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ఉపల దాా తము 

మనలో చాలామంది ఒక్ సేిహితయడు మనక్ు రమణపడియునాిడు అని భావించన సందరాులను 
అనుభవించద ఉంటాము. మనము ఎవరకి నైా ఏదెనైా మలేు చదసయిుండవచుు — ఒక్ బహుమత్ర ఇచుుట 
లేక్ ఒక్ పతిదయక్మ నై రరత్రలో సహాయం చదయుట — తరమవ్ాత మనక్ు ఒక్ సహాయం కావలసిన సమయం 
వచుయుండవచుు. కాబటిర , మనము మన సేి హతియని యొదేక్ు వ్ ళో్ల ఇలా అంటాము, “నీక్ు ఇద ి
చెయాయలని లేదని నాక్ు తలెుసు, అయినను నేను నీ సహాయమును ఉపయోగించుక్ుంటాను. మరియు 
నీవు నాక్ు ఋణపడయిునాివు క్దా.” అనేక్ విధ్ములుగా, అప సతలుడెనై పౌలు ఈ విధ్మ ైన పరిసిాత్రనే 
ఎదురొకనాిడు. అతడు తన సేి హితయడెనై ఫిలేమోను కొరక్ు ఎంతో చదశాడు మరియు ఇపుపడు అతని నుండి 
ఒక్ సహాయమును కోరమచునాిడు. కాబటిర , పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసూత , పౌలు తన కొరక్ు ఎంత చదశాడో 
జఞఞ పక్ము చదశాడు మరయిు అతను చదసని పనికన పతి్రగా మరొక్ వయకనతకన క్నిక్రమును చూపమని 
ఫిలేమోనును కోరాడు. 

పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రకి్లు అను మన పాఠయక్ీమములో ఇద ినాలగవ పాఠము, మరియు దీనికన 
“పౌలు మరయిు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రకి్” అని పేరమ ప టార ము. కొలస్ి సంఘ సభుయడగిా ఉని తన 
సేిహతియడెైన ఫలిేమోనుక్ు పౌలు వ్ాిసని పత్రిక్ను మనము లోతయగా పరశిీల్వంచబో తయనాిము. ఇటవీల 
కరీసుత నందు విశావసముంచన ఫలిేమోను దాసుడెైన ఒనసేిమును చదరముకొనుమని ఫలిేమోనును కోరమతూ, 
పౌలు ఫలిేమోనును ఎలా వినివించుక్ునాిడో ఇందులో మనం చూసాత ము. 

పౌలు మరియు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ మీద మన అధ్యయనము మూడు పధిాన భాగములుగా 
విభాగించబడుతయంది: మొదటగిా, పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ యొక్క నేపథయమును అనేవషదిాే ము. 
ర ండవదగిా, పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ యొక్క ఆక్ృత్ర మరియు విష్యసూచక్ను చూదాే ము. 
మరియు మూడవదగిా, ఈ పత్రిక్ యొక్క ఆధ్ునిక్ అనువరతనమును పరిశీలన చదదాే ము. పౌలు ఫలిేమోనుక్ు 
వ్ాిసిన పత్రకి్ యొక్క నపేథయమును మొదటిగా చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

నపేథయము 

పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ను అతడు వ్ాిసని ఇతర చరెసాల పత్రకి్లతో పల ల్వుతద, ఫలిేమోను 
పత్రకి్ ర ండు విధాలుగా భినిముగా ఉంది. ఒక్ విధ్ంగా, అతడు చరెసాలలో వ్ాిసని పత్రిక్లనిిటలిో ఇది 
చనిదగిా ఉంది. దీనికన పధిాన కారణము ఈ పత్రిక్ కేవలం ఒకే విష్యమును గూరుి సూటగిా 
మాటాో డుతయంది. మరొక్ వ్ పైున, ఈ పత్రిక్ పిధానముగా ఒక్ సంఘమునక్ు లేక్ సంఘ సమూహములక్ు 
గాక్ ఒకే వయకనతకన, అనగా ఫలిేమోనుక్ు వ్ాియబడింది. ఈ కారణము చదత, ఇద ిలోతయగా వయకనతగతమ నైది. దీని 
అరాం ఏమిటంటే ఫలిేమోను మరియు అందులో పాలుప ందని ఇతర వయక్ుత లను మనము ఎంత పరశిీల్వసేత , 
పౌలు  చరుించన సంగతయలను మనము అంతగా తలెుసుక్ుంటాము, ఈ పత్రిక్లోని పౌలు బో ధ్ను అరాం 
చదసుకొనుటక్ు మనము మరింతగా సిదధపడతాము. మరయిు నేట ిమన జీవితాలోో  వ్ాటిని 
అనువరితంచుకోడానికన మరి ఎక్ుకవగా సదిధపడతాము. 

పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ను మూడు విధ్ములుగా విశదీక్రదిాే ము: మొదటిగా, 
ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రకి్లో పౌలు చరిుంచన విష్యములో పిసాత వించబడిన వయక్ుత లను మనం గురితదాే ము. 
ర ండవదగిా, పౌలు ఈ పత్రకి్ను వ్ాియుటక్ు కారణమ ైన సమసయను మనం చూదాే ము. మరయిు 
మూడవదగిా, ఆ సమసయతో పౌలు ఎలా వయవహరించాడో మరయిు దానిని ఎలా మధ్యవరితతవము చదశాడో 
చూదాే ము. ఈ విష్యములో పిసాత వించబడిన వయక్ుత లను గూరిు మొదటగిా చూదాే ము. 

వయక్ుత లు 
పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్లో పలువురమ వయక్ుత లు పసాత వించబడనిారమ, కాని ఫలిేమోనును 

పౌలు అడిగని సహాయములో పితయక్షముగా లేక్ పరపక్షముగా భాగమ యైుని వయక్ుత ల మీద మనము 
దృషిరప డదాము. మొదటిగా, ఫలిేమోనును పరచియం చదదాే ము. ర ండవదగిా, ఫలిేమోను దాసుడెనై 
ఒనసేమిును పరిశీల్వదాే ము. మరియు చవరిగా, ఫలిేమోను మరియు ఒనసేమిు మధ్య జరగిిన సంఘటనలో 
పౌలు వయవహరించనపుపడు సాక్షులుగా పనిచదసని వయక్ుత లను గూరుి పరశిీల్వదాే ము. పౌలు ఈ పత్రకి్ను 
వ్ాిసిన ఫలిేమోను అను వయకనతతో ఆరంభిదాే ము. 

ఫలిేమోను 
ఫిలేమోను యొక్క సవగాీమము పౌలు పత్రకి్లో పిసాత వించబడలేదు. అయితద పౌలు కొలస్ి యులక్ు 

వ్ాిసిన పత్రకి్ నాలగవ అధాయయం తొమిుదవ వచనములో, ఫలిేమోను బానిసయి నై ఒనసేమిు కొలస్ి 
పటరణమునక్ు చెందనివ్ాడు అని సూచంచాడు. అక్కడ పౌలు ఇలా వ్ాిశాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

నముక్మ నై పియిసహో దరమడెనై ఒనసేమిు ... యొదేనుండ ివచునవ్ాడద 
(కొలసియులక్ు 4:9). 

కొలస్ి పత్రిక్ వ్ాిసనిపుపడు ఒనేసమిు తన యజమానుడెనై ఫిలేమోను యొదే ఉనాిడు గనుక్ 
ఫిలేమోను క్ూడా కొలస్ి పటరణములో ఉండయిుండవచుును. కొలస్ి పటరణము, లవ్ొదిక్య మరియు 
హిరాపల ల్వస్ అను పటరణముల సమీపమున ల ైక్స్ లోయలోని  ఒక్ చని పటరణముగా ఉంద.ి ల ైక్స్ లోయ 
ఆసయిాలోని రపమా పాింతములోని ఫ్ుై గయి పాింతములో ఉంది, దీనిని ఆధ్ునిక్ కాలంలో చని ఆసయిా 
అని పిలుసాత రమ. 

కొలస్ి పటరణములో ఇతర విశావసులక్ు పరచిరయ చదయుటలో ఫిలేమోను చాలా చురమక్ుగా ఉనిటటో  
క్నిపిసాత డు. ఉదాహరణక్ు, ఫలిేమోను 7లో, ఫలిేమోను ఇతర విశావసుల యొక్క హృదయాలక్ు ఆనందము 
క్లుగజశేాడు అని పౌలు మాటాో డాడు. పౌలు ఫలిేమోనును చాలా ఉనితముగా భావించాడు గనుక్ 17వ 
వచనములో ఫలిేమోనును సువ్ారత పరచిరయలో తన భాగసావమిగా గురితంచాడు. మరయిు 2వ వచనములో 
ఫిలేమోనును సాా నిక్ సంఘముక్ు అత్రధదయుడుగా క్ూడా గురితంచాడు. అంతదగాక్, ఫలిేమోను పౌలుతో 
ముఖ్యమ ైన చరతిిను క్ూడా పంచుక్ునాిడు అనిపసిుత ంది, అది వ్ారి మధ్య ఒక్ బలమ నై బంధ్మును 
ఏరాపటట చదసింది. ఫలిేమోను 19లో పౌలు ఫిలేమోనుక్ు ఇచున జఞఞ పకి్ను పరిశీల్వంచండి: 

నీ ఆతువిష్యములో నీవ్ ేనాక్ు ఋణపడయిునాివు (ఫలిేమోను 19). 

సాధ్యమ ైనంత వరక్ు, ఫిలేమోనును విశావసములోకన నడపిించనది తానే అని పౌలు 
ఉదదేశంచయుండవచుు. అయితద, అతడు వ్ేర ేవిధ్ంగా క్ూడా ఫిలేమోను జీవితమును రక్ించాడు అని 
చెపుపట క్ూడా సాధ్యమే. ఏదదమ ైనపపటికర, ఫలిేమోను పౌలుక్ు చాలా ఋణపడియునాిడు. 

పౌలు చరెసాలలో నుండి విడిపంిచబడాల్వ అని ఫిలేమోను చదసని పాిరానలోను మరియు చెరసాలలో 
నుండ ివిడపిించబడిన తరమవ్ాత ఫిలేమోనుతో బస చదయుటక్ు పౌలు వ్ేసని పణిాళ్లక్లోను వ్ార ియొక్క 
బలమ నై బంధ్మును మనం చూసాత ము. దీనిని గూరిు ఫలిేమోను 22లో పౌలు మాటాో డని మాటలను మనం 
చదువుతాము: 

అంతదకాదు, నీ పాిరానల మూలముగా ననేు నీక్ు అనుగీహంిపబడుదునని 
నిరరక్ంిచుచునాిను గనుక్ నా నిమితతము బస సదిధము చదయుము (ఫలిేమోను 22). 

పౌలుక్ు ఫలిేమోను ఎలా పరచియమ ైయాయడో  బెైబిలు వివరంిచదు. అయితద మనము మునుపట ి
పాఠములలో చూచనటటో గా, పౌలు తన యొక్క ర ండు మరయిు మూడవ మిష్నరర యాతలిలో అతడు 
ఫ్ుై గయిగుండా పయిాణ ంచాడు అని అవి చెబుతాయి. కాని ఇపపటిక ేమనము చూచనటటో గా, ల ైక్స్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

లోయలోని సంఘములతో పౌలుక్ు ప దేగా పరచియం లేదు. కాని, వ్ాసతవమమేిటంటే, పౌలు మరియు 
ఫిలేమోను సేిహితయలు ఎలా అయాయరప మనక్ు తలె్వయదు. కాని వ్ారమ ఒక్రికొక్రమ బాగా తెలుసు అని 
మాతిం నిశుయంగా మనం చపెపగలము. 

ఫిలేమోనును పరచియం చదశాము కాబటిర , మనము పరిగణ ంచవలసని ర ండవ వయకనత ఒనసేమిు, 
అతడు ఫిలేమోను యొక్క బానిస — గరీక్ు భాష్లో డులోస్ (δοῦλος)  — దీనిని “సేవక్ుడు” లేక్ “దాసుడు” 
అని క్ూడా అనువదించవచుు. 

ఒనసేిము 
కొీతత  నిబంధ్నలో మనము బానిసతవమును గూరుి లేక్ బానిసలను గూరిు చదువునపుపడు, 

మనము సాధారణంగా గృహ బానిసతవము అని ఆలోచంచునటటో  ప రపడుతయంటాము. ఇది ఈ మధ్య 
శతాబేములలో ఐరపపా, ఉతతర మరియు దక్ణి అమ రికాలలో ఉనికనలో ఉండదది. విచారక్రముగా, ఈ గృహ 
బానిసతవము నడేు క్ూడా పపించములోని కొనిి భాగములలో కొనసాగుతూనే ఉంది. గృహ 
బానిసతవములో, బానిసలు వ్ారి పసిుత త మరియు భవిష్యత్ పిలోలతో పాటట, ఎలాంటి చటరపరమ నై భదతిలు 
లేక్ుండా కవేలం వసుత వుల వల  అముబడుతయంటారమ మరయిు కొనబడతారమ. అయితద ఫలిేమోను పత్రిక్ను 
గూరిు మరి ఉతతమమ నై అవగాహనను ప ందుటక్ు, మొదటి శతాబేపు రపమా సామాా జయములో క్నీసం 
సిదాధ ంతపరముగాన నైా, మనము బానిసతవము యొక్క సవభావమును దృషిరలో ఉంచుకోవ్ాల్వ. 

మొదట ిశతాబేపు రపమా సామాా జయములో, బానిసతవము లేక్ బానిసలుగా ఉండుట 
సరవసాధారణమ ైన విష్యము. సామాా జయంలోని జనాభాలో మూడువంతయలు పలు రకాల బానిసలుగా 
ఉండదవ్ారమ. బానిసలక్ు సంపనుిలు యజమానులుగా ఉండదవ్ారమ, మరియు వ్ారి సిాత్ర ఎక్ుకవగా వ్ార ి
యజమానుల యొక్క సామాజిక్ సిాత్ర మీద ఆధారపడి ఉండదది. కొందరమ రపమా బానిసలు నిరక్షరాసుయలు 
మరియు అలపసాా యి పనులను చదసవే్ారమ, అయితద మరకిొందరమ అక్షరాసుయలుగా, కొందరమ ఉనిత 
చదువులు చదవిినవ్ారగిా ఉండి, తమ విదయక్ు అనుగుణంగా పనిచదసేవ్ారమ. వ్ారమ గృహ నిరావహక్ులు, 
అకౌంటెంటటో , శక్షక్ులు, లేదా అనకే్ ఇతర పనులను చదసవే్ారమ. 

సాధ్రణంగా బానిసలుగా ఉండుటక్ంటే సవతంతయిలుగా ఉండుట మలే ైనపపటకిర, రపమా సామాా జయములో 
నిరాశీయులుగా ఉని చాలామంది పదేవ్ారమ తమ అనుదని ఆహారము మరయిు ఆశయీము కొరక్ు 
తముునుతాము సవచఛందంగా బానిసతావనికన అపపగించుక్ునేవ్ారని గమనించుట చాలా అవసరము. 
మరియు ఆదమి సంఘములో, కొందరమ క ైసైతవులు రపగులు మరియు పేదల కొరక్ు ధ్నమును 
పల గుచదయుటక్ు  తముునుతాము బానిసలుగా అముుక్ునవే్ారని ఆదిమ సంఘములో బెైబిలు వ్ లుపల 
ఉని ఇతర చారిత్రకి్ రికారమ్ ల దావరా మనక్ు తలెుసు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

సాధారణంగా మాటాో డతిద, యజమానులక్ు తమ బానిసల మీద ఉని హక్ుకలు నిరిేష్రమ నైవి కావు 
అని తెలుసుకొనుట క్ూడా చాలా పాిముఖ్యమ ైయునిది. బానిసలు, తమ స ంత ధ్నమును 
క్ల్వగియుండుటక్ు మరియు ఆసుత లను క్ూడబెటటర కొనుటక్ు రపమా చటరము అనుమత్ర ఇచుంది. వ్ారమ తమ 
యజమానుల నుండి సావతంతియమును కొనుగపలు చదసుకొని, తమ స ంత బానిసలను క్ల్వగయిుండు 
అవకాశము క్ూడా ఉండనిది. మరియు ఈ హక్ుకలు మాతమిే కాక్ుండా, చాలామంది బానిసలు విడుదల 
చదయబడా్ రమ, అనగా, ఈ ఆచారము చటరములో ఇవవబడనపపటకిర క్ూడా ముప పై సంవతిరములు వచున 
తరమవ్ాత వ్ారమ సావతంతియము ప ందారమ. 

పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాి సని పత్రకి్ను నిజముగా అరాము చదసుకొనుటక్ు, రపమా 
పపించములో బానిసతవము ఎలా ఉండదదో  మనము సరగిా అరాము చదసుకోవ్ాల్వ. 
ఎందుక్ంట ేబానిసతవమును గూరుి మనము క్ల్వగయిుని ఆధ్ునిక్ అవగాహన 
రపమాలో ఉండని బానిసతవము క్ంట ేభినిమ నైదగిా ఉనిద.ి అమ రకిా పౌర 
యుదధమునక్ు ముందు దక్ణి అమ రకిా పాింతములలో మనుగడలో ఉండని 
బానిసతవము దావరా మన అవగాహన ఎక్ుకవగా పభిావితము చదయబడయిునిద,ి 
దానిలో మరొక్ దదశమునక్ు చంెదని పజిలను వ్ార ిగృహముల నుండ ి
ఈడుుకొనివచు, క్ుటటంబముల నుండ ిదూరము చదస,ి ఘోరమ నై, దయనీయమ నై 
జీవితములు జీవించుటక్ు అమిువ్సేవే్ారమ... అయితద రపమా సంసకృత్రలో, చాలాసారమో  
క్ుటటంబములో బానిసలు విదయనభయసంిచనవ్ారగిా ఉండదవ్ారమ కాబటిర , బానిసతవము 
చాలా భినిముగా ఉండదద.ి వ్ారకిన క్ుటటంబములో అధకిారము మరయిు బాధ్యత 
ఉండదవి. మనము బానిసతవమును గూరుి చదయు ఆలోచనక్ు భినిముగా వ్ార ి
జీవితము ఉండదద.ి మరయిు చాలాసారమో  పజిలు ఒక్ గృహమును ప ందుకొని, బతి్రకన 
బటరక్టటర టక్ు తమను తాము సవచుంధ్ముగా బానిసతవమునక్ు 
అపపగంిచుక్ునవే్ారమ. అంతదగాక్, రపమా సామాా జయములోని పజిలక్ు బానిసతవము 
నుండ ిసావతంతయిమును ప ందుట చాలా సులుభంగా ఉండదద ి— వ్ారమ అలా 
చదసయిుండవచుు. 

— డా. డాన్ లఖీఖ్ 

ఒనసేమిు ఫలిేమోను యొక్క దాసుడుగా ఉని కారణమును బటిర , అతడు ఫలిేమోను ఇంటలిో 
సభుయడిగా ఉనాిడు. అయితద అతని యజమానుడివల  కాక్ుండా, ఒనసేిము విశావసి కాదు, క్నీసం ఆరంభ 
విశావసి క్ూడా కాదు. ఏదో  ఒక్ కారణమును బటిర , ఒనసేిము ఫిలేమోను గృహమును విడచివ్ ళో్ల, పౌలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

సహాయమును కోరాడు. మరయిు అప సతలుడు అతనిని కరీసుత నందు విశావసములోనికన నడపిించ, అతనిని 
గాఢముగా పేిమించాడు. ఫలిేమోను 10-12లో ఈ విధ్ంగా వ్ాిసూత  ఒనసేిము యి డల తనక్ుని పేమిను 
పౌలు వయక్తపరచాడు: 

నా బంధ్క్ములలో ననేు క్నిన నా క్ుమారమడగు ఒనసేమిు కోసరము నినుి 
వ్డేుకొనుచునాిను ... నా పాిణము వంటవి్ాడెనై...నాక్ును....పియి సహో దరమడు 
(ఫలిేమోను 10-12). 

పౌలు ఒనసేిమును తన “క్ుమారమడు”గా సూచంచాడు ఎందుక్ంటే కరసీుత యందు విశావసములోకన 
అతనిని నడపిించాడు మరియు అతడు అతని యి డల తండిి పేిమను చూపించాడు. 

