
  ِرسالَةُ بولُس الرسوِل إىلِ فليمونَ
وإىل أبفيةَ املَحبوبِة، وأرِخبس 2بولُس، أسري يسوع املَسيِح، وتيموثاوس األخ، إىل ِفليمونَ املَحبوِب والعاِمِل معنا، 1

يِتكِة الَّيت يف بِد معنا، وإىل الكَنيسنجاِهللا أ3: املُت ِمن ةٌ لكُم وسالماملَسيِحِنعم سوعي ببينا والر.  
  شكر وصالة من أجل فليمون

ساِمعا مبحبِتك، واإلمياِن الَّذي لك نحو الرب يسوع، وجلميِع 5أشكُر إهلي كُلَّ حٍني ذاِكرا إياك يف صلَوايت، 4
 ،يسنيعِرفَِة كُلّ ال6الِقدالَةً يف مفع ِركَةُ إمياِنكتكونَ ش لكَيسوعالِح الَّذي فيكُم ألجِل املَسيِح يا 7. صحألنَّ لنا فر

ها األخأي بك تراحقد است يسنيألنَّ أحشاَء الِقد ،ِتكبحِب مبةً بسا وتعزيكثري.  
  التماس بولس من أجل أنسيمس

8 ،ليقمبا ي كرةٌ أنْ آم9لذلك، وإنْ كانَ يل باملَسيِح ِثقَةٌ كثريِمن باحلَري ِة، أطلُببإذ أنا إنسانٌ هكذا - أجِل املَح 
ّ أطلُب إلَيك ألجِل ابين أُِنسيمس، الَّذي ولَدته يف قُيودي، -نظري بولُس الشيِخ، واآلنَ أسري يسوع املَسيِح أيضا 

الَّذي 13. فاقبله، الَّذي هو أحشائي. لَّذي رددتها12الَّذي كانَ قَبالً غَري ناِفٍع لك، ولكنه اآلنَ ناِفع لك ويل، 11
ولكن بدوِن رأِيك مل أُِرد أنْ أفعلَ 14كُنت أشاُء أنْ أُمِسكَه ِعندي لكَي يخِدمين ِعوضا عنك يف قُيوِد اإلجنيِل ، 
ألنه ربما ألجِل هذا افترق عنك 15. تياِرشيئًا، لكَي ال يكونَ خريك كأنه على سبيِل اِلاضِطراِر بل على سبيِل اِلاخ

أخا محبوبا، وال سيما إلَي، فكم : ال كعبٍد يف ما بعد، بل أفضلَ ِمن عبٍد16إىل ساعٍة، لكَي يكونَ لك إىل األبِد، 
ثُم إنْ كانَ قد ظَلَمك 18. بله نظرييفإنْ كُنت حتِسبين شريكًا، فاق17! باحلَري إلَيك يف اجلَسِد والرب مجيعا

ذلك علَي فاحِسب ،ينعلَيِه د يٍء، أو لكدي19. بشبي بتكت ديونٌ يل . أنا أويف: أنا بولُسم كإن ى ال أقولُ لكحت
  أِرح أحشائي. نعم أيها األخ، ليكُن يل فرح بك يف الرب20. بنفِسك أيضا

 
 .إذ أنا واِثق بإطاعِتك، كتبت إلَيك، عاِلما أنك تفعلُ أيضا أكثَر ِمما أقول21ُ. الربيف 

 .ومع هذا، أعِدد يل أيضا مِرتالً، ألني أرجو أنين بصلَواِتكُم سأوهب لكُم22

  حتيات ختامية
23سوععي يف املَسيِح يم املأسور فراسأب علَيك لِّمسعي24، يولوقا العاِملونَ م دمياسو سرخوأِرست رقُسوم .
25املَسيِح مع روِحكُم سوعنا يبةُ رِنعم .آمني .  


