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فليمون

جي نالي پولس رسول جو خط
 1پولس جي طرف کان جيڪو يسوع مسيح
جو قيدي آهي ۽ اسان جي ڀا ُء تيمٿيس جي طرف
کان سالم.
اسان جا عزيز دوست فليمون ۽ ان سان گڏ
ڪم ڪرڻ وارن کي سالم 2 .اسان جي ڀيڻ افيه
۽ اسان جي ساٿي اسان سپاه ار ُخپس ۽ توهان
جي گهر ۾ جمع ٿيڻ واري ڪليسيا جي به نالي.
 3خدا اسان جي پي ُء ۽ خداوند يسوع مسيح جو
فضل ۽ سالمتي توهان تي هجي.
فليمون جي محبت ۽ ايمان
 4مان پنهنجي دعائن ۾ توهان کي ياد ڪندو
آهيان ۽ هميشه توهان جي الءِ خدا جو شڪر
ادا ڪندو آهيان 5 .مان توهان جي محبت جي
باري ۾ ٻڌندو آهيان جيڪا توهان خدا جي پاڪ
ماڻهن جي الءِ رکندا آهيو ۽ خداوند يسوع مسيح
۾ توهان جو ايمان آهي اهو به ٻڌندو آهيان6 .
مان دعا ڪندو آهيان ته جنهن ايمان ۾ اسان گڏ
حصو وٺندا آهيون اسان جون تمام سٺيون شيون
جيڪي مسيح ۾ رکندا آهيون ان جي سمجهڻ
۾ توهان جي مدد ڪري سگهون ٿا 7 .منهنجا
ڀا ُء! توهان پنهنجي محبت جيڪا خدا جي ماڻهن
جي الءِ ڪئي آهي ان کي ٻڌايو آهي توهان انهن
کي خوش ڪيو آهي جنهن سان مون کي گهڻي
خوشي ملي ۽ همت ٻڌي رهي آهي.
اني ُمس کي ڀا ُء وانگر قبول ڪريو
 8ڪجهه نه ڪجهه هن جاءِ تي توهان کي
ڪرڻ گهرجي .مسيح ۾ يقين محسوس ڪندي
توهان کي اهو حڪم ڏيان ٿو 9 .پر حقيقت ۾
توهان کي حڪم نه ٿو ڏيان بلڪه محبت جي
نالي التجا ڪري رهيو آهيان ته توهان ڪجهه
ڪريو .مان پولس آهيان ،مان ڪراڙو ٿي ويو
آهيان مان مسيح يسوع جو قيدي آهيان 10 .مان
پنهنجي پُٽ اني ُمس جي بابت جيڪو قيد جي
حالت ۾ مون مان پيدا ٿيو توهان سان التماس

ڪريان ٿو 11 .پهريان اهو توهان جي الءِ
بيڪار هيو پر هاڻي اهو اسان ٻنهين جي الءِ
ڪارآمد آهي.
 12مان ان کي توهان ڏانهن واپس موڪلي
رهيو آهيان مان ان سان گڏ پنهنجي دل موڪلي
رهيو آهيان 13 .ان کي مون سان گڏ توهان جي
طرف کان مدد جي الءِ رکڻ جي الءِ ترجيح ڏيان
ٿو جڏهن ته مان انجيل جي الءِ قيد ۾ وڌو ويم.
 14پر مان توهان جي مرضي جي بغير ڪجهه
ڪرڻ نه ٿو چاهيان ته جيئن توهان جو نيڪ
ڪم الچاري سان نه بلڪه خوشي سان ٿي.
 15اني ُمس ٿوري وقت جي الءِ توهان کان پري
هوندو ته جيئن ٿي سگهي ته اهو هميشه توهان
جي ويجهو رهي 16 .پر ان غالم کان بهتر ٿي
يعني اهڙي ڀا ُء وانگر رهي جيڪو جسم
ڪري
ٰ
۾ به ۽ خداوند ۾ به منهنجو نهايت عزيز هجي ۽
توهان سان گڏ به ان کي چئو گهڻو عزيز رهي.
 17جيڪڏهن توهان مون کي هڪ شريڪ
سمجهو ٿا ته ته اني ُمس کي واپس قبول ڪريو
جهڙي طرح توهان منهنجي خاطر ڪندا آهيو
اهڙي طرح ان جي به خاطر ڪريو18 .
جيڪڏهن اهو ڪجهه توهان جي خالف ڪري
يا جيڪڏهن ان تي توهان جي ڪجهه رقم باقي
آهي ته اها منهنجي حساب ۾ وجهي ڇڏيو19 .
مان پولس آهيان ۽ هي خط مان پاڻ پنهنجي
هٿن سان لکي رهيو آهيان جيڪڏهن اني ُمس جي
ڪجهه رقم باقي هجي ته مان ان کي ادا ڪندس
۽ مان توهان کي ڪجهه نه چوندس توهان جي
پنهنجي زندگي ۾ توهان منهنجا لهڻو آهيو 20 .ها
منهنجا ڀا ُء! مان توهان کان پڇان ٿو ته خداوند ۾
ڪجهه ته منهنجي الءِ ڪريو مسيح ۾ منهنجي
دل کي آرام ڏيو 21 .مان يقين سان هي خط لکي
رهيو آهيان ته جيڪو ڪجهه چوان ٿو توهان
اهو ڪندا ۽ مان ڄاڻان ٿو ته جيڪو مان چيو
آهي توهان ان کان گهڻو ڪندا.
 22۽ برائي ڪرم منهنجي رهڻ جي الءِ هڪ
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ڪمرو تيار رکو مون کي اميد آهي خدا توهان اهو توهان کي مسيح يسوع ۾ سالم چوي ٿو.
جي دعائن کي ٻڌندو ۽ مان توهان ڏانهن اچڻ ۽ مرقس،ارسترخس ،ديماس ۽ لوقا به جيڪي
مون سان گڏ ڪم ڪري رهيا آهن توهان کي
جي قابل ٿي وڃان.
سالم چون ٿا.
 25اسان جي خداوند مسيح جو فضل توهان
آخري سالم
 23اپفراس به منهنجي طرح هڪ قيدي آهي جي روح تي ٿيندو رهي .آمين

