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ഫിേലേമാന് എഴുതിയ
േലഖനം

1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ സുവിേശഷം
്രപസംഗിച്ചതിനാൽ തടവുകാരനായ പൗേലാസും
നമ്മുെട സേഹാദരനായ തിേമാത്തിേയാസും
േചർന്ന,്

ഞങ്ങള െട ്രപിയസ്േനഹിതനും
സഹ്രപവർത്തകനുമായ ഫിേലേമാൻ എന്ന
നിനക്കും 2 ഞങ്ങള െട സേഹാദരിയായ
അപ്പിെയക്കും ഞങ്ങള െട സഹൈസനികനായ
അർഹിെപ്പാസിനും നിെന്റ ഭവനത്തിൽ
കൂടിവരുന്നസഭയ്ക്കും,എഴുതുന്നത:്

3 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സ്േതാ്രതവും ്രപാർഥനയും
4-6 കർത്താവായ േയശുവിൽ നിനക്കുള്ള
വിശ്വാസെത്തയും സകലവിശുദ്ധേരാടുമുള്ള
നിെന്റ സ്േനഹെത്തയുംകുറിച്ച
േകട്ടിട്ട് ഞാൻ എെന്റ ൈദവത്തിന്
എേപ്പാഴും സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു.
്രകിസ്തുേയശുവിൽക്കൂെട നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ട ള്ള
സകലനന്മകെളയുംപറ്റിയുള്ള പൂർണമായ
അറിവിൽ നിെന്റ വിശ്വാസത്തിെന്റ കൂട്ടായ്മ
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അധികം ഫല്രപദമാേകണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന
ഓർത്തു ്രപാർഥിക്കുന്നു 7 സേഹാദരാ, നീ
വിശ്വാസികള െട ഹൃദയത്തിന് നേവാേന്മഷം
പകർന്നതിനാൽ,നിനക്ക്അവേരാടുള്ളസ്േനഹം
എനിക്കു മഹാ ആനന്ദവും ആശ്വാസവും
തന്നിരിക്കുന്നു.
ഒേനസിെമാസിനുേവണ്ടിയുള്ളഅേപക്ഷ

8ആകയാൽ, നീ െചേയ്യണ്ട കാര്യം നിേന്നാടു
കൽപ്പിക്കാൻ ്രകിസ്തുവിൽ* എനിക്കു
ൈധര്യമുെണ്ടങ്കിലും; 9 വൃദ്ധനും ഇേപ്പാൾ
്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ തടവുകാരനുമായ
പൗേലാസ് എന്ന ഞാൻ, 10 കാരാഗൃഹത്തിൽ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾ ജനിച്ച† എെന്റ മകൻ
ഒേനസിെമാസിനു‡ േവണ്ടി സ്േനഹേത്താെട
നിേന്നാട് അേപക്ഷിക്കുകയാണ.് 11 മുമ്പ്
അവൻ നിനക്കു ്രപേയാജനമില്ലാത്തവൻ
ആയിരുന്നു; എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ നിനക്കും
എനിക്കും ്രപേയാജനമുള്ളവൻആയിരിക്കുന്നു.

12 എെന്റ ്രപാണനു തുല്യനായ
ഒേനസിെമാസിെന ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
അടുക്കേലക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നു.
13 സുവിേശഷത്തിനുേവണ്ടി ബന്ധനത്തിൽ
കഴിയുന്ന എെന്ന ശു്രശൂഷിക്കാൻ നിനക്കുപകരം
അവെന എെന്റ അടുക്കൽ നിർത്താൻ
എനിക്ക് ആ്രഗഹമുണ്ടായിരുന്നു. 14 നീ

