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ఫిలేమోనుకు రాసిన పతిక
గంథకర
ఫిలేమోను గంథకర అపోసత్లుడు పౌలు (ఫిలేమోను 1:1).

ఈ పతికలో పౌలు తాను ఒనేసిమును తిరిగి ఫిలేమోను దగగ్రికి
పంపుతునాన్నని చెపాప్డు. కొలోసిస్ 4:9 లో తుకికుతో (కొలోసిస్
పతికను ఆ సంఘానికి అందజేసే సహోదరుడు) కలిసి కోలోసస్యికి
ఈ ఒనేసిము వసుత్ నాన్డని రాసి ఉంది. ఇది తన దృషిట్లో ఎంత
పముఖయ్మోచెపప్డానికి పౌలు తన సవ్దసూత్ రీతో ఈ లేఖ రాసాడు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 59 - 62
పౌలు రోమ్ నుండి ఫిలేమోనుకు ఈ పతిక రాశాడు. ఆ

సమయంలోపౌలు దులో ఉనాన్డు.
సీవ్కర
పౌలు ఈ పతిక ఫిలేమోనుకు, అపిప్యకు, అరిఖ్పుప్కు, వారి

ఇంటోల్ సమకూడే సంఘానికీ రాశాడు. ఇందులోని విషయానీన్ బటిట్
ముఖయ్ంగా ఫిలేమోను కోసం రాశాడు.

పయోజనం
ఒనేసిమును (ఫిలేమోను ఇంటోల్ దొంగతనం చేసి పారి పోయిన

బానిస) ఎలాటి అపరాధ శికష్ లేకుండా (10-12, 17) తిరిగి
చేరుచ్కోవలసిందని ఫిలేమోనును అభయ్రిథ్ంచడం లేఖ ముఖోయ్దేద్శం.
అంతేగాక ఒనేసిమును బానిసగా కాక పియ సోదరునిగా (15-16)
అంగీకరించమని పౌలు కోరాడు. ఒనేసిము ఇపప్టికీ ఫిలేమోను
బానిసే. అతడు తనయజమాని దగగ్రికి వెళళ్డం సరళంగా జరగడం
కోసం పౌలు రాశాడు. పౌలు చెపిప్న సువార మూలంగా ఒనేసిము
ర్సత్వుడయాయ్డు (వ. 10).
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ముఖాయ్ంశం
కష్మ

విభాగాలు
1. అభివాదం— 1:1-3
2. కృతజఞ్త— 1:4-7
3. ఒనేసిము పకష్ంగా వేడికోలు— 1:8-22
4. అంతిమవాకుక్లు— 1:23-25

అపొసత్లిక అభివందనాలు
1 మా పియ సోదరుడు, జతపనివాడు అయిన ఫిలేమోనుకు,

2 మన సోదరి అపిఫ్యకు, మన సాటి నికుడు అరిఖ్పుప్కు, నీ
ఇంటోల్ సమావేశమయేయ్ సంఘానికీ కీసుత్ యేసు దీ అయిన పౌలు,
సోదరుడుతిమోతిరాసుత్ నన్ సంగతులు. 3మనతండిఅయినదేవుని
నుండీయేసు కీసుత్ పభువు నుండీమీకు కృప,శాంతి కలుగు గాక.

ఫిలేమోను వయ్కితవ్ం
4-5 పభు న యేసు పటల్, పరిశుదుధ్ లందరి పటల్ నీకునన్ పేమను

గూరిచ్, విశావ్సం గూరిచ్ నేను విని, నా పారథ్నలోల్ మీ గురించి
విజాఞ్ పన చేసూత్ , ఎపుప్డూ నా దేవునికి కృతజఞ్త చెబుతునాన్ను.
6 విశావ్సంలో నీవు పాలొగ్ నడం కీసుత్ లో మనకు ఉనన్ పతి మంచినీ
నీవు అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకోవడం లో మరింత చురుకుగా
ఉండాలని పారిధ్సుత్ నాన్ను. 7 సోదరా, పరిశుదుధ్ ల హృదయాలకు
నీవు సేద దీరాచ్వు కాబటిట్ నీ పేమ నాకెంతో ఆనందానీన్ ఆదరణనూ
తెచిచ్ంది.

