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فلپين

سول جو خط
جي نالي پولس ر ُ

1

 1يسوع مسيح جو خادم پولس ۽ تيمٿيس
هي خط لکي رهيو آهي.
خدا جي تمام پاڪ ماڻهون جي نالو جيڪو
يسوع مسيح ۾ يقين رکن ٿا ،جيڪي فلپي ۾ ۽
تمام بزرگن ۽ خاص مددگارن سان گڏ رهي رهيا
آهن.
 2اسان جي پي ُء خداوند خدا يسوع مسيح جو
فضل ۽ سالمتي توهان تي هجي.
پولُس جي دعا ڪرڻ
 3مان جڏهن به توهان کي ياد ڪندو آهيان.
پنهنجي خدا جو شڪر بجاءِ آڻيندو آهيان 4 .مان
هميشه پنهنجي دعا ۾ توهان جي الءِ خوشيءِ
جي دعا ڪندو آهيان 5 .جڏهن مان ماڻهن کي
خوشخبري ٻڌائي ان وقت تون منهنجي مدد ڪئي
انهي َء جي الءِ مان خدا جو شڪر ادا ڪريان
ٿو 6 .خدا توهان جي وچ ۾ نيڪ سلوڪ شروع
ڪيو ۽ اهو ان ڪم کي ان وقت تائين مڪمل
ڪندو جيسيتايئن يسوع وري اچي ان کي پورو
ڪندا ۽ مون کي ان تي يقين آهي.
 7توهان سڀن جي باري ۾ منهنجي الءِ ائين
سوچڻ صحيح آهي ڇاالءِ جو ته توهان منهنجي
دل ۾ آهيو ۽ مان توهان کي پنهنجي ويجهو
محسوس ڪندو آهيان توهان سڀ مون گڏ خدا
جي فضل ۾ شريڪ آهيو توهان تي مون سان
گڏ فضل ۾ مون سان گڏ هن وقت به شريڪ ٿيو
جڏهن ته مان قيد ۾ هيس ۽ خوشخبري جو جوابده
ثبوت ۾ توهان مون سان گڏ آهيو 8 .خدا پي ُء
ڄاڻي ٿو ته مان توهان کي ڏسڻ جي ڪيتري
خواهش رکندو آهيان مان مسيح يسوع جي محبت
سان توهان سڀن سان محبت ڪندو آهيان.
 9منهنجي اها دعا توهان سان گڏ آهي:
توهان جي محبت گهڻي کان گهڻي منهنجي
الءِ وڌندي :هر شيءِ ۾ توهان جو علم ۽
سمجهه منهنجي الءِ وڌي 10 :توهان سٺي

۽ خراب ۾ تميز ڪري سگهو ۽ پوءِ سٺائي
کي اختيار ڪريو ،ته جيئن توهان مسيح
جي اچڻ جي ڏينهن تائين پاڪ ۽ بي عيب
رهو 11 .۽ توهان گهڻا سڀ سٺا ڪم يسوع
مسيح جي مدد سان ڪيو ته جيئن خدا جو
جالل ۽ تعريف ملي.
پولُس جي تڪليفن سان خداوند جي ڪم ۾ مدد
 12ڀائرو ۽ ڀيئنرون! مان توهان کي انهن
تڪليف جي متعلق ٻڌائي چاهيان ٿو جيڪي
مون سان گڏ پيش آئي خوشخبري ڦيهالئڻ ۾ مدد
ٿيندي 13 .اها ڳالهه صاف آهي ته مان قيد ۾
ڇو آهيان؟ مان مسيح ۾ ايمان رکندو آهيان ۽
شهنشاهه جا سڄا پهريدار ۽ ٻيا ماڻهون اهو
ڄاڻيندا آهن 14 .مان قيد ۾ آهيان پر ايمان وارن
جي همت گهڻي ٻڌيل رهي اهي بغير ڪنهن جي
خوف جي مسيح جي پيغام ۾ حصو وٺندا آهن.
