فليمون
ِل جوك سميت
دعونا نقلب صفحات الكتاب المقدس على فليمون  .الرسالة الى فليمون كتبت من قبل
بولس الى رجل اسمه فليمون عاش في كولوسي  .ھذه الرسالة كتبت في نفس الوقت الذي
كتبت فيه الرسالة الى كولوسي  .عندما كتب بولس الرسالة الى كولوسي ذكر انه سيرسل
رسالة مع تيخيكس  ,و ايضا اونسيمس الذي كان تابعا لھم انه سيكون مع تيخيكس مع
الرسالة .الرسالة الى فليمون تتضمن ھذا الشخص اونسيمس  ,الن اونسيمس كان قبال عبدا
لفليمون  ,الذي كما ھو واضح انه سرق بعض المال وھرب بعيدا .االن بولس يعيده اليه
مع ھذه الرسالة التي فيھا يرجوه من اجل اونسيمس ,حتى يقبله فليمون ال كعبد بعد وانما
كاخ في المسيح.
ھذه احدى رسائل بولس من السجن  .وفيھا بولس ال يطلب فقط من فليمون ان يكون رحيما
و عطوفا على اونسيمس  ,بل ايضا لتحضير مكان اقامة لبولس ليبقى فيه  ,الن بولس
يتوقع ان يطلق سراحه قريبا من السجن  ,حيث اطلق من ھذا السجن في المرة االولى  ,ثم
الحقا القي القبض عليه مجددا و اعدم.
َ
يح(1:1) "،
1بُولُسُ  ،أ ِسي ُر يَسُو َع ْال َم ِس ِ
1
ون َش ْيئًا ،فَا ْف َعلُوا ُك ﱠل َش ْي ٍء
ُون أَ ْو تَ ْف َعلُ َ
ون أَ ْو تَ ْش َرب َ
يقول لنا الكتاب المقدس " فَإ ِ َذا ُك ْنتُ ْم تَأْ ُكلُ َ
لِ َمجْ ِد ﷲِ")1كورنثوس  . (31 :10بولس في خدمته كان خادما ليسوع المسيح  .كخادم
ليسوع المسيح  ,حياته كانت مكرسة بالكامل لقضية يسوع المسيح  .لذا اي شيء حدث له ,
لم ينظر الى االمر كشيء شحصي بل وكانه من ﷲ و من اجل ﷲ .

اعتقد اننا المسيحين في كثير من االحيان نتجھم الننا نميل الى اعتبار ما يحدث لنا بسبب
يسوع المسيح شخصيا  .ان كنت خالل مشاركتي لرسالة ايمان بيسوع المسيح  ,او محبتي
للرب مع شخص و غضب و قال لي انني مجنون و ما الى ذلك من الكالم  ,اميل الى اخذ
الموقف شخصيا بدال من االدراك ان الكراھية التي يشعرون بھا ليست حقا موجھة ألي ,
انھا موجھة الى الرب الذي امثله  .واعتقد انه مھم ان نميز في عقولنا  ,ان في اغلب
االحيان ان اللوم الذي نتحمله ھو لوم المسيح .
لذا في الكنيسة االولى كانوا يضربون كي ال يبشروا بعد باسم يسوع المسيح  ,فرحوا و
حسبوا المعاناة الجل اسم المسيح ربحا  .وبولس يتحدث عن الكثير من المعاناة التي تحملھا
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من اجل المسيح  .لذا ھنا يرى نفسه  ,مثيرا لالھتمام بما يكفي  ,ليس كسجين لروما  .روما
ال تستطيع ان توقف بولس او توقف عمل روح ﷲ القدوس في حياة بولس  " .سجين
يسوع المسيح " وعندما تنظر الى االمر من ھذا المنظور  ,ذلك يضيء زاوية مختلفة تماما
من تجاربنا  .استطيع التحمل  ,يمكنني تقبلھا عندما ادرك انه للرب ولقضيته انا امر بھذه
االمور.
عندما تكلم بولس الى االفسسيين ھناك في ميليتس على الشاطيء  ,تكلم اليھم قائال انه معھم
خدم الرب  .و نحن بحاجة الى ادراك ان ربنا ھو السيد  ,ونحن نخدمه  .اي شيء يصيبنا ,
يصيبنا الجله و لمجده و اننا حقا خدامه  ,وكذلك ايضا ھي نتائج خدمتنا  .لذا انا سجين
يسوع المسيح .
" َ ،وتِي ُموثَا ُوسُ األَ ُخ " )(1:1
االن عندما كتب بولس الرسالة الى كولوسي  ,ايضا ارفق اسم تيموثاوس مع اسمه  ,الن
تيموثاوس كان معروفا للكنيسة في كولوسي  .عمل ھناك مع بولس في كرازته  .انه لمثير
لالھتمام ايضا انه حين ننھي ھذه الرسالة  ,يذكر َ َمرْ قُسُ َ ،وأَ ِر ْستَرْ ُخسُ َ ،و ِدي َماسُ َ ،ولُوقَا
ب" العاملون معي " ھؤالء ھم نفس الرجال الذين رافقوا بولس في التحية في الرسالة الى
كولوسي  .لذا نعرف ان الرسالتين كتبتا في نفس الوقت .
