب فلیمون تجاه بولس، فیكون القّدیس یوحنا الذھبي الفمیعلل . ١
  .لكلمات صدیقھ األسیر قّوتھا وفاعلّیتھا

بدعوتھ ھذه یعلن مشاركتھ للعبد فیما یستحّقھ من أسر، فھو یشترك مع أنسیموس فیما یأنف . ٢
  !!منتھى الحب... الناس منھ



یقّدم لصدیقھ فرصة قبول أنسیموس ال بأمر رسولي إلزامي، بل بدافع الحب االختیاري، إنھ . ٣
  !ینصح ال یأمر، كي یكون إكلیل فیلمون أعظم

، ألن ھذا ھو عمل المشاركة مع ربنا یسوع أن یحتمل اإلنسان اآلالم یفتخر بولس بأسره. ٤
عظیم ھو لقب الرسول ھذا، فإنھ لم یذكر  [القّدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . واألتعاب معھ

إن أموًرا كثیرة جعلت منھ إنساًنا مرموًقا مثل اختطافھ !... سلطانھ أو قوتھ بل القیود والسالسل
فمن عادة المحّبین أن !... الثة، لكنھ لم یشر إلى ذلك بل استعاض عنھ بالسالسلإلى السماء الث

لیس للملك أن ! یتمّجدوا بما یتأّلمون بھ من أجل محبوبیھم أكثر من أن یتمّجدوا بما یتقّبلونھ منھم
  !] یتمّجد بتاجھ أكثر مما یتمّجد بھ بولس بقیوده

  إلى احتمال الخسارة والمتاعب التي لحقت منبھذا االفتخار یبعث الرسول في فلیمون الشوق
  !أنسیموس بفرح من أجل الرب 

یشرك القدیس بولس تالمیذه وزمالءه في الخدمة معھ، فنجده یكتب الرسالة باسمھ مع 
  .ولعّل فلیمون تعّرف علیھ في أفسس أو كولوسي". تیموثاوس األخ"

  :ستطاعفي إھداء السالم یعطي اھتماًما خاًصا بكل فرد قدر الم

یكتب إلیھ بدالة وكشریك معھ . "إلى فلیمون المحبوب والعامل معنا"یھتم بفلیمون، فیدعوه . ١
  .ورّبما كان قد سیم أسقًفا في ذلك الوقت" العامل معنا"في الخدمة إذ یدعوه 

، أي شریك معي في العمل الرسولي، ملتزم أن یسلك "العامل معنا"بل " ابني فلیمون"ال یدعوه 
  .سولّیة كخادٍم ناضٍجبروح ر

أو كما یرى " وإلى أبفیة المحبوبة"القّدیس یوحنا الذھبي الفم ویھتم بزوجتھ كما یقول . ٢
لكن الجمیل في األمر أن الرسول البتول وقد التھب قلبھ بمحّبة البشرّیة في . البعض أنھا أختھ

اء بمحبوبیھ، إذ تعلق قلبھ الرب، خاصة وأنھ قد كبر في السن ال یخّجل من أن یدعو الرجال والنس
  !بكل البشرّیة كان یود أن ینفق وُینفق من أجلھم

، فمع صغر سنھ ومع كونھ شماًسا أو رّبما كاھًنا، "أرخبس المتجّند معنا"یھتم بابن فلیمون . ٣
فھو . إنھ یشجعھ أن یحارب كجندي صالح. لكن الرسول یدرك أنھ متجّند معھ في ذات العمل

لرسول، بل ومع الكنیسة كلھا تحت قیادة ربنا یسوع، لیصارع الكل بقلٍب واحٍد متجّند مع بولس ا
  .ضد أجناد الشّر الروحّیة في السماوّیات أي إبلیس وجنوده

وھذه " وإلى الكنیسة التي في بیتك"وأخیًرا بعدما ذكر أقرباء فلیمون بأسمائھم عاد لیقول . ٤
 أنھ قد تاودوریطسویقول . عون في بیت فلیمونالكنیسة ھي جماعة المؤمنین الذین كانوا یجتم

  .صار بیتھ كنیسة بقیت أجیاًال

 أن من بین أعضاء الكنیسة من ھم عبید لفلیمون، لھذا كان الئًقا القّدیس یوحنا الذھبي الفمویقول 
  .أن یبحث عن أنسیموس العبد الھارب ویفرح بھ عندما یعود عضًوا فیھا

بدأ . م الرسولي، أي السالم اإللھي الموھوب لنا خالل رسلھ وكھنتھیختم الرسول افتتاحّیتھ بالسال
 تتذّكر نعمة اللَّھ الغافرة لنا القّدیس یوحنا الذھبي الفم حتى كما یقول ،"نعمة لكم": بالنعمة، قائًال



