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 مقدمه
تان  شاید کار خوبی برای دوست ایم که گویی دوستی به ما مدیون است.هایی را تجربه کرده اکثر ما زمان 

آیند که شما به کمک  هایی پیش می اید. بعد، زمان اید یا کمک خاصی به او کرده ای به او دادههدیه  – اید انجام داده

معموال در چنین   خواهید که دین خود را ادا کند.روید و از او میتان می احتیاج دارید و به همین خاطر، سراغ دوست

  دونم که شاید نخوای این کار رو انجام بدی، ولی من واقعا به گوییم: »می و می رویم مان می مواقعی ما نزد دوست 

 کمک تو احتیاج دارم و تو یکی به من بدهکاری.« 

  فیلیمون پولس رسول هم از بسیاری جهات، با موقعیتی مانند این روبرو شد. او به لطفی از طرف دوستش 

آوری کرد که چه کارهایی برای او انجام داده است و  نوشت و به او یاد  فیلیمونای به احتیاج داشت. بنابراین، نامه 

 در عوض، انتظار لطفی از سوی او دارد. حاال 

«  فیلیموناین چهارمین درس از مجموعه دروس »رساالت زندان پولس« است. ما این درس را »پولس و 

، یکی از اعضای کلیسای کولسی، نوشت  ون فیلیم ای که پولس به دوست خود ایم چون نگاهی دقیق به نامهنامیده

اش اونیسموس که  لطفی تقاضا کرد و از او خواست با برده  فیلیمون خواهیم انداخت. خواهیم دید که چطور پولس از 

 به تازگی به مسیح ایمان آورده بود، آشتی کند. 

نامة پولس به  زمینة نخست، پیش شود: به سه بخش اصلی تقسیم می  فیلیمونمطالعة ما دربارة پولس و 

بر کاربرد  را وارسی خواهیم کرد. و سوم،  فیلیمون کنیم. دوم، ساختار و محتوای نامة پولس به را بررسی می   فیلیمون

 ازیم. بیند  فیلیمونزمینة نامة پولس به امروزی این نامه متمرکز خواهیم شد. بیایید ابتدا نگاهی به پیش 

 

 زمینهپیش
از یک سو، به شکل   ، حداقل از دو نظر با دیگر رساالت زندان او متفاوت است. فیلیموننامة پولس به 

در حقیقت، این نامه تنها به یک مشکل    تر است. هایی که در طول دوران زندان خود نوشت، کوتاهبارزی از دیگر نامه 

این به   به یک فرد نوشته شده بود که یعنی، عمیقا شخصی است.پردازد. و از سوی دیگر، به جای یک کلیسا، می

و دیگر افراد دخیل در این نامه، و موقعیتی که پولس به آن پرداخت را بهتر   فیلیمونمعنای آن است که هرچه 

 یم. کارگیری آن در زندگی امروزی خود آماده شوتوانیم برای درک تعلیم پولس در این نامه، و بهبشناسیم، بهتر می 

دی را که در  نخست، افرا خواهیم پرداخت: فیلیمون زمینة نامة پولس به از سه طریق به کاوش در پیش 

دوم، به مشکلی که باعث نگارش نامة پولس    اش دخیل هستند را خواهیم شناخت.موضوع مورد اشارة پولس در نامه
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مان را  بررسی خواهیم کرد. بیایید ابتدا توجه شد نگاه خواهیم کرد. و سوم، دخالت و وساطت پولس در این مشکل را 

 به افرادی معطوف کنیم که در این موضوع دخیل هستند. 

 

 افراد
کنیم که مستقیم یا  نام برده شده است، اما ما بر آنانی تمرکز می   فیلیموناز افراد بسیاری در نامة پولس به  

 بودند. درخواست کرد، دخیل  فیلیمون در لطفی که پولس از غیر مستقیم  

پردازیم. و در آخر، به تعدادی  ، اونیسموس می فیلیمون کنیم. دوم، به بردة  را معرفی می   فیلیمون نخست، خودِ  

نقش  و اونیسموس،   فیلیمون در مسئلة بین او در موضوع دخالت   پولس ین به عنوان شاهد  کنیم کهاز افراد اشاره می 

 که پولس این رساله را به او نوشت.  شروع کنیم؛ مردی  فیلیمون داشتند. بیایید ابتدا با 

 

 فیلیمون 
دهد که  نشان می   ۹:  ۴ای به شهر محل اقامت او نشده است، اما کولسیان  ، اشاره فیلیموندر نامة پولس به  

 ، ساکن کولسی بود. به کالم پولس در آن بخش توجه کنید: فیلیموناونیسموس، بردة 

 

 ، هزارة نو(. ۹:  ۴آید )کولسیان ز ما که از خودِ شماست، نزدتان می ]تیخیکوس[ همراه اونسیموس، برادر امین و عزی 

 

نیز در   فیلیمونبایست کرد، می زندگی می  فیلیموناز آنجا که در زمان نگارش کولسیان، اونیسموس با ارباب خود 

 کولسی زندگی کرده باشد. 

  الئودیکیه و هیراپولیس قرار داشت. کولسی شهر نسبتا کوچکی بود که در درة لیکوس، نزدیک شهرهای  

 شود. استان رومی آسیا قرار داشت که امروزه به نام آسیای صغیر شناخته می  دردرة لیکوس در منطقة فریجیه، 

برای نمونه، در    شرکت داشت. فعاالنه در خدمت به دیگر ایمانداران در کولسی    فیلیمونرسد که  به نظر می  

  های ایمانداران طراوت و تازگی بخشیده است.به دل  فیلیمونحبت کرد که چطور ، پولس از این ص ۷آیة  فیلیمون

  کند. از او به عنوان شریک خود در خدمت انجیل یاد می   ۱۷قائل بود که در آیة    فیلیمون پولس آنچنان احترامی برای  

 ای محلی است. کند که خانة او پذیرای کلیسرا به عنوان کسی معرفی می  فیلیمون ، پولس ۲و حتی در آیة  

بین این  پیوندی ای قابل مالحظه با پولس داشت که گذشته  فیلیمون رسد که اما فرای این، به نظر می  

 آورد دقت کنید:   فیلیمونبه یاد  ۱۹به آنچه پولس در آیة  مردان به وجود آورده بود. 

 

 ، هزارة نو(. ۱۹ فیلیمونتو جان خود را نیز به من مدیونی )
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را به ایمان آورده بود، اگرچه این هم ممکن است که او   فیلیمون یاد، منظور پولس این بود که او به احتمال بسیار ز

دین    فیلیموناما موضوع هرچه که بوده،    را به شکل دیگری نجات داده باشد.  فیلیمون به معنای واقعی کلمه زندگی  

 سنگینی به پولس داشت. 

برای آزادی پولس از زندان، و برنامة پولس   فیلیمونتوانیم استحکام رابطة آنان را در دعای همچنین می  

 خوانیم:می  ۲۲ فیلیمون باره را در پس از آزادی ببینیم. سخنان پولس در این   فیلیمونبرای اقامت پولس نزد 

 

 ، هزارة نو(. ۲۲ فیلیمون شما بخشیده شوم )تان به  اتاقی نیز برایم مهیا کن، زیرا امید دارم به سبب دعاهای 

 

های پیشین  را شناخت. اما همانطور که در درس  فیلیموندهد که چطور پولس، مقدس توضیح نمی کتاب 

دیدیم، پولس طی دومین و سومین سفر بشارتی خود، از فریجیه گذر کرد. اما همچنین، همانطور که دیدیم، پولس  

و پولس چطور با هم دوست شدند.    فیلیمون دانیم  نداشت. حقیقت این است که نمی   با کلیساهای درة لیکوس آشنایی 

 شناختند. توانیم با اطمینان بگوییم که به خوبی یکدیگر را می اما می 

 

 اونیسموس 
  فیلیمون ، اونیسموس بردة  فیلیمون  ۱۶با توجه به آیة  دومین کسی که باید معرفی کنیم، اونیسموس است.  

 کرده است. می  فیلیمون ای بود و یا چه خدمتی به یست که چه نوع برده بود؛ گرچه روشن ن

یک سوم جمعیت امپراتوری، از انواع مختلف   داری بسیار رایج بود. در امپراتوری روم طی قرن اول، برده 

گی  شان بستبردگان معموال در تملک افراد متمول بودند و وضعیت آنان عمدتا به صاحبان  بردگان تشکیل شده بود.

 داشت. 

برخی در   –دیگران با سواد بودند دادند، اما انجام می  پست سواد بودند و وظایفی بعضی بردگان رومی بی 

توانستند مدیران خانه، حسابدار، معلم خانگی،  آنان می  کردند.شان خدمت می و متناسب با تحصیالت  – سطوح باال 

 . بود ازین مورد که باشند یگرید  مقام هر در  یا و 

شود، اما الزم به ذکر است که تعدادی از افراد فقیر  اگرچه به طور کلی آزادی به بردگی ترجیح داده می 

ما از گزارشات تاریخی   فروختند.ا به بردگی می برای دستیابی و اطمینان از غذای روزانه و سرپناه، داوطلبانه خود ر

آوری پول جهت امور خیریه مانند تغذیة فقرا، به  جمعدانیم که در کلیسای اولیه، برخی مسیحیان خود را برای می

 بردگی فروخته بودند. 

قانون روم به بردگان اجازه   به طور کلی، اربابان نسبت به بردگان خود از حقوق مطلق برخوردار نبودند. 

شان  شد، و حتی اینکه آزادی خود را از اربابان داد که درآمد و امالک داشته باشند که شامل دیگر بردگان نیز می می
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شدند؛ اگرچه این عمل،  رسیدند، آزاد می سالگی می بسیاری از بردگان وقتی به سن سی  و فراتر از این حقوق،    بخرند.

 شت. الزام قانونی ندا

اما اونیسموس بر خالف ارباب   شد.محسوب می  فیلیمون  ة بود، عضو خان فیلیمون از آنجا اونیسموس بردة 

را در طلب کمک از پولس ترک کرد،   فیلیمون اما وقتی اونیسموس خانة حداقل در ابتدای امر.  –خود، ایماندار نبود 

پولس با نوشتن این   پیدا کرد.  به او پولس رسول او را به سوی ایمان به مسیح رهنمون شد و محبت بسیار زیادی

 ، محبت خود به اونیسموس را ابراز کرد: فیلیمون ۱۶- ۱۰سخنان در آیات 

 

ز تو دارم... ]او[ پارة تن من است... او مرا بس عزیز  ام، استدعایی ادربارة پسرم اونیسموس که در بند او را پدر شده 

 ، هزارة نو(. ۱۶- ۱۰ فیلیمون است )

 

 پولس اونیسموس را »پسر« خود خواند چون او را به ایمان بر مسیح رهنمون شده بود و محبتی پدرانه به او داشت. 