ఫిలేమోను మరయిు ఒనేసమిుతో పాటట, ఫలిేమోనుక్ు అతడు చదయుచుని నివ్దేనలో అతనికన 
సహాయక్రముగా ఉండవచుు అని అతడు ఎంచన కొనిి సుపరచితమ ైన సాక్షుల పరోేను క్ూడా పౌలు 
పిసాత వించాడు. ఆ కొలస్ి విశావసులు ఎవరనగా అపిీయ, అరిిపుప మరయిు ఎపఫ్ాి, వీరమ ఫిలేమోనుతో 
అనుబంధ్ము క్ల్వగయిుండనివ్ారమ. 

సాక్షులు 
ఫిలేమోను 1-2లో క్నిపించద పరిచయములో అపిీ య మరయిు అరిపిుపను గూరుి పౌలు 

పిసాత వించాడు. అక్కడ పౌలు ఏమి వ్ాిశాడో వినండి: 

మా పియిుడును జతపనివ్ాడున నై ఫలిేమోనుక్ును మన సహో దరయిి నై 
అపిీ యక్ును, తోడ ియోధ్ుడెనై అరిిపుపనక్ును, నీ యింట ఉని సంఘమునక్ును 
(ఫలిేమోను 1-2). 

అపిీ యను పౌలు యొక్క “సహో దరి”గా పిసాత వించుట ఆమ  ఒక్ విశావస ిఅని సూచసుత ంది. అయితద 
ఆమ  ఇతర సంఘసుత ల క్ంట ేపితదయక్ముగా పిసాత వించబడింద ిగనుక్, ఆమ  ఫలిేమోను ఇంటిలో సభుయరాలు 
కావచుు – బహుశా అతని భారయయి  ైఉండవచుును. అరిపిుప, సాా నిక్ సంఘములోని అత్రధదయుడు 
అయియండవచుు, అయితద ఫిలేమోను ఇంటలిో సంఘము క్ూడుకొనుచుండినటటో  ఈ వచనము చెబుతయంది 
అని క్ూడా మనము అరాము చదసుకోవచుు. ఏదదమ నైపపటకిర, పత్రిక్ యొక్క సవభావమును బటిర చూసేత , 
ఫిలేమోను గృహములో భాగముగానో లేదా సాా నిక్ సంఘ కాపరగిానో ఫిలేమోను మీద కొంత పిభావము 
చూపని వయకనతగా అతడు పరేొకనబడా్ డు. 

ఎపఫ్ాి విష్యానికొసేత , కొలస్ి పటరణములోని సంఘమును సాా పించంది అతడద అని మునుపటి 
పాఠముల నుండి మనం జఞఞ పక్ం చదసుక్ుంటాము. ల ైక్స్ లోయలోని సంఘములు చెరసాలలోనుని పౌలుక్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పరచిరయ చదయుటక్ు పంపించనది క్ూడా ఇతడద. ఆ సమయంలో అతడు పౌలుతో ఉనాిడు గనుక్, కొలస్ిలో 
సాా నిక్ సవేక్ునిగా పనిచదయలేక్పల యాడు. అయితద సంఘములో అతనిక్ుని హో దాను బటిర అతని 
అభిపాియము పతిదయక్ంగా గురితంచబడింది. కాబటిర , ఎపఫ్ాి నుండి వచున ఒక్ పతిదయక్ శుభవందనమును పౌలు 
చదరాుడు. ఫలిేమోను 23-24లో క్నిపించద ఈ మాటలను వినండి: 

కరీసుత యిసేునందు నాతోడ ిఖ్ దైయీి నై ఎపఫ్ాి, నా జతపనివ్ార నై మారమక, అరసిాత రమక, 
దదమా, లూకా వందనములు చపెుపచునాిరమ (ఫలిేమోను 23-24). 

ఎపఫ్ాి నుండి వచున శుభవచనము జఞబితాలో మొదటిగా ఉంది మరియు ఇద ిఇతరమల 
శుభవచనము క్ంట ేసుదరీామ నైదగిా మరయిు భినింగా ఉందను విష్యం గమనించండి. ఎపఫ్ాిను గూరుిన 
ఈ ఉదాా టన, ఎపఫ్ాి కవేలము శుభవచనము మాతిమ ేతీసుకొనివచుుట లేదు అని ఫలిేమోనుక్ు 
తెల్వయజేసింది; పౌలు పత్రకి్క్ు ఫలిేమోను సరిగా సపందిసాత డని నిరాా రించుకొనుటలో క్ూడా అతడు ఆసకనత 
క్ల్వగియునాిడు. 

పౌలు పత్రకి్లోని విష్యముతో సనిిహతి సంబంధ్ం ఉని వయక్ుత లను పరచియం చదశాము గనుక్, 
సమసయను చరుించద సిాత్రలో ఇపుపడు మనం ఉనాిము. పౌలు జోక్యం చదసుకొనే అవసరత ఏరపడునటటో  
సమసయ ఏమి వచుంద?ి 

సమసయ 
కొందరమ పనివ్ారమ మరయిు దాసులు ఇతరమల క్ంటే ఎక్ుకవ క్ష్రపడి పనిచదసాత రమ, మరయిు కొందరమ 

తమ బాధ్యతలను ఇతరమల క్ంటే నముక్ముగా నిరవరితసాత రమ అనునది రహసయమమేి కాదు. అనకే్ కారణముల 
వలన, అంత క్ష్రపడ ిపనిచదయని ఇతర పనివ్ారమ మరయిు దాసులు క్ూడా ఉనాిరమ. వ్ారమ తమ 
బాధ్యతలను అంగరక్రించుటక్ు నిరాక్రించ, వ్ాటనిి న రవ్ేరముటలో విఫ్లమవుతారమ. దురదృష్రవశాతూత , 
ఒనసేమిు ఇటటవంట ివ్ారలిో ఒక్డిగా ఉనిటటో  క్నిపసిుత ంది. ఒనసేమిు ఏమి చదసవే్ాడో  మనక్ు ప దేగా 
తెల్వయదుగాని, అతని వ్ ఫై్లాయలు, అది సల మరితనము కావచుు, నిరోక్షయ ధోరణ  కావచుు, లేక్ క్పటము 
కావచుు, ఒనసేిము ఒక్ రక్మ ైన శక్షను ప ందునటటో  భయపడునంతగా తన యజమానునికన కోపము 
పుటిరంచంది. కాబటిర , ఈ శక్ష నుండి తపపించుకొనుటక్ు, ఒనసేిము ఫలిేమోను ఇంటిని విడచిప టిర  
వ్ ళో్లపల యాడు. 

ఫిలేమోను 11లో పౌలు ఒనసేమిును గూరిు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసని మాటలను గమనించండి: 

అతడు మునుపు నీక్ు నిష్ పయిోజనమ నైవ్ాడద (ఫలిేమోను 11). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఇక్కడ పద కళే్ల ఉంది. “ఒనసేమిు” అను పరేమ వ్ాసతవ్ానికన ఒనినేమి (ὀνίνημι) అను గరకీ్ు పదము 
నుండ ితీసుకొనబడింది, “ఉపయోగక్రమ నైది” లేదా “పియోజనక్రమ నైది” అని దీని అరాం.  
 అయితద ఒనసేిము నిష్ ర్యోజనమ నైవ్ాడుగా — అనగా సహాయక్రముగా లేక్ పయిోజనముగా లేనివ్ానిగా 
— రమజువుచదయబడనిటటో  ఇక్కడ పౌలు చెపాపడు. ఈ పదకళే్ల దావరా, ఫలిేమోను క్ుటటంబమునక్ు ఒనేసిము 
నిజముగా నిరమపయోగమ నైవ్ాడు లేదా నిష్ ర్యోజనమ నైవ్ాడుగా ఉనాిడు అను విష్యమును 
ఫిలేమోనుక్ు పౌలు తెల్వయజశేాడు. దనీిక్ంటే దారమణంగా, ఫలిేమోను 18 పికారం, ఒనేసమిు ఫలిేమోనుక్ు 
గణనీయమ నై నష్రమును క్ల్వగించయుండవచుు. అక్కడ పౌలు వ్ాిసని మాటలు వినండి: 

అతడు నీక్ు ఏ నష్రమ నైను క్లుగజసేని యి డలను, నీక్ు ఏమ నై ఋణముని 
యి డలను, అద ినా ల క్కలో చదరముము (ఫలిేమోను 18). 

ఒనసేమిు ఫలిేమోను యొదే ద ంగలి్వంచాడని సూచంచునటటో గా అనకే్మంది వ్ాయఖ్ాయతలు ఈ 
వచనమును అరాం చదసుక్ుంటారమ, ఇది గృహ నౌక్రమలు మరయిు బానిసలు ఆ దనిములలో సాధారణముగా 
చదసని నరేము అయుయండినది. అయితద ఒనసేిము గృహ వనరమలను సరగిా ఉపయోగించక్పల వడం, లేదా 
నష్రపరచడం లేదా ఆసితని నాశనం చదయడం వంట ిఇతర విధ్ములుగా క్ూడా ఫిలేమోనుక్ు నష్రం 
క్ల్వగించయుండవచుును. ఏదదమ ైనా, ఫలిేమోనుక్ు కోపం రావడం సమంజసమ ేఅవుతయంది, మరియు 
ఒనసేమిు ఫలిేమోనుక్ు భయపడుటక్ు ఒక్ మంచ కారణమ ేఉంది. రపమా చటరరరతాయ, యజమానులు 
బానిసలను తీవింగా శక్ించవచుు, దారమణంగా క్ూడా కొటరవచుు. ఒనసేిము ఫలిేమోను యొక్క ఉగీతను బటిర  
ఆందోళన చెందాడు గనుక్ భయముతో పారిపల యాడు. ఫలిేమోను 15లో పౌలు ఈ పరిసిాత్రని గూరుి 
నివ్దేించాడు, అక్కడ అతడు ఈ మాటలు వ్ాిశాడు: 

నీయొదే ఎలోపుపడు ఉండుటక ేకాబో లు అతడు కొదిేకాలము నినుి ఎడబాస ి
యుండనెు (ఫలిేమోను 15). 

సపష్రంగా చెపాపలంటే, ఒనసేిము వ్ ళో్లపల వ్ాలని ఫలిేమోను సవయంగా ఉదదేశంచలేదు, మరయిు 
అతడు వ్ ళోడానిి ఆమోదించయుండక్పల వచుు. అయితద ఆ పరసిిాత్రని అనుమత్రంచుటక్ు దదవునికన 
సానుక్ూల కారణం ఉందని పౌలు సూచంచాడు. ఈ యి డబాటట కాలము దావరా, దదవుడు ఒనసేమిును 
మారాుడు గనుక్ అతడు ఫలిేమోనుక్ు గొపప పియోజక్ుడయాయడు. 

ఇపుపడు, రపమా సామాాజయములో, ఈ విధ్ంగా యజమానుల గృహమును విడచిప టిరన బానిసలు 
తపపించుకొని పారిపల యినవ్ారమ కాక్పల వచుు. వ్ారమ త్రరిగవిచదు ఉదదేశం లేక్ుండా పారిపల యినవ్ార ైతద, వ్ారమ 
తపపించుకొని పారిపల యినవ్ారవుతారమ. అయితద బానిసలను తమ యజమానులతో రాజీచదయుటక్ు ఒక్ 
నాయయవ్ాదిని లేదా మధ్యవరితని వ్ దక్ుటక్ు, బానిసలు తాతాకల్వక్ంగా తమ యజమానులను విడిచప టటర టక్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

క్ూడా చటరం అనుమత్రంచంది. అనకే్మంది రపమా నాయయవ్ాదులు ఈ సతయమును నమోదుచదశారమ. 
ఉదాహరణక్ు, కరీ.శ. 98 మరయిు 117 మధ్య వ్ాిసని వివియానస్, ఈ విధ్ముగా వ్ాదించాడు: 

ఒక్ బానిస తన యజమానుడనిి విడచి తన తలో్వ యొదేక్ు త్రరగి ివ్ ళతత , అతడు 
పారపిల యినవ్ాడా అన ేపశిి పరగిణలోకన తీసుకొనబడుతయంద;ి అతడు దాగుకొనుటక్ు 
పారపిల యి యజమాని యొదేక్ు త్రరగిిరానివ్ాడెతైద, అతడు పారపిల యినవ్ాడుగా 
పరగిణ ంచబడతాడు; కాని అతడు చదసని కొనిి తపుపలను తన తలో్వ వినిపము 
దావరా సరచిదయబడాలని కోరతిద అతడు పారపిల యినవ్ానిగా పరగిణ ంచబడడు. 

అదదవిధ్ంగా, ప ి క్ుయలస్, మొదటి శతాబేము యొక్క ఆరంభములో వ్ాిసూత  ఇలా అనాిడు: 

తన యజమానుడు భౌత్రక్ంగా తనను శక్ంిచాలనుక్ుంటటని విష్యం తనక్ు తలె్వస,ి 
తన తరపున వినిపంిచునిటటో  తన సేి హతియడ ియొదేక్ు వ్ ళో్లనటోయితద, ఆ బానిస 
పారపిల యినవ్ాడగిా పరగిణ ంచబడడు. 

మరియు పౌలుస్, ర ండవ శతాబేము చవరలిో ఈ వ్ాయఖ్ాయనము ఇచాుడు: 

ఒక్ బానిస తన యజమానుని యొక్క సేి హతియడ ియొదేక్ు వ్ ళో్ల అతని 
మధ్యవరితతవమును కోరతిద అతడు పారపిల యినవ్ానిగా పరగిణ ంచబడడు. 

బానిసలు తమ యజమానుల నుండ ిసేవచఛను కోరి, సహాయం కొరక్ు  మరొక్రి యొదేక్ు 
పారిపల వుటక్ు రపమా చటరము అనుమత్రంచందని ఈ చటరపరమ ైన వ్ాయఖ్యలు తెల్వయజేసాత యి. కాబటిర , 
పౌలును తన నాయయవ్ాదగిా లేదా ఫలిేమోనుక్ు మరియు తనక్ు మధ్యవరితగా ఉండుమని కోరమటక్ు 
ఒనసేమిు పారిపల యినటోయితద, అతడు పారిపల యిన వయకనతగా పరిగణ ంచబడడు. 

ఫలిోమోనును గూరుి మనము అరాము చదసుకోవలసని ఒక్ విష్యం ఏమిటంట,ే 
అమ రకిాలో పారపిల యిన బానిసల కొరక్ు చటరమును రూప ందంిచుటక్ు అద ిఒక్ 
ఆధారముగా ఉపయోగంిచబడంిది. కాబటిర  ఒనసేమిు పారపిల యాడు —  మరొక్సార ి
అతడు ఏమ నైా ద ంగతనము చదశాడా, అతడు ఎందుక్ు పారపిల యాడు? — ఏద ి
ఏమ నైా, దదవుని సారవభౌమతవములో పౌలుతో క్ల్వశాడు. పౌలు అతనిని తన 
క్ుమారమనిగా పరగిణ ంచాడు. పౌలు తనను తాను ఒనసేమిుక్ు తండిగిా 
పరగిణ ంచుక్ునాిడు. అతడు ఒనసేమిును కరీసుత లోనికన నడపింిచాడు. కాబటిర  పౌలు 
అతనిని తన యొదదే  ఉందుకోవ్ాలని చూచుట లేదు, ఎందుక్ంట ేఒక్వ్ళే అతడు అలా 
చదసని యి డల, అతడు అతనిని ఫలిేమోను క ైసైతవుడు కాబటిర  అతని యొదేక్ు త్రరగి ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పంపవే్ాడు కాదు, మరయిు అతనిని సవతంతయి ని చదసవే్ాడు కాదు. కాబటిర  అతడు 
అతనిని తన యొదే ఉంచుకోలేదు. అతడు ఒక్వ్ళే తన యొదేన ేఉంచుకోదల్వసేత , 
అతనిని దాచప టిరయుండదవ్ాడు, లేక్ మరొక్ పాింతమునక్ు తీసుకొని వ్ ళో్లపల యివే్ాడు. 

— డా. థడదయస్ జే. జేమ్సి. జూ. 

సంగీహంగా, ఫలిేమోను ఇంటలిో పపిథిమ సమసయ ఏమిటంటే ఒనసేమిు ఫలిేమోనుక్ు కొంత నష్రం 
క్ల్వగించాడు, అద ిఉదదేశపూరవక్ంగా కావచుు లేదా అనుకోక్ుండా కావచుు, నిరోక్షయంగా, సల మరతినం లేదా 
దురాురగతవలన కావచుు. మరియు ఒనసేిము మరియు ఫలిేమోను మధ్య ఉదిిక్తత కారణంగా ఈ సమసయ 
మరింత ప రగిింది. ఈ ఉదికి్తత బహుశా ఫలిేమోను కోపము మరియు ఒనసేమిుక్ు క్ీమశక్షణ చెపాపలను 
అతని ఉదదేశయము, మరియు ఒనేసమిు యొక్క భయము దావరా క్ల్వగింది. చవరకిన, ఈ ఉదికి్తత ఫలిేమోను 
నుండ ిఒనసేిము పారిపల వుటక్ు దారతిీసింది. ఒనసేిము పారపిల యినవ్ాడని ఫలిేమోను భావించయుంటాడు. 
కాని, ఒనేసమిు యొక్క నిజమ ైన ఉదదేశాలు చూడవలస ిఉంది. 

పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన ఈ పత్రిక్లోని వయక్ుత లను మరయిు పౌలు చరుించన సమసయను మనం 
గురితంచాము గనుక్, ఫిలేమోను మరయిు ఒనసేిము మధ్య పౌలు చదసని మధ్యవరితతవమును ఇపుపడు 
చూదాే ము. 

మధ్యవరితతవము 
పౌలు యొక్క మధ్యవరితతవమును మనం పరిగణ సూత , ర ండు విష్యాలను మనం చూదాే ము: 

మొదటగిా, పౌలు నాయయవ్ాదగిా ఉండాలని ఒనసేిము చదసని వినిపము; మరియు ర ండవదిగా, ఒనసేిము 
పక్షముగా వ్ాదించుటక్ు పౌలు ఒపపందము. పౌలుక్ు ఒనసేమిు చదసని వినిపమును మొదటగిా చూదాే ము. 

ఒనసేిము వినిపము 
ఈ సమయంలో, పౌలు చరెసాలలో ఉనాిడు. మునుపటి పాఠములలో మనం చెపపినటటో గా, అతడు 

క ైసరియ మరిటమిలో ఉనాిడు అనునది సాధ్యమ నైపపటకిర, అతడు చాలా మటటర క్ు రపమా చెరసాలలో 
ఉండయిుండవచుు. అతడు రపమాలో ఉనాి లేదా క సైరయి మరటిిమలో ఉనాి, ఫిలేమోను నివసించద కొలస్ి 
పటరణముక్ు చాలా దూరముగా ఉనాిడు. కొందరమ పండతియల అభిపాియం పికారం, ఒనసేిము పౌలును 
నాయయవ్ాదగిా లేదా మధ్యవరితగా కోరమటక్ు దూరము చాలా ఎక్ుకవగా ఉంది. తతీల్వతంగా, ఫలిేమోనుక్ు 
దూరముగా ఒక్ కొీతత  జీవితమును ఆరంభించుటక్ు ఒనసేమిు పయిత్రించుచుండగా అనుకోక్ుండా మధ్యలో 
పౌలును క్ల్వశాడని వ్ారమ అంటారమ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఇపుపడు, ఫలిేమోను యొదే నుండ ిపారిపల యినపుపడు ఒనసేిము మనసులో ఏముందో  లేఖ్నము 
మనక్ు తలె్వయజయేదను విష్యమును మనం ఒపుపకోవ్ాల్వ.  లేదా చెరసాలలోని పౌలును అతడు ఎలా 
క్ల్వసాడో  క్ూడా అద ిమనక్ు తలె్వయజేయదు. ఏదదమ ైనా, పౌలు తన నాయయవ్ాదిగా ఉండాలని ఒనసేిము 
కోరమతయనిటటో  లేఖ్నము కొనిి వివరాలను అందిసుత ంది. ఒక్ విధ్ంగా, పౌలు చెరసాలలో వ్యేబడని 
పటరణముక్ు ఒనేసమిు వ్ ళాో డు. మరయిు చరెసాలలోని పౌలును చూసుకోవడానికన కొలస్ి సంఘము 
ఎపఫ్ాిను పంపింద ిగనుక్ పౌలు అక్కడ నివసించాడని అతనికన బాగా తెలుసు. కొలసియులక్ు 4:12-13లో 
దీనిని గూరుి మనం చదువుతాము, అక్కడ పౌలు ఈ మాటలు వ్ాిశాడు: 

మీలో ఒక్డును కరీసుత యిసేు దాసుడున నై ఎపఫ్ాి మీక్ు వందనములు 
చపెుపచునాిడు; మీరమ సంపూరము లును, పతి్ర విష్యములో దదవుని చతతమునుగూరుి 
సంపూరాు తు నిశుయతగలవ్ారమన  ైనిలుక్డగా ఉండవల నని యితడలోెపుపడును 
మీకొరక్ు తన పాిరానలలో పల రాడుచునాిడు. ఇతడు మీకొరక్ును, లవ్ొదకి్యవ్ార ి
కొరక్ును, హయిి రా ప ల్వవ్ారకిొరక్ును బహు పయిాసపడుచునాిడని 
యితనినిగూరుి సాక్షయమిచుుచునాిను (కొలసియులక్ు 4:12-13). 

