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ફલેમોનને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
ફલેમોનને પત્રનો લેખક પાઉલ હતો (1:1). આ પત્રમાં પાઉલ

ફલેમોનને જણાવે છે કે તે ઓનેસીમસને તેની પાસે પાછો મોકલી
ર ો છે. ક્લોસ્સી 4:9 માં ઓને સમસની ઓળખ તે ુ ખકસ (કે
જે ક્લોસ્સીઓને પત્ર પહોંચાડશ)ે તેથી સાથે ક્લોસ્સી જશે તે ર તે
આપવામાં આવી છે. એ બહુ જ રસપ્રદ છે કે પાઉલે આ પત્ર પોતાના
હાથે લ ો હતો અને તે દશાર્વે છે કે તે તેના માટે કેટ ું મહત્વ ું હ ુ.ં

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે ફલેમોનનેઆ પત્ર રોમથી લ ો અને તે સમયે તે રોમમાં બંદ

હતો.
વાંચકવગર્
પાઉલે આ પત્ર ફલેમોનન,ે આ ફયાને, આખપસને તથા

આ ખપસના ઘરમાં મળતી મંડળ ને લ ો હતો. પત્રના વષયવસ્ ુ
પરથી એ સ્પ છે કે પત્રનો ૂળ ઇ ચ્છત વાંચક ફલેમોન હતો.

હે ુ
ફલેમોન ઓનેસીમસને (કે જે દાસ હતો અને પોતાના મા લક

ફલેમોનના નાણાં ૂક ા વગર ભાગી ગયો હતો) તેને પાછો સ્વીકારે
તે માટે મનાવવા પાઉલે આ પત્ર લ ો હતો (10-12, 17). વ ુમા,ં તે
ઇચ્છે છે કે ફલેમોન ઓને સમસ સાથે માત્ર દાસ જવેો વહાર નહ
પણ “વહાલા ભાઈ” જવેો વહાર કરે (15-16). ઓને સમસ હજુ
પણ ફલેમોનનો દાસ હતો અને પાઉલ તેની પોતાના મા લક પાસે પાછા
જવાની વાસ્ત વકતાને સરળબનાવવા લખે છે. પાઉલે તેને સાક્ષીઆપી
તે દ્વારા ઓને સમસ ખ્રસ્તી શષ્ય બન્યો હતો (1:10.)

ુદ્રાલેખ
માફ
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રૂપરેખા
1. અ ભવાદન— 1:1-3
2. આભારદશર્ન— 1:4-7
3. ઓને સમસ માટે મધ્ય ી— 1:8-22
4. અં તમ વચનો— 1:23-25

પ્રસ્તાવના
1 સેવાકાયર્માં અમારા સાથીદાર વહાલાં ફલેમોન, બહેન આ ફયા,

અમારા સાથી સૈ નકઆ ખપસ તથા તારા ઘરમાંની વ ાસી સ ુદાયને
2 ખ્રસ્ત ઈ ુનો બંદ વાન પાઉલ તથા ભાઈ તમોથી લખે છે 3 ઈ ર
આપણા પતા તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તમને કૃપા તથા શાં ત થાઓ.

ફલેમોનનો પ્રેમ અને વ ાસ
4ભાઈ ફલેમોન પ્ર ુ ઈ ુ પર તથા સવર્ સંતો પરના તારા પ્રેમ તથા

વ ાસ વષે, 5સાંભળવાથી તારુ સ્મરણ હુ નત્ય માર પ્રાથર્નાઓમાં
કરુ છુ અને મારા ઈ રની આભારસ્ ુ ત કરુ છુ. 6 માર પ્રાથર્ના છે
કે આપણામાં જે સવર્ સારુ છે તે ું જ્ઞાન થયાથી, તારા વ ાસની
ભાગીદાર ખ્રસ્ત ઈ ુના મ હમાને સારુ સફળ થાય. 7 કારણ કે તારા
પ્રેમમાં મને ઘણો આનંદ તથા દલાસો મ ો છે; કેમ કે, ઓ ભાઈ,
તારાથી સંતોના હૃદય ઉ ે જત થયાં છે.

ઓનેસીમસ માટે વનંતી
8 માટે જે યોગ્ય છે તે તને આજ્ઞા તર કે કહેવાને મને ખ્રસ્તમાં છૂટ

છે ખર , 9 તોપણ હુ પાઉલ ૃદ્ધ તથા હમણાં ખ્રસ્ત ઈ ુનો બંદ વાન
હોવાથી હુ બીજી ર ત,ેએટલે પ્રેમથી, તને વનંતી કરુ છુ.

10ઓનેસીમસ આ બંદ ખાનામાં જે મારા દ કરા જવેો થયો છે તેને
વષે હુ તને વનંતી કરુ છુ. 11અગાઉ તે તને ઉપયોગી ન હતો, પણ
હમણાં તે તને તથા મને પણ ઉપયોગી છે; 12 તેને પોતાન,ે એટલે મારા
પોતાના હૃદય જવેાને, મેં તાર પાસે પાછો મોકલ્યો છે. 13 તેને હુ
માર પાસે રાખવા ઇચ્છતો હતો, કે ુવાતાર્ને લીધે હુ બંદ વાસમાં છુ
તે દર મયાન તે તારા બદલામાં માર મદદ કરે.
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14પણ તાર મરજી વના કઈ કરવાની માર ઇચ્છા ન હતી,એમાટે કે
તારો ઉપકાર દબાણથી ન હ, પણ રાજી ુશીથી થાય. 15 કેમ કે તે સદા
તાર પાસે રહે, તે માટે જ કદાચ થોડ વાર ુધી તારાથી દૂર થયો હશે,
16 હવે પછ દાસના જવેો ન હ, પણ દાસથી અ ધક, એટલે વહાલા
ભાઈના જવેો છે, મને તો તે વશેષ કર ને એવો છે, પણ તને તો દેહમાં
તથા પ્ર ુમાં કેટલો બધો વશેષ છે!

17 માટે જો ું મને ભાગીદાર ગણે, તો જમે મારો તેમ તેનો સ્વીકાર
કરજ.ે 18 પણ જો તેણે તારો કઈ અન્યાય કય હોય કે તેની પાસે તારુ
કઈ લેણું હોય તો તેની જવાબદાર હુ લઉં છુ. 19 હુ પાઉલ મારે પોતાને
હાથે લ ું છુ કે, તે હુ ભરપાઈ કર શ; તોપણ હુ તને નથી કહેતો કે ું
પોતા વષે મારો કરજદાર છે. 20હા, ભાઈ, તારાથી પ્ર ુમાં મને આનંદ
થાય; ખ્રસ્તમાં મારુ હૃદય શાંત કર.

21 ું મારુ કહે ું માનીશએવો ભરોસો રાખીને તારા પરઆપત્ર લ ું
છુ, કેમ કે હુ જાણું છુ કે, જે હુ કહુ છુ તે કરતાં પણ ું વધારે કર શ.
22સારુ, મારે માટે રહેવાની વ ા તૈયાર રાખજ.ે કેમ કે મને આશા
છે કે તમાર પ્રાથર્નાઓથી મારે તમાર પાસે આવવા ું થશે.

છેલ્લી સલામ
23એપાફ્રાસ, ખ્રસ્ત ઈ ુમાં મારો સાથી બંદ વાન, 24 સેવાકાયર્માં

મારા સાથીદાર માક,આ રસ્તાખર્સ, દેમાસ તથા ૂક સવર્ તને ક્ષેમકુશળ
કહે છે.

25 આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા આત્માની સાથે હો.
આમીન.
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