* 1:8 അതായത്, ്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിൽ † 1:10
അതായത്, ്രകിസ്തുവിെന രക്ഷകനായ അംഗീകരിച്ച.
‡ 1:10 ്രപേയാജനമുള്ളവൻ എന്നർഥം. ഫിേലേമാേനാടുള്ള
അവിശ്വസ്തതനിമിത്തം തടവിലാക്കെപ്പട്ട ഒരു ദാസനാണ്
ഒേനസിേമാസ്.
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െചയ്യന്ന ഏത് ഔദാര്യവും നിർബന്ധത്താലല്ല,
മനേസ്സാെട െചയ്യന്നതായിരിക്കണം.
അതുെകാണ്ടാണ,് നിെന്റ സമ്മതംകൂടാെത
ഒന്നുംതെന്ന െചയ്യാൻഞാൻആ്രഗഹിക്കാത്തത.്
15 അൽപ്പകാലേത്തക്ക് ഒേനസിെമാസ്
നിന്നിൽനിന്ന് അകന്നുേപായത,് അയാെള
എേന്നക്കുമായി നിനക്കു തിരിച്ച കിേട്ടണ്ടതിന്
ആയിരിക്കാം. 16 ഒേനസിെമാസ് ഇനിേമൽ
ദാസനല്ല, ദാസനിലുപരി എനിക്ക് ഏറ്റവും
്രപിയമുള്ള സേഹാദരനാണ.് അങ്ങെനെയങ്കിൽ
മാനുഷികമായും കർത്താവിലുംഅയാൾ നിനക്ക്
എ്രതയധികം ്രപിയെപ്പട്ടവൻ!

17 അതുെകാണ്ട,് എെന്ന ഒരു പങ്കാളിയായി
നീ കരുതുെന്നങ്കിൽ, എെന്ന എന്നേപാെല
അവെനയും സ്വീകരിക്കുക. 18അയാൾ നിനക്ക്
എെന്തങ്കിലും േ്രദാഹം െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിേലാ
നിനക്ക് എെന്തങ്കിലും തരാൻ ഉെണ്ടങ്കിേലാ
അെതല്ലാം എെന്റ േപരിൽ കണക്കാക്കുക.
19 പൗേലാസ് എന്ന ഞാൻ എെന്റ സ്വന്തം
ൈകയാൽ എഴുതുകയാണ,് ഈ കടെമല്ലാം
ഞാൻതെന്ന വീട്ടിെക്കാള്ളാം. നീ നിെന്നത്തെന്ന
എനിക്കു തരാൻ കടെപ്പട്ടവനാെണന്ന്
ഞാൻ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 20 അേത,
സേഹാദരാ, കർത്താവിൽ നീ എനിക്ക് ഈ
സഹായംെചയ്യ ക. അതാണ് ്രകിസ്തുവിൽ
എെന്ന ഉേന്മഷമുള്ളവനാക്കുന്നത.് 21 ഞാൻ
ആവശ്യെപ്പടുന്നതിലധികം നീ െചയ്യ ം
എെന്നനിക്കറിയാം. നിെന്റ അനുസരണെയപ്പറ്റി
എനിക്കു പൂർണവിശ്വാസം ഉള്ളതുെകാണ്ടാണ്
ഞാൻഇെതഴുതുന്നത.്
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22 മെറ്റാരു കാര്യംകൂടി: നിങ്ങള െട
്രപാർഥനയുെട ഫലമായി ൈദവം എെന്ന
നിങ്ങള െട അടുേത്തക്കയയ്ക്കും എന്നു ഞാൻ
്രപത്യാശിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് നീ എനിക്കു
താമസസൗകര്യം ഒരുക്കണം.

23 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ എെന്റ
സഹതടവുകാരനായ എപ്പ്രഫാസ് നിങ്ങെള
വന്ദനംെചയ്യന്നു.

24അങ്ങെനതെന്നഎെന്റകൂട്ട േവലക്കാരനായ
മർേക്കാസും അരിസ്തർെഹാസും േദമാസും
ലൂേക്കാസും നിങ്ങെളഅഭിവാദനംെചയ്യന്നു.

25 കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കൃപ നിങ്ങള െട ആത്മാേവാടുകൂെട§
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.

§ 1:25 അതായത്,നിങ്ങേളാട് എല്ലാവേരാടുംകൂെട
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