اشاره کرد   فیلیمون به  عالوه بر این دو شخصیت اصلی، پولس به تعدادی دیگر از کولسیان در نامة خود  

احتماال پولس با   داشتند. ارتباط  فیلیمون شوند. هر یک از این افراد نیز با که شامل آپفیا، آرخیپوس، و اپافراس می 

به نمایندگی از اونیسموس، به   فیلیمون این انتظار به آنها اشاره کرد که به عنوان شاهدینی آشنا، در تقاضای او از 

 وی کمک کنند. 

 

 شاهدین 
یافت. بشنوید    فیلیمون  ۲- ۱توان آن را در آیات  پولس در ابتدای نامه به آپفیا و آرخیپوس اشاره کرد، که می 

 ا چه نوشت: که پولس آنج

 

ات بر پا  ، به خواهر ما آپفیا و همرزم ما آرخیپوس، و به کلیسایی که در خانه فیلیمون به دوست عزیز و همکار ما 

 ، هزارة نو(. ۲-۱ فیلیمون شود )می

 

  اما از آنجا که بین او و بقیة دهد که او ایماندار بوده است. اشارة پولس به آپفیا به عنوان »خواهر« صرفا نشان می 

  ، احتماال همسر او، باشد. فیلیمونرسد که او عضوی از خانوادة کلیسا تمایزی گذاشته شده است، بیشتر به نظر می

توان این آیه را طوری نیز خواند که گویی کلیسا در خانة  آرخیپوس شاید میزبان کلیسای محلی بوده است، اگرچه می 

جه به ماهیت نامه، به احتمال زیاد از او به عنوان فردی موثر  اما هر چه که بوده، با تو شده است.جمع می  فیلیمون

 . فیلیموننام برده شده است؛ چه به عنوان شبان کلیسای محلی و یا عضوی از خانوادة  فیلیمون بر 
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آورید که او موسس کلیسای کولسی بود و از طرف کلیساهای  دربارة اپافراس، از دروس پیشین به یاد می  

از آنجا که وی در آن زمان با پولس در زندان بود،   مت به پولس در زندان فرستاده شده بود. درة لیکوس برای خد

بنابراین،    ساخت.را قابل احترام می   شتوانست نقش یک شاهد محلی را داشته باشد، اما جایگاه او در کلیسا، نظر نمی 

هستند   فیلیمون ۲۴و  ۲۳اش آورد. به این سخنان که در آیات پولس یک سالم ویژه از طرف اپافراس را در نامه 

 گوش کنید: 

 

فرستد. همچنین همکارانم، مرقس، آریستارخوس، دیماس و  زندان من در مسیح عیسی، تو را سالم می اپافراس، هم 

 (. ۲۴- ۲۳ فیلیمونگویند )لوقا تو را سالم می 

 

این تاکید بر اپافراس به   تر و متمایز است. دقت کنید که سالم از طرف اپافراس اول آمده، و از دیگران طوالنی 

او همچنین مشتاق بود که اطمینان پیدا  دهد؛  داد که او دارد کاری فراتر از سالم رساندن انجام می نشان می   فیلیمون

 دهد. پاسخ مناسبی به نامة پولس می  فیلیمون کند 

 

 مشکل
شدند، نوبت آن رسیده است که به خودِ  بعد از معرفی افرادی که از نزدیک به موضوع نامة پولس مربوط می

 دقیقا چه اتفاقی افتاده بود که به شفاعت پولس نیاز داشت؟   مشکل بپردازیم.

گزار  گزاران، خدمتخدمت بر کسی پوشیده نیست که بعضی کارگران، کارگرهای خوبی نیستند؛ بعضی 

رسد  و متاسفانه، به نظر می  زنند. شان سر باز می ها و انجام تعهداتخوبی نیستند، و برخی از مردم از قبول مسئولیت 

انگاری، و یا دشمنی، ارباب او را خشمگین  قصورات او، چه از سر تنبلی، سهل   که اونیسموس نیز اینچنین فردی بود.

و به همین خاطر، برای فرار از   به شدت ترسیده بود.  فیلیموناونیسموس از مجازات توسط به حدی که  – کرده بود 

گوش   ۱۱در آیة  فیلیمونبه سخنان پولس دربارة اونیسموس خطاب به  .را ترک کرد  فیلیموناین مجازات، خانة 

 کنید: 

 

 (. ۱۱ فیلیمون ) بود یدهفای تو ب  یسابقا او برا

 

ای یونانی به معنای »مفید« یا »سودبخش«  . اسم »اونیسموس« در واقع از واژهوجود دارد کلمات  زی با اینجا با

در این بازی با کلمات   فایدگی خود را اثبات کرده بود. گوید اونیسموس بی اما پولس در اینجا می  گرفته شده است.

 سود بوده است.یا بی فایده ای بی بخشید که اونیسموس حقیقتا برده فیلیمونامتیاز را به  پولس این
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. به کالم  شده بود  فیلیمون ، اونیسموس عمال باعث خسارتی چشمگیر به ۱۸بدتر از این، با توجه به آیة  

 پولس گوش کنید: 

 

 (. ۱۸  فیلیمون) آن را بر من محسوب دار  ی،از او داشته باش ی طلب یا باشد   یدهبه تو رسان ی اگر ضرر

 

اشاره دارد؛ که جرمی رایج در بین    فیلیمون درک بسیاری از مفسران از این آیه، این است که به دزدی اونیسموس از  

اما ممکن است اونیسموس از طرق دیگری مانند مدیریت ناکارآمد منابع خانگی، یا تخریب و   بردگان خانگی بود. 

 ضرر زده باشد.  فیلیمون اتالف دارایی به 

حق داشت که عصبانی باشد، و اونیسموس هم احتماال دلیل خوبی برای ترس از   یمون فیلبه هر روی،  

اربابان تحت قانون روم حق داشتند که بردگان خود را به شدت مجازات کنند، حتی با ضرب و شتم   داشت.   فیلیمون

به همین موضوع   ون فیلیم ۱۵پولس در آیة  بود که از ترس فرار کرد.  فیلیمون اونیسموس آنقدر نگران خشم شدید. 

 اشاره داشت؛ او نوشت: 

 

 (. ۱۵  فیلیمون) یابی از تو جدا شد تا او را تا به ابد در  یجهت ساعت  ینبد ید شا

 

  از اونیسموس نخواسته بود که آنجا را ترک کند، و احتماال عزیمت او را تایید نکرده بود.   فیلیموناز قرار معلوم، خودِ  

طی این زمان جدایی، خدا اونیسموس را   اما پولس اظهار کرد که خدا دلیلی داشت که اجازة این اتفاق را داده بود. 

 شده بود.  فیلیمونبرای  بزرگی فایدةعوض کرد؛ طوری که او تبدیل به 

شدند.  مپراتوری روم، بردگانی که بدین شکل ارباب خود را ترک کرده بودند، الزاما فراری محسوب نمی در ا 

اجازة ترک موقت اربابان  اما قانون به بردگان  شدند.اگر آنها بدون قصد بازگشت گریخته بودند، فراری محسوب می 

دان رومی، این  چندین حقوق  شان آشتی دهد. با ارباب  ای پیدا کنند که بتواند آنان راتا وکیل یا واسطه  دادخود را می 

پس از میالد نوشته است، اینطور   ۱۱۷تا  ۹۸های ویویانوس که در بین سال  اند. به طور مثال،حقیقت را ثبت کرده 

 استدالل کرد: 

 

، فراری خواندن یا نخواندن او پرسشی است که باید به آن  و نزد مادر خود برود ترک کند ارباب خود را ایاگر برده 

اما اگر در طلب کاهش  تا خویش را پنهان سازد و به ارباب خود رجوع نکند، فراری است؛  گریختهتوجه شود؛ اگر 

 برخی از اعمال اشتباه خود به واسطة تضرعات مادرش باشد، فراری نیست. 
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 اوایل قرن نخست، چنین نوشت:به طریق مشابه، پروکلوس نیز در 

 

رساند تا او را به تضرع به  کند ارباب او در پی تنبیه جسمی وی است، و خود را نزد دوستی می ای که فکر می برده 

 نمایندگی از خویش برانگیزد، فراری نیست. 

 

 و پائولوس، در اواخر قرن دوم چنین تفسیری ارائه کرد:  

 

 رساند تا از او طلب وساطت کند، فراری نیست.دوستان اربابش می  یکی از ای که خود را به نزد برده 

 

کردند  ، مادامی که بردگان نزد فرد دیگری در طلب کمک فرار می دهند که قانون روماین تفسیرات قانونی نشان می 

نیسموس گریخته  بنابراین، اگر او داد. شان را می و قصد به دست آوردن آزادی خویش را نداشتند، اجازة فرار از ارباب 

 شد. او باشد، فراری محسوب نمی  شافعوکیل و  فیلیمونبود تا از پولس بخواهد که نزد 

تنبلی،   این بود که اونیسموس عمدا یا سهوا، از طریق فیلیمونمشکل در خانة  به طور خالصه، پس  

  فیلیمون این مشکل باعث تنشی بین اونیسموس و  شده بود. فیلیمونانگاری، و یا دشمنی باعث خسارت به سهل 

  و در نهایت،  و قصد او برای تادیب اونیسموس، و نیز ترس اونیسموس گشت.  فیلیمون شد که احتماال شامل خشم 

اما  گمان کرده که اونیسموس یک فراری بود.  یلیمون فشاید  ، به اوج خود رسید. فیلیمونبا گریز اونیسموس از نزد 

 های حقیقی اونیسموس هنوز نامشخص بود. انگیزه

 

 وساطت 
به آنها اشاره کرد را شناختیم، باید به موضوع   فیلیمونحال که افراد و مشکلی که پولس در نامة خود به 

لس، به دو مسئله نگاه خواهیم کرد:  و اونیسموس بپردازیم. در توجه به وساطت پو فیلیمونوساطت پولس بین 

درخواست اونیسموس برای اینکه پولس وکیل او بشود؛ و دوم، موافقت پولس برای دفاع از اونیسموس. بیایید ابتدا  

 به درخواست اونیسموس از پولس بپردازیم. 

 

 درخواست اونیسموس 
های پیشین گفتیم، به احتمال زیاد در روم زندانی  در زمان این نامه، پولس محبوس بود. همانطور که درس 

  با اما چه در روم بوده و یا قیصریة ماریتیما، بود، اگرچه این احتمال نیز وجود دارد که در قیصریة ماریتیما بوده باشد. 

 بود فاصلة زیادی داشت.  فیلیمونکولسی که محل زندگی 
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تر از آن بوده است که صرفا برای وکالت  بر طبق نظریة برخی محققین، این فاصله برای اونیسموس طوالنی 

یا شفاعت به پولس رجوع کرده باشد. در نتیجه، برآیند آنها این است که پولس در پی آغاز حیاتی جدید به دور از  

 کرد. بود و تصادفا با پولس برخورد  فیلیمون

دهد و نه به  کرد به ما خبر می مقدس نه از آنچه اونیسموس در حین فرار فکر می باید اقرار کنیم که کتاب 

دهد که او در  با ارائة جزئیاتی نشان می  با این وجود، گوید که مالقات او با پولس در زندان چگونه رخ داد. ما می 

 جستجوی پولس برای وکالت خود بود.  

