رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻮﻟُﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻓﻠﯿﻤﻮن
۱

۱از ﻃﺮف ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ زﻧﺪاﻧ اﺳﺖ و

ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﺮادر ﻣﺎ ﺑﻪ دوﺳﺖ و ﻫﻤﺎر ﻣﺎ ﻓﻠﯿﻤﻮن ۲و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎ »اﭘﻔﯿﻪ« و ﻫﻤﺎر ﻣﺎ

»اَرﺧﯿﭙﺲ« ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮔﺮدد۳ .از ﻃﺮف ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.

ﻣﺤﺒﺖ و اﯾﻤﺎن ﻓﻠﯿﻤﻮن
۴ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ،ﻧﺎم ﺗﻮ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣ آورم و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﺪای
ﺧﻮد را ﺷﺮ ﻣﮐﻨﻢ۵ ،ﭼﻮن از ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ و اﯾﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻤﯿ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ داری آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ۶ .و دﻋﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﺮﮐﺎﺗ
ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ دارﯾﻢ اﻓﺰوده ﺷﻮد۷ .ای ﺑﺮادر ،ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺧﻮﺷ ﺑﺰرگ و دﻟﺮﻣ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ،زﯾﺮا دل ﻫﺎی
ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ ،ﻧﯿﺮوﯾ ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای اوﻧﯿﺴﯿﻤﻮس
۸ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ در ﻣﺴﯿ ﺣﻖ دارم ﮐﻪ ﺟﺴﺎرت ﮐﺮده اﻣﺮ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫ۹ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ ،ﺻﻼح
ﻣ داﻧﻢ از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻢ :ﻣﻦ ،ﭘﻮﻟُﺲ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻢ۱۰ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
»اوﻧﯿﺴﯿﻤﻮس« ،ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺒﺲ ﺧﻮد ﭘﺪر روﺣﺎﻧ او ﺷﺪم ،از ﺗﻮ
ﺗﻘﺎﺿﺎﺋ دارم۱۱ .او زﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮد ،وﻟ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﺮای

ﺗﻮ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
۱۲اﮐﻨﻮن ﮐﻪ او را ﭘﯿﺶ ﺗﻮ رواﻧﻪ ﻣﮐﻨﻢ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۱۳ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﺪم ﮐﻪ او را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد
ﻧﺎه دارم ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﻞ زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻢ ،او ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﻮ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ۱۴ .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻮ
ﮐﺎری ﻧﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻮﯾ ﺗﻮ ﻧﻪ از روی ﻣﺠﺒﻮرﯾﺖ ،ﺑﻠﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
۱۵ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﺟﺪاﯾ ﻣﻮﻗﺖ او از ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎزﯾﺎﺑ۱۶ !و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﯾ ﻏﻼم ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از آن ﯾﻌﻨ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾ ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ .او ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﻧﺴﺎن و ﯾ ﺑﺮادر ﻣﺴﯿﺤ ﻋﺰﯾﺰ
ﺑﺎﺷﺪ۱۷ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺮا دوﺳﺖ واﻗﻌ ﺧﻮد ﻣ داﻧ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﺮا ﻣ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘ او را ﺑﭙﺬﯾﺮ۱۸ .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺮﺿﺪار اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﺑﺬار۱۹ .ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ» :ﻣﻦ ،ﭘﻮﻟُﺲ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺘ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻮن ﻫﺴﺘ۲۰ .ای
ﺑﺮادر ،ﭼﻮن در ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ از ﺗﻮ ﺑﻬﺮه ای
ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺑﺮادر ﻣﺴﯿﺤ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ای
ﺑﺒﺨﺶ.
۲۱ﻣﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮ و ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ و
ﺣﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫ داد ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ.
۲۲در ﺿﻤﻦ ،اﻃﺎﻗ ﺑﺮای ﻣﻦ آﻣﺎده ﮐﻦ ،زﯾﺮا اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪا
دﻋﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﺮده ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
»۲۳اﭘﻔﺮاس« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﻣﻦ در زﻧﺪان اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ ۲۴و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎران ﻣﻦ »ﻣﺮﻗُﺲ«،
»اَرِﺳﺘَﺮﺧُﺲ«» ،دﯾﻤﺎس« و »ﻟﻮﻗﺎ« ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ۲۵ .ﻓﯿﺾ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ روح ﺷﻤﺎ ﺑﺎد.
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