
    ٤٣الرسـالة 
 

  ىىا أوِفا أوِفأنَأنَ.. .. ىىدِِد بي بيتُتُ كتب كتبولسولسا با بأنَأنَ
 

(Arabic - I, Paul am writing this with my own hand: I will pay it back.) 
 

  ىا أوِف أنَ..ىِد بيتُ كتبولسا بأنَ:  الكتابىص النّك ذِلوعهضو مموا اليديثنَح.. ىأحباِئ
 

الِةوِمنرس ب ولسالر ول إلى فسليمون نقرأ العددن الثاِميشَن عوالتاِسر شَع عر: 
    

 ١""..ا أوِفىا أوِفىأنَأنَ.. .. تُ بيِدىتُ بيِدى كتب كتبولسولسا با بأنَأنَ.. .. ك علىك علىفاحِسب ذِلفاحِسب ذِل.. .. ه دينه دين ظلمك بشىٍء أو علي ظلمك بشىٍء أو عليانانثم إن كَثم إن كَ""
 

.. وسسيمٍد يسمى أنْب قصة عو هونفليمى تدور حوله رسالة بولس الرسول التى كتبها إلى إن الِمحور الِذ 
 ِه وماِلِهويبدو ِمن الرسالة أن فليمون ائتمنَه على بيِت.. كان يعمل فى بيت فليمون وهو ِمن مدينة تدعى كولوسى

بيِت فليمون ثم يلوذ بافإذا بهذا العبد ي األمانة ويسرقُ ماالً ِمن غادراً كولوسى إلى روماخونوهناك يتقابُل .لفرار م 
ولسمع بالر األسيرولس ..ثهحدفي  بولس ة ويصبح أنسيمخلصالِنعمِة الم وعنسيح يوعس خليقة جديدة فى المس.  

 

 األخُ  األخُ وسوسأنسيمأنسيم": ات كولوسى هذه الكلم مؤمنىالِتِه إلىى رس ِفوسأنسيم نع وُلس الرولسلقد كتب بو 
الم األمينالم األمينحبوبحبوب!!  " ..نَوقد اءُلتس :ا كانأمأنسيم  الخائن" سابقاًوس الخائناللص ؟؟ الهارب الهارباللص!!".ال ع جف..ب مُل ِنهذا عِة عم

ونا إلى التأمل فى تلك دع وهذا ي."!أمين ومحبوبأمين ومحبوب"ى المسيح ائن إلى أخ ِفص الخَ الِلر التى تغيلةاهللا المتفاِض
فيها يسجُل التى  ."هعل ماِموب العبح المونفليم" إلى الرسالة الفريدة التى كتبها بولس الرسول فى أصحاح واِحٍد

فع دداً بدهتعنيني ِلابة ع خاِئن صِةانَن لألمقد تقابل م عِفه ِدى أحس جون ر٢!.اوم  
 

فَ وخير بيئٍة يتمناها المرء ليتعر..  المسيحية األولى عهِد ِف المسيحيِةوِتيون ِمن أفضل البتُ فليمي بانكَ 
ان فليمون رجَل اهللا ك..  فى الِنعمِة ومعرفِة الربلمؤمن الحديث لينمول خير بيئة و.. على الرب يسوع المخِلص

  الروحية وللتمتع بالشركِة..المؤمنون للعبادِة والصالِة ودراسِة المكتوب فى بيِتِه كنيسة يجتمع فيها وكان.. بحقّ
اً كثيراً وتعزية بسبب اً كثيراً وتعزية بسبب ألن لى فرحألن لى فرح":  بالقولته لهرسالفليمون فى  مخاطباً الرسول كتب بولس.. والمودة األخوية

بتكحمبتكحها األخمأي قد استراحتْ بك يسينالقد أحشاء ها األخ ألنأي قد استراحتْ بك يسينالقد أحشاء و ."!! ألنواإل": فليمونليقول  أيضا كتب حبتكواإلسامعاً بم حبتكيمان يمان سامعاً بم
  .ستريح بهم أحشاء القديسينت رجاالً أمثاَل فليمون ما أجمَل كنيسة تضم .."الذى لك نحو الرب يسوعالذى لك نحو الرب يسوع

 

بهذا يعرفُ الجميع أنكم بهذا يعرفُ الجميع أنكم ": لقد كان شعار الكنيسة التى فى بيت فليمون هو قوُل الرب يسوع لتالميِذِه 
 سمعٍة طيبة يا لها ِمن.. "سامعاً بمحبتكسامعاً بمحبتك": الرسول لفليمون يقول بولس.. "ضضضاّ لبعضاّ لبععع ب ببب ح حى إن كان لكمى إن كان لكمتالميِذتالميِذ

