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فلیمون بهفلیمون رسول پولس رساله
فلیمون

ما همکار و عزیز فلیمون به برادر، تیموتاوس و عیسی مسیح اسیر پولس، ۱

اتمی باشد. خانه در که کلیسایی به ما ارخپسهمسپاه و محبوبه اپفیه به و ۲

باد. شما با خداوند مسیح وعیسی خدا ما پدر جانب از سلامتی و فیض ۳

دعا و گزاری شکر
می آورم یاد خود دعاهای رادر تو پیوسته و می کنم شکر را خود خدای ۴

مقدسین همه به عیسیخداوندو به که شنیده ام را تو ایمان ذکرمحبتو چونکه ۵

در که نیکویی هر کامل معرفت در موثرشود ایمانت شراکت تا ۶ داری،
از نمود رخ وتسلی کامل خوشی مرا که زیرا ۷ عیسی. مسیح برای است ما

می پذیرند. استراحت برادر تو ای از مقدسین دلهای که آنرو از تو محبت
پولس درخواست

مناسب آنچه به که دارم جسارترا کمال مسیح در جهتهرچند بدین ۸
التماس که است آن سزاوارتر محبت، برای لیکن ۹ دهم، حکم را تو است
می باشم. نیز عیسی مسیح اسیر والان پیر پولس چون مردی هرچند نمایم،
زنجـیرهای در که انیسیمس خود فرزند درباره می کنم التماس را تو پس ۱۰
الحال لیکن بود، بی فایده تو برای او سابق که ۱۱ نمودم، تولید را او خود
او تو پس می فرستم. پس تو نزد را او که ۱۲ می باشد؛ مند مرافایده و را تو
نگاه خود نزد را او که می خواستم من و ۱۳ است. من جان که بپذیر را
نخواستم اما ۱۴ کند، خدمت انجیل زنجـیرهای در مرا تو عوض تابه دارم
از بلـکه نباشد، اضطرار راه از تو تااحسان باشم کرده تو رای بدون کاری
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تا را او تا شد توجدا از ساعتی جهت بدین شاید که زیرا ۱۵ اختیار. روی
یعنی غلام از فوق بلـکه غلام چون نه این از بعد لیکن ۱۶ یابی. در ابد به
هم و درجسم هم تو به یادتر ز مرتبه چند اما من به عزیزخصوص برادر
فرما. قبول من چون را او می دانی، رفیق مرا هرگاه پس ۱۷ خداوند. در
من بر را آن باشی، داشته او از طلبی یا باشد رسانیده تو به اگرضرری اما ۱۸
ادا خود می نویسم، خود به دست هستم، پولس که من ۱۹ دار. محسوب
بلی ای ۲۰ هستی. من مدیون نیز خود به جان که نگویم تو به تا کرد، خواهم
تازگی مسیح در مرا جان پس شوم. خداوندبرخوردار در تو از من تا برادر،
که جهت آن از نویسم تومی به دارم، اعتماد تو اطاعت بر چون ۲۱ بده.

کرد. خواهی هم می گویم آنچه از بیشتر می دانم
فلیمون

دعاهای از امیدوارم زیراکه کن، حاضر من برای نیز منزلی معهذا ۲۲

شوم. بخشیده شما به شما
و ۲۴ مرقس و است من همزندان عیسی مسیح در که اپفراس ۲۳

فیض ۲۵ می رسانند. سلام را تو من لوقاهمکاران و دیماس و ارسترخس
آمین. باد. شما روح با مسیح عیسی خداوند
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