
د فيليمون په نُوم د پولوس رسول خط

سالم

 د پولوس له طرفه چه د مسيح عيس له خاطره په قيد کے دے اَؤ د ورور

 اَؤ خور افيه اَؤ خپل تيموتيوس له طرفه، خپل ران اَؤ ملرى فيليمون ته، 
ملرى اَؤ د مسيح سپاه ارخيپوس اَؤ د فيليمون د کور د جماعت په نُوم،

 زمون د خُدائے پالر اَؤ مال عيس مسيح د طرفه دِ فضل اَؤ سالمت تاسو

ته حاصله وى.

د فيليمون مينه اَؤ ايمان

  زَۀ هميشه د خپل خُدائے شر کوم اَؤ تا په خپلو دعاانو کے يادوم، 

ه چه ما ستا د هغه مينے اَؤ ايمان په حال آؤريدو چه تۀ ئے د ولو پاکانو اَؤ
 د دے د پاره چه ستا د ايمان شراکت زمون د هر عيس مسيح سره لرے، 
 ه چه اَئے وروره! ما ته خوئ په پيژندو کے د مسيح د پاره اثر ولرى. 

ستا په مينه ډيره خوشحال اَؤ تسل شوے ده ه چه ستا په سبب د پاکانو
زړونه تازه شوى دى.

پولوس د اونيسيموس د پاره سفارش کوى

 نو ار که زَۀ په مسيح کے ۀ زړه ور يم چه تا ته دِ مناسب حم درکم،
 خو ما ته دا زياته غوره ارى چه زَۀ بوډا پولوس بله په دے وخت کے

 د مينے په سبب درته دا د مسيح عيس له خاطره چه په قيد کے يم، 
سوال کوم چه د خپل زوئے اونيسيموس په حقله، وک چه د قيد په حالت
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 اول خو هغه کے په روحان طور زما نه پيدا شو، درته دا خواست کوم. 
ستا د ۀ کار نۀ وو، ولے اوس ستا اَؤ زما دواړو د کار دے.

 هغه  نو ما په خپله هغه، يعنے زما د سترو تور، تا ته دراستولے دے. 

خو ما ان سره پاتے کول غوتۀ د دے د پاره چه ستا له طرفه زما خدمت
 خو ستا د مرض نه بغير وکى، چه د زيرى د خاطره په دے قيد کے يم. 

ما هي داسے کار کول ونۀ غوتل، د دے د پاره چه ستا ني کار د مجبورئ
په وجه نه، بله د خوشحال سره وى.

 ه چه کيدے ش چه اونيسيموس ستا نه د دے د پاره ل وخت له جدا

ه دغُالم په شان نه، بل  خو اوس ئے د شوے وى چه بيا تل د تا سره وى. 
غُالم نه غوره، يعنے د يو خوږ ورور په شان چه هغه په ما ډير ران دے، ه
چه هغه غُالم هم اَؤ په مال کے ورور هم دے، نو ه په تا دِ هم ډير زيات

ران وى.

 اَؤ که  نو کۀ تۀ ما خپل شري ے نو دئے داسے قبول که له ما، 

دۀ چرے ستا ۀ نُقصان کے وى اَؤ يا پرے ستا ۀ پور وى نو هغه ما پسے
م، اَؤ دم چه په خپله به ئے ادا ک زَۀ پولوس درته دا په خپل الس لي وليه. 

 دے وينا هي جاجت نشته چه زما چه په تا ۀ پور دے هغه هم تۀ ئے. 
اَئے وروره! د مال د خاطره په ما مهربان وکه اَؤ په مسيح کے د يو ورور

په حيثيت په دے کار کے ما خوشحاله که.

 تا ته په ليلو زما باور دے چه تۀ به زما درخواست پوره کے، بله د هغے

 د دے نه عالوه زما د ايساريدو د پاره يوه کوه تياره کئ ه نه هم زيات. 
چه زما اُميد دے چه ستاسو خلقو د دعاانو په جواب کے خُدائے به مے

برى کى اَؤ تاسو ته به مے درورسوى.
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آخرى سالمونه

 اَؤ  ،مسيح له خاطره ما سره قيدى دے تا ته سالم وائ پفراس چه د ا

مرقوس، اريسترخوس، ديماس اَؤ لُوقا هم چه په کار کے ما سره ملرى دى.

 زمون د مال عيس مسيح فضل دِ ستاسو ولو سره وى.
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