
ઓનોિસફરસ, પાઉલનો વફાદાર િમત્ર  

ફાધર વગીર્સ પોલ 
  

આપણે ઓનોિસફરસ િવશે સતં પાઉલના િતમોથી પરના બીજા પત્રમાથંી જાણીએ છીએ. એ પત્રમા ંપાઉલ 
લખે છે : “ઓનોિસફરસના કુટંુબ ઉપર પ્રભ ુદયા કરો, કારણ, એણે ઘણીવાર મારામા ંફરી ઉ સાહ પે્રય  છે; 

મારી જજંીરોથી એ શરમાતો નથી, બલકે, એ રોમ આ યો યારે એણે શોધીને મારો પ ો મેળ યો હતો. પ્રભ ુ
કરે ને એને તે િદવસે પ્રભનુી કૃપા મળી રહ.ે એફેસસમા ંએણે મારી કેવી સેવા કરી હતી એ તુ ંસારી પેઠે જાણે 
છે” (૨ િતમોથી ૧, ૧૨-૧૮).  
  

આ ટૂંકા વણર્નમાથંી આપણે ઓનોિસફરસ િવશે એમના કુટંુબ પર પાઉલના આશીવાર્દ િવશે તથા એમના 
કુટંુબ માટે પાઉલની પ્રાથર્ના િવશે સારી પેઠે જાણીએ છીએ. પાઉલનુ ંવણર્ન બતાવે છે કે ઓનોિસફરસ 
પાઉલના એક વફાદાર મદદ પ િમત્ર હતા. પાઉલની સેવા કરવામા ંતેમણે કશુ ંબાકી રાખ્યુ ંનહોત ુ.ં બધંનમા ં
રહતેા પાઉલમા ંપણ ઉ સાહ પે્રરે એવા એમના વાણીવતર્ન હતા.  
  

ઓનોિસફરસની સેવાચાકરીથી પાઉલ ખબૂ પ્રભાિવત થયા છે કે એ જ પત્રને અંતે પણ પાઉલ
ઓનોિસફરસના કુટંુબને સલામ પાઠવે છે: “� ને ઓનોિસફરસના ં કુટંુબીજનોને વદંન કહજેો” (૨ િતમોથી ૪, 

૧૯). � હીં ઓનોિસફરસના ં કુટંુબીજનોને સલામ પાઠવવાથી આપણે માની લઈએ રે ઓનોિસફરસ કા ંતો 
હજી પાઉલની સેવામા ંમડંયા રહ ેછે કે કા ંતો ઓનોિસફરસ મ ૃ યનેુ શરણે થયા છે.  
  

બાઈબલના પાત્રો િવશેના પોતાના પુ તકમા ંબાઈબલના પિંડત હરબટર્ લોિકયર ઓનોિસફરસના વભાવની 
ચાર લાક્ષિણક િવિશ ટતાઓ તરફ આપણુ ં યાન ખેંચે છે. એક, ઓનોિસફરસ એક ખબૂ ઉ સાહી માણસ હતા. 
પાઉલ એમના િવશે પ ટ શ દોમા ંકહ ેછે કે, “એણે ઘણી વાર મારામા ંફરી ઉ સાહ પે્રય  છે.” કેદખાનામા ંકે 
ઘરના બધંનમા ંજજંીરો પહરેેલા પાઉલ માટે ઓનોિસફરસ વા ઉ સાહી � ને િન ઠાવાન િમત્ર મળે તે ખરેખર 
જીવનમા ંપે્રરણા � ને પ્રો સાહન આપે છે � ને પાઉલ એની ખબૂ કદર કરે છે.  
  

બે, ઓનોિસફરસ પાઉલ બધંન � ને દુ:ખમા ંએમની સાથે એક બ યા છે. એટલે પાઉલ એમના િવશે લખી 
શકે છે, “મારી જજંીરોથી એ શરમાતો નથી”. એક સારા િમત્ર તરીકે ઓનોિસફરસ પાઉલને � ને એમના 
બધંનવાળી પિરિ થિતથી સારી પેઠે વાકેફ છે. પિરિ થિતનો સમગ્રપણે વીકાર કરીને તેઓ પાઉલનુ ંજીવન 
આનદંમા ંરહ ેતે માટે પોતાનાથી બને તે બધુ ંઉ સાહથી કરતા હતી. એટલે એમનુ ંવાણીવતર્ન પાઉલ માટે
પે્રરણા પ � ને આ ાસનદાયક હત ુ.ં  
  



ત્રણ, ઓનોિસફરસ પહલેેથી જ પાઉલના વફાદાર � ને િન ઠાવાન િમત્ર હતી. એટલે તેઓ રોમ પહ યા યારે 
તેમણે પાઉલનો શોધી શોધીને પ ો મેળ યો. રોમ વા મહાનગરમા ંઆજના વા જનસપંકર્ના મા યમો 
િવશે કોઈ એક માણસને શોધી કાઢવાની વાત સહલેી નથી. પણ ઓનોિસફરસ જુના િમત્રને જોરે રોમ 
પહ યા યારે શોધી શોધીને પાઉલનો પ ો મેળ યો હતો. � હીં આપણને પાઉલ માટેનો ઓનોિસફરસના પે્રમ 
� ને એમની ધીરજનો આપણને ખ્યાલ આવે છે.  
  

ચાર, ઓનોિસફરસ ખીબ સેવાભાવી � ને માયા  માણસ હતા. એટલે પાઉલ એમના ગણુોની કદર કરવા 
સાથે એને માટે પ્રાથર્ના કરે છે કે, “પ્રભ ુકરે ને એને તે િદવસે પ્રભનુી કૃપા મળી રહ.ે” � ને � ગાઉ એફેસસ 
ખાતે પણ ઓનોિસફરસ પોતાની કેવી સેવા કરી હતી તેની પાઉલ યાદ કરે છે: “એફેસસમા ંએણે મારી કેવી 
સેવા કરી હતી એ તુ ંસારી પેઠે જાણે છે.” 

  

છે લે, ઓનોિસફરસના કુટંુબીજનોનો ઉ લેખ � ને એમના માટેના પાઉલના આશીવર્ચન બતાવે છે કે પાઉલ 
ઓનોિસફરસને જ નિહ પણ એમના ંકુટંુબીજનોને પણ મારી સારી રીત ઓળખતા હતા. પોતાના પે્રિષત સેવા 
કાયર્ દરિમયાન એફેસસ ખાતે પાઉલે ઓનોિસફરસ � ને એમના કુટંુબની મહમેાનિગરી માણી હશે.  
  

ઓનોિસફરસ લાબંા ગાળે પાઉલના િન ઠાવાન � ને નેહી િમત્ર ર ા છે � ને રોમ ખાતે પાઉલની સતંોષપ્રદ 
રીતે સેવાચાકરી કરી છે.  
 