ఒనసేమిు కొలస్ి పటరణపువ్ాడుగా ఉనాిడు, మరయిు అతని యజమానుడెనై ఫలిేమోను ఆ 
సంఘములో ముఖ్య సభుయడుగా ఉనాిడు గనుక్, పౌలు ఎక్కడ ఉనాిడో ఒనసేిముక్ు బహుశా 
తెల్వసయిుండవచుు. అంతదగాక్, పటరణములో ఒక్సారి, ఒనసేమిు పౌలును క్లవ్ాలనుక్ునాిడు. పౌలు 
గృహనిరుందములో ఉనాిడు గనుక్ అతడు సేవచఛగా త్రరమగలేక్పల యాడు. కాబటిర , ఒనసేమిు అనుకోక్ుండా 
అతనిని క్ల్వశాడని భావించుట క్ష్రముగా ఉంటటంది. ఒనసేిము ఒక్ ఉదదేశయముతో పౌలు యొదేక్ు వ్ ళాో డు అని 
చెపుపట సమంజసంగా ఉంటటంది.  

చవరికన, ఒనసేిము పౌలుక్ు ఇష్రత క్ల్వగించన తరమవ్ాతనే పౌలు ఫలిేమోనుక్ు పత్రకి్ వ్ాిశాడు. పౌలు 
ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రకి్లో, తాను ఒనేసమిును క ైైసతవయంలోకన మారాునని, మరయిు ఒనసేిము 
చెరసాలలోని పౌలుక్ు పరచిరయ చదశాడని అతడు సూచంచాడు. మరపమాటలోో , ఒనసేిము తనుితాను పౌలుక్ు 
నిరూపించుకొనిన తరమవ్ాతనే పౌలు ఒనసేిము పక్షమున మాటాో డాడు. ఒనేసమిు పౌలును నాయయవ్ాదగిా 
ప ందుటక్ు అతని యొదే చాలాకాలం ఉనాిడు గనుక్, తన పరసిిాత్రలో పౌలు పూరితగా సహాయం చదశాడని ఇది 
సూచసుత ంది. 

పౌలు తనక్ు నాయయవ్ాదిగా ఉండాలను ఒనసేిము వినిపమును పరిగణలోకన తీసుక్ునాిము 
గనుక్, తన యజమానుడెైన ఫిలేమోను యి దుట ఒనసేిము పక్షమున మాటాో డుటక్ు పౌలు చదసని 
ఒపపందమును చూచుటక్ు ఇపుపడు సదిధముగా ఉనాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పౌలు ఒపపందము 
ఒనసేమిు మరయిు ఫలిేమోనుక్ు మధ్య మధ్యవరితతవమును చదయుటక్ు పౌలు వ్ ంటనే 

ఒపుపకోలేదు. ప గైా, ఒనసేమిు ఒక్ నిష్ ర్యోజనక్రమ నై దాసుడు, మరియు ఫలిేమోను మంచవ్ాడు, 
పేిమగల వయకనతయి ై ఉనాిడు. ఒనేసమిును క్ీమశక్షణలో ప టటర టక్ు ఫలిేమోనుక్ు అధికారం ఉంది, మరయిు 
అతడు దీనిని అనాయయంగానో లేదా అనుచతంగానో చదయాలని యోచంచనటటో  ఎటటవంటి సూచనలు లేవు. 
ఒనసేమిును శక్ించుటక్ు ఫలిేమోనుక్ు పరపిూరు హక్ుక ఉనిది. కాబటిర , పౌలు ఒనసేిమును 
సమరిధంచవలసయిుంటే, అతడు క్నిక్రమును కోరవలసయిుండెను. మరియు ఒనసేిము మీద దయ 
చూపించుమని అడిగ ేముందు, ఒనేసమిు నిజముగా పశాుతపుత డుగా ఉనాిడా లేదా అనదే ిమొదటిగా 
అతడు చూడాల్వ. 

ఈ విష్యంలో పౌలు ఆరంభములో చూపని విముఖ్త  పశింశనీయమ ైనదిగా ఉంది. ప గైా, 
తపుపచదసనిందుక్ు శక్ష పడుతయందనే భయంలో ఉనివ్ారిని వ్ ంటనే క్షమించడం అవివ్ేక్మ ైన పని 
అవుతయంది. ఈ విష్యము మీద రపమా 13:4లో పౌలు మాటాో డని మాటలను వినండి, అక్కడ పౌర 
అధకిారమలను గూరిు అతడు ఈ విధ్ంగా మాటాో డాడు: 

నీక్ు మలేు క్లుగుటక్ు అధకిారమలు దదవుని పరచిారక్ులు... నీవు చడ్ెద ి
చదసనియి డల భయపడుము, వ్ారమ ఊరక్యి ేఖ్డగము ధ్రంిపరమ;  కరడు 
చదయువ్ానిమీద ఆగీహము చూపుటక  ైవ్ారమ పతి్రకారము చదయు దదవుని 
పరచిారక్ులు (రపమీయులక్ు 13:4). 

ఇదద సూతిము అనేక్ సంబంధ్ములక్ు అనువరితంచబడుతయంది, తలో్వదండుిలు మరయిు పలోిల మధ్య 
సంబంధ్ము వంటి అధికారిక్ వయవసాలక్ు, మరయిు మొదట ిశతాబేపు రపమా సామాాజయములో యజమానులు 
మరియు బానిసల మధ్య సంబంధ్ములు వంటి సాంఘకి్ వయవసాలక్ు క్ూడా ఇది అనువరితంచబడుతయంది. 
అధకిారము క్ల్వగని దదవుని పరిచారక్ులు సర ైన శక్షలను అమలుచదసాత రమ ఎందుక్ంటే ఇది సరయిి ైన పనియి  ై
ఉంది. కాబటిర , ఒక్ బానిస లేదా దాసుడు తన యజమానుని యొక్క సేి హతియడిని సహాయం కోరినపుపడు, 
అద ిసర ైన పననేా అని సరిగా ఆలోచన చదయక్ుండా ఆ సేి హితయడు యజమానునితో మాటాో డలేడు అనదేి 
బహుశా సముచతమ ైనది మరియు సాధారణ విష్యమ యైునిది. 

ఉదాహరణక్ు, లేఖ్నముల వ్ లుపల, ఒక్ రపమా బానిస సహాయము కొరక్ు తన యజమాని 
సేిహతియడిని వినిపించుకొనిన ఒక్ చారతి్రిక్ సంఘటనను పరగిణ దాే ము. కరీ.శ. 111క్ు కొంచెం ముందు, 
రపమా స నటేర్డ పిో ని ద యంగర్డ తన సేి హతియడెనై సబినియినేస్ క్ు సబినియినేస్ కొరక్ు పనిచదసని ఒక్ 
సవతంతయిని తరమపున ఒక్ లేఖ్ వ్ాిశాడు. మరియు చరతిియందంతటా ఈ లేఖ్ మన కొరక్ు భదపిరచబడింది. 
పిో ని లేఖ్ నుండి ఈ సారాంశమును వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

నీవు కోపంగా ఉనాివని నీవు నాతో చపెపిన నీ యొక్క సవతంతయిడు, ననుి నీవు 
అనిటటో గా నా పాదముల యొదే పడ ిననుి అంటపి టటర కొనియునాిడు. అతడు 
దుఃఖ్ముతో నా సహాయము కోరాడు ... నిజమ నై తన పశాుతాత పముబటిర  ననుి 
ఒపపించాడు. తపుపచదశానని అతడు గీహంిచాడుగనుక్ అతడు పునరమదధరంిచబడా్ డని 
ననేు నముుతయనాిను,...అతని యౌవవనమును, దుఃఖ్మునుబటిర  అదదవిధ్ంగా నీ 
సహృదయమునుబటిర  వ్ానిని అంగరక్రంిచుము, మరయిు అతనిని బాధ్ప టరవదుే  లేదా 
నినుినీవు బాధ్పటటర కొనవదుే . 

ఒనసేమిు వల నే, సబినియిేనస్ క్ు చెందిన ఈ సవతంతయిడు యజమానుని యొక్క సేిహతియని 
సహాయము కొరక్ు చూశాడు. మరియు పౌలువల నే, సవతంతయిడు తన పశాుతాత పమును మరియు 
సదుదదేశయమును నిరూపించదవరక్ు  పిో ని మధ్యవరితతవముక్ు అంగరక్రించలేదు. కాబటిర , ఒనసేమిు తన 
సదుదదేశయమును బటిర  అప సతలుని ఒపిపంచడానికన పౌలుతో క్లసి కొంతకాలం ఉనాిడు అని భావించుట 
ఉతతమమ నైది. మరియు ఈ సమయంలో, పౌలు ఒనేసమిుక్ు సువ్ారత పిక్టించాడు, మరయిు 
పరిశుదాధ తయుడు అతనిని కరసీుత యందు విశావసములోకన నడిపంిచాడు. నిజమ ైన మారమమనసుి ఎలోపుపడు 
పాపముల పశాుతాత పముతో అనుసంధానంగా ఉంటటంద ిగనుక్, ఫలిేమోనుక్ు కోపం క్ల్వగించన ఒనసేిము 
పాపములనిిటి విష్యములో అతడు పశాుతాత పం ప ందాడని చపెిప ముగించుట సమంజసంగా ఉంటటంది. 
మరియు కరీసుత యందు క్నుగొనిన ఈ నూతన జీవముతో, ఒనేసమిు ఒక్ నూతన వయకనతగా మారి, చెరసాలలోని 
అప సతలునికన పరచిరయ చదయుటక్ు తనుితాను సమరిపంచుక్ునాిడు. పిత్రగా, పౌలు, ఈ నూతనమ నై దదవుని 
బిడ్ను జఞగతీతగా చూసుక్ునాిడు మరియు క్ుమారమనిగా అతనిని పేమిించాడు.  

ఒనసేమిు “అతని హృదయము” అని పౌలు చబెుతయనాిడు. మనము పౌలు యొక్క 
యూదా నపేథయమును అరాము చదసుకోవలసయిునిద.ి ఒక్ యూదునికన, 
హృదయము అనునద,ి ఒక్ని భావనలక్ు కంేదమిు, ఒక్ని ఆసక్ుత లక్ు పఠ్ము, ఒక్ని 
సరవమునక్ు మరయిు జఞఞ నమునక్ు సాా వరం అయుయనిద.ి ఒక్ని సమసతము 
హృదయములో ఉంటటంద.ి.. కాబటిర , ఒనసేమిు నా హృదయము అని పౌలు 
చబెుతయనిపుపడు, ఒనసేమిు అతనికన ఎంత పియిునిగా ఉనాిడు? ఒనసేమిు 
అతనికన ఎంత పాిముఖ్యమ నైవ్ానిగా ఉనాిడు? మరయిు వ్ార ిమధ్య ఒక్ బలమ నై 
బంధ్ము మరయిు ఒక్ సంబంధ్ము బలపరచబడనిద ిఅని ఫలిేమోను అరాము 
చదసుకొనునటటో  అతడు మరలా ఫలిేమోనుక్ు చబెుతయనాిడు. కాబటిర , అతడు అలా 
చపెపినపుపడు, అద ిఒక్ క్ుమారమని పటో తండి ియొక్క పేమిను పల ల్వయునిద.ి 
ఒనసేమిు మరయిు పౌలు మధ్య బలపడని సంబంధ్ము యొక్క లోతయ ఇదద. 



పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు నాలగ వ పాఠము: పౌలు మరియు ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ 

-14- 
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— డా. థడదయస్ జే. జేమ్సి. జూ. 

ఒనసేమిు పౌలు దయను ప ందిన తరమవ్ాత, అతడు ఫలిేమోను యొదేక్ు వ్ ళలో ట సర నైదగిా ఉంది. 
కాబటిర , ఒనసేిము పౌలు ఇచున మధ్యవరితతవ పత్రిక్ను చదతపటటర కొని కొలస్ికన బయలుదదరాడు. పౌలు 
ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ పకిారం, చటరరరతాయ ఒనసేిము పారిపల యినవ్ానిగాగాక్ పౌలుతోనే ఉనాిడు. 
అయితద న ైత్రక్ంగా ఇద ిఉతతమమ ైన పరిషాకరంగా లేదు. బదులుగా, దాతృతవం మరియు సయోధ్య అను 
క ైైసతవ విలువలు ఒనసేిము ఫలిేమోను యొదేక్ు త్రరిగ ివ్ ళాో లని కోరాయి. ఫిలేమోను 12-16లో పౌలు యొక్క 
వ్ాదన ఇదద, అక్కడ పౌలు ఈ విధ్ముగా వ్ాిశాడు: 

నా పాిణము వంటవి్ాడెనై అతనిని నీయొదేక్ు త్రరగి ిపంపయిునాిను. నాయొదే 
అతని నుంచుకొనవల నని యుంటనిి గాని...నీ ఉపకారము బలవంతముచదతన నైటటర  
కాక్ సవేచాఛపూరవక్మ నైదగిా ఉండవల నని, నీ సముత్రలేక్ యిమేియు చదయుటక్ు 
నాకనష్రములేదు...పియి సహో దరమడుగాను, విశషే్ముగా నాక్ును, శరరరవిష్యమును 
పభిువు విష్యమును మర ివిశషే్ముగా నీక్ును, పియి సహో దరమడు (ఫలిేమోను 
12-16). 

ఒనసేమిు తన యొదేన ేఉండాలని పౌలు ఆశంచయుండనిపపటికర, పౌలు ఒనేసమిును ఫిలేమోను 
యొదేక్ు పంపవి్శేాడు. ఫలిేమోను తీసుకొను ఏ నిరుయమ నైా సవచుంధ్ంగా ఉండాల్వగాని, బలవంతముగా 
ఉండక్ూడదు అని అతడు కోరాడు. కరసీుత నందు సహో దరమల వల  ఫలిేమోను మరియు ఒనసేమిు 
సమాధానపడాలని అతడు కోరాడు. బహుశా, ఈ సయోధ్య ముఖ్ాముఖ సమావ్శేం దావరా న రవ్ేరుబడతిద 
బాగుండదది, ఇందులో ఒనేసమిు పశాుతాత పపడ ిఫలిేమోను క్షమాపణను అడుగుతాడు, మరయిు ఫలిేమోను 
క్షమించ ఒనసేిమును అంగరక్రసిాత డు. మరయిు గాఢముగా పేమిించద క ైసైతవుడని ఫలిేమోనును పశింసించుటతో 
పాటటగా, ఒనసేిము పటో పౌలు యొక్క బలమ ైన మధ్యవరితతవము బటిర ఈ ఫ్ల్వతమును పౌలు ఆశంచాడు. 

పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ యొక్క నపేథయమును ఇపపట ివరక్ు మనము చూశాము కాబటిర , 
ఇపుపడు దాని ఆక్ృత్ర మరయిు విష్య సూచక్ను చూచుటక్ు సదిధముగా ఉనాిము. ఒనసేిము మరియు 
ఫిలేమోను మధ్య మధ్యవరితతవం చదయుటక్ు పౌలు ఉపయోగంిచన ఒక్ పితదయక్మ ైన వూయహమును ఇపుపడు 
చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఆక్ృత్ర & విష్య సూచక్ 

పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ అనేక్ విధాలుగా పతిదయక్మ నైదగిా ఉంది. ఒక్ విధ్ంగా, బో ధ్న మీద 
దృషిరప టరని ఏక కై్ పాిమాణ క్ గీంథ పత్రకి్గా ఉంది. ఫలిేమోను పత్రకి్లో, పౌలు ఒక్ బో ధ్క్ునిగా కాక్ుండా ఒక్ 
నాయయవ్ాదగిా మరయిు సేిహితయనిగా వ్ాిశాడు. మరొక్ విధ్ంగా, దాదాపు పతి్ర ఇతర పత్రిక్లో, పౌలు నరేమగా 
తన అప సుత లతవ అధకిారమును గూరిు పిసాత విసూత , అతడు చెపపినటటో గా జరగాల్వ అని అజఞఞ పించదవ్ాడు. 
అయితద ఫిలేమోను పత్రిక్లో, ఫిలేమోనును ఆజఞఞ పించక్ూడదని పౌలు సపష్రముగా నిరుయించుక్ునాిడు. 
బదులుగా, సువ్ారత విష్యంలో జతపనివ్ానిగా అతనిని సంపిదించ, అతని సహాయం కోరాడు. అంతదగాక్, 
ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ పౌలు యొక్క అతయంత వయకనతగతమ ైన పత్రిక్గా ఉనిది. పౌలు ఒనసేమిు మరయిు 
ఫిలేమోను పటో తన లోతెైన ఆసకనతని వయక్తపరచ, వ్ారి సేిహము ఆధారముగా వినిపములను చదశాడు. 

క్ుో పత ంగా చపెాపలంటే, ఫలిేమోను పత్రిక్లో, కనయీాతుక్ంగా విధదయత చూపించు, బాధ్యత తీసుకొను, 
ఇతరమలను జవ్ాబుదారమలుగా యి ంచు మరియు కరసీుత  పేమిను వయక్తపరచు వయకనతని చూసాత ము. కాబటిర , ఈ 
పత్రకి్ యొక్క వివరములను మనము చూచుచుండగా, పౌలు యొక్క క ైైసతవ వ్ ైఖ్రమలు మరియు కనీయల 
మీద మనము పతిదయక్మ నై ఆసకనతని ప డదాము. ఇతర చెరసాల పత్రకి్లలో అతడు బో ధించన అనకే్ 
ఆదరిములను అతడు ఆచరణలో ప టటర  విధానమును ఇక్కడ మనము ఉదాా టదిాే ము. 

పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్లోని ఆక్ృత్ర మరయిు విష్యసూచక్ ప నై మన చరు సవయంగా 
పత్రకి్ యొక్క నిరాుణమున ేఅనుసరసిుత ంది: 

• 1-3లో అభివందముతో ఆరంభమవుతయంది, 
• 4-7లో ఫిలేమోనుక్ు పౌలు తలె్వపని క్ృతజఞతలను తెల్వయజసేూత  కొనసాగసిుత ంది, 
• 8-21లో ఒనసేిము పక్షమున పౌలు యొక్క వినిపముతో ముందుక్ు సాగి, 
• చవరిగా 22-25 వచనములలో తయద ిశుభవచనములతో ముగుసుత ంది. 

1-3 వచనములలో ఉని అభివందముతో ఆరంభిదాే ము. 

