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िफलमेोनलाई पावलको प
1 ीष् ट यशेकूो कैदी पावल र हा ा भाइ ितमोथीबाट हा ा ि य साथी तथा

सङ्गी-सहकम िफलमेोनलाई, 2 अिन हा ी बिहनी अ प्फया र हा ा सङ्गी-
िसपाही अ खर्प्पस र ित ो घरमा भएको मण्डलीलाई, 3 परमशे् वर िपता र हा ा
भ ु यशे ू ीष् टबाट अन ु ह र शा न्त ! 4 ितमीलाई ाथर्नामा सम्झना गदार् म सधै ँ

परमशे् वरलाई धन्यवाद िदन्छु । 5 भु यशेमूा भएको ित ो िवश् वास र मे र अरू
िवश् वासीहरू ित भएको ित ो मेको बारेमा मलैे सनुकेो छु । 6 म ाथर्ना गछुर्,
िक ीष् टमा हामीमा भएको हरेक असल कुराको ज्ञानको िन म्त ित ो िवश् वासको
सहभािगता भावकारी हुन सकोस ् । 7 िकनिक ित ो मेले मलाई ज्यादै आनन्द
र सान्त्वना िदएको छ, िकनभने भाइ, ितमीले िवश् वासीहरूका हृदयलाई ताजा
बनाएका छौ । 8 यसकारण, ितमीले के गन ुर्पछर्, त्यो कुरा ितमीलाई आज्ञा िदनको
िन म्त ीष् टमा ममा साहस भए, तापिन 9 मेको कारणले म व ृ पावल, यशेकूो
िन म्त एउटा कैदी, म ितमीलाई िबन्ती गछुर्, 10 म मरेा छोरा ओनिेसमसको िन म्त
िबन्ती ग ररहछुे, जसको म कारागारमा हुदँा बबुा बने ँ । 11 िकनिक एक पटक ऊ
ित ो िन म्त काम नलाग् ने व् य क् त िथयो, तर अिहले ऊ ितमी र म दवुकैो िन म्त काम
लाग् ने भएको छ । 12 म उसलाई, जो मरेो हृदय हो, ितमीकहाँ पठाउँदै छु । 13 म
ससुमाचारको िन म्त कारागारमा हुदँा उसले ित ो स ामा मरेो सवेा गनर् सक् ने िथयो
भनरे मलैे उसलाई मसगँै राख् न चाहन्थे ँ । 14 तर म ित ो अनमुितिवना केही गनर्
चाहन् न,ँ िकनभने म ितमीलाई मरेो िन म्त केही असल काम गनर् जबरजस्ती गिदर्न,ँ
तर ितमी आफँैले राजीखसुीले गरेको म चाहन्छु । 15 सायद अब ितमीले सदाको
लािग उसलाई िफतार् पाउन सकोस ्भनरे नै ऊ केही समयको िन म्त ितमीबाट अलग
भएको िथयो । 16अब एक दासको रूपमा होइन, तर दासभन्दा अिधक एउटा ि य
भाइको रूपमा हण गर । म उसलाई माया गछुर् र ितमीले पिन उसलाई मे गर ।
ितमीले उसलाई शरीरमा र भमुा भाइको रूपमा मे गर । 17 त्यसलै,े यिद मलाई
सहकम मानरे स्वीकार गछ भने उसलाई पिन मलाई जस्तै गरी स्वीकार गर ।
18 तर यिद उसले कुनै भलु गरेको छ भने मलाई दोष लगाऊ र केही ितन ुर्पन छ भने
मरेो िहसाबमा रा खदऊे । 19 म पावल, आफ्नै हातले यो कुरा लखे् दै छु, िक त्यो
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म ितमीलाई ित रिदनछुे । म यो उल् लखे गिदर्न,ँ िक ितमी आफ्नो जीवनको िन म्त
म ित कित ऋणी छौ । 20 हो, भाइ, मरेो आनन्दको िन म्त भमुा केही ग रदऊे;

ीष् टमा मरेो हृदयलाई ताजा पा रदऊे । 21 ितमीले मरेो आज्ञा पालन गछ भन् ने
िनश् चयतासाथ म ितमीलाई यो प लखे्दै छु । मलाई िवश् वास छ, िक ितमीले मलै े
भनकेो भन्दा पिन बढी गनछौ । 22साथ,ै मरेो िन म्त एउटा कोठा तयार गर, िकनिक
म आशा गदर्छु, िक ित ो ाथर्नाले गदार् चाँडै नै म ितमीलाई भटे्न आउन सक् नछुे
। 23 ीष् टको िन म्त मिसत कैदी भएका इपा ासले पिन ितमीलाई अिभवादन
पठाएका छन ्। 24 साथै मरेा सहकम हरू मकूर् स, अ रस्ताखर्स, डमेास र लकूाले
पिन अिभवादन पठाएका छन ्। 25 हा ा यशे ू ीष् टको अन ु ह ित ो आत्मािसत
रहोस ्। आमने ।
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