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คําคํานบัจากเปาโลและทิโมธี

� เปาโล ผู้เป็นนักโทษของพระเยซูคริสต์
กับทโิมธีน้องชายของพวกเรา ถึงฟีเลโมน
ผู้เป็นที- รักอย่างยิ-งและเพื-อนร่วมงานของ
พวกเรา
1 และถึงนางอัปเฟียผู้เป็นที- รักของพวก
เรา และอารคิปปัสผู้เป็นเพื-อนทหารของ
พวกเรา และถึงคริสตจักรที-อยู่ในบ้าน
ของท่าน
3 ขอพระคุณและสนัติสขุจากพระเจ้าพระ
บิดาของพวกเรา และจากพระเยซูคริสต์
เจ้า จงดาํรงอยู่กับท่านทั7งหลายเถิด

ความรกัและความเชื�อ

ของฟีเลโมน

8 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพ-
เจ้า โดยเอ่ยถึงท่านเสมอในคาํอธิษฐาน
ต่าง ๆ ของข้าพเจ้า
< โดยได้ยินถึงความรักและความเชื-อของ
ท่าน ซึ- งท่านมีต่อพระเยซูเจ้า และต่อ
บรรดาวิสทุธิชน
> เพื- อการมีส่วนร่วมแห่งความเชื- อของ
ท่ านจะได้ เกิดผลโดยการรับรู้ สิ- งดี ทุ ก
อย่าง ซึ-งมีอยู่ในท่านทั7งหลายในพระเยซู
คริสต์
? ด้วยว่าพวกเรามีความปีติยินดีและการ
ปลอบใจเป็นอย่างยิ-งในความรักของท่าน

เพราะจิตใจของพวกวิสุทธิชนกส็ดชื-นโดย
ท่าน น้องเอ๋ย

เปาโลขอรอ้งใหย้กโทษ

และมีความรกัต่อโอเนสิมสั

A เหตุฉะนั7น ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามีใจกล้า
มากในพระคริสต์ที- จะสั- งท่านให้กระทาํ
สิ-งซึ-งเหมาะสม
C ถึงอย่างนั7นเพราะเห็นแก่ความรัก ข้าพ
เจ้าขออ้อนวอนท่านดีกว่า โดยเป็นคนเช่น
นี7 คือเปาโล ผู้ชราแล้ว และบัดนี7 เป็นนัก
โทษของพระเยซูคริสต์ด้วย
�D ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านด้วยเรื- อง
โอเนสิมัส ลูกของข้าพเจ้า ซึ-งข้าพเจ้าได้
ให้กาํเนิดในเครื- องพันธนาการของข้าพ-
เจ้า
�� ซึ- งเมื- อก่อนนั7นไม่เป็นประโยชน์แก่
ท่าน แต่เดีEยวนี7 เป็นประโยชน์ทั7งแก่ท่าน
และแก่ข้าพเจ้า
�1 ผู้ซึ-งข้าพเจ้าได้ส่งกลับมาอีก เหตุฉะ
นั7นท่านจงรับเขาไว้ คือผู้เป็นดวงจิตของ
ข้าพเจ้าทเีดียว
�3 ผู้ซึ- งข้าพเจ้าใคร่จะให้อยู่กับข้าพเจ้า
เพื- อเขาจะได้รับใช้ข้าพเจ้าแทนท่าน ใน
เครื-องพันธนาการแห่งข่าวประเสริฐนั7น
�8 แต่ข้าพเจ้าจะไม่กระทาํสิ-งใดลงไปโดย
ยังไม่ทราบความคิดเห็นของท่าน เพื- อ
การทาํประโยชน์ของท่านจะไม่เหมือนกับ
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ว่าเป็นเพราะความจาํเป็น แต่เป็นด้วย
ความเตม็ใจ
�< ด้วยว่าบางทเีขาจึงจากไปชั-วระยะเวลา
หนึ- ง เพื- อท่านจะได้รับเขากลับคืนมา
ตลอดไป
�> บัดนี7 มิใช่ในฐานะผู้รับใช้แล้ว แต่ดียิ-ง
กว่าผู้รับใช้ เป็นพี- น้องที- รัก โดยเฉพาะ
แก่ข้าพเจ้า แต่เป็นมากยิ-งกว่านั7นแก่ท่าน
สกัเพียงใด ทั7งในเนื7 อหนังและในองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า
�? เหตุฉะนั7นถ้าท่านนับว่าข้าพเจ้าเป็น
หุ้นส่วน ก็จงรับเขาไว้เหมือนอย่างตัว
ข้าพเจ้าเอง
�A ถ้าเขาได้กระทาํผิดต่อท่านประการใด
หรือเป็นหนี7 อะไรท่าน จงคิดเอาจากบัญชี
ของข้าพเจ้าเถิด
�C ข้าพเจ้า เปาโล ได้เขียนไว้ด้วยมือ
ของข้าพเจ้าเองว่า ข้าพเจ้าจะใช้คืนให้
แม้ว่า ข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงเรื- องที-ท่าน
เป็นหนี7 ข้าพเจ้า แม้แต่ตัวของท่านเอง
1D ใช่แล้ว น้องเอ๋ย จงให้ข้าพเจ้ามีความ
ปีติยินดีในองค์พระผู้ เป็นเจ้าเพราะท่าน
เถิด จงให้จิตใจของข้าพเจ้าสดชื-นในองค์

พระผู้เป็นเจ้า
1� โดยมีความไว้เนื7 อเชื-อใจในการเชื-อฟัง
ของท่าน ข้าพเจ้าจึงได้เขียนมาถึงท่าน
โดยรู้ ว่าท่านจะกระทาํยิ- งกว่าที- ข้ าพเจ้า
พูดเสยีอีก

เปาโลคาดว่าจะไดร้บั

การปลดปล่อย

11 แต่พร้อมกันนี7  ขอท่านจัดเตรียมที-พัก
ไว้สาํหรับข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าวาง
ใจว่าโดยทางคาํอธิษฐานต่าง ๆ ของท่าน
ทั7งหลาย ข้าพเจ้าจะถูกมอบไว้แก่พวก
ท่าน
13 เอปาฟรัส ผู้เป็นนักโทษร่วมกับข้าพ-
เจ้าในพระเยซูคริสต์ ได้ฝากความคิดถึง
มายังท่าน
18 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส ลูกา ผู้
เป็นเพื- อนร่วมงานของข้าพเจ้า กฝ็าก
ความคิดถึงมายังท่าน
1< ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของพวกเรา จงดาํรงอยู่กับจิต
วิญญาณของท่านทั7งหลายเถิด เอเมน
[เขียนจากกรุงโรมถึงฟีเลโมน ส่งโดย
โอเนสมิัส ผู้เป็นผู้รับใช้]
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