అభివందనం (ఫలిేమోను 1-3) 
అభివందనం పౌలును పత్రిక్ యొక్క రచయితగా గురితసుత ంద ిమరయిు పత్రిక్ త్రమోత్ర దావరా క్ూడా 

వ్ాియబడనిద ిఅని గురితసుత ంది. ఇది ఫలిేమోను పత్రిక్ యొక్క పథిమ గీహీతగా చబెుతయంది మరియు 
పత్రకి్ను గూరిు సాక్షయమిచదు అనేక్మందిని గూరిు క్ూడా పిసాత విసుత ంది: అపిీయ, అరిపిుప మరియు 
ఫిలేమోను భాగముగా ఉని సాా నిక్ సంఘము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

అతడు ఫిలేమోనుక్ు గొపప వినిపము చదసుత నాిడని మరయిు సహయము చదయుటక్ు 
ఫిలేమోనుక్ు క్ష్రముగా ఉంటటందని పౌలుక్ు తెలుసు. కాబటిర , ఫలిేమోను మరియు ఒనసేమిు మధ్యనుని 
విష్యము రహసయముగా ఉండాలని ఆశంచక్, ఒనేసమిు తరమపున వ్ాదించడానికన తనక్ు సాక్షయముగా 
ఉండుటక్ు ఫలిేమోను ఇంటివ్ారిని మరయిు సంఘమును పౌలు ఆహావనించాడు. అనకే్మంది తోటి 
విశావసుల యొక్క శదీధగల నతేిములు ఒనసేమిు యి డల దయను క్నుపరచుటక్ు ఫిలేమోనును మరింత 
పురకిొలుపతాయని అతడు ఆశంచాడు. అభివందనం క్ుో పత  ఆశీరావదము రూపములో పాిమాణ క్మ ైన 
శుభవచనముతో ముగుసుత ంద.ి 

క్ృతజఞత (ఫలిేమోను 4-7) 
అభివందనం తరమవ్ాత, 4-7 వచనములలో ఫలిేమోనుక్ు పౌలు తలె్వపిన క్ృతజఞతను మనం 

చూసాత ము. పౌలు సాధారణంగా తన పత్రిక్లో క్ృతజఞతను తలెుపు భాగమును చదరముతాడు. ఈ పత్రకి్లోని 
క్ృతజఞత భాగములో, పౌలు పధిానంగా సంఘము యి డల ఫలిేమోనుక్ు ఉని పేమిను గూరిు మాటాో డుతూ, 
కొలస్ి పటరణములోని తన తోటి విశావసులను ఫిలేమోను ఆశీరవదించన విధ్మునుబటిర  పభిువుక్ు 
క్ృతజఞతలు తలె్వపాడు. ఫిలేమోను 5-7లో ఈ మాటలతో పౌలు ఫిలేమోనును పిశంసించాడు: 

నీ పేమినుగూరుియు ... సమసత  పరశిుదుధ లయి డలను నీక్ు క్ల్వగయిుని 
విశావసమును గూరుియు ననేు విని ... పరశిుదుధ ల హృదయములు నీ మూలముగా 
విశాీ ంత్ర ప ందనిందున నీ పేమినుబటిర  నాక్ు విశషే్మ నై ఆనందమును ఆదరణయు 
క్ల్వగ ను (ఫలిేమోను 5-7). 

ఫిలేమోను చదసినదానిని గూరుి పౌలు చపెపలేదుగాని, పరశిుదుధ లక్ు విశాీంత్ర క్లుగుచునిది అని 
మాతిం చెపాపడు. బహుశా ఫలిేమోను వ్ారికన ఆరిాక్ ఉపశమనమును క్ల్వగించ యుండవచుు, లేదా వ్ారి 
కొరక్ు సేవ చదసయిుండవచుు లేదా వ్ారికన వ్రేే పియోజనక్రమ ైన కారయము చదసయిుండవచుు. ఏదదమ నైా, 
ఫిలేమోను చదసిన పతి్ర పనిని మంచగా సదుుదిధతో చదశాడు. మరియు ఒనసేమిు సంఘములో సభుయడుగా 
ఉనాిడు గనుక్ అదద విధ్మ నై పేిమను చూపించుమని పౌలు ఫలిేమోనును కోరాడు. ఫిలేమోను మరయిు 
ఒనసేమిు మధ్య జరగిిన పరసిిాత్ర వ్ లుగులో కొలస్ి 3:12-14లో పౌలు చదసిన బో ధ్ను పరిగణ ంచండి. పౌలు 
ఇలా వ్ాిశాడు: 

కాగా, దదవునిచదత ఏరపరచబడనివ్ారమను పరశిుదుధ లును పియిులున నైవ్ారకిన 
తగనిటటో , మీరమ జఞల్వగల మనసుిను, దయాళలతవమును, వినయమును, 
సాత్రవక్మును, దరాీశాంతమును ధ్రంిచుకొనుడ.ి ఎవడెనైను తనక్ు హానిచదస నని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

యొక్డనుకొనిన యి డల ఒక్ని నొక్డు సహంిచుచు ఒక్ని నొక్డు క్షమించుడ,ి 
పభిువు మిముును క్షమించనలాగున మీరమను క్షమించుడ.ి వీటనిిటపి నై 
పరపిూరుతక్ు అనుబంధ్మ నై పేమిను ధ్రంిచుకొనుడ ి(కొలసియులక్ు 3:12-14). 

కొలస్ి పటరణములో ఉని సంఘమునక్ు తాను వ్ాిసిన పత్రకి్లో, దదవుడు విశావసులందరనిీ 
పేిమించుచునాిడు మరయిు విశావసులందరినీ క్షమిసాత డు అని గురితంచుకోమని ఫిలేమోనుతో సహా 
సంఘమంతటికన పౌలు పలిుపునిచాుడు. ఒక్నియి డలనొక్డు అదద విధ్మ నై పేిమను పతి్రబింబించాలని, తపుప 
జరగిినపుపడు ఒక్ని నొక్డు క్షమించుకోవ్ాలని, హాని క్ల్వగినపుపడు పతి్రఫ్లం కోరమకోక్ుండా సహించాలని 
అతడు వ్ారిని పల ి తిహించాడు. 

క్షమాపణ అనునద ిదదవుడు నరమలను, ముఖ్యముగా విశావసులను అడుగు అతయంత 
క్ఠనిమ నై పని అయుయనిద.ి ఆయన మిముును పేమిించన విధ్ముగా మీరమ 
పేమిిసాత రమ కాబటిర , ఆయన మిముును క్షమించన విధ్ముగా మీరమ క్షమిసాత రమ కాబటిర , 
దదవుని పేమిను అనువరితంచుట, మిముును గాయపరచన ఇతరమలను మీరమ 
క్షమించునటటో  చదయుటక్ు ఆధారము అయుయనిద.ి ఆయన మిముును పంపని 
విధ్ముగా మీరమ పంపబడయిునాిరమ. ఇవనీి సామానయ బెబైిలు అంశములు 
అయుయనివి. కాబటిర , మిముును క్షమించుట దావరా పభిువ్ నై యిసేు చదసని 
కారయమునక్ు అనుగుణంగా, మీరమ క్ృపను మరయిు క్నిక్రమును ఇతరమలక్ు క్ూడా 
పంచుతారమ. 

— డా. రమషే్ రిచర్్డ 

ఫిలేమోను మరయిు ఒనేసమిునక్ు ఈ సామానయ బో ధ్నను అనువరితంచుటను చూచుట అంత 
క్ష్రమ ైన పని కాదు. ఒనసేిము ఫలిేమోనుక్ు అనాయయం చదశాడు, ఇద ినిజమే అని పౌలు ధ్ృవీక్రించనటటో  
మనము చూసాత ము. అయినను, ఇతర విశావసుల మీద చూపించన అదద విధ్మ నై పేిమను ఒనసేమిు మీద 
క్ూడా చూపించుట కొనసాగించమని అతడు ఫిలేమోనును కోరాడు. అనాయయముగా బాధించబడనిపపటికర 
సహనముతో ఉండమని మరయిు శక్ించుటక్ు బదులుగా ఒనసేమిును క్షమించమని అతడు ఫలిేమోనును 
కోరాడు. ఫలిేమోను పేమిను ఉదాా టించుట వలన, తన పవిరతనను కొనసాగించమని, మరయిు ఒనేసమిు 
పక్షమున కోపముతోకాక్ పేిమతో వయవహరించమని పౌలు అతనిని పురికొలాపడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

వినిపము (ఫలిేమోను 8-21) 
క్ృతజఞత భాగము తరమవ్ాత, 8-21 వచనములలో పౌలు తన వినిపమును పసిుత త్రంచాడు. 

వినిపము పత్రిక్ యొక్క పధిాన ఉదదేశయమును సూచసుత ంది, అది ఒనసేిము పక్షమున ఫిలేమోనుతో 
వ్ాదించుట అయుయనిది. వినిపమును కొంచమెు లోతయగా పరశిీల్వదాే ము, ఆరమ భాగాలుగా దానిని 
విభాగదిాే ము: మొదటిగా, 8-10 వచనములలో ఒక్ నాయయవ్ాదిగా పౌలు వయవహరించన పాతనిు గూరిున 
వివరణ; ర ండవదగిా, 11-13 వచనములలో నివ్దేక్ునిగా ఒనసేిము యొక్క పాతనిు గూరుిన వివరణ; 
మూడవదగిా, 14వ వచనములో యజమానునిగా ఫలిేమోనును గూరిున వివరణ; నాలగవదిగా, 15-16 
వచనములలో విశవము యొక్క దెవైక్ృత పాలక్ునిగా దదవుని యొక్క పాతనిు గూరిున వివరణ; ఐదవదగిా, 
17-20 వచనములలో పౌలు యొక్క ర ండింతల వినిపము; మరయిు ఆరవదిగా, 21వ వచనములో, 
వినిపము మంజూరమ చదయబడుతయందన ేపౌలు యొక్క నిశుయ పకి్టన. ఒక్ నాయయవ్ాదగిా తన పాతనిు 
గూరిు పౌలు ఇచున వివరణను చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 

నాయయవ్ాదిగా పౌలు (ఫలిేమోను 8-10) 
ఫిలేమోను 8-10లోని  పౌలు మాటలను వినండి: 

కావున యుక్తమ నైదానిని గూరుి నీ కాజఞఞ పంిచుటక్ు కరీసుత నందు నాక్ు బహు 
ధెరైయము క్ల్వగయిునిను, వృదుధ డను ఇపుపడు కరీసుత యిసేు ఖ్ దైనీ యైుని పౌలను 
ననేు పేమినుబటిర  వ్డేుకొనుట మర ిమంచదనుకొని, నా బంధ్క్ములలో ననేు క్నిన 
నా క్ుమారమడగు ఒనసేమిు కోసరము నినుి వ్డేుకొనుచునాిను (ఫలిేమోను 8-
10). 

పౌలు కరసీుత  యొక్క అప సతలుడు గనుక్, యుక్తమ ైనదానిని గూరిు ఫలిేమోనుక్ు ఆజఞఞ పించు 
అధకిారమును పౌలు క్ల్వగయిునాిడు. పరసిిాత్ర యొక్క సంకనోష్రతలను అరాము చదసుకొనుట దావరా, 
ఫిలేమోను యొక్క దయ మరయిు సహానుభూత్రని ప ందు విధ్ముగా పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిశాడు.  ఈ 
వ్ాక్యభాగములో పౌలు ఒక్ బలహనీుడగిా, సహాయము కోరమచుని ఒక్ ప దేగా మాటాో డాడు. 

మరియు ఇతర పత్రిక్లలోని అతని రచనా శ లై్వతో పరచియం ఉనివ్ారకిన ఇద ికొంచెం 
అసాధారణమ నైదిగా అనిపించవచుు. ప ైగా, పిజలు తన అధకిారమును గౌరవించ తన బో ధ్క్ు లోబడ ి
ఉండాలని పౌలు సాధారణంగా ఆశంచాడు. అతడు కవేలం ఫలిేమోనుతో చాతయరయముగా వయవహరించుటక్ు 
పియత్రించుచునాిడా? కాదు. ఇది, ఇతర పత్రిక్లలో మనం సాధారణంగా చూడని పౌలు యొక్క మరొక్ 
లక్షణమ  ైఉంది. 2 కొరింథయీులక్ు 10:10లో పౌలు యొక్క ఈ మరొక్ లక్షణమును గూరిు అతని 
విమరిక్ులు మాటాో డని విధానమును చూడండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

అతని పత్రకి్లు ఘనమ నైవియు బలీయమ నైవియు న యైునివి గాని అతడు 
శరరరరూపమునక్ు బలహనీుడు, అతని పసింగము కొరగానిదని యొక్డు అనును (2 
కొరంిథయీులక్ు 10:10). 

పౌలు వయకనతగతంగా విధదయతగా నిరహంకారముగా ఉనినూ తన పత్రకి్లలో తనుితాను 
బలవంతయనిగా చూపించుక్ునిందుక్ు అతని విమరిక్ులు అతనిప ై దాడచిదశారమ. వయకనతగతముగా, పౌలు 
సమాధానముగలవ్ాడుగా ఉనాిడు. మరయిు ఇది మనలను ఆశురయపరచక్ూడదు. పౌలు కరీసుత వల  
ఉండుటక్ు పియత్రించాడు, అతనికన ఎపుపడు విధదయతగా ఉండాలో ఎపుపడు బలవంతయనిగా ఉండాలో 
క్ూడా తలెుసు. ఫిల్వప్పయులక్ు 2:5-8లో పౌలు బో ధ్ను గమనించండి: 

కరీసుత యిసేునక్ు క్ల్వగని యిా మనసుి మీరమను క్ల్వగయిుండుడ.ి ... దాసుని 
సవరూపమును ధ్రంిచుకొని, తనుి తాన ేరకి్ుత నిగా చదసకిొన ను ... మరణము 
ప ందునంతగా, అనగా సలిువమరణము ప ందునంతగా విధదయత చూపనివ్ాడె,ై 
తనుితాను తగిగంచుకొన ను (ఫలి్వపప్యులక్ు 2:5-8). 

యిేసుకరసీుత , నరవతారయిి ైన దదవుడు, బలమ నై బో ధ్క్ునిగా ఉనాిడు. అయితద సాధ్రణ సృష్రములు 
ఆయనను నీచమ నై శక్షక్ు గురిచదయునంతగా క్ూడా ఆయన తనుితాను తగిగంచుకొనాిడు. కొనిిసారమో  
బలమ నై ఉనికన క్ల్వగయిుంటట, మరకిొనిిసారమో  ఇతరమలక్ు అవసరమ నై విధ్ంగాను, సౌమయంగా ఉంటూ 
ఆయన యొక్క అప సతలుడు ఆయనను పల ల్వ నడుచుకొనుట సమంజసమే. 

వ్ేష్ధారణతో క్ూడని నమతాతో పౌలు ఫిలేమోనుతో చాతయరయముగా వయవహరించాడు అని 
ఆలోచంచుటక్ు ఎలాంట ికారణము లేదు. అతడు ఒక్ అప సతలుడు. ఒక్వ్ళే అవసరమ తైద, అతడు 
ఫిలేమోనును విధదయత చూపమని ఆదదశంచయుండవచుు. అతడు అలా చదసి ఉంటే, ఫలిేమోను బహుశా 
దానికన క్టటర బడి ఉండదవ్ాడు. కానీ, ఈ పరసిిాత్రకన ఫలిేమోను బలవంతముగాగాక్, నిజమ నై క ైసైతవ పేమితో 
సపందించాలని పౌలు ఆశంచాడు. కాబటిర , అతడు ఫలిేమోను హృదయముతో సూటగిా మాటాో డాడు. 
చెరసాలలో ఉని ప దేమనిషి యి డల మరయిు అతనికన పరచిరయ చదసి, నూతనముగా కరసీుత ను అంగరక్రించన 
సహో దరమనిపటో క్నిక్రము చూపుమని పౌలు ఫిలేమోనును కోరాడు. ఈ దృకోకణం నుండద పౌలు ఒనసేిము 
పక్షమున నాయయవ్ాదగిా పరచియం చదయబడా్ డు. 

నివ్దేక్ునిగా ఒనసేమిు (ఫలిేమోను 11-13) 
ఒనసేమిుక్ు నాయయవ్ాదగిా తనుితాను పరచియం చదసుకొనిన తరమవ్ాత, 11-13 వచనములలో 

పౌలు నివ్ేదక్ుడెనై ఒనేసమిును గూరుి మాటాో డాడు. ఒనసేమిుతో తన సంబంధ్మును మరియు ఆ 
సంబంధ్ము ఫిలేమోను యొదేక్ు ఒనేసమిు యొక్క వినిపమును తీసుకొనివచుునటటో  పురకిొల్వపన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

విధానమును గూరిు పౌలు మరింత వివరముగా వరిుంచాడు. ఫిలేమోను 11-13లో, పౌలు ఈ మాటలు 
వ్ాిశాడు: 

అతడు మునుపు నీక్ు నిష్ పయిోజనమ నైవ్ాడద గాని, యిపుపడు నీక్ును నాక్ును 
పయిోజనక్రమ నైవ్ాడాయి ను...ననేు సువ్ారతకొరక్ు బంధ్క్ములో ఉండగా నీక్ు 
పతి్రగా అతడు నాక్ు పరచిారముచదయు నిమితతము నాయొదే అతని 
నుంచుకొనవల నని యుంటనిి (ఫలిేమోను 11-13). 

ఇక్కడ పౌలు వివరించన ఒనసేిము, మధ్యవరితతవమును గూరిు అడుగుటక్ు ఆరంభములో అతని 
యొదేక్ు వచున వయకనతక్ంట ేభినిమ నై వ్ానిగా ఉనాిడు. ఫలిేమోను ఇంటిలో ఒనసేిము నిష్ ర్యోజనమ ైన 
దాసుడుగా నిరాా రించబడినాడు, కాని తరమవ్ాత అతడు కరసీుత ను అంగరక్రించాడు. అతడు తన పాపములను 
ఒపుపకొని, తన మారగములను సరిచదసుక్ునాిడు. చెరసాలలో పౌలు పటో విశేష్మ ైన శదీధను చూపుతూ 
అతడు తన సదుుదిధని క్నుపరచుక్ునాిడు. మరయిు ఫలిేమోను ఒక్ పేమిగల క ైసైతవుడు అని పౌలు 
తెలుసుక్ునాిడు కాబటిర , ఒనసేిము కరసీుత ను అంగరక్రించాడు అని తెలుసుకొని ఫలిేమోను సంతోషిసాత డు అని 
పౌలు నమాుడు. మరయిు తనక్ు విరపధ్ముగా పాపము చదసిన మరొక్ క ైసైతవుని క్షమించు విధ్ముగానే 
ఫిలేమోను అతని పాపమును క్షమిసాత డు అని పౌలు ఆశంచాడు. 

ఒనసేమిులోని ఈ మారమపను ఉదాా టసిూత  ఫలిేమోను 11-13లో పౌలు ఈ పదకేళ్లని ఉపయోగంిచాడు. 
పితదయక్ముగా, క ీషలర స్ ((χρηστος) అను గరకీ్ు పదమును అతడు ఉపయోగించాడు, అనగా 
“ఉపయోగక్రముగా ఉండుట” అని అరాము, మరియు ఈ పదము కనీషలర స్ (χριστος) అనే పదమును పల ల్వ 
ఉంటటంది, దనీి అరాం “కరీసుత .” ఒనసేమిు మునుపు “నిష్ ర్యోజనక్రము”గా ఉండెను అని పౌలు 
ఒపుపక్ునాిడు, మరియు దానికన ఈ పదమును ఉపయోగించాడు అక ీసలర స్ (ἄχρηστος), దీనిలో గరకీ్ు 
ఉపసరగయి నై “a” చదరుబడింది, అనగా “కాదు,” మరయిు “క ీషలర స్” అనగా  “పియోజనక్రము” అని అరాం. 
దీనికన భినిముగా, యుకనీషలర స్ (εὔχρηστος) అను పదమును ఉపయోగిసూత  ఒనేసమిు 
“పియోజనక్రము”గా మారాడని పౌలు వరిుంచాడు. ఉదాా టన కొరక్ు అతడు “మంచది” లేక్ 
“ఉపయోగక్రమ నైది” అను అరామునిచుు eu అను గరకీ్ు ఉపసరగను అతడు చదరాుడు.  మరయిు పదకేళ్ల ఈ 
విధ్ంగా ఉంది: ఒనసేిము “కరసీుత  లేనివ్ాడిగా” లేదా అకనీసలర స్ గా ఉనిపుపడు అక షీలర స్ లేదా 
“నిష్ ర్యోజనక్రమ నైవ్ాడు”గా ఉనాిడు. అయితద అతడు కనీషలర స్ ను తన పభిువుగా క్ల్వగయిునిపుపడు 
యుక ీషలర స్ లేదా “ బహు పయిోజనక్రమ నైవ్ానిగా” మారపిల యాడు. 

