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فِلپّیوں
سلام

مسیحخطیہ1 عیسٰی پولسغلاموںکے اور تیمُتھیُس ہے۔سےطرفکی
مَیں فلپی میں موجود اُن تمام لوگوں کو لـکھ رہا ہوں جنہیں الله نے

مسیح عیسٰی یعےکے مخصوصذر مُقّدسو کیا مَیںہے۔ اُن بزرگوںکے اور
خادموں کو بھی لـکھ رہا ہوں۔

2 خدا باپہمارا اور خداوند عیسٰی آپمسیح کو فضل اور سلامتی عطا
کریں۔

جماعت کے لئے شکر و دعا
بھیجب3 آپمَیں کو یاد ہوںکرتا تو اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ آپ4

کے لئے تمام دعاؤں میں مَیں ہمیشہ خوشی سے دعا کرتا ہوں، اِس5 لئے کہ
آپ پہلے دن سے لے کر تکآج الله خبریخوشکی پھیلانے میرےمیں
شریک رہے ہیں۔ 6 اور مجھے یقین ہے کہ الله جس آپنے میں یہ اچھا
کام شروع کیا ہے اِسے اُس دن تکمیل تک پہنچائے گا جب مسیح عیسٰی
واپس گا۔آئے مناسباور7 میںبارےکےسبآپکہہے میرا خیالیہی
ہو، آپکیونکہ مجھے عزیز رکھتے ہیں۔ ہاں، جب مجھے جیل میں ڈالا گیا
یا مَیں الله خبریخوشکی کا دفاع یا اُس کی تصدیق کر رہا تھا تو آپ بھی
میرے خاصاِس فضل شریکمیں ہوئے۔ 8 الله میرا گواہ ہے کہ مَیں
کتنی شدت آپسے سب کا آرزومند ہوں۔ ہاں، مَیں مسیح کی سی دلی
شفقت آپساتھکے خواہشکا مند ہوں۔
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9 اور میری دعا ہے کہ آپ کی محبت میں علم و عرفان اور ہر طرح

کی روحانی بصیرت کا یہاں تک اضافہ ہو جائے کہ وہ بڑھتی بڑھتی دل
چھلـکسے اُٹھے۔ 10 کیونکہ یہ ضروری ہے تاکہ آپ وہ باتیں قبول کریں
جو بنیادی اہمیت کی حامل ہیں اور آپ مسیح کی آمد تک بےلوث اور
بازیراستاُسآپیوںاور11گزاریں۔زندگیبےالزام پھلکے بھرےسے
رہیں گے آپجو کو مسیحعیسٰی وسیلےکے ہوتیحاصلسے آپپھرہے۔
اپنی زندگی سے الله کو جلال دیں گے اور اُس کی تمجید کریں گے۔

ایکہر کو معلوم ہو جائے مسیحکہ کون ہے
12 بھائیو، مَیں چاہتا ہوں کہ آپباتیہ کے علم میں ہو کہ جو کچھ بھی

مجھ پر گزرا ہے میںحقیقتوہ الله خبریخوشکی کے پھیلاؤ باعثکا بن
گیا ہے۔ 13 کیونکہ *پریٹوریُم کے تمام افراد اور باقی سب کو معلوم ہو گیا
ہے کہ مَیں مسیح کی خاطر قیدی ہوں۔ 14 میرےاور قید میں ہونے کی
وجہ سے خداوند میں یادہ ز تر بھائیوں کا اعتماد اِتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ مزید
دلیری کے بلاخوفساتھ الله کا کلام سناتے ہیں۔

