ફલેમોન વહાલા સહકાયકર
ફાધર વગ સ પોલ
સંત પાઉલ તરફથી યિક્તગત પત્ર મેળવનાર યિક્ત તરીકે િફલેમોન નવા કરારમાં ખ ૂબ જાણીતુ ં પાત્ર છે .
વળી, અંગત યિક્તને અંગત બાબત અંગે લખેલો પાઉલનો એકમાત્ર પત્ર છે િફલેમોના પર પાઉલનો પત્ર.
એ પત્ર બાઈબલનાં અિધકૃત પુ તકોમાં થાન પા યો છે . એમાં ફક્ત ૨૫ કડીઓ છે .
િફલેમોન કલો સાના ધમર્સઘ
ં નો અગ્રણી સ ય હતો. ધનવાન હતો. ઓનેિસમસનામે તેનો એક ગુલામ હતો.
ઓનેિસમસ પોતાના માિલક પાસેથી ભાગી ગયો હતો. કદાચ તેણે માિલકના ઘરમાં ચોરી પણ કરી હશે.
પાઉલ લખે છે , અને જો એણે તારું કાંઈ નુકસાન કયુર્ં હોય અથવા એની પાસે તારું કાંઈ લેણ ુ ં હોય, તો તે મારે
ખાતે ઉધાર

(િફલેમોન ૧૮).

આશરાની શોધમાં િફલેમોન પાઉલ પાસે પહ ચી જાય છે . પાઉલે કારાવાસમાંથી લખેલા આ પત્રથી માની
શકાય છે કે િફલેમોન પાઉલના એફેસેસ કે રોમના કારાવામાં એમના સંપકર્ માં આ યો હશે.
પાઉલ પત્રની શ આતમાં િફલેમોનને અમારા વહાલા સહકાયર્કર િફલેમોન રહીને સંબોધે છે . એ જ
અિબવાદમાં પાઉલે અમારી ધમર્ભાિગની આિફયા, અને ધમર્સગ્ર
ં ામમાં અમારા સાથી આિખર્પસ નો પણ
ઉ લેખ કય છે (િફલેમોન ૧). બાઈબલના પંિડતો માને છે બંને પાત્રો આિફયા અને આિખર્ સ યથાક્રમે
િફલેમોનની પ ની અને દીકરો હશે.
પત્રની બીજી કડીમાં પાઉલે િફલેમોનના ઘરમાં િનયિમત મળતા ધમર્સઘ
ં નો પણ ઉ લેખ કય છે . એથી માની
ં માં િફલેમોને એક ખ ૂબ જાણીતા અને આદરણીય યિક્ત હશે.
શકાય છે કે કલો સાના ધમર્સઘ
પાઉલે ઓનેિસમસ વતી એક અંગત માગણીથી િફલેમોન પર યિકગત પત્ર લખ્યો છે . પાઉલના સંપકર્ માં
આવીને ઓનેિસમસ િખ્ર તી બ યા, એટલે પાઉલ લખે છે . કારાવાસ દરિમયાન મને પ્રા ત થયેલા પુત્રની
બાબતમાં, એટલે કે ઓનેિસમસની બાબતમાં તને િવનંતી કરું

ં (િફલેમોન ૧૦).

ઘણુખ
ં રું ઓનેિસમસ પોતાના માિલક િફલેમોનની સેવામાં હતા યારે પાઉલ િવશે જા યુ ં હશે, એટલે તેઓ
િફલેમોનને યાંથી ભાગી ગયા યારે પાઉલને શોધીશોધીને કારાવાસમાં જઈને મ યા હશે અને ઘમાં કેદી
રહેલા પાઉલની સેવામાં પોતાની જાતને સ પી હશે.
આમ, પાઉલની સેવામાં રહેતા િફલેમોન ઈસુના િશ ય બ યા હશે અને તેમને એક પુખ્ત યિક્ત તરીકેન ુ ં