دانسته که پولس در  موس به شهری رفت که پولس در آنجا زندانی بود. او باید کامال می از یک سو، اونیس

ما در   کرد.آنجا سکونت دارد، چون کلیسای کولسی از اپافراس برای خدمت مراقبت از پولس در زندان حمایت می 

 خوانیم که پولس نوشت: باره میدر این  ۱۳- ۱۲:  ۴کولسیان 

 

خود جد و جهد   یشما در دعاها ی برا یوستهاست و پ یحاز شما و غالم مس یکی که  اندرسی اپفراس به شما سالم م

و اهل    یه کیودئشما و اهل ال  ةکه دربار  دهمی م   یاو گواه  ی. و برایدشو  نقَّیَ تَخدا کامل و مُ  ةاراد  یتا در تمام  کندیم

 (. ۱۳- ۱۲: ۴)کولسیان  کشدی محنت م  یاربس سی یراپوله

 

دانست  از اعضای برجستة کلیسا بود، احتماال اونیسموس می  فیلیموناز آنجا که اونیسموس اهل کولسی، و اربابش 

   و با این آگاهی، همان شهر را به عنوان مقصد خود انتخاب کرد. که پولس کجاست.

داشت خانگی  پولس تحت باز  عالوه بر این، وقتی اونیسموس به شهر رسید، پیگیر مالقاتی با پولس بود. 

به همین خاطر، دشوار است که تصور کنیم برخورد اونیسموس با او تصادفی    توانست آزادانه رفت و آمد کند. بود و نمی 

 به احتمال زیاد، اونیسموس عامدانه نزد پولس رفت.  بوده باشد. 

پولس در   د. نامه نوشت که اونیسموس خود را در نظر او عزیز کر  فیلیمونسرانجام، پولس پس از آن به  

  کند. اشاره کرد که او اونیسموس را به ایمان مسیحی آورد و اونیسموس در زندان به او خدمت می   فیلیموناش به  نامه

از آنجا که اونیسموس   ثبات کرد.خود را به پولس ازمانی انجام شد که او   از اونیسموس پولس   دفاع  به عبارت دیگر،

از کمک  طوالنی نزد پولس ماند تا از وکالت او اطمینان حاصل کند، نشانگر این است که او کامال قصد داشت    یمدت

 پولس برای وضعیت خود استفاده کند. 

ایم تا به موافقت پولس  بعد از توجه به درخواست اونیسموس مبنی بر اینکه پولس وکالت او را بپذیرد، آماده 

 نگاه کنیم.  فیلیمونور اربابش با دفاع از اونیسموس در حض
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 موافقت پولس 
ایمان بود و  به هر روی، اونیسموس هم بی   موافقت نکرد.  فیلیمون پولس فورا با وساطت بین اونیسموس و  

حق داشت که خشمگین باشد و بخواهد    فیلیمون  بود.  با محبتمردی خوب و    فیلیمون ثمر، در حالیکه  ای بیهم برده 

به شکلی غیر منصفانه یا ناعادالنه این کار را انجام   مبنی بر اینکه او بخواهد ایاونیسموس را تادیب کند و نشانه

از تمام حقوق برای مجازات اونیسموس برخوردار بود. بنابراین، اگر قرار بود پولس از   فیلیمون  ، وجود ندارد. دهد

کرد. پیش از اینکه او خواستار شفقت دربارة اونیسموس  اونیسموس دفاع کند، باید بر اساس شفقت این کار را می 

 شد که او حقیقتا توبه کرده است.  بایست مطمئن می باشد، می 

باره، قابل تحسین است. هرچه باشد، بخشش خطاکاران به صرف ترس از  س در این عدم تمایل اولیة پول 

دقت کنید؛ آنجا پولس دربارة   ۴: ۱۳به سخنان پولس دربارة این موضوع در رومیان  آنها از مجازات، احمقانه است. 

 حاکمان مدنی نوشت:  

 

او خادم    یرا ز  دارد، ی را عبث بر نم  یر ه شمشبترس چونک  ی، کن  ی لکن هرگاه بد  یکویی؛تو به ن  ی خادم خداست برا  یرا ز

 (. ۴:  ۱۳)رومیان  کشدی خداست و با غضب انتقام از بدکاران م 

 
رود؛ مثل روابط والدین و فرزندان، و  آنها حاکم است به کار می  براین قاعده در بسیاری از روابط که ساختار اقتدار 

صاحبان قدرتِ خداشناس، تنبیهات مناسب را اجرا   ر قرن اول. اربابان و بردگان در ساختار اجتماعی امپراتوری روم د

 این کار صحیحی است که باید انجام دهند. کنند چون می

کمک به   درخواست بنابراین، روش صحیح و احتماال معمول این بود که وقتی برده یا خدمتگزاری برای 

دهد، بر آن  کافی از اینکه کار درستی انجام می اطمینان  آن دوست پیش از حصول  کرد،  دوستِ اربابِ خود رجوع می 

 کرد. ارباب اِعمال نفوذ نمی 

ای تاریخی توجه کنیم که بردة رومی دیگری برای درخواست کمک به  در مقام مقایسه، بیایید به نمونه 

که    ای آزادمیالدی، سناتورِ رومی، پلینی کوچک از طرف برده   ۱۱۱ی پیش از سال  کم   دوستِ ارباب خود رجوع کرد.

که در طول تاریخ حفظ شده است. به این گزیده از نامة   نوشت  اوای به نامه  کرد،برای دوستش سیبیانوس کار می 

 پلینی گوش کنید: 

 

پای من انداخت و چنان خویشتن را به من ملصق  بردة آزاد تو که از او خشمگین بودی، نزد من آمده است. خود را به  

و مرا نسبت به ندامت حقیقی  ..  شت.های فراوان از من استدعای کمک داساخت که گویی من، تو هستم. او با اشک
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باور دارم که او اصالح شده، چون خطای خود را درک کرده است... او را به جوانی،   خویش متقاعد کرده است. 

 بان خودت ببخش، و بیش از این خویش و وی را عذاب نده. هایش و قلب مهراشک

 

کرد هم برای دریافت کمک به دوست ارباب خود  درست مانند اونیسموس، این بردة آزاد که برای سیبیانوس کار می  

و درست مانند پولس، پلینی نیز تا وقتی که بردة آزاد توبة حقیقی و نیت خوب خود را ثابت نکرد، با   رجوع کرد.

   ساطت برای او موافقت نکرد. و

توانیم تصور کنیم که اونیسموس در ابتدا نزد پولس ماند تا او را نسبت به نیت خوب خود  بنابراین، می  

  القدس او را به سوی ایمان به مسیح آورد. و طی این زمان، پولس انجیل را برای او موعظه کرد، و روح  متقاعد کند.

توانیم نتیجه بگیریم که اونیسموس از تمام  از آنجایی که ایمان حقیقی همیشه با توبه از گناهان همراه است، می 

و اونیسموس با حیات جدیدی که در مسیح پیدا کرد،    را سخت خشمگین ساخته بود، توبه کرد.  فیلیمونگناهانش که  

در مقابل، پولس عمیقا به این   رسول در زندان ساخت.ای شد و خود را وقف خدمت به پولس تبدیل به انسان تازه 

   کرد.داد و او را مانند پسر خود محبت می فرزند جدید خدا اهمیت می 

بنابراین، در    برگردد.  فیلیمونوقت آن بود که نزد  لطف پولس را به دست بیاورد،  وقتی اونیسموس توانست   

، اونیسموس  فیلیمونبا توجه به نامة پولس به  اه افتاد. حالی که حامل نامة شفاعت پولس بود، به سمت کولسی ر

بلکه،  حل نبود. اما اخالقا، این بهترین راه  توانست همراه پولس بماند و همچنان فراری محسوب نشود. قانونا می 

   کرد. را ایجاب می  فیلیمون  نیکوکاری و صلح بازگشت او نزد های مسیحیِارزش 

 یافت که پولس نوشت:    ۱۶- ۱۲  نفیلیمو توان در دلیل این را می  

 

بدون موافقت    یاما نخواستم کارم...  نزد خود نگاهش بدار  خواستمی . مفرستمی تنِ من است نزد تو باز م  ةاو را که پار

است،   یزتراست، اما تو را به مراتب عز یزاو مرا بس عز ..باشد، نه به اجبار. یل م یتو کرده باشم، تا احسانت از رو 

 (. ، هزارة نو۱۶-۱۲ فیلیمون ) در خداوند ی انسان و خواه در مقام برادر یک خواه در مقام 

 
خواست هر بخششی از طرف او داوطلبانه باشد و نه از روی  پس فرستاد چون می  فیلیمون پولس اونیسموس را نزد 

 اونیسموس به عنوان برادران در مسیح با یکدیگر آشتی کنند. و  فیلیمونخواست که  ؛ و نیز چون می اجبار
افتاد که در آنجا اونیسموس  به احتمال زیاد، آشتی آنان به بهترین شکل از طریق مالقاتی رو در رو اتفاق می  

با  توانست سخاوتمندانه او را ببخشد و بپذیرید. نیز می  فیلیمون و بخشش بطلبد،  فیلیمونتوانست توبه کند و از می
، و دفاع محکم پولس از اونیسموس،  با محبتیِ عمیقا  از سوی پولس به عنوان یک مسیح  فیلیمونتوجه به ستایش  

 رسد که پولس انتظار نتیجة دیگری جز این را نداشت. به نظر می 
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  ساختار و محتوا
ایم تا به ساختار و محتوای این نامه  را بررسی کردیم، آماده  فیلیمونزمینة رسالة پولس به حال که پیش 

  فیلیمون میان اونیسموس و  گری میانجی نگاه کنیم که پولس برای  ی خاص بپردازیم و به راهکارها و استدالالت

 استفاده کرد.  

، تنها نامة کانُنی پولس است که بر  سونظیر است. از یک به اشکال مختلفی بی  فیلیموننامة پولس به 

از سوی دیگر، تقریبا در هر نامة   تعلیم متمرکز نیست. پولس این نامه را به عنوان یک وکیل نوشت و نه معلم.

