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د فيليمون په نوم د پولوس رسول خط

پېژندلو

ے خط دے. په دې خط کولو نه ورکو د فيليمون خط د نجيل شريف کپه ا
پولوس رسول ولو مسيح ايماندارانو ته په خپلو ک د ورورول تعليم ورکوى، او د

خفان نه وروستو د پخال کېدو تعليم ورکوى. اونيسيموس د فيليمون نوکر وو. او
فيليمون د کولوسيانو په جماعت ک يو ايماندار وو. اونيسيموس د فيليمون نه غال

وکه او وتتېدلو نو په هغه زمانه ک د داس کار سزا مرګ وه. د هغۀ د تتېدلو په
دوران ک اونيسيموس د پولوس رسول په ذريع سره په حضرت عيس مسيح ايمان

راوړو او ايماندار شو. نو بيا پولوس رسول فيليمون ته يو خط وليلو چ هغه دې خبرې
ته تيار کى چ اونيسيموس ته سزا ور نۀ کى او هم داس بسزا ي پرېدى او په

حضرت عيس مسيح ک ورته د ورور په ستره وورى. د حفظ کولو دپاره ۱: ۶ آيت
”ستا دپاره زما دا دعا ده چ کوم شراکت چ د ايمان په وسيله په تا ک پېدا شوے
دے هغه دې نور هم اثرناک ش او تۀ دې د ولو هغه برکتونو چ په مسيح ک دى په

پوره توه محسوس کې.“

دعا او سالم

 زۀ پولوس دا خط چ د عيس مسيح دپاره قېدى يم او زمون د ورور تيموتيوس د

 او ورسره خپل خور افيه او ورور طرف نه خپل ران د خدمت ملرى فيليمون 
 ارخيپوس ته چ زمون پرجوش کارکن دے او ستاسو د کور جماعت ته ليم. 
مسيح د طرف نه دې په تاسو فضل او سالمت عيس د خُدائ پالر او د مال زمون
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 زۀ چ کله تاسو په خپلو دعاانو ک يادوم نو د خپل خُدائ پاک شُر کوم، وى. 
 ه چ زۀ ستاسو د ولو مقدسينو سره د مين او په مال عيس مسيح د ايمان

 ستا دپاره زما دا دعا ده چ کوم شراکت چ د ايمان په وسيله په تا نه خبر يم. 
ک پېدا شوے دے هغه دې نور هم اثرناک ش او تۀ دې د ولو هغه برکتونو چ په
 اے زما وروره، ما ته ستا په مينه مسيح ک دى په پوره توه محسوس کې. 
ډېره خوشحال او تسل مالو شوې ده ه چ ستا په سبب د مقدسينو زړونه تازه

شوى دى.

پولوس رسول د اونيسيموس دپاره سفارش کوى

 ار کۀ زۀ په مسيح ک دومره زړور يم چ تا ته د خپل کار کولو حم درکم،
 خو زۀ تا ته د مين په بنياد منت کوم او زۀ پولوس دا د يو بوډا سى په طور او هم

 زۀ تا ته د خپل زوئ اونيسيموس دپاره د عيس مسيح د يو قېدى په حيثيت کوم. 
 اول خو هغه منت کوم، د چا چ زۀ د قېد په دوران ک روحان پالر جوړ شوم. 

 زۀ هغه تا ته ستا دپاره بکاره وو، خو اوس هغه ستا او زما دواړو د کار دے. 
ان سره پات هغه تل چ ما غو واپس درلېم هغه وک چ زما د زړۀ سر دے. 
کم، چ د زيرى دپاره د قېد کېدلو په دوران ک ستا په ائ هغه زما خدمت وکى.
 خو ما ستا د مرض نه بغېر داس يو کار کول ونۀ غوتل، ه چ ستا نې کار

 شايد چ هم دا وجه وه چ هغه ستا په مرض دے او د زبردست په وجه نۀ دے. 
 ستا نه د ل وخت دپاره جدا شو، د دې دپاره چ هغه به بيا د تل دپاره تا سره وى. 

خو نور هغه د غالم په شان نه بل د غالم نه زيات دے، ه چ هغه ما ته يو ران
 ورور دے. نو اوس به هغه تا ته د يو انسان او په مال ک د ورور په شان وى. 

 او نو کۀ تۀ ما خپل شري  نو دے داس قبول که له نه چ تۀ ما قبلوې، 
ۀ قرض وى نو هغه ما پس ے وى او يا پرې ستاۀ نقصان درک کۀ هغۀ چرې تا ته
 زۀ پولوس درته په خپل الس دا ليم چ زۀ به ي په خپله درته واپس کم، وليه. 
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.زما په تا کوم قرض دے نو هغه هم تۀ په خپله ي او دې وئيلو ته ضرورت نشته چ
په مسيح ک تاسو نه د خير طمع کوم. هغه دا چ ک  اے وروره، زۀ په مال

 زما ستا په فرمانبردارۍ باور دے، زۀ درته دا ليم او په دې زما زړۀ تازه که. 
 پوهېم چ تۀ به زما دا خواست پوره کې، بل زما د وينا نه به زيات ۀ وکې. 

او بله دا چ زما دپاره يوه کوه تياره که، ه چ زما اُميد دے چ ستاسو د
دعاانو په وسيله به زۀ بيا تاسو له درشم.

آخرى سالمونه

 او  ،مسيح په وجه ما سره قېدى دے تا ته سالمونه وائ د عيس پفراس چ ا

هم دغه شان مرقوس، اريسترخوس، ديماس او لوقا هم چ په دې خدمت ک زما
 د مال عيس مسيح فضل دې تاسو ولو سره مل وى. ملرى دى. 
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