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ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ೌಲನೂ
ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನೂ ನಮಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ತೆಕೆಲಸದವ ಾದ ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ, 2 ಸಹೋದರಿ ಾದ
ಅಪಿ್ಫಯಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತೆಸೈನಿಕ ಾದ ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಫಿಲೆ ೕನನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬರೆಯುವ
ಪತ್ರ.

3 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.

ಫಿಲೆ ೕನನ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ
4 ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.

5 ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನೀನು ನಿನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಾಯರ್ ನಿರತ ಾಗಿರುವುದರ
ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸುವರಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂ ಾಗಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 7 ನನ್ನ
ಸಹೋದರನೇ, ದೇವಜನರಿಗೆ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವರ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಸಂತೈಸಿರುವೆ. ಇದು ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂತಸವನೂ್ನ
ನೆಮ್ಮದಿಯನೂ್ನ ತಂದುಕೊಟಿ್ಟದೆ.

ಒನೇಸಿಮನನು್ನ ಸಹೋದರನಂತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ
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8 ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ ಂದಿದೆ. ಅದನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ನನಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ.

9 ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸದೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ೌಲ ಾದ ಾನು ಈಗ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ
ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 10 ನನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಒನೇಸಿಮನಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಾದನು. 11 ಹಿಂದೆ
ಅವನು ನಿನಗೆ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು
ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರ ೕಜನಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

12 ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 ಾನೀಗ
ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಇಲಿ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ. 14 ಆದರೆ

ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಪಡೆಯದೆ ನಿ ಾರ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳ ಾಯರ್ವು ಮನಃ
ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬಲ ಾ್ಕರದಿಂ ಾಗಕೂಡದು.

15 ಒನೇಸಿಮನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಗಲಿದ್ದನು. ಬಹುಶಃ
ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾ ಾಯಿತೇನೊ!
16 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಕೇವಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿರದೆ
ಗು ಾಮನಿಗಿಂತಲೂಹೆಚಿ್ಚನಪಿ್ರಯಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ. ನೀನು ಅವನನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನೆಂದು ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.

17 ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಹ ಾಗಿಯೆಂದು ನೀನು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ,
ಒನೇಸಿಮನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸೇರಿಸಿಕೊ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅವನನೂ್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊ. 18 ಅವನು
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ನಿನಗೇ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸು;
ನಿನಗೇ ಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಾಕು.
19 ೌಲ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಒನೇಸಿಮನು ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆತಿ್ಮಕ ಜೀವಿತದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನಗೆ
ನನಗೆಷು್ಟ ಋಣಿ ಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಾನೇನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
20 ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಒಂದು
ಸ ಾಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸು. 21 ಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನೀನು
ಾಡುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದರಿಂದಲೇ ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ

ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ನೀನು ಾಡುವೆ
ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

22 ಾನು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡುವನೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಂದನೆಗಳು

23 ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಎಪಫ್ರನು ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಾಕರ್, ಆರಿ ಾ್ತಕರ್, ದೇಮ,
ಲೂಕ ಇವರುಗಳು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ತೆಕೆಲಸ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
25 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ

ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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