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  رسالة بولس إلى فيلمون
  مقدمةال

. آان فيلمون عضًوا بارًزا في آنيسة آولوسي، وله عبد اسمه ُأونسيُمس، هرب من سيده فالتقى ببولس في السجن
ولما هداه بولس إلى اإلیمان بالمسيح آتب هذه الرسالة إلى فيلمون یناشده فيها أن یصفح عن عبده العائد إليه 

  .  بل آأخ في المسيحویقبله عنده، ال آعبد صفح عنه،
  مضمون الرسالة

  ) ٣-١. (مقدمة. ١
  ) ٧-٤. (امتداح فيلمون. ٢
  ) ٢٢-٨. (مناشدة فيلمون. ٣
  )٢٥-٢٣. (خاتمة . ٤
  
  

  تحية
  ١الفصل 

ِمْن بوُلَس َسجيِن الَمسيِح َیسوَع وِمْن أخينا ١
تيموثاُوَس إلى ِفـيِلموَن، َعزیِزنا وَرفيِقنا في الَعَمِل، 

وإلى الَكنيَسِة التي َتجَتمُع في َبيِتَك، وإلى ُأخِتنا 2
عَليُكُم النِّعَمُة 3. أْبِفـيََّة وإلى َرفيِقنا في الِجهاِد أْرِخبَُّس

  . والسَّالُم ِمَن اِهللا أبـينا وِمَن الرَّبِّ َیسوَع الَمسيِح

  محبة فيلمون وإیمانه
على ما 5َك في َصَلواتي َشَكرُت إلهي ُآلَّما َذَآرُت4

َبَلَغني ِمْن إیماِنَك وِمْن َمَحبَِّتَك ِللرَّبِّ َیسوَع وِلَجميِع 
داِعًيا أْن تكوَن ُمشاَرآُتَك في 6اإلخَوِة الِقدِّیسيَن، 

اإلیماِن َسبـيًال إلى إظهاِر ُآلِّ ما َنقِدُر عَليِه ِمْن َخيٍر 
وري وَعزائي وَآْم آاَن ُسر7. ألجِل الَمسيِح

َعظيَميِن بَمَحبَِّتَك أیُّها األُخ، ألنََّك أنَعشَت ُقلوَب 
  . اإلخَوِة الِقدِّیسيَن

  بولس یتشّفع ألونسيمس
لذِلَك، فَمَع أنَّ لي ُآلَّ الُجرَأِة في الَمسيِح أن آُمَرَك 8

سِم  َدَك بافإنِّي آَثْرُت أْن ُأناِش9ِبما َیِجُب عَليَك، 
الَمحبَِّة، أنا بوُلَس الشَّيَخ الَكبـيَر والسَّجيَن اآلَن ِمْن 

بني أوِنسيُمَس الذي  في أمِر ا10أجِل الَمسيِح َیسوَع، 
وآاَن فيما 11وَلدُتُه في اإلیماِن وأنا في السِّجِن، 

  . َمضى َغيَر ناِفـٍع لَك، فصاَر اليوَم ناِفًعا لَك ولي

وُآنُت ُأِحبُّ أْن 13أُردُّه إَليَك، أُردُّ َقلبـي َنفَسُه، 12
ُأبقَيُه ُهنا َمعي ليخِدَمني َبَدًال ِمنَك وأنا َسجيٌن ِمْن 

ولكنِّي ال ُأریُد أْن أعَمَل شيًئا ِمْن 14أجِل الِبشاَرِة، 
ُدوِن ِرضاَك لَيكوَن هذا اإلحساُن ِمنَك َطوًعا ال 

  . َقسًرا
بَتَعَد َعنَك َبعَض الَوقِت لَيعوَد  َس اولَعلَّ أوِنسيُم15

ال لَيكوَن َعبًدا َبعَد اليوِم، َبْل أفَضَل 16إَليَك لألَبِد، 
وهَو أٌخ َحبـيّب . ِمْن َعبٍد، أي أًخا حبـيًبا في الَمسيِح

إليَّ، فَكم باألحرى إَليَك أنَت، َسواٌء آَعبٍد في الَجَسِد 
  . أو آأٍخ في الرَّبِّ

قَبْلُه  حَسُبني َشریًكا َلَك في اإلیماِن، فافإْن ُآنَت َت17
وإْن آاَن أساَء إَليَك في شيٍء وآاَن 18. آما َتقَبُلني

وأنا بوُلَس ُأوفي، 19. حُسْبُه عَليَّ لَك عَليِه َدیٌن، فا
وهذا أآُتُبُه ِبَخطِّ َیدي، وال أقوُل لَك أنَت َمدیٌن لي 

إليَّ في الرَّبِّ نعم، یا أخي، أحِسْن 20. ِبَنفِسَك ُآلِّها
  . وأنِعْش قلبـي في الَمسيِح

ولي ِثَقٌة، وأنا أآُتُب إَليَك، بأنََّك سُتَلبِّــي َطَلبـي، 21
. َبْل أنا على َیقين أنََّك سَتعَمُل أآَثَر ِمّما أطُلُب ِمنَك

حُجْز لي مكاًنا إلقاَمتي، ألنِّي  وما عدا ذِلَك فا22
  . ُكم فَيُردَّني إَليُكمأرجو أْن َیسَتجيَب اُهللا لَصَلواِت

  تحيات ختامية
ُیَسلُِّم عَليَك أَبْفراُس السَّجيُن َمعي في سبـيِل 23

وَمرُقُس وأِرْسَترُخُس وِدیماُس 24الَمسيِح َیسوَع، 
  . ولوقا ِرفاقي في الَعَمِل

. ِلَتُكْن ِنعَمُة الرَّبِّ َیسوَع الَمسيِح مَع ُروِحُكم25
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