في الوقت الذي كتب بولس رسالته الثانية الى تيموثاوس في سجنه الثاني  ,قال 15" ,أَ ْن َ
ت
10
اس قَ ْد
تَ ْعلَ ُم ھ َذا أَ ﱠن َج ِمي َع الﱠ ِذ َ
ين فِي أَ ِسيﱠا ارْ تَ ﱡدوا َعنﱢي2)"،تيموثاوس " , (15 :1ألَ ﱠن ِدي َم َ
اض َر " )2تيموثاوس (10 :4وما الى ذلك  .لذا ھنا مع الرسالة
تَ َر َكنِي إِ ْذ أَ َحبﱠ ْال َعالَ َم ْال َح ِ
الى كولوسي  ,نفس االسم الذي يرفقه بولس في تحيته في الرسالة الى كولوسي يرفقه في
التحية في الرسالة الى فليمون  .لذا يرفق تيموثاوس في البداية كتحية من بولس  ,وثم ايضا
في التحية النھائية يرفق نفس االسماء التي ارفقھا في الرسالة الى كولوسي  " .الى
تيموثاوس اخونا "
ب َو ْال َعا ِم ِل َم َعنَاَ 2وإِلَى أَ ْبفِيﱠةَ ْال َمحْ بُوبَ ِة " )(2-1 :1
" إِلَى فِلِي ُم َ
ون ْال َمحْ بُو ِ
االن ابفية كانت على االرجح زوحة فليمون  .انه اسم انثى و ھو على االرجح اسم زوجة
فليمون التي بولس يحييھا ھنا في بداية الرسالة .
ﱡس " )(2 :1
" َوأَرْ ِخب َ
االن ھناك بعض المفسرين الذين يقترحون ان ارخبس كان ابن فليمون و انه كان في
الخدمة  .يتكلم بولس عن ارخبس على انه :
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" ْال ُمتَ َجنﱢ ِد َم َعنَا " )(2 :1
وذلك كان تعبيرا
يستخدم للذين يخدمون االنجيل معا  .لذا التحية على االرجح ھي لعائلة فليمون  ,زوجته
ابفية و ابنه ارخبس .
ك " )(2 :1
" َوإِلَى ْال َكنِي َس ِة الﱠتِي فِي بَ ْيتِ َ
لذا على االقل كان لفليمون دراسة كتابية تحدث في كولوسي و كان ھناك رسالة ارسلت
الى كل الكنيسة في كولوسي .لكن بولس ھنا يحيي الكنيسة التي في بيته  .او الكلمة ھنا
ھي" ايليكسيا "المجموعة او الذين يجتمعون في بيتك  .في الكنيسة االولى لم يكن لديھم
بنايات كنائس  .في االغلب كانوا يلتقون في البيوت ولم يكن استثنائيا ان يكون لديك كنيسة
في بيتك  .و الكنيسة في ابسط اشكالھا كانت تتألف من شخصين او ثالثة يجتمعون معا
باسم يسوع المسيح  .وقال يسوع انه يبارك جمعة كھذه  " .حيثما اجتمع اثنان باسمي اكون
في وسطھم" )متى . (20 :18وھكذا كان لفليمون كنيسة او شركة في بيته  .دراسة كتاب
مقدس في بيته .
3
َ
يح(3 :1) ".
" نِ ْع َمةٌ لَ ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن ﷲِ أبِينَا َوالرﱠبﱢ يَسُو َع ْال َم ِس ِ

التحية المثالية لبولس " النعمة و السالم " معا من ﷲ و من الرب يسوع المسيح .
4
صلَ َواتِي " )(4 :1
ين َذا ِكرًا إِي َ
ﱠاك فِي َ
" أَ ْش ُك ُر إِل ِھي ُك ﱠل ِح ٍ

الناس الذين يستخدمھم الرب ھم اناس صالة  ,من بين صفات اخرى  ,ومثير لالھتمام كم
غالبا يشير بولس الى حياة الصالة الخاصة به  .النه في كل رسالة يذكر كيف انه يصلي
الجلھم باستمرار  .وفي بعضھا  ,كيف يصلي الجلھم ليل نھار  .حياة بولس كانت حياة
صالة  ,صالة باستمرار  ,الن بولس ادرك قوة الصالة  .كما ترى ,بولس ھنا كان بولس
في السجن  .يجلس ھناك  ,كما يؤمنون في سجن مامارتين  ,مقيدا بحارس روماني  .روما
لم تستطع ايقاف شاھد يسوع المسيح  .الن بولس من خالل الصالة كمل عمله في كل
الكنائس التي اسسھا حين صلى الجلھم .
كما ترى  ,الشيء المثير لالھتمام بخصوص الصالة ھو انھا غير مرتبطة بالموقع كما ھي
خدمته  .نعتقد ان خدمة الرب ھي على االرجح احد اھم االشياء التي يمكننا القيام بھا
.االكثر اھمية من الخدمة ھي الصالة الن ھناك اوقات خالل الظروف الغير مسيطر عليھا
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 ,تتحدد خدمتنا  .اقصد انك جالس ھنا في غرفة السجن و انت مربوط بالسالسل مع
حارس روماني ,خدمتك ستُ َح ْد حقا  .لكنھم لم يستطيعوا الحد من قوة صالة بولس .
ولھذا استمر في ممارسة خدمة قوية و فعالة في الصالة  ,النه بالصالة ذھب الى كل
الكنائس و كل االفراد ذاكرا اياھم باالسم  .و ھا ھنا يتكلم كيف يذكرفليمون دائما في
صلواته  .اذا كان لبولس وبال شك الئحة واسعة للصالة حين صلى للكنائس  ,الكنائس
بالتحديد  ,وثم صلى لقادة ھذه الكنائس باالسم  ,رافعا اياھم امام الرب  .و ھكذا قوة
عظيمة للصالة وھو جالس ھناك في السجن  ,كان يمر بالصالة بكل مقاطعات اسيا  ,والى
اليونان  ,عائدا الى اورشليم عامال عمال للرب وھو مقيد في ذلك السجن .
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اذا كان فليمون اخا مباركا في المسيح  ,الذي بولس يشكر الجله النه سمع عن محبة
فليمون و ايمانه الذي اظھره الى كل القديسين في التواصل بايمانه  .بولي في العدد التالي
يتكلم عن تواصل ھذا االيمان  ,الذي ھو ايمان الفعل  .اظھر ايمانه للكنييسة من خالل ما
قام به الجل الكنيسة و ما اعطاه للذين في الكنيسة والذين كانوا في احتياج .
