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સતં પાઉલ તરફથી યિક્તગત પત્ર મેળવનાર યિક્ત તરીકે િફલેમોન નવા કરારમા ંખબૂ જાણીત ુ ંપાત્ર છે. 
વળી, અંગત યિક્તને અંગત બાબત અંગે લખેલો પાઉલનો એકમાત્ર પત્ર છે િફલેમોના પર પાઉલનો પત્ર. 
એ પત્ર બાઈબલના ંઅિધકૃત પુ તકોમા ં થાન પા યો છે. એમા ંફક્ત ૨૫ કડીઓ છે. 

િફલેમોન કલો સાના ધમર્સઘંનો અગ્રણી સ ય હતો. ધનવાન હતો. ઓનેિસમસનામે તેનો એક ગલુામ હતો.
ઓનેિસમસ પોતાના માિલક પાસેથી ભાગી ગયો હતો. કદાચ તેણે માિલકના ઘરમા ંચોરી પણ કરી હશે. 
પાઉલ લખે છે, અને જો એણે તારંુ કાઈં નકુસાન કયુર્ં હોય અથવા એની પાસે તારંુ કાઈં લેણુ ંહોય, તો તે મારે 
ખાતે ઉધાર  (િફલેમોન ૧૮). 

આશરાની શોધમા ં િફલેમોન પાઉલ પાસે પહ ચી જાય છે. પાઉલે કારાવાસમાથંી લખેલા આ પત્રથી માની
શકાય છે કે િફલેમોન પાઉલના એફેસેસ કે રોમના કારાવામા ંએમના સપંકર્મા ંઆ યો હશે. 

પાઉલ પત્રની શ આતમા ં િફલેમોનને અમારા વહાલા સહકાયર્કર િફલેમોન રહીને સબંોધે છે. એ જ
અિબવાદમા ં પાઉલે અમારી ધમર્ભાિગની આિફયા, અને ધમર્સગં્રામમા ં અમારા સાથી આિખર્પસ નો પણ 
ઉ લેખ કય  છે (િફલેમોન ૧). બાઈબલના પિંડતો માને છે બનેં પાત્રો આિફયા અને આિખર્ સ યથાક્રમે 
િફલેમોનની પ ની અને દીકરો હશે. 

પત્રની બીજી કડીમા ંપાઉલે િફલેમોનના ઘરમા ંિનયિમત મળતા ધમર્સઘંનો પણ ઉ લેખ કય  છે. એથી માની 
શકાય છે કે કલો સાના ધમર્સઘંમા ંિફલેમોને એક ખબૂ જાણીતા અને આદરણીય યિક્ત હશે. 

પાઉલે ઓનેિસમસ વતી એક અંગત માગણીથી િફલેમોન પર યિકગત પત્ર લખ્યો છે. પાઉલના સપંકર્માં
આવીને ઓનેિસમસ િખ્ર તી બ યા, એટલે પાઉલ લખે છે. કારાવાસ દરિમયાન મને પ્રા ત થયેલા પતુ્રની
બાબતમા,ં એટલે કે ઓનેિસમસની બાબતમા ંતને િવનતંી કરંુ  ં(િફલેમોન ૧૦). 

ઘણુખંરંુ ઓનેિસમસ પોતાના માિલક િફલેમોનની સેવામા ં હતા યારે પાઉલ િવશે જા યુ ં હશે, એટલે તેઓ 
િફલેમોનને યાથંી ભાગી ગયા યારે પાઉલને શોધીશોધીને કારાવાસમા ંજઈને મ યા હશે અને ઘમા ં કેદી 
રહલેા પાઉલની સેવામા ંપોતાની જાતને સ પી હશે. 

આમ, પાઉલની સેવામા ંરહતેા િફલેમોન ઈસનુા િશ ય બ યા હશે અને તેમને એક પખુ્ત યિક્ત તરીકેનું



ગૌરવ સમજાયુ ં હશે. એમના આ િવકાસથી પાઉલે કારાવાસ દરિમયાન મને પ્રા ત થયેલો પતુ્ર તરીકે 
િફલેમોનનો વીકાર કય  હશે. 

