
 أبونــا داود لمعـــــي  -رسالة بولس الرسول إلى فليمون                                                                                               1إصحاح     
 

1 

 

 الرسالة إلى فليمون  

 **المقدمة : 

روما ضمن أربع رسايل بعتهم واحدة ألفسس وواحدة لفيلبي وواحددة لوولوسدي   كتبها معلمنا بولس من سجن  الرسالة دي -

ودى الرسالة الوحيدة إلي شخص أسمه )) فليمون (( فليمدون كدان يعتقدد أكده كدان فدايو فدي كولوسدي وكدان شدخص  ندي            

 ميذ بولس الرسول اللى آمنوا بربنا يسوع فلي أيديه.ويعتبر تلميذ من تال

الرسالة دى فبارة فن إصحاح واحد ومرتبطة بحياة شخص واحد او قصة شخص واحد تائب فتعتبر رسالة فدي التوبدة أو    -

يودون   رسالة في الخدمة أو رسالة في العمل الفردى، ازاى بولس الرسول البطرك أو األسقف أو الرسول بتاع الونايس كلهدا 

مهتم بحياة شخص إلى هذة الدرجة و ازاى الروح القدس يختار أن الرسالة دى تتحط ضمن كتب العهد الجديدد فادان تودون    

 شهادة فلي قيمة كل كفس مهما كاكت .

الحواية مرتبطة باخص اسمة أكسيمس، أكسيمس دة كان فبد لفليمون وبعددين سدرقة منعدرفو كدوع السدرقة وهدر  مدن         -

ن اتمسك كهار  أوكسارق و اتسجن في روما وجة سجنة جنب سجن معلمنا بولس الرسول و بولس الرسدول  فليمون وبعدي

اللى كان بيوصي في رسايلة صلوا لي فاان يعطى لي كالم فند افتتداح الفدم هدو بيقدول الودالم دة وهدو فدي السدجن كدان مدن           

 ضمن اللى امنوا فلى ايدية جوا السجن هو أكسيمس.

واتعمد في السجن كان هايخرج من السجن بعد اكتهاء فترة سجنة، فبولس أصر أن أكسيمس الزم يرجدع   لما أكسيمس آمن -

لسيدة فليمون فاان توتمل توبتة، الموقف دة كان موقف ممون يتسبب في قتل أكسيمس ألن السيد كان من حقدة فدي الد من    

قل فقا  شديد، لون بدولس ألكدة أ  روحدي فداهم يعندى أيدة       دة أكة يعدم أو يقتل العبد الهربان إذا كان سرق أو يعاقبة فلى األ

التوبة توتمل كان فاي ة يرجع لسيدة فليمون ويخدمة و يعتذر فدن الللدط اللدى فملدة و يحداول كمدان يدرد قيمدة السدرقة اللدى           

 فملها.
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ويدردة مدرة أىدرى،    فالرسالة كلها فبارة فن جوا  من بولس الرسول إلى فليمون فاان يخلي فليمون يقبل أكسيمس العبدد  

وكأن الرسالة دى بتتعامل مع أىطر قضايا المجتمع في ال من األوالكى فدي القدرن األول هدى قضدية العبوديدة، يمودن الدبع         

يقول ليه المسيح له المجد موسرش كظام األستعباد ودة كظام  ير مقبول مسديحيا؟   يردر حيداة النداس ولمدا تليدر حيداة النداس         

 سهم يرفضوا كظام العبودية و ينتهى كظام العبودية في زمن بسيط بعد اكتاار المسيحية في العالم .كان دة كافي أن هم بنف

 

 ** األصحاح األول :

 َمَعَنا، َواْلَعاِمِل اْلَمْحُبوِب ِفِليُموَن ِإَلى اأَلُخ، َوِتيُموَثاُوُس اْلَمِسيِح، َيُسوَع َأِسرُي ُبوُلُس، - 1

ميحدبو أبددا؟    أسدير يسدوع المسديح   عاة تيمثاوس كمان في كفس السجن، بولس لما يقدول  معنى كدة بولس كان مسجون وم -

كأكة شدر  ليدة أكدة مأسدور مدن       أسير يسوع المسيحيقول اسير روما و ال أسير كيرون وال أسير بسبب اليهود إكما دة يقول 