ఒనసేమిు అపపటకిే తన అత్రక్మీణలక్ు నష్రపరిహారం చెలో్వంచుట ఆరంభించన విధానములను క్ూడా 
పౌలు ఉదాా టించాడు. పౌలు వ్ాిసినటటో గా, పౌలుక్ు పరిచరయ చదయు విష్యంలో ఒనసేిము ఫలిేమోను యొక్క 
సాా నమును ప ందాడు. పాిచీన పిపంచంలో ఒక్ యజమానుడు తన బానిసను మరొక్ వయకనతకన అపుపగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఇవవడం అనదేు సాధారణమ నైదిగా ఉంది. అపుప ఇచదు సమయంలో బానిస చదసిన ఏదెనైా పనిని 
యజమానుడు కోలోపయినపుపడు, మరయిు బానిస అపుపగా వ్ ళో్లన సేి హతియడు పియోజనం 
ప ందినపుపడు, ఆ కనయీ ఒక్ విధ్ముగా బహుమానముగా పరగిణ ంచబడింది. ఫ్ల్వతంగా, ఒనసేమిు దావరా 
ఫిలేమోను పౌలుక్ు పరచిరయ చదసూత  వచాుడు. ఇందునుబటిర , ఒనేసమిు తనక్ు మాతమిే కాక్ుండా, 
ఫిలేమోనుక్ు క్ూడా పియోజనక్రమ నైవ్ాడుగా మారాడు అని పౌలు చెపాపడు. కాబటిర , ఒనేసమిు యి డల 
క్నిక్రము చూపుటక్ు ఫిలేమోనుక్ు మరినిి కారణములు ఉనాియి. 

చవరిగా ఈ భాగములో, అతడు ఒనేసమిును త్రరగిి ఫలిేమోను యొదేక్ు పంపించాడని, బహుశా 
ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ను తీసుకొని, తయకనక్ు బృందముతో క్ల్వస ిపయిాణము చదశాడని క్ూడా పౌలు 
నివ్దేించాడు. ఫలిేమోను 12లో పౌలు దనీిని నివ్దేసిూత  ఇలా వ్ాిశాడు: 

... అతనిని నీయొదేక్ు త్రరగి ిపంపయిునాిను (ఫలిేమోను 12). 

అతడు తనతో రాజీపడతాడు మరియు బహుశా తాను విడుదల చదయబడతాడు అనే ఆశతో 
ఫిలేమోను దయను కోరమటక్ు ఒనసేమిు కొలస్ి పటరణముక్ు త్రరిగి వ్ ళలత నాిడు. ఒనసేిము తపపించుకొని 
పారిపల యిన వయకనత కాదు. అతడు పౌలులో ఒక్ నాయయవ్ాదిని క్నుగొనాిడు, మరియు తన యజమానుడెనై 
ఫిలేమోనును క్లుసుకొనుటక్ు అతడు త్రరగిివ్ ళలో చునాిడు. 

యజమానునిగా ఫలిేమోను (ఫలిేమోను 14) 
ఒక్ నాయయవ్ాదిగా తన పాతిను గూరుి మరియు ఒక్ నివ్ేదక్ునిగా ఒనసేిము పాతనిు గూరుి 

వివరించన తరమవ్ాత, 14వ వచనములో ఒక్ యజమానునిగా ఫలిేమోను యొక్క పాతనిు గూరుి పౌలు 
వివరించాడు. ఇక్కడ, ఒనేసమిు మీద ఫిలేమోనుక్ు ఉని చటరపరమ నై అధికారమును పౌలు గురితంచాడు. 
ఫిలేమోనుక్ు ఆజఞఞ పించుటక్ు బదులుగా వినివించుకొనుట వ్ నుక్ అతడు క్ల్వగయిుండని హేతయవును 
క్ూడా అతడు బయలుపరచాడు. ఫలిేమోను 14లో పౌలు ఈ మాటలు వ్ాిశాడు: 

నీ ఉపకారము బలవంతముచదతన నైటటర  కాక్ సవేచాఛపూరవక్మ నైదగిా ఉండవల నని, 
నీ సముత్రలేక్ యిమేియు చదయుటక్ు నాకనష్రములేదు (ఫలిేమోను 14). 

ఉపకారము చదయుట ఫలిేమోను సవయంగా యి ంచుకోవ్ాలని పౌలు ఆశంచాడు. గనుక్ అతని 
నివ్దేన ఒక్ అప సతలతవ ఆజఞగా కాక్ుండా ఒక్ వినిపముగా వచుంద ిఅని సపష్రం చదశాడు. ఈ విధ్ముగా 
ఫిలేమోనుక్ు వ్ాియుట వ్ నుక్ పౌలు క్ల్వగియుండని హతేయవులనిిటిని మనము ఖ్చుతముగా 
తెలుసుకోలేము. సర నై ఉదదే శముతో సర నై పని చదయుట దావరా తన సేి హతియడు పరలోక్ బహుమానము 
ప ందాలని అతడు ఆశంచాడు. మరియు ఇదేరి మనుష్యల మధ్య ఈ సేవచాఛపూరితమ నై సయోధ్య  కరసీుత లో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఉని వ్ారి సహో దర పేమిను మరింత బలపరచాలని క్ూడా అతడు ఆలోచంచాడు. పౌలు ఫిలేమోనుక్ు 
గౌరవమును చూపి అతనికన కొంచెం అవకాశం ఇవ్ావలని ఆశంచాడు అను విష్యము క్ూడా సపష్రముగా 
ఉనిది. అపుపడు, ఫలిేమోను ఒనేసమిును సరగిా అంగరక్రించనటోయితద, అది పౌలుక్ు మరియు 
సంఘముక్ు గొపప పల ి తాిహమును క్ల్వగసిుత ంది. ఫిలేమోను 7-9లో పౌలు యొక్క వ్ాదన ఇదద, అక్కడ 
పౌలు ఈ విధ్ముగా వ్ాిశాడు: 

సహో దరమడా, పరశిుదుధ ల హృదయములు నీ మూలముగా విశాీ ంత్ర ప ందనిందున నీ 
పేమినుబటిర  నాక్ు విశషే్మ నై ఆనందమును ఆదరణయు క్ల్వగ ను. కావున 
యుక్తమ నైదానినిగూరుి నీ కాజఞఞ పంిచుటక్ు కరీసుత నందు నాక్ు బహు ధెరైయము 
క్ల్వగయిునిను... పేమినుబటిర  వ్డేుకొనుట మర ిమంచదను కొని (ఫలిేమోను 7-9). 

ముఖ్యముగా, ఫిలేమోను యొక్క పేమి మరయిు సంఘము పటో అతడు మునుపు చూపని 
నముక్తవము పసుత త పరసిిాతయలలో క్ూడా ఫలిేమోను ఒనేసమిు పటో పేమిగా మరియు నముక్ముగా 
వయవహరిసాత డు అని పౌలు నముునటటో  చదసింది. 

అతడు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాి సనిపుపడు, ఒనసేమిును గూరుి ఒక్ భినిమ నై రరత్రలో 
ఆలోచంచు విధ్ముగా ఫలిేమోనును పురకిొలుపటక్ు పౌలు పయిత్రించుచునాిడు. 
అతనికన అటిర  ఆతీుయ అధకిారము ఉనిదని పౌలు ఊహంిచుచునిపపటకిర, 
ఒనసేమిును విడచిప టరమని మాతమి ేఅతడు ఫలిేమోనును ఆజఞఞ పంిచుట లేదు ... 
ఒనసేమిును, అతడు చంెదని శేీణ లోని పజిలను చూచు విధ్ముగా చూడక్, యిసేు 
కరీసుత నందు ఒక్ సహో దరమనిగా, యిసేు కరీసుత నందు నిజమ నై ఆతీుయ సమఉజీీగా 
చూడమని అతడు ఫలిేమోనును పల ి తిహంిచుచునాిడు, ఎందుక్ంట ేదదవుడు 
సాా పంిచన నూతన సృషిరని, లోక్ములో తన మ స్ి య మరయిు రక్షక్ునిగా దదవుని 
నూతన పరపిాలన యొక్క వయకరతక్రణను పౌలు ఈ విధ్ముగాన ేచూడగలడు. కాబటిర , 
ఒక్ సరకిొీ తత  వ్ాసతవిక్తలోనికన పవి్శేంచ, మనము యిసేు కరీసుత నందు ఉనిపుపడు 
దదవుడు మన జీవితముల కొరక్ు సాా పంిచన నూతన వ్ాసతవిక్తను పతి్రబింబించు 
విధ్ముగా ఒనసేమిుతోను, ఇతరమలతో సంబంధ్ము క్ల్వగయిుండమని తలెుపుతూ 
అతడు ఫలిేమోనుక్ు మానసకి్ముగా మరయిు ఆతీుయముగా సహాయము 
చదయదలచాడు. 

— డా. స్రవ్ బలో క్స మోర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పౌలు వివిధ్ కారణములనుబటిర  ఈ మారగమును ఎంచుకొనియుండవచుు. ఖ్చుతముగా, రపమా 
సమాజములో ఫిలేమోను యొక్క చటరపరమ ైన హక్ుకలను అతడు ఉదాా టించాడు, కాని పేిమ మరియు 
క్రమణ అను క ైైసతవ న తై్రక్తను క్ూడా అతడు ఉదాా టించాడు. ఒనసేమిును క్ఠనిమ నై రరతయలలో క్మీశక్షణలో 
ప టటర టక్ు ఫలిేమోను నిరుయించుకొనియుండవచుు, లేక్ కరసీుత  కొరక్ు, మరయిు తన సేిహతియడెనై 
అప సతలుడెనై పౌలు కొరక్ు అతనికన క్షమాపణను క్ూడా చూపియుండవచుు. నిరుయము అతనిదద. అవును, 
దదనిని నిరుయించుకోవ్ాలో పౌలు చాలా సపష్రముగా తెల్వయజశేాడు. 

పాలక్ునిగా దదవుడు (ఫలిేమోను 15, 16) 
ఒక్రికొక్రమ సంబంధ్ము క్ల్వగయిుని వివిధ్ వయక్ుత లను గూరిు చపెిపన తరమవ్ాత, 15 మరయిు 16 

వచనములలో ఇటిర  పరసిిాతయలలో పాలక్ునిగా దదవుని యొక్క పాతనిు గూరుి పౌలు ఫలిేమోనుక్ు జఞఞ పక్ం 
చదశాడు. ఈ భాగములో, ఫలిేమోను ఆ వినిపమును అంగరక్రించనటోయితద, ఒనేసమిు చదసిన పాపములో 
దదవుడు మంచని తీసుక్ువసాత డను విష్యము మీద అతడు దృషిరప టార డు. ఫలిేమోను 15-16లో 
ఫిలేమోనుక్ు ఈ పలి తాిహక్రమ ైన మాటలను వ్ాిసూత , దదవుని యొక్క దెవైక్ృత హసతమును పౌలు 
సూచంచాడు: 

అతడకి్మీదట [ఒనసేమిు]  దాసుడుగా ఉండక్ దాసునిక్ంట ెఎక్ుకవవ్ాడుగాను, 
పియి సహో దరమడుగాను, విశషే్ముగా నాక్ును, శరరరవిష్యమును పభిువు 
విష్యమును మర ివిశషే్ముగా నీక్ును, పియి సహో దరమడుగాను నీయొదే 
ఎలోపుపడు ఉండుటక ేకాబో లు అతడు కొదిేకాలము నినుి ఎడబాస ియుండనె 
(ఫలిేమోను 15-16). 

ఇతర పత్రిక్లలో పౌలు బో ధించనటటో , దదవుడు ఈ లోక్ములో సమసతమును నియంత్రించుచునాిడు. 
మరియు ఆయన యొక్క మంచ ఉదదేశయము న రవ్ేరుబడు నిమితతము కరడును ఆయన అనుమత్రసాత డు. ఈ 
సందరుములో, పౌలు యొక్క మధ్యవరితతవమును వ్ దక్ు నిమితతము దదవుడు ఒనసేిము మరియు 
ఫిలేమోను మధ్య విబలధ్ము క్ల్వగించాడని పౌలు చెపాపడు. మరియు పౌలు పరచిరయ దావరా, ఒనసేిమును 
కరీసుత లోకన నడపిించుటక్ు మరయిు పభిువునందు ఫలిేమోనుతో సమానునిగా సమాధానపడుటక్ు పభిువు 
దానిని అనుమత్రంచాడు. 

కరీసుత  అనుచరమలందరమ చదయవలసని ఒక్ పనిని చదయమని పౌలు ఫలిేమోనును అడిగాడు. 
ఒక్నిమిష్మాగ ిఒనసేిముతో తన వివ్ాదమును దదవుని పిణాళ్లక్ యొక్క దృషిరకోణము నుండి చూడమని 
పౌలు అతనిని పలి తిహించాడు. అవును, ఫలిేమోను కోపముతో ఉనాిడు, మరయిు కోపముతో ఉండద హక్ుక 
అతనికన ఉంది. అయితద ఒనసేమిుతో అతని సమసయలు దదవుని నియంతణిక్ు వ్ లుపల ఉనివి కావు. రపమా. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

8:28లో పౌలు యొక్క అతయంత సుపరచితమ ైన మాటలు మనక్ు జఞఞ పక్ము చదయుచునిటటో , ఆయనను 
పేిమించువ్ార ికొరక్ు దదవుడు సమసతమును సమక్ూరిు మలేు క్ల్వగించుట కొరక్ు చదసాత డు. ఫలిేమోను 
పరసిిాత్రలోని పతి్రక్ూలమ నై విష్యములు, ఫలిేమోను మరయిు ఒనేసమిు జీవితములో దదవుడు 
క్ల్వగించబో వు ఆశీరావదముల ఎదుట ఎనదగనివి కావు.  ఫిలేమోను ఒక్ నముక్మ ైన క ైసైతవుడు. నశంచన 
ఒక్ ఆతును రక్ించుట కొరక్ు ఒనసేమిుతో తన వివ్ాదమును దదవుడు అనుమత్రంచాడు అని ఫలిేమోను 
గీహించనపుపడు అతని కోపము ఆనందముగా మారిపల తయంద ిఅని పౌలు నమాుడు. 

ర ండింతల వినిపము (ఫలిేమోను 17-20) 
మధ్యవరితతవములో పాలుప ందని వ్ారినందరనిి పరిచయం చదసిన తరమవ్ాత, 17-20 వచనములలో 

పౌలు చవరగిా తన వినిపమును తెల్వయజేశాడు. పతిదయక్ముగా, ఒనసేమిును క్షమించమని అతడు 
ఫిలేమోనును కోరాడు. తన బానిస నుండి అతడు పరహిారమును లేక్ ధ్నమును ఏమ నైా ఆశంచన యి డల, 
ఒనసేమిుక్ు బదులుగా తాను దానిని చలోె్వసాత ను అని క్ూడా అతడు చెపాపడు. ఫలిేమోను 17-18లో పౌలు 
యొక్క ర ండింతల నివ్దేన సంగీహించబడింది: 

ననుి చదరము కొనిటటర  అతనిని చదరముకొనుము. అతడు నీక్ు ఏ నష్రమ నైను 
క్లుగజసేని యి డలను, నీక్ు ఏమ నై ఋణముని యి డలను, అద ినా ల క్కలో 
చదరముము (ఫలిేమోను 17-18). 

ఇక్కడ పౌలు చదసని పనిని గమనించండి: ఫిలేమోను దయ సవయంగా పౌలుక్ు అవసరం అనిటటో గా 
వయకనతగతముగా తనక్ు సహాయము చదయమని అతడు ఫలిేమోనును కోరాడు. ఒనసేిము ఫిలేమోనుతో 
సమాధానపడుటక్ు అరము డు అని అతడు వ్ాదించలేదు. భినిముగా, ఒనసేిము శక్షక్ు పాతయిడు అని అతడు 
చెపాపడు. అయితద ఒనేసమిుక్ు ష్రతయలులేని క్నిక్రమును చూపమని క్ూడా పౌలు ఫలిేమోనును 
అడగలేదు. అలంక్రరూపక్ంగా మాటాో డతిద, పౌలు ఒనసేిము పక్షమున వ్ాదించదవ్ాడిగా అతని పకి్కన 
నిలువబడి అతని యి డల దయచూపించమని ఫలిేమోనును కోరలేదు. బదులుగా, అతని తండిగిా మరయిు 
రక్షక్ునిగా ఒనసేిము యి దుట నిలువబడి, ఫిలేమోను నుండ ిఅతనిని తపపిసూత , పౌలును బటిర  ఫిలేమోను 
దయ చూపించుటక్ు కొనిి కారణములను ఇచాుడు. ఫలిేమోను 20లో పౌలు తన వినిపమును ముగించన 
విధానమును వినండి: 

అవును సహో దరమడా, పభిువునందు నీవలన నాక్ు ఆనందము క్లుగనిముు, 
కరీసుత నందు నా హృదయమునక్ు విశాీ ంత్ర క్లుగజయేుము (ఫలిేమోను 20). 



పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు నాలగ వ పాఠము: పౌలు మరియు ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ 

-25- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఆతీుయ తండిియి నై పౌలు, అతడు తన పూరు హృదయముతో పేమిించన ఒనసేిముక్ు క్నిక్రము 
చూపునంతగా ఫలిేమోను తనను గౌరవిసాత డు అని పౌలు ఆశంచాడు. కాబటిర , ఈ వినిపములో, ఒనసేిముక్ు 
దయను చూపుట దావరా తనక్ు పరిచారము చదయమని కరీసుత నందు తన సహో దరమడెనై ఫలిేమోనును పౌలు 
కోరాడు. 

మరియు ఇక్కడ పౌలు యొక్క భాష్ను గమనించండి. మొదటగిా, తనక్ు పియోజనమును 
చదక్ూరుమని ఫలిేమోనును పౌలు కోరనిపుపడు, అతడు “ఒనిన మి” (ὀνίνημι) అను గరకీ్ు కనయీా పదమును 
ఉపయోగించాడు. ఈ పదము ఒనసేమిు అను పరేమనక్ు క్ూడా ఆధారముగా ఉనిదని మీరమ 
గురమత చదసుకోవచుు. మునుపట ివల న , ఇది పదకేళ్ల వల  ఉనిది. ముఖ్యముగా, ఒనేసమిు పౌలునక్ు 
పియోజనమును చదక్ూరుిన విధ్ముగానే, ఒనేసమిుక్ు దయను చూపుట దావరా తనక్ు “పయిోజనము”ను 
చదక్ూరుమని పౌలు ఫిలేమోనును కోరాడు. ర ండవదగిా, “విశాీంత్ర” అను పదమును పౌలు 
పునరమదాా టించాడు. ఫలిేమోను 7లో, “పరిశుదుధ ల హృదయములక్ు విశాీంత్ర క్ల్వగించనందుక్ు” పౌలు 
ఫిలేమోనును పిశంసించాడు. ఇక్కడ, ఇతరమల అవసరతలను గూరుి ఆలోచంచు కరసీుత  సేవక్ునిగా ఫలిేమోను 
యొక్క సవభావమును పౌలు నివ్దేించాడు. కొలస్ిలో ఉనివ్ారకిన అతడు విశాీంత్రని క్ల్వగించన విధ్ముగానే, 
చెరసాలలో ఉని తనక్ు క్ూడా విశాీంత్రని క్లుగజేయమని పౌలు అతనిని పలి తిహించాడు. 

