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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฟีเลโมน

ในขณะที่เปาโลเป็น นั กโทษที่กรุ งโรม ท่านได้ นํา โอเนสิ
มัส ให้ รบ
ั เชื่อ ในพระเยซู โอเนสิ มัส เป็น ทาสที่หนี จากนาย
ของ เขา คือ ฟีเล โมน ไป ยัง กรุ ง โรม เปาโล เขียน ถึง ฟีเล โม
น นาย ของ โอ เน สิ มัส ขอ ให้เขา ยก โทษ ให้ โอ เน สิ มัส และ
ต้อนรับเขาเหมือนอย่างพีน
่ ้ องในพระคริสต์ และเปาโลบอก
ว่าท่านยอมใช้หนี้ ทัง้ หมดของโอเนสิมัสที่มีต่อฟีเลโมน
เปาโล มี ความ หวัง ว่า ท่าน จะ ได้ รับ การ ปลด ปล่อย จาก
การติดคุกครัง้ แรกของท่านในกรุ งโรม (1:22)
คําคํานั บจากเปาโลและทิโมธี
เปาโล ผู้ถูก จองจํา เพื่อ พระ เยซูคริสต์ กับทิ โม ธี น้ อง
ชายของเรา ถึง ฟีเลโมน เพื่อนร่วมงานที่รก
ั ของเรา 2 และ
ถึง นางอัปเฟีย ผู้ เป็นที่รัก และอารคิปปัสผู้ เป็น เพื่อนทหาร
ด้วยกันกับเรา และถึง คริสตจักรที่อยูในบ้
่
านของท่าน 3 ขอ
พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจาก
พระเยซูคริสต์เจ้า จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด
1