 ل هو أسير المسيح كفسة كإلهه و حياته.أجل المسيح و كأكة بيقولها بطريقة فلسفية فميقة أكة قبل ما يوون أسير في سالس

  :َمَعَنا َواْلَعاِمِل اْلَمْحُبوِ  ِفِليُموَن ِإَلى اأَلُخ، َوِتيُموَثاُوُس اْلَمِسيِح، َيُسوَع َأِسيُر ُبوُلُس، -

ريخ بيقدول  معنى كدة أن فليمون أحدد الخددام والتدا    العامل معنا،الرسالة لفليمون بيسمية المحبو  ألكه تلميذ محبو  فنده و 

 إن فليمون ده أصبح أسقف بعدها بفترة.

 :َبْيِتَك ِفي الَِّتي اْلَكِنيَسِة َوِإَلى َمَعَنا، اْلُمَتَجنِِّد َوَأْرِخبَُّس اْلَمْحُبوَبِة، َأْبِفيََّة َوِإَلى - 2

  اللالب زوجته. في : اْلَمْحُبوَبِة َأْبِفيََّة َوِإَلى -

 :  البا؟ أبنه. َعَناَم اْلُمَتَجنِِّد َوَأْرِىبَُّس -

 : معناها أكه له دور في الخدمة، بيسميها بولس في رسالتة لتيموثاس ىدمة الجندية. َمَعَنا اْلُمَتَجنِِّد -

 بردة دى معنى بولس بيوررة إكة البيت يبقي كنيسة و إن بيوت القديسين أقر  إلى الونائس . :َبْيِتَك ِفي الَِّتي اْلَوِنيَسِة َوِإَلى -

 .اْلَمِسيِح َيُسوَع َوالرَّبِّ َأِبيَنا اهلِل ِمَن َوَساَلٌم َلُكْم ِنْعَمٌة - 3

 اْلَمِسيِح َيُسوَع َوالرَّ ِّ َأِبيَنا اهلِل ِمَن َوَساَلٌم َلُوْم ِكْعَمٌةالتحية الماهورة من بولس للاعب أو لول شخص يقابله :  -
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 َصَلَواِتي، ِفي ِإيَّاَك َذاِكًرا ِحنٍي ُكلَّ ِإهِلي َأْشُكُر - 4

كل رسائل بولس تقريبا؟ بتبدأ بالاور بالر م أكة ظروفة تبدو قاسية و األالم كثيرة لون حياتة ال تخلو من الادور ابددا؟، فادان    

كدة يوصينا و يقول اشدوروا كدل حدين، ومدو بدس بيادور فلدى حياتدة و اوضدافة وىدمتدة وإكمدا بيادور كمدان فلدى احدوال                

 الناس اللى حواليه..

: بردة يعلمنا إكنا كذكر بعضنا بع  في صدلواتنا بلسدان الادور أوبلسدان      َصَلَواِتي ِفي ِإيَّاَك َذاِكر؟ا ِحيٍن ُكلَّ ِإلِهي َأْشُوُرول: فيق 

  الطلب .

 اْلِقدِّيِسنَي، َوِلَجِميِع َيُسوَع، الرَّبِّ َنْحَو َلَك الَِّذي َواإِلمَياِن ِبَمَحبَِّتَك، َساِمًعا - 5

ينبهنا أن المحبة الزم يوون لها سمعة يعنى المحبة مو مجدرد شدعور وال كلمدات إكمدا المحبدة دى       ِبَمَحبَِّتَك َساِمع؟ا لما يقوله:

Actions         و أفعال و توصل لول الناس و تبقي محبة حقيقية، بردة اإليمان لده سدمعة ألن إيمدان بددون أفمدال ميدت فاإليمدان

 في كل تعامالته .  بيبان في مواقف اإلكسان وحياتة وفطاؤة و

 : اْلِقدِّيِسيَن َوِلَجِميِع َيُسوَع، الرَّ ِّ َكْحَو َلَك الَِّذي َواإِليَماِن ِبَمَحبَِّتَك، َساِمع؟ا -

المحبة و اإليمان دول فالقة بينا و بين ربنا و ايضا؟ فالقة بينا و بين الناس، و القديسين يقصد بيها فادة؟ في القدرن األول   -

سة و إن كاكت تؤىدذ ايضدا؟ فلدى القديسدين حتدى المنتقلدين مدنهم ألن أحندا فنددكا الونيسدة كنيسدة واحددة و كدل              كل شعب الوني

 األرواح مرتبطة ببع  جوة المسيح .

