رسالة بولس \لرسول إلى فليمون
1بولس ،أسير يسوع \ل$مسيح ،وتيموث اوس \لخ :إل ى
فليمون \ل$مح$بوب و\ل$عامل معنا2 ،وإل ى أب$في ة \ل$مح$بوب ة،
وأر$خب:س \ل$متجن8د معن ا ،وإل ى \ل$كنيس ة \لت ي ف ي بي$ت ك.
3نع$مة? لكم $وسلم? من \لله أبينا و\ل رب 8يس وع \ل$مس يح.
4أش$كر إلهي كل حين Kذاكرا إياك ف ي ص لواتي5 ،س امعا
بمحبتك ،و\ليم ان \ل ذي ل ك نح $و \ل رب 8يس وع ولجمي ع
\ل$قد8يسين6 ،لكي $تكون شركة إيمانك فعالة Wف ي مع$رف ة
كل\ 8لصلح \ل ذي فيك م $لج $ل \ل$مس يح يس وع7 .لن لن ا
فرحا كثيرا وتع$زية Wبسبب محبت ك ،لن أح$ش اء \ل$قد8يس ين
قد \س$تراحت $بك أي:ها \لخ8 .لذلك ،وإن $كان ل ي بال$مس يح
ثقة? كثيرة? أن $آمرك بما يليق9 ،م ن $أج $ل \ل$محب ة ،أط$ل ب
بال$حري 8إذ $أن ا إن$س ان? هك ذا نظي ر ب ولس \لش ي$خ ،و\لن
أسير يس وع \ل$مس يح أي$ض ا 10 -أط$ل ب إلي $ك لج $ل \ب$ن ي
أنسيمس\ ،لذي ولد$ته في قيودي\11 ،لذي ك ان قب$ل  Wغي $ر
ن افع Kل ك ،ولكن ه \لن ن افع? ل ك ول ي\12 ،ل ذي ردد$ت ه.
فاق$بل$ه\ ،لذي هو أح$شائي\13 .لذي كن$ت أشاء أن $أم$س كه
عن $دي لك ي $يخ $دمني عوض ا عن $ك ف ي قي ود \لن$جي ل -

14ولكن $بدون $
رأيك لم $أرد $أن $أف$عل شي$ئا ،لكي $ل يك ون
خي$رك كأنه على سبيل \لض$طرار بل $على سبيل \لخ$تي ار.
15لنه ربما لج$ل هذا \ف$ترق عن$ك إلى ساعة ،Kلكي $يكون
لك إلى \لبد16 ،ل كعب$د Kفي ما بع$د ،بل $أف$ضل م ن $عب $د:K
أخا مح$بوبا ،ول سيما إلي .فكم $بال$حري 8إلي$ك ف ي \ل$جس د
و\ل رب 8جميع ا! 17ف إن $كن $ت تح$س بني ش ريكا ف اق$بل$ه
نظيري18 .ثم إن $كان قد $ظلمك بشي$ء ،Kأو $لك علي$ه دي$ن?،
فاح$سب $ذلك علي19 .أنا ب ولس كتب $ت بي دي .أن ا أوف ي.
حتى ل أقول لك إنك مد$يون? لي بنف$سك أي$ضا20 .نعم $أي:ها
\لخ ،ليكن $لي فرح? بك في \لرب .8أرح $أح$شائي في \لرب.8
21إذ $أنا واثق? بإطاعتك كتب$ت إلي$ك ،عالما أنك تف$عل أي$ض ا
أك$ثر مما أقول22 .ومع هذا أع $دد $ل ي أي$ض ا من $زل  ،Wلن 8ي
أر$ج و أنن ي بص لواتكم $س أوهب لك م23 .$يس ل8م علي $ك
أبف$راس \ل$مأ$سور معي في \ل$مسيح يسوع24 ،ومر$ق س،
وأرس$تر$خس ،وديماس ،ولوقا \ل$ع املون مع ي25 .نع$م ة
رب8نا يسوع \ل$مسيح مع روحكم .$آمين) .إلى فليمون ،كتبت$
من $رومية ،على يد أنسيمس \ل$خادم(
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