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ഫിേലേമാന ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
അേപ്പാസ്തലനായ പൗേലാസാണ് ഈ
േലഖനത്തിെന്റ രചന നിർവഹിച്ചത.് (1:1).
ഈ േലഖനത്തിൽ പൗേലാസ് ഫിെലേമാന ്െറ
അടുക്കേലക്ക് ഒെനസിേമാസിെന തിരിച്ചയക്കുന്ന
വസ്തുത അറിയിക്കാന ്എഴുതിയത.് െകാേലാ
4:9, തിഹിേക്കാസ് എന്ന വ്യക്തിെക്കാപ്പമാണ്
ഒെനസിേമാസിെന െകാേലാസ്സ യിേലക്ക്
അയക്കുന്നത.് ഈവിഷയംഅ്രതമാ്രതം തനിക്ക്
്രപാധാന്യമുള്ളതായതിനാൽപൗേലാസ്ഈകത്ത്
സ്വന്തംൈകപ്പടയിൽആണ്എഴുതിയത.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 60ല ്.
പൗേലാസ് േറാമിൽ തടവറയിൽ ആയിരുന്ന
കാലത്താണ്ഈകെത്തഴുതുന്നത.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
ഈ കത്ത് ഫിേലേമാന ്അപ്പിയ, അര ്ക്കിപ്പാസ്
എന്നിവര് ക്കുള്ളതാണ് അർക്കിപ്പാസിെന്റ
ഭവനത്തില ് ഒരു സഭാ കൂടിവരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഫിേലേമാനാണ് ഈ കത്തിന് ്രപാഥമിക
അവകാശി.
ഉേദ്ദശം
ഫിേലേമാെന്റ അടിമയായിരുന്ന ഒേനസിേമാസ്
ഒരു േമാഷണം നടത്തി ഓടിേപ്പായ വ്യക്തിയാണ്.
അവെന പിഴയില്ലാെത ൈകെക്കാള്ള വാൻ
പൗേലാസ് ആവശ്യെപ്പടുന്നു. (10-12,
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17). ഒരു അടിമയായല്ല സേഹാദരൻ
എന്ന നിലയില ് ൈകെക്കാള്ളണം എന്ന്
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. (15-16). അടിമയായിരുന്ന
ഒേനസിേമാസ് ഫിെലേമാന ്െറ വകയാണ.്
അവെന സ്വീകരിക്കാന ് പൗേലാസ് ശാന്തമായി
ആവശ്യെപ്പടുന്നു. പൗേലാസിെന്റ സാക്ഷ്യം
നിമിത്തം ഒേനസിെമാസ് ്രകിസ്തുവിെന
സ്വീകരിക്കുന്നു.
്രപേമയം
മാപ്പ് നല്കുക

സംേക്ഷപം
1.അഭിവാദനം — 1:1-3
2. നന്ദി ്രപകാശനം — 1:4-7
3. ഒേനസിേമാസിന് േവണ്ടി മധ്യസ്ഥത — 1:8-22
4.സമാപനസേന്ദശം — 1:23-25
1 ്രകിസ്തുേയശുവിനുേവണ്ടി തടവുകാരനായ
പൗെലാസും,സേഹാദരനായ തിെമാെഥെയാസും,
ഞങ്ങള െട ്രപിയനും കൂട്ട േവലക്കാരനുമായ
ഫിേലേമാൻ എന്ന നിനക്കും 2 സേഹാദരിയായ
അപ്പിയയ്ക്കും ഞങ്ങള െട സഹഭടനായ
അർക്കിെപ്പാസിനും നിെന്റ വീട്ടിെല സഭയ്ക്കും
എഴുതുന്നത:് 3 നമ്മുെട പിതാവായ
ൈദവത്തിങ്കൽനിന്നും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക്
കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

ഫിേലേമാെന്റസ്േനഹവും വിശ്വാസവും
4 കർത്താവായ േയശുവിേനാടും
സകലവിശുദ്ധന്മാേരാടും നിനക്കുള്ള
സ്േനഹെത്തയും വിശ്വാസെത്തയും
കുറിച്ച് ഞാൻ േകട്ടിട്ട,് 5 ്രകിസ്തുേയശു
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നിമിത്തം നമ്മിലുള്ള എല്ലാ നന്മയുെടയും
പരിജ്ഞാനത്താൽ നിെന്റ വിശ്വാസത്തിെന്റ
കൂട്ടായ്മ സഫലമാേകണ്ടതിന,് 6 എെന്റ
്രപാർത്ഥനയിൽ നിെന്നഓർത്ത് എേപ്പാഴും എെന്റ
ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു. 7സേഹാദരാ,
വിശുദ്ധന്മാരുെട ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നീ ഉേന്മഷം
പകർന്നതുെകാണ്ട് നിെന്റ സ്േനഹത്തിൽ
എനിക്ക് വളെര സേന്താഷവും ആശ്വാസവും
ഉണ്ടായി.

