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ฟี เลโมน
คํานํ า
จดหมายจากเปาโลถึงฟี เล โมนเป็ น
จดหมายฉบับสัน
้ ๆที่เปาโลเขียนพรอม
กับจดหมายถึงชาวโคโลสี ฟี เลโมนเป็ น
คริสเตียนคนหนึ่งในเมืองโค โล สี ฟี เล
โมนมีทาสคนหนึ่งชื่อโอเนสิ มัส ทาสคน
นี้ไดหนีไปจากฟี เล โมน แตตอ มาได
เป็ นคริสเตียนจากการชักจูงของเปาโล
จดหมายฉบับ นี้เปาโลจึงเขียนขึ้นเพื่อให
ฟี เลโมนยกโทษใหกับโอเนสิ มัส และให
ยอมรับเขากลับเขาไปใหม
๑ จากเปาโล ผูเป็ นนั กโทษเพราะเห็น แก
พระ เยซูคริสต และจากทิ โมธีนองชาย
ของเรา
ถึงฟี เล โมนเพื่อนรวมงานที่เรารัก ๒ และ
ถึงอัปเฟี ยน องสาวของเรา และอารคิปปั ส ซึ่ง
เป็ นทหารของพระ คริสตดวยกันกับเรา และ
หมูประชุมของพระเจาที่บานของคุณ
๓ ขอใหพระเจาพระ บิดาของเรา และพระ
เยซูคริสตเจาใหความเมตตากรุณา
และ
สันติสุขกับพวกคุณทุกคน

๑

ความรักและความเชื่อของฟี เลโมน
๔ ผมขอบคุณพระเจาของผมเสมอเมื่อผม

อธิษฐานเผื่อคุณ ๕ เพราะผมไดยินเรื่องความ
เชื่อของคุณที่มีตอพระ เยซูเจา และความ รัก
ที่คุณมีตอคนที่เป็ นของพระเจาทุกคน ๖ ผม
อธิษฐานขอใหความ เชื่อที่เรามีรวมกันนี้ ทํา
ใหคุณเขาใจอยางลึก ซึ้ง ถึงสิ่งดีๆทัง้ หมดที่
เรามีในพระ คริสต ๗ น องเอยความ รักของ
คุณทําใหผมมีความ สุขมาก และมีกําลัง ใจ
ดวย เพราะคุณทําใหคนทัง้ หลายที่เป็ นของ
พระเจาชื่นใจ
เปาโลขอรองแทนโอเนสิมัส
๘ ถึงแมวาในพระ คริสต

ผมกลาพอที่จะสัง่
ใหคุณทําในสิ่งที่คุณควรทําก็จริง ๙ แตเพราะ
ความ รักของคุณ ผมอยากจะขอรองคุณมาก
กวา
ผมเปาโลคนแกคนนี้และตอนนี้ก็ยัง
เป็ นนักโทษเพราะเห็น แกพระ เยซูคริสตดวย
*๑:๑๐
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๑๐ ผมขอรองละ

เกี่ยวกับเรื่องของโอเนสิ มัส

*ซึ่งเขาไดกลายมาเป็ นลูกของผมตอนที่ผม

อยูในคุกนี้ ๑๑ เมื่อกอนนี้ เขาเคยเป็ นคนที่ไม
มีประโยชนอะไรกับคุณ แตเดี๋ยวนี้เขากลับมี
ประโยชนมาก ทัง้ กับคุณและกับผมดวย
๑๒ เขาเป็ นเหมือนดวงใจของผมทีเดียว
๑๓ ความ
และผมก็ไดสงเขากลับมาหาคุณ
จริงแลวผมอยากจะใหเขาอยูที่นี่กับผม เพื่อ
จะไดชวย เหลือผมแทนที่คุณในขณะที่ผม
ติดคุกอยูที่ นี่เพราะเห็นแกขาวดี นัน
้ ๑๔ แต
ผมไมอยากจะทําอะไรลงไปนอกจากคุณจะ
อนุญาตเสียกอน เพื่อวาความดีตางๆที่คุณทํา
นัน
้ จะไดเป็ นไปตามความสมัคร ใจของคุณ
เอง ไมใชเพราะผมบังคับ
๑๕ ไมแน นะ ที่เขาตองจากคุณไปพักหนึ่ ง
อาจจะเพื่อเขาจะไดกลับมาอยูกับคุณตลอด
ไปก็ได ๑๖ และไมใชกลับมาอยางทาสอีกแลว
แตดีกวาทาสเสียอีก คือเป็ นพี่ น องที่รัก ผม
รักเขามาก แตคุณจะรักเขามากยิ่ง กวา ไม
ใชเป็ นเพียงแคเพื่อนมนุษยเทานัน
้
แตเป็ น
น องชายในองคเจาชีวิตดวย
๑๗ ดัง นั น
้ ถาคุณยังเห็นวาผมเป็ นหุน สวน
อยูอีกละก็ ขอใหตอนรับเขาเหมือนกับที่คุณ
จะตอนรับผมดวย ๑๘ ถาเขาทําอะไรผิดตอ
คุณ หรือเป็ นหนี้อะไรคุณ ก็ใหมาคิดเอากับ
ผมไดเลย ๑๙ ผม เปาโล เขียนดวยมือของ
ผมเองวา ผมจะจายคืนใหกับคุณเอง และ
จะไมอางถึงเรื่องที่คุณเป็ นหนี้ชีวิตผมดวย
๒๐ ใชแลวน อง ขอใหผมไดประโยชน จากคุณ
บางในองคเจาชีวิต ชวยทําใหผมชื่น ใจขึ้นใน
พระ คริสตดวย ๒๑ ที่ผมเขียนจดหมายนี้มา
ใหเพราะผมแนใจวาคุณจะเชื่อ ฟั ง และทํา
มากยิ่งกวาที่ผมขอเสียอีก
๒๒ อีกอยางหนึ่ ง ชวยจัดเตรียมหองใหกับ
ผมดวย เพราะผมเชื่อวา พระเจาจะสงผมมา
หาคุณตามที่พวกคุณไดอธิษฐานนัน
้
คําลงทาย
๒๓ เอ

ปา ฟ รัสเพื่อนที่ติดคุกกับผมเพราะ
เห็น แกพระ คริสต ฝากความ คิดถึงมาใหคุณ
ดวย ๒๔ รวม ทัง้ เพื่อนรวมงานของผม มาระ
โก อาริสทารคัส เดมาส และลูกาก็ฝากความ
คิดถึงมาใหกับคุณดวยเหมือนกัน ๒๕ ขอให

โอเนสิมัส ในภาษาเดิม แปลวา “เป็ นประโยชน”
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ความเมตตากรุณาของพระ เยซูคริสตเจาอยู
กับวิญญาณของพวกคุณดวย
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