بعضبےشک15 تو حسد اور مخالفت کے باعث مسیح کی منادی کر
باقیوںلیکنہیں،رہے اچھینیتکی ہے، کیونکہ16 وہ ہیںجانتے مَیںکہ
الله خبریخوشکی دفاعکے کی وجہ یہاںسے پڑا ہوں۔ اِس لئے محبتوہ
کی روح میں تبلیغ کرتے ہیں۔ 17 اِس کے مقابلے میں دوسرے خلوص
دلی سے مسیح بارےکے میں پیغام نہیں سناتے بلـکہ خود غرضی سے۔ یہ
ہیںسمجھتے پولسطرحاِسہمکہ گرفتاریکی تکلیفمزیدکو دہ بنا ہیں۔سکتے
* 1:13 :پریٹوریُم گورنر کا سرکاری محل پریٹوریُم کہلاتا تھا۔ یہاں اِس کا مطلب شاہنشاہ کے
پہرے داروں کے کوارٹر بھی ہو سکتا ہے۔
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لیکن18 اِس سے فرقکیا پڑتا !ہے باتاہم تو یہ منادیکیمسیحکہہے

طرحہر کیسے جا رہی خواہہے، مناد پُرخلوصنیتکی ہو یا نہ۔ اور اِس
وجہ سے مَیں خوش ہوں۔ اور خوش رہوں گا بھی، 19 کیونکہ مَیں جانتا
ہوں کہ میرےیہ لئے رِہائی باعثکا بنے گا، اِس لئے میرےآپکہ لئے
دعا کر ہیںرہے اور مسیحعیسٰی حمایتمیریروحکا کر ہے۔رہا ہاں،20
یہ میری پوری توقع اور اُمید مَیںہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے کسی بھی
بات میں شرمندہ نہیں کیا جائے گا بلـکہ ماضیجیسا میں ہمیشہ ابہوا بھی
دلیریبڑیمجھے مسیحسے جلالکو دینے ملےفضلکا گا، مَیںخواہ زندہ
رہوں یا مر جاؤں۔ 21 میرےکیونکہ لئے مسیح زندگی ہے موتاور نفع کا
باعث۔ 22 اگر مَیں زندہ رہوں تو اِس کا فائدہ یہ ہو گا محنتمَیںکہ کر کے
مزید پھل لا سکوں گا۔ چنانچہ مَیں نہیں کہہ سکتا کہ کیا بہتر ہے۔ مَیں23
مکشکشبڑی میں رہتا ایکہوں۔ طرف مَیں کوچ کر کے مسیح کے
پاس ہونے کی آرزو رکھتا ہوں، کیونکہ میرےیہ لئے سب سے بہتر ہوتا۔
لیکن24 دوسری طرف یادہ ز ضروری یہ ہے کہ مَیں آپ کی خاطر زندہ
رہوں۔ 25 اور چونکہ مجھے اِس ضرورت کا یقین ہے، اِس لئے مَیں جانتا
ہوں کہ مَیں زندہ رہ کر سبآپدوبارہ کے ساتھ رہوں گا تاکہ آپ ترقی
کریں اور ایمان خوشمیں رہیں۔ 26 آپمیرےہاں، واپسپاسکے آنے
سببمیرےآپسے مسیحسے عیسٰی پر حد سے یادہ ز فخر کریں گے۔

27 لیکن آپ ہر صورت میں مسیح کی خوش خبری اور آسمان کے
یوں شہر کے لائق زندگی گزاریں۔ پھر خواہ مَیں آ آپکر کو دیکھوں، خواہ
غیرموجودگی آپمیں بارےکے میں سنوں، مجھے معلوم ہو گا ایکآپکہ
روح میں قائم ہیں، آپ مل یککر دلی سے اُس ایمان کے لئے جاں فشانی
کر رہے ہیں جو الله کی خوش خبری سے پیدا ہوا ہے، 28 اور آپ کسی
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صورت میں اپنے مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے۔ یہ اُن کے لئے ایک
نشان ہو گا کہ ہلاکوہ ہو جائیں گے آپجبکہ نجاتکو حاصل ہو گی،
اور وہ بھی الله سے۔ 29 کیونکہ آپ کو نہ صرف مسیح پر ایمان لانے کا
فضل حاصل ہوا ہے بلـکہ اُس کی خاطر دُکھ اُٹھانے کا بھی۔ آپ30 بھی
اُس مقابلے میں جاں فشانی کر رہے آپمیںجسہیں مجھےنے دیکھا ہے
جساور بارےکے آپمیں ابنے سن لیا ہے کہ تکابمَیں اُس میں
مصروف ہوں۔