قال يعقوب " تقول لي ايمان  :حسنا اظھر لي افعالك و ساريك ايمانك " )يعقوب ( 18 :2
 .و ھكذا يتكلم بولس عن االيمان
الذي لفليمون على انه مثبت او ظاھر من خالل افعاله في شركته مع الكنيسة .
الكملة المترجمة " شركة " ھنا ھي كلمة يونانية " كوينونيا " والتي في الواقع تعني شركة
المشاركة  ,مشاركة ما للواحد مع االخرين  ,المشاركة المتبادلة  .االن فليمون على
االرجح كان رجال ثريا لحقيقة امتالكه عبيدا  .لكنه كان ايضا شخصا راغبا في المشاركة
بما لديه مع االخرين الذين ليس لديھم  ,وھكذا ذلك كان اظھارا اليمانه الحقيقي .
6
َ
ْرفَ ِة ُكلﱢ ال ﱠ
يح يَسُو َع" .
" لِ َك ْي تَ ُك َ
ون َش ِر َكةُ إِي َمانِ َك فَعﱠالَةً فِي َمع ِ
ح الﱠ ِذي فِي ُك ْم ألجْ ِل ْال َم ِس ِ
صالَ ِ
)(6 :1

حتى يظھر عمل يسوع المسيح في حياته ,حياة محبة  ,حياة مشاركة مع الذين في جسد
المسيح .
االن بولس يصل الى لب الموضوع اونسيمس  " ,ھكذا" – حسنا ترون انني قفزت الى
العدد سبعة الليلة .
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7
اح ْ
ت بِ َك أَ ﱡيھَا
ب َم َحبﱠتِ َك ،ألَ ﱠن أَحْ َشا َء ْالقِدﱢي ِس َ
ين قَ ِد ا ْستَ َر َ
ْزيَةً بِ َسبَ ِ
" ألَ ﱠن لَنَا فَ َرحًا َكثِيرًا َوتَع ِ
األَ ُخ(7 :1) ".

ولھذا بولس حقا فرحان بما ھو مشھود عن حياة ھذا الرجل و عمل ﷲ في حياته الذي
ظھر من خالل اعماله .
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بِ ْال َح ِريﱢ " )(9-8 :1

فرض و يأمر شخصا ليقوم بشيء ما .
االن بولس كان الرسول  ,كان لديه سلطة الرسول ليَ ِ
و لھذا قال بولس  ,لي ان افرض عليك  .لي ان امرك للقيام بھذا لكني لن امرك ,انا
ارجوك  ,اطلب منك .
قال يسوع لتالميذه ان االمم تحب ممارسة السيادة  .احبوا الحكم على الناس  .احبوا اظھار
سلطتھم  .لكنه قال ال يكون ھكذا بينكم الن من اراد ان يكون القائد بينكم  ,فليكن خادما
للكل .
وھكذا ايضا ھو بولس ھنا  .لديه سلطة الرسول  .وبدال من المجيء بثقل و القول " االن يا
فليمون ھذا ما امرك به " قال " انا ارجوك ان تقوم بھذا يا فليمون "  .انه في الواقع
يترجى المحبة التي يعرفھا عن فليمون  ,العطف الذي اظھره ھذا الرجل  .و كم ھو احسن
حين ياتي احدھم و يترجى طبيعة المحبة االسمى .
االن ھناك البعض الذين ال يتاثرون كثيرا بالمحبة  ,و لھذا يقول الكتاب المقدس انه يجب
ان تخلص البعض بالخوف  .وبالطبع  ,بعض المبشرين ياخذون تلك االية على قلوبھم و
ويُ َدلّي الناس على حافة الجحيم كل احد  ,حتى يحلصوا البعض بالخوف  .لكن ھناك اية
اخرى تقول اال تدركون " أَ ﱠن لُ ْ
ف ﷲِ إِنﱠ َما يَ ْقتَا ُد َك إِلَى التﱠ ْوبَ ِة؟" )رومية . (4 :2
ط َ
االن البعض يخلص بالخوف  ,لكن ذلك دافع اولي  .بولس يقول ان محبة المسيح تاسرني .
انا اتيت نتجية جذب محبة المسيح  ,دافع اسمى  .و لھذا اختار ان يترجى الدافع االسمى ,
يرةٌ أَ ْن آ ُم َر َك
راجيا اياه بالمحبة التي يعرف انھا فيه  ".لِذلِ َكَ ،وإِ ْن َك َ
يح ثِقَةٌ َكثِ َ
ان لِي بِ ْال َم ِس ِ
قِ 9 ،م ْن أَجْ ِل ْال َم َحبﱠ ِة ،أَ ْ
بِ َما يَلِي ُ
طلُبُ بِ ْال َح ِريﱢ " .
" إِ ْذ أَنَا إِ ْن َس ٌ
ْخ(9 :1) " ،
ان ھ َك َذا نَ ِظي ُر بُولُ َ
س ال ﱠشي ِ
كم كان عمر بولس ؟ بولس في ھذه المرحلة كان على االرجح في اواخر الخمسينات او
بداية الستينات  ,لكنه تحمل الكثير من المصاعب الجل قضية المسيح لدرجة ان جسده كان
5
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حطاما  .وتكلم كثيرا عن االمراض الكثيرة  .ولھذا تكلم عن نفسه كمسن رغم انه كان فقط
بحدود الستين .
" َو َ َ
ْ
يح أَ ْيضًا" )(9 :1
اآلن أ ِسي ُر يَسُو َع ال َم ِس ِ
مرة اخرى  ,ال يعلن انه سجين روما ,وانما سجين يسوع المسيح .