 15ڪجهه ماڻهون مسيح جي الءِ تبليغ ڪندا
آهن ڇاالءِ جو ته اهي حسد ۽ جيهڙا ڪندا آهن،
جڏهن ته ٻيا ماڻهون نيڪ نيت سان مسيح جي
منادي ڏيندا آهن 16 .اهي ماڻهون منادي انهي َء
الءِ ڏيندا آهن ته اهي يسوع مسيح سان محبت
ڪندا آهن اهي ڄاڻن ٿا ته خدا جيڪا خوشخبري
جي ڪمن جو جواب ڏيئي ڪرڻ جي ذميداري
مون کي سونپي ڇڏي آهي 17 .پر اهي ٻيا
ماڻهون جيڪي مسيح جي تبليغ ڪندا آهن اهي
غودغرضي سان ڪندا آهن انهن جو ارادو ئي
غلط آهي .۽ اهي مون کي قيد ۾ به تڪليفون
ڏيڻ جو سبب بڻندا 18 .جيڪڏهن اهي مون
کي تڪليف ڏين ٿا ته مان انهن جي پرواهه نه
ٿو ڪريان .اهم شيءِ اها آهي ته اهي ماڻهون
جيڪي مسيح جي متعلق چوندا آهن مون کي
خوشي آهي ته اهي ماڻهو مسيح جي متعلق چون.
خواهه ڪنهن سبب سان آهيو يا سچائي سان
آهيو يا ڪوڙن بيانن سان آهيو اهي ماڻهون ته
مسيح جي متعلق چوندا آهن.
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اهڙي طرح منهنجي خوشي جاري رهيندي.
 19توهان جي دعائن جي ذريعي سان ۽ مسيح
جي روح جي مدد سان مان سمجهان ٿو ته
اها آزادي جي راهه تائين وٺي ويندي 20 .اها
منهنجي اميد آهي ۽ يقين ڪامل آهي ته مان
پنهنجي ڪنهن به تبليغي مقصد ۾ ناڪام نه
ٿيندس مان هيمشه جي طرح زمين تي مسيح
جي عظمت کي ٻڌائيندو رهندس .چاهي ان
جي الءِ مرن يا زنده رهان 21 .ڇاالءِ جو ته
زنده رهڻ جو مطلب آهي زندگي مسيح جي الءِ
آهي .۽ ان ۾ مون جو موت به فائديمند آهي22 1.
جيڪڏهن جسماني طور سان زنده رهندو آهيان
تڏهن مان خداوند جي الءِ ڪم ڪرڻ جي قابل
آهيان پر مان ڪهڙي شيءِ کي اپانايان زندگي
جي موت کي مان نه ٿو ڄاڻان 23 .منهنجي الءِ
اهو فيصلو ڪرڻ مشڪل آهي مان ان زندگي َء
کي ڇڏي ڪري مسيح سان گڏ ٿيڻ چاهيان ٿو
۽ اهو ئي منهنجي الءِ بهتر آهي 24 .پر توهان
هتي جسماني طور سان منهنجي گهڻي ضرورت
سمجهي سگهو ٿا 25 .مان ڄاڻان ٿو منهنجي
مدد جي ضرورت آهي انهي َء الءِ توهان سان
گڏ ٺهريندس مان توهان جي مدد ڪندس توهان
پنهنجي ايمان جي خوشين ۾ اڳي وڌي سگهندا.
 26توهان ماڻهون مسيح يسوع ۾ تمام گهڻو خوش
ٿيندو جڏهن ٻيهر مان توهان سان گڏ ٿيندس.
 27پر ان ڳالهه تي يقين ڪري ڇڏيو ته توهان
جي زندگي جي رستو مسيح جي خوشخبري جي
مطابق عمده ٿيڻ گهرجي جيڪڏهن مان توهان
ڏانهن اچي ڪري مان توهان سان مالن يا
توهان پري رهان مان توهان جي متعلق سٺيون
ڳالهيون ٻڌڻ پسند ڪندس مان ٻڌڻ چاهيندس
ته توهان متفقه مقصد جي الءِ مظبوط بيٺا آهيو
۽ هر ممڪن ڪوششن سان ايمان کي ڦهالئڻ
جي الءِ ڪم ڪندا آهيو جيڪا خوشخبري َء ۾
آهي 28 .۽ توهان کي ڪنهن به حال ۾ نه ڍپ
ڪرڻ گهرجي انهن ماڻهن کان جيڪي توهان
جا مخالف آهن اهي تمام شيون ان ڳالهه جو
ثبوت آهن خدا جي طرف سان ته توهان جي
نجات آهي ۽ هالڪت انهن جي انتظار ۾ آهي.