2
یگانگت ضرورتکی

1 کیا آپ کے درمیان مسیح میں حوصلہ افزائی، محبت کی تسلی، روح
القدس کی رفاقت، نرم دلی رحمتاور پائی جاتی ہے؟ 2 اگر ایسا میریتوہے
کریںپوریمیںاِسخوشی جیسیایکاوررکھیںسوچجیسیایکآپکہ
محبت ایکرکھیں، جان ایکاور ذہن ہو جائیں۔ 3 غرضخود نہ ہوں،
نہ باطل عزت کے پیچھے پڑیں بلـکہ فروتنی سے دوسروں کو اپنے سے بہتر
سمجھیں۔ 4 ایکہر صرفنہ اپنا فائدہ سوچے بلـکہ دوسروں کا بھی۔

مسیح کی صلیبراہِ
وہی5 سوچ رکھیں مسیحجو عیسٰی کی بھی تھی۔
6 وہ جو الله صورتکی پر تھا
نہیں سمجھتا تھا کہ میرا الله کے برابر ہونا
ایسیکوئی چیز ہے
ساتھکےجس زبردستی چمٹے ہنے ر ضرورتکی ہے۔
7 نہیں، اُس نے آپاپنے کو اِس سے محروم کر کے
غلام صورتکی اپنائی
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اور انسانوں کی مانند بن گیا۔
شکل صورتو میں وہ انسان پایا گیا۔
اُس8 نے آپاپنے پستکو کر دیا
تکموتاور تابع رہا،
بلـکہ موتصلیبی تک۔
اِس9 لئے الله نے سباُسے سے اعلٰی مقام پر سرفراز کر دیا
اور اُسے وہ نام بخشا جو ہر نام سے اعلٰی ہے،
10 تاکہ عیسٰی کے اِس نام کے منے سا ہر گھٹنا جھکے،
خواہ وہ گھٹنا آسمان پر، زمین پر یا اِس نیچےکے ہو،
11 اور ہر زبان کرےتسلیم کہ عیسٰی مسیح خداوند ہے۔
یوں باپخدا کو جلال دیا جائے گا۔
روحانی ترقی کا راز

میرے12 عزیزو، جب مَیں آپ پاسکے تھا تو آپ ہمیشہ فرماں بردار
جبابرہے۔ مَیں غیرحاضر ہوں تو اِس کی کہیں یادہ ز ضرورت ہے۔
چنانچہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے جاں فشانی کرتے رہیں تاکہ آپ نجاتکی
تکتکمیل پہنچے۔ 13 کیونکہ خدا آپہی میں وہ کچھ کرنے خواہشکی
پیدا کرتا ہے جو اُسے پسند ہے، اور آپوہی کو یہ پورا کرنے طاقتکی
دیتا ہے۔

کچھسب14 بڑبڑائے بحثاور مباحثہ کئے بغیر یں کر 15 آپتاکہ بےالزام
پاکاور ہو کر الله کے بےداغ فرزند ثابت ہو جائیں، لوگایسے ایکجو
ٹیڑھی اور ُلٹی ا نسل درمیانکے آسمانہی ستاروںکے طرحکی چمکتے دمکتے
16 اور زندگی کا کلام تھامے رکھتے ہیں۔ پھر مَیں مسیح کی آمد دنکے فخر
کر سکوں گا کہ نہ مَیں رائیگاں دوڑا، نہ بےفائدہ جد و جہد کی۔
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17 دیکھیں، آپخدمتجو ایمان سے دےسرانجام رہے ہیں ایکوہ