  ای که فرمان داده انجام شوند. دهد کارها به همان گونه دیگری، پولس با ارجاع به اقتدار رسوالنی خود، دستور می 

، انتخاب صریح او این بود که به دوست خود دستور ندهد، بلکه به عنوان همکارِ انجیل به او  فیلیموناما در نامه به 

ترین نامة پولس است که نگرانی  ، خصوصی فیلیمون و عالوه بر این، نامه به  لطفی بخواهد. از او نزدیک شود و 

 هایی دارد. شان، درخواستدهد و بر اساس دوستی را نشان می   فیلیمونعمیق او هم برای اونیسموس و هم برای 

پذیرد، از  سئولیت می بینیم که در عمل میک مرد فروتن خدا را می  فیلیمون به طور خالصه، در رسالة 

پردازیم،  و بنابراین، وقتی که به جزئیات این نامه می دهد.  خواهد، و محبت مسیح را نشان می دیگران پاسخگویی می 

های زندان  هایی که در دیگر نامه ، و خواهیم دید که چطور آرمان به رفتار و اعمال مسیحی پولس توجه خواهیم کرد 

 ا آورد. از آنها صحبت کرد را خود به ج 

کند که با تحیات در  ، طرح کلی نامه را دنبال می فیلیمون بحث ما دربارة ساختار و محتوای رسالة پولس به  

او از طرف اونیسموس در   درخواست، و ۷-۴در آیات  فیلیمونشود، با شکرگزاری پولس برای آغاز می  ۳-۱آیات 

بیایید با نگاه به تحیات  کند.  خاتمه پیدا می   ۲۵- ۲۲یابد، و در نهایت با تحیات پایانی در آیات  ادامه می   ۲۱تا    ۸آیات  

 شروع کنیم.  ۳- ۱در آیات  

 

 تحیات 
توضیح  ، و  کندخورد، پولس را به عنوان نویسندة اصلی نامه معرفی می به چشم می   ۳-۱تحیات که در آیات  

را به عنوان گیرندة   فیلیموناین بخش شامل نام و نشانی است که  دهد که نامه از طرف تیموتائوس نیز هست.می

بودند: آپفیا، آرخیپوس، و  بایست شاهدین این نامه می برد که می کند و چند نفر دیگر را نام می اصلی نامه معرفی می 

 د. عضو آن بو فیلیمونای که جماعتِ کلیسای محلی 

  دشوار بود.  فیلیموندارد و شاید انجام این لطف برای  فیلیموندانست که تقاضای بزرگی از پولس می 

و اونیسموس خصوصی باقی بماند، از خانواده و   فیلیمون بنابراین، پولس به جای اینکه اجازه بدهد مشکل بین 

گر بسیاری  ه او امیدوار بود تا چشمان نظارهشکی نیست کتا شاهد دفاع او از اونیسموس باشند.  کلیسای او دعوت کرد  
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تحیات با کالمی معمول در قالب    را بیشتر تشویق کند که نسبت به اونیسموس بخشنده باشد.   فیلیمون ایمانان،  از هم 

 پذیرد. یک برکت کوتاه پایان می 

 

 شکرگزاری 
معموال یک بخش  پولس بینیم. می  ۷-۴را در آیات  فیلیمون پس از تحیات، شکرگزاری پولس برای 

به کلیسا صحبت کرد و خدا را   فیلیمون او عمدتا از محبت  گنجاند.های خود می شکرگزاری در این بخش از نامه

  ۷-۵ فیلیموناو با این سخنان در  ایمانان خود را در کولسی برکت داده بود شکر کرد. هم  فیلیمونبرای طرقی که 

 از او ستایش کرد: 

 

  ی هامحبت تو مرا سخت شاد و دلگرم کرده است، چه تو به دل ... .شنومی را م ینمقدس ة محبتت به هم... وصف

 ، هزارة نو(. ۷-۵  فیلیمون) اییدهبخش یو تازگ  ت طراو ین مقدس

 

بخش بوده  چه کاری انجام داده است اما اشاره کرد که برای مقدسین طراوت  فیلیمونپولس نگفت که 

الی کرده، یا عملی برای خدمت به آنها انجام داده، یا منفعت دیگری به آنها  به آنها کمک م فیلیمون است. احتماال 

و از آنجا که اونسیموس نیز اکنون به   آن را به خوبی و با خوشی انجام داده بود.  فیلیمونبود. هرچه که بود، رسانده 

 .  انتظار داشت که همان محبت را نشان دهد فیلیمون عضویت کلیسا در آمده بود، پولس از 

در نظر بگیرید که پولس   ۱۴-۱۲: ۳و اونیسموس را در نور تعلیم پولس در کولسیان  فیلیمونمشکل بین 

 اینطور نوشت: 

 

و متحمل    ید؛و تواضع و تحمل و حلم را بپوش  یرحمت و مهربان  یمقدس و محبوب خدا، احشا  یدگان پس مانند برگز

  ین چن   یزشما ن  ید، شما را آمرز  یح چنانکه مس  ید؛داشته باش  ییادعا  یگریهرگاه بر د  یدرا عفو کن  یگرشده، همد  یکدیگر

 (. ۱۴-۱۲:  ۳)کولسیان   ید بپوش تمحبت را که کمربند کمال اس ، همه  ین. و بر ایدکن

 

شد، فرا خواند تا به یاد داشته باشند که خدا همة ایمانداران را  نیز می  فیلیمونپولس همة کولسیان را که شامل 

دهندة همان محبت به یکدیگر باشند، در وقت خطا متحمل  و آنها را تشویق کرد تا بازتاب   بخشد. کند و می محبت می 

 یکدیگر شوند، و به جای آنکه خواستار غرامت باشند خطایای یکدیگر را عفو کنند. 

  فیلیمون اونیسموس به  توان به سادگی در اینجا دید.و اونیسموس را می  فیلیمون ن مسائل برای کاربرد ای  

،  خواست که همواره محبت کند   فیلیمون حال از  با این   پولس تایید کرد که این موضوع حقیقت دارد.   – خطا کرده بود  
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خواست در برابر   فیلیموناو از  به اونیسموس همان محبتی را نشان دهد که به دیگر ایمانداران نشان داده بود. و

پولس    خطایی که در حق او شده بود، شکیبایی به خرج دهد و به جای اینکه اونیسموس را مجازات کند، او را ببخشد. 

قدم باشد و اجازه ندهد که در مورد  یت خود ثابت، او را تشویق کرد تا در شخصفیلیمون با شهادت بر محبت 

 اونیسموس، خشم او بر محبتش غلبه کند. 

 

 درخواست 
انجام داد. این درخواست نمایانگر هدف    ۲۱- ۸را در آیات    فیلیمونبعد از بخش شکرگزاری، پولس درخواست خود از  

این درخواست به شش عنصر، آن را بررسی    ما با تقسیم.  فیلیمون اصلی نامه است؛ یعنی دفاع از اونیسموس در حضور  

 کنیم: می

 ۱۰-۸شرحی از نقش پولس به عنوان مدافع در آیات  •

 ۱۳- ۱۱شرحی از نقش اونیسموس به عنوان خواهان در آیات  •

 ۱۴به عنوان ارباب در آیة  فیلیمون شرحی از نقش  •

 ۱۶-۱۵شرحی از نقش خدا به عنوان حاکم دوراندیش جهان در آیات   •

 ۲۰-۱۷دِ پولس در آیات درخواستِ خو  •

 ۲۱و اظهار اطمینان پولس نسبت به موافقت با درخواست او در آیة   •

 

 بیایید با شرح پولس از نقش خود به عنوان مدافع شروع کنیم. 

 

 پولسِ مدافع 
 گوش کنید:  ۱۰-۸  فیلیمونبه کالم پولس در 

 

محبت   یة بر پا دهمی م یح ترج جسارت را دارم که تو را به انجام آنچه سزاوار است حکم کنم، ین ا یح هرچند در مس

که در بند  او را پدر   موس سونیپسرم ا ة ربارد یسایم،ع یح  مس ی زندان یز که اکنون ن یر،استدعا کنم. پس من، پولسِ پ

 ، هزارة نو(. ۱۰-۸ فیلیمون ) از تو دارم  ییام، استدعاشده

 

اما در عوض   را به انجام کار صحیح فرمان دهد.  فیلیمونسول مسیح بود، از این اقتدار برخوردار بود چون پولس، ر

 او را بر انگیزد.   عاطفةنوشت که برای او اهمیت داشته باشد و احساس  فیلیمون او طوری به 
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است برای   این ممکن  کند که به کمک احتیاج دارد. پولس در این متن مانند مرد پیر ضعیفی صحبت می  

پولس معموال از مردم  های دیگر آشنا هستند، بسیار عجیب باشد. کسانی که با سبک نوشتاری مقتدر او در نامه

  فیلیمون کوشید که احساسات آیا او صرفا می  خواست که به اقتدار او احترام بگذارند و از تعالیم او اطاعت کنند.می

های دیگرِ او  خیر. این فقط جنبة دیگری از پولس حقیقی بود که ما آن را اغلب در نامه بگیرد؟ در دست رحم را دل 

 بینیم. نمی 

بشنوید که منتقدین پولس در قرنتس، چطور دربارة این جنبة دیگر او صحبت   ۱۰: ۱۰از دوم قرنتیان  

 کردند:  می

 

 (.  ۱۰: ۱۰)دوم قرنتیان  یر نش حقو سخ یفاو ضع ی حضور جسم یکناو گران و زور آور است، ل یهارساله 

 

  فروتن و افتاده است.  حضورادهد، اما کردند که خود را در رساالتش قوی نشان می منتقدین پولس به او حمله می 

توانست فردی بسیار مالیم بود. این نباید باعث تعجب ما شود؛ به هر روی پولس دائما  پولس به طور حضوری می 

 دانست کی باید قوی و کی باید فروتن باشد.  ح باشد، که می در تالش بود تا مانند مسی

 توجه کنید:   ۸- ۵: ۲به تعلیم پولس فیلیپیان  

 

  یشتن خو   ... و  یرفتکرده، صورت غالم را پذ  یخود را خال   ... بود که  یزن  یسی ع  یحفکر در شما باشد که در مس  ین هم  

 (. ۸-۵:  ۲)فیلیپیان  ید گرد  یعب مطیرا فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صل

 

یک معلم قوی بود. اما خود را تا به آنجا فروتن ساخت که به مخلوقاتِ صرف اجازه  عیسای مسیح، خدای مجسم، 

لی مشابه، گاهی حضوری  پس درست این بود که رسول او نیز به شک داد او را به اعدامِ جنایتکاران پست بسپارند. 

 و مالیم باشد. دیگران ازمند ین ،زمان دیگر  قوی داشته باشد، و در 

خواست،  اگر می او یک رسول بود.  –نداشت  فیلیمونتحریک احساسات پولس نیازی به فریب یا  

خواست  اما پولس می   کرد. تبعیت می   فیلیمون کرد، احتماال  و اگر چنین می   شود.   فیلیمون توانست خواستار اطاعت  می

از او خواست   فیلیمونبنابراین، او با رجوع به قلب  با محبت حقیقی مسیحی به این وضعیت پاسخ دهد.  فیلیمونکه 

و    شفقت داشته باشد.  کرد، رحم وتا به مردی پیر در زندان و برادری نو ایمان در مسیح که او را در زندان خدمت می 

 از همین منظر بود که پولس دفاعیة خود از اونیسموس را مطرح کرد. 
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دربارة خودِ اونیسموس صحبت   ۱۳-۱۱پولس پس از معرفی خود به عنوان مدافعِ اونیسموس، در آیات  

ول درخواست  او همچنین با جزئیات بیشتر به توضیح رابطة خود با اونیسموس پرداخت که منجر شد پولس رس  کرد.