 21 :1 1موت … آهي وارو آهي پولس چوندو آهي
ته موت گهڻو بهتر آهي ڇاالءِ ته موت مسيح جي گهڻو
ويجهو ڪندو آهي.
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ڇاالءِ جو ته خدا توهان کي مسيح ۾ ايمان
جي وجهه سان عزت ڏني ۽ صرف اهوئي نه
بلڪه مسيح جي الءِ تڪليفون برداشت ڪرڻ
جي الءِ به عزت ڏني 30 .جڏهن مان توهان سان
گڏ هيس ته توهان منهنجي جدوجهد کي ڏٺو ۽
هاڻي توهان ٻڌو ٿا ته مان جدوجهد ڪئي آهي
توهان پاڻ به ان قسم جي جدوجهد ۾ رهندا آهيو.
ملي جهلي ڪري رهيو ۽
هڪ ٻئي جو خيال رکو
 1مسيحي ۾ ڪوئي ٻي راهه آهي ته
مان توهان کي ڪرڻ جي الءِ چوان؟ ڇا
توهان جي محبت مون کي آرام پهچائڻ جي قابل
بڻائيندي آهي؟ ڇا اسان انهي َء روح ۾ شريڪ
ٿي سگهون ٿا؟ ڇا توهان وٽ رحم ۽ مهرباني
آهي؟  2جيڪڏهن اهي شيون توهان ۾ آهن ته
منهنجي الءِ ڪجهه ڪريو مان خوش ٿيندس.
توهان سوچڻ ۾ هڪ رهو ۽ پاڻ ۾ هڪ ٻئي
سان محبت رکو ،اتفاق سان گڏ هڪ ٻئي سان
ملي جهلي ڪري هڪ مقصد جي تحت رهو.
 3ذاتي اختالفن ۽ بغير فخر جي باعث ڪجهه
نه ڪريو .نرمي سان پيش اچو ۽ ماڻهن کي
پاڻ کان گهڻي عزت ڪريو 4 .صرف پنهنجي
زندگي سان دلچسپي نه رکو بلڪه ٻين ماڻهن
جي زندگين سان به دلچسپي رکو.
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مسيح جي خواهش جي مطابق بي غرض رهو
 5توهان کي زندگين ۽ خيالن ۾ توهان کي
گهرجي ته مسيح يسوع جي طرح آهي.
 6مسيح پاڻ هر شيءِ ۾ خدا جهڙيو هيو
مسيح خدا جو مساوي هيوپر مسيح ڪڏهن
به نه سوچيو ته پاڻ کي خدا سان گڏ ملي
ڪري ان جي هر شيءِ ۾ برابري ڪري.
 7بلڪه ان ته پنهنجو سڀ ڪجهه قربان
ڪري هڪ خادم جو ُروپ اختيار ڪريو
۽ انسان جي مانند ٿي ويو .۽ اهو پنهنجي
خارجي روپ ۾ انسان جهڙو بڻي ويو.
 8اهو صحيح ماڻهون بڻيو .۽ پنهنجي پاڻ
کي حقير بڻائي ڪري خدا جو فرمانبردار
ٿي ويو موت کي قبول ڪري ڇڏيو بلڪل
اهو صليب جي موت حاصل ڪئي.
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 9ڇاالءِ جو ته مسيح خدا جو فرمانبردار
اعلي رتبو ڏنو هيو.
هيو خدا به ان کي
ٰ
خدا ان کي مسيح جو نالو ڏنو ڪنهن ٻئي
نالن کان گهڻو سرفراز ڪيو.
