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Philemon
ਿਫਲੇਮੋਨ ਨੂੰ

ਭੂਿਮਕਾ
ਿਫਲੇਮੋਨ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਕੁਲੁੱਸੈ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ
ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ । ਇਹ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ
ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ,
ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ
ਿਗਆ । ਿਫਲੇਮੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇਹ ਪੱਤ੍ਰੀ ਿਫਲੇਮੋਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ 1-3
ਿਫਲੇਮੋਨ ਦੀ ਵਿਡਆਈ 4-7
ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 8-22
ਿਸੱਟਾ 23-25
ਨਮਸਕਾਰ
੧ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ, ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਵੱਲੋਂ । ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਿਫਲੇਮੋਨ l ੨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਭੈਣ ਅੱਿਫਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਅਰਿਖੱਪੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੩ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ ।
ਿਫਲੇਮੋਨ ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
੪ ਤੇਰਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੈ । ੫ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ
ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੬ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨੇਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ । ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਰਾ, ਤੇਰੇ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ
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ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
੮ ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਿਚਤ ਹੈ ਉਸ
ਿਵਖੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ । ੯ ਪਰ ਿਪਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਬੁੱਢਾ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੧੦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ
ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜਸਨੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਿਲਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ l ੧੧ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾਂ ਤੇਰੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ । ੧੨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । ੧੩ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ।
੧੪ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਹ
ਭਲਾਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ । ੧੫ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਭਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਚਰ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਜਦੀਕ ਰਹੇ । ੧੬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਾਸ
ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ
ਿਕੰਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ! ੧੭ ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,ਂ ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕਰ । ੧੮ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਥਵਾ ਤੇਰਾ
ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਿਲਖ ਲਵੀਂ । ੧੯ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਾਂ
ਭਈ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ! ੨੦ ਹਾਂ, ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ
ਕਰ । ੨੧ ਤੇਰੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੇਂਗਾ । ੨੨ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਠਿਹਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਿਸ਼ਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ।
ਆਖਰੀ ਨਮਸਕਾਰ
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੨੩ ਇਪਫ਼ਰਾਸ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ,
੨੪ ਅਤੇ ਮਰਕੁਸ, ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ, ਦੇਮਾਸ ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ।
੨੫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ।
ਆਮੀਨ ।
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