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Thư gởi cho
Phi-lê-môn

1 Phao-lô, tù nhân của Chúa Giê-xu Cứu Thế và
Ti-mô-thê, anh em chúng ta, gởi cho Phi-lê-môn,
bạn đồng công yêu dấu; 2 cùng chị A-phia, A-
chíp, chiến hữu với chúng tôi và hội thánh họp
lại tại nhà anh.

3Nguyền xin anh chị em được ân phúc và bình
an từ Thượng Đế, Cha chúng ta và từ Chúa Cứu
Thế Giê-xu.

Lòng yêu thương và đức tin
của Phi-lê-môn

4Mỗi khi cầu nguyện tôi luôn luôn tạ ơn Chúa
khi nhắc đến anh 5 vì tôi nghe về lòng yêu
thương của anh dành cho các con dân Chúa và
về đức tin của anh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
6 Tôi cầu xin cho đức tin và sự tương giao mà
anh san sẻ với mọi người sẽ giúp anh hiểu được
mọi ơn lànhmà chúng ta nhận được trong Chúa
Cứu Thế. 7 Thưa anh, tôi rất vui và được an ủi vì
lòng yêu thương của anh dành cho các con dân
Chúa đã làm tươi mát lòng họ rất nhiều.

Hãy nhận lại Ô-nê-xim như anh em
8 Cho nên, trong Chúa Cứu Thế tôi có thể bạo

dạn bảo anh làm điều phải. 9 Nhưng vì tôi quí
mến anh nên tôi van xin anh. Tôi, Phao-lô, nay
đã già rồi và còn bị tù tội vì Chúa Cứu Thế Giê-xu
nữa. 10 Tôi van xin anh vì con tôi là Ô-nê-xim,
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người đã trở nên con tôi trong đức tin khi tôi
đang ngồi tù. 11 Trước kia anh ta chẳng có ích
gì cho anh nhưng bây giờ anh ấy rất ích lợi* cho
cả anh lẫn tôi.

12 Tôi gởi anh ta về với anh đồng thời gởi cho
anh tấm lòng tôi. 13 Tôi rất muốn giữ anh ấy lại
với tôi để anh ta có thể thay anh mà giúp đỡ tôi
trong khi tôi ngồi tù vì Tin Mừng. 14 Nhưng tôi
không muốn làm điều mà anh không đồng ý để
những gì anh làm cho tôi là tự ý anh chứ không
phải vì tôi ép buộc.

15 Có thể Ô-nê-xim đã xa cách anh tạm thời để
anh nhận lại anh ấy vĩnh viễn— 16 không phải
nhận lại một tên tôi mọi nữa mà khác tôi mọi—
nghĩa là một anh em yêu dấu. Tôi rất mến anh
ấy nhưng tôi chắc anh sẽ mến anh ấy nhiều hơn
vì là một thân hữu và tín hữu.

17 Cho nên nếu anh xem tôi là bạn đồng công
thì xin anh hãy tiếp đón anh ta như tiếp đón tôi.
18 Nếu anh ấy đã làm thiệt hại hay mắc nợ anh
điều gì thì cứ tính cho tôi. 19 Tôi, Phao-lô, chính
tay viết điều nầy. Tôi sẽ trả cho anh nhưng còn
về điều anh thiếu tôi, tức là đời sống của anh
thì tôi sẽ không nhắc đến. 20 Cho nên, thưa anh,
xin anh làm ơn giùm tôi điều nầy†. Hãy làm tươi
mát lòng tôi trong Chúa Cứu Thế. 21 Tôi viết thư

* 1:11: chẳng có ích … ích lợi Ô-nê-xim có nghĩa là “ích lợi”
hay “hữu dụng.” Ở đây Phao-lô dùng lối chơi chữ. † 1:20:
làm ơn giùm tôi điều nầy Phao-lô cũng dùng lối chơi chữ của tên
Ô-nê-xim, nhưng dùng hình thức động từ.
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nầy cho anh, tin chắc nơi sự vâng phục của anh,
biết rằng anh sẽ làm hơn điều tôi yêu cầu.

22 Còn một việc nữa—xin anh chuẩn bị một
phòng trọ cho tôi vì tôi hi vọng Thượng Đế sẽ
đáp lời cầu nguyện của anh để tôi có thể đến
thăm anh.

Lời chào cuối thư
23 Ê-pháp-ra, bạn đồng tù với tôi trong Chúa

Cứu Thế Giê-xu, gởi lời chào thăm anh. 24 Mác,
A-ri-tạc, Đê-ma và Lu-ca, các bạn đồng công với
tôi cũng gởi lời chào thăm anh. 25 Nguyền xin
ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở với tâm linh
anh.
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