 بیاورد.  فیلیمون اونیسموس را به حضور 

 

 اونیسموسِ خواهان 
 اینطور نوشت:  ۱۳-۱۱ فیلیمون پولس در 

 

نزد خود نگاهش بدارم تا در    خواستمی م ..  است.  ید بود، اما اکنون هم تو را و هم مرا مف  فایدهی تو ب   یاو در گذشته برا

 ، هزارة نو(. ۱۳- ۱۱ فیلیمونیرد )در بندم، سهم تو را در خدمت به من بر عهده گ یل خاطر انجکه به ی مدت

 

 ای نیاز داشت، بسیار متفاوت است. کند، از مردی که نزد او آمد و میانجی اونیسموسی که پولس در اینجا توصیف می 

های  هانش توبه کرده، راه از گنا اما حاال به مسیح ایمان آورده بود؛ فایده بود. اونیسموس قبال یک بردة بی  

و چون   خود را اصالح کرده، و ایمان نیکوی خود را با تالش جدی برای خدمت به پولس در زندان نشان داده بود.

مردی با محبت است، انتظار داشت که او نیز از خبر خوش ایمان اونیسموس به مسیح    فیلیموندانست که  پولس می 

 بخشید. شد را می نانکه هر مسیحی دیگری که علیه او مرتکب خطایی می شادی کند، و خطایای او را ببخشد، چ

مشخصا، کلمة   کرد.گنجاند که بر تغییر اونیسموس تاکید می  ۱۳-۱۱پولس، بازی با کلماتی را در آیات  

ای که  کلمه بود.  «مسیح»( به معنای christos( به شکل جالب توجهی شبیه کلمة کریستُس )chrēstosکِرِستُس )

، که پیشوند »آ« به معنای نفی است و ریشة  ( بود achrēstosس« )فایده« استفاده کرد، »آکریستُپولس برای »بی 

وکریستُس  یای که پولس برای »مفید« استفاده کرد، به طریق مشابه، کلمه  دهد.کِرِستُس »مفید« معنی می 

(euchrēstos  بود؛ با )« نیک« و ریشة کِرِستُس که دوباره به معنای »مفید« بود.    « به معنای »خوب« یا وی پیشوند«

فایده« بود. اما وقتی  وقتی اونیسموس آکریستُس یا »بدون مسیح« بود، آکِرِستُس یا »بی  و بازی با کلمات این بود:

 »بسیار مفید« شد.   یا  ستُسیوکری کریستُس را به عنوان خداوند پذیرفت، 

کرد که اونیسموس از آن طریق شروع به جبران تخلفات خود کرده   هایی اشارهپولس همچنین به شیوه  

 گرفت. در خدمت به پولس را می  فیلیمون بود. همانطور که او نوشت، اونیسموس جای 

این عمل به   در دنیای باستان امر غیر معمولی نبود که یک ارباب، بردة خود را به فرد دیگری قرض دهد. 

برد و در عوض  ای نمی در طی زمان این قرض از خدمات برده بهره شد چون ارباب،  درستی نوعی هدیه محسوب می 

حقیقتا از طریق   فیلیموندر این مفهوم، برده به او قرض داده شده بود. شد که تمام منافع شامل حال دوستی می 
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است که پولس گفت اونیسموس نه تنها برای او مفید بود،  به همین دلیل اونیسموس در حال خدمت به پولس بود. 

 اکنون حتی دالیل بیشتری برای بخشندگی نسبت به اونیسموس داشت.  فیلیمون بنابراین،  نیز.  فیلیمون بلکه برای 

فرستد که احتماال نامة  پس می  فیلیمون سر آخر در این بخش، پولس اشاره کرد که اونیسموس را به نزد  

به این   فیلیمون ۱۲در آیة را به او برساند و نیز تیخیکوس را در سفرش همراهی کند. پولس  لیمونفیپولس برای 

 موضوع اشاره کرد و نوشت: 

 

 ، هزارة نو(. ۱۲ فیلیمون ) فرستمی نزد تو باز م ... او را 

 

و حتی آزادی، خواهان بخشش او شود. اونیسموس   فیلیمون گشت تا با امید به صلح با اونیسموس به کولسی بر می 

 گشت تا با داوری ارباب خود روبرو شود.  فراری نبود و بر می 

 

 ارباب  فیلیمون 
  ۱۴آیة پولس پس از توصیف نقش خود به عنوان مدافع، و اونیسموس به عنوان خواهان، ادامه داد و در  

 به عنوان ارباب صحبت کرد:  فیلیمون دربارة نقش 

 

 ، هزارة نو(. ۱۴  فیلیمون ) باشد، نه به اجبار  یلم  ی بدون موافقت تو کرده باشم، تا احسانت از رو ی نخواستم کار
 

 

بنابراین روشن کرد که درخواست او یک   خودش انجام کار صحیح را انتخاب کند. فیلیمونخواست که پولس می 

 است و نه فرمان رسولی.   تقاضا 

خواست که دوستش با انجام کار صحیح برای دلیل صحیح، پاداش آسمانی به دست بیاورد. و  شاید او می  

 تر کند.  تواند برادری آنها در مسیح را بسیار قویاحتماال فکر کرد که یک صلح داوطلبانه بین این دو مرد، می 

و نیز به رحمت او  را نشان دهد    فیلیمون خواست احترام خود به  رسد که پولس می عالوه بر این، به نظر می  

توانست تشویق  داد، میکار درست را در حق اونیسموس انجام می  فیلیمون دلی بدهد. بعد، اگر  فرصت و امکان دو 

 همین بود که نوشت:  ۹-۷  فیلیمونپولس در  استداللبسیار بزرگتری برای پولس و کلیسا به همراه داشته باشد. 
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رو،   ین از ا .اییده بخش یطراوت و تازگ  ینمقدس یها محبت تو مرا سخت شاد و دلگرم کرده است، چه تو به دل 

محبت   یة بر پا دهمی م یح جسارت را دارم که تو را به انجام آنچه سزاوار است حکم کنم، ترج ین ا یح هرچند در مس

 ، هزارة نو(. ۹- ۷  نفیلیمو ) استدعا کنم

 

به اونیسموس نیز   فیلیمون به کلیسا در گذشته، مشوق پولس بود که فکر کند که  فیلیمون اساسا، محبت و وفاداری 

 محبت و وفاداری نشان خواهد داد. 

را به این سنت رومی وا گذارد که ارباب    فیلیمون  با وجود همة اینها، پولس به دالیل مختلفی انتخاب کرد تا  

یا  گیری، تصمیم به تادیب اونیسموس بگیرد. توانست با سختاو می  نشاند.را بر مسند قضاوت بر بردة خود می 

با وجود    توانست با رحمت قضاوت کند و اونیسموس را به خاطر مسیح، و به خاطر دوستش پولس رسول، ببخشد.می

 بستگی داشت.  فیلیمونکرده بود که تصمیم درست چیست، اما انتخاب واقعا به خود  اینکه پولس کامال روشن

 

 خدای حاکم 
  ۱۶و  ۱۵انسانی، نقش خدا به عنوان حاکم دوراندیش را در آیات  های مختلف پولس پس از چینش طرف 

به   فیلیمون مثبت تری پرداخت که در صورت پاسخ در این بخش، پولس به خیریت عظیم  یادآوری کرد.  فیلیمون به 

 توانست از گناه اونیسموس ایجاد کند. درخواست او، خدا می 

 به دوراندیشی خدا اشاره کرد:  ۱۶-۱۵، در آیات فیلیمونآمیز به پولس با نوشتن این سخنان تشویق 

 

نه چون غالم، بلکه باالتر    یگر نزدت بازگردد، اما د  یشه هم  ی از تو جدا شد تا برا  ی رو اندک زمان  ین چه بسا که از هم 

انسان و خواه در    یکاست، خواه در مقام    یزتراست، اما تو را به مراتب عز  یز. او مرا بس عزیز عز  یاز آن، چون برادر

 ، هزارة نو(. ۱۶-۱۵ فیلیمون ) در خداوند  یمقام برادر

 

دهد امور بد اتفاق بیفتند  او گاهی اجازه می   کند.خداوند با دوراندیشی خود، همه چیز را در جهان کنترل می 

کند که در این مورد، خدا وقایعی را برای برخورد  پولس این موضوع را مطرح می  تا هدف نیکوی او به انجام برسد. 

و   شود در طلب یاری پولس برای دفاع از خود بر بیاید. و اونیسموس ترتیب داد که اونیسموس مجبور فیلیمونبین 

و در پی آن به عنوان  ازه داد اینچنین شود تا اونیسموس از طریق خدمت پولس به مسیح ایمان بیاورد، خداوند اج

 آشتی کند.   فیلیمونفردی برابر در خداوند، با 
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خواست تا از کشمکش خود با   فیلیمون دوراندیشانة جهان توسط خداوند، از  کنترلپولس با صحبت از 

خشمگین بود و حق داشت که باشد.    فیلیمونبله؛    ز منظرة نقشة خداوند ببیند.اونیسموس قدمی عقب برود تا آن را ا 

 اما مشکالت او با اونیسموس در مقایسه با برکاتی که خدا از طریق نزاع آنها بخشیده بود، ناچیز بودند. 

حی  مرد خوبی بود، و وقتی متوجه شد که خداوند کشمکش بین او و اونیسموس را ترتیب داد تا رو  فیلیمون

 گمشده را نجات دهد، احتماال همانطور که پولس امیدوار بود، خشم او به شادی تبدیل شد. 

 

 درخواست 
درخواست    ۲۰-۱۷هایی که در این شفاعت دخیل بودند، نهایتا در آیات  پولس پس از معرفی تمام شخصیت

برای اخذ   فیلیمونخواست که اونیسموس را ببخشد، و در صورت انتخاب   فیلیموناو مشخصا از  خود را مطرح کرد. 

 پولس خود را به عنوان بدل اونیسموس پیشنهاد کرد. اش، غرامت از برده 

 خالصه شده است: ۱۸-۱۷ فیلیمون این درخواست دو جنبة پولس در 

 

ه تو بدهکار است، آن را به حساب من  ب یزیچ یابه تو کرده،  یی. اگر خطاپذیریی که مرا م  یرگونه بپذاو را همان 

 ، هزارة نو(. ۱۸- ۱۷ فیلیمون) بگذار

 

مراجعه کرد، گویی که    فیلیمون؛ او برای یک لطف شخصی به  به آنچه پولس در اینجا انجام داد دقت کنید

استحقاق بخشش  او بر سر این مشاجره نکرد که اونیسموس  احتیاج داشت.    فیلیمون خودش شخصی بود که به فیض  

و از   را داشت. بلکه بر عکس، به طور ضمنی تایید کرد که اونیسموس مستحق مجازات است.  فیلیموناز سوی 

 گونه نشان دهد. نخواست تا رحمتی مسیح فیلیمون

را به خاطر   فیلیمون به مثال یک وکیل مدافع در کنار اونیسموس نایستاد تا عبارت دیگر، پولس به 

بلکه در عوض، پولس مانند پدر و محافظ اونیسموس جلوی او ایستاد تا در   اونیسموس به بخشندگی ترغیب کند.