“నా హృదయమునక్ు విశాీ ంత్రని క్లుగజయేుము” అని పౌలు అనుచునాిడు, 
మరయిు ఆతీుయ నాయక్ుడు మరయిు అనకే్ హృదయములక్ు విశాీ ంత్రని 
క్ల్వగంిచన ఫలిేమోనును అతడు చూచుచుండగా ఇద ిఎంతో ఆసకనతక్రమ నై 
అంశముగా ఉనిద.ి మరయిు ఫలిేమోను గీంథములో ఇక్కడ “హృదయము” అను 
మాట మూడవసార ిఉపయోగంిచబడుతయంద.ి మరయిు ఇపుపడు తన 
హృదయమునక్ు విశాీ ంత్రని క్లుగజయేమని పౌలు ఆజఞఞ పంిచుచునాిడు... కాబటిర  
ఇద ికరరతనలు 23లో ఉని ఆ ఆలోచనను మరలా జఞఞ పక్ము చదసుత ంద ి“యి హో వ్ా నా 
కాపర ి... నా పాిణమునక్ు ఆయన సదేదరీముచునాిడు.” ఇద,ి ఒక్ కాపరగిా, 
బలమ నై ఆతీుయ నాయక్ునిగా ఫలిేమోను యొక్క పరచిరయను బలమ నై రరత్రలో 
క్నుపరమసుత ంద,ి మరయిు కాపరగిా బో ధంిచుట ఒక్ బాధ్యత అయుయండగా, వ్ారకిన 
బో ధంిచుచుండగా కరీసుత నందు పరశిుదుధ లక్ు విశాీ ంత్ర క్లుగజయేుట, వ్ారనిి 
పల ి తిహంిచుట మరొక్ బాధ్యత అయుయనిద.ి కాబటిర , ఫలిేమోనుక్ు పౌలు ఇచున ఈ 
ఆజఞ అప సతలునిగా తనక్ు అవసరమ యైుని విశాీ ంత్రని గూరుి క్ూడా 
మాటాో డుతయంద.ి 

— డా. పట్్ ఆల్వవనిన్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పౌలు వినిపమును గూరిున వివరాలను గూరిు పండతియలు అనేక్ పశిిలను లేవన తాత రమ. ఒనసేమిు 
చదసని తపుపక్ు పితీకారము తీరముకోక్ుండా, ఒనసేిము యి డల కేవలము దయ మరయిు క్నిక్రము 
చూపించమని పౌలు ఫలిేమోనును కోరినటటో  కొందరమ నముుతారమ. పౌలు ఫలిేమోనును అంతక్ు మించ 
అడుగుతయనాిడని, బహుశా ఒనసేమిు యొక్క విడుదల, అనగా సేవచఛ కొరక్ు అడుగుచునాిడని 
మరికొందరమ నముుతారమ. ఫలిేమోను 15-16లో పౌలు వ్ాిసని మాటలలో సావతంతియము కొరక్ు ఈ పిక్టన 
క్నిపసిుత ంది, అక్కడ పౌలు ఇలా వ్ాిశాడు: 

అతడకి్మీదట దాసుడుగా ఉండక్ దాసునిక్ంట ెఎక్ుకవవ్ాడుగాను, పియి 
సహో దరమడుగాను, నీయొదే ఎలోపుపడు ఉండుటక ేకాబో లు (ఫలిేమోను 15-16). 

ఫిలేమోను ఒనేసమిు బానిసగా ఉండక్ుండునటటో  అతనిని విడిచప టటర మని పౌలు కోరనిటటో  
అరామిచుునటటో గా ఈ వచనమును మనం చదువవచుు. ఇక్కడ “ఎలోపుపడు” అను సరగిా అనువదించబడు 
గరీక్ు పదమ ైన “యి యోనియాన్” (αἰώνιον)ను పౌలు ఉపయోగించుచునాిడు అని మనము 
గమనించనపుపడు ఈ ఆలోచన బలపరచబడుతయంది. రపమా బానిసతవం చాలావరక్ు శాశవతమ నైదిగా 
ఉనిపపటికర, క సైతవ దృషిరకోణము నుండి, అది ఒక్ తాతాకల్వక్ యిరేాపటట అయుయనిది. కాబటిర , ఒనసేిముతో 
తన అనుబంధ్ము విష్యములో ఒక్ నితయ దృషిరకోణమును పరగిణలోనికన తీసుకోమని పౌలు ఫలిేమోనును 
పల ి తిహించుచుండవచుు. వ్ాసతవ్ానికన ఒనసేిమును సవతంతయినిగా విడిచప టరమని పౌలు ఫలిేమోనుక్ు 
పిలుపునిచుుచునాిడు అని ఆలోచంచునటటో  ఇది పురకిొలుపతయంది.  

అదద సమయంలో, క ైసైతవ విశావసం యజమానుల ైన క ైసైతవులందరూ తమ విశావస బానిసలను 
విడపిించాలని కోరమతయంద ిఅని పౌలు బో ధించలేదు అను విష్యమును గురితంచుట చాలా పాిముఖ్యము. 1 
కొరింథయీులక్ు 7:21లో బానిసతవము క్ంట ేసేవచఛ ఉతతమమ ైనది అని అతడు బో ధించాడు, కాని అతడు 
దాసతవ విమోచనను ఎనిడును ఉదాా టించలేదు. క ైైసతవ యజమానులు తమ క ైసైతవ సేవక్ులను మరియు 
బానిసలను కరసీుత నందు తమ సహో దరర సహో దరమలుగా పరగిణ ంచాల్వ అని మాతమిే అతడు ఉపదదశంచాడు. 
ఇదద విధానములో, 1 త్రమోత్ర 6:2లో పౌలు ఇచున ఉపదదశములను వినండి:  

విశావసుల నై యజమానులుగల దాసులు తమ యజమానులు సహో దరమలని వ్ారనిి 
తృణకీ్రంిపక్, తమ సవే్ాఫ్లము ప ందువ్ారమ విశావసులును పియిులున  ై
యునాిరని మర ియి క్ుకవగా వ్ారకిన సవేచదయవల ను (1 త్రమోత్ర 6:2). 

ఖ్చుతముగా మాటాో డతిద, బానిసతవము అనునది చరితయిందంతటా ఘోరమ నై వయవసాగా ఉనిది. 
కాబటిర , పౌలు ఈ ఉపదదశములను వ్ాిశాడు అను విష్యము మనక్ు కొంత వింతగా అనిపించవచుు. 
చాలామంది ఆధ్ునిక్ పిజలు బానిసతవమును గూరిు ఆలోచంచునపుపడు, మన మనసుిలు ఈ మధ్య 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

కాలములోని గృహ బానిసతవము రక్ములతో ముడపిడియుని ఘోరమ ైన హింసల మీదకిన వ్ ళో్లపల తాయి. 
క్ుటటంబములో నల్వగిపల యి, అమానుష్మ నైవ్ాటికన గుర ై, బలవంతముగా బానిసలుగా ఉనివ్ారిని గూరుి 
మనం ఆలోచసాత ము. ఈ బానిసలు చాలాసారమో  మానభంగము చదయబడతారమ, క్ూీ రముగా కొటరబడతారమ, 
బంధించబడతారమ మరయిు చంపబడతారమ. మరయిు మన అవమానము కొలది, పాిచీన బానిసతవమును 
గూరిు బెైబిలు వివరించన విధానములను ఆధారము చదసుకొని అనేక్మంద ిక ైసైతవులు ఇటిర  క్ూీ రతవముగా 
సమరిాసుత నాిరమ. అయితద వ్ారమ విషాదక్రముగా చాలా తపుప చదసుత నాిరమ. పౌలుగాని లేదా ఇతర బెైబిలు 
రచయితలుగాని ఈ ఆచారములను ధ్ృవీక్రించలేదు. బదులుగా, క్ఠినమ ైన పదాలలో వ్ారమ వ్ాటిని 
ఖ్ండించారమ. 

బానిసతవము ఉనికనలో ఉండుటను దదవుడు మ చుుకొను ఒక్ వచనమును క్ూడా 
మీరమ బెబైిలు అంతటలిో క్నుగొనలేరమ. ఇద ిచాలా పాిముఖ్యమ యైునిద.ి అయితద 
దదవుడు మానవ సంసకృత్రలో తనను తాను బయలుపరచుకొనుచునాిడు, మరయిు 
విచారక్రముగా, బానిసతవము ఆరంభము నుండ ినటే ివరక్ు మానవ సంసకృత్రలో 
భాగమ యైునిద,ి మరయిు వ్ాసతవ్ానికన, శాతమును బటిరగాక్, సంఖ్యను బటిర  
పరశిీల్వసేత , చరతిలిో మునుప నిడు లేనంతమంద ిబానిసలు నడేు భూమి మీద 
ఉనాిరమ. రపమా సామాా జయములో పతి్ర ముగుగ రమ వయక్ుత లలో ఒక్ వయకనత బానిసగా 
నివసంిచన కొీ తత  నిబంధ్నలో బానిసతవము ఒక్ ప దే అంశముగా ఉండదద.ి.. తీవమి నై 
ఆరిధక్ సమసయలను ఎదురొకనిన పజిలక్ు ఏ విధ్మ నై పభిుతవ భదతిలేని సంసకృత్రలో 
అపుపలతో వయవహరంిచుటక్ు ఇద ిఒక్ మారగముగా ఉండదద,ి కాబటిర  డబుు 
ఋణపడయిునిందు వలన అనకే్మంద ిపజిలు బానిసలు అయియేవ్ారమ. ఇతరమలు 
యుదధములో ఓడపిల వుట వలన బానిసలు అయియేవ్ారమ. కాబటిర , పజిలు 
బానిసలగుటక్ు ఇవి ర ండు పధిానమ నై కారణములుగా ఉండదవి. పదెేనిమిద,ి 
పంతొమిుద ిశతాబేములలో ఆఫికిా నుండ ికొనిపల బడని బానిసలలో మనము చూచు 
మరంిత ఆధ్ునిక్మ నై బానిసల విధానము ఒక్ పతిదయక్మ నై విధానముగా ఉనిద.ి ఈ 
విధానములో వ్ారమ ఇంచుమించు అపహరణ చదయబడతారమ, మరయిు కొీ తత  నిబంధ్న 
దనీిని పూరితగా ఖ్ండసిుత ంద.ి 

— డా. బియిాన్ డి. రసూల్ 

అయితద పౌలు యొక్క నపేథయములో, క్నీసం చటరపరంగాన నైా బానిసతవము లేక్ బానిసగా ఉండుట 
చాలా భినిముగా ఉండదది. అది చాలాసారమో  పరసపరము పయిోజనక్రముగా ఉండు ఆరిధక్ యిేరాపటటగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఉండదది, ముఖ్యముగా యజమానుడు మరియు బానిస ఇరమవురమ క ైసైతవులుగా ఉనిపుపడు. మరియు 
వ్ాసతవమేమిటంట ేయజమానుడు మరియు బానిస ఇదేరూ ఒకే ఇంటలిో నివసించారమ మరయిు ఒక్రికొక్రమ 
సేవ చదసుక్ుంటూ, ఒక్రనిొక్రమ పేిమించుక్ునాిరమ. వ్ారమ, అనకే్ ఉదదేశాలు మరియు పయిోజనముల కొరక్ు, 
విసతరించబడని క్ుటటంబముగా నివసించదవ్ారమ. మరియు ఈ సంబంధాలు దెవైభకనతగల మరయిు అనిి 
పారరరలక్ు పియోజనక్రమ ైన మారగములలో నిరవహించబడనివి గనుక్, సామాజిక్ వయవసాలను 
నాశనముచదయమని పౌలు సంఘముక్ు సూచంచలేదు. బదులుగా, ఆధ్ునిక్ లోక్ములో క ైసైతవ 
యజమానులు మరియు ఉదోయగులను గూరుి మనము ఆలోచంచు విధ్ముగానే, ఒక్రనిొక్రమ కరసీుత నందు 
సహో దరర సహో దరమలుగా పరగిణ ంచుకొనమని అతడు వ్ారికన బో ధించాడు. 

బానిసలు మరయిు యజమానులను గూరుి పౌలు చదసని బో ధ్ను మొదటసిార ి
పరశిీలన చదసేత , నడేు మనక్ు అద ిఅంత ఔచతయమ నైద ికాదు అనిపసిుత ంద,ి ఎందుక్ంట ే
మనము బానిసతవమును మరయిు యజమానులను తొలగంిచాలని ఆశపడతాము.  
అయితద బానిసలు మరయిు యజమానులను పౌలు క్ల్వగయిుండమని పలిుపునిచుు 
కొనిి పవిరతనలు మరయిు వ్ ఖై్రమలు సువ్ారతక్ు ఎదుర యైియే అవరపధ్ములను 
తొలగంిచుటక్ు ఉదదేశంచబడనివి అని మనము అరాము చదసుకొనునపుపడు మరయిు 
గరీకో-రపమన్ లోక్ములో ఉని బానిసతవమును మనము అరాము చదసుకొనునపుపడు, 
దానిలో ఒక్ గొపప పల ల్వక్ ఉనిద.ి.. కాబటిర , దానిని నడేు యజమానులు మరయిు 
ఉదోయగుల వయవహారములక్ు అనువరితంచన యి డల, ఇదద వ్ాసతవమ యైుంటటంద.ి  
యజమానులు తమ ఉదోయగులతో మరాయదగా వయవహరంిచవలసయిునిద,ి దదవుని 
సవరూపమందు చదయబడని పజిలుగా గౌరవించవలసయిునిద,ి మరయిు 
యజమానుడు వ్ారతిో దురవయవహారం చదయుచునాిడు కాబటిర , ఆ ఉదోయగులు ఏ 
విధ్ముగాన నైా సువ్ారతను నిరోక్షయము చదయు విధ్ముగా లేక్ త్రసరకరంిచు విధ్ముగా 
వ్ారమ ఏమి చదయక్ుండా చూచుకోవ్ాల్వ. అద ిఒక్ ఆటంక్ముగా ఉండక్ుండా 
చూచుకోవ్ాల్వ. అలాగ,ే ఉదోయగులు క్ూడా. మీరమ ఒక్వ్ళే కరీసుత  అనుచరమల యైుంట,ే 
మరయిు మీరమ ఎవరప ఒక్ర ికొరక్ు పని చదసుత ంట,ే మీరమ క్ష్రపడ,ి న పైుణయతతో, మీ ప  ై
అధకిారమలను గౌరవిసూత  పని చదయాల్వ. ఎందుక్ంట ేఒక్వ్ళే మీరమ సల మరమల ైతద, మీరమ 
అగౌరవపరచువ్ారగిా ఉంట,ే మీ సామరాయము కొలద ిమీరమ మీ బాధ్యతను 
నిరవరితంచక్పల తద, కరీసుత  అనుచరమనిగా మీరచిుు సాక్షయము మీద అదంతా పభిావము 
చూపుతయంద.ి 

— డా. డాన్ లఖీఖ్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఒనసేమిు కొరక్ు ఉతతమమ నైదానిని పౌలు ఆశంచాడు మరయిు అప సతలుని యొక్క ఆశ ఏవిధ్ముగా 
తీరాులో ఫలిేమోనుక్ు తెలుసని మనం నిశుయత క్ల్వగయిుండగలము. అయితద ఒనసేిమును క్షమించ, తన 
యింటలిో ఒక్ గౌరవపదిమ నై దాసునిగా చూడుమని ఫలిేమోనును కోరాడా, లేదా ఒనేసమిు యొక్క 
చటరబదధమ నై సేవచఛను కోరమతయనాిడా తెలుసుకొనుటను పౌలు యొక్క అసపష్రమ నై భాష్ మనక్ు 
క్ష్రతరము చదసుత ంది. మరియు, ఆ దనిములలోని బలహీనమ ైన ఆరిధక్ పరిసిాతయల దృషార య, ఏ ఫ్ల్వతము 
ఒనసేమిుక్ు ఎక్ుకవ పియోజనమును చదక్ూరుియుండదదో  మనము ఊహించుట క్ూడా క్ష్రమవుతయంది. ఏది 
ఏమ ైనపపటకిర, పౌలు యొక్క వినిపము ఒనేసమిు ఒక్ మంచ జీవితము ప ందుటక్ు రూప ందించబడింది 
అని సపష్రం అవుతయంది, అందులో ఒక్టి అతడు క ైైసతవ గౌరవం మరయిు మరాయదను ప ందుక్ునాిడు 
మరియు పేిమను, క్నిక్రము ప ందుక్ునాిడు. 

నముక్ము (ఫలిేమోను 21) 
చవరిగా, మధ్యవరితతవములో పాలుపంచుకొనినవ్ార ియొక్క బాధ్యతను వివరించన తరమవ్ాత, 

ఫిలేమోనుక్ు తన ర ండింతల వినిపమును తెల్వయజేసని తరమవ్ాత, 21వ వచనములో నముక్ముతో 
క్ూడని ఒక్ వ్ాయఖ్యతో పౌలు ముగించాడు. ఇక్కడ, అప సతలుడు అడిగనిటటో గా ఫలిేమోను చదసాత డను 
నముక్మును పౌలు వయక్తపరచాడు. ఫలిేమోను 21లో పౌలు వినిపములోని ఈ ముగింపు మాటలను 
మనం చదువుతాము: 

ననేు చపెపినదానిక్ంట ెనీవు ఎక్ుకవగా చదతయవని యి రగి ినా మాట విందువని నమిు 
నీక్ు వ్ాి యుచునాిను (ఫలిేమోను 21). 

ఫిలేమోను తన వినిపమును న రవ్రేముతాడు అని నముుటక్ు ర ండు బలమ ైన కారణములను 
పౌలు ఇచాుడు. మొదటగిా, ఫలిేమోను పౌలును గౌరవించాడు మరయిు పేిమించాడు, కాబటిర  అతనిని 
సంతోష్ప టటర టక్ు పేరిేపించబడయిుంటాడు. మరయిు ర ండవదిగా, ఒనసేిము క్ూడా అపుపడద చదరని 
సంఘమును ఫలిేమోను పేిమించాడు. 

ఫిలేమోను యొక్క పతి్రసపందనను లేఖ్నము నివ్దేించదు, లేదా ఒనసేిముక్ు ఏమి జరిగిందో  క్ూడా 
తెల్వయపరచదు. ఫిలేమోను అతనిని విడిచప టార డు మరియు తయదక్ు అతడు ఎఫ సులో బిష్ప్ అయియ, కరీ.శ. 
95లో రపమాలో హతసాక్క్ ిఅయాయడు అని అనేక్ సంవతిరములుగా పిజలు నమాురమ. మరియు మొదట ి
శతాబేంలో త్రమోత్ర తరమవ్ాత ఒనసేమిు అను వయకనత ఖ్చుతంగా బిష్ప్ అయాయడు. మరియు పౌలు తరరీ దు 
చదసని ఒక్ క ైైసతవుడు అటిర  పాిముఖ్యమ ైన సాా నమును ప ందుకొనుట అంత ఆశురయమును క్ల్వగించదు. కాబటిర , 
ఈ సాధ్యతను మనము నిరాక్రించలేము. కాని వ్ాసతవ్ానికన, ఒనసేమిు అను పరేమ సామానయమ ైనదిగా ఉనిది. 
కాబటిర , ఎఫ సుక్ు చెందని బిష్ప్ ఒనసేమిు ఫలిేమోను పత్రిక్లో ఉని ఒనసేిము కాక్పల వచుు. ఏది ఏమ నైా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఫిలేమోను మీద పౌలుక్ు ఉని నముక్ం ఒనసేిముక్ు మలేుక్రమ నై పనిని అతడు చదశాడు అని 
భావించుటక్ు మనలను పేిరపేంిచాల్వ. పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ మన వదే ఉనిది అను వ్ాసతవము, 
ఫిలేమోను సర నై పని చదశాడని సూచసుత ంద ిఎందుక్ంటే పౌలు యొక్క వినిపమును అతడు 
ఆమోదించయుండక్పల తద ఆ వినిప పత్రిక్ను అతడు దవంశం చదసియుండదవ్ాడు. 

చవర ిశుభవచనాలు (ఫలిేమోను 22-25) 
ఇపపటి వరక్ు మనము పౌలు యొక్క అభివందనమును, క్ృతజఞతను, మరయిు వినిపమును 

చూశాము కాబటిర , ఇపుపడు ఈ పత్రిక్ యొక్క చవరి భాగమునక్ు మనము త్రరగవలసయిునిది: ఫిలేమోను 
22-25లో ఫిలేమోను మరయిు అతని క్ుటటంబమునక్ు పౌలు ఇచున చవరి శుభవచనములు. ఈ భాగము 
24లో వచనములో పాిమాణ క్మ ైన శుభవచనమును క్ల్వగయిుంది, మరియు 25వ వచనములో సపష్రంగా 
పాిమాణ క్ ఆశీరావదమును క్ల్వగియుంది. అయితద 22 మరయిు 23 వచనములోని ర ండు వివరణలు పతిదయక్ 
దృషిరప ందదగనివిగా ఉనాియి. మొదటగిా, 22వ వచనములో, తవరగా చెరసాలలో నుండ ివిడుదల 
ప ందుతానని అతడు క్ల్వగయిుండిన ఆశను పౌలు వయక్తపరచాడు, మరియు అతని కొరక్ు బస సిదధము 
చదయుమని అతడు ఫలిేమోనును అడగిాడు. సతవర భవిష్యతయత లో అప సతలుని ముఖ్ాముఖగా 
చూడబో తయనాిడు కాబటిర , అది పౌలు చదసని వినిపమును న రవ్ేరముటక్ు ఫలిేమోనును పురకిొల్వపందని 
చెపుపటలో అనుమానం లేదు. ర ండవదిగా, ఈ పాఠములో మునుపు మనం చెపపినటటో గా, 23వ వచనములో 
పౌలు ఎపఫ్ ినుండి పతిదయక్ వందనములను పంపాడు, ఒనసేమిుతో ఫలిేమోను ఈ విష్యమును 
పరషి్కరించడానికన ఎపఫ్ ిఒక్ సాక్ిగా పనిచదశాడు అని ఇది సూచసుత ంది. 

పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ యొక్క నపేథయమును, దాని ఆక్ృత్ర మరియు విష్య సూచక్ను 
మనము చూశాము. ఇపుపడు ఒనేసమిు పక్షమున పౌలు చదసిన మాదిరకి్రమ నై మధ్యవరితతవము యొక్క 
ఆధ్ునిక్ అనువరతనమును చరుించుటక్ు సదిధముగా ఉనాిము. ఈ పత్రిక్లోని బో ధ్నలను నటేి మన 
జీవితములక్ు మనము ఎలా అనువరితంచవలసయిునిది? 

ఆధ్ునిక్ అనువరతనము 

మనము ఇంతక్ు ముందు చూసనిటటో , పౌలు తన వ్ేదాంతశాసత రమును తన వయకనతగత జీవితమునక్ు, 
ఫిలేమోను మరయిు ఒనేసమిు జీవితములక్ు క్ూడా అనువరితంచాడు అని పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ 
క్నుపరమసుత ంది. దనీికన భినిముగా, కొలస్ి మరయిు ఎఫ స్యులక్ు అతడు వ్ాిసని పత్రకి్లో అనకే్ 
సామానయ సదిాధ ంత్రక్ బో ధ్నలు మరియు తన బో ధ్నల యొక్క సామానయ అనువరతనములు ఉనాియి.  ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పత్రకి్లు అనేక్ విధ్ములుగా మనక్ు చాలా సహాయక్రముగా ఉనాియి. అయితద అతడు ఫిలేమోనుక్ు 
వ్ాిసిన పత్రకి్, సాధారణమ ైన దానినుండి నిరిేష్రతక్ు, ఊహాతుక్ము నుండి వ్ాసతవిక్తక్ు, హచెురిక్ నుండి 
ఆచరణక్ు మనలను నడపిసిుత ంది. ఈ కారణము చదత, ఒనేసమిు మరియు ఫిలేమోను మధ్య పౌలు 
మధ్యవరితతవము చదసిన మారగములు అతని ఇతర పత్రిక్లలోని సామానయ బో ధ్నలను, ముఖ్యముగా అతడు 
కొలస్ి మరయిు ఎఫ సయ్ులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్లలోని బో ధ్నలను పిత్రబింబించు విధానముల మీద 
పితదయక్మ ైన దృషిరప డదాము. 

పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ యొక్క ఆధ్ునిక్ అనువరతనమును మనం పరిశీల్వంచుచుండగా, 
మనము మూడు విష్యముల మీద దృషిరప డదాము: మొదటగిా, క ైసైతవుల మధ్య జవ్ాబుదారితనం యొక్క 
అవసరత; ర ండవదిగా, మన సంబంధ్ములలో దయ యొక్క విలువ; మరయిు చవరిగా, దదవుని 
క్ుటటంబములో సమాధానపడుట యొక్క పాిముఖ్యత. క ైసైతవుల మధ్య జవ్ాబుదారితనం యొక్క 
అవసరతను మొదటగిా చూదాే ము. 

జవ్ాబుదారతినం 
మనము ఇంతక్ు ముందు పసిాత వించనటటో , తాను ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రిక్లో, ఒనసేిము కొరక్ు 

తాను చదసని మధ్యవరితతవమునక్ు సాక్షులుగా పౌలు అనేక్మంది వయక్ుత లక్ు పలిుపునిచాుడు. వీరలిో 
అపిీ య, అరిపిుప, ఎపఫ్ి మరయిు కొలసిిలోని సాా నిక్ సంఘములోని సభుయలు భాగమ యైునాిరమ. పౌలు 
ఈ విధ్ంగా చదయుట వ్ నుక్ తన ఉదదేశయమును సపష్రం చదయనపపటికర, ఆసకనతతో గమనించు వ్ార ిక్నుిలు 
ఫిలేమోను సర నై పని చదయునటటో  పల ి తిహిసాత యి అని అతడు ఆశంచాడు అనునద ిఉతతమమ ైన వివరణ 
అయుయనిది. ఈ పదధత్ర ఎఫ సయ్ులక్ు 5:11-21లో అతని బో ధ్నక్ు అనుక్ూలంగా ఉంది. ఈ 
వ్ాక్యభాగములోని పలు వచనములను మనం పరిశీల్వదాే ము, ఎఫ సయ్ులక్ు 5:11-16 వచనములతో 
ఆరంభిదాే ము, అక్కడ పౌలు ఈ హచెురిక్లను ఇచాుడు: 

నిష్ీలమ నై అంధ్కార కనీయలలో పాల్వ వ్ార యైుండక్ వ్ాటనిి ఖ్ండంిచుడ.ి ఏలయనగా 
అటిర  కనీయలు చదయువ్ారమ రహసయమందు జరగింిచు పనులను గూరుి 
మాటలాడుటయి నైను అవమానక్రమ  ైయునిద.ి సమసతమును ఖ్ండంిపబడ ి
వ్ లుగుచదత పతియక్షపరచబడును; .... అజఞఞ నులవల  కాక్, జఞఞ నులవల  
నడుచుకొనునటటో  జఞగీతతగా చూచుకొనుడ ి(ఎఫ సయ్ులక్ు 5:11-16). 

క ైైసతవులు పాపములను — “నిష్ీలమ నై అంధ్కార కనయీలు” — వ్ లుగులోనికన తచెుుట దావరా 
వ్ాటిని బటరబయలు చదయాలని పౌలు బో ధించాడు. మన పాపములు చీక్టి దావరా దాయబడియునిపుపడు, 
మనము దానిలో కొనసాగు అవకాశము ఉంటటంద ిఅనునద ిఅతని వ్ాదన. అయితద అవి బటరబయలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

అయినపుపడు, వ్ాట ినిజసవరూపమును మనము చూసి, సగిుగ నొందుతాము. మనము చదయు పనిని 
ఇతరమలు సరగిానే త్రరసకరిసాత రమ అని తలెుసుకొనుట పాపమునక్ు విరపధ్ముగా ఒక్ బలమ ైన పురికొలుప 
అయుయనిది. కాబటిర , మనము వ్ లుగులో నడుచుటక్ు జఞఞ నమునొందుతాము, అనగా, పేమితో మన 
పాపమును బటరబయలు చదసి, మనలను అవమానము నుండి కాపాడు ఇతర విశావసులతో సనిిహతిమ నై, 
బాహాటమ నై సహవ్ాసమును క్ల్వగియుంటాము. 

ఇపుపడు, క ైసైతవులు ఒక్రి మీద ఒక్రమ ఒక్ క్నేిసి ఉంచాలని లేక్ ఒక్రి పటో ఒక్రమ ప ల్వసుల వల  
వయవహరించాలని పౌలు చెపుపటలేదు అని క్ూడా మనము చదరాుల్వ. బదులుగా, అతడు 
జవ్ాబుదారతినమును గూరిు చెపుత నాిడు. నడేు కొనిి సంసకృతయలు అవమానము మరయిు 
ఆమోదింపబడక్పల వుటను నీత్రగల పవిరతనక్ు పురికొలుపగా అంగరక్రించక్పల యినపపటికర, వ్ాసతవమేమిటంటే, 
మనము చదయుచుని పని ఇతరమలక్ు తెల్వసయిునిపుపడు, మనము శోధ్నక్ు తక్ుకవగా ల ంగుతాము. 
కాబటిర , ఇతర విశావసులతో సహవ్ాసములో పారదరిక్త క్ల్వగి జీవించుట దావరా మనము అనేక్ 
పాపములను నివ్ారించవచుు. 

ఒనసేమిు మరయిు ఫలిేమోను విష్యములో, పౌలు వ్ాిసని పత్రిక్ను గూరుి ఇంకా ఎవరకిర తలె్వయని 
పక్షమున, మరియు పౌలు సవయంగా దానిని గూరిు ఆరా తీసుకోని పక్షమున, జవ్ాబుదారమతనము ఉండదది 
కాదు. ఒనసేిముతో దురమసుగా వయవహరించుట ఫలిేమోనుక్ు సులభంగా ఉండదది. అయితద విష్యమును 
కొంత వరక్ు బహిరంగము చదయుట దావరా, ఫలిేమోను క్ుటటంబము మరియు సంఘము ఒనసేిము పటో 
చూపు దురవయవహారమును అవమానక్రమ నైదగిా పరిగణ ంచ, ఫలిేమోనును బాధ్ుయనిగా ఎంచునటటో  పౌలు 
జఞగతీవహించాడు. ఇతరమల పటో తనక్ుని ఈ జవ్ాబుదారమతనము అతడు సరియి నై పనిని చదయునటటో  
అతనిని పురకిొలుపతయంది. 

లేఖ్నమంతటలిో మనము ఇలాంటి మాదరిిన ేచూసాత ము. వ్ారి పాపములు బటరబయలు 
అవుతాయని, మరియు వ్ారమ అవమానమును మరియు అగౌరవమును అనుభవిసాత రమ అని వ్ారిని 
హెచురించుట దావరా మరలా మరలా దదవుడు పిజలను తమ పాపమును విడచిప టరమని కోరాడు. 
ఉదాహరణక్ు, హబక్ూకక్ు 2:16లో, పివక్త దావరా దదవుడు పల్వకనన ఈ మాటలను వినండి: 

ఘనతక్ు మారమగా అవమానముతో నిండయిునాివు... యి హో వ్ా క్ుడచిదత్రలోని పాత ి
నీకనయయబడును, అవమానక్రమ నై వమనము నీ ఘనతమీదపడును. (హబక్ూకక్ు 
2:16) 

పిజలు తమ పాపముల నుండ ివ్ నుదిరగని యి డల వ్ారి మీదికన శాపములు వసాత యని దదవుడు 
హెచురించాడు, మరయిు ఆ శాపములలో “అవమానము” క్ూడా ఒక్టెయైునిది. మరియు యి హజెేకలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

7:18లో, కనీంద ఇవవబడని అవమానము అను బదెిరింపుతో దదవుడు ఇశాీయిలేును పురకిొలుపటక్ు 
పియత్రించాడు: 

వ్ారమ గపన పటరక్టటర  కొందురమ, వ్ారకిన ఘోరమ నై భయము తగులును,  అందరమ 
సగిుగ పడుదురమ, అందర ితలలు బో డయిగును (యి హజెకేలు 7:18). 

జవ్ాబుదారమతనము లేక్ుండా, పతి్ర యుగములోని క ైైసతవులు రహసయ పాపములను 
పటటర కొనియుండుట చాలా సులభమవుతయంది. కాబటిర , బాహాటమ నై పేిమగల సహవ్ాసములో నివసించుట 
దావరా తోట ివిశావసులు ఒక్రనిొక్రమ బాధ్ుయలుగా ఎంచుకొనుట పాపము చదయక్ుండా తపిపంచుకొనుటక్ు ఒక్ 
మారగము అయుయనిది. అవును, ఆమోదము ప ందక్ుండుట మరియు అవమానము మాతిమే మనలను 
పాపము చదయక్ుండా భదిపరచు క ైైసతవ జవ్ాబుదారమతనములోని రక్ములు కావు.  దీనికన భినిముగా, 
తాను ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రిక్లో పౌలు యొక్క ఉదాహరణ, పల ి తాిహక్రమ ైన మాటలను పలుక్ుట 
దావరా క్ూడా క ైసైతవులు ఒక్రనిొక్రమ జవ్ాబుదారమలుగా ఎంచుకోగలరమ అని ఉదాా టిసుత ంది.  క ైసైతవ 
సహవ్ాసము యొక్క ఆనందము మనలను పాపము చదయక్ుండా కాపాడుతయంది. ఎఫ సయ్ులక్ు 5:19లోని 
పౌలు మాటలను వినండి: 

ఒక్నినొక్డు కరరతనలతోను సంగరతములతోను ఆతుసంబంధ్మ నై పాటలతోను 
హచెురంిచుము (ఎఫ సయ్ులక్ు 5:19). 

మనము సరకిాని పనిని చదయుటక్ు శోధింపబడినపుపడు, ఇతర విశావసులు పలుక్ు 
పల ి తాిహక్రమ ైన మాటలు మనలను పాపము చదయక్ుండా భదపిరచగలవు. 

విశావసులముగా, మనము పంచుకోవలసయిునిద;ి మనము ఒక్ర ిఎదుట ఒక్రమ 
ఒపుపకోవలసయిునిద.ి మనము ఒక్రనిొక్రము నమిు, ఒక్ర ిమీద ఒక్రము 
ఆధారపడవలసయిునిద.ి జవ్ాబుదారమతనము ఒక్ కరలక్మ నై భాగముగా ఉనిద.ి.. 
ననే వరప తలె్వయని ఒక్ చపట ఉనిపుపడు ననేు ఎలా వయవహరసిాత ను? ఎందుక్ంట ే
ననేు ఏమి చదసుత నాినో దదవునికన తలెుసు. అయితద నాక్ు ఒక్ సనిిహతి సేి హతియడు 
ఉనాిడు, ననేు అతని ఎదుట నా పరసిిాత్రని చపెుపకోగలను, నా హృదయమును 
ధారపల యగలను, ఆదరణను ప ందగలను, దయను ప ందగలను, అంతదగాక్ 
పల ి తాిహమును క్ూడా ప ందగలను, మరయిు అతడు నాతో “వదుే , అలా చదయక్ు,” 
లేక్ “ఈ పరసిిాత్రలో నుండ ిబయటపడుటక్ు ననేు నీక్ు సహాయము చదసాత ను” 
అంటాడు.  కొీ తత  నిబంధ్నలో “ఒక్రనిొక్రమ” అను మాటను మనము ఎనిిసారమో  
చూసాత ము? మరయిు ఆ “ఒక్రనిొక్రమ” మరలా, మనము క్ల్వగయిుండవలసని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

సంబంధ్ములతో ముడపిడయిునిద ి— ఒక్రనిొక్రమ. మరయిు అటిర  
జవ్ాబుదారమతనము మనము బలవంతయలుగా ఎదుగుటలో మనక్ు సహాయము 
చదసుత ంద,ి మన సంబంధ్ములో మరయిు మన నడవడలిో మనము ఎదుగునటటో  
చదసుత ంద.ి పవితపిరచబడు పకినీయలోని ఈ భాగము, మనము ఒక్రతిో నొక్రము 
పంచుకోగల్వగని పేమి అయుయనిద.ి 

— డా. థడదయస్ జే. జేమ్సి. జూ. 

చవరిగా, ఎఫ స్. 5:21లో, పరసపర సమరపణ దావరా మనము ఒక్రినొక్రము జవ్ాబుదారమలముగా 
ఎంచుకోవ్ాలని పౌలు సూచంచాడు. పౌలు ఇలా వ్ాిశాడు: 

కరీసుత నందల్వ భయముతో ఒక్నికొక్డు లోబడయిుండుడ ి(ఎఫ సయ్ులక్ు 5:21). 

సంఘము పరిశుదధమ ైన సాలముగాను, దదవుని విధదయ పజిల యొక్క సహవ్ాసముగాను ఉంది. 
మరియు దీని అరాం ఏమనగా సంఘ సహవ్ాసము దెైవిక్మ నైద ిమరియు నాయయమ ైనదగిా ఉండాల్వ. కాబటిర , 
మనము ఒక్రతిో నొక్రము సహవ్ాసములో జీవించుచుండగా, సత్రియలు చదయుటక్ు ఒక్రనిొక్రమ 
పురకిొలుపకొనుటక్ు, మరియు కరసీుత  కొరక్ు జీవించుటక్ు మన సంఘ నాయక్ులు మనలను సదిధపరచు 
విధానముల మీద మనము పతిదయక్మ నై ఆసకనతని ప టరవలసయిునిది. మరియు ఇతర జఞఞ నుల ైన మరయిు 
దెైవిక్మ నై విశావసుల సలహాను మనము వినవలసియునిది. ఈ విధ్ములుగా మనము ఒక్రికన ఒక్రము 
సమరిపంచుకొనుట దావరా, పాపములో పడిపల వు అనకే్ సందరుములను మనము నివ్ారించగలగుతాము. 

మనము ఇంతక్ు ముందద చూసినటటో , తాను వ్ాిసిన ఇతర పత్రిక్లలో క్నిపించు జవ్ాబుదారమతనము 
యొక్క నియమములను ఒనసేిముతో ఫిలేమోను యొక్క సంబంధ్మునక్ు పౌలు అనువరితంచాడు. మరయిు 
తాను ఫిలేమోనుక్ు చదసిన విజఞపిత  దావరా, కరసీుత  శరరరము మనలను పాపములో పడక్ుండా ఏ విధ్ముగా 
నివ్ారిసుత ందో  మరయిు మనలను సత్రియలలోనికన ఏవిధ్ముగా నడిపసిుత ందో  మనము నేరముక్ుంటాము. 
పాపమును బటరబయలుచదయుట దావరా, పల ి తాిహమును అందించుట దావరా, మరియు ఒక్రికొక్రము 
సమరిపంచుకొనుట దావరా, “అజఞఞ నుల వల  కాక్ జఞఞ నుల వల ” నడుచుకొనుటలో మనము ఒక్రికొక్రము 
సహాయము చదయగలము. 

సంఘములో జవ్ాబుదారతినము అను నియమమును గూరిు పౌలు ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ 
యొక్క అనువరతనమును ఇపపట ివరక్ు మనం చూశాము, గనుక్ ఇపుపడు అనువరతనములోని ర ండవ 
విష్యమును చూదాే ము: ఇతర క ైసైతవులతో మనక్ుని సంబంధ్ములో దయ యొక్క పాిముఖ్యత. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

దయ 
కరీసుత  తన భూలోక్ పరచిరయలో క్నుపరచన లక్షణములనిిటలిో, బహుశా ఆయన చూపని దయ 

అతయంత అదుుతమ నైదగిా ఉంది. అవును, పరశిుదధత మరయిు గౌరవము పటో ఆయన ఆసకనత చూపించాడు, 
మరియు నీత్ర మరయిు న తై్రక్త మీద ఆయన ఉదాా టన ఉపకే్ించరానిది. దదవునికన విధదయత చూపుట పటో 
క్ూడా ఆయన ఎనలేని సమరపణను క్నుపరచాడు. అయితద అంతక్ంటే ఎక్ుకవగా జఞఞ పక్ం ఉండదవి, ఆయన 
దయ, జఞల్వ, ఆసకనత, ఇతరమల పటో పేమి, క్షమించు ఆతయరత, ఇతరమలు బాధ్పడక్ుండా ఉండు నిమితతము 
ఆయన బాధ్పడుట, మృతయలను లేపుట, గుండెచదెరనివ్ారనిి ఆదరించుట, క్ుంటివ్ారిని బాగుచదయుట, 
ఆక్ల్వగొనిన వ్ారికన ఆహారమిచుుట, నశంచువ్ారిని, బాధ్పడువ్ారనిి, భయపడువ్ారిని కాయుట — 
ఆయనను దదవషించువ్ార ిపక్షమున సలిువలో మరణ ంచుటను — గూరిున సనిివ్ేశములతో సువ్ారతలు 
నిండియునాియి. కరసీుత  దయ మన హృదయములను చాలా లోతయగా తాక్ుతయంది. ఇంచుమించు ఇదద 
విధ్ముగా, ఫిలేమోనుక్ు తాను వ్ాిసని పత్రిక్లో పౌలు దయను మాదిరగిా క్నుపరచాడు. 

పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్లో ర ండు రక్ముల దయను మనం చూదాే ము, క్నిక్రము 
మరియు దాతృతవముతో ఆరంభిదాే ము అటటతరమవ్ాత విజఞఞ పన కారయములను చూదాే ము. క ైసైతవ దయ 
యొక్క వయకరతక్రణగా క్నిక్రమును చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 

క్నిక్రము 
క్నిక్రము చూపమని మరియు సహాయము చదయమని పౌలు విశావసులందరికన బో ధించాడు.  

