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1Dari Paulus, yang dipenjarakan
sebab Kristus Yesus, dan dari Timotius
saudara kita seiman.

Kepada Filemon, teman kami yang
terkasih dan yang bekerja bersama kami.
2Juga kepada Afia, saudari kita seiman;
kepada Arkhipus, seorang yang bekerja
bersama kita; dan kepada jemaat yang
berkumpul di rumahmu.

3Semoga Allah, Bapa kita dan Tuhan
Yesus Kristus memberikan berkat dan
damai sejahtera kepadamu.

Kasih dan Iman Filemon
4Aku selalu mengingat engkau dalam

doaku. Dan aku selalu bersyukur kepada
Allahku karena engkau. 5Aku telah men-
dengar kasihmu kepada umat Allah dan
iman yang engkau miliki dalam Tuhan
Yesus. Aku bersyukur kepada Allah
karena kasih dan iman yang engkau
miliki. 6Aku berdoa agar iman yang
engkau miliki bersama kami akan mem-
buat engkau mengerti setiap hal yang
baik, yang kita miliki dalam Kristus.
7Saudaraku, engkau telah menunjukkan
kasih kepada umat Allah. Engkau telah
membuat mereka bergembira. Dan itu
telah memberikan sukacita besar dan
penghiburan bagiku.

Terimalah Onesimus selaku Saudara
8Ada sesuatu yang harus engkau la-

kukan. Karena ada hak padaku di dalam
Kristus, aku dapat memerintahkan
engkau untuk melakukannya, 9tetapi
aku tidak memerintahmu. Aku memin-
tamu untuk melakukannya karena
kasih. Aku Paulus, sekarang sudah tua
dan dipenjarakan karena Kristus Yesus.
10Aku meminta kepadamu demi anakku
Onesimus. Ia telah menjadi anakku

selama aku di dalam penjara. 11Dahulu
ia tidak berguna bagimu, tetapi seka-
rang ia berguna baik bagimu maupun
bagiku.

12Aku menyuruhnya kembali kepa-
damu, seakan-akan aku mengirim hatiku
sendiri. 13Aku sebenarnya mau mena-
hannya bersamaku untuk membantuku
memberitakan Kabar Baik* selama aku
di dalam penjara. Dengan demikian, ia
dapat menolong aku sebagai gantimu.
14Aku tidak mau melakukannya sebelum
menanyakannya kepadamu terlebih
dahulu. Maka pekerjaan baik yang
engkau lakukan untukku, memang me-
rupakan hal yang mau kaulakukan,
bukan karena aku memaksamu.

15Onesimus telah berpisah dari
engkau untuk sementara. Mungkin hal
itu terjadi supaya engkau dapat meneri-
manya kembal i  untuk se lamanya,
16tetapi bukan lagi selaku hamba. Onesi-
mus akan lebih baik daripada hamba,
bahkan menjadi saudara seiman yang di-
kasihi. Aku sangat mengasihinya, tetapi
engkau akan lebih mengasihinya lagi.
Engkau akan mengasihinya sebagai ma-
nusia dan saudara dalam Tuhan.

17Jika engkau menganggap aku seba-
gai teman, sambutlah Onesimus kembali
seakan-akan engkau menyambut aku.
18Jika Onesimus telah melakukan kesa-
lahan kepadamu, atau ia berutang kepa-
damu, aku yang bertanggung jawab atas
itu. 19Aku, Paulus, aku menulis ini
dengan tanganku sendiri: Aku akan
membayar utang Onesimus semuanya.
Dan aku tidak akan mengatakan apa-apa
tentang utang hidupmu sendiri terhadap
aku. 20Ya, Saudaraku, tolonglah melaku-
kan sesuatu yang berguna bagiku demi
Tuhan. Tenangkan hatiku dalam Kristus.
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21Aku menulis surat ini sebab aku tahu
bahwa engkau akan melakukan yang ku-
minta. Aku tahu bahwa engkau pasti
akan melakukannya, bahkan lebih dari-
pada permintaanku.

22Juga, tolong siapkan sebuah kamar
untukku. Aku berharap Allah akan men-
jawab doamu dan aku dapat datang ke-