پولس بخشنده  بایست به خاطر می  فیلیمونارائه کرد که  فیلیمون از او محافظت کند، و دالیلی به  فیلیمونبرابر 

 بود. می

 به پایان برد:  ۲۰گوش کنید که پولس چطور درخواست خود را در آیة 

 

 ، هزارة نو(. ۲۰ فیلیمون) تازه ساز  یح از تو به من برسد؛ پس جان مرا در مس ی برادر، آرزو دارم در خداوند نفع ی ا  
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به وی احترام خواهد گذاشت و رحمت خود را تا به پسر روحانی پولس، اونیسموس،   فیلیمونپولس امیدوار بود که 

خواست تا با رحمت نشان دادن به پسرش که او را   فیلیمونو بنابراین، پولس در درخواست خود از  خواهد گسترانید.

 کرد، در واقع به پولس رسول خدمت کند. با تمام دل خود محبت می 

خواست که به او »نفعی« برساند و برای این از   فیلیمون ابتدا، پولس از  اینجا دقت کنید. به زبان پولس در  

  فیلیمون اساسا او از  ( استفاده کرد که نام اونیسموس از آن گرفته شده بود. oninémiفعل یونانی »اونینِمی« )

استفاده از کلمة »تازه« را تکرار  پولس دوم،  خواست که از نمونة بردة خود در نفع رساندن به پولس پیروی کند. می

را تشویق   فیلیموندر اینجا او  ستود. ،را برای طراوت و تازگی بخشیدن به مقدسین فیلیمون، پولس ۷در آیة  کرد.

 کرد تا با تازه کردن رسول زندانی نیز، راستی خود را نشان دهد. 

عضی از آنها باور دارند که پولس صرفا  ب  اند. سواالت زیادی دربارة جزئیات درخواست پولس پرسیده   محققان  

خواست که رفتاری توام با رحمت و بخشندگی نسبت به اونیسموس داشته باشد، و در پی مجازات یا  می  فیلیمون از 

برخی دیگر باور دارند که تقاضای پولس بیش از این بود    حتی دریافت غرامت بابت خطایی که انجام داده بود نباشد. 

 ب آزادی اونیسموس بود. و احتماال او طال

 بیان شده است که نوشت:   ۱۶و   ۱۵شاید این موضوع به طور ضمنی توسط پولس در آیات  

 

، هزارة  ۱۶- ۱۵  فیلیمون)  یز عز  ینه چون غالم، بلکه باالتر از آن، چون برادر  یگرنزدت بازگردد، اما د  یشههم   یتا برا

 نو(. 

 

این    خواست تا اونیسموس را آزاد کند و او دیگر برده نباشد. می   فیلیمون توان این آیه را اینطور خواند که پولس از  می

کنیم که در اینجا استفاده شده و به معنای   ( دقتaiōnion) « اُنینِینی»واژة یونانی  شود که به ایده زمانی تقویت می 

با وجود اینکه بردگی رومی معموال دائمی بود، به معنای دقیق، توافقی موقتی بود؛ بنابراین پولس  »ابدیت« است. 

اما روابط ما در مسیح   اطمینان دهد که اونیسموس تا ابد بردة مفید او باقی خواهد ماند.  فیلیمون توانست به نمی 

برای آزادسازی اونیسموس را در این   فیلیمونانگیزد تا کنایه به همین ما را بر می  ا ابد پابرجا خواهند ماند. حقیقتا ت

 آیه ببینیم. 

مهم است تشخیص دهیم که پولس تعلیم نداد که ایمان مسیحی، تمام اربابان مسیحی را  در عین حال، 

او تعلیم داد که آزادی بر بردگی ارجح   ۲۱: ۷اول قرنتیان در  ساخت که بردگان ایماندار خود را آزاد کنند. ملزم می 

هایی که در آنها اربابان ایماندار، صاحب بردگان ایماندار بودند صحبتی از آزادسازی  است. اما دستورات او به خانواده 

 چنین تعلیم داد:  ۲:  ۶برای مثال، او در اول تیموتائوس  کند.نمی 
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  ی حت  ید را کمتر حرمت بگذارند. بلکه برعکس، با  یشانا ی، برادر  ة رابط یل به دل  ید نبا د، یماندارنشان ا آنان که اربابان  

 ، هزارة نو(. ۲: ۶)اول تیموتائوس  یزندو عز یماندار که ا رسدی م ی شان به کسانسود خدمت یرا خدمت کنند، ز یکوترن

 

وحشتناکی بوده است، شاید عجیب به نظر برسد  های  داری در طول تاریخ وسیلة سوءاستفاده از آنجا که برده 

مان فورا  کنیم، ذهن داری فکر می به هر حال، وقتی اکثر ما مردمان امروزی به برده  که پولس اینطور صحبت کند. 

کنیم که اجبارا  اند. ما به مردمانی فکر می ه آورد که در تجارت بردگان افریقایی رخ دادمظالم وحشتناکی را به یاد می 

ترین رفتارهای قابل تصور  شان جدا شدند، و در معرض برخی از غیر انسانی های بردگی وا داشته شدند، از خانوادهبه 

 قرار گرفتند. 

رسیدند.  شد، و به قتل میگرفتند، بر آنها داغ گذاشته می شد، مورد ضرب و شتم قرار می به آنها تجاوز می 

داری باستان، از این  مقدس به برده ع به نحوة رویکرد کتاب و باعث شرم است که بسیاری از مسیحیان با رجو 

نه پولس، و نه هیچ نویسندة دیگرِ   انگیز و ویرانگری در اشتباه بودند. اما آنها به طرز غم  گری دفاع کردند.وحشی 

را محکوم  ترین شکل ممکن چنین رفتارهایی  کرد. بلکه بر عکس، آنها به شدید مقدس چنین اعمالی را تایید نمی کتاب

 کردند. می

داری معموال یک توافق مثبت  برده داری متفاوت بود. اما در محیطی که پولس در آن قرار داشت، برده

واقعیت این بود که ارباب و برده هر دو در   خصوص وقتی که ارباب و برده هر دو مسیحی بودند.اقتصادی بود؛ به 

آنها تمام و کمال اعضای    د که به یکدیگر خدمت و محبت کنند. کردند و از طرف خدا ملزم بودن یک خانه زندگی می 

 یک خانوادة بزرگ بودند. 

توانست به طرقی انجام شود که هم خداپسندانه و هم برای تمام طرفین مفید باشد،  چون این روابط می 

  داری را به در عوض، او به آنها تعلیم داد تا برده  پولس به کلیسا تعلیم نداد که نهادهای اجتماعی را از بین ببرند.

 گونه انجام دهند. روشی مسیح 

دانست  می فیلیمون خواست و نیز اینکه توانیم مطمئن باشیم که پولس، بهترین را برای اونیسموس میمی

ی ما غیرممکن  اما لحن مبهم پولس در اینجا، درک این موضوع را برا چطور توقعات پولس رسول را بر آورده کند.

ای محترم در خانة خود با او رفتار  خواست که اونیسموس را ببخشد و مانند برده می   فیلیمون کند که آیا او فقط از  می

ها و شرایط اونیسموس،  با عدم آگاهی از جزئیات بیشتر دربارة مهارت  کند، یا اینکه خواستار آزادی قانونی او بود.

اما در تمام موارد، واضح است که درخواست    بود.مییم کدام حالت برای او مفیدتر  مان دشوار است که حدس بزنبرای

ای که در آن با افتخار و احترام مسیحی  پولس برای این بود که یک زندگی خوب برای اونیسموس تامین کند؛ زندگی 

 داد. شد و کلیسا محبت و رحمت نشان می با او رفتار می 
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 اطمینان 
به پایان    ۲۱، موضوع را با یک اظهار اطمینان در آیة  فیلیموندر آخر، پولس پس از ارائة درخواست خود به   

این سخنان   آنچه او درخواست کرده را انجام خواهد داد.  فیلیمون کند که در اینجا پولس باور خود را بیان می  برد. 

 خوانیم: می  ۲۱ درخواست پولس را در آیة پایانیِ

 

،  ۲۱ فیلیمون ) کرد یخواه  گویم، ی از آنچه م  یش ب ی حت دانمی دارم و م  ینان چون از اطاعت تو اطم نویسمی را م ینا

 هزارة نو(. 

 

به   فیلیمون نخست،  با درخواست او موافقت خواهد کرد.  فیلیمون پولس دو دلیل قوی در دست داشت که باور کند 

  فیلیمون و دوم،  ای بود که بخواهد او را خشنود کند. گذاشت و به او محبت داشت و همین انگیزه پولس احترام می 

 به کلیسا محبت داشت، که اونیسموس به آن پیوسته بود. 

  گوید. را برای ما ثبت نکرده و نیز از آنچه برای اونیسموس اتفاق افتاد به ما نمی  فیلیمون کالم خدا پاسخ  

او را آزاد کرد و وی در نهایت اسقف افسس شد و در سال   فیلیمونبه مدت چندین قرن این باور وجود داشت که 

در واقع اسقف اونیسموسی وجود داشت که در قرن اول جانشین تیموتائوس   میالدی در روم به شهادت رسید.  ۹۵

 شد. 

در عین    ده همان اونیسموس اسقف نباشد. و شاید اونیسموس بر اما در حقیقت، اونیسموس نام متداولی بود   

توانیم این احتمال  توانست به مدارج باال صعود کند؛ بنابراین نمی حال، یک مسیحی که از پولس تعلیم گرفته بود می 

 را نادیده بگیریم. 

  سموس یاون یبرابهترین کار را  اوگمان کنیم دارد که ما را وا می  فیلیمونبه هر روی، اطمینان پولس به  

را در دست داریم نشان   فیلیمون به نظر برخی محققان، حتی این حقیقت که ما امروز نامة پولس به  . را انجام داد

کرد، شواهد این  دهد که او کار درست را انجام داده است؛ وگرنه احتماال اگر با درخواست پولس موافقت نمی می

 برد. درخواست را از بین می 

 

 تحیات پایانی 
نگاه کردیم، باید به قسمت آخر نامة او یعنی تحیات پایانی به   فیلیموناکنون که به درخواست پولس از 

 اند. آمده   ۲۵-۲۲اش بپردازیم که در آیات و خانواده  فیلیمون

اما دو نکته در آیات پیشین،  است.    ۲۵و نیز برکتی معمول در آیة    ۲۴این بخش شامل تحیات معمول در آیة  

 شایستة توجهی ویژه هستند. 
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خواست تا اتاقی   فیلیمون گفت که انتظار دارد به زودی از زندان آزاد شود و از پولس  ۲۲در آیة نخست 

کرد تا با درخواست پولس موافقت کند، چون  را تشویق می  لیمونفیشکی نیست که این موضوع  برای او آماده کند. 