 10خدا انهي َء الءِ ايئن ڪيو ڇاالءِ ته اهو
چاهي پيو ته هر شخص خواه آسمانن جو
هجي خواه زمينن جو ،خواه انهن جو زمين
تي هيٺ آهي يسوع جي نالي تي جهڪي.
 11هر شخص اقرار ڪندو ته “يسوع مسيح
ئي خداوند آهي” جڏهن اهي چوندا آهن ته
خدا پي ُء اسان جو جالل ظاهر ڪندو.
خدا جي مرضي َء جي مطابق رهو
 12منهنجا عزيز دوستو فرمانبردار رهو.
جڏهن مان توهان سان گڏ هيم .اهو ان کان گهڻو
اهم آهي ته توهان ان وقت به فرمانبردار آهيو
جڏهن ته مان توهان سان گڏ نه آهيان .منهنجي
مدد کان بغير توهان کي اهو يقين ڪرڻ گهرجي
ته توهان پنهنجي نجات جي راهه ڪڍندا اهو
توهان کي گهڻوئي تعظيم ۽ خدا جي خوف کان
ڪرڻ گهرجي 13 .ها! خدا توهان ۾ ڪم ڪري
رهيو آهي خدا توهان کي اهڙن ڪم ڪرڻ جي
خواهش ڏيندو آهي ۽ اهو ايئن ڪم ڪرڻ جي
الءِ توهان کي طاقت ڏيندو آهي.
 14هر شيءِ بغير ڪنهن جيهڙي کان ۽ دل ۾
مالل رکڻ کان بغير ڪريو 15 .تڏهن ئي توهان
بيقصوار ۽ بغير ڪنهن گناهه ڪيل خدا جي
معصوم ٻارن جي طرح ٿيندا .پر توهان جي
چوطرف خراب ماڻهون آهن ۽ اُنهن ماڻهن ۾
توهان کي روشني جي طرح چمڪڻ گهرجي.
 16توهان انهن ماڻهن کي زندگي جو پيغام پيش
ڪريو جنهن سان انهن کي زندگي ملي سگهي.
تڏهن مان ان طرح فخر ڪندس جڏهن مسيح
ٻيهر ايندو .مطمئين ٿيندس ڇاالءِ جو ته منهنجو
ڪم ضايع نه ڪيو ويو مان ان ڊوڙ مان کٽي
ويس.
 17توهان جو ايمان توهان جي خدا جي خدمت
۾ پنهنجي زندگي قربان ڪرڻ جي قابل بڻائيندو
آهي جيڪڏهن ضرورت پوي ته مان توهان جي
ايمان جي الءِ توهان سان گڏ پنهنجو خون وهائڻ
الءِ تيار آهيان جنهن جي الءِ مان خوش ٿيندس ۽
منهنجي خوشي ۾ توهان سڀ شريڪ هوندا18 .
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۽ توهان کي به مون سان گڏ خوش ٿيڻ ۽ توهان
جي خوشين ۾ مون کي به شامل ڪرڻو پوندو.
تيمٿيس ۽ اپفروتُس جي متعلق اطالع
 19مان خداوند يسوع مسيح ۾ اُميد رکان ٿو ته
تيمٿيس کي گهڻي جلد توهان ڏانهن موڪليان ته
مون کي توهان جي خبر و خيريت ٻڌي ڪري
اطمينان ۽ سڪون حاصل ٿي سگهي 20 .مون
وٽ تيمٿيس جهڙو ڪوئي ٻيو ماڻهون ناهي،
اهو سچائي سان توهان جي ڏيٺ وائٺ ڪندو.
 21ٻيا ماڻهون صرف پنهنجي باري ۾ سوچيندا
آهن .انهن کي يسوع مسيح جي ڪم سان دلچسپي
ناهي 22 .توهان ڄاڻو ٿا ته تيمٿيس ڪهڙي قسم
جو ماڻهون آهي توهان ڄاڻون ٿا ته ان مون سان
گڏ خوشخبري ڏيڻ جو ڪم ڪيو هيو اهو پُٽ
جي مانند آهي جيڪو پنهنجي پي ُء جي خدمت
ڪندو آهي 23 .مان ان کي جلدئي توهان ڏانهن
موڪليندس 24 .مون کي يقين آهي ته خداوند
توهان کي پاڻ جلدئي توهان ڏانهن جلد اچڻ جي
الءِ منهنجي مدد ڪندو.