" 10أَ ْ
س ،الﱠ ِذي َولَ ْدتُهُ فِي قُيُو ِدي" )(10 :1
طلُبُ إِلَي َ
ْك ألَجْ ِل ا ْبنِي أُنِ ِسي ُم َ
االن في النص اليوناني  ,كلمة اونسمس تأتي في نھاية الجملة  .لذا بولس في النص
اليوناني قال " اطلب اليك الجل ابني الذي ولدته في قيودي  ,اونسيمس" االن اونسيمس
على االرجح كان اسما له رد فعل قوي في قلب وعقل فليمون  .كان عبدا  .ومن الواضح
انه سرق بعض المال سابقا قبل ان يھرب  .وعلى االرجح كان فليمون متضايقا جدا بسبب
ذلك  .فاالمر كأن يكون لديك فرد في بيتك وتثق به جدا و فجاة اخذ بعض المال وھرب .
عندما كنا نعيش في شاطيء ھانينغتون ,كان ھناك رجل صغير مسن اتى محتاجا الى
مساعدة  ,كان نوعا ما شخصا عابر سبيل اال ان قلبنا مال اليه  .و لھذا رتبنا له مكانا ليبقى
فيه و اطعمناه و اعتنينا به واعطيناه بعض المال  .وفي يوم من االيام عدنا الى المنزل ولم
نجده باالضافة الى حقيبة العدة الخاصة بي  .ولعدة شھور كلما ذكر احدھم اسم ذلك الرجل
لي كان دمي يغلي .اقصد  ,الحببت جدا االمساك بذلك الرجل مرة اخرى  .كان ذلك حقا
مؤلما فادواتي كانت حقا رائعة ,كانت ادوات ورثتھا من اخي الذي قتل في تحطم طائرة و
كنت دائما حرفيا واحب العمل بھذه االدوات  .لم اكن استطيع تحمل كلفتھا بنفسي وحين
حصلت عليھا  ,كانت حقا ثمينة عندي و ق ّدرتھا و يحن اتى ھذا الرجل و سرقھا مني  ,بعد
كل العطف الذي اظھرناه له  ,غير مظھرين له اال كل عطف و مع ذلك التف علينا وسرقنا
– اوه يا رجل  .اقول لكم انه امر مؤلم .
وھكذا ال بد ان فليمون على االرجح كان له نفس رد الفعل كلما ذكرت اسم اونسيمس " اوه
يا الھي  ,لو انني فقط اضع يدي عليه " و لھذا بولس حذر جدا في البداية في ھذه العبارة .
اطلب اليك الجل ابني الذي ولدته في قيودي اونسيمس  .لھذا يضع االسم و يبطنه بشكل
اكثر لطفا ملمحا انه قد حدث تغيير فيه  ,التغير الذي دائما يحدث عندما يتعرف الواحد الى
قوة يسوع المسيح في حياته  .و بولس يستمر في التكلم عن التغيير الذي حدث في حياة
اونسيمس  ,ويناديه بأبني  ,ابني في قيودي .
11
اآلن نَافِ ٌع لَ َك َولِي " )(11 :1
ان قَ ْبالً َغي َْر نَافِ ٍع لَ َكَ ،ول ِكنﱠهُ َ
"  ،الﱠ ِذي َك َ
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االن اريد ان اطلب منك الجل ھذا الشاب .اعرف انه كان غير نافع  .اعلم مالذي فعل ,
لكنه تغير  .انه االن نافع جدا لي ولك ايضا .
" 12الﱠ ِذي َر َد ْدتُهُ .فَا ْقبَ ْلهُ ،الﱠ ِذي ھُ َو أَحْ َشائِي(12 :1) " .
انه جزء مني  .انه جزء من قلبي .
" 13الﱠ ِذي ُك ْن ُ
اإل ْن ِجي ِل " ):1
ت أَ َشا ُء أَ ْن أُ ْم ِس َكهُ ِع ْن ِدي لِ َك ْي يَ ْخ ِد َمنِي ِع َوضًا َع ْن َ
ك فِي قُيُو ِد ِ
(13
اعلم يا فليمون انك كنت ستحبذ لو انك ھنا معي لتخدمني  ,بسبب ھذه القيود  .ما زال
لبولس عمل عظيم يقوم به  ,لكنه كان يرسل ھؤالء للقيام بقضاء الحاجات اليومية
الضرورية  .كان مربوطا بسالسل مع حارس  .وكانوا يكتبون عنه الرسائل  .كان يرسلھم
الى مھام و الى قضاء بعض الحاجيات الضرورية  .وقال  ,انا اعرف يا فليمون انك كنت
تريد ان تكون ھنا لتساعدني في ھذا الوضع  ,لكنه كان ھنا ممثال عنك  ,قائما بكل العمل
الذي كنت ستقوم به الجلي وانا ھنا في ھذه القيود .
اونسيمس كونه عبدا  ,بالطبع  ,كان له نصيبه من حياة العبودية البائسة  .احد افظع و اشين
االمور التي من الممكن النسان ان يقوم بھا ھي ان يتسعبد اخاه االنسان  .قلبي ينفطر على
ھؤالء الناس الذين اصبحوا عبيدا رسميا في البلد الشيوعي  .احد اعظم الشرور النسان
ھي ان يُظلم من قبل انسان اخر .
في االمبراطورية الرومانية العبودية كانت بالفعل جريمة فظيعة ضد االنسانية .خالل
الوقت الذي كتب فيه بولس ھذه الرسالة كان ھناك ستين مليون عبد في االمبراطورية
الرومانية  .كان ھناك دائما خوفا من ان يثور ھؤالء الستين مليون عبد ,و كانوا تھديدا
باستمرار لالمبراطورية الرومانية  .ولھذا كلما اظھر اي عبد اي نوع من التمرد  ,مثل
الھروب  ,كانوا يتعاملون معه بقسوة فائقة  .كان عادة يحاكم بالموت حتى يخلق ذلك خوفا
في قلوب البقية من العبيد .ھذا ما سيحدث لك اذا تجرأت على التمرد على السلطة  .اقل ما
يمكن ان يحدث ھو طبع " ه " على الجبھة بحديد ساخن لرسم ندبة حتى تبقى دائما في
الجبھة " ھارب "  ,عالمة العبد الھارب.
