
หนา 2418จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงฟเลโมน

คําคํานับจากเปาโลและทิโมธี

1เปาโล ผู ถูกจองจําเพ่ือพระ
เยซูคริสต กับทิโมธีนองชาย

ของเรา ถึง ฟเลโมน เพ่ือนรวม
งานที่รักของเรา
2และถึงนางอัปเฟยผู เปนที่ รัก
และอารคิปปสผูเปนเพ่ือนทหาร
ดวยกันกับเรา และถึงคริสตจักร
ที่อยูในบานของทาน
3 ขอพระคุณและสั นติ สุ ขจาก
พระเจ าพระบิ ดาของเราและ
จากพระเยซูคริสตเจา จงดํา-
รงอยูกับทานทั้งหลายเถิด

ความรักและความเชื่อ
ของฟเลโมน

4ขาพเจาขอบพระคุณพระเจ า
ของขาพเจา โดยไดเอยถึงทาน
เสมอเมื่อขาพเจาอธิษฐาน
5 เพราะขาพเจาได ยินถึงความ
รักและความเชื่อของทานที่มีตอ
พระเยซูเจาและตอบรรดาวิสุท-
ธิชน
6 เพ่ื อการเป นพยานถึ งความ
เชื่ อของท านจะได เกิดผลโดย
การรูถึงสิ่งดีทุกอยาง ซึ่งมีอยูใน
ทานโดยทางพระเยซูคริสต
7นองเอย ความรักของทานทํา
ใหเรามีความยินดีและความชูใจ

เปนอยางย่ิง เพราะจิตใจของ
พวกวิสุทธิชนแชมชื่ นข้ึนเพราะ
ทาน
เปาโลขอรองเรื่องโอเนสิมัส

8 เหตุฉะนั้น แมวาโดยพระ
คริสต ขาพเจามีใจกลาพอที่จะ
สั่งใหทานทําสิ่งที่ควรกระทําได
9 แต เพราะเห็ นแก ความรั ก
ขาพเจาขอออนวอนทานดีกวา
คือออนวอนอยางเปาโล ผูชรา
แลว และบัดนี้ เปนผูถูกจองจํา
อยูเพราะเห็นแกพระเยซูคริสต
10 ขาพเจาขอออนวอนทานดวย
เร่ืองโอเนสิมัส ลูกของขาพเจา
ซึ่ งข าพเจ าได ให กํา เนิ ดเมื่ อ
ขาพเจาถูกจองจําอยู
11 เมื่อกอนนั้นเขาไมเปนประ-
โยชนแกทาน แตเดี๋ยวนี้เขาเปน
ประโยชน ทั้ งแก ท านและแก
ขาพเจา
12 ขาพเจาจึงสงเขาผู เปนดวง
จิตของขาพเจาทีเดียวกลับไปหา
ทานอีก เหตุฉะนั้นทานจงรับเขา
ไว
13 ขาพเจาใครจะใหเขาอยู กับ
ขาพเจา เพ่ือเขาจะไดปรนนิบัติ
ขาพเจาแทนทาน ในระหวางที่
ข าพเจ าถู กจองจําเพราะข าว
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หนา 2419
ประเสริฐนั้น
14 แตวา ขาพเจาจะไมปฏิบัติ
สิ่ งใดลงไปนอกจากทานจะเห็น
ชอบดวย เพ่ือวาคุณความดีที่
ทานกระทํานั้นจะไมเปนการฝน
ใจ แตจะเปนความประสงคของ
ทานเอง
15 อาจจะเป นเพราะเหตุนี้ ที่
ทําให เขาต องจากท านไปชั่ ว
ระยะเวลาหนึ่ ง เพ่ือทานจะได
เขากลับคืนมาตลอดไป
16 บัดนี้ เขามิใชเปนทาสอีกตอ
ไป แตดีย่ิงกวาทาส คือเปนพ่ี
นองที่ รัก เขาเปนที่ รักมากของ
ขาพเจา แตคงจะเปนที่ รักของ
ทานมากย่ิงกวานั้ นอีก ทั้ งใน
เนื้ อหนังและในองคพระผู เปน
เจา
17 เหตุฉะนั้น ถาทานถือวา
ขาพเจาเปนเพ่ื อนรวมงานของ
ทาน ก็จงรับเขาไวเหมือนรับตัว
ขาพเจาเอง
18 ถาเขาไดกระทําผิดตอทาน
ประการใด หรือเปนหนี้ อะไร
ทาน ทานจงคิดเอาจากขาพเจา
เถิด
19 ขาพเจา เปาโล ไดเขียนไว
ดวยมือของขาพเจาเองวา ขาพ-
เจาจะใชให ขาพเจาจะไมอาง
ถึงเร่ื องที่ ทานเปนหนี้ ข าพเจา
และแมแตตัวของทานเองดวย

20 แทจริง นองเอย จงใหขาพ-
เจ ามีความยินดี ในองคพระผู
เปนเจาเพราะทานเถิด จงให
ขาพเจาชื่ นใจในองคพระผู เปน
เจา
21 ขาพเจามั่นใจทานจะเชื่อฟง
จึงไดเขียนมาถึงทาน เพราะรูอยู
วาทานจะกระทําย่ิงกวาที่ ขาพ-
เจาขอเสียอีก

ความหวังใน
อิสรภาพของเปาโล

22 อีกประการหนึ่ ง ขอทานได
จัดเตรียมที่ พักไวสําหรับขาพ-
เจาดวย เพราะขาพเจาหวังวา
จะมาหาทานอีกตามคําอธิษฐาน
ของทาน
23 เอปาฟรัส ผูซึ่งถูกจองจําอยู
ดวยกันกับขาพเจาเพ่ือพระเยซู
คริสต ไดฝากความคิดถึงมายัง
ทาน
24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส
และลูกา ผู เปนเพ่ือนรวมงาน
กับขาพเจา ก็ฝากความคิดถึง
มายังทานดวย
25 ขอพระคุ ณของพระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
จงดํารงอยู กับจิตวิญญาณของ
ทานเถิด เอเมน
[เขียนจากกรุ งโรมถึ งฟ เลโมน
และสงโดยโอเนสิมัส ผู เปน
ทาสรับใช]
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