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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
 ฟี เลโมน

 ในขณะท่ี เปาโลเป็นนักโทษท่ี กรุ งโรม ท่านได้นําโอเนสิ
มัสให้รบัเชื่อในพระเยซู โอเนสิมัสเป็นทาสท่ี หนี จากนาย
ของเขาคือ  ฟี เลโมนไปยงักรุงโรม เปาโลเขียนถึงฟีเลโม
นนายของโอเนสิมัส  ขอให ้เขายกโทษให้โอเนสิมัส และ
ต้อนรบัเขาเหมือนอยา่งพีน้่องในพระครสิต์ และเปาโลบอก
วา่ท่านยอมใช ้หน้ี ทัง้หมดของโอเนสิมัสท่ี มีต ่อฟีเลโมน

เปาโลมีความหวงัวา่ ท่านจะได้รบัการปลดปล่อยจาก
การติดคุกครัง้แรกของท่านในกรุงโรม (1:22)

คําคํานับจากเปาโลและทิโมธี
1 เปาโล  ผู้  ถู กจองจําเพื่อพระเยซู ครสิต์ กั บท ิโมธีน้อง

ชายของเรา  ถึง  ฟี เลโมน เพื่อนรว่มงานท่ีรกัของเรา 2 และ
ถึงนางอปัเฟียผู้เป็ นที ่ รกั และอารคิปปั สผ ู้เป็นเพื่อนทหาร
ด้วยกั นก ับเรา และถึงครสิตจักรท่ี อยู ่ในบ้านของท่าน 3 ขอ
พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจาก
พระเยซู ครสิต์  เจ้า จงดํารงอยูกั่ บท ่านทัง้หลายเถิด

ความรกัและความเชื่อของฟีเลโมน
4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า โดยได้ เอ ่ยถึง

ท่านเสมอเม่ือข้าพเจ้าอธษิฐาน 5 เพราะข้าพเจ้าได้ยนิถึง
ความรกัและความเชื่อของท่านท่ี มีต ่อพระเยซู เจ้ าและต่อ
บรรดาว ิสุทธ ิ ชน 6 เพื่อการเป็นพยานถึงความเชื่อของท่าน
จะได้ เก ิดผลโดยการรูถึ้งสิ ่งด ี ทุกอยา่ง ซ่ึ งม ี อยู ่ในท่านโดย
ทางพระเยซู ครสิต์ 7 น้องเอย๋ ความรกัของท่านทําให้เรามี 
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ความยนิดี และความชูใจเป็นอยา่งยิง่ เพราะจิตใจของพวก
ว ิสุทธ ิชนแชม่ชื่นขึ้นเพราะท่าน

เปาโลขอรอ้งเรือ่งโอเนสิมัส
8  เหตุ  ฉะน้ัน  แม้ว ่าโดยพระครสิต์ ข้าพเจ้ามีใจกล้าพอท่ี

