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िफलेमोनाला पतर्

िफलेमोनाच्या पुस्तकाचे लेखक परे्िषत पौल होता (1:1).
िफलेमोनाला िलिहलेल्या पतर्ात पौल सांगतो की तो
अनेिसमला िफलेमोनकडे परत पाठवत आहे आिण कलस्सै
4:9 मध्ये अनेिसमची ओळख पटली आहे ज्याने तुिखकस
(कलस्सैकरांना पतर् पाठिवणारा) असलेली कलस्सैमध्ये येत
आहे. हे मनोरंजक आहे की पौलाने हे पतर् देखील आपल्या
हातांनी िलिहले आहे, हे दाखिवण्यासाठी की ते त्याच्यासाठी
िकती महत्त्वपणूर् होते.

साधारण इ.स. 60.
पौलाने रोममध्ये िफलेमोन यास पतर् िलिहले, पौल

िफलेमोनाला पतर् िलिहण्याच्या वेळी कैदी होता.

पौलाने िफलेमोन, अिफ्फया, आिण अिखर्प्पच्या घरी
भेटणार्या मंडळीला पतर् िलिहले. पतर् सामगर्ी पासनू,
हे पर्ाथिमक हेतू वाचक िफलेमोन होता स्पष्ट आहे.

पौलाने िफलेमोनला अनेिसमला (दास अनेिसम याने
आपला मालक िफिलमोन याला लुटले आिण पळून गेला)
दंडािशवाय परत घेण्यास सांिगतले (10-12, 17). यािशवाय
िफलेमोनने अनेिसमला केवळ दास म्हणनू नव्हे तर “िपर्य बंध”ू
म्हणनू वागण्याची इच्छा आहे (15-16). अनेिसम अजनूही
िफलेमोनाची संप ी होता आिण पौलाने आपल्या स्वामीला
परत येण्याची वाट मोकळी करण्यासाठी िलिहले. पौलाच्या
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त्याच्यािवषयीच्या साक्षीद्वारे, अनेिसम िखर्स्ती झाला होता
(1:10).

क्षमाशीलता
रूपरेषा
1. नमस्कार — 1:1-3
2. धन्यवाद देणे — 1:4-7
3. अनेिसमसाठी मध्यस्थी — 1:8-22
4. अंितम शब्द — 1:23-25

1 पौल, िखर्स्त येशचूा बंिदवान आिण भाऊ तीमथ्य
यांच्याकडून;आमचा िपर्य आिण सोबतीचा कामकरी िफलेमोन
ह्यास, 2आिणबहीणअिफ्फया िहला वअिखर्पआमचासोबतीचा
िशपाई यास व तुझ्या घरी जी िखर्स्ती मंडळी आहे ितला, 3 देव
आपला िपता व पर्भू येशू िखर्स्त ह्यांजकडून तुम्हास कृपा व
शांती असो.

4 मी आपल्या पर्ाथर्नांमध्ये सवर्दा तुझी आठवण करून,
माझ्या देवाची उपकारस्तुती करतो; 5 कारण पर्भू येशवूर तुझा
जो िवश्वास आहे आिण सवर् पिवतर्जनांवर तुझी जी पर्ीती
आहे, त्यांिवषयीमी ऐकलेआहे. 6आिणमीअशी पर्ाथर्ना करतो
की तुम्हामध्ये असलेल्या िखर्स्त येशतूल्या पर्त्येक चांगल्या
गोष्टीचे पणूर् ज्ञान झाल्याने तुझे िवश्वासातील सहभागीपण
कायर्कारी व्हावे. 7 कारण तुझ्या पर्ीतीमुळे मला फार आनंद
व सांत्वन झाले आहे कारण हे बंध,ू तुझ्याकडून पिवतर् जनांची
अंतःकरणे समाधान पावली आहेत.

8 याकिरता जे योग्य ते तुला आज्ञा करून सांगण्याचे जरी
मला िखर्स्ताद्वारे पणूर् धैयर् आहे. 9 तरी पर्ीतीस्तव िवनंती
करून सांगणे मला बरे वाटते. मी वृद्ध झालेला पौल आिण



10 iii िफलेमोनाला पतर् 22

आता िखर्स्त येशसूाठी बंिदवान. 10मी बंधनात असता ज्याला
आध्याित्मक जन्म िदला ते माझे लेकरू अनेिसम ह्याच्यािवषयी
तुला िवनंती करतो. 11 तो पवूी र् तुला िनरुपयोगी होता पण
आता, तुला व मला दोघांनाही उपयोगी आहे. 12 म्हणनू मी
त्यास म्हणजे माझ्या िजवालाच, तुझ्याकडे परत पाठवले आहे.
13 सुवातमुळे मी बंधनात पडलोअसता तुझ्याऐवजी त्याने माझी
सेवा करावी म्हणनू त्यास जवळ ठेवण्याचे माझ्या मनात होते.
14 पण, तुझ्या संमतीिशवाय काही करणे मला बरे वाटले नाही,
ह्यासाठी की, तुझा उपकार जुलमाने झाल्यासारखा नसावा तर
खुशीने केलेला असावा.

15 कदािचत तो तुझ्यापासनू ह्यामुळेच काही वेळ वेगळा
झाला असेल की, त्याने सवर्काळासाठी तुझे व्हावे. 16 त्याने
आजपासनू केवळ दासचनव्हे तर दासापेक्षा शरे्ष्ठ, म्हणजे िपर्य
बंध,ू असे व्हावे, मला तो िवशेष िपर्य आहे आिण तुला तर
तो देहदृष्ट ा व पर्भचू्या ठायी ह्याहनू िकतीतरी अिधक िपर्य
असावा. 17 म्हणनू जर तू मला आपला भागीदार समजतोस, तर
तो मीचआहे असे माननू त्याचा स्वीकार कर. 18 त्याने तुझे काही
नुकसान केले असेल िकंवा तो तुझे काही देणे लागत असेल तर
ते माझ्या िहशोबी मांड. 19मी पौल हे स्वहस्ते िलिहतआहे; मी
स्वतः त्याची फेड करीन. िशवाय तू स्वतःच माझे ऋण आहेस,
पण याचा उल्लेख मी करीत नाही. 20 हे बंध,ू पर्भचू्या ठायी
माझ्यावर एवढा उपकार कर; िखर्स्ताच्या ठायी माझ्या िजवाला
िवशर्ांती दे.

21 तू हे मान्य करशील अशा भरवशाने मी तुला िलिहले
आहे; आिण मी जाणतो की, तू माझ्या म्हणण्यापेक्षा अिधकही
करशील. 22 िशवाय माझ्यासाठी राहण्याची व्यवस्था करून ठेव
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कारण तुमच्या पर्ाथर्नांमुळे माझे तुमच्याकडे येणे होईल अशी
आशा मी करतआहे.

23 िखर्स्त येशमूध्ये माझा सहबंिदवान एपफ्रास, हा तुला
नमस्कार पाठवत आहे; 24 आिण तसेच माझे सहकारी माकर् ,
अिरस्ताखर्, देमास व लकू हे तुला नमस्कार सांगतात.

25 आपला पर्भू येशू िखर्स्त याची कृपा तुमच्या
आत्म्यासोबत असो. आमेन.
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