ความรักและความเชื่อของฟีเลโมน

4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า

โดยได้เอ่ยถึง
ท่าน เสมอ เมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐาน 5 เพราะ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ถึง
ความรัก และความเชื่อ ของท่านที่มีต่อ พระเยซูเจ้าและต่อ
บรรดาวิสุทธิชน 6 เพื่อ การเป็น พยานถึง ความเชื่อ ของท่าน
จะได้เกิด ผลโดยการรู ้ถึง สิงด
่
านโดย
่ ีทุก อย่าง ซึ่งมีอยูในท่
ทาง พระ เยซูคริสต์ 7 น้ อง เอ๋ย ความ รัก ของ ท่าน ทําให้ เรา
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มีความ ยินดีและ ความ ชูใจ เป็น อย่าง ยิง่ เพราะ จิตใจ ของ
พวกวิสุทธิชนแช่มชื่นขึ้นเพราะท่าน
เปาโลขอร้องเรือ
่ งโอเนสิมัส
เหตุฉะนั ้น แม้ว่า โดยพระคริสต์ ข้าพเจ้า มี ใจกล้า พอที่
จะสัง่ ให้ท่านทําสิง่ ที่ควรกระทําได้ 9 แต่เพราะเห็นแก่ความ
รัก ข้าพเจ้า ขออ้อนวอนท่านดีกว่า คืออ้อ นวอนอย่างเปาโล
ผู้ชราแล้ว และบัดนี้ เป็น ผู้ถูกจองจํา อยู่ เพราะเห็น แก่พระ
เยซูคริสต์ 10 ข้าพเจ้า ขอ อ้อนวอน ท่าน ด้วย เรือ
่ ง โอ เน สิ
มัส ลูก ของ ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ให้กําเนิ ด เมื่อ ข้าพเจ้า
ถูก จองจํา อยู่ 11 เมื่อก่อน นั ้น เขา ไม่เป็น ประโยชน์ แก่ท่าน
แต่เดีย
๋ ว นี้ เขา เป็น ประโยชน์ ทัง้ แก่ ท่าน และ แก่ข้าพเจ้า
12 ข้าพเจ้า จึง ส่ง เขาผู้ เป็ น ดวงจิต ของข้าพเจ้า ที เดียวกลับ
ไปหาท่านอีก เหตุฉะนั ้น ท่านจงรับ เขาไว้ 13 ข้าพเจ้า ใคร่จะ
ให้ เขา อยู่ กับ ข้าพเจ้า เพื่อ เขา จะ ได้ปรนนิ บัติข้าพเจ้า แทน
ท่าน ใน ระหว่าง ที่ ข้าพเจ้า ถูก จองจํา เพราะ ข่าว ประเสริฐ
นั ้น 14 แต่ว่า ข้าพเจ้า จะ ไม่ปฏิบัติสิ่ง ใด ลง ไป นอกจาก ท่าน
จะเห็น ชอบด้วย เพื่อ ว่า คุณ ความดีที่ท่านกระทํา นั ้น จะไม่
เป็นการฝืนใจ แต่จะเป็นความประสงค์ของท่านเอง 15 อาจ
จะเป็น เพราะเหตุนี้ ที่ทําให้เขาต้องจากท่านไปชัว่ ระยะเวลา
หนึ่ ง เพื่อ ท่าน จะ ได้ เขา กลับ คืน มา ตลอด ไป 16 บัดนี้ เขา
มิใช่เป็น ทาสอีก ต่อ ไป แต่ดียิง่ กว่า ทาส คือ เป็น พี่ น้องที่รัก
เขา เป็นที่ รัก มาก ของ ข้าพเจ้า แต่คง จะ เป็นที่ รัก ของ ท่าน
มากยิง่ กว่า นั ้นอีก ทัง้ ในเนื้ อ หนั ง และในองค์พระผู้ เป็น เจ้า
17 เหตุฉะนั ้น ถ้า ท่าน ถือว่า ข้าพเจ้า เป็ น เพื่อน ร่วม งาน ของ
ท่าน ก็จง รับ เขา ไว้ เหมือน รับ ตัว ข้าพเจ้า เอง 18 ถ้า เขา ได้
กระทําผิดต่อท่านประการใด หรือเป็นหนี้ อะไรท่าน ท่านจง
คิด เอาจากข้าพเจ้า เถิด 19 ข้าพเจ้า เปาโล ได้เขียนไว้ ด้วย
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มือของข้าพเจ้าเองว่า ข้าพเจ้าจะใช้ให้ ข้าพเจ้าจะไม่อา้ งถึง
เรือ
่ งที่ ท่านเป็น หนี้ ข้าพเจ้า และแม้แต่ตัว ของท่านเองด้วย
20 แท้จริง น้ องเอ๋ย จงให้ ข้าพเจ้า มีความยินดีในองค์ พระผู้
เป็นเจ้าเพราะท่านเถิด จงให้ข้าพเจ้าชื่นใจในองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า 21 ข้าพเจ้า มัน
่ ใจท่านจะเชื่อ ฟัง จึง ได้เขีย นมาถึง ท่าน
เพราะรู อยู
้ ว่
่ าท่านจะกระทํายิง่ กว่าที่ข้าพเจ้าขอเสียอีก
ความหวังในอิสรภาพของเปาโล
อีก ประการ หนึ่ ง ขอ ท่าน ได้ จัด เตรียม ที่พัก ไว้ สําหรับ
ข้าพเจ้า ด้วย เพราะ ข้าพเจ้า หวัง ว่า จะ มา หา ท่าน อีก ตาม
คํา อธิษฐานของท่าน 23 เอปาฟรัส ผู้ซึ่ง ถูก จองจํา อยู่ ด้วย
กันกับ ข้าพเจ้า เพื่อ พระเยซูคริสต์ ได้ฝากความคิดถึง มายัง
ท่าน 24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลูกา ผู้เป็นเพื่อน
ร่วมงานกับข้าพเจ้า ก็ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วย 25 ขอ
พระคุณ ของ พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา จง
ดํารงอยูก
่ ับจิตวิญญาณของท่านเถิด เอเมน [เขียนจากกรุ ง
โรมถึงฟีเลโมน และส่งโดยโอเนสิมัส ผู้เป็นทาสรับใช้]
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