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ફલેમોનને પત્ર
1અમારા પ્રય મત્ર અને અમારા સહ-કાયર્કર ફલેમોનને ઉદે્દશીને

આ પત્ર છે.
આપણી બહેન આ ફયા, અમારા એક સહ-કાયર્કર આ ખપસ,

અને તારા ઘરમાંની એકત્રીત મંડળ એ સવર્નાં નામ જોગ લ ખતંગ.
2 ખ્રસ્ત ઈ ુનો બંદ વાન પાઉલ તથા આપણો ભાઈ તમોથી.

3 દેવ આપણા પતા અને પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા
તથા શાં ત પ્રાપ્ત થાઓ.

ફલેમોનનો પ્રેમ અને વ ાસ
4 માર પ્રાથર્નાઓમાં હુ તને યાદ કરુ છુ. અને તારા માટે

હુ હમેશા મારા દેવની આભારસ્ ુ ત કરુ છુ. 5 દેવ અને સવર્
સંતો માટે તને જે પ્રેમ છે અને પ્ર ુ ઈ ુમાં તને વ ાસ છે, તે
વષે મેં સાંભ ું છે. અને તારા એ વ ાસ અને પ્રેમ બદલ હુ
દેવની આભારસ્ ુ ત કરુ છુ. 6 માર પ્રાથર્ના છે કે જે વ ાસમાં
ું સહભાગી થયો છે તેને લીધે ખ્રસ્તની દરેક સાર બાબત
આપણામાં છે તે આપણને ખ્રસ્ત તરફ દોર જાય છે તે સાર
બાબત ું સમજી શક શ. 7 મારા ભાઈ, તેં દેવના લોકો પ્રત્યે
ુષ્કળ પ્રેમ દશાર્ ો છે. તેં તેઓને ુખી કયાર્ છે. આથી મારા
મનને ૂબ જ આનંદ તથા દલાસો મ ો છે.

એક ભાઈની જમે ઓને સમસનો સ્વીકાર કરજે
8 એક બાબત છે કે જે તારે કરવાની છે અને ખ્રસ્તમાં તારા

પ્રેમને કારણે તને તે કરવાની આજ્ઞા આપવાની મને છૂટ છે. 9 પણ
હુ તને આજ્ઞા કરતો નથી; હુ તો તને તે કામ કરવા જણા ું છુ.
હુ પાઉલ છુ, હવે હુ ૃદ્ધ થયો છુ, અને ખ્રસ્ત ઈ ુના કારણે
હુ કેદ થયો છુ. 10 મારા ુત્ર સમાન ઓને સમસ વષે હુ તને
કહુ છુ. હુ ારે કેદમાં હતો ત્યારે તે મારો ધમર્ ુત્ર થયો છે.
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11 ૂતકાળમાં તો તે તારાં માટે નકામો જ હતો. પર ુ તે હવે
આપણા બંને માટે ઉપયોગી બન્યો છે.

12 હુ તાર પાસે તેને પાછો મોક ું છુ. મારુ પોતા ું હૈ ું હુ
તેની સાથે મોક ું છુ. 13 ુવાતાર્ને કારણે હુ ારે જલેમાં છુ
એવા સમયે તે મને મદદરુપ થાય, એ માટે હુ તેને માર પાસે જ
અહ રાખવા ઈચ્છતો હતો. મને મદદ કરતાં કરતાં એ તાર જ
સેવા કરે. 14 પર ુ એ માટે તને અગાઉથી ૂછયા વના કઈ પણ
કર ું મને ન ગમ.ે તાર પર દબાણ કર ને કામ સોં ુ છુ એમ
ન હ પર ુ મારા માટે ું જે કઈ સારુ કરે તે તાર સ્વેચ્છાથી થાય
એમ હુ ઈચ્છુ છુ.