وبھذا . عن العشرة آالف وزنة فنتسامح نحن عن الوزنات القلیلة التي لنا لدى أمثال أنسیموس
  .م اإللھي إذ نتشّبھ بملك السالمنتأھل للسال

  ھمحّبة الرسول لصدیق. ٢

اعتاد الرسول أن یسلك بروح السید المسیح، لذا نجده قبل أن یأمر فلیمون بشيء یفیض علیھ 
إنھ یعطیھ قبل أن یأخذ منھ، یھبھ عطًفا قبلما  [:القّدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . بالحب

  .]ھ من أن یرفض لھ طلًباوبھذا یخّجل. یطالبھ بعطف أقل

  أشكر إلھي كل حین ذاكًرا إّیاك في صلواتي،"

  .سامًعا بمحبتك واإلیمان الذي لك نحو الرب یسوع ولجمیع القّدیسین

  لكي تكون شركة إیمانك فّعالة 

  ].٦-٤[" في معرفة كل الصالح الذي فیكم ألجاللمسیح یسوع

  : تي تتمّثل في اآلتيلقد كشف لھ عن أعماق محّبتھ الداخلّیة نحوه وال

وھما . وسط أتعابھ یتتّبع أخباره فیسمع عن إیمانھ بالرب یسوع، ومحّبتھ لجمیع القّدیسین. ١
أي اإلیمان الحّي الفعال، اإلیمان المشترك، أي . الركیزتان الّلتان علیھما ُتبني كل الحیاة المسیحّیة

  .ال بال تحریفإیمان الكنیسة الواحدة الجامعة الذي تتسّلمھ عبر األجی

إعجابھ بھ جعلھ یشكر إلھھ كل حین بسببھ، وھكذا تحّول السجن بما فیھ من آالم إلى خلوة یقّدم . ٢
  .فیھا الرسول التشّكرات والتسابیح هللا من أجل نعمھ على الكنیسة

ألن لنا فرًحا كثیًرا وتعزیة بسبب محّبتك، ألن : "لم یفرح بولس وحده بفلیمون، بل یقول. ٣
یا لعذوبة حب الكنیسة ووحدتھا، فإنھا تفرح . ]٧["  القّدیسین قد استراحت بك أیھا األخأحشاء

  .كثیًرا وتتعّزى بمحّبة رعاتھا ورعّیتھا ونمّوھم الروحي

 قائًال بأن القّدیسین أشبھ بأطفال مغرمین بحب والدیھم، فإذ القّدیس یوحنا الذھبي الفمویعّلق 
  . وحٍب، یفرحون وتستریح أحشاؤھم بھٍلذي یعمل بإیمانا" فلیمون"یشعرون بمحّبة أبیھم 

  سطلب الرسول من أجل أنسیمو. ٣

  :بعد ھذه المقّدمة الملتھبة حًبا، بدأ یطلب من أجل أنسیموس، وفي طلبھ یستخدم الحكمة فیقول لھ

  ].٨" [لذلك وإن كان لي بالمسیح ثقة كبیرة أن آمرك بما یلیق"

فبالمسیح ". بما یلیق"یبدأ الطلب بقوة، أنھ بالمسیح یقدر أن یتجاسر ال لیطلب بل لیأمر، لكنھ یأمر 
  .ُتنتزع الكلفة بین البشر، لكن المؤمن ال یأمر إال بما یلیق في الرب

  :أما سّر لیاقة الطلب بل األمر فھو

  أن المحّبة تلزم فلیمون بقبول أنسیموس. ١



  من أجل المحّبة أطلب بالحري،"

  إذ أنا إنسان ھكذا نظیر بولس الشیخ،

  .]٩" [واآلن أسیر یسوع المسیح

قضى ھذا األب المسن حیاتھ في .  ھنا تحمل السلطان الكھنوتي األبويPresbyterكلمة شیخ 
وتي لذا یتكّلم بحب كھن. خدمة الرب محتمًال اآلالم من أجل الكرازة، وھا ھو اآلن أسیر الرب

ال یقدر ھذا األب أن یصمت متى رأى فرصة لراٍع أو علماني أن یعمل خیًرا . أبوي مملوء خبرة
  . بل یطلب ذلك بالحري

ال یسمح لي الحب بالصمت، لھذا وضعت على  [:القّدیس أغناطیوس النورانيبھذا المعنى قال 
  .]عاتقي أن أنصحكم حتى یسلك جمیعكم مًعا حسب إرادة اللَّھ