لم يكن للعبد اية حقوق  ,ال حقوق في ملكية  ,ال حقوق من اي نوع  .لم يكن ھناك احد
يمكن ان يستغيث به العبد  .ان كنت قد ضُربت  ,او سُرقت  ,او اي شيء  ,ما امكنه ان
يستغيث باحد  .لم يكن ھناك سلطة تحميك كعبد  .سيدك ھو السلطة الوحيدة و الكاملة على
وجودك  ,الذي كان لديه الحق في انھاءك في اي وقت يشاء  .اي وقت اراد كان يمكنه ان
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يقتلك و ما كان عليه اية تھمة  .كان العبيد غالبا يضربون  ,ويُ ْبقَون في ظروف بائسة من
قبل الساديين الذي كانوا يفرحون بتعذيبھم.
وصمة بائسة بحق  .بالطبع  ,ھؤالء الذين كانوا سادة تم ذكرھم من قبل بولس في الرسالة
الى افسس و كيف عليھم ان يكونوا في تعاملھم مع العبيد بمحبة و لطف.
لكن مع فليمون  ,بولس يطلب اليه ھنا  .امكن فليمون لو اراد ان يقتل اونسيمس  .كان عليه
ان يوصمه بالعالمة كما ھي االعراف بعالمة ال"ه" في جبھته  .لكن بولس يقول  ,اريدك
ان تقبله  .كنت احب ان ابقيه معي عنك  ,بدال منك حتى يخدمني ھنا في قيودي  ,لكن من
دون اذنك لن افعل شيئا لمنفعتك ليس لحاجة بل للرغبة .
ﷲ اليريدنا ان نفعل اي شيء له او نعطيه له بدافع الضرورة او نتيجة ضغط .ﷲ ال
يستخدم تقنية الضغط ابدا على االنسان  .االن يستخدم الضغط غالبا .اتلقى بعض رسائل
بالغة الضغط مملوءة بالتنبيه من الكثير من االنجليين الذين يريدونني ان اؤمن ان ﷲ مفلس
 .ويقولون لي كم من المال ارسل و وان ارسلھا في الحال  .ويقترحون حتى انني اذا لم
استطيع ارسالھا في الحال ان اذھب حاال الى البنك و اقترض و ارسلھا لدفع كفالة الرب
وفك حالة الزحام التي فيھا  .النه صرف الكثير في الشھر الماضي  .ضغط .
بولس قال ال اريد ان اتلقى اي شيء منك بدافع الضرورة و الضغط  ,بالمناورة  .االن
كنت ارغب ان ابقيه معي ,لكن لن افعل ذلك حتى تسمح انت بذلك  ,الني اريد ان انھي تلك
المسألة  ,بالرغم من انه كان ليكون عونا كبيرا لي  .اريد ما تقوم به الجلي ان ال يكون
بدافع الضغط  ,وال بدافع الضرورة  .اريدك ان تقوم به طوعا  .ولھذا بولس يتحدث الينا
عن العطاء في كورنثوس قائال انھا ال يجب ان تكون بدافع الحاجة  ,او الضغط  ,وانما
يجب ان يرغب االنسان ثم يعطي  .الن ﷲ يجب المعطي بفرح او باليونانية "بمرح"  .لذا
ما تعطيه  اعطيه بمرح  ,لكن ما ال يمكنك ان تعطيه بمرح فال تفعل  .من االفضل
االحتفاظ به بدال من اعطائه بحقد  .ﷲ ال يريد ان يحدث ذلك بأكراه  .يمكنني ان اتفھم انني
ال اريد من الناس ان يقوموا باالمور باالكراه  .لقد قابلت اناسا اعطوا لي اشياءا ثم بعدھا
سمع من الناس انھم ذھبوا في كل مكان مشتكين على ما اعطوه  .اعدتھا وقلت  ,انا لست
بحاجة اليھا في الحقيقة  .استعدھا .فيجيبون اوه ال ,فاقول ال ال اريدھا  .ال يرغب الواحد
ان يشتكي الناس  .ان ارادوا ان يعطوا النھم يحبوك  ,فعظيم  ,لكن ان يذھبوا ويشتكوا
على االمر و على ما اعطوه فعندھا انا افضل ان ال يعطوا  .لذلك السبب عندما اعطانا ذلك
الشھص البيت في ھاواي  ,اتى الينا وقال اريد استعادة بيتي  .فاعدناه اليه  .ال اريد شيئا
من شخص يندم بعد ما اعطى  .ونفس الشيء مع ﷲ.
8

فليمون

تريد ان تخدم الرب  ,اخدمع بفرح  ,بمرح  ,بقلب راغب  .ان اردت ان تعطي للرب ,
فاعطي بفرح وبمرح و بقلب راغب  .وان لم تقدر ان تعطي بفرح ولمرح وقلب راغب فال
تعط  .االفضل ان ال تعطي النك لن تحصل على اية مكافأة بالمقابل .
ِ
تعطي  وتقول  ,اوه ھا ھي يارب خذ ,وتعطي شيئا للرب و ثم تحوم في كل مكان مشتكيا
بخصوص تلك العطية  .ﷲ يشطبھا ببساطة  .وكانك لم تع ِط  .لن تحصل على اي تقدير
عليھا  ,لذا من االفضل لك ان تحتفظ بھا .
اذا بولس يقول  ,اريدك ان تبقيه معي  ,كان حقا بركة لي  ,مفيدا لي .
14
ُك َكأَنﱠهُ َعلَى َسبِي ِل
ون َخ ْير َ
" َول ِك ْن بِ ُدو ِن َر ْأيِ َك لَ ْم أُ ِر ْد أَ ْن أَ ْف َع َل َش ْيئًا ،لِ َك ْي الَ يَ ُك َ
يل ْ
ار(14 :1) ".
ار بَلْ َعلَى َسبِ ِ
االختِيَ ِ
االضْ ِط َر ِ

اريدك ان بل اريد ان يكون االمر من قلبك  .تقوم به باختيارك .