15 ઓને સમસ થોડા સમય માટે તારાથી છૂટો પડ ગયો હતો,
એ ું કદાચ એટલા માટે બન્ ું કે તે ારે પાછો આવે ત્યારે
હમેશને માટે તારો થઈને રહે. 16 દાસ તર કે ન હ, પર ુ દાસ
કરતાં કઈક વધારે સારો, વહાલા ભાઈ તર કે હુ તેને ૂબ પ્રેમ
કરુ છુ. પર ુ ું એને વધારે પ્રેમ કર શ. કેવળ એક મ ુષ્યના
રૂપે અને પ્ર ુમાં ર એક ખ્રસ્તી ભાઈ તર કે પ્રેમ કરજ.ે

17 જો તારા મત્ર તર કે ું મને સ્વીકારતો હોય તો, ું
ઓને સમસને ફર પાછો અપનાવી લેજ.ે મારુ સ્વાગત કરે તેમ
ું એને આવકારજ.ે 18 ઓને સમસે જો તારા માટે કઈક ખોટુ
ક ુર્ હોય અથવા જો તેણે તારુ દે ું ક ુર્ હોય, તો તે મારા ખાતે
ઉધારજ.ે 19 હુ પાઉલ છુ, અને મારા પોતાના હાથે હુ આ લખી
ર ો છુ. ઓને સમસ ું જે કાંઇ દે ું હોય તે હુ ભરપાઈ કર
આપીશ. અને જો કે તારા પોતાના જીવન માટે ું મારો કેટલો
ઋણી છુ, તે વશે હુ ક ું જ નથી કહેતો. 20 તેથી, મારા ભાઈ,
પ્ર ુમાં ું માર માટે કઈક કર બતાવ. ખ્રસ્તમાં મારા હ્રદયને ું
શાંત કર. 21 હુ તને આ પત્ર લ ું છુ કારણ મને ખાતર છે કે
હુ જે ઇચ્છુ છુ તે કામ ું કર શ જ. હુ જાણું છુ કે હુ જે કહુ
છુ તે કરતાં પણ કઈક વધારે કર શ.
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22 વળ , મારે રહેવા માટે પણ એક ઓરડો ું તૈયાર કરાવી
રાખજ.ે મને આશા છે કે દેવ તાર પ્રાથર્નાઓનો પ્રત્ ુતર આપશે
અને હુ તાર પાસે આવી શક શ.

અં તમ ુભેચ્છાઓ
23 ખ્રસ્ત ઈ ુ માટે કેદ બનેલો એપાફ્રાસ પણ માર સાથે છે.

તે તને ક્ષેમકુશળ કહે છે. 24 વળ માક, અ રસ્તાખર્સ, દેમાસ
અને ૂક પણ તને ક્ષેમકુશળ કહે છે. તેઓ માર સાથેના કાયર્કરો
છે.

25 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા આત્મા પર થાઓ.



iv

પ વત્ર બાઇબલ
The Holy Bible in Gujarati, Easy Reading Version

copyright © 1997-2009 World Bible Translation Center

Language: ુજરાતી (Gujarati)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible
Translation Center All rights reserved. These Scriptures: � Are
copyrighted by World Bible Translation Center. � Are not public
domain. � May not be altered or modified in any form. � May
not be sold or offered for sale in any form. � May not be used for
commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising
or Web banners used for the purpose of selling online add space). �
May be distributed without modification in electronic form for non-
commercial use. However, they may not be hosted on any kind of
server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. �
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written
permission. However, the extent of quotation must not comprise a
complete book nor should it amount to more than 50% of the work
in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title
or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE:
EASY-TO-READ VERSIONTM © 2006 by World Bible Translation Center,
Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of
WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted
will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSIONTM.”
The copyright notice must appear in English or be translated into
another language. When quotations from WBTC’s text are used in
non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters,
transparencies or similar media, a complete copyright notice is not
required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-
Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited.
For additional rights and permission for usage, such as the use of
WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above,
please contact World Bible Translation Center in writing or by email
at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box
820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/guj


v

Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site –
World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

2013-11-04

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source
files dated 9 Oct 2020
e7105d68-9195-5020-a313-7baf29791a07


	ફિલેમોન

