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The Epistle of Paul to
Philemon

ଫିଲୀେମାନ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ
ପାଉଲ ର ପତ୍ର

େଲଖକ
ଫିଲୀେମାନ ପୁ କର େଲଖକ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ଅଟି (ଫିଲୀ.

1:1)। ଏହି ପତ୍ର େର ପାଉଲ ଫିଲୀେମାନ ୁ କହି େଯ େସ
ଅନୀସି ମ ୁ ତାହା ପାଖକୁ ପୁଣି ପଠାଉଛି ଏବଂ (କଲ. 4:9),
କଲସୀୟ ମ ଳୀକୁ ତୁ ଖିକ (କଲସୀୟ ମ ଳୀକୁ ପତ୍ର ଆଣୁଥିବା
ବ୍ୟି ) ସହିତ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟି ଅନୀସି ମ ଥିେଲ। ଏହି ପତ୍ର ପାଉଲ
ନିଜ ହ େର େଲଖିଥିେଲ ଯାହା ତାହା ନିମେ ଏହି ପତ୍ର ର
ଗୁରୁ ପୂ ର୍ ତା ପ୍ର କାଶ କେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ ଫିଲୀେମାନ ୁ େରାମରୁ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ, େଲଖିବା

ସମୟେର େସ କାରାଗାରେର ଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ଫିଲୀେମାନ, ଆି ୟା, ଆଖ ଏବଂ

ଆଖ ଘେର ଏକତ୍ର େହଉଥିବା ମ ଳୀକୁ େଲଖିଥିେଲ।
ପତ୍ର ର ବିଷୟବ ୁରୁ ଏହା ହୁ ଏ େଯ ପତ୍ର ର ପ୍ର ାଥମିକ ପ୍ର ାପକ
ଫିଲୀେମାନ ଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଅନୀସି ମ ଫିଲୀେମାନ ୁ (ଫିଲୀେମାନ ର ଅନୀସି ମ ଦାସ ଥିେଲ

ଯିଏ େଚାରି କରି ପେଳଇ ଯାଇଥିେଲ) ଦ ନ େଦଇ ପୁଣି ଗ୍ର ହଣ
କର ୁ େବାଲି ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ତାହା ୁ େଲଖିଥିେଲ (ଫିଲୀ. 10-
12, 17)। ଫିଲୀେମାନ ଅନୀସି ମ ୁ ଏକ ଦାସ ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର ନ
କରିଏକଭାଇସଦୃଶବ୍ୟବହାରକର ୁ େବାଲି ପାଉଲଇ ାପ୍ର କାଶ
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କରି (ଫିଲୀ. 15-16)।ଅନୀସି ମବ ର୍ ମାନମଧ୍ୟ ଫିଲୀେମାନ ର
ହିଁ ଥିେଲ ଏବଂ ଅନୀସି ମ େଫରିବା ରା ାକୁ ପାଉଲ ସରଳ
କର ୁ େବାଲି ପାଉଲ ଉେ ଖ କରି । ପାଉଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ାରା
ଅନୀସି ମ ଏକ ଖ୍ର ୀି ୟାନ େହାଇଥିେଲ (ଫିଲୀ. 1:10)।

ବିଷୟବ ୁ
କ୍ଷମା

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1-3
2. କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ — 1:4-7
3. ଅନୀସି ମ ନିମେ ମଧ୍ୟ — 1:8-22
4. େଶଷବାଣୀ — 1:23-25

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ନିମେ ବ ୀ, ଏବଂ ଭ୍ର ାତା ତୀମଥି,

ଆ ମାନ ପି୍ର ୟପାତ୍ର ଓ ସହକମର୍ ୀ ଫିଲୀେମାନ ୁ , 2 ପୁଣି,
ଭଉଣୀ ଆି ୟା ଏବଂ ଆ ମାନ ସହ-େସୖନିକ ଆଖ ଓ ତୁ
ଗୃହି ତ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଆଉ ଭ୍ର ାତା ତୀମଥି ଅଭିବାଦନ;
3ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ
ଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ।

ଫିଲୀେମାନ େପ୍ର ମ ଓ ବି ାସ
4 ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ ର ବି ାସ ଓ ସମ ପବିତ୍ର ସାଧୁ

ପ୍ର ତି ତୁ ର େପ୍ର ମ ବିଷୟ ଶୁଣି 5 ମୁଁ େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ତୁ ର
ନାମ ଉେ ଖ କରି ସବର୍ ଦା େମାହର ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି,
6 େଯପରି ତୁ ବି ାସର ସହଭାଗିତା, ଆ ମାନ ୁ ଦିଆଯାଇଥିବା
ସମ ଉ ମ ବିଷୟ ସ ୀୟ ଜ୍ଞାନ ାରା ଖ୍ର ୀ ପକ୍ଷେର
କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ହୁ ଏ। 7କାରଣ, େହ ଭାଇ, ପବିତ୍ର ସାଧୁମାନ ହୃ ଦୟ
ତୁ ାରା ଆ ାସନା ପ୍ର ା େହାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁ େପ୍ର ମରୁ ବହୁ ତ
ଆନ ଓ ଉ ାହ ଲାଭ କଲି।