ఒనేసిము కోసం వేడికోలు
8 అందుచేత తపప్కుండా చేయవలసి ఉనన్ వాటిని గురించి నీకు

ఆజాఞ్ పించే రయ్ం కీసుత్ లో నాకునన్పప్టికీ, 9ముసలివాడినీ ఇపుప్డు
కీసుత్ యేసు కోసం దీగా ఉనన్ పౌలు అనే నేను పేమను బటేట్
నినున్ వేడుకుంటునాన్ను. 10 నేను నా బిడడ్ ఒనేసిము గురించి
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నినున్ అడుగుతునాన్ను. నేను చెరలో ఉనన్పుడు అతడు నాకు
కొడుకయాయ్డు. 11 గతంలో అతడి వలన నీకు పయోజనం ఏమీ
లేకపోయింది. ఇపుప్డయితే అతడు నీకూ నాకూ పయోజనకారి
అయాయ్డు. 12 నా పాణంతో సమాన న అతణిణ్ నీ దగగ్రికి
తిరిగి పంపుతునాన్ను. 13 నేను సువార కోసం సంకెళళ్లో
ఉంటే నీ ప న నాకు సాయం చేయడానికి నా దగగ్రే అతణిణ్
ఉంచుకోవాలనుకునాన్ను 14అయితేనీఅనుమతిలేకుండాఅలాటిది
ఏదయినా చేయడం నాకిషట్ం లేదు. నీ మంచితనానిన్ బలవంతంగా
కాక నీకు ఇషట్పూరవ్కంగా ఉపయోగించుకోవాలని నా అభిపాయం.
15 బహ శా అతడు ఎపుప్డూ నీ దగగ్రే ఉండడానికి కొంతకాలం నీకు
దూరమయాయ్డు కాబోలు. 16 ముఖయ్ంగా నాకూ, శరీర బంధానిన్
బటీట్ పభువును బటీట్ మరి ముఖయ్ంగా నీకూ అతడు ఇక ఎంత
మాతం బానిసగా మాతమే కాక అంతకంటే ఎకుక్వగా పియ న
సోదరుడు. 17 అందుచేత నీవు ననున్ నీ జత పనివానిగా ఎంచితే
ననున్ చేరుచ్కునన్టేట్ అతణిణ్ కూడా చేరుచ్కో. 18ఒకవేళ అతడు నీపటల్
ఏ నా అపరాధం చేసి ఉంటే, లేకపోతే నీకు బాకీ ఉంటే దానిన్ నా
లెకక్లో వెయియ్. 19 పౌలు అనే నేను నా సవ్దసూత్ రీతో ఈ మాట
రాసుత్ నాన్ను. ఆ బాకీ నేనే తీరుసాత్ ను. అయినా అసలు నీ జీవం
విషయంలో నువేవ్ నాకు బాకీ పడి ఉనాన్వని నేను పసాత్ వించడం
లేదు. 20 ఔను, సోదరా, పభువులో నాకు సంతోషం కలిగించు.
కీసుత్ లో నా హృదయానికి సేద తీరుచ్. 21 నీవు నా మాట వింటావని
నమమ్కంతో రాసుత్ నాన్ను. నేను చెపిప్నదాని కంటే నీవు ఎకుక్వ
చేసాత్ వని కూడానాకు తెలుసు.

వందనాలు,ముగింపు
22 సరే. నా కోసం వసతి సిదధ్ం చెయియ్. ఎందుకంటే మీ

పారథ్నలదావ్రా దేవుడు ననున్ మీ దగగ్రికి పంపుతాడనేఆశాభావంతో
ఉనాన్ను. 23 కీసుత్ యేసు కోసం నా సాటి దీ ఎపఫా, 24 అలానే



ఫిలేమోనుకు రాసిన పతిక 25 iv ఫిలేమోనుకు రాసిన పతిక 25

నా జత పనివారు మారుక్, అరిసాత్ రుక్, దేమా, లూకా నీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్రు.

25 మన పభు యేసు కీసుత్ కృప మీ ఆతమ్కు తో ఉండు గాక.
ఆమెన్.
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