 25اپفرستي مسيح ۾ منهنجو ڀا ُء آهي اهو مون
سان گڏ مسيح جي فوج ۾ ڪم ۽ خدمت ڪندو
آهي جڏهن مون کي مدد جي ضرورت هئي ته
توهان ان کي مون ڏانهن موڪليو ته منهنجي
ضرورتن کي پورو ڪري هاڻي مان فيصلو ڪيو
آهي ته ان کي توهان ڏانهن واپس موڪلي ڇڏيان.
 26مان ان کي موڪليان ٿو ته اهو توهان سڀن
کي ڏسڻ جي الءِ بي قرار آهي .اهو رنجيده آهي
ڇاالءِ جو ته توهان ٻڌو هيو ته اهو بيمار هيو27 .
 27وہ بہت بیمار تھا اور وہ بھی اتنا کہ جیسے
مر ہی جا ئے گا۔ لیکن خدا نے میری اور اس کی
مدد کی تا کہ مجھے زیادہ دکھ نہ ملے 28 .اس
لئے میں اس کو تمہا رے پاس جلد بھیجنا چاہتا
ہوں۔ جب تم اسے دیکھو گے توتم دوبارہ بہت
خوش ہو گے۔ اور میں تمہا ری طرف سے بے
فکر ہو جاؤں گا 29 .اس کو خوش آمدید کہو خدا
وند کے آنے پر خوشی کا اظہا ر کرو۔ اس کی
مانند رہنے وا لے لوگوں کو عزت دو 30 .اهو
مسيح جي ڪم ۾ تقريبن مري ويو هيو .ان پنهنجي
زندگي کي خطري ۾ وڌو يا ان پنهنجي جان جي
بازي لڳائي ڇڏي ته جيڪا گهٽتائي توهان جي
طرف کان ٿي آهي انکي پورو ڪري.
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مسيح جي اهيمت هر شيءِ کان گهڻي آهي
 1انهي َء الءِ منهنجا ڀائرو ۽ ڀيئنرون!
خداوند ۾ خوش رهو .توهان کي اها
ڳالهه لکڻ ۾ مون کي ڪائي ٻئي تڪليف ناهي.
۽ اهو توهان جي محفوظ رهڻ ۾ مدد ڏيندو.
 2انهن ماڻهن کان هوشيار رهو جيڪي برا
ڪم ڪندا آهن جيڪي ڪتّن جي مانن آهن اهي
جسم کي ڪٽرائڻ تي اصرار ڪندا آهن 3 .پر
اسان انهن ماڻهن مان آهيون جيڪي سچي طور
تي ختنو ڪرايل آهيون .اسان خدا جي عبادت
ان جي روح جي ذريعي ڪندا آهيون .اسانکي
فخر آهي ته اسان يسوع مسيح جا آهيون اسان
ڪنهن فطري شيءِ تي ڀروسو نه ڪندا آهيون.
 4جيئن ته جيڪڏهن مون کي ڪنهن فطري
شيءِ تي ڀروسو به هجي تڏهن به مان پاڻ تي
ڀروسو ناهيان ڪندو .جيڪڏهن ڪوئي شخص
اهو سمجهي ٿو ته اهو پاڻ تي ڀروسو رکندو
آهي ۽ ان جو سبب به هجي ته ان کي معلوم
هجڻ گهرجي ته مون وٽ سڀ کان وڏو سبب
پاڻ ۾ ڀروسو آهي 5 .منهنجي پيدائش جي اٺن
ڏينهن کان بعد منهنجو ختنو ڪرايو ويو .مان
بني اسرئيلن جي بنيمين خاندان مان آهيان .مان
عبراني آهيان منهنجا والدين به عبراني هيا.