15
ون لَ َك إِلَى األَبَ ِد " )(15 :1
ك إِلَى َسا َع ٍة ،لِ َك ْي يَ ُك َ
ق َع ْن َ
" ألَنﱠهُ ُربﱠ َما ألَجْ ِل ھ َذا ا ْفتَ َر َ

االن ال نريد مالذي يعمله الرب في كثير من االحيان في حياتنا عندما نصاب بخيبات االمل
 .عندما اخذ اونسيمس المال و ھرب  ,البد وبال شك ان فليمون تضايق من ذلك جدا .
وعلى االرجح انه قال  ,لماذا سمح ﷲ له ان يسرقني بذلك الشكل يھرب ؟ لماذا سمح ﷲ
لھذا ان يحدث ؟
بولس يقول  ,انظر  ,انت ال تعلم  .ربما كان ھذا كله جزءا من خطة ﷲ ليوصل الى
اونسيمس بشارة يسوع المسيح  .ربما خسرته لوھلة حتى تربحه الى االبد  .النه لفترة فقط
بقي في روما وھناك عرف يسوع المسيح  .االن ھو اخ في المسيح ,االن ھو اخ ابدي في
قيد يسوع المسيح .
شيء مثير لالھتمام  ,خالل ثورة التغير الثقافي الھيبي  ,االف مؤلفة من الناس تركوا
منازلھم  .كثير منھم ھربوا من منازلھم  .واالباء انزعجوا جدا و اضطربوا فاوالدھم
ھربوا من المنزل  .حسنا  ,كثيرمنھم خالل ھربھم وجدوا الرب يسوع المسيح كاستجابة
لطلبھم الى الحياة  .واباؤھم خسروھم لفترة فصيرة لكنھم غلبوھم الى االبد كاخوة و
اخوات في الرب  .ﷲ عمل في قلوبھم.
احيانا يرحل الزوج او الزوجة ترحل  .ويكون ھناك حزن و اسى عظيم .لكنك ال تعرف
مالذي يفعله ﷲ  .ال تعرف انه قد يكونوا رحلوا لموسم  ,موسم يعمل ﷲ فيه عمال ابديا في
حياتھم وثم يعيدھم معا كما ارادھم ھو ان يكونوا.
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مھم ان نتعلم ان نسلم طرقنا للرب فحسب ,كل موقف  ,حسنا يارب  ,انت المسيطر .
محبتي تنتمي اليك  .واعرف يارب  ,انك مسيطر على كل الظروف التي تحيط بحياتي .
لھذا اعمل في خطتك وبدال من االنزعاج و بدال من االغتياظ والغضب على الجميع ,
افضل لنا ان نسلمھا كلھا الى الرب  ,حسنا  ,يارب انت مسيطر ,ال اعلم مالذي تفعله
لكنني اثق بك فحسب يارب  .ھا ھنا يتدخل االيمان .
لو انني فقط استطيع االيمان با عندما ارى ما يفعله  ,عندما يكنني ان افھم عمله ,ذلك
ليس ايمانا ذلك ال يتطلب اي ايمان  .ما يتطلب ايمانا ھو تلك الراحة و الثقة عندما تبدو
االمور ضدي تماما .
لكنھا غالبا تبدو انھا تسي ضدي بالكامل كما قال يعقوب " كل االشياء ضدي " لماذا
صرخ بذلك ؟ النه لم يرى كل شيء .قال كل االشياء لكنه كان مخطئا  .لم تكن كل االشياء
ضده  .لو انه علم الحقيقة فقط  ,احد اعظم اللحظات في حياته كانت على مقربة منه  .في
مصر التي بدت قاسية و لئيمة كانت في الحقيقة المكان الذي فيه سيجد ابنه الذي حرم منه
لسنوات طويلة و يكتشف ان ابنه حي و سيحضنه من جديد  .ال يعرف الصورة باكملھا .
انه فقط يرى جزءا منھا و ھو يصرخ مرتعبا .
ونحن غالبا ما نرى فقط جزءا من الصورة ونصرخ برعب  .كل االشياء ضدي  .اوه  ,ال
ال ال انت ال تعرف الحلقة كلھا  .انت ال تعرف القصة بكاملھا .ال تعلم مالذي يعمله ﷲ .
فقط انتظر  ,ثق بالرب  ,استرح فيخ و دعه يعمل و سترى ان خطة ﷲ كانت اكثر حكمة
بكثير من اي شيء امكنك تدبيره حين يبدأ بوضع اجزاء ذلك العمل االبدي مع بعضه
البعض ذلك العمل االبدي في قلوب و حياة اصدقاءك او في قلبك وحياتك انت حيث تتعلم
الثقة به بالكامل  .مھم جدا ان نتعلم ان نسلم فقط االمور الى الرب  .حتى تلك االمور التي
تبدو ضدنا.
وھكذا اسباب بولس اسباب معقولة جدا ,بنظره الى عواقب ھرب اونسيمس  .العاقبة كانت
انه عرف يسوع المسيح و اصبح اخا في المسيح و واال سيتشارك االبدية مع فليمون .
النتيجة النھائية ھي انه اصبح االن شخصا نافعا بعد ان كان غير نافع  .ولھذا اريدك ان
تقبله  ,يقول بولس ,
" 16الَ َك َع ْب ٍد فِي َما بَ ْع ُد " )(16 :1
بولس يطلب من فليمون ان يطلقه من واجب العبودية ھذا .
ض َل ِم ْن َع ْب ٍد " )(16 :1
"  ،بَلْ أَ ْف َ
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اريدك ان تقبله مثل
ْك فِي ْال َج َس ِد َوالرﱠبﱢ َج ِميعًا!"