 .َيُسوَع اْلَمِسيِح أَلْجِل ِفيُكْم الَِّذي الصَّاَلِح ُكلِّ َمْعِرَفِة ِفي َفعَّاَلًة ِإمَياِنَك َشِرَكُة َتُكوَن ِلَكْي - 6

الذى  معرفة كل الصالحفعال في يعني هو ال يوتفي بمستوى فليمون في المحبة  واإليمان إكما بيقول لة فاوز إيماكك يبقي  -

 .فيوم ألجل المسيح يسوع

ال  رسايل األسر هاتالحظوا دايما؟ أكه بيتولم فلى النمو الروحي أكهفي رسالته ألفسس و كولوسي و فيلبي وفليمون اللى هم  

إيماكدك  :كتدر فيقدول   إكما فاي هم دايما؟ ينمو أكتدر وأ برار و بيجاهدوا اده بالر م إن هما كاس أمستوى الناس اللي قصيوتفي ب

 اللى هو ماارك أليماكنا يبقي فعال و الفعالية بتافتة تبان أكنا كعر  البر  والصالح أكتر و أكتر .

بقدر  افة أو يظهر فلينا يوم بعد التاكيالمجد بول برة إكما كوت جواكا المسيح له يعنى كأن : َيُسوَع اْلَمِسيِح أَلْجِل ِفيُوْم الَِّذي -

 . ما كثبت في ربنا أو كنمو فيه



 أبونــا داود لمعـــــي  -رسالة بولس الرسول إلى فليمون                                                                                               1إصحاح     
 

4 

 

 .اأَلُخ َأيَُّها ِبَك اْسَتَراَحْت َقِد اْلِقدِّيِسنَي َأْحَشاَء أَلنَّ َمَحبَِّتَك، ِبَسَبِب َوَتْعِزَيًة َكِثرًيا َفَرًحا َلَنا أَلنَّ - 7

  بتك، هنا يقصد محبته للناس .. حنا فرحاكين قوي بيك و متع يين بسبب مح: أيقول يعنى ب -

 : اأَلُخ َأيَُّها ِبَك اْسَتَراَحْت َقِد اْلِقدِّيِسيَن َأْحَااَء: ويقول  -

 المقدمدة دى فيهدا تادجيع فيهدا حدب فيهدا صدالة و كاكدت مقدمدة مناسدبة أكيدد           . . يعنى ريحت قلب النداس بمحبتدك لودل النداس    

 فاان لما يدىل في الطلب إن فليمون يقبل أكسيمس يبقي بدأ بمقدمة كلها حومة.

 : اأَلُخ َأيَُّها ِبَك اْسَتَراَحْت -

حادائها ترتداح بودل فمدل محبدة جواهدا زى األم اللدي        سد واحد و كأكها أم لول الناس و أتعبير يدل فلي كأن الونيسة كلها ج -

و بردة يقال حتى في جهادكا الروحى لما كقول يعنى كأكك ريحت قلب العدرا أو ريحت يريحها كجاح أوالدها و محبتهم لبع  

 قلب القديسين اللى في السما، يجوز هذا المعنى ألن القديسين بيتابعوا جهادكا و ألكنا صركا منظرا؟ للناس و المالئوة .

 َيِليُق، ِبَما َرَكآُم َأْن َكِثرَيٌة ِثَقٌة ِباْلَمِسيِح ِلي َكاَن َوِإْن ِلذِلَك، - 8

  .َأْيًضا اْلَمِسيِح َيُسوَع َأِسرُي َواآلَن الشَّْيِ، ُبوُلَس َنِظرُي هَكَذا ِإْنَساٌن َأَنا ِإْذ ِباْلَحِريِّ َأْطُلُب اْلَمَحبَِّة، َأْجِل ِمْن - 9

ألكدة موضدوع حسداس،    مقالو حاجة إكما تحسة كأكة فاوز يقول موضوع بس في كوع مدن الخجدل او التحدرج     كل ده لسه -

لة فيقدم فيها مقدمة ، لون فاي  يطلب الطلب في داة شخصية لفليمون أن فبدة يهر  منه و من حقه يؤدبه و يعاقبهدى حاج

  طويلة.. 