موسي جي شريعت منهنجي الءِ گهڻي اهم آهي
ٰ
انهي َء الءِ مان فريسي ٿيم 6 .مان پنهنجي يهودي
مذهب تي هجڻ جي الءِ گهڻو مشتعل هيم ته مان
موسي
ڪليسيا کي ستايو هيو .ڪوئي به شخص
ٰ
جي جي اطاعت تي منهنجي ڪائي غلطي نه
پائي سگهيا.
 7پهريان اهي شيون منهنجي الءِ گهڻيون اهم
هيون پر مان فيصلو ڪيو آهي ته انهن شين جي
وقعت نه آهي 8 .پر مسيح يسوع منهنجي خداوند
جي عظمت جو موازنه ڪيو وڃي .مسيح جي
وجهه سان مان اهي تمام شيون ڏيئي چڪو
آهيان جنهن کي ڪڏهن مان اهم سمجهيو هيو.
۽ هاڻي مان سمجهان ٿو ته اهي سڀ شيون ڪم
مايه ناز آهن .ته مسيح کي پائي سگهان 9 .انهن
ڳالهين ئي مونکي مسيح ۾ رهڻ جي الءِ ممڪن
ڪيو .مسيح ۾ مان خدا سان راستباز ٿيس .۽
اها منهنجي شريعت تي عمل ڪرڻ سان ناهي
بلڪه مسيح تي ايمان آڻڻ سان آئي .انهي َء الءِ
منهنجي ايمان جي وجهه سان مون کي صحيح
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مان مسيح جي ۽ ان جي موت کان
بڻايو.
جي ُء اٿڻ جي طاقت جي سبب کي ڄاڻان ٿو مان
مسيح جي مصيبتن ۾ حصيدار ٿي ڪري ان جي
موت جهڙو بڻڻ چاهيان ٿو 11 .جيڪڏهن مون
۾ اهڙيون خصوصيات هجن ها ته مون کي اميد
آهي ته مون کي موت کان زنده اٿاريو ويندو.
مقصد کي پائڻ جي ڪوشش ڪرڻ
 12ان جو اهو مطلب ناهي جيئن ته خدا چاهيو
آهي مان ان مقصد کي نه پائي سگهيو پر مان
ڪوشش ۾ آهيان ته ان تائين پهچي سگهان.
مسيح جي خواهش آهي مان اوئين ڪريان جيئن
اهي چاهن ٿا ۽ انهي َء سبب سان ان مون پنهنجو
پيارو بڻايو 13 .ڀائرو ۽ ڀيئنرون! مان ڄاڻان ٿو
ته مان هاڻي به ان مقصد کي نه پائي سگهيم پر
هڪ شيءِ مان هميشه ڪندو آهيان اها هي ته
مان ماضيءِ جي شين کي وساري ڇڏيندو آهيان
مان جتي آهيان ٿي سگهي ان مقصد کي پائڻ جي
ڪوشش ڪندو آهيان 14 .تمام ڪوششن کي
جاري رکيل آهيان مقصد پائڻ جي الءِ ۽ انعام
حاصل ڪرڻ جي الءِ اهو انعام منهنجو پنهنجو
آهي ڇاالءِ جو ته خدا مسيح جي ذريعي مون کي
مٿي گهرايو آهي.
 15اسان جيڪي روحاني زندگي َء ۾ وڌيا
آهيون مڪمل ٿيڻ جي الءِ توهان اسان کي
رستي کي به سڃاڻڻو پوندو ۽ جيڪڏهن انهن
مان اهي ئي شيون توهان ان جي نظرئي سان
نه ٿا سوچون خدا ان کي توهان جي الءِ واضع
ڪري ڇڏيو 16 .پر هاڻي اسان کي سچائي تي
عمل ڪرڻ جي سلسلي کي جاري رکڻو پوندو.
