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Саламлар

1 1 Мәсиһ Әйсаниң мәһбуси Павлустин вә бурадәр Тимотеустин амрақ 
һәмкаримиз Филемонға  2 вә һәмширимиз Афияға вә сәпдаш рәпиқимиз 

Аркипусқа вә сениң өйүңдики җамаәткә салам.  3 Атимиз Худадин вә 
Худавәндә Әйса Мәсиһтин силәргә меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун.  

Шүкүр вә дуа

4 Дуалиримда сени яд қилип, һемишә Худайимға шүкүр қилимән.  5 Чүнки 
сениң Мәсиһ Әйсаға вә һәммә муқәддәсләргә болған муһәббитиңниң 
вә садақәтликиң тоғрисидин аңлиғанмән.  6 Дуа қилимәнки, Мәсиһтә 
бизгә берилгән һәммә яхшилиқни билмикиң үчүн сиздә болған иманиң 
қувәтлинип әмәлгә кәлтүрүлгәй.  7 Әй бурадирим, сениң муһәббитиңдин 
тола хушлуқ вә тәсәлли таптим. Чүнки муқәддәсләрниң көңүллири сениң 
васитәң билән сөйүнүп, раһәт тапқан.  

Филемонниң қули Онесимус тоғрисида илтимас

8 Униң үчүн лайиқ болғанни саңа буйруғили Мәсиһтә һәққим болсиму,  
9 муһәббәт җәһитидин ялвуримән, дәрвәқә мән әмди Мәсиһ Әйсаниң 
мәһбуси болуп қерип кәткән Павлус  10 мениң зәнҗирлиримдә туққан 
балам Онесимус үчүн саңа ялвуримән.  11 У өзи бир вақит саңа пайдисиз 
еди, лекин әмди һәм саңа, һәм маңа пайдилиқ болди.  12 Уни сениң қешиңға 
яндуруп әвәтсәм, өз көңлүмни әвәткәндәк болди.  13 Мән өзәм Инҗил үчүн 
зәнҗирләрдә турсам, сениң орнуңда маңа хизмәт қилмиқи үчүн уни өз 
йенимда елип қалғили халаттим.  14 Лекин, қилған яхшилиқиң начарлиқтин 
болмай, көңүл хушлуқидин болғай дәп. сәндин соримай һечнемә қилғили 
халимидим.  15 Әбәдкичә сениңки болмиқи үчүн у бир аз вақит сәндин 
айрилди.  16 У мундин кейин өзәңгә қулдәк әмәс, бәлки қулдин әвзәл болғай. 
У маңа интайин амрақ бурадәр болғандин кейин, қанчә зиядирәк саңа һәм 
җисимдә, һәм Худавәндидә шундақ болғай.  
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17 Әгәр мени өзәңгә бурадәрдәк санисаң, уни өзәмдәк қобул қилғин.  
18 Саңа бир наһәқлиқ қилған болса яки сәндин қәризи болса, шуни мениң 
һесабимға пүткин.  19 Мән Павлус өз қолум билән яздим. Мән өзәм төләп 
беримән. Сән болсаң өзәңни һәм маңа бәргили қәриздардурсән.  20 Шуңа, әй 
бурадирим, Худавәндидә сәндин маңа мәнпәәт болсун. Мәсиһтә көңлүмни 
раһәтләндүргин.  

Ахирқи сөз вә саламлар

21 Итаитиңгә ишинип, ейтқинимдин ошуқрақ қилидиғиниңни билип саңа 
пүттүм.  22 Буниңдин башқа маңа бир чүшидиған өй тәйяр қилғин. Чүнки 
дуалириңларниң васитиси билән силәргә берилидиғинимни үмүт қилимән.  
23 Мәсиһ Әйсада мениң түрмидишим болған Епафрас  24 вә мениң һәмкарлирим 
болған Маркус, Аристархус, Демас вә Луқа саңа салам ейтиду.  
25 Худавәндә Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқити роһуңлар билән болсун.  