  أنسیموس الجدیدمركز . ٢

تستند لیاقة الطلب ال على دالة بولس األبوّیة وشیخوختھ وآالمھ في الرب فحسب، بل وعلى ما 
ولده في أدق اللحظات، في . صار إلیھ أیًضا أنسیموس بعد اإلیمان والعماد، إذ صار ابنا لبولس

القّدیس یوحنا الذھبي وكما یقول . إنھ ابن الشیخوخة، ابن القیود. فترة شیخوختھ وفي أثناء سجنھ
 ولده أثناء معركة قاسیة، أثناء محاكمتھ من أجل الرب، لذلك فھو ابن مستحق الكرامة ولھ الفم

  .دالة أعظم

أطلب إلیك ألجل ابني أنسیموس الذي : " على قول الرسولالقّدیس یوحنا الذھبي الفمویعّلق 
  !، وال إلخماد غضبھ، بل لیبھجھ، إنھ لم یقل ھذا ألجل إخجال فلیمون]١٠ ["ولدتھ في قیودي

  !توبة أنسیموس وإیمانھ وعماده أثناء سجن بولس أمر مبھج ال لفلیمون وحده بل وللكنیسة كلھا

  سمات أنسیموس الجدیدة. ٣

الذي : "لم یقف األمر عند حدود صفتھ، إذ صار ابنا لبولس، لكن سماتھ ذاتھا تغّیرت إذ یقول عنھ
  .]١١ ["ھ اآلن نافع لك وليكان قبًال غیر نافع لك، ولكن

... إذ یعلن أنھ لم یكن قبًال نافًعا بالمّرة یخمد غضب فلیمون [:القّدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .]مؤكًدا أنھ قد صار مستحًقا للمدیح فعًال" سیكون نافًعا"ولیس " اآلن نافع: "وھا ھو یقول

الذي رددتھ، فاقبلھ : "إلى فلیمون قائًالإذ صار أنسیموس ھكذا، لھذا بعدما اختبره الرسول یرّده 
إنني لست أرّده بسلطان مني، فھذا ما لیس لي حق فیھ، لكنني أحسست . ]١٢ ["الذي ھو أحشائي

أرسلتھ إلیك لكي تتعّرف علیھ، فإن كنت . أنھ أحشائي ال أقدر أن استغني عنھ كأحشائي الداخلّیة
 تتلّمس حالوة حیاتھ الجدیدة، لھذا أسرعت قد ذقت منھ المرارة، وھو غیر مؤمن، فمن حقك أن

  .برّده إلیك

فقد اعتاد بولس في سجنھ أن یرسل غیر أن قولھ رّددتھ، ال یعني أنھ أعاده بغیر إرادة أنسیموس، 
  .)٨-٧: ٤، كو ٢٥: ٢في (تالمیذه إلى الكنائس 

  .لكي یصنع الخیر اختیاًرا ولیس كرًھا. ٤



  الذي كنت أشاء أن أمسكھ عندي،"

  . یخدمني عوًضا عنك في قیود اإلنجیللكي

  ولكن بدون رأیك لم أرد أن أفعل شیًئا، 

  ".]١٤-١٣[لكي ال یكون خیرك على سبیل االضطرار، بل على سبیل االختیار 

ھكذا یتمّثل . كراٍع صالح ال یفوِّت الفرصة على فیلمون أن یعفو عن أنسیموس بإرادتھ واختیاره
 إنساًنا على فعل الخیر، بل یعطیھ مع حرّیة اإلرادة إمكانّیة اإلرادة بولس بسّیده، إذ ال یلزم الرب

إنھ بنعمتھ یسندنا ویعیننا ویبدأ . الصالحة والعمل الصالح، حتى متى أراد وعمل باختیاره یتكّلل
  .معنا الطریق ویسیر معنا ویكمّلھ معنا، دون أن یلزمنا على ذلك قھًرا

  .إدراك حكمة اللَّھ فیما حدث. ٥

رك أوالد اللَّھ أن حیاتھم ھي مجموعة فرص، یقّدمھا اللَّھ لالنتفاع منھا، فیلیق بفلیمون أن یسأل ید
  :یجیب الرسول لماذا سمح اللَّھ أن یسرقھ أنسیموس ویھرب؟: نفسھ

  ألنھ رّبما ألجل ھذا افترق عنك إلى ساعة، "

