
หน้า 2418จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงฟีเลโมน

คําคํานบัจากเปาโลและทิโมธี

1
เปาโล ผู้ ถูกจองจาํเพื$ อพระ
เยซูคริสต์ กับทิโมธีน้องชาย

ของเรา ถึง ฟีเลโมน เพื$อนร่วม
งานที$รักของเรา
2และถึงนางอัปเฟียผู้ เป็นที$ รัก
และอารคิปปัสผู้เป็นเพื$อนทหาร
ด้วยกันกับเรา และถึงคริสตจักร
ที$อยู่ในบ้านของท่าน
3 ขอพระคุ ณและสั นติ สุ ขจาก
พระเจ้ าพระบิ ดาของเราและ
จากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดาํ-
รงอยู่กับท่านทั6งหลายเถิด

ความรกัและความเชื�อ
ของฟีเลโมน

4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า
ของข้าพเจ้า โดยได้เอ่ยถึงท่าน
เสมอเมื$อข้าพเจ้าอธิษฐาน
5เพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความ
รักและความเชื$ อของท่านที$มีต่อ
พระเยซูเจ้าและต่อบรรดาวิสุท-
ธิชน
6 เพื$ อการเป็นพยานถึ งความ
เชื$ อของท่ านจะได้ เกิดผลโดย
การรู้ถึงสิ$งดีทุกอย่าง ซึ$งมีอยู่ใน
ท่านโดยทางพระเยซูคริสต์
7น้องเอ๋ย ความรักของท่านทาํ
ให้เรามีความยินดีและความชูใจ

เป็นอย่างยิ$ ง เพราะจิตใจของ
พวกวิสุทธิชนแช่มชื$ นขึ6 นเพราะ
ท่าน
เปาโลขอรอ้งเรื�องโอเนสิมสั

8เหตุฉะนั6 น แม้ว่าโดยพระ
คริสต์ ข้าพเจ้ามีใจกล้าพอที$จะ
สั$งให้ท่านทาํสิ$งที$ควรกระทาํได้
9 แต่ เพราะเห็ นแก่ ความรั ก
ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านดีกว่า
คืออ้อนวอนอย่างเปาโล ผู้ชรา
แล้ว และบัดนี6 เป็นผู้ถูกจองจาํ
อยู่เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์
10 ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านด้วย
เรื$องโอเนสิมัส ลูกของข้าพเจ้า
ซึ$ งข้ าพเจ้ าได้ ให้ กาํ เนิ ดเมื$ อ
ข้าพเจ้าถูกจองจาํอยู่
11 เมื$อก่อนนั6นเขาไม่เป็นประ-
โยชน์แก่ท่าน แต่เดีAยวนี6 เขาเป็น
ประโยชน์ ทั6 งแก่ ท่ านและแก่
ข้าพเจ้า
12 ข้าพเจ้าจึงส่งเขาผู้ เป็นดวง
จิตของข้าพเจ้าทีเดียวกลับไปหา
ท่านอีก เหตุฉะนั6นท่านจงรับเขา
ไว้
13 ข้าพเจ้าใคร่จะให้เขาอยู่กับ
ข้าพเจ้า เพื$อเขาจะได้ปรนนิบัติ
ข้าพเจ้าแทนท่าน ในระหว่างที$
ข้ าพเจ้ าถู กจองจาํ เพราะข่ าว

(C) อฟ E:C (G) คส H:CI
(H) G ธส C:E (J) คส C:H
(K) ฟป C:L; C ธส J:CN (CO) คส H:L
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ประเสริฐนั6น
14 แต่ว่า ข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติ
สิ$ งใดลงไปนอกจากท่านจะเห็น
ชอบด้วย เพื$ อว่าคุณความดีที$
ท่านกระทาํนั6 นจะไม่เป็นการฝืน
ใจ แต่จะเป็นความประสงค์ของ
ท่านเอง
15 อาจจะเป็ นเพราะเหตุนี6 ที$
ทาํ ให้ เขาต้ องจากท่ านไปชั$ ว
ระยะเวลาหนึ$ ง เพื$ อท่านจะได้
เขากลับคืนมาตลอดไป
16 บัดนี6 เขามิใช่เป็นทาสอีกต่อ
ไป แต่ดียิ$ งกว่าทาส คือเป็นพี$
น้องที$ รัก เขาเป็นที$ รักมากของ
ข้าพเจ้า แต่คงจะเป็นที$ รักของ
ท่านมากยิ$ งกว่านั6 นอีก ทั6 งใน
เนื6 อหนังและในองค์พระผู้ เป็น
เจ้า
17 เหตุฉะนั6 น ถ้าท่านถือว่า
ข้าพเจ้าเป็นเพื$ อนร่วมงานของ
ท่าน กจ็งรับเขาไว้เหมือนรับตัว
ข้าพเจ้าเอง
18 ถ้าเขาได้กระทาํผิดต่อท่าน
ประการใด หรือเป็นหนี6 อะไร
ท่าน ท่านจงคิดเอาจากข้าพเจ้า
เถิด
19 ข้าพเจ้า เปาโล ได้เขียนไว้
ด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่า ข้าพ-
เจ้าจะใช้ให้ ข้าพเจ้าจะไม่อ้าง
ถึงเรื$ องที$ ท่านเป็นหนี6 ข้าพเจ้า
และแม้แต่ตัวของท่านเองด้วย

20 แท้จริง น้องเอ๋ย จงให้ข้าพ-
เจ้ ามีความยินดี ในองค์พระผู้
เป็นเจ้าเพราะท่านเถิด จงให้
ข้าพเจ้าชื$ นใจในองค์พระผู้ เป็น
เจ้า
21 ข้าพเจ้ามั$ นใจท่านจะเชื$ อฟัง
จึงได้เขียนมาถึงท่าน เพราะรู้อยู่
ว่าท่านจะกระทาํยิ$ งกว่าที$ ข้าพ-
เจ้าขอเสียอีก

ความหวงัใน
อิสรภาพของเปาโล

22 อีกประการหนึ$ ง ขอท่านได้
จัดเตรียมที$ พักไว้สาํหรับข้าพ-
เจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าหวังว่า
จะมาหาท่านอีกตามคาํอธิษฐาน
ของท่าน
23 เอปาฟรัส ผู้ซึ$งถูกจองจาํอยู่
ด้วยกันกับข้าพเจ้าเพื$ อพระเยซู
คริสต์ ได้ฝากความคิดถึงมายัง
ท่าน
24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส
และลูกา ผู้ เป็นเพื$ อนร่วมงาน
กับข้าพเจ้า ก็ฝากความคิดถึง
มายังท่านด้วย
25 ขอพระคุ ณของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จงดาํรงอยู่ กับจิตวิญญาณของ
ท่านเถิด เอเมน
[เขียนจากกรุงโรมถึ งฟี เลโมน
และส่งโดยโอเนสิมัส ผู้ เป็น
ทาสรับใช้]

ฟีเลโมน C

(CH) G คร L:I (CK) คส E:GG (CL) C คร CK:GC
(GC) G คร I:CK (GG) G คร C:CC; ฟป C:GJ; G:GH (GE) คส C:I; H:CG
(GH) กจ CG:CG, GJ; CJ:EI-EL; CL:GL; GI:G; คส H:CH; G ทธ H:CC (GJ) G ทธ H:GG
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