ഒേനസിെമാസിനു േവണ്ടിയുള്ളഅേപക്ഷ
8 ആകയാൽ ഉചിതമായത് നിേന്നാട്
കല്പിക്കുവാൻ ്രകിസ്തുവിൽ എനിക്ക് വളെര
ൈധര്യം ഉെണ്ടങ്കിലും, 9 പൗെലാസ് എന്ന
വയസ്സനും ഇേപ്പാൾ ്രകിസ്തുേയശുവിനുേവണ്ടി
തടവുകാരനുമായിരിക്കുന്ന ഈഞാൻ സ്േനഹം
നിമിത്തം അേപക്ഷിക്കുകയേ്രത െചയ്യന്നത.്
10തടവിൽഇരിക്കുേമ്പാൾഞാൻജനിപ്പിച്ചഎെന്റ
മകനായ ഒേനസിെമാസിനു േവണ്ടി ആകുന്നു
നിേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുന്നത.് 11അവൻ മുെമ്പ
നിനക്ക് ്രപേയാജനമില്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു;
ഇേപ്പാൾനിനക്കുംഎനിക്കും ്രപേയാജനമുള്ളവൻ
തെന്ന. 12 എനിക്ക് ്രപാണ്രപിയനായ
അവെന ഞാൻ മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു.
13 സുവിേശഷം നിമിത്തമുള്ള തടവിൽ എെന്ന
ശു്രശൂഷിേക്കണ്ടതിന് അവെന നിനക്ക് പകരം
എെന്റ അടുക്കൽ തെന്ന നിർത്തിെക്കാൾവാൻ
എനിക്ക് ആ്രഗഹമുണ്ടായിരുന്നു. 14 എങ്കിലും
നിെന്റ നന്മ നിർബ്ബന്ധത്താൽ അല്ല, മനേസ്സാെട
ആേകണ്ടതിന,് നിെന്റ സമ്മതം കൂടാെത ഒന്നും
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െചയ്യ വാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു.
15 അവൻ അല്പകാലം േവർപിരിഞ്ഞിരുന്നത്
അവെന സദാകാലേത്തക്കും നിനക്ക്
ലഭിേക്കണ്ടതിന് ആയിരിക്കാം; 16 അവൻ ഇനി
ദാസനല്ല, ദാസേനക്കാൾ ഉപരി ്രപിയസേഹാദരൻ
തെന്ന; അവൻ വിേശഷാൽ എനിക്ക് ്രപിയൻ
എങ്കിൽ നിനക്ക് ജഡ്രപകാരവും കർത്താവിലും
എ്രത അധികം? 17 ആകയാൽ നീ എെന്ന
കൂട്ടാളി എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ അവെന
എെന്നേപ്പാെലസ്വീകരിക്കുക. 18അവൻനിേന്നാട്
വല്ലതും അന്യായം െചയ്യ കേയാ കടെപ്പടുകേയാ
െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ അത് എെന്റ േപരിൽ
കണക്കിട്ട െകാൾക. 19 പൗെലാസ് എന്ന ഞാൻ
സ്വന്തകയ്യാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
തന്ന് തീർക്കാം. നീ നിെന്നത്തെന്ന എനിക്ക്
തരുവാൻ കടംെപട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 20 അേത സേഹാദരാ,
നിന്നിൽനിന്ന് കർത്താവിൽ ഒരു ഉപകാരം
എനിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു; ്രകിസ്തുവിൽ
എെന്റ ഹൃദയത്തിന് ഉേന്മഷം പകരുക. 21 നിെന്റ
അനുസരണെത്തപ്പറ്റി എനിക്ക് നിശ്ചയം
ഉണ്ട്; ഞാൻ പറയുന്നതിലുമധികം നീ െചയ്യ ം
എന്നറിഞ്ഞിട്ടാകുന്നു ഞാൻ എഴുതുന്നത.്
22 അ്രതയുമല്ല, നിങ്ങള െട ്രപാർത്ഥനയാൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകെപ്പടുെമന്ന് ്രപത്യാശ
ഉള്ളതുെകാണ്ട് എനിക്ക് താമസസൗകര്യം
ഒരുക്കിെക്കാള്ള ക.

23 ്രകിസ്തുേയശുവിനുേവണ്ടി എേന്നാട്
കൂെട തടവിലാക്കെപ്പട്ട എപ്പ്രഫാസും
24 എെന്റ കൂട്ട േവലക്കാരനായ മർെക്കാസും
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അരിസ്തർെഹാസും േദമാസും ലൂേക്കാസും
നിനക്ക് വന്ദനം െചാല്ല ന്നു.

25 നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപ നിങ്ങള െട ആത്മാേവാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.
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