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ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಫಿಲೆ ೕನನ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಅ ಸ್ತಲ ಾದ
ೌಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ (1:1). ಫಿಲೆ ೕನನ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ, ಓನೇಸಿಮನನು್ನ
ಫಿಲೆ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ೌಲನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಕೊಲೊ 4:9 ರಲಿ್ಲ ಓನೇಸಿಮನನು್ನ ತುಖಿಕನೊಂದಿಗೆ
(ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂಥವನು)
ಕೊಲೊಸೆ್ಸಗೆ ಬರುವಂಥವನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸ ಾಗಿದೆ.
ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಿರುವುದು
ಆಸಕಿ್ತ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಎಷು್ಟ
ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿತು್ತ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60 ರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರದಿಂದ ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ

ಬರೆದನು, ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆಈಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ೌಲನು ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿದ್ದನು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ೌಲನು ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ, ಅಪಿ್ಫಯಳಿಗೆ,

ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಖಿರ್ಪ್ಪನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸಭೆಗೆ
ಬರೆದನು. ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ,ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಾ್ರಥಮಿಕ
ಓದು ಾರನು ಫಿಲೆ ೕನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಓನೇಸಿಮನನು್ನ ( ಾಸ ಾದ ಓನೇಸಿಮನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ

ಫಿಲೆ ೕನನ ಬಳಿಯಿಂದ ಕೆಲ ಂದನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು
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ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು) ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಪುನಃ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಫಿಲೆ ೕನನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಾಡಲು ೌಲನು ಬರೆದನು (10-
12,17). ಇದಲ್ಲದೆ ಫಿಲೆ ೕನನು ಓನೇಸಿಮನನು್ನ ಕೇವಲ
ಾಸನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸದೇ, “ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರನು” (15-16)
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ೌಲನು ಬಯಸಿದನು. ಓನೇಸಿಮನು
ಇನೂ್ನ ಫಿಲೆ ೕನನ ಆಸಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು, ಮತು್ತ ಓನೇಸಿಮನು ತನ್ನ
ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗಗೊಳಿಸಲು
ಇದನು್ನ ಬರೆದನು. ೌಲನ ಸು ಾ ಾರ್ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ
ಓನೇಸಿಮನು ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾದನು (1:10).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂದನೆ— 1:1-3
2. ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ— 1:4-7
3. ಓನೇಸಿಮನಿ ಾಗಿಮಧ್ಯಸಿ್ಥಕೆ— 1:8-22
4. ಅಂತಿಮ ಾತುಗಳು— 1:23-25
1 *ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ †ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿರುವ ೌಲನೂ,

ಸಹೋದರ ಾದ ತಿ ಥೆಯನೂ, ನಮಗೆ ಪಿ್ರಯನೂ ತೆ
ಸೇವಕನೂ ಆಗಿರುವ ಫಿಲೆ ೕನನೆಂಬ ನಿನಗೂ, 2 ಮತು್ತ
ಸಹೋದರಿ ಾದ ಅಪಿ್ಫಯಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸಹ ಹೋ ಾಟ ಾರ ಾದ
‡ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೂ §ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ
ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ: 3 *ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ,
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂ
ಆಗಲಿ.
ಫಿಲೆ ೕನನ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ

* 1:1 1:1 ವ. 9; ಎಫೆ 3:1: † 1:1 1:1 1 ಥೆಸ. 3:2: ‡ 1:2 1:2 ಕೊಲೊ
4:17: § 1:2 1:2 ರೋ ಾ. 16:5: * 1:3 1:3 ರೋ ಾ. 1:7:
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4 ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಟಿ್ಟರುವ† ನಂಬಿಕೆ,
ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗೂ ದೇವಜನರ ಮೇಲಿರುವ ‡ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, 5 ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನು §ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ, ನಿನ ಾಗಿ ವಿ ಾಪನೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ದೊರಕಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸುವರಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುತಿ್ತರುವೆ. *ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅತಿ ಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 7 ಸಹೋದರನೇ, †ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವಜನರ
ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ್ರೕ ಾ್ಸಹವೂ, ಪೆ್ರೕರಣೆಯೂ ಉಂಟಾದುದರಿಂದ
ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ‡ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವೂ,
ಸ ಾ ಾನವೂಉಂಟಾಯಿತು.
ಓಡಿಹೋದ ಓನೇಸಿಮನೆಂಬ ಾಸನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿ ಾಪನೆ
8 §ವೃದ್ಧನೂ, ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ *ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿರುವ

ಈ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
9 ನೀನು ಯುಕ್ತ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ †ಪೂಣರ್ ಅಧಿ ಾರವಿದ್ದರೂ ಾಗೆ ಆ ಾಪಿಸದೇ
10 ಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಂಧಿ ಾಗಿರು ಾಗ ನನ್ನ ‡ಮಗನಂತೆ
§ಬಂದ *ಓನೇಸಿಮನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
11 ಅವನು ದಲು ನಿನಗೆ ಅಪ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಈಗ
† 1:4 1:4 ಎಫೆ 1:15: ‡ 1:4 1:4 ಕೊಲೊ 1:4: § 1:5 1:5 ರೋ ಾ.
1:8,9: * 1:6 1:6ಅಥ ಾ,ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಉಂಟಾಗುವಪರೋಪ ಾರಗುಣವು.
† 1:7 1:7ವ. 20, 2 ತಿ . 1:16: ‡ 1:7 1:7 2 ಕೊರಿ 7:4,13; ಕೊಲೊ 4:11:

§ 1:8 1:8ಅಥ ಾ, ಾಯ ಾರಿಯೂ. ಎಫೆ 6:20: * 1:8 1:8 ವ. 1: † 1:9
1:9 1 ಥೆಸ. 2:6: ‡ 1:10 1:10 3 ೕ ಾ 4: § 1:10 1:10 ವ. 13; 1 ಕೊರಿ
4:15; ಗ ಾ. 4:19: * 1:10 1:10 ಕೊಲೊ 4:9:
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ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 12 ನನಗೆ ಾ್ರಣ
ಪಿ್ರಯನಂತಿರುವ ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
13 † ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ನನಗೆ
ಉಪಚಾರ ಾಡುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದನು. 14 ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಉಪ ಾರವು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
15ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ನಿನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿಹೋದದು್ದ ಬಹುಶಃ ನೀನು
ಅವನನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು;
16 ‡ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಾಸನಂ ಾಗಿರದೆ ಾಸನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿ ಾಗಿ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರನಂ ಾಗಬೇಕು. §ಅವನು ನನಗೆ
ಬಹಳ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ *ನಿನಗೆ ಲೋಕದ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿಯೂ,
ಕತರ್ನ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯೂ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿರುವನಲ್ಲವೇ?
17 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ † ತೆ ಾರನೆಂದು ಾವಿಸುವು ಾದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೋ. 18 ಆದರೆ
ಅವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ ನಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಅವನು ನಿನಗೆ
ಾಲವೇ ಾದರೂ ತೀರಿಸಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಾಕು.

19 ಾನೇ ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ‡ ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಸ್ವಂತ
ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆ
ಹೊಣೆ ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ಾನು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕೇ? 20 ೌದು,
ಸಹೋದರನೇ, ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ ಪ್ರ ೕಜನ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡು. §ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸು. 21 ನಿನ್ನ

ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸೆವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೇ ನೀನು
† 1:13 1:13ವ. 10;ಫಿಲಿ. 1:7: ‡ 1:16 1:16 1 ಕೊರಿ 7:22: § 1:16 1:16
ಮ ಾ್ತ 23:8; ಕೊಲೊ 4:9; 1 ತಿ . 6:2: * 1:16 1:16 ಕೊಲೊ 3:22,23; ಎಫೆ
6:5: † 1:17 1:17 2 ಕೊರಿ 8:23: ‡ 1:19 1:19 1 ಕೊರಿ 16:21: § 1:20
1:20 ವ. 7:
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ಾಡುತಿ್ತ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಕಡೆ ಾತುಗಳೂ ಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು

22 ಇದಲ್ಲದೆ *ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕೃಪೆ ಾಡುವನೆಂಬ ನಿರೀ ನನಗುಂಟು.
ಆದ ಾರಣ ಾನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. 23 ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ †ನನ್ನ ತೆ
ಸೆರೆಯವ ಾದ ‡ಎಪಫ್ರನೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ. 24 ನನ್ನ
ತೆಗೆಲಸದವ ಾದ § ಾಕರ್, ಅರಿ ಾ್ತಕರ್, *ದೇಮ, ಲೂಕ

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 25 †ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

* 1:22 1:22 2 ಕೊರಿ 1:11: † 1:23 1:23 ರೋ ಾ. 16:7: ‡ 1:23 1:23
ಕೊಲೊ 1:7: § 1:24 1:24 ಕೊಲೊ 4:10: * 1:24 1:24 ಕೊಲೊ 4:14; 2
ತಿ . 4:10,11: † 1:25 1:25 ಗ ಾ. 6:18:
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