ఫిలేమోను సంఘమునక్ు చదసని పరచిరయను కొనియాడనిపుపడు, మరియు ఫిలేమోనుక్ు తాను చదసిన 
విజఞపితకన ఆధారముగా ఈ గుణములను జఞఞ పక్ము చదసుకొనినపుపడు దీనిని మనము చూసాత ము. ఫలిేమోను 
7-9లో పౌలు మాటలను వినండి: 

సహో దరమడా, పరశిుదుధ ల హృదయములు నీ మూలముగా విశాీ ంత్ర ప ందనిందున నీ 
పేమినుబటిర  నాక్ు విశషే్మ నై ఆనందమును ఆదరణయు క్ల్వగ ను… వృదుధ డను 
ఇపుపడు కరీసుత యిసేు ఖ్ దైనీ యైుని పౌలను ననేు పేమినుబటిర  వ్డేుకొనుచునాిను 
(ఫలిేమోను 7-9). 

ఫిలేమోను “పరశిుదుధ ల హృదయములక్ు విశాీంత్ర క్ల్వగించన” విధానమును బటిర , అనగా ఇతర 
విశావసుల యి డల అతడు క్నుపరచన క్నిక్రమును బటిర  పౌలు పల ి తిహించబడా్ డు. మరయిు అతడు ఒక్ 
వృదుధ డు మరియు ఖ్ దైీ కాబటిర , జఞల్వకన మరయిు సహాయమునక్ు అరము డు కాబటిర  తనక్ు క్ూడా అలాంటి 
క్నిక్రమునే చూపమని పౌలు వినివించుక్ునాిడు. కొలసియులక్ు 3:11-12లో అతడు ఇలా వ్ాిశాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

కరీసేత  సరవమును అందరలిో ఉనివ్ాడున  ైయునాిడు కాగా, దదవునిచదత 
ఏరపరచబడనివ్ారమను పరశిుదుధ లును పియిులున నైవ్ారకిన తగనిటటో , మీరమ జఞల్వగల 
మనసుిను, దయాళలతవమును ... ధ్రంిచుకొనుడ ి(కొలసియులక్ు 3:11-12). 

ఇతర విశావసులు కరసీుత తో ఏక్మ ై ఉనాిరమ గనుక్, మనము పిభువుతో వయవహరించు విధ్ముగా, 
మరియు మనతో పభిువు వయవహరించన విధ్ముగా మనము వ్ారతిో వయవహరించాల్వ. వ్ారి అవసరతలను 
తీరముటక్ు మనము పయిత్రించుచుండగా చాలా జఞగీతతవహించాల్వ. ఇవి మరయిు అనకే్ ఇతర 
మారగములలో, క్నిక్రము మరియు దాతృతవము అనునవి క ైైసతవ జీవనానికన ముఖ్యమ నై అంశములుగా 
ఉనాియి అని పౌలు క్నుపరచాడు. కాబటిర , పౌలు మరియు ఫలిేమోను వల న , ఆధ్ునిక్ క ైసైతవులు తమ 
తోటి విశావసుల పటో జఞల్వ మరయిు పేిమతో నింపబడియుండాల్వ. మనక్ు శకనత ఉని కొలద ిఇతరమల 
అవసరతలక్ు మనము సపందంిచాల్వ. 

పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాి సని పత్రకి్ మనము ఇతరమలతో క్నిక్రము మరయిు దయతో 
ఎలా వయవహరంిచాల్వ అనుటక్ు గొపప మాదరిగిా ఉనిద.ి మరయిు దనీికన కారణము 
ఏమనగా, దదవుని పజిలముగా, మనము దదవుని పేమిను పతి్రబింబించాల్వ మరయిు 
దదవుని పేమిక్ు పరకి్రములుగా ఉండాల్వ. అనగా దదవుడు మనతో వయవహరంిచన 
విధ్ముగా మనము ఇతరమలతో వయవహరంిచుట అయుయనిద.ి కాబటిర , పౌలు 
ఫలిేమోనుతో వయవహరంిచన విధ్ముగాన ేపారపిల యిన బానిసయి నై ఒనసేమిుతో 
వయవహరంిచమని పౌలు ఫలిేమోనుక్ు విజఞపిత  చదసనిపుపడు, అతడు అదద విధానమును 
కోరమచునాిడు అని మీరమ చూడవచుు. దదవుడు పౌలుతో వయవహరంిచన అదద 
విధానములో మరయిు ఫలిేమోనుతో పౌలు వయవహరంిచన అదద విధానములో, 
ఇపుపడు ఒనసేమిుతో వయవహరంిచమని పౌలు ఫలిేమోనుక్ు 
పలిుపునిచుుచునాిడు... కాబటిర , దదవుడు మనతో వయవహరంిచు విధానము 
మనము ఒక్రతిో ఒక్రము వయవహరంిచవలసని మౌల్వక్ విధానమ యైునిద.ి 

— ర వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో  

దయను చూపుటతో పాటటగా, తాను ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రిక్లో పౌలు పల ి తిహించన ర ండవ 
రక్మ నై దయ విజఞఞ పన అయుయనిది. మనము ఒక్రి కొరక్ు ఒక్రము మధ్యవరమత లమ యైుండాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

విజఞఞ పన 
విజఞఞ పన అనకే్ రూపములను క్ల్వగియునిది. కొనిిసారమో , అది మరొక్ వయకనతకన అనుక్ూలంగా 

పరసిిాతయలను మారము — ఎక్ుకవ వయకనతగత నష్రము లేక్ుండా — ఒక్ సాధారణమ నై అభిపాియమును 
వయక్తపరచుట కావచుు. అయితద మరికొనిిసారమో , ఇతరమల కొరక్ు విజఞఞ పన చదయుట అంట ేదోషయిి నై మరొక్ 
వయకనతని కాపాడుట కొరక్ు ఒక్ని జీవితమున ేఇచుునంత తీవమి ైనది క్ూడా కావచుు. ఈ రక్మ నై విజఞఞ పనను 
గూరిున అతయంత సపష్రమ నై ఉదాహరణ పాపులక్ు రక్షణను అనుగీహించుటక్ు కరసీుత  తనుితాను 
అపపగించుకొనుట అయుయనిది. ఈ ర ండు తీవతిలక్ు మధ్య, అనేక్ రక్మ నై విజఞఞ పనలు ఉనాియి. 
ఫిలేమోను 17-19లో ఒనసేిము పక్షమున పౌలు ఫలిేమోనుతో మాటాో డని మాటలను వినండి: 

ననుి చదరము కొనిటటర  అతనిని చదరముకొనుము. అతడు నీక్ు ఏ నష్రమ నైను 
క్లుగజసేని యి డలను, నీక్ు ఏమ నై ఋణముని యి డలను, అద ినా ల క్కలో 
చదరముము... అద ిననే ేతీరమత ను (ఫలిేమోను 17-19). 

పౌలు చూపిన మాదరిి మనము ఇతర విశావసుల కొరక్ు ఈ విధ్ముగాన ేవిజఞఞ పన చదయాలని మనక్ు 
పిలుపునిసుత ంది. కొనిిసారమో  మనము సులభమ ైన మారగములలో విజఞఞ పన చదయుటక్ు పలిువబడతాము. 
మరికొనిిసారమో , ఇతరమల యి డల మనక్ుని క్నిక్రము మరింత విజఞఞ పన చదయుటక్ు మనక్ు 
పిలుపునిసుత ంది. మరియు కొనిి సందరుములలో, క్నిక్రము ఇతరమల మలేు కొరక్ు లేదా రక్షణ కొరక్ు 
మన జీవితములను అరిపంచుట దావరా విజఞఞ పన చదయునటటో  మనలను పురికొలుపతయంది. ఎఫ స్యులక్ు 
5:1-2లో పౌలు ఈ విధ్ంగా వ్ాిశాడు: 

కావున ... దదవుని పల ల్వ నడుచుకొనుడ.ి కరీసుత  మిముును పేమిించ, పరమిళ వ్ాసనగా 
ఉండుటక్ు మనకొరక్ు తనుితాను దదవునికన అరపణముగాను బల్వగాను 
అపపగంిచుకొన ను; ఆలాగునన ేమీరమను పేమిగల్వగ ినడుచుకొనుడ ి(ఎఫ సయ్ులక్ు 
5:1-2) 

ఫిలేమోను పత్రిక్లోని పౌలు బో ధ్న సంఘములో జవ్ాబుదారమతనముక్ు మరియు క ైసైతవ దయక్ు 
ఎలా అనువరితంచబడుతయందో కొనిి మారగములను మనం చూశాము, గనుక్ మన యొక్క చవర ిఅంశమును 
చూచుటక్ు సదిధముగా ఉనాిము: పిభువ్ నై యిసేుకరసీుత  దావరా విశావసులు ఒక్రతిో ఒక్రమ సమాధానపడుట. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

సమాధానపడుట 
సమాధానపడుటను గూరుి మనం మాటాో డునపుపడు, మునుపులేని ఐక్యతను మరియు పేమిను 

క్ల్వగించుటను గూరిు మాటాో డుట లేదని సపష్రం చయెాయల్వ. బదులుగా, భలదము ఉని చపట ఐక్యతను 
మరియు పేిమను క్ల్వగించుటను గూరిు మాటాో డుతయనాిము. సమాధానపడుట క్షమాపణ మరియు దయ 
మీద ఆధారపడుతయంది, మరయిు సహనము మరియు దీరశాాంతము దావరా కొనసాగించబడుతయంది. మన 
మధ్య విభలదముక్ు మూలము ఉందని అద ిఊహిసుత ంది, కాని ఉతతమమ ైనదానిని, అనగా, పరసపర శాంత్ర, 
పరసపర పేిమ, పరసపర పరచిరయను కొనసాగించుటక్ు విభలదమును పకి్కనప డతాము. 

కొలసియులక్ు మరియు ఎఫ స్యులక్ు అతడు వ్ాిసని పత్రకి్లలో, వయకనతగత సాా యిలోను మరియు 
సమూహకి్, న ైత్రక్ సాా యిలోను విశావసుల మధ్య సమాధానమును గూరిు పౌలు పదద పదద మాటాో డాడు. 
మరియు ఈ సమాధానము సువ్ారతలో ముఖ్యమ నై విష్యంగా ఉందని అతడు వివరించాడు. ఒనేసమిు 
మరియు ఫిలేమోనుక్ు తమ సంబంధ్మును పునరమదధరించుకొనవలసని బాధ్యత ఉనిదని, మరయిు 
పగతీరముకోక్ుండా ఒక్రనిొక్రమ కరీసుత  సహో దరమలుగా అంగరక్రించాలని పౌలు ఉదాా టించాడు. 

ఒనసేమిు, తాను చదసని పాపముక్ు పశాుతాత పం ప ందవలసి ఉండనెు, పౌలు పరచిరయలో 
క ైైసతవయములోకన మారమమనసుి ప ందుటవలన అతడు దానిని చదశాడు. మరయిు ఫలిేమోను దాసుడుగా, 
ఫిలేమోను ఇచుు తీరమపక్ు అతడు తనుితాను అపపగించుకోవ్ాల్వ. అయితద ఫిలేమోను ఒనేసమిును 
పేిమించాల్విన బాధ్యత, క్నిక్రము చూపించాల్విన బాధ్యత, పాపములను క్షమించాల్విన బాధ్యత 
క్ల్వగియునాిడు మరయిు అతనిని కరసీుత లో సహో దరమనిగా హతయత కోవలసి ఉనాిడు. అదదవిధ్ంగా, ఆధ్ునిక్ 
విశావసులు మారమమనసుిప ందుటక్ు, ఒక్రనిొక్రమ క్షమించుకొనుటక్ు, మరియు సర నై సంబంధ్ములను 
పునరమదధరించుకొనుటక్ు వ్గేిరపడ ిఉండాల్వ. 

ఇక్కడ ఒక్ర ినుండ ిఒక్రకిన దూరమ నై ఫలిేమోను మరయిు ఒనసేమిు ఉనాిరమ, 
మరయిు పౌలు ఏమి చదసుత నాిడు అంట,ే తాను అపాయమును ఎదురొకని, 
తాయగపూరతిముగా, దూరమ నై ఈ ఇరమవురనిి క్లుపుటక్ు పయిత్రించుచునాిడు. 
మరయిు పౌలు మాదరినిి చూపుతయనాిడు — మరయిు అతడు ఉపయోగంిచు కొనిి 
గరీక్ు పదములలో క్ూడా మీరమ దనీిని చూడవచుు — యిసేు కరీసుత నందు పాపులు 
దదవునితో సమాధానపడుటను గూరుి అతడు మాదరి ిచూపుతయనాిడు, మరయిు 
దదవునితో సమాధానపడని మనము సంఘములో సమాధానపరచువ్ారగిా ఉండాలని 
అతడు అనుచునాిడు, అనగా ఒక్వ్ళే భలదములు మరయిు విభజనలు ఉని 
యి డల, మనక్ు నష్రము క్ల్వగనిపపటకిర, కరీసుత  శరరరమందు సమాధానపడుట కొరక్ు 
పయితిము చదయాల్వ. మనలను మనము రక్ంిచుకొనుట లేదు, మన రక్షణ కొరక్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

మనము క్ృష ిచదయుట లేదు, కాని దదవుడు మన కొరక్ు మొదట చదసనిదానిని 
మానవ సాా యిలో వయక్తపరచుచునాిము. 

— డా. గ ై వ్ాటర్డి 

పౌలు దనిములలో, సంఘములోని పలు జఞతయల మధ్య, ముఖ్యముగా యూదులు మరియు 
అనుయల మధ్య, లోతెనై ఉదిిక్తతలు, కోపములు మరియు వివ్ాదములు ఉండదవి. అయినపపటకిర, అటిర  
సమసయలక్ు ఆధారమును కరసీుత  తయడిచవ్ేశాడు అని పౌలు ఉదాా టించాడు. కరసీుత నందు, సంఘములో పతి్ర 
విధ్మ ైన జఞత్ర మరయిు తగెల వ్ రైము ఆమోదయోగయము కానిది, కాబటిర పాపము అయుయనిది. ఎఫ స్. 
2:14-16ను వినండి, అక్కడ పౌలు ఇలా వ్ాిసుత నాిడు: 

ఆయన మన సమాధానమ యైుండ ిమీక్ును మాక్ును ఉండని 
దదవష్మును...మధ్యగపడను పడగొటిర , మన ఉభయులను ఏక్ముచదస ను... ఇటటో  
సంధచిదయుచు, ఈ యిదేరనిి తనయందు ఒక్క నూతన పురమష్యనిగా సృషిరంచ, తన 
సలిువవలన ఆ దదవష్మును సంహరంిచ, దాని దావరా వీరదేిరనిి ఏక్శరరరముగా చదస,ి 
దదవునితో సమాధానపరచవల నని యిాలాగు చదస ను గనుక్ ఆయనయి ేమనక్ు 
సమాధానకారక్ుడె ైయునాిడు (ఎఫ సయ్ులక్ు 2:14-16). 

ఇక్కడ మనము చూచుచునిటటో , కరసీుత నందు యూదుల ైన మరియు అనుయల ైన విశావసుల మధ్య 
సమాధానము కరీసుత తో మన ఐక్యతలో ఒక్ పాిముఖ్యమ ైన కోణమ యైునిది. కాబటిర , దదవునితో మన 
సమాధానములో అది ఒక్ పాిముఖ్యమ ైన కోణమ ైయునిది. నేడు క్ూడా విశావసుల మధ్య జఞత్ర మరియు 
తెగలలో పగలు మరయిు వివ్ాదములు, మరియు పిత్ర ఇతర సంఘరషణల విష్యములో ఇదద 
వ్ాసతవమ ైయునిది. మనము కరీసుత తో ఐక్యపరచబడియునాిము గనుక్, మనందరమూ క్షమించబడా్ ము 
మరియు ఆశీరవదించబడా్ ము. కాబటిర , ఏ విశావసతిోన నై సమాధానపరచబడుటను మనము 
నిరాక్రించక్ూడదు. మన పభిువు మన మధ్య విభలదాలక్ు కారణమ ైన పతి్ర ఆధారమును తొలగించాడు 
తదావరా మనము మన విభలదములను పాపముగా గురితంచ, కరీసుత  శరరరములో ఐక్యత, పేిమ మరయిు 
సామరసయం కొరక్ు పయిత్రించాల్వ. ఎఫ సయ్ులక్ు 4:32లోని పౌలు మాటలను వినండి: 

ఒక్ని యి డల ఒక్డు దయగల్వగ ిక్రమణాహృదయుల  ైకరీసుత నందు దదవుడు మిముును 
క్షమించన పకిారము మీరమను ఒక్రనిొక్రమ క్షమించుడ ి(ఎఫ సయ్ులక్ు 4:32). 

కొలసియులక్ు 3:13-15లో అతని బో ధ్ను గమనించండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు,మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్ిిలీనియం మినిస్ర సీుి thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఎవడెనైను తనక్ు హానిచదస నని యొక్డనుకొనిన యి డల ఒక్ని నొక్డు సహంిచుచు 
ఒక్ని నొక్డు క్షమించుడ,ి పభిువు మిముును క్షమించనలాగున మీరమను 
క్షమించుడ.ి వీటనిిటపి నై పరపిూరుతక్ు అనుబంధ్మ నై పేమిను ధ్రంిచుకొనుడ.ి 
కరీసుత  అనుగీహంిచు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండ నియుయడ;ి 
ఇందుకొరక ేమీరొక్క శరరరముగా పలిువబడతి్రర ి(కొలసియులక్ు 3:13-15). 

మనము మన యొక్క పక్షపాతమును మరయిు కోపమును విడిచప టిర , ఒక్రినొక్రమ 
పేిమించుకొనుటక్ు, కరసీుత  క్నుిలతో క ైసైతవుని చూచుటక్ు, మరియు క్లసి సమాధానమును ఆనందించుటక్ు 
పిలువబడతి్రమి. పౌలు ఫలిేమోనును మరియు ఒనసేిమును పల ి తిహించన విధ్ముగాన,ే ఆధ్ునిక్ 
సంఘములో విశావసుల మధ్య సమాధానము ఒక్ ఉనితమ నై పాిధానయతగా ఉండాల్వ. 

ముగంిపు 

ఈ పాఠములో, కొలస్ి పటరణముక్ు చెందని తన సేిహితయడెైన ఫలిేమోనుక్ు పౌలు వ్ాిసని పత్రకి్ను 
మనము లోతయగా పరశిీల్వంచాము. ఈ పత్రిక్ యొక్క నపేథయమును మనము విశదీక్రించాము. పత్రకి్ యొక్క 
ఆక్ృత్ర మరయిు విష్య సూచక్ను అధ్యయనం చదశాము. పౌలు ఫలిేమోనుక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ నుండి నడేు 
మన జీవితములక్ు మనము అనువరితంచుకోవలసని అనకే్ కరలక్మ ైన ఆధ్ునిక్ అనువరతనములను మనము 
చూశాము. 

ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ చాలా చనిది కాని అది కొీతత  నిబంధ్నలో ఒక్ అదుుతమ నై భాగముగా 
ఉంది. అప సతలుడెనై పౌలు అతయంత సనిిహతిమ ైన రరత్రలో ఇతర విశావసులతో క్ల్వగయిుని సంబంధ్మును 
గూరిు ఇది ఒక్ విశషే్మ నై మ ళక్ువను అందిసుత ంది. మరయిు అతడు తన బో ధ్నలను తన వయకనతగత 
జీవితమునక్ు మరియు ఇతరమల జీవితాలక్ు అనువరితంచన విధానమును క్ూడా ఇది చూపుతయంది. అనగా, 
సంఘములోని పతి్ర విశావస ియొక్క విలువను గూరుి, ఆ విలువ మన జీవితములను పభిావితము 
చదయవలసని విధానమును గూరిు ఈ పత్రకి్ మనక్ు ఎనోి విష్యములను నరేమపతయంది. తాను 
ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రకి్లో, తాను బో ధించన నియమాలక్ు పౌలు మాదరిిని చూపాడు. మరియు ఈ 
నియమములను మనము మన హృదయములో చదరముకొనుచుండగా, కరసీుత  మహిమ కొరక్ు సంఘమును 
క్టటర చు, ఒక్రినొక్రము సేవించుకొనుచు క ైసైతవ బో ధ్నలను మనము అనువరితంచవచుు. 
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