 17اي ڀائرو ۽ ڀيئنرون! توهان سڀن کي مون
وانگر رهڻ جي ڪوشش ڪرڻي پوندي .۽
انهن ماڻهن جي پيروي ڪرڻي پوندي .جن کي
اسان عمده مثال بڻايو آهي 18 .ڪئي ماڻهون
مسيح کي صليب جي دشمنن جي طرح رهندا
آهن مان انهن ماڻهن جي باري ۾ ڪيترائي
ڀيرا چئي ڪچو آهيان ۽ اهي شيون انهن جي
باري ۾ چوندي مونکي روئارينديون آهن19 .
جنهن رستي کي انهن ماڻهن چونڊيو آهي انهنکي
تباهي َء جي طرف وڃي رهيا آهن اهي ماڻهون
خدا جي خدمت ناهن ڪندا بلڪه انهن جو پيٽ
ئي انهن جو خدا آهي .اهي ماڻهون بي شرمي
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جي ڪمن تي فخر محسوس ڪندا آهن .اهي
صرف دنيا جي شين جي باري ۾ سوچيندا آهن.
 20اسانجي منزل آسمان ۾ آهي .جتي اسان
پنهنجي نجات پائڻ جي اچڻ جا منتظر آهيون
اها نجات دهنده منجي يعني خداوند يسوع مسيح
ئي آهي 21 .اهي اسان جي ناقض جسمن کي
بدلي ڪري پنهنجي جاللي جسم جهڙو بڻائيندو.
مسيح اها پنهنجي طاقت سانڪري سگهي ٿو ۽
ان طاقت جي ذريعي اهي هر شِيءِ تي حڪومت
ڪرڻ جو اهل آهي.
ڪجهه ته ڪرڻو آهي
 1منهنجا پيارا ڀائرو ۽ ڀيئنرون! مان
توهان سان محبت ڪندو آهيان ۽ توهان
کي ڏسڻ چاهيان ٿو ته توهان منهنجون خوشيون
آهيو ۽ مون کي توهان تي فخر هوندو آهي.
خداوند تي مضبوطي سان قائم رهو جيئن مان
بيان ڪري چڪو آهيان.
 2مان يُوديه ۽ سين ۽ تيخي کي اپيل ڪريان
ٿو ته اهي خداوند ۾ هڪ جهڙا قول ۽ اقرار کي
بڻائي رکن 3 .۽ مان توهان کي چوان ٿو منهنجا
وفادار ساٿيو ته انهن عورتن جي مدد ڪريو
ڇاالءِ جو ته انهن مون سان گڏ خدمت ڪئي
آهي ۽ خوشخبري جو ڪالم ٻڌائڻ ۾ عظيم ڏک
برداشت ڪيا آهن .انهن ڪليمينس ۽ ٻين سان گڏ
ملي ڪري ڪم ڪيو آهي انهن جا ناال ڪتاب
حيات 1۾ لکيا ويا آهن.
 4هميشه خداوند ۾ خوش رهو مان ٻيهر چوان
ٿو ته خوش رهو.
 5تمام ماڻهن کي اهو ڏسڻ ڏيو ته توهان
مهربان آهيو خداوند جلد ئي اچي رهيو آهي.
 6ڪنهن به شيءِ جي متعلق غم نه ڪريو
پر خدا سان هميشه دعا ڪري التجا ڪري
پنهنجي ضرورتن کي پورو ڪيو .۽ جڏهن به
دعا ڪريو ته شڪريه سان گڏ ڪريو 7 .۽ خدا
جي سالمتي توهان جي دلين ۽ دماغن کي يسوع
مسيح ۾ رکي اهو جيڪو سالمتي خدا ڏيندو آهي
گهڻو عظيم آهي ۽ اسان جي سمجهه ۾ نه اچڻ
وارو آهي.
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ڀائرو ۽ ڀيئنرون! انهن شين جي متعلق
سوچيندا رهو جيڪي سٺا ۽ تعريف جي الئق
آهن انهن شين جي متعلق سوچو جيڪي سچائي
۽ عزت ،راستي ،پاڪبازي ،خوبصورتي ،۽
عزت جي قابل آهن 9 .۽ اهي ئي شيون ڪريو
جيڪي توهان مون کان سکيون آهن .اهو جيڪو
حاصل ڪيو جيڪو توهان مون کان ٻڌو آهي ۽
سالمتي جو خدا اسان گڏ رهندو.