ي ،فَ َك ْم بِ ْال َح ِريﱢ إِلَي َ
) "(16:1أَ ًخا َمحْ بُوبًاَ ،والَ ِسيﱠ َما إِلَ ﱠ
اذا بولس يطلب اكثر من الصفح الونسيمس  ,انه يطلب مغفرة كاملة حتى من العبودية
التي تحملھا يوما  .اريدك ان تقبله ال كعبد بل اكثر من عبد  .اريدك ان تقبله كاخ محبوب .
اطلقه من العبودية .
" 17فَإ ِ ْن ُك ْن َ
ت تَحْ ِسبُنِي َش ِري ًكا" ) (17 :1
يري "
شريكا في التعب  .اريدك ان " ت ْقبَ ْلهُ نَ ِظ ِ
اي ان تعامله بنفس اللطف الذي عاملتني به  .نفس المحبة  ,ان تفعل معه ما فعلته معي .
18
ان قَ ْد َ
ي".
) " (18:1ثُ ﱠم إِ ْن َك َ
ظلَ َم َك بِ َش ْي ٍء ،أَ ْو لَ َك َعلَ ْي ِه َدي ٌْن ،فَاحْ ِسبْ ذلِ َك َعلَ ﱠ

فقط احسبھا علي .
19
س َكتَب ُ
ْت بِيَ ِدي :أَنَا أُوفِي( 19 :1 ) ".
" أَنَا بُولُ َ

االن بولس يتشفع  ,يتشفع الى فليمون بخصوص ھذا العبد الغير نافع الذي تحول االن الى
يسوع المسيح  ,طالبا منه اطالق سراحه من العبودية  ,و ان يُقبَل كأخ  ,ان يُقبل حتى اكثر
من بولس نفسه  .وان يعفى من اي دين يدينه او على االقل ان يطلب ذلك الدين من بولس
نفسه  .بولس يعد بانه سيسدد  " .انا سادفع " ذلك تشفع .
ون
ين يَتَقَ ﱠد ُم َ
ص أَ ْيضًا إِلَى التﱠ َم ِام الﱠ ِذ َ
االن الكتاب المقدس يقول ان يسوع قادر " يَ ْق ِد ُر أَ ْن ي َُخلﱢ َ
بِ ِه إِلَى ﷲِ" )عبرانيين  .(25 :7تنبا أشعياء انه سيكون شفيعا آلثامنا  .يقول بولس في
رومية َ "8م ْن ھُ َو الﱠ ِذي يَ ِد ُ
ين؟ اَ ْل َم ِسي ُح ھُ َو الﱠ ِذي َم َ
ات ،بَلْ بِ ْال َح ِريﱢ قَا َم أَ ْيضًا ،الﱠ ِذي ھُ َو
ين ﷲِ ،الﱠ ِذي أَ ْيضًا يَ ْشفَ ُع فِينَا) ".رومية . (34 :8يسوع ال يدينك  ,انه ال يدينك
أَ ْيضًا َع ْن يَ ِم ِ
االن ,ولن يدينك .
قال يسوع " لم آتي ألدين العالم بل ليخلص العالم بي " )يوحنا . (17 :3اذا من الذي يدين
؟ ليس يسوع  .انه يتشفع الجلك  .مثل بولس وھو يتشفع الونسيمس  ,ھكذا يتشفع يسوع
غثسلوا و تطھروا كاخوة  ,اوال
الجلك  " .ابتاه اريدك ان تقبلھم  ,ليس بعد كخطاة بل كمن ِ
ابديين   .ابتاه ,اريدك ان تعاملھم كما تعاملني " ممجدين معه  .جالسين معه في
السماويات  .بركات االبو نعمته و صالحه لنا وكاننا ابناءه  .وثم اخيرا " ان كانوا يدينوا
لك بشيء فاحسبھا علي " .
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وھكذا كل خطاياي محسوبة على يسوع  .كل ذنبي محسوب عليه  .ﷲ وضع عليه كل
اثامنا  .ان كانوا يدينون لك بشيء  ,ضعه على حسابي  .انا سادفع  .وقد دفع يسوع كل
شيء  " .ادين له بكل شيء"  .احب تلك العبارة من تلك الترنيمة  ,حتى اقف امام عرشه
كامال  ,يسوع مات ليخلص روحي  .يبقى شفتاي تردد " الن يسوع دفع كل شيء  .انا له
مديون "  .لقد تركت الخطية لطخة قرمزية لكنه غسلھا فصارت بيضاء كالثلج  .وفي
شفاعته الجلك والجلي ان يطلب ان نستقبل معه كرامة ومجد الملكوت االبدي  .فلينتقل كل
ذنبنا على حسابه  .كل ديوننا قد تحمل مسؤوليتھا .
اذا بولس يقول ,اكتبھا بيدي  .انا ادفع .
" َحتﱠى الَ أَقُو ُل لَ َك إِنﱠ َك َم ْدي ٌ
ُون لِي بِنَ ْف ِس َك أَ ْيضًا( 19 :1) ".
من الواضح ان فليمون كان احد الذين تحولوا على يد بولس  .كان لبولس الفرصة في
مشاركته االنجيل الممجد ليسوع المسيح و كان فليمون يدين له بتحوله ,عطية الحياة االبدية
تلك الن بولس كان اداة ﷲ التي استخدمھا ليجلبه الى معرفة يسوع المسيح  .لذا ان كان
يدين لك بشيء ضعه على حسابي  .مع انني ساذكرك انك مدين لي قليال  ,كما تدري ,
بحياتك ذاتھا .
)20 " (20 :1نَ َع ْم أَ ﱡيھَا األَ ُخ ،لِيَ ُك ْن لِي فَ َر ٌح بِ َك فِي الرﱠبﱢ  . .أَ ِرحْ أَحْ َشائِي فِي الرﱠبﱢ ".