ایسی قربانی ہے جو الله کو پسند ہے۔ کرےخدا کہ جو دُکھ مَیں اُٹھا رہا
ہوں وہ َمے کی اُس نذر کی مانند ہو جو بیت المُقّدس میں قربانی پر ُنڈیلی ا
جاتی ہے۔ میریاگر نذر آپواقعی کی قربانی یوں کرےمکمل تو خوشمَیں
ہوں اور آپ کے ساتھ خوشی مناتا ہوں۔ آپ18 بھی اِسی وجہ خوشسے
ہوں میرےاور خوشیساتھ منائیں۔

تیمُتھیُس اِپَفرُدِتساور کو فلپّیوں پاسکے بھیجا جائے گا
مجھے19 اُمید ہے کہ اگر خداوند عیسٰی نے چاہا تو مَیں جلد تیمُتھیُسہی

کو آپ کے پاس بھیج دوں گا تاکہ آپ کے بارے میں خبر پا کر میرا
حوصلہ بھی بڑھ جائے۔ 20 کیونکہ میرے پاس کوئی اَور نہیں جس کی
جیسیمیریبالکلسوچ اورہے کرے۔فکرکیآپسےدلیخلوصاِتنیجو
دوسرے21 سب اپنے مفاد کی تلاش میں ہتے ر ہیں اور وہ کچھ نظرانداز
ہیںکرتے جو مسیحعیسٰی کا کام بڑھاتا ہے۔ آپلیکن22 کو تو معلوم ہے
تیمُتھیُسکہ قابِل ثابتاعتماد ہوا، اُسکہ نے میرا بیٹا بن ساتھمیرےکر الله
خبریخوشکی پھیلانے سرانجامخدمتکی دی۔ چنانچہ23 اُمید ہے کہ
جوں ہی مجھے پتا چلے کہ میرا کیا بنے گا مَیں اُسے آپ پاسکے بھیج دوں
گا۔ اور24 میرا میںخداوند ایمان ہے مَیںکہ بھی جلد آپہی پاسکے آؤں
گا۔

لیکن25 مَیں ضرورینے سمجھا کہ اِتنے اِپَفرُدِتسمیں آپکو پاسکے
واپس بھیج دوں جسے آپ نے قاصد کے طور پر میری یات ضرور پوری
کرنے کے لئے پاسمیرے بھیج دیا تھا۔ وہ میرا سچا بھائی، خدمتہم اور
ساتھی ثابتسپاہی ہوا۔ مَیں26 اُسے اِس لئے بھیج رہا ہوں کیونکہ آپوہ
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سب کا نہایت آرزومند ہے اور اِس لئے بےچین ہے آپکہ کو اُس کے
بیمار ہونے کی ملخبر گئی تھی۔ 27 اور وہ تھا بھی بیمار بلـکہ مرنے کو تھا۔
لیکن الله اُسنے پر کیا،رحم اور اُسصرفنہ پر بلـکہ مجھ بھیپر میرےتاکہ
دُکھ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اِس28 لئے مَیں اُسے اَور جلدی آپسے کے
پاس بھیجوں گا تاکہ آپ اُسے دیکھ خوشکر ہو جائیں اور میری پریشانی
بھی دُور ہو جائے۔ 29 چنانچہ خداوند بڑیمیں خوشی اُسسے کا استقبال
کریں۔ اُس لوگوںجیسے عزتکی کریں، 30 کیونکہ مسیحوہ کامکے کے
باعث پہنچتکنوبتکیمرنے گیا تھا۔ اُس اپنینے ڈالمیںخطرےجان
دی آپتاکہ کی میریجگہ کرےخدمتوہ آپجو نہ کر سکے۔

3
الله میں خوشی

میرے1 بھائیو، جو کچھ بھی ہو، خداوند خوشمیں رہیں۔ آپمَیں کو
باتیہ بتاتے ہنے ر کبھیسے تھکتا نہیں، کیونکہ ایسا کرنے ہتےمحفوظآپسے ر ہیں۔

