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 1االصحاح  

 بُولُُس، أَِسٌُر ٌَُسوَع اْلَمِسٌحِ، َوتٌُِموثَاُوُس األَُخ، إِلَى فِِلٌُموَن اْلَمْحبُوِب َواْلعَاِمِل َمعَنَا،1

ٌْتِنَ َوإِلَى أَْبِفٌَّةَ اْلَمْحبُوبَِة، َوأَْرِخبَُّس  2  :اْلُمتََجنِِّد َمعَنَا، َوإِلَى اْلَكنٌَِسِة الَّتًِ فًِ بَ

ّبِ ٌَُسوَع اْلَمِسٌحِ  3  .نِْعَمةٌ لَُكْم َوَسالٌَم ِمَن هللاِ أَبٌِنَا َوالرَّ

 أَْشُكُر إِلِهً ُكلَّ ِحٌٍن ذَاِكًرا إٌَِّاَن فًِ َصلََواتًِ، 4

ٌِسٌَن، َساِمعًا ِبَمَحبَّتَِن، َواإِلٌَماِن الَِّذي 5 ّبِ ٌَُسوَع، َوِلَجِمٌعِ اْلِمّدِ  لََن نَْحَو الرَّ

ًْ تَُكوَن َشِرَكةُ إٌَِمانَِن فَعَّالَةً فًِ َمْعِرفَِة ُكّلِ الصَّالَحِ الَِّذي فٌُِكْم ألَْجِل اْلَمِسٌحِ ٌَُسوعَ  6  .ِلَك

ٌِسٌَن لَِد اْستََراَحْت بَِن أٌََُّها األَخُ  ألَنَّ لَنَا فََرًحا َكثًٌِرا َوتَْعِزٌَةً بَِسَبِب َمَحبَّتَِن، ألَنَّ  7  .أَْحَشاَء اْلِمّدِ

 ِلذِلَن، َوإِْن َكاَن ِلً بِاْلَمِسٌحِ ثِمَةٌ َكثٌَِرةٌ أَْن آُمَرَن بَِما ٌَِلٌُك، 8

ٌْخِ  ِمْن أَْجِل اْلَمَحبَِّة، أَْطلُُب بِاْلَحِرّيِ  9 ًٌْضاإِْذ أَنَا إِْنَساٌن هَكذَا نَِظٌُر بُولَُس الشَّ   ، َواآلَن أَِسٌُر ٌَُسوَع اْلَمِسٌحِ أَ

ٌَْن ألَْجِل اْبنًِ أُنِِسٌُمَس، الَِّذي َولَْدتُهُ فًِ لٌُُوِدي، 10  أَْطلُُب إِلَ

ٌَْر نَافِعٍ لََن، َولِكنَّهُ اآلَن نَافٌِع لََن َوِلً، 11  الَِّذي َكاَن لَْبالً َغ

 .هَُو أَْحَشائًِالَِّذي َرَدْدتُهُ. فَاْلبَْلهُ، الَِّذي  12

ًْ ٌَْخِدَمنًِ ِعَوًضا َعْنَن فًِ لٌُُوِد اإِلْنِجٌِل ، 13  الَِّذي ُكْنُت أََشاُء أَْن أُْمِسَكهُ ِعْنِدي ِلَك

ٌُْرَن َكأَنَّهُ َعلَى َسبٌِِل االْضِطَراِر  14 ًْ الَ ٌَُكوَن َخ ٌْئًا، ِلَك  .ْل َعلَى َسبٌِِل االْختٌَِارِ بَ َولِكْن بُِدوِن َرأٌَِْن لَْم أُِرْد أَْن أَْفعََل َش

ًْ ٌَُكوَن لََن إِلَى األَبَِد، 15  ألَنَّهُ ُربََّما ألَْجِل هذَا اْفتََرَق َعْنَن إِلَى َساَعٍة، ِلَك

، فََكْم بِاْلَحِرّيِ  16 ًَّ ٌََّما إِلَ ّبِ َجِمٌعًاالَ َكعَْبٍد فًِ َما بَْعُد، بَْل أَْفَضَل ِمْن َعْبٍد: أًَخا َمْحبُوبًا، َوالَ ِس ٌَْن فًِ اْلَجَسِد َوالرَّ  !إِلَ

 .فَإِْن ُكْنَت تَْحِسبُنًِ َشِرًٌكا، فَاْلبَْلهُ نَِظٌِري 17

18  ًَّ ٌٌْن، فَاْحِسْب ذِلَن َعلَ ٌِْه َد ٍء، أَْو لََن َعلَ ًْ  .ثُمَّ إِْن َكاَن لَْد َظلََمَن بَِش

ًٌْضا أَنَا بُولَُس َكتَْبُت بٌَِِدي: أَنَا أُوفًِ. َحتَّى 19  .الَ أَلُوُل لََن إِنََّن َمْدٌُوٌن ِلً بِنَْفِسَن أَ

بِّ  20 ّبِ. أَِرْح أَْحَشائًِ فًِ الرَّ  .نَعَْم أٌََُّها األَُخ، ِلٌَُكْن ِلً فََرٌح بَِن فًِ الرَّ

ًٌْضا أَْكثَرَ  21 ٌَْن، َعاِلًما أَنََّن تَْفعَُل أَ ا أَلُولُ  إِْذ أَنَا َواثٌِك بِإَِطاَعتَِن، َكتَْبُت ِإلَ  .ِممَّ

ًٌْضا َمْنِزالً، ألَنًِّ أَْرُجو أَنَّنًِ بَِصلََواتُِكْم َسأُوَهُب لَُكمْ  22  .َوَمَع هذَا، أَْعِدْد ِلً أَ

ٌَْن أَبَْفَراُس اْلَمأُْسوُر َمِعً فًِ اْلَمِسٌحِ ٌَُسوَع، 23 ُم َعلَ  ٌَُسلِّ

 .ْلعَاِملُوَن َمِعًَوَمْرلُُس، َوأَِرْستَْرُخُس، َوِدٌَماُس، َولُولَا ا 24
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