 شد.به زودی با او روبرو می 

سالمی مخصوص از طرف اپافراس فرستاد    ۲۳تر در این درس گفتیم، پولس در آیة  همانطور که پیش دوم،  

ا اونسیموس نظارت  ب فیلیمون داد اپافراس نقش شاهدی از راه دور را دارد که بر طریق حل اختالف که نشان می 

 کند. می

توانیم دربارة  ، و نیز ساختار و محتوای آن نگاه کردیم، می فیلیمونزمینة رسالة پولس به حال که پیش 

 کاربردهای امروزی دفاع نمونة پولس از اونیسموس صحبت کنیم.

 

 کاربرد امروزی
دهد او چطور االهیات خود را  ، این است که نشان می فیلیمونیکی از دالیل اهمیت باالی رسالة پولس به  

کنیم، اظهارات کلی و کاربردهای  های او به کولسیان و افسسیان نگاه می وقتی به نامه   در زندگی خودش به کار گرفت. 

، ما از کلیت  فیلیمون اما در نامة او به  ی ما مفید هستند.که بسیار برا بینیمرا به فراوانی می  تعالیم اومتصور برای 

ما پولس را به عنوان یک  رسیم. و از تعلیم به عمل می  ،رسیم؛ از تصور به حقیقتکنیم و به جزئیات می عبور می 

 کند. های خود زندگی می بینیم که همواره با آموزهمسیحی می 

ای به تطبیق وساطت  باید توجه ویژه   گردیم، می   فیلیمونو بنابراین، وقتی به دنبال کاربردهای امروزی کتاب  

 . و اونیسموس با تعالیم وی در رساالت دیگرش، به خصوص در کولسیان و افسسیان داشته باشیم  فیلیموناو بین 

نخست، نیاز به  تمرکز خواهیم کرد: ، بر سه موضوع فیلیموندر توجه به کاربرد امروزی نامة پولس به 

در روابط کلیسایی ما؛ و در آخر، اهمیت مصالحه در خانوادة خدا.   شفقت در بین مسیحیان؛ دوم، ارزش  گوییجواب 

 پذیری در بین مسیحیان شروع کنیم. بیایید با نیاز به مسئولیت 

 

 ی گویجواب 
، از چند نفر دعوت کرد تا شاهد دفاع او از  فیلیمونپولس در نامة خود به همانطور که اشاره کردیم، 

اگرچه پولس دلیل خود برای  شد.  اونیسموس باشند که شامل اپفیا، آرخیپوس، اپافراس، و کلیسای محلی کولسی می 

رسد بهترین توضیح این باشد که او امیدوار بود تا چشمان  انجام این کار را با صراحت بیان نکرد، اما به نظر می 

   برای انجام عمل صحیح باشند. فیلیمون ها مشوق گر آننظاره
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ما به چند بخش از آیات در این متن نگاه   مطابقت داشت.  ۲۱- ۱۱: ۵این راهکار، با تعلیم او در افسسیان 

 که پولس اینطور تعلیم داد:  ۱۵-۱۱: ۵کنیم. نخست، افسسیان می

 

کسان در خفا   ینبر زبان آوردن آنچه چن ی حت یرا. زید بلکه آنها را افشا کن ید،نشو یم سه یکی تار ثمری ب  یدر کارها 

که   ید مراقب باش یارپس، بسشود... ی م یده نور افشا گردد، آشکارا د یلةآنچه به وس آور است. اما هر شرم  کنند، یم

 ، هزارة نو(. ۱۵- ۱۱: ۵یان )افسسیان نه چون نادانان بلکه چون دانا ی رفتار کنید،ی چگونه رفتار م 

 

گیرند. استدالل او این بود که مرتکبین این گناهان، از آشکار  د که مسیحیان در معرض گناه قرار می پولس تعلیم دا 

به همین خاطر، کار حکیمانه این است که زندگی خود را در معرض نور بگذاریم که   شوند. شدن آنها شرمنده می 

 یعنی مشارکت در پادشاهی نور، تا از گناه حفظ شویم. 

همدیگر باشند تا کسی هرگز تنها نماند و یا اینکه   مراقب سیپل  د یبا گفت که مسیحیان البته، پولس نمی  

وقتی چیزی برای پنهان کردن در   اشاره داشت.  ییگوجواب بلکه او به حکمت  همدیگر تجسس کنیم. در زندگی 

  مال دارد که در برابر وسوسه تسلیم شویم. کنیم، کمتر احتوقتی دیگران بدانند که چه می مان نداشته باشیم، زندگی 

 کنیم.شویم، احساس شرمندگی می یک دلیلش این است که ما از اینکه دیگران دربارة گناهی بدانند که مرتکب می 

ای برای  دانست، و اگر پولس برنامه، اگر هیچکس دربارة نامة پولس نمی فیلیموندر این موردِ اونیسموس و   

 داشته باشد.   یی گو جواببرای انجام کار صحیح انتظار    فیلیمونتوانست از  داشت، آن وقت هیچکس نمی پیگیری نمی 

برخوردی خشن با اونیسموس    فیلیمون اما پولس برای عمومی کردن موضوع، اطمینان حاصل کرد که اگر   

داد که کار صحیح  این خطر به او انگیزه می  داشته باشد، با مذمت خانوادة خود و کلیسای کولسی روبرو خواهد شد. 

خودِ خداوند نیز معموال از پتانسیل شرم برای ترغیب قوم خود به انجام کار صحیح در عهد عتیق   را انجام دهد. 

 کرد.  استفاده می 

 سخنان را از طرف خداوند به یهودا اعالم کرد:  ، نبی این۱۶: ۲برای مثال، در حبقوق  

 

جاللِ تو را   یی،رسوا  ید، وجامِ دست راست خداوند به تو خواهد رس... شد ی خواه یرس  یی تو به عوض جالل، از رسوا

 ، هزارة نو(. ۱۶: ۲ید )حبقوق خواهد پوشان

 

، خداوند سعی کرد با این  ۱۸: ۷و در حزقیال  برگردند.خداوند یهودا را به رسوایی تهدید کرد تا آنها از گناهان خود 

 رسوایی به تهدید، اسرائیل را به اطاعت ترغیب کند: 
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  ة و هم یدها را شرم خواهد پوشانچهره  ة را در بر خواهد گرفت. هم یشان و وحشت ا یچیدپالس بر خود خواهند پ

 ، هزارة نو(. ۱۸:  ۷)حزقیال  دچار خواهد شد   یسرها به گَر

 

خواهند که با بسیاری از این گناهان  مسیحیان می   به طریق مشابه، ما گناهان پنهان زیادی در کلیسای امروزی داریم.

بنابراین، یک راه برای کلیسا که ما   زندگی کنند، اما اگر دیگران دربارة این گناهان بدانند، آنها شرمنده خواهند شد.

 گه دارد، این است که ایمانداران در مشارکتی صمیمی باشند. ن گوجواب را 

بر عکس، نمونة    تواند انجام دهد.مسیحی می   ییگوجواب گیری نیست که  پیش   ی از اما شرمندگی، تنها شکل  

  گو جواب نسبت به یکدیگر  پسندیدهکند که مسیحیان باید عموما از طریق مشارکت تاکید می  فیلیمونپولس در 

 گوش کنید:  ۱۹: ۵به سخنان پولس در افسسیان   باشند.

 

  یید و ترنم نما  یید خود به خداوند بسرا  ی هاو در دل   ید گفتگو کن  ی روحان   ی و سرودها  یحاتو تسب  یر به مزام  یکدیگر با  

 (. ۱۹: ۵)افسسیان 

 

 دارند. آمیز به یکدیگر نیز، همدیگر را از گناه باز می مسیحیان با گفتن سخنان تشویق

پولس نشان داد که ما از طریق تسلیم متقابلی که همة ایمانداران باید نسبت به یکدیگر داشته  در آخر،  

 گوش کنید:  ۲۱: ۵به سخنان او در افسسیان   داریم. نگه می  گوجواب باشند نیز یکدیگر را 

 

 (. ۲۱:  ۵)افسسیان   یداطاعت کن یرا در خدا ترس  یگر همد 

 

کلیسا باید خداشناسانه و نیکو   مشورتو این یعنی  قوم مطیع خدا باشد.کلیسا باید یک محل مقدس و مشارکت 

 باشد. 

کنیم، کنیم و همدیگر را به اعمال نیکو تشویق می بنابراین، وقتی که ما در مشارکت با یکدیگر زندگی می  

ز مشورت ایمانداران  دهند و نیمان ما را برای رفتار صحیح آموزش می های هایی که راهبران کلیسا و سنت باید به راه

 ای داشته باشیم.  حکیم و خداشناس، توجه ویژه

آموزیم که کلیسا  با اونیسموس، می  فیلیمون به طور خالصه، از طریق استفادة پولس از شاهدین در رفتار  

  تواند با مذمت گناه، تشویق، و گردن نهادن به مشورت حکیمانة کلیسا، از گناه جلوگیری کند و مشوق اعمال می

 نیکو باشد. 
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در کلیسا نگاه کردیم، باید به دومین نکتة    یی گوجواب برای    فیلیمون های نامة پولس به  اکنون که به داللت  

 مان با دیگر مسیحیان. در روابط  شفقت کاربردی نگاه کنیم: یعنی اهمیت 

 

 شفقت 
ترین آنها  قابل توجهدر بین تمام خصوصیاتی که مسیح طی خدمت زمینی خود نشان داد، احتماال شفقت 

او حکمتی  کاری و اخالقیات قابل انکار نیست. بله؛ او برای تقدس و حرمت غیرتمند بود، و تاکید او بر درست بود.

 نظیر، راستی، و بزرگی نشان داد. بی

مهربانی، ترحم، توجه، و محبت او به دیگران، اشتیاق او به بخشش، و  تر از اینها، اما حتی به یاد ماندنی 

تمام این گزارشات دربارة اوست که مرده را زنده کرد، زندگان    تمایل وی برای رنج کشیدن بود تا دیگران رنج نکشند.

خورده و ترسان را  شده و زخم، و گمنان دادرا تسلی بخشید، بیماران را شفا داد، لنگان را خرامان ساخت، گشنگان را  

ما   قلب شفقت مسیح است که به طور خالصه،  متنفر بودند جان داد. و بر صلیب برای آنانی که از او  –  شبانی کرد 

  فیلیمون ، تعلیم و نمونة خود در نامه به تکریمو همین شفقت است که پولس ما را از طریق  کند. را عمیقا لمس می 

 کند. به پیروی از آن تشویق می 

با مهربانی و نیکوکاری شروع  توجه خواهیم کرد. ابتدا  فیلیمونما به دو نوع شفقت در نامة پولس به 

ای از  بیایید ابتدا به مهربانی به عنوان نمونه   کنیم، و سپس به اعمال شفاعت و پا در میانی نگاهی خواهیم داشت.می

 شفقت مسیحی نگاه کنیم. 