یہودیوں سے خبردار
ُکتوں2 سے !خبردار اُن شریر مزدوروں سے ہوشیار رہنا جو جسم کی

کانٹ چھانٹ یعنی ختنہ کرواتے ہیں۔ 3 کیونکہ ہم ہی حقیقی ختنہ کے
پیروکار ہیں، ہم ہی ہیں جو الله روحکے پرستشمیں کرتے، مسیح عیسٰی
پر فخر کرتے اور انسانی خوبیوں پر بھروسا نہیں کرتے۔

پولس شخصیکی گواہی
بات4 یہ نہیں کہ میرا اپنی انسانی خوبیوں پر بھروسا کرنے کا کوئی جواز

نہ ہوتا۔ دوسرےجب اپنی انسانی خوبیوں پر فخر کرتے ہیں تو مَیں اُن کی
نسبت یادہ ز کر سکتا ہوں۔ 5 میرا ختنہ ہوا جب مَیں ابھی آٹھ دن کا بچہ
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تھا۔ مَیں اسرائیل قوم قبیلےکے بن یمین کا ہوں، ایسا والدینکےجسعبرانی
بھی عبرانی تھے۔ مَیں فریسیوں کا ممبر تھا شریعتیہودیجو کے کٹر پیروکار
ہیں۔ مَیں6 اِتنا سرگرم تھا مسیحکہ کی جماعتوں کو ایذا پہنچائی۔ ہاں، مَیں
شریعت پر عمل کرنے راستمیں باز اور بےالزام تھا۔

حقیقی فائدہ
اُس7 وقت یہ سب نزدیکمیرےکچھ نفع باعثکا تھا، لیکن اب مَیں

اِسے مسیح میں ہونے باعثکے نقصان ہی سمجھتا ہوں۔ 8 ہاں، بلـکہ مَیں
سب کچھ اِس عظیم ترین بات کے سبب سے نقصان سمجھتا ہوں کہ مَیں
اپنے مسیحخداوند عیسٰی کو جانتا اُسیہوں۔ کی مجھےخاطر تمام چیزوں کا
نقصان پہنچا ہے۔ مَیں اُنہیں ُکوڑا ہی سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل
کروں 9 اور اُس میں پایا جاؤں۔ لیکن مَیں اِس نوبت تک اپنی اُس راست
بازی یعےکے ذر نہیں پہنچ سکتا شریعتجو کے تابع ہنے ر حاصلسے ہوتی
اِسہے۔ کے لئے ضروریبازیراستوہ مسیحجوہے پر ایمان لانے سے
ملتی جوہے، الله طرفکی سے اورہے ایمانجو پر مبنی ہوتی ہے۔ ہاں،10
مَیں سب کچھ ُکوڑا ہی سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو، اُس کے جی اُٹھنے کی
قدرت اور اُس کے دُکھوں شریکمیں ہونے کا فضل جان لوں۔ یوں مَیں
اُس موتکی کا ہم شکل بنتا جا رہا ہوں، اِس11 اُمید میں کہ مَیں کسی
نہ طرحکسی مُردوں میں سے جی اُٹھنے تکنوبتکی پہنچوں گا۔

انعام حاصل کرنے کے لئے دوڑیں
مطلب12 یہ نہیں کہ مَیں یہ سب کچھ حاصل کر چکا یا کامل ہو چکا

ہوں۔ لیکن مَیں منزِل مقصود طرفکی دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ وہ کچھ پکڑ
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لوں جس کے لئے مسیح عیسٰی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ 13 بھائیو، مَیں اپنے
بارے میں یہ خیال نہیں کرتا کہ مَیں اِسے حاصل کر چکا ہوں۔ لیکن مَیں
ایکاِس باتہی پر دھیان دیتا ہوں، میرےکچھجو پیچھے مَیںوہہے بھول
تگسختکر و دَو کے ساتھ طرفاُس بڑھتا ہوں جو آگے پڑا ہے۔ مَیں14
سیدھا منزِل مقصود طرفکی دوڑا ہوا ہوںجاتا تاکہ وہ انعام کروںحاصل
جس کے لئے الله نے مجھے مسیح عیسٰی میں آسمان پر بُلایا ہے۔