ଅନୀସି ମ ପାଇଁ ପାଉଲ ଅନୁେରାଧ
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8ଅତଏବଯାହା ଉପଯୁ , େସ ସ େରତୁ କୁ ଆେଦଶ େଦବା
ପାଇଁ ଖ୍ର ୀ େସବକ ରୂ େପଯଦ୍ୟପି େମାହର ସ ୂ ର୍ ସାହସ ଅଛି,
9ତଥାପି ମୁଁ ବୃ ପାଉଲ, େପ୍ର ମ େହତୁ ତୁ କୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି,
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ନିମେ ବ ର୍ ମାନ ବ ୀ େଯ ମୁଁ, 10 େମାହର ଏପରି
ବ ନ ଅବ ାେର େମାହର ଆି କ ବ ଅନୀସି ମ ନିମେ ତୁ କୁ
ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି: 11 େସ ପୂବର୍ େର ତୁ ନିମେ ଅକମର୍ ଣ୍ୟ ଥିଲା,
କି ୁ ଏେବ ତୁ ର ଓ େମାହର ଉଭୟ ର ଉପକାରୀ େହାଇଅଛି,
12େସତେମାହରହୃ ଦୟ ରୂ ପ; ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁ ନିକଟକୁ େଫରାଇ
ପଠାଉଅଛି। 13 ସୁସମାଚାର ନିମେ ବ ନ ଅବ ାେର ତାହାକୁ
ତୁ ାନେର େମାହର େସବା କରିବା ପାଇଁ ପାଖେର ରଖିବାକୁ
େମାହର ମନ େହଉଥିଲା, 14 କି ୁ ତୁ ର ସ ତି ନ େନଇ ମୁଁ
କିଛି କରିବାକୁ ଇ ା କଲି ନାହିଁ, େଯପରି ତୁ ର ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ
ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାେର କଲା ପରି ନ େହାଇ ମନେର େହବ।
15କାରଣ େହାଇପାେର, େଯପରି ତୁ େ ତାହାକୁ ଆଉ ଦାସ ରୂ େପ
ନ ପାଇ ବରଂ ଦାସଠାରୁ େଶ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଜେଣ ପି୍ର ୟ ଭ୍ର ାତା ରୂ େପ
ଅନ କାଳ ପାଇ ପାର, ଏଥିପାଇଁ େସ କିଛି କାଳ ନିମେ ତୁ ଠାରୁ
ଅ ର େହାଇଥିଲା; 16 ବିେଶଷ ଭାବେର େସ େମାହର ଜେଣ ପି୍ର ୟ
ଭାଇ, ଅତଏବ, ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେର େସ ତୁ ଓ
େମା ପ୍ର ତି େକେତ ଅଧିକ ପି୍ର ୟ ନ େହବ। 17ଏଣୁ ଯଦି ତୁ େ େମାେତ
ଜେଣ ସହଭାଗୀ େବାଲି ମେନ କର, ତାହାେହେଲ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ
କଲା ପରି ତାହାକୁ ଗ୍ର ହଣ କର। 18 ଯଦି େସ ତୁ ପ୍ର ତି େକୗଣସି
ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ କି ା ତୁ ଠାେର ଋଣୀ େହାଇଥାଏ, େତେବ ତାହା
େମାʼ ହିସାବେର େଲଖିରଖ; 19 ମୁଁ ପାଉଲ ହ େର ଏହା େଲଖି
େଦଉଅଛି, ମୁଁ ତାହା ପରିେଶାଧ କରିବି। ତୁ େ ନିେଜ େଯ େମାʼ
ନିକଟେରଋଣୀ,ଏ ବିଷୟେର ମୁଁଆଉକହିବାକୁ ଇ ା କରୁ ନାହିଁ।
20 ହଁ, ଭାଇ, ପ୍ର ଭୁ ସହଭାଗିତାେର ତୁ ାରା େମାହର ଲାଭ
େହଉ, ଖ୍ର ୀ ଠାେର େମାହର ହୃ ଦୟକୁ ଆ ାସନା ଦିଅ। 21ତୁ ର
ଆଜ୍ଞାବହତାେର େମାହର ବି ାସ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁ କୁ େଲଖୁଅଛି; ମୁଁ
ଜାେଣ େଯ, ମୁଁ ଯାହା କହୁ ଅଛି,ତୁ େ ତାʼଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କରିବ।
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22େସଥି ସେ ସେ େମାହରରହିବା ାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କରି ରଖ,
କାରଣ ତୁ ମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ାରା ତୁ େ ମାେନ େଯ େମାେତ େଫରି
ପାଇବ, ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରୁ ଅଛି।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
23 ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େହତୁ େମାହର ସହବ ୀ ଏପାଫ୍ର ା 24 ଏବଂ

େମାହର ସହକମର୍ ୀମାେନ େଯ ମାକର୍ , ଆରି ାଖର୍ , ଦୀମା ଓ ଲୂକ,
ତୁ କୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 25ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ଆ ାର ସହବ ର୍ ୀ େହଉ। ଆେମନ୍।
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