ગૌરવ સમજાયુ ં હશે. એમના આ િવકાસથી પાઉલે કારાવાસ દરિમયાન મને પ્રા ત થયેલો પુત્ર તરીકે
િફલેમોનનો વીકાર કય હશે.
િફલેમોન પ્ર યેના પત્રમાં પાઉલ અને ઓનેિસમસ વ ચેનાં પ્રેમ અને મમતા પ્રગટ થાય છે . હવે પાઉલ ઇ છે
છે કે સેવા, પ્રેમ તથા મમતા િફલેમોન અને ઓનેિસમસ વ ચે થાય.
એટલે પાઉલ લખે છે , હુ ં એને તારી પાસે મોકલું

ં બ કે, મારું કાળજુ ં જ મોકલું

ં (િફલેમોન ૧૨). પછી

આગળ ઉમેરે છે , પણ હવે ગુલામ તરીકે નિહ, પણ ગુલામ કરતાં અનેકગણા ચિડયાતા પમાં વહાલા ભાઈ
તરીકે મને તો એ ખ ૂબ જ વહાલો છે , તો તને તો એ માનવ તરીકે અને પ્રભુના ભક્ત તરીકે બંને રીતે કેટલોય
વધુ વહાલો હોવો જોઈએ (િફલેમોન ૧૬).
એ જમાનામાં ભાગી ગયેલા ગુલામને મ ૃ યુની િશક્ષા થતી. પાઉલને એની ખબર છે . એટલે તેઓ િફલેમોનને
આજીજીભરી અરજી કરે છે કે એનો ગુનો માફ કરીને િફલેમોન એને એક વહાલા ભાઈ અને પ્રભુના ભક્ત
તરીકે અપનાવે છે .
પાઉલને ખાતરી છે કે ઓનેિસમસ વતી કરે લી ભલામણ મુજબ એને આવકારવામાં આવશે. એટલે પોતાના
પત્રને અંતે પાઉલ લખે છે , તુ ં મારું ક ું કરશે એવી ખાતરીથી હુ ં લખું
એ હુ ં જાણુ ં

.ં મારા ક ાં કરતાં પણ તુ ં વધુ કરશે

ં (િફલેમોન ૨૧).

િફલેમોન પરનો પત્ર પાઉલના ઓનેિસમસ તથા િફલેમોન પ્ર યેના પ્રેમ અને મમતાનો અજોડ પત્ર છે . એમાં
પ્ર ો ઉકેલવા અને િફલેમોન અને ઓનેિસમસ વ ચે ત ૂટેલાં સંબધ
ં ો ફરી જોડવીની કાયર્કુશળતા જોઈ શકાય
છે .
બાઈબલના પંિડત રોના ડ બ્રાઉનિરગે પાઉલના િફલેમોન પરના પત્રને ગુલામોની સંપ ૂણર્ મુિક્તનુ ં એક
સીમાિચ

તરીકે ઓળખા યો છે . તેઓ હસ
ૂ હુ ધ ય ૂ ટે ટામે ટ માં લકે છે કે, આ પત્ર ગુલામોની સંપ ૂણર્ મુિક્ત

તરફના ર તામાં એક સીમાિચ

છે . એમાં ગુલામો સાથે ભાઈ તરીકે વતર્વ ુ ં જોઈએ િખ્ર તી માિલક અને

ગુલામ બંને ઈસુ િખ્ર તના સેવકો છે અને આ યાિ મક રીતે બધા માણસો સરખા છે આ િસ ધાંત આખે
અિનવાયર્ પણે ગુલામીની પ િત અને ગુલામીના આવરણનો નાશ કરશે (પ ૃ. ૨૧૨).
િફલેમોને પોતાના આ પત્રને સાચવી રાખ્યો છે એ હકીક્ત આપણને માટે પુરવાર કરે છે તેઓ પાતાના
ભાગેડુ ગુલામ ઓનેિસમસને માફી આપી પ્રેમ અને મમતાથી આવકારે છે અને એને ઈસુ િખ્ર તમાં એક ભાઈ
તરીકે અપનાવે છે .
આખરે િફલેમોન અને ઓનેિસમસને શુ ં થયુ ં છે એની આપણને ખબર નથી. પરં ત ુ પરં પરાગત મા યતાઓ

જણાવે છે કે િફલેમોન અને એમની પ ની આિફયા કલો સામાં શહીદ થયા છે અને ઓનેિસમસ એફેસસના
ધમર્સઘ
ં માં ધમાર્ યક્ષ બ યા છે