االن في ثقافتنا و في استعمالنا الحديث لكلمة " احشاء" صعب ان نتفھم لماذا قال بولس
شيئا كھذا الكالم " ارح احشائي في الرب " لكن علينا ان ندرك انه بالثقافة المختلفة تاتي
المفاھيم المختلفة .وبحسب المعتقدات  ,وقد اليكونون بعيدين عن الصواب  .بحسب
المعتقدات في تلك الثقافة في ذلك الوقت  ,اعمق المشاعر لشخص لم تكن تُ َحس في الرأس
بل كانت تَ َحس في منطقة البطن .
يثحس به في منطقة البطي بدال من الراس  .عندما
عندما كان الحزن عميقا جدا  ,كان َ
كانت االفراح تصل الى ذروتھا  ,لم تكن شيئا ي َُحس في رأسك كانت شيئا تختبره في
اعماقك  ,عميقا في منطقة يسمونھا باالحشاء  .ولھذا قيل لنا ان يكون لنا احشاء عطف
ورحمة  .واالن بولس يتحدث عن فرح كبير او اعمق نوع من الفرح  .ھذا النوع من
الفرح اريد ان احسه  ,ان احسه عميقا في اعماقي .
ھل مررت يوما بتجربة عاطفية عميقة لدرجة انك احسست ان شيئا امسك معدتك؟ ھل
ضحكت يوما بشدة لدرجة انك امسكت بطنك ؟ ولذلك فكروا في منطقة البطن على انھا
المنطقة التي ينبع منھا اعظم فرح و ضحك وما شابه ذلك  .عندما تضحك بقوة  ,يؤلمك
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جنباك  .ال يؤلم راسك  .ال تشعر ھناك وانما تشعر في االسفل  .وبالطبع  ,نحن في
تعبيراتنا عن فرح و على االرجح بسبب كوننا مأخوذين بالعصر الفيكتوري ,نحن نميل
الى ذكر بعض اجزاء الجسم عندما نتكلم  ,وبنفس الشكل يبدو االمر لنا اجنبيا لكن االشارة
ھنا ھي الى الفرح او الحزن و اي شيء في اعمق جزء من االنسان  .واشارته ھي الى
نوعا ما اعمق مشاعر  .دعني ارفح .
ق بِإ ِ َ
طا َعتِ َكَ ،كتَب ُ
" 21إِ ْذ أَنَا َواثِ ٌ
ْكَ ،عالِ ًما أَنﱠ َك تَ ْف َع ُل أَ ْيضًا أَ ْكثَ َر ِم ﱠما أَقُولُ(21 :1) ".
ْت إِلَي َ
االن ھذا معروف على انه جملة فرضية .وأي واحد منكم مدرك لفن التجارة يعرف ما ھو
الشرط الفرضي  .لقد وضعت كل مبيعاتك و ھا ھنا تاتي فتاة شابة و تريد ان تشتري
بعض االمور التي تحتاجھا  .وھكذا تريد بعض المناشف .اذا ھي تبحث  .ال تدري ان
كانت ستشتري ام ال .لكنھا تنظر الى المناشف و انت تريھا النوعية و تقول لھا كم ھي
جيدة  .وثم تخرج مجموعتك وتقول اي لون ترغبين؟ ذلك فرض  .انا افترض انھا سوف
تشتريھا  ,لذا اي لون تريدين  ,تدري  .جملة فرضية .
اذا بولس يستخدم ھذه الجملة الفرضية مع فليمون  .لي ثقة في طاعتك  ,والنه لدي ھذه
الثقة في طاعتك  ,كتبت اليك عالما انك يوف تفعل ما اطلبه منك  .بل ستفعل اكثر من ذلك
 .نھاية موضع اونسيمس .
االن ختام الرسالة.
"
صلَ َواتِ ُك ْم َسأُوھَبُ لَ ُك ْم(22 :1) ".
َو َم َع ھ َذا ،أَ ْع ِد ْد لِي أَ ْيضًا َم ْن ِزالً ،ألَنﱢي أَرْ جُو أَنﱠنِي بِ َ

اذا جھزوا لي غرفتي  ,ساكون ھناك بنعمة الرب قريبا .
ْ
"23يُ َسلﱢ ُم َعلَ ْي َ َ
يح يَسُو َعَ 24 ،و َمرْ قُسُ َ ،وأَ ِر ْستَرْ ُخسُ ،
ك أبَ ْف َراسُ ْال َمأسُو ُر َم ِعي ِفي ْال َم ِس ِ
25
ين-23 :1) ".
ُوح ُك ْم .آ ِم َ
َو ِدي َماسُ َ ،ولُوقَا ْال َعا ِملُ َ
يح َم َع ر ِ
ون َم ِعي .نِ ْع َمةُ َربﱢنَا يَسُو َع ْال َم ِس ِ
(25
ھؤالء الذين يضم اسماءھم بولس الى اسمه في تحيته الى كنيسة كولوسي يضمھم في
تحيته في الرسالة الى فليمون حين نصل الى ختام ھذه الرسالة الشخصية الصغيرة .
االسبوع القادم عبرانين االصحاح االول والثاني .
ابانا  ,كم نحن شاكرون على الكاھن االعظم ,يسوع المسيح  ,الذي ذھب الى السماء الجلنا
ويقف ھناك كممثل وشفيع عنا  .كم نحن شاكرون  ,يارب  ,على انك قبلت بقضيتنا و
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اخترت ان تمثلنا امام االب  .نحن نحبك و نقدر كلما فعلته الجلنا .ونشكرك  ,يارب ,انك
في يوم من االيام ستمثلنا خاليين من العيوب امام حضرة مجده بفرح عظيم  .يارب  ,انت
صالح جدا  ,ونحن نشكرك على ذلك  .امين .
االن فليكن الرب معكم و يباركم ھذا االسبوع بغنى  .فلتختبروا نموا حقيقيا في مسيرتكم
مع يسوع المسيح  .فلتحيط بكم نعمة الرب في كل االشياء حتى تختبروا مرة اخرى لمسة
محبة الرب و روحه القدوس وھو يقويكم  ,و يقودكم يساعدكم ويعمل ذلك العمل الكامل .
باسم يسوع .
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