كانت هذه الرسالة . "!!ألن أحشاء القديسين قد استراحتْ بك أيها األخألن أحشاء القديسين قد استراحتْ بك أيها األخ": وما أروع الكلمات. !تمتع بها فليمون
 ألن قلبه كان عاِمراً بالمحبِة لإلخوِة تمتع بسمعٍة طيبٍة كان فليمون ي..اً إلى الكنيسِة التى فى بيِتِهموجهة أيض

 ٣. فى بيِتِهالمؤمنين والمؤمنات تضم واإليمان بالرب يسوع وبكنيسٍة
 

  سيرليسر العإليِه بولس الرسول فى ة أن يكون فى بيت كل مؤمن كنيسباألم ا هناك ما أشارطالم 
فالمحبة واإليمان هما األساس .. "ساِمعاً بمحبِتك واإليمان الذى لك نحو الرب يسوعساِمعاً بمحبِتك واإليمان الذى لك نحو الرب يسوع": رسالِتِه إلى فليمون بقوله
 كنيسة ِتيالب أن نجعَل ِمن تطعنااس ما بهقلبإذا امتأل الألنّه ..  التى نقيمها فى بيوتناالصحيح لكنيسِة المسيح

ويرفعون ويرفعون "يحضرون إليِه  .. فى بيِت فليمونفى ذلك الوقت كانتْ جماعة المؤمنين فى كولوسى تجتمع.. للمسيح
جها ولكن هْل يمكن أن تكون كنيسة فى بيِت فليمون ما لم تكن زوجة فليمون تقية كزو.. "كاتكاتالِطلبات فتأتيهم البرالِطلبات فتأتيهم البر

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                   ،              ١٩ – ١٨ رسالة بولس الرسول األولى إلى فليمون  ١
  ١٧: ٥رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  ٢
 ٥١: ١ & ٣٥:  ١٣إنجيل يوحنا  ٣
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 رسالةجاء ب ماحسب  ."!!فأى نصيٍب للمؤِمن مع غير المؤِمن؟فأى نصيٍب للمؤِمن مع غير المؤِمن؟" .. بكّل تأكيٍد يتعذر األمر.؟بالر معضدة ِلعمل
  .خامس عشر العدد الادس األصحاح الس إلى مؤمنى كورنثوس الثانيةبولس الرسول

 

وكما ..  روما أحد سجون قبَل تقابله مع بولس فىيعيشُ فى بيِت فليمون فى كولوسى كان أنسيموس 
ويقوم  اهللا القديسين  رجالب معهم ويشارك فى استقباليأكُل ويشر.. أسلفنا القول أن فليمون ائتمنه على شئون بيِتِه

وربما اشترك فى .. لينلمرنمين أو مصلياً مع المصوربما شاركهم العبادة مرنماً مع ا.. م متمتعاً بصحبتهمبخدمته
  .ندوق للكنيسة التى فى بيِتِهوربما أسنَد إليه فليمون اإلشرافَ على أمانَة الص.. زيع على المحتاجينالعطاء والتو

 

وال .. ة لمؤمنين أتقياء عرفوا خالص الرب يسوعوعنت متعددة واختباراٍت مأنسيموس ِعظاٍت  سِمعربما 
  بتبشير بولس الرسول يسوع المسيح ابن اهللا الحىب الررفِةمع حياته بتْ وكيفَ تغير..شك أنّه سِمع اختبار فليمون

شىٍء  على لماذا لم يحصْل أنسيموس: قد نتساءُل..  فى سالِسل أسيراً فى رومامقيدوهو لذى يكتب له الرسالة ا
 !. صفوة ِمن رجاِل اهللا األتقياء؟قد كان فى بيٍت ضمل !. جاِنب؟ بِه ِمن كلِّنت تحيط البركاِت التى كا تلكرغم كلِّ
 الذى إِذ ابتغاه  الذى إِذ ابتغاه  المال أصالً لكّل الشرور المال أصالً لكّل الشرورةةمحبمحب" أوليستْ !. وأغلقتْ بِصيرتهألن شهوة المال أعمتْ عينيِه: الجواب

 لقد سرقَ أنسيموس ِمن بيِت فليمون ما سرقَ وهرب إلى ." !!؟؟قوم ضلوا عن اإليمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرةقوم ضلوا عن اإليمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة
  ١.مدالهم وجاء وقتُ الحسرِة والنَفيما ينِفقُ األشرار أموأنسيموس   أنفقه..ا وهناك ضاع الماُل المسروقروم

 

 أ أتصورياعنسيمحيم اليأس والضِت فليمون وس فى جيلدِتِه كولوسى ثم إلى ببذاكرِتِه إلى ب لوال أنّه عاد 
ِته ثم إلى اختبار فليميونثم إلى الكنيسة التى فى ب..أشواقُ قلبِه كى ي كتهرح ى بيررٍة  ..ولس األساجبح رفشع