จะสัง่ใหท่้านทําสิง่ท่ีควรกระทําได้ 9  แต่ เพราะเหน็แก่ ความ
รกั ข้าพเจ้าขอออ้นวอนท่านดี กวา่ คื ออ ้อนวอนอยา่งเปาโล
 ผู้ ชรา แล้ว และ บัดน้ี เป็น ผู้ ถู ก จองจํา อยู่ เพราะ เหน็ แก่ 
พระเยซู  ครสิต์ 10 ข้าพเจ้าขอออ้นวอนท่านด้วยเรือ่งโอเน
สิมัส ลูกของข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้าได้ ให ้กําเนิดเม่ือข้าพเจ้า
ถูกจองจําอยู่ 11 เม่ื อก ่อนน้ันเขาไม่ เป็นประโยชน์  แก่  ท่าน 
 แต่  เดีย๋ว น้ี เขา เป็น ประโยชน์ ทัง้ แก่ ท่าน และ แก่ ข้าพเจ้า 
12ข้าพเจ้าจึงส่งเขาผูเ้ป็นดวงจิตของข้าพเจ้าทีเดียวกลับไป
หาท่านอกี  เหตุ ฉะน้ันท่านจงรบัเขาไว้ 13 ข้าพเจ้าใครจ่ะให้
เขาอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้ ปรนนิบัติ ข้าพเจ้าแทนท่าน
ในระหวา่งท่ีข้าพเจ้าถูกจองจําเพราะข่าวประเสรฐิน้ัน 14  
แต่ วา่ข้าพเจ้าจะไม่ ปฏิบัติ  สิ ่งใดลงไปนอกจากท่านจะเหน็
ชอบด้วย เพื่อวา่คุณความดี ท่ี ท่านกระทําน้ันจะไม่เป็นการ
ฝืนใจ  แต่ จะเป็นความประสงค์ของท่านเอง 15 อาจจะเป็น
เพราะเหตุ น้ี  ท่ี  ทําให ้เขาต้องจากท่านไปชัว่ระยะเวลาหน่ึง
เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไป 16  บัดน้ี เขามิ ใช ่เป็น
ทาสอกีต่อไป  แต่  ดี ยิง่กวา่ทาส คือเป็นพี่ น้องท่ี รกั เขาเป็ 
นที ่รกัมากของข้าพเจ้า  แต่ คงจะเป็ นที ่รกัของท่านมาก
ยิง่กวา่น้ั นอ ีก ทัง้ในเน้ือหนังและในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 17  
เหตุ ฉะน้ันถ้าท่านถือวา่ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนรว่มงานของท่าน
 ก็ จงรบัเขาไว้เหมือนรบัตัวข้าพเจ้าเอง 18 ถ้าเขาได้กระทํา
ผิดต่อท่านประการใด หรอืเป็นหน้ีอะไรท่าน ท่านจงคิดเอา
จากข้าพเจ้าเถิด 19  ข้าพเจ้า เปาโล  ได้  เข ียนไว้ด้วยมือของ
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ข้าพเจ้าเองวา่ ข้าพเจ้าจะใช ้ให ้ ข้าพเจ้าจะไม่อา้งถึงเรือ่ง
ท่ีท่านเป็นหน้ี ข้าพเจ้า และแม้ แต่ ตัวของท่านเองด้วย 20  
แท้จรงิ น้องเอย๋ จงใหข้้าพเจ้ามี ความยนิดี ในองค์พระผูเ้ป็น
เจ้าเพราะท่านเถิด จงใหข้้าพเจ้าชื่นใจในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
21 ข้าพเจ้ามัน่ใจท่านจะเชื่อฟัง จึงได้ เข ียนมาถึงท่าน เพราะ
รู ้อยู ่วา่ท่านจะกระทํายิง่กวา่ท่ีข้าพเจ้าขอเสี ยอ ีก

ความหวงัในอสิรภาพของเปาโล
22  อ ีกประการหน่ึง ขอท่านได้จัดเตรยีมท่ีพักไว้สําหรบั

ข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าหวงัวา่จะมาหาท่านอกีตามคํา
อธษิฐานของท่าน 23 เอปาฟรสั  ผู้ ซ่ึงถูกจองจําอยู่ ด้วยกั 
นก ับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซู ครสิต์  ได้ ฝากความคิดถึงมายงั
ท่าน 24 มาระโก อารสิทารคัส เดมาส และลู กา  ผู้ เป็นเพื่อน
รว่มงานกับข้าพเจ้า  ก็ ฝากความคิดถึงมายงัท่านด้วย 25 ขอ
พระคุณของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระ ผู้ เป็นเจ้าของเรา จง
ดํารงอยูกั่บจิตวญิญาณของท่านเถิด เอเมน [ เข ียนจากกรุง
โรมถึงฟีเลโมน และส่งโดยโอเนสิมัส  ผู้ เป็นทาสรบัใช�้
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