فيلّپي مسيحن جي الءِ پولُس جو شڪر ڪرڻ
 10مان خداوند ۾ گهڻو زياده خوش آهيان ته
توهان پنهنجي توجه منهنجي الءِ ٻيهر کائي.
توهان ان کي منهنجي الءِ جاري رکيو پر توهان
کي ڏيکارڻ جو موقعو نه مليو 11 .مان اهي سڀ
شيون انهي َء الءِ نه ٿو چوان مون کي توهان کان
ڪجهه گهرجي جيڪو ڪجهه مون وٽ آهي ان
سان مان مطمئن هوندو آهيان ۽ جيڪو ڪجهه
ٿيڻ وارو آهي ان کان به مطمئن آهيان 12 .مان
ڄاڻان ٿو ته مون کي ڪهڙي طرح ننڍو رهڻو
آهي ۽ اهو به ڄاڻان ٿو اميري َء ۾ ڪهڙي طرح
رهڻو آهي ڪهڙو به وقت هجي ڪوئي به حاالت
هجن کڻي پيٽ ڀريل هجي ۽ کڻي بکيو آهي ،کڻي
ويجهو ۾ گهڻو ڪجهه هجي ۽ کڻي ڪجهه نه
هجي خوش رهڻ جو طريقو سکيو 13 .مان هر
شيءِ مسيح جي ذريعي ڪري سگهان ٿو ڇاالءِ
جو ته اهو مون کي طاقت ڏيندو آهي.
 14پر اهو سٺو ٿيو ته جيڪا توهان منهنجي
مدد ڪئي جڏهن ته مان مدد گهران پيو15 .
فيلّپي ماڻهون! ياد رکو جڏهن مان پهريون ڀيرو
خدا جي ڪالم جي خوشخبري ڏني جڏهن مان
مڪدنيه کي ڇڏيو ڪائي به ڪليسيا اهڙي نه
هئي جيڪا وٺڻ ۽ ڏيڻ ۾ منهنجي مدد ڪئي16 .
ڪئي ڀيرا توهان منهنجي ضرورت جو شيون
موڪليون جڏهن مان ٿهسّلنيڪي ۾ هيم17 .
حقيقت ۾ اهو منهنجو تحفو نه هيو ته مان توهان
کان بعد ۾ وٺان مان هوشيار رهڻ چاهيان ٿو.
توهان ۾ اهي نيڪيون هجن جيڪي ڪنهن کي
ڏيڻ سان ملنديون آهن 18 .مون وٽ ضرورت
جو هر شيون آهن بلڪه حقيقت ۾ منهنجي
ضرورت کان گهڻيون ئي مون وٽ آهن اهي
تحفه اپفردتُس جي ذريعي سان منهنجي ضرورتن
کي پورو ڪرڻ جي الءِ موڪليو .توهان جا
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تحفه چڙهائڻ جي مٺي خوشبوءِ جهڙي آهي
جيڪي خدا جي الءِ نذر ڪندا آهن ان قرباني َء
کي خدا خوش ٿي ڪري قبول ڪندو آهي19 .
منهنجو خدا گهڻي دولت وارو آهي ،مسيح يسوع
جي جالل سان اهو توهان جي ضرورتن کي
پنهنجي دولت سان پورو ڪندو 20 .اسان جي
خدا ۽ پي ُء جو جالل هميشه هميشه جي الءِ رهي
آمين.
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هر هڪ مقصد ماڻهون سان جيڪو مسيح
يسوع ۾ آهي سالم چئو .اهي خدا جا ماڻهون
جيڪي مون سان گڏ آهن اهي توهان کي سالم
چون ٿا 22 .خدا جا تمام ماڻهون به توهان کي
سالم چون ٿا ۽ تمام قيصر جي محل جا اهل
ايمان به سالم چون ٿا.
 23خداوند يسوع مسيح جو فضل توهان سڀن
تي ٿيندو رهي( .آمين)

