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  سيرة وآالمات أمنا القديسة بين القديسين
   آولوسى التى من1أبفية

  )2 : 1فليمون .."    (وإلى أبفية المحبوبة " 
  

رون  2شهيدة المسيح أبفية سكن فى آولوسى      ) م 68 ـ  54(عاشت فى أيام حكم ني ة ت آانت أبفي
د حوالى     . وهى مدينة فى مقاطعة فيريجية الرومانية فى آسيا       ) 2: 1فليمون  ( د     11ـ   10تبع يًال بع  م

  .يًال عن هيرابوليس م13وادى ليكوس عن الودآية وحوالى 
. آمن فليمون على يد بولس الرسول وقد آان مسيحيًا غنيًا فى آولوسى وآان فى بيته آنيسة

بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس األخ إلى فليمون المحبوب والعامل : "وقد آتب إليه بولس
   ).2، 1فليمون " ( معنا وإلى أبفية المحبوبة وأرُخبس المتجند معنا وإلى الكنيسة التى فى بيتك

أى شريكة  (آانت شريكته فى الحياة     ) أبفية  ( ويبدو لى أنها    : "3ويعلق القديس يوحنا ذهبى الفم      
سيموس    ( ، والحظ اتضاع بولس أنه يضم تيموثاوس فى طلبه          ) فليمون ل ُأن ، ويطلب ال من   )أن يقب

  ". يقًا لهماربما آان صد) أرُخبس( الزوج فقط بل من الزوجة أيضًا ومن شخص أخر 
وقد ذآر القديس فليمون بسبب عبده الذى هرب منه أى أنسيموس الذى بعد أن اختلس ممتلكات                

يده  ون ( س ول        ) 18، 11فليم ولس الرس ى بب ث التق ا حي ى روم رب إل ول   . ه شره الرس ا ب ولم
سيحياً       سيموس                   . باإلنجيل آمن وصار م ولس الرسول عن أن ديس ب تكلم الق ى فليمون ي الته إل  فى رس

  .مشيرًا إلى أن أنسيموس قد صار أبنًا له ) 12فليمون " (الذى هو أحشائى"
ى      . أقنع القديس بولس الرسول أنسيموس أن يعود إلى سيده فليمون  الة إل ه رس ضًا أرسل مع وأي

د         ًا             . فليمون يشجعه أن يعامل أنسيموس آأخ وليس آعب ان واجب سيموس آ ول أن وأوضح ضمنًا أن قب
ى فليمون     سيحيًا عل ذا     م أمره به م ي ه توقف ول يخكس    . ولكن سيموس ت و  ( صاحب أن ) 9 ـ   7 :  4آ

ى فليمون            الة إل د معروف أن    . الذى وصَّل الرسالة إلى أهل آولوسى مع الرسالة الرس وبحسب التقلي
  .فليمون حرر أنسيموس وسامحه على تلك الجريمة

ان   ى وآ ى آولوس يش ف سيحيًا يع بس م ديس أرخ ان الق مياً  آ صبًا رس ه من سة إذ أن ل ى الكني  ف
رب               ه فى ال تمم خدمت ه أن ي ا فى                "الرسول بولس يحث ى قبلته ة الت ى الخدم وا ألرخبس أنظر إل وقول

ا    و   " ( الرب لكى تتممه سبعين رسوالً         ) 17 : 4آ ديس          . وهو من ضمن ال ق الق فى نفس العظة يعل
  ".واحدًا من االآليروس.. ويبدو لى أيضًا أنه آان : "يوحنا ذهبى الفم قائًال 

ى          . رسم القديس بولس الرسول فليمون أول أسقف لمدينة غزة           ة الت ة العريق ك المدين وآراع لتل
ة اهللا             ور معرف وآل  . على البحر المتوسط فى فلسطين ، نجد أنه قاد أهل غزة من ظلمة الجهل إلى ن

م     . من القديسين يوحنا ذهبى الفم وثيئفيالآيتوس يصفونه بأنه آان رجًال ممدوحًا ومعتبراً            ان ذو حك آ
  .صائب، رحومًا ومستعدًا لمساعدة المسيحيين فى مدينته حسب احتياجاتهم

م تقريبًا ذهب فليمون األسقف إلى آولوسى حيث آرز بكلمة الحق مع أرخبس 54وفى سنة 
) ديانا(وأبفية وحدث فى ذلك الوقت أنه حينما آان اليونانيين يحتفلون بعيد ألهتهم الكاذبة أرطاميس 

وعندما علم الوثنيون . مسيحيون يرفعون التماجيد لإلله الحقيقى فى آنيستهم التى فى البيتآان ال
  . باجتماعهم امتلئوا حنقًا
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ة فقط                           ى األسقف مع أرخبس وأبفي وا القبض عل سة وألق ى الكني ون إل ك مضى الوثني . وعند ذل
انوا معه      ذين آ سيحيين ال وا  والسبب فى القبض عليهم دون اآلخرين أن باقى الم افوا وهرب وجر  . م خ

  .الوثنيون الثالثى المقدس إلى الحاآم أنروآليس
رة           " مين  "ولما رفض أرخبس أن يذبح للوثن الذى يدعى          ى حف م طرحوه ف ضربوه فى الحال ث

وه    . وردموا عليه حتى حقويه    م رجم دبابيس ث ديس    . بعد هذا آان األطفال يضربونه بال ال الق ذا ن وهك
  .أرخبس إآليل الشهادة

ة بأغصان شجرة الصفصاف وهى                   وفى   ة ضربات قوي هذه األثناء تلقى الباران فليمون و أبفي
ة  ذابات المريع ن الع ًا م ضًا أنواع وا أي ة واحتمل ية وهى لين ون صلبة وقاس ادة تك م أآمال . ع ن ث وم

  .جهادهما على طريق الشهادة 
 من روما إلى ُأرسل أنسيمس البار. ليس بوقت طويل. وبعد استشهاد القديس بولس الرسول

وهكذا غادر . بوتيولى ، بأمر من تيرتيللوس الرئيس، فانهالوا عليه بالضرب ثم هشموا عظامه
  .القديس أنسيموس هذه الحياة الزائلة ومضى إلى األبدية والسماء

  .ولربنا المجد دائمًا أبديًا أمين . صالتهم تكون معنا
  

  
  
  
 
 

  
  

  
  
 

 


