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1 ١٤:١ فِلِيمُون

فِلِيمُون إلَى ُ الرَِّسالَة

فِلِيمُونَ إلَى تِيمُوثَاوَُس، أِخينَا وَمِْن المَِسيِح، يَسُوعَ لِأجِْل المَسُجوِن بُولَُس مِْن ُجَاهِد١١ِ الم َس ُّ وَأرِخب ةَ، َّ أبْفِي ِ بَة َحبُو الم الُأخِت وَإلَى ٢ مَعَنَا. وَالعَامِِل َحبُوِب الم َصدِيقِنَا
وَمَِن أبِينَا ِ اللّٰه مَِن وََسلَامٌ ٌ نِعْمَة لـَكُْم لِتَكُْن ٣ بَيْتَِك. فِي َتجْتَمُِع َّتِي ال ِ الـكَنِيسَة وَإلَى مَعَنَا،

المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ الر

وَإيمَانُه فِلِيمُونَ ُ ة َّ َمحَب
وَإيمَانَِك: تَِك َّ بِمََحب أسمَُع نِي َّ لِأن ٥ َصلَوَاتِي، فِي ذَكَرْتَُك مَا َّ كُل دَائِمًا أجْلَِك َمِْن اللّٰه ُ أشكُر أنَا ٤
الَّذِي يمَانَُك إ َ يَقُودَك أْن وَُأَصلِّي ٦ ِس. المُقَّدَ ِ اللّٰه َشعِْب َمِيِع ِلج تَِك َّ وََمحَب يَسُوعَ، ّبِ َّ بِالر يمَانَِك إ
َشعَرُْت لَقَْد ٧ المَِسيِح. فِي ـِكُهَا نَمتَل َّتِي ال ِ اِلحَة الّصَ الأْشيَاءِ كُّلَ تَْفهَمَ أْن إلَى مَعًا، فِيهِ ُ نَشتَرِك
بَِك انتَعَشَْت قَدِ ِسينَ المُقَّدَ المُؤمِنِينَ قُلُوَب لِأّنَ تَِك، َّ َمحَب بِسَبَِب عَظِيمَينِ وَتَْشِجيٍع بِفَرٍَح

الأُخ. هَا أّيُ

كَأخ ُأنِِسيمَُس اقبَْل
َ هُو مَا تَْفعََل بِأْن آمُرَكَ لـِكَي المَِسيِح فِي َ الكَامِلَة َ الجُرأة أمتَلُِك نِي َّ أن وَمََع لِذَلَِك، ٨
جُُل َّ الر بُولُُس أنَا فَهَا ةِ. َّ َحَب الم أَساِس عَلَى بِرِفٍْق مِنَْك أطلَُب أْن ُل ُأفَّضِ نِي َّ أن ا إلَّ ٩ مُنَاِسٌب،
ُأنِِسيمَُس ابْنِي ِبخُُصوِص إلَيَْك أكتُُب ١٠ المَِسيِح، يَسُوعَ ِ ِخْدمَة وََسجـِينُ ، ّنِ الّسِ فِي ُ الـَكبِير
لَيَْس نَافٌِع َ فَهُو الآنَ ا أمَّ لََك، نَافِعًا قَبُْل مِْن يَكُْن لَْم َ فَهو ١١ الّسِْجِن. فِي وَأنَا ُ وَلَدْتُه الَّذِي
أوَدُّ أنَا ١٣ إلَيَْك. قَلْبِي ُأرِسُل ُ وَمَعَه ً ِيَة ثَان إلَيَْك ُ ُأرِسلُه أنَا وَهَا ١٢ أيًْضا. لِي بَْل فَقَْط، لََك
أْن أرغَْب لَْم لـَِكنِّي ١٤ البِشَارَةِ. نَشْرِ بِسَبَِب دٌ َّ مُقَي وَأنَا يُسَاعِدَنِي لـِكَي مَعِي هُنَا ُ ُأبقِيَه أْن
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ُ تَعْمَلُه بَْل َصوَاٌب، َ هُو مَا لِعَمَِل ا ًّ مُضطَر تَكُونُ لَا وَهَكَذَا مُوافَقَتَِك، دُوِن مِْن َشيْئًا أفعََل
ةِ. َّ الحُر بِإرَادَتَِك

لَيَْس لـَِكْن ١٦ الأبَدِ. إلَى الآنَ ُ ه تَْستَرِدَّ لـِكَي قَِصيرٍ، لِوَقٍْت ُأنِِسيمُُس تَرَكََك مَا َّ ُب ر ١٥
َك َّ لـَِكن َكثِيرًا، ُ ه ُّ ُأِحب أنَا بًا. َمحبُو أخًا أْي عَبْدٍ، مِْن أفَْضَل بَْل بَعْدُ، فِيمَا عَبْدًا ِ بِاعتِبَارِه

. ّبِ َّ الر فِي كَأٍخ بَْل فَقَْط كَإنْسَاٍن لَا ا، ِجّدً َ أْكثَر ُ ه ُّ ُتحِب
َستُرَّحُِب ُكنَْت لَوْ َكمَا ِ بِه تُرَّحَِب أْن أْرُجو ا، َحّقً لََك يكًا شَرِ تَعْتَبِرُنِي ُكنَْت فَإْن ١٧
أنَا. عَلَيَّ ُ دَينَه فَاْحِسْب بِشَيءٍ، لََك مَديُونًا كَانَ أْو إلَيَْك، أخطََأ كَانَ وَإْن ١٨ بِي.

يَدِي: ِبخَّطِ هَذَا إلَيَْك أكتُُب بُولُُس، أنَا ١٩
أِخي، يَا نَعَْم ٢٠ ِنَْفِسَك! ب لِي مَديُوٌن أنَْت َك َّ بِأن َ ُأذَكِّرَك لِأْن دَاِعيَ وَلَا دَينَهُ. َسُأوفِي أنَا
َك َّ بِأن أثُِق نِي َّ أن وَبِمَا ٢١ المَِسيِح. فِي قَلْبِي أنعِْش . ّبِ َّ الر فِي لِي نَافِعًا تَكُونَ أْن يدُكَ ُأرِ
مِنَْك. ُ أطلُبُه ا َّ مِم َ أْكثَر َستَْفعَُل َك َّ بِأن أْعرُِف وَأنَا الرَِّسالَةَ، ِ هَذِه إلَيَْك أكتُُب َستُطِيعُنِي،
ً استِجَابَة إلَيكُمُ َجِيءِ الم مَِن َن أتَمَّكَ أْن أْرُجو نِي َّ لِأن لِلإقَامَةِ، مَكَانًا لِي تُعِّدَ أْن أْرُجو َكمَا ٢٢

لَِصلَوَاتِكُْم.

خَاتِمَة
مَْرقُُس وَكَذَلَِك ٢٤ يَسُوعَ. المَِسيِح لِأجِْل مَعِي المَسُجونُ أبَْفرَاُس عَلَيَْك ُ يسَلِّم ٢٣

مَعِي. َيخْدِمُونَ الَّذِيَن وَلُوقَا وَدِيمَاُس وَأرِْستَرُْخُس
رُوِحكُْم. مََع المَِسيِح يَسُوعَ ّبِ َّ الر ُ نِعْمَة لِتَكُْن ٢٥
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