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पौलाचे �फलेमोनाला पत्र
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पौल, जो येशू �ख्र�तां साठ� कैदी (बं �द�त) आहे, आ�ण आमचा भाऊ तीम�य यातफेर् , आमचा �प्रय भाऊ व सहकमीर्
�फलेमोना, 2 आ�ण आमची �प्रय बहीण आ�फया व अ�खर्�प तसेच सहफौजी व तु�या घरात असणा�या चचर्ला,
3
�वगीर्क �पता परमे�र व आपले �वामी येशू मशीहा यां �याकडू न (पासू न) कृपा व शां �त असो.
4
आप�या प्राथर्नां म�ये, तुझ� आठवण करताना मी नेहमी आप�या परमे�र बाअपराध्रत आभार व उपकार�तु�त प्रगट
करीत असतो. 5 येशू व येशूंनी मु�� �दले�या सवर् �व�ासींशी, तु�या प्रेमपू णर् �यवहारा�वषयी मी ऐकतो क� कशा प्रकारे
तू �यां �यावर प्रेम करतो व �यां �याप्रत �व�ास बाळगतोस. 6 तुमचे �ख्र�त येशूंबरोबरचे जे नाते आहे, �या पिरणामी हरेक
उ�म गो� जी तु�हाम�ये आहे, आ�ण �या�वषयीची ओळख व जाणीव झा�यामुळे तुझा �व�ास जो तू दुस�यां ना कळू
देतो व �या इतरां बरोबर सामाईक (सहभागी) असतो, ते तुझे �व�वासाचे सहभागीपण, प्रभावीपणे (हवा असलेला हेतू)
�क्रयाशील होवो, 7 कारण मा�या लाड�या �फलेमोना, मा�या बं धो, मी तु�या प्रेमापायी खू प सुखावलो आ�ण शां �तने व
समाधानाने तृ� झालो, ते अशासाठ� क� तु�याद्वारे �ख्र�ती �व�ां सींचे मन ताजीतवानी (तजेला �दला) झाली आहेत.
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जे काही बरोबर (यशायो�य) आहे, मला �या�वषयीची आ�ा दे�याची �हं मत �ख्र�तां ठायी असली तरीही, 9 केवळ
प्रेमाखातर मज (मी जो) �हाता�या पौलास, जो आता �ख्र�त येशूंचा कैदी (�यासाठ�) आहे, �हणू न मला आणखी अ�धक
बरोबर वाटले, क� मी माझे �नवेदन प्रेमपू वर्क करावे. 10 माझा मुलगा अने�सम, �या�यासाठ� मी तुरूंगातच आ�या��मक
बाप झालो आहे, �या मा�या आ��मक लेका�वषयी मी ही �वनं ती करतो आहे. 11 यापू वीर् तो तु�यासाठ� उपयोगी
न�हता, परं त,ु आता तो मा�या व तु�यासाठ�ही उपयोगी आहे.
12
�याला मी तु�याकडे परत पाठ�वलेले आहे, �हणू न �वनं ती आहे क� मी केला तसा जणू काही (मा�या
हृदयासारखाच) तू ही �याचा �वीकार करावास. 13 माझ� इ�छा तर अशी होती, क� मीच �याला मा�या कामासाठ�,
मा�याजवळ ठे वून �यावे, यासाठ�च क� आनं दाची वातार् गाज�व�यासाठ�, तु�याऐवजी (�थानी), �याने माझे साहा�य
करावे, 14 परं त,ु तसे होते तरीही, तु�या स��यावाचू न मला काहीही करावयाचे नाहीये, ते फ� अशासाठ� क� तुझे
ु ार �हावे. 15 कदा�चत याच
उ�म कायर् (सेवा) जोरजबरद�तीने (दबावाने) होऊ नये, परं त,ु तु�या �वतः�या इ�छे नस
कारणा�तव �याने तुला थोड�या समयासाठ� सोडले (वेगळे होणे) असावे, जेणक
े रून तू �याला नेहमी, नेहमीसाठ�
16
�वीकारावे. मात्र, आता एखाद्या गुलामाप्रमाणे न�हे, तर सेवकाहू न श्रे� असणा�या एखाद्या भावाप्रमाणे तू �याचा
�वीकार करावास, ते देखील खास मा�यासाठ�, खरे पाहाता �फलेमोना, तु�याकिरता तर तो �याहू नही श्रे� (लाडका
बं धू) असावा.
17
या�तव, जर तू मला तुझा भागीदार (सोबतीचा) मानतोस, तर मग जसा तू मला �वीकारतोस, तसाच �याचाही
�वीकार कर. 18 �याने तुझे काही नुकसान केले अस�यास वा �या�यावर काही काजर् (उसनवारी) असेल, तर ते मा�या
नां वे �लहू न दे. 19 मी पौल, मा�या �वतः�या हाताने असे �लहीतो आहे क� मी सवर् काही (कजर्) परत करेन (फेडे न).
�फलेमोना, आता मी तुला असे सां ग�याची गरज नाहीच मुळ�, क� माझे कजर् जे तु�यावर (खाती �ल�हलेल)े आहे, ते
कजर् (उसनवारी) तू च आहेस. 20 होय, बं धो, तु�यासाठ� मी �ख्र�त येशूंत आनं दी आहे. पहा, प्रभू ठायी (कृपाकरून) माझे
मन ताजेतवाने (तजेला) कर. 21 तु�या आ�ापालनावर मला शं का न�हे, तर पू णर् भरं वसा आहे, �हणू न आता मी तुला
�लहीतो आहे, याची पू णर् जाणीव बाळगू न, क� मी जे काही �हणतो आहे, �याहू न अ�धक तू करशीलच.
22
मा�याकिरता राह�याची जागा (थां ब�याचे �थान) तयार कर, तशी �यव�थाच कर, कारण मला भरं वसा (खात्री)
आहे, क� तुम�या प्राथर्नां द्वारे, मी तु�हां स �दला जाईनच, अथार्त माझे येणे तुम�याकडे न�� होईल.
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�ख्र�त येशूंत माझा कैदी-�मत्र, एपफ्रस तुला सलाम सां गतो आहे. 24 माझा सोबती (सहकमीर्) माकर्, अिर�ताखर्,
देमास व लू क यां चाही तुला सलाम.
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मशीहा येशूंची कृपा तुम�या आ��याबरोबर असो. होय, असेच होवो.
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