 

 مهربانی
را برای خدمت او به کلیسا تکریم کرد و بعد به همین موارد به عنوان اساس درخواست    فیلیمون وقتی پولس  

به سخنان پولس در   رجوع کرد، به همة ایمانداران تعلیم داد تا مهربانی و نیکوکاری نشان دهند. فیلیمونخود از 

 گوش کنید:  ۹-۷ فیلیمون

 

محبت    یة بر پاای...  یده بخش  ی طراوت و تازگ   ینمقدس  یهامحبت تو مرا سخت شاد و دلگرم کرده است، چه تو به دل 

 ، هزارة نو(. ۹-۷ فیلیمونیسایم )ع  یحمس ی زندان یزکه اکنون ن یر،من، پولسِ پ ... کنم ]می[ استدعا

 

هایی  مقدسین را طراوت و تازگی بخشیده بود، دلگرم شده بود و این، راه فیلیمون هایی که پولس از روش 

خواست بر این اساس که مردی پیر و زندانی، و مستحق  و پولس می   مهربانی نشان داده بود.ان  بود که او به ایماندار

 نوشت:   ۱۲- ۱۱:  ۳همانطور که او در کولسیان  ترحم و نیازمند به کمک بود، نیکوکاری مشابهی را دریافت کند.
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و تواضع و تحمل    ی رحمت و مهربان   ی مقدس و محبوب خدا، احشا  یدگانهمه و در همه است. پس مانند برگز   یحمس

 (. ۱۲-۱۱:  ۳)کولسیان  یدو حلم را بپوش

 

از آنجا که دیگر ایمانداران با مسیح متحد هستند، ما باید با آنان چنان برخورد کنیم که گویی با خود خداوندمان رفتار  

 شان را برطرف کنیم. آنان توجه فراوان داشته باشیم و نیازهای کنیم، و چنان که خداوندمان با ما رفتار کرد؛ به می

های فراوان دیگر، پولس نشان داد که مهربانی و نیکوکاری جوانب مهم زندگی مسیحی  اینچنین، و از راه  

، مسیحیان امروزی نیز باید با ترحم و محبت نسبت به دیگران در  فیلیمون درست مانند پولس و و بنابراین،  هستند.

 مان به احتیاجات آنها رسیدگی کنیم. لیسا رفتار کنند، و ما باید در حد توان ک

 

 شفاعت 
مشوق آن است، شفاعت بود که یعنی، یک ایماندار   فیلیمون نوع دوم شفقت که پولس در نامة خود به 

تواند به  می  در یک سوی طیف،  تواند اشکال بسیار متعددی داشته باشد. شود. شفاعت می مدافع ایماندار دیگری می 

تواند  در سوی دیگر می  دهد.سادگی ابراز نظر بدون در نظر گرفتن خود باشد که شرایط را به نفع دیگری تغییر می 

ترین مثال از این نوع  واضح  به شدت گذشتن از زندگی خود برای محافظت فرد دیگری باشد که گناهکار است. 

 . شفاعت قربانی مسیح است برای نجات گناهکاران است

به سخنان پولس از طرف اونیسموس در   و در میانة این طیف، بسیاری انواع دیگر از شفاعت امکان دارند.

 گوش کنید:   ۱۹- ۱۷ فیلیمون

 

آن را جبران خواهم   ...به تو بدهکار است یزیچ یابه تو کرده،  یی . اگر خطا پذیریی که مرا م  یر گونه بپذ او را همان 

 ، هزارة نو(.۱۹-۱۷ فیلیمون ) کرد

 

اند تا به طرق مشابه برای دیگر ایمانداران شفاعت  از طریق نمونة پولس، مسیحیان امروزی خوانده شده 

شفقت ما برای دیگران شاید ما را به  در مواقع دیگر،  ایم تا به شکلی ساده شفاعت کنیم. گاهی ما خوانده شده  کنند.

   ند.سطح باالتری از شفاعت برای دیگران بخوا

همانطور که   و در مواردی، شاید شفقت ما را مجبور کند از زندگی خود به نفع حفاظت از دیگران بگذریم.

 نوشت: ۲-۱: ۵پولس در افسسیان 
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هم ما را محبت کرد و جان خود را در راه ما همچون   یح چنانکه مس ید، و با محبت رفتار کن یریداز خدا سرمشق بگ

 ، هزارة نو(. ۲- ۱: ۵)افسسیان   نمود یم به خدا تقد ین عطرآگ اییه و هد  یقربان

 

در کلیسا و   ییگوجواب دربارة  فیلیمونهای کاربردی تعلیم پولس در رساله به حال که به بعضی از راه

مصالحة ایمانداران با یکدیگر از طریق خداوندمان  مان بپردازیم: ایم تا به آخرین موضوع شفقت نگاه کردیم، آماده 

 عیسای مسیح. 

 

 مصالحه
کنیم، الزم است روشن کنیم که منظورمان ایجاد اتحاد و محبت در جایی  وقتی دربارة مصالحه صحبت می 

کنیم که پیش از آن دشمنی  لکه، دربارة ایجاد اتحاد و محبت در جایی صحبت می ب نیست که اینها وجود ندارند.

فرض بر این است    شود.مصالحه در بخشش و رحمت ریشه دارد و با صبر و رنج طوالنی حفظ می   وجود داشته است.

یم که آن، صلح متقابل  که یک منبع منازعه در بین ما وجود دارد اما باید این منازعه را برای چیزی بزرگتر کنار بگذار

   محبت متقابل برای یکدیگر، و خدمت متقابل به یکدیگر است.  با یکدیگر،

پولس در رسالة خود به کولسیان و افسسیان مکررا از مصالحه بین ایمانداران هم در سطح شخصی و هم  

 کند. توصیف می او این مصالحه را به عنوان عنصری اساسی از انجیل  کند.در سطح جمعی و قومی صحبت می 

و اونیسموس هر دو وظیفه داشتند که رابطة خود را احیا کنند و یکدیگر را    فیلیمون پولس اصرار داشت که 

کرد که آن  بایست از گناهان خود توبه می اونیسموس به سهم خود می  بدون کینه، به عنوان برادر در مسیح بپذیرند. 

بایست خود را  ، می ونفیلیمو به عنوان بردة  را در زمان ایمان آوردن به مسیح، تحت خدمت پولس انجام داده بود.

آمیز با او  نیز در مقابل وظیفه داشت که به اونیسموس محبت کند، رفتاری محبت  فیلیمون  سپرد.به داوری او می 

به طریقی مشابه، ایمانداران امروزی نیز   داشته باشد، گناه او را ببخشد، و او را به عنوان برادری در مسیح بپذیرد.

 کدیگر باشند، و به روابط صحیح باز گردند. باید مشتاق توبه و بخشش ی می

های مختلف در کلیسا همچنان تنش، رنجش، و منازعات  به همین شکل، در زمان پولس بین نژادها و قوم 

بلکه او   یافته نیست.هایی تجربه کند، نجات گفت که هر کسی چنین کشمکش دیگری وجود داشت و پولس نمی 

در کلیسا باطل   قومی و نژادی  ؛ پس تمام منازعات اند یح از بین برده شدهگفت زمینة چنین مشکالتی توسط مسمی

دربارة مصالحه بین یهودیان و غیر یهودیان   ۱۶-۱۴: ۲او در افسسیان برای نمونه،  آلود هستند. و در نتیجه گناه 

 اینطور نوشت: 
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تا که مصالحه کرده،   ...منهدم ساختبود  یانرا که در م  ییجدا یوارو د ید گردان یکما است که هر دو را   ی او سالمت

خود   یبوساطت صله ب دهد،جسد با خدا مصالحه  یک. و تا هر دو را در یافرینددر خود ب یدانسان جد یکاز هر دو 

 (. ۱۶-۱۴: ۲)افسسیان   که بر آن عداوت را کشت

 

ای از اتحاد ما با  مسیح، جنبهبر طبق استدالل پولس در اینجا، مصالحه بین ایمانداران یهودی و غیر یهودی در 

 مسیح است و به همین دلیل، قدمی اساسی در مصالحة ما با خدا است. 

همین موضوع در زمانة ما دربارة منازعات قومی و نژادی و هر تفاوتی بین ایمانداران که تبدیل به منبع   

به همین دلیل، هیچ مبنایی   چون ما همه با مسیح متحدیم، بخشوده و مبارک هستیم.  مشکالت شود صادق است. 

ای برای تضاد بین ما را از بین  خداوند ما هر زمینه   برای ابراز نارضایتی یا امتناع از مصالحه با ایماندار دیگری نداریم. 

ای بین ما گناه است و باید برای اتحاد، محبت، و نظم  برده است و به همین دلیل، باید تشخیص دهیم که هر منازعه 

 گوش کنید:   ۳۲: ۴به کالم پولس در افسسیان  بکوشیم. در بدن مسیح 

 

)افسسیان   است یدهشما را هم آمرز یحچنانکه خدا در مس ییدرا عفو نما یگرو همد یم و رح یدمهربان باش دیگرک یبا 

۴  :۳۲  .) 

 

 توجه کنید:  ۱۵-۱۳:  ۳و به تعلیم او در کولسیان  

 

شما   ید، شما را آمرز  یح چنانکه مس ید؛ داشته باش یی ادعا  یگری هرگاه بر د  یدرا عفو کن یگر شده، همد یکدیگرمتحمل 

شما مسلط باشد   یها خدا در دل  ی. و سالمت یدهمه محبت را که کمربند کمال است بپوش ین. و بر اید کن ین چن یزن

 (. ۱۵-۱۳:  ۳)کولسیان  شیدو شاکر با یدابدن خوانده شده  یککه به آن هم در  

 

های خود را کنار بگذاریم، یکدیگر را محبت کنیم، هر مسیحی را از دریچة  تا تعصبات و نارضایتی ایم ما خوانده شده

مصالحه بین ایمانداران باید در کلیسای امروز یک اولویت   چشمان مسیح ببینیم، و از صلح با یکدیگر لذت ببریم. 

 باشد. 
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 گیرینتیجه
  به سیری در  ، انداختیم. فیلیموناش، ل کولسی در این درس نگاهی عمیق به رسالة پولس به دوست اه

به تعدادی از کاربردهای امروزی  و در پایان،    ساختار و محتوای آن را مطالعه کردیم. و    ،پرداختیمزمینة این نامه  پیش 

 هستند توجه کردیم.  فیلیمون اش به که بر آمده از نمونة پولس در نامه

نظیر از ارتباط پولس  به ما بینشی بی  انگیز از عهد جدید است. بخشی کوچک اما شگفت  فیلیمون رساله به 

فراتر از    هایی که تعلیم داد زندگی کرد.ه کند که او خود مطابق آموزبخشد و تصدیق می رسول با دیگر ایمانداران می 

، و  این، نکات زیادی برای تعلیم به ما دربارة ارزشی که باید برای هر ایماندار در کلیسا قائل باشیم در خود دارد 

  ح یصح حفظبه خصوص وقتی هایی که توجه صحیح به ارزش ایمانداران باید بر زندگی ما تاثیر بگذارد؛ به روش

 . باشد مربوط روابط

های بزرگی  برای ما الگوسازی کرد، قدم   فیلیمونوقتی مطابق اصولی زندگی کنیم که پولس در نامة خود به  

     برای خدمت به یکدیگر و بنای کلیسا در جالل مسیح بر خواهیم داشت.