િફલેમોન પ્ર યેના પત્રમા ંપાઉલ અને ઓનેિસમસ વ ચેના ંપે્રમ અને મમતા પ્રગટ થાય છે. હવે પાઉલ ઇ છે 
છે કે સેવા, પે્રમ તથા મમતા િફલેમોન અને ઓનેિસમસ વ ચે થાય. 

એટલે પાઉલ લખે છે, હુ ંએને તારી પાસે મોકલુ ં  ંબ કે, મારંુ કાળજુ ંજ મોકલુ ં  ં (િફલેમોન ૧૨). પછી 
આગળ ઉમેરે છે, પણ હવે ગલુામ તરીકે નિહ, પણ ગલુામ કરતા ંઅનેકગણા ચિડયાતા પમા ંવહાલા ભાઈ 
તરીકે મને તો એ ખબૂ જ વહાલો છે, તો તને તો એ માનવ તરીકે અને પ્રભનુા ભક્ત તરીકે બનેં રીતે કેટલોય 
વધ ુવહાલો હોવો જોઈએ (િફલેમોન ૧૬). 

એ જમાનામા ંભાગી ગયેલા ગલુામને મ ૃ યનુી િશક્ષા થતી. પાઉલને એની ખબર છે. એટલે તેઓ િફલેમોનને 
આજીજીભરી અરજી કરે છે કે એનો ગનુો માફ કરીને િફલેમોન એને એક વહાલા ભાઈ અને પ્રભનુા ભક્ત 
તરીકે અપનાવે છે. 

પાઉલને ખાતરી છે કે ઓનેિસમસ વતી કરેલી ભલામણ મજુબ એને આવકારવામા ંઆવશે. એટલે પોતાના 
પત્રને અંતે પાઉલ લખે છે, તુ ંમારંુ ક ુ ંકરશે એવી ખાતરીથી હુ ંલખુ ં .ં મારા ક ા ંકરતા ંપણ તુ ંવધ ુકરશે 
એ હુ ંજાણુ ં  ં(િફલેમોન ૨૧). 

િફલેમોન પરનો પત્ર પાઉલના ઓનેિસમસ તથા િફલેમોન પ્ર યેના પે્રમ અને મમતાનો અજોડ પત્ર છે. એમા ં
પ્ર ો ઉકેલવા અને િફલેમોન અને ઓનેિસમસ વ ચે તટેૂલા ંસબંધંો ફરી જોડવીની કાયર્કુશળતા જોઈ શકાય 
છે. 

બાઈબલના પિંડત રોના ડ બ્રાઉનિરગે પાઉલના િફલેમોન પરના પત્રને ગલુામોની સપંણૂર્ મિુક્તનુ ંએક 
સીમાિચ  તરીકે ઓળખા યો છે. તેઓ હસૂ હ ુધ ય ૂટે ટામે ટ મા ંલકે છે કે, આ પત્ર ગલુામોની સપંણૂર્ મિુક્ત 
તરફના ર તામા ંએક સીમાિચ  છે. એમા ંગલુામો સાથે ભાઈ તરીકે વતર્વુ ંજોઈએ િખ્ર તી માિલક અને
ગલુામ બનેં ઈસ ુ િખ્ર તના સેવકો છે અને આ યાિ મક રીતે બધા માણસો સરખા છે આ િસ ધાતં આખે 
અિનવાયર્ પણે ગલુામીની પ િત અને ગલુામીના આવરણનો નાશ કરશે (પ.ૃ ૨૧૨). 

િફલેમોને પોતાના આ પત્રને સાચવી રાખ્યો છે એ હકીક્ત આપણને માટે પરુવાર કરે છે તેઓ પાતાના
ભાગેડુ ગલુામ ઓનેિસમસને માફી આપી પે્રમ અને મમતાથી આવકારે છે અને એને ઈસ ુિખ્ર તમા ંએક ભાઈ 
તરીકે અપનાવે છે. 

આખરે િફલેમોન અને ઓનેિસમસને શુ ંથયુ ં છે એની આપણને ખબર નથી. પરંત ુપરંપરાગત મા યતાઓ 



જણાવે છે કે િફલેમોન અને એમની પ ની આિફયા કલો સામા ંશહીદ થયા છે અને ઓનેિસમસ એફેસસના 
ધમર્સઘંમા ંધમાર્ યક્ષ બ યા છે 

 