 بولس على معرفة الرلقد أعانَه ب.. وسوبدأ روح اهللا يتعامُل مع أنسيم ..ملحٍة إلى من ينقذه ِمن أتون عذابِه
ب ار قاموباختصوالخاولس بد الة الخالص لذلك اللصئن الهاربره فى توصيل رس. .عرفُ أنسيموس الوهنا ي رب

 يموس فى بولسورأى أنس.. يسوع الذى أحب الخطاة وبذل دمه على الصليِب ِمن أجِل خالِصهم وتحريرِهم
 ٢.نعمة اهللا المتفاِضلةفى أحد سجون روما  يموسأنس اختبر و.. الرب يسوع صورة صاِدقة ِلشخصالرسول

 

أو عليه دين أو عليه دين ثم إن ظلمك بشىٍء ثم إن ظلمك بشىٍء ":  عن أنسيموسفى رسالته إلى فليمونالرسول   بولسقول لنتأمل معاً 
 دفع  إذب يسوع ِمن أجلنا نحن الخطاةأوليس ذلك ما فعله الر. "!!نا بولس كتبتُ بيِدى أنا أوِفىنا بولس كتبتُ بيِدى أنا أوِفىفاحِسب ذلك على أفاحِسب ذلك على أ

 بوهذا ما فعله الر. "!!نا بولس كتبتُ بيِدى أنا أوِفىنا بولس كتبتُ بيِدى أنا أوِفىأأ": سولالر ب بولسكت ثم .؟لصليب على ا الذى عليناَالدين
 كتبثم . "أنا يسوع كتبتُ بدِمى أنا أوِفىأنا يسوع كتبتُ بدِمى أنا أوِفى" :الصليب مسطراً عليِه هذِه الكلمات على طاهرفلقد ساَل دمه ال!.. يسوع
يقوُل ثم .. " أخاً محبوباً أخاً محبوباًيما بعد بل أفضَل ِمن عبٍديما بعد بل أفضَل ِمن عبٍدال كعبٍد فال كعبٍد ف": وسمشيراً عليه أن يتعامَل مع أنسيم الرسول بولس

نلد": وسأنسيم بولس علدالذى وفى قيوِدىالذى و فى قيوِدىته نظيرى  ته لهنظيرىاقب لهت..!!اقب ا أنّكالمع كتبتُ إليك ِتكت إذ أنا واثقٌ بإطاع ا أنّكالمع كتبتُ إليك ِتكُل أيضاً  إذ أنا واثقٌ بإطاعُل أيضاً فعفع
 ٣.فليمونبولس وو عند الرب محبوبأمين أخ  إلى خر رجٍل آيتحوُل إلى وإذا باللص الخائن ."أكثر ِمما أقوُلأكثر ِمما أقوُل

 

 الحال الذى كنّا عليهليس همعليه اآلن الم ما نحن همة  بل المعليه فى األبدي نكونكنّا قد .. وما س إن
دين بسقيابق مٍد سهواِت العالمِعشنا إلبليس فى عة وشهِةالِسل الخطيدة اآلن للعوتاحة مان اآلب  فالفرصإلى أحض 

 ليتك.. "اليوم يوم خالص والوقت وقت مقبول فإن سِمعتم صوته فال تقسوا قلوبكماليوم يوم خالص والوقت وقت مقبول فإن سِمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم": يقوُل الكتاب.. السماوى
ستنال غفراناً وتبريراً وسالماً عجيباً وامتالء بالروح ..  تائباً معترفاً بخطاياك إليِه بإيمان القارئ تأتىعزيزى

  ٤."أنظروا أية محبة أعطانا اآلب حتى ندعى أوالد اهللاأنظروا أية محبة أعطانا اآلب حتى ندعى أوالد اهللا": إن يوحنا الحبيب يقول.. القدس وبنوية هللا وحياة أبدية
 

 عوكِعىتشترك كى أخى أدك .. أبانا السماوى:  فى تلك الصالة مأشكربل أجِمنحئِتك لى أنا الخاط م 
اقبلنى تائباً راجعاً  ف ربىفى حقّ الدم الكريم أسألك ..نفسىته لخالص  ما صنعل أجِمنأشكرك  ..غير المستحقّ

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل :من قلتَ يا  واثقاً من استجابتك..افعاً صالتى فى اسم يسوع البار ر..كإلي
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
   ١٠: ٦رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس  ١
   ١٩: ٤رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية  ٢
  ١٤: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى  ٣
٤
   ١: ٣ول األولى   رسالة يوحنا الرس ،  ٢: ٦سول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الر،    ٧: ٣الرسالة إلى العبرانيين  
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