مسیح میں پختہ ہونا
15 چنانچہ ہم میں سے جتنے کامل ہیں آئیں، ہم ایسی سوچ رکھیں۔ اور

باتکسیآپاگر فرقمیں ہیںسوچتے تو آپالله پر یہ بھی گا۔کرےظاہر
16 بھیجو پہنچہمتکمرحلےجسہو، ہیںگئے آئیں، ہم اُس مطابقکے
زندگی گزاریں۔

17 بھائیو، مل میرےکر نقِش قدم پر چلیں۔ اور اُن پر خوب دھیان دیں
ہمارےجو نمونے پر چلتے ہیں۔ 18 مَیںطرحجسکیونکہ آپنے کو کئی
بار بتایا ہے اباور رو رو کر بتا رہا بہتہوں، لوگسے اپنے چلنچال سے
ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ ایسے19 لوگوں
کا انجام ہلاکت ہے۔ کھانے پینے کی پابندیاں اور ختنے پر فخر اُن کا خدا
بن گیا *ہے۔ ہاں، دنیاویصرفوہ سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن20 ہم آسمان
شہریکے ہیں، اور اِسسےشدتہم انتظار ہیںمیں کہ نجاتہمارا دہندہ
اور خداوند وہیںمسیحعیسٰی آئے۔سے وقتاُس21 حالپستہمارےوہ
* 3:19 کھانے …پینے بن گیا :ہے لفظی :ترجمہ اُن پیٹکا اور اُن کا اپنی شرم پر فخر اُن کا خدا
بن گیا ہے۔
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بدنوں کو بدل کر اپنے جلالی بدن کے ہم شکل دےبنا گا۔ اور یہ وہ اُس
قوت یعےکے کرےذر سےجسگا وہ تمام چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے۔

4
ہدایات

1 پیارےمیرےچنانچہ بھائیو، جن کا آرزومند مَیں ہوں اور جو میری
مسرت کا باعث اور میرا تاج ہیں، خداوند میں ثابت قدم رہیں۔ عزیزو،
مَیں2 یوؤدیہ اور سنتخے سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خداوند ایکمیں جیسی
سوچ رکھیں۔ میرےہاں3 ہم خدمت بھائی، میری آپ گزارشسے ہے
کہ آپ اُن کی مدد کریں۔ کیونکہ وہ الله کی خوش خبری پھیلانے کی
جد و جہد میرےمیں خدمتساتھ کرتی رہی ہیں، اُس مقابلے جسمیں
کلیمینسمیں میرےاور وہ باقی مددگار شریکبھی تھے جن نامکے کتاِب
حیات میں درج ہیں۔

4 ہر وقت خداوند میں خوشی منائیں۔ ایک بار پھر کہتا ہوں، خوشی
منائیں۔

آپ5 کی نرم دلی تمام لوگوں پر ظاہر ہو۔ یاد رکھیں کہ خداوند آنے کو
ہے۔ 6 اپنی کسی بھی فکر میں اُلجھ کر پریشان نہ ہو جائیں بلـکہ ہر حالت
میں دعا اور التجا کر اپنیکے درخواستیں الله کے منے پیشسا کریں۔ دھیان
رکھیں آپکہ یہ شکرگزاری کی روح میں کریں۔ 7 پھر الله کی سلامتی جو
سمجھ سے باہر آپہے کے دلوں اور خیالات کو مسیح عیسٰی میں محفوظ
رکھے گی۔