  . لكي یكون لك إلى األبد

  . ال كعبد فیما بعد بل أفضل من عبد

  ا محبوًبا، وال سّیما إليّ، أًخ

   .]١٥-١٤ ["فكم بالحري إلیك والرب جمیًعا

حّول اهللا ھروب أنسیموس إلى فرصة لینتقل من حال العبودّیة الزمنّیة ویرتبط مع فلیمون سّیده 
فیصیر لفلیمون إلى األبد، ال تفرقھ . مملوءة حًبابرباط أبدي، ال في عالقات زمنّیة بل في أخّوة 

  .عنھ أحداث أو حتى الموت

إنفصل إلى حین من حال العبودّیة لفلیمون، لیرتبط ال مع فلیمون وحده بل ومع القدیس یولس 
". افترق عنك: "بل یقول" ھرب"ومع الرب نفسھ؛ ویراعي الرسول مشاعر أنسیموس، فال یقول 

  :  النتیجة التالیةنا الذھبي الفمالقّدیس یوحھنا یخرج 

  ... إن كّنا سادة فیلیق بنا أالَّ نیأس من خدمنا، فنقسو علیھم بشّدة، بل نتعّلم العفو عن إساءاتھم[

  .كذلك لم یخجل بولس من أن یدعو العبد ابنھ وأحشاءه وأخاه ومحبوبھ، فیلیق بنا أالَّ نخجل منھم

لیرى كیف كّرمنا ...  من أن یدعونا نحن عبیده إخوتھولماذا أقول بولس؟ فإن رب بولس لم یخجل
فدعانا عبیده وإخوتھ وأصدقاءه ووارثین معھ، وأننا نظھر بجواره، وُنحسب عاملین معھ، بل أن 

  !]اسمع وارتعد! السّید نفسھ یعمل لیكون عبًدا

  . بولس یفي عنھ. ٦



  ].١٧[ "فإن كنت تحسبني شریًكا فاقبلھ نظیري"

 دون أن یرد إلیك ما قد سرقھ Kس كأنھ نفسي، لذلك أطلب إلیك أن تقبلھ إلیكإنني أحسب أنسیمو
فإذ حسبتھ شریكي في اإلیمان، فإنني أقبل أن أكون شریًكا في إیفاء ما علیھ  .منك أو ظلمك فیھ

إذ .  ضامًنا لھ وموفًیا لك ما علیھKإنھ نظیري فاحسبني عوًضا عنھ. حتى في فترة ما قبل إیمانھ
  .]١٨" [ إن كان قد ظلمك بشيء، أو لك علیھ دین، فاحسب ذلك علّيثم": یقول

" أنا بولس كتبت بیدي أنا أوفي، حتى ال أقول لك إنك مدیون لي بنفسك أیًضا"ھذا التعّھد أكید إذ 
فمع أنك مدین لي بحیاتك، إذ عرفتك طریق الحیاة، لكنني أتعھد أن أفي لك بكل ما ظلمك ]. ١٩[

  .بھ أنسیموس

  ح قلب الرسول بفلیمون نفسھلیفر. ٧

أخیًرا یقدم الرسول ھذا الدافع الذي یجعل من طلب الرسول أمًرا معقوًال، وھو أنھ یرید أن یفرح 
یرید أن یبتھج بھ في . بفلیمون حین یرى ثمره المتزاید ومحّبتھ الفائقة حتى للعبد اللص الھارب

  .الرب بتنفیذه لوصایا الرب

إذ أنا واثق بإطاعتك . ٢٠أرح أحشائي في الرب . ح بك في الربنعم أیھا األخ لیكن لي فر"
  ".]٢١[كتبت إلیك عالًما أنك تفعل أیًضا أكثر مما أقول 

  مالختا. ٤

  ومع ھذا أعدد لي أیًضا منزًال، ألنني أرجو أنني بصلواتكم سأوھب لكم،"

  .یسّلم علیك أبفراس المأسور معي في المسیح یسوع

  . لوقا العاملون معيومرقس وأرسترخس ودیماس و

  .]٢٥-٢٢" [نعمة رّبنا یسوع المسیح مع روحكم آمین

  :یختم الرسول رسالتھ المتأّججة بالحب باآلتي

یطلب إعداد منزل لھ، وكأنھ ال ینتظر رًدا في أمر أنسیموس إذ یثق في طاعة فلیمون ومحّبتھ، . ١
  .لیھلكنھ یرجو بصلواتھ أن یھبھ اللَّھ الخروج من السجن، فیحضر إ

یقدم لھ سالم الخدام العاملین معھ، ولعّلھ في ذكرھم استشفاع بھم في أمر أنسیموس، كما یحمل . ٢
وحدة الكنیسة الجامعة ومحّبة الخدام لبعضھم البعض، ومساندتھم لبعضھم البعض في الخدمة 

  : وھم

. سیح یسوع السجن بل في المیدعوه المأسور معھ ال في). ١٢: ٤كو (راجع تفسیر : أبفراس. أ
ھذا السجن لیس من أجل بولس، وال یشغلھم في شيء، بل یذكرھم . قبل أن ُیسجن مع الرسول

  .بقبولھم نیر المسیح ومحّبتھم ألسر الرب العذاب

  . أنھ مار مرقس اإلنجیلإیرونیموس القدیسیقول عنھ : مرقس. ب



  .أرسترخس. ج

  .)٩: ٤ تي٢(الذي ترك بولس في أسره الثاني : دیماس. د

  .اإلنجیلي كاتب أعمال الرسل: لوقا. ھـ

إنھ ختم رسالتھ بصالة التي ھي أعظم شيء نافع،  [القّدیس یوحنا الذھبي الفمأخیًرا یقول . ٣
ھذه النعمة التي ". آمین. نعمة رّبنا یسوع المسیح مع روحكم"، إذ قال ]والتي ھي حیاة أرواحنا

 حًبا نحو الجمیع، وھي التي تربط المؤمن یمنحھا ربنا یسوع، والتي تعمل في القلب، فیمتلئ
بالرب یسوع مصدر حیاتھ، وتربطھ مع إخوتھ في وحدانّیة الروح برباط عائلي سماوي، وھي 
التي تسند الراعي والرعّیة في كل عمل صالح لھذا بدأ بھا الرسول سالمھ االفتتاحي وختم بھا 

  .رسالتھ

وكتاباتنا وصمتنا وأعمالنا وكل تصرفاتنا، إذ لیعطنا الرب أن نستند على نعمتھ في أحادیثنا 
  .بدونھا ال یتقدس عمل ما

   بولس اسیر یسوع المسیح و تیموثاوس االخ الى فلیمون المحبوب و العامل معنا١
   و الى ابفیة المحبوبة و ارخبس المتجند معنا و الى الكنیسة التي في بیتك٢
   نعمة لكم و سالم من اهللا ابینا و الرب یسوع المسیح٣
   اشكر الھي كل حین ذاكرا ایاك في صلواتي٤
   سامعا بمحبتك و االیمان الذي لك نحو الرب یسوع و لجمیع القدیسین٥
   لكي تكون شركة ایمانك فعالة في معرفة كل الصالح الذي فیكم الجل المسیح یسوع٦
  یة بسبب محبتك الن احشاء القدیسین قد استراحت بك ایھا االخ الن لنا فرحا كثیرا و تعز٧
   لذلك و ان كان لي بالمسیح ثقة كثیرة ان امرك بما یلیق٨
 من اجل المحبة اطلب بالحري اذ انا انسان ھكذا نظیر بولس الشیخ و االن اسیر یسوع المسیح ٩

  ایضا
   اطلب الیك الجل ابني انسیمس الذي ولدتھ في قیودي١٠
  لذي كان قبال غیر نافع لك و لكنھ االن نافع لك و لي ا١١
   الذي رددتھ فاقبلھ الذي ھو احشائي١٢
   الذي كنت اشاء ان امسكھ عندي لكي یخدمني عوضا عنك في قیود االنجیل١٣
 و لكن بدون رایك لم ارد ان افعل شیئا لكي ال یكون خیرك كانھ على سبیل االضطرار بل ١٤

  على سبیل االختیار
  النھ ربما الجل ھذا افترق عنك الى ساعة لكي یكون لك الى االبد ١٥
 ال كعبد في ما بعد بل افضل من عبد اخا محبوبا و ال سیما الي فكم بالحري الیك في الجسد و ١٦

  الرب جمیعا
   فان كنت تحسبني شریكا فاقبلھ نظیري١٧
   ثم ان كان قد ظلمك بشيء او لك علیھ دین فاحسب ذلك علي١٨
  ا بولس كتبت بیدي انا اوفي حتى ال اقول لك انك مدیون لي بنفسك ایضا ان١٩
   نعم ایھا االخ لیكن لي فرح بك في الرب ارح احشائي في الرب٢٠
   اذ انا واثق باطاعتك كتبت الیك عالما انك تفعل ایضا اكثر مما اقول٢١
   و مع ھذا اعدد لي ایضا منزال الني ارجو انني بصلواتكم ساوھب لكم٢٢
   یسلم علیك ابفراس الماسور معي في المسیح یسوع٢٣
   و مرقس و ارسترخس و دیماس و لوقا العاملون معي٢٤
  م نعمة ربنا یسوع المسیح مع روحكم امین الى فلیمون كتبت من رومیة على ید انسیمس الخاد٢٥



 