أكدا قبدل    فاوز يقدول لده :   ا ليا فيك ثقة كتيرةمو بيقول لة أك : َيِليُق ِبَما آُمَرَك َأْن َكِثيَرٌة ِثَقٌة ِباْلَمِسيِح ِلي َكاَن َوِإْن يقول له: -

 أى حاجة أكا ليا ثقة في ربنا أكة مبيوسفنيو .

فوأن الموضوع تحول من طلب شخصي من بولس لفليمون إلى طلب بين بولس و ربنا يسوع قبل أى حاجة وبعددين تعبيدر    -

 يددددددددددل فلدددددددددى السدددددددددلطان الوهندددددددددوتى أو سدددددددددلطان األبدددددددددوة لبدددددددددولس فلدددددددددى النددددددددداس اللدددددددددى حواليدددددددددة      آمدددددددددرك

، بردة بما يليق بتعلمنا أن الواهن او األ  الروحي يأمر اإلكسان بما يليق من طافدة  ثقة كبيرة أن آمرك بما يليقلي بالمسيح 

 . ك الالئق كإبن هللبالسلو ة، يعنى بيفورة بوصية ربنا بيرشدهلل

 مو بس كدة يقول له : -

  اْلَمَحبَِّة َأْجِل ِمْن - 



 أبونــا داود لمعـــــي  -رسالة بولس الرسول إلى فليمون                                                                                               1إصحاح     
 

5 

 

، فور في المحبة، المحبة اللى بتسامح المحبة اللي بتحتمدل المحبدة   الحق ايهه واي يعنى قبل ما تفور أكه فمل ايه و يستاهل -

 َأْطُلُب اْلَمَحبَِّة، َأْجِل ِمْنالتى ال تطلب لنفسها   

يمودن   الاَّدْيخِ  َسُبدولُ  َكِظيدرُ  هَودَذا  ِإْكَسدانٌ  َأَكا ِإْذ -ِباْلَحِريِّ َأْطُلُب ة فقال له :طلب اية فورة بحالة و بضعفبردة قبل ما يقول له أ -

بص لحدالي   يعنى هوذاكا اكسان أكا بولس العجوز و أ: بيقول لهفي وال مرة في وال رسالة تاكية أكة بيفورة  مجاش التعبير ده

 فجوز.أكا بقيت مسجون و

ن كدان فرفندا مدن    بس كددة دة أكدا كمدان مسدجون و مدو فدار  أىرتهدا ايدة، وإ        ومو  :َواآلَن َأِسيُر َيُسوَع اْلَمِسيِح َأْيض؟ا  - 

فيلبى أكة أدرك بالروح أن ربنا هايتمجد معاة ويخرج لون ألكة بيستدر فطفة و بيحنن قلبة فاان يقبدل الطلدب، كلمدة الاديخ     

فادة؟ بتبقي في الترجمة اليوكاكى تترجم ابرسفيتيروس يعنى الواهن او الافيع تدل فلدى مواكدة بدولس مدو كادخص فجدوز       

 هن.بس إكما مواكتة كأسقف او كا

 ُقُيوِدي، ِفي َوَلْدُتُه الَِّذي ُأِنِسيُمَس، اْبِني أَلْجِل ِإَلْيَك َأْطُلُب - 10

لموضدوع لددى بدولس    بأهمية ا فاان يحجم أكفعال فليمون إن وجد و يحسسه اْبِنياستخدم بحومة كلمة  قبل ما يقول أسمه -

وبدس دة   يعندى دة مدو مجدرد أبندي     ُقُيوِدي ِفي َوَلْدُتُه الَِّذيتقل الطلب كمان و فاان ي ُأِكِسيُمَس اْبِني أَلْجِل ِإَلْيَك َأْطُلُب: قال له

تعمدد  يعنى ولد بالروح من المسيح لده المجدد وأ   ُقُيوِدي ِفي َوَلْدُتُه الى جدا؟ ألكة اتولد في الظرو  الصعبة اتولد جوة السجن 

 بينما بولس كان مسجون.

 َوِلي، َلَك َناِفٌع اآلَن َولِكنَُّه َلَك، ٍعَناِف َغْيَر َقْباًل َكاَن الَِّذي - 11

إن بدولس ال يددرك حجدم الخسدارة اللدي تسدبب فيهدا أكسديمس أو          مايسمع كلمة أكسيمس هدايجى فدي بالده   طبعا؟ فليمون أول  -

  مل قدددددددال لددددددده: سدددددددتحاألزمدددددددة اللدددددددي فملهدددددددا لددددددده، فعادددددددان يفهمددددددده أكددددددده مددددددددرك تمامدددددددا؟ إن فليمدددددددون تعدددددددب أو أ  

 َوِلدددي َلدددَك َكددداِفٌعو دى تادددير إلدددى تلييدددر حقيقدددي حصدددل فدددي حيددداة أكسددديمس     اآلَن َولِونَّدددُه َلدددَك، َكددداِفٍع َ ْيدددَر َقدددْبال؟ َكددداَن الَّدددِذي

 دة هاينفعك  ير زمان وكمان متنساش أكة كافع لي ايضا؟. فاوز يقول له

 .َأْحَشاِئي ُهَو الَِّذي َفاْقَبْلُه،. َرَدْدُتُه الَِّذي - 12

، ىليتة يتو  وممون تتفهم فلى أكدي أكدا برجعهولدك يدا فليمدون      ة للمسيح أو رجعتة لعقلة رجعتة لربنابمعنى رديت:  َرَدْدُتُه -

  حقك.. ألكه

 كتقاممو بالعقا  مو باأل : هو الطلب في الولمة دي أقبله َفاْقَبْلُه -
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كلمدة كبيدرة قدوى يقولهدا القدديس بدولس       احادائي،   بدس قدال ابندى وقدال كدافع لدى قدال ده        مدو :  َأْحَاداِئي  ُهَو الَِّذي َفاْقَبْلُه،  -

 حب حقيقي و شخصي جدا؟. احاائيالرسول فن شا  كان مستهتر وكان فبد وثنى هار  أكة يقول فلية بعد كدة 

 اإِلْنِجيِل، ُقُيوِد ِفي َعْنَك ِعَوًضا َيْخِدَمِني ِلَكْي ِعْنِدي ُأْمِسَكُه َأْن َأَشاُء ُكْنُت الَِّذي - 13

تفضدل مدن بدولس ألن كدان ممودن       أكسديمس الحقيقدة دي   كدان فداوز يلمدح لفليمدون كوكده بيرجدع لده        سولبحومة بولس الر -

أكسيمس حتى لو طلع من السجن يرجع يخدم بولس كخدمة شخص فجوز في السجن مدن  يدر مايسدافر لوولوسدي أو يقابدل      

 فليمون ىالص إكما هو حب يقولة اكا بإرادتى ضلطت فلية فاان يرجعلك 

 :  َيْخِدَمِني ِلَوْي ِفْنِدي ُأْمِسَوُه َأْن َأَشاُء ُكْنُت الَِّذي -

لدي شديء إكمدا تقبدل إن اكدت      كا محتاجة وبالر م كدة برجهولك فاان تعر  مو فاوزك تجبر فيعنى قال له أكا محتاجة، أ -

 بإىتيارك، ترجعهولي

 : اإِلْكِجيِل ُقُيوِد ِفي َفْنَك ِفَوض؟ا َيْخِدَمِني ِلَوْي -

فبدد  ، لديس  ان األتنين والده االتنين تالميدذه تنين سيبة لبولس كأن فليمون وأكسيمس األفنك كلها حومة يعنى بالنسفوضا؟  -

 . الورازة هى سبب السجن اللي هو فيهاألكجيل و  مى القيود قيود األكجيل إشارة أكه، و سوال سيد بالنسبة له

 .االْخِتَياِر َسِبيِل َعَلى َبْل االْضِطَراِر َسِبيِل َعَلى َكَأنَُّه َخْيُرَك َيُكوَن اَل ِلَكْي َشْيًئا، َلَأْفَع َأْن ُأِرْد َلْم َرْأِيَك ِبُدوِن َولِكْن 14

اإلضطرار ألن املعطى املسرور حيبه الرب، القاعدة داميًا يف املسيحية أن العطاء يكون باألختيار و ليس ب
ة بولس إمنا الزم يكون خمتار دي، بأختيارة دميرتك عبدة خل يعين مش عاوز فليمون يكون جمرب أنه

 بفرحة، بإرادته

د  منتهى الذوق ومنتهى الحومة أكه يرجعله أكسيمس ويااور أكه بدردة  منتهى األ : َشْيئ؟ا َأْفَعَل َأْن ُأِرْد َلْم َرْأِيَك ِبُدوِن َولِوْن -

 . محتاجة تاكي فاان فليمون يرجعهوله

 اأَلَبِد، ِإَلى َلَك َيُكوَن ِلَكْي َساَعٍة، ِإَلى َعْنَك اْفَتَرَق هَذا أَلْجِل ُربََّما أَلنَُّه - 15

سدافة  و ىطة ىالص كل إكسان فداوز يقدول لدة بدص إذا كدان سدابك        رفع دايما؟ اكظاركا إلى حومة اهللبولس الرسول يحب ي -

كسدان  كان معاك كدان بعيدد فدن ربندا وكدان أ     لما  ليك إلى األبد يعنى فاوز يقول له : حومة يبقي وفارقك شوية دة ألن ربنا ليه

 وثني مستهتر .. 
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هايبقي إكسان ربح الملووت و دى أ لى كتير قوي من حتى كوكه فبدد مرتداح فدي بيتدك،      إكما النهاردة هايرجعلك مختلف و -

 سيح .وصل أكسيمس إلى معرفة الم ى حصل دة في اآلىر كان مصلحة ألكهلحومة ربنا إن كل الل فعاوز يخليه ينتبه

 َوالرَّبِّ اْلَجَسِد ِفي ِإَلْيَك ِباْلَحِريِّ َفَكْم ِإَليَّ، ِسيََّما َواَل َمْحُبوًبا، َأًخا: َعْبٍد ِمْن َأْفَضَل َبْل َبْعُد، َما ِفي َكَعْبٍد اَل - 16

 !َجِميًعا

 :  َكَعْبٍد اَل -

لوش فبد اقبلة افضل من فبد، طبعا؟ الولمة دى تؤكد احاائي دة ابنى و متقب تالحظوا فعال؟ أكه بيحب أكسيمس قوي قال له ده

اصدعب و   رف  المسديحية للعبوديدة البادرية بدين شدخص و شدخص، يقدول لدة اقبلدة زى اىدوك المحبدو ، الطلدب كددة بقدي              

قدال لده: إذا كندت اكدا      العبدد،  اصعب دة مو مجرد هايسامحه وال يقبله.. ال ده كمان هايرجعده فدي مواكدة األخ مدو فدي مواكدة      

 املة كده..بع

 : ِإَلْيَك ِباْلَحِريِّ َفَوْم ِإَليَّ، ِسيََّما َواَل -

حتدرام أن هدو زى أىدوة المحبدو  يبقدي مدو كتيدر فلدى فليمدون اللدى           كفسه باصص ألكسيمس بهذا األ إذا كان بولس يعني -

 ومعاشرة في الجسد بقالة سنين أكه يعامله كأخ  فارفة

ضدا؟ تعندى كجد ء    في الجسد مقصود بيها بحوم العارة القديمدة و اي  : !َجِميع؟ا َوالرَّ ِّ اْلَجَسِد ِفي َلْيَكِإ ِباْلَحِريِّ َفَوْم فبيقول له: -

 فضاء في جسد المسيح .من جسد المسيح يعني أكضمامه للونيسة والر  ألكنا كلنا أ

 .َنِظرِيي َفاْقَبْلُه َشِريًكا، َتْحِسُبِني ُكْنَت َفِإْن - 17

إكما مدو بيقدول لدة اكدا ابدوك      آمرك بما يليق ديد واضح إن بولس ابوة الروحى بدليل الولمة اللي بدأ بيها بردة فيها اتضاع ش

 وتسمع الوالم بيقول لة إذا كنت بتعاملنى وتحسبنى كاريك ليك في اإليمان في الحياة الروحية في الخدمة 

 لدددددددة احادددددددائي و قدددددددال لدددددددة دلدددددددوقتى  تالدددددددت تسدددددددمية ألكسددددددديمس، قدددددددال لدددددددة ابندددددددى و قدددددددال    : َكِظيدددددددِري َفاْقَبْلدددددددُه -

 يعنى حط كفسة موان أكسيمس أو حط أكسيمس مواكة . أقبلة كظيرى

فادان   فدي مواكدة العبدد    ، إن المسديح لده المجدد تندازل و حدط كفسده      المجد يمون دى تفوركا بالفداء اللى فمله ربنا يسوع له -

 .يحرره وىد هو العقوبة مواكه

 .َعَليَّ ذِلَك َفاْحِسْب َدْيٌن، َعَلْيِه َلَك َأْو ِبَشْيٍء، َظَلَمَك َقْد َكاَن ِإْن ُثمَّ -18
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فملها أكسيمس اتجداة فليمدون، ومدو فداوز يسدميها سدرقة        ماولة حجم الخسارة أو السرقة الليهاتفضل بقي ج ء من ال -

  كل كلمة، فسدماها  ألكها كلمة قاسية بالذات لو أكسيمس كان قارى الجوا  دة زى ما هاكوتاف في اآلىر أن أكسيمس فار

  َفَليَّ ذِلَك َفاْحِسْب َدْيٌن َفَلْيِه َلَك َأْو ِبَاْيٍء، َظَلَمَك َقْد َكاَن ِإْن:كلمة ظلم قال 

تى الخطأ اللى قبل توبته و الجريمة اللي فملها فاوز أكسيمس ح هنا في أبوة فجيبة متحمل ىطأ ابنهبولس الرسول طبعا؟  -

 برار .الدين و حطة فلى كفسة فاان كطلع أحنا أالمجد اللى شال  عا؟ دة بيفوركا بعمل المسيح لهطب احسبها فليا اكا، يقول له

 .َأْيًضا ِبَنْفِسَك ِلي َمْدُيوٌن ِإنََّك َلَك َأُقوُل اَل َحتَّى. ُأوِفي َأَنا: ِبَيِدي َكَتْبُت ُبوُلَس َأَنا - 19

 :  ِبَيِدي َكَتْبُت ُبوُلَس َأَكا -

اضية تؤكد إن جوابات بولس كاكت فادة؟ ُتملى أو ُتلقي وواحد ىدادم مدن الخددام يوتبهدا فادان كددة فدي آىدر         جملة افتر دى -

 الرسدددددددددددددالة يقدددددددددددددول إلدددددددددددددي فليمدددددددددددددون كتبدددددددددددددت مدددددددددددددن رومدددددددددددددا فلدددددددددددددي يدددددددددددددد أكسددددددددددددديمس الخدددددددددددددادم،        

 إكما في بع  االج اء كان يمسك القلم ويوتب بنفسة، فهنا هو مضي 

 .وِفيُأ َأَكا: ِبَيِدي َكَتْبُت ُبوُلَس َأَكا -

 فليا، ألن هنا بيقول له لو ليك فليه دين أحسبه

فعشان يأكد إن دة مش كالم كدة جماملة مسك القلم و ساب مسافة غالبًا و كأنة بيمضي علي شيك  
كتبها خبطة عشان يأكد أنة مسؤل مسؤلية كاملة حتى لو فليمون  أنا بولس أنا اويفمفتوح علي بياض 

س اللي يتعهد بدفعها، طبعًا دة منتهي احلب و اإلهتمام بإنسان لة لسة طلبات او حق يبقي بول
 . بريجع و املسؤلية من أب جتاة ابنهخاطى 

 : َأْيض؟ا ِبَنْفِسَك ِلي َمْدُيوٌن ِإكََّك َلَك َأُقوُل اَل َحتَّى -

ك هدافورك بحاجدة   حومة قال لة إذا كنت هاتحاسبة فلي دين أو فلدى سدرقة أو فلدى فلدوس ىددها مند       لون فاان بولس كله -

واحدة بس إذا كنت اكت بتطلب منى الطلب دة، أكا بس بفورك إن اكت يا فليمون مديون لى بنفسك، يعندى إذا كندت اكدت طالدب     

 فلوس أكا بقي بفورك إن حياتك كلها دين فليك ألكة أكا اللى فرفتك باإليمان بالمسيح،

بالطريقدة دى اللدى راح راح و الفلدوس اللدى راحدت مدو مهمدة         طبعا؟ فيها حومة وفيها رسالة روحية فميقة إكك متفودرش  -

 كفاية إكنا كسبنا كفس للمسيح و كفاية إن اكت فرفت طريق الملووت ودة ا لى من اى فلوس .
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 .الرَّبِّ ِفي َأْحَشاِئي َأِرْح. الرَّبِّ ِفي ِبَك َفَرٌح ِلي ِلَيُكْن اأَلُخ، َأيَُّها َنَعْم - 20

 ايوة فرحنى بقي يابنى وكمل الطلب اللى بقلهولك، إن هو بيقول له تحس : ُخاأَل َأيَُّها َكَعْم -

كدة مدو قدادر    زى األ  القلقان فلي ابنة في ماوار ومستنى يرجع يطمنة و يقول لة ريح قلبى، أل : الرَّ ِّ ِفي َأْحَااِئي َأِرْح -

عمدل فيدة   يقدف فدي ايدد فليمدون سديدة ي      فسه أكهسيمس هاياىد الجوا  دة ويعرض كمسجون إكما اك يروح بنفسة يوصلة ألكه

 يعنى ربنا شاهد وحاضر حتى لو اكا كنت  ايب . أرح احاائي في الر  اللي هو فاوزة، فبيقول له :

 .َأُقوُل ِممَّا َأْكَثَر َأْيًضا َتْفَعُل َأنََّك َعاِلًما ِإَلْيَك، َكَتْبُت ِبِإَطاَعِتَك، َواِثٌق َأَنا ِإْذ - 21

 ِممَّدا  َأْكَثدرَ  َأْيض؟دا  َتْفَعُل َأكََّك َفاِلم؟ا ِإَلْيَك، َكَتْبُت ِبِإَطاَفِتَك، َواِثٌق، ممون هاتوسفنييرجع تاكى و فاوز يأكد لة إكة مو التاجيع  -

اكا واثق مدن طافتدك وبوتبلدك متأكدد إكدك هاتعمدل اكتدر مدن اللدى هاقولدة، التادجيع دة طبعدا؟ يحدرك كدل إكسدان                 ، قال له: َأُقوُل

 ملت م . يبان قصاد أبوه الروحي إكهاإلكسان  فاان

 .َلُكْم َسُأوَهُب ِبَصَلَواِتُكْم َأنَِّني َأْرُجو أَلنِّي َمْنِزاًل، َأْيًضا ِلي َأْعِدْد هَذا، َوَمَع - 22

 فاان يتابع الخدمة بولس فر  بالروح إكة الزم هايخرج من السجن ويوصدل إلدى كولوسدي ويخدرج يطمدن فلدي أكسديمس       

، اوهب لوم يعنى هاطلع براءة او هاىرج من السجن  َلُوْم َسُأوَهُب ِبَصَلَواِتُوْم َأكَِّني َأْرُجو:  ة بفليمون بنفسة فبيقول لهوفالقت

او هاتاوفوكى، ألن االحتمال األكبر فند الناس إن بولس يعدم ألن في الوقت دة كيرون االمبراطور كان مفترى وكان اليهدود  

 .َلُوْم َسُأوَهُب ِبَصَلَواِتُوْم َأكَِّني َأْرُجو أَلكِّي َمْنِ ال؟، َأْيض؟ا ِلي َأْفِدْد فقال له :أى سبب بأي طريقة .. فلي قتل بولس بتتآمر 

 َيُسوَع، اْلَمِسيِح ِفي َمِعي اْلَمْأُسوُر َأَبْفَراُس َعَلْيَك ُيَسلُِّم - 23

 واحد تاكى مسجون  ير تيمثاوس من الخدام . -

 .َمِعي اْلَعاِمُلوَن َوُلوَقا َوِدمَياُس، َوَأِرْسَتْرُخُس، ،َوَمْرُقُس - 24

حنا فلى األقدل كعدر  مدنهم فدن ىبدرة او مادهورين مدرقس و لوقدا و تالحظدوا إن مدرقس و لوقدا يعتبدروا تالميدذ بدولس               أ -

ليده بعدد كددة أن    أن كدان دة ديمداس اللدى اتقدال ف     الرسول كاكوا بي وروة في السجن ويخدموة، و أرسترىس وديماس كمدان، 

 مرقس و لوقا . لون هنا محطوط وسط قديسين كبار زيإذ احب العالم الحاضر،  ديماس تركني

 .آِمنَي. ُروِحُكْم َمَع اْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا ِنْعَمُة - 25
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 +إللهنا كل مجد و كرامة إلى األبد آمين+

  Anba Abraam Media 

 ةخلدمةاخلدمة حمتاجة الكل و الكل حمتاج ا

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