آخریایکبھائیو،8 بات، کچھجو سچا شریفکچھجوہے، کچھجوہے،
راست ہے، مُقّدسکچھجو ہے، کچھجو پسندیدہ ہے، کچھجو عمدہ ہے،
غرض، اگر کوئی اخلاقی یا قابِل یف تعر بات ہو تو اُس کا خیال رکھیں۔
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آپکچھجو9 وسیلےمیرےنے سیکھسے حاصللیا، کر لیا، سن لیا یا دیکھ
لیا ہے اُس پر عمل کریں۔ پھر سلامتی کا آپخدا ساتھکے ہو گا۔

جماعت کی مالی امداد کے لئے یہ شکر
مَیں10 خداوند میں نہایت خوشہی ہوا ابکہ آپآخرکار میرےکی

لئے فکرمندی جاگدوبارہ اُٹھی ہے۔ ہاں، مجھے پتا ہے آپکہ پہلے بھی
فکرمند تھے، آپلیکن اِسکو کا اظہار کرنے موقعکا نہیں ملا تھا۔ مَیں11
یہ نہیںسےوجہکیضرورتکسیاپنی کہہ رہا، مَیںکیونکہ حالتہرنے
خوشمیں ہنے ر کا راز سیکھ لیا ہے۔ مجھے12 دبائے جانے کا تجربہ ہوا
ہے اور ہر کثرتچیز سے میسر ہونے کا بھی۔ مجھے حالتہر خوبسے
واقف کیا گیا ہے، سیر ہونے سے اور بھوکا ہنے ر سے بھی، ہر چیز کثرت
سے میسر ہونے سے اور ضرورت مند ہونے سے بھی۔ مسیح13 میں مَیں
سب کچھ کرنے قابلکے ہوں، کیونکہ وہی تقویتمجھے دیتا رہتا ہے۔

14 توبھی اچھا تھا کہ آپ میری مصیبت میں شریک ہوئے۔ آپ15
جو فلپی کے ہنے ر والے ہیں خود جانتے ہیں کہ اُس وقت جب مسیح
کی منادی کا آپکام کے علاقے میں شروع ہوا تھا اور مَیں صوبہ مکدُنیہ
سے نکل آیا تھا تو صرف آپ کی جماعت پورے حساب کتاب کے ساتھ
دےپیسے شریکمیںخدمتمیریکر ہوئی۔ وقتاُس16 مَیںجببھی
تھسلُنیکے شہر میں تھا آپ نے کئی بار میری یات ضرور پوری کرنے کے
لئے کچھ بھیج دیا۔ 17 کہنے مطلبکا یہ نہیں کہ آپمَیں کچھسے پانا چاہتا
ہوں، بلـکہ میری خواہششدید یہ ہے آپکہ کے دینے آپسے ہی کو
الله کثرتسے کا ملسود جائے۔ میرییہی18 رسید مَیںہے۔ پورینے
رقم وصول پائی ہے بلـکہ میرےاب پاس ضرورت سے یادہ ز جبہے۔
سے اِپَفرُدِتسمجھے کے آپہاتھ کا ہدیہ مل گیا پاسمیرےہے بہت کچھ
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یہہے۔ خوشبودار اور قابِل قبول قربانی الله کو پسندیدہ ہے۔ میںجواب19
میرا خدا اپنی اُس دولتجلالی موافقکے مسیحجو عیسٰی میں آپہے کی
یاتتمام پوریضرور کرے۔ باپہمارےالله20 ازلجلالکا تکابدسے
ہو۔ آمین۔

سلام برکتاور
21 تمام مقامی مُقّدسین کو مسیح عیسٰی میں میرا سلام دینا۔ جو بھائی

میرے ساتھ ہیں آپوہ کو سلام کہتے ہیں۔ یہاں22 کے تمام آپمُقّدسین
کو سلام کہتے خاصہیں، کر شہنشاہ کے گھرانے کے بھائی اور بہنیں۔
خداوند23 عیسٰی مسیح کا آپفضل روحکی کے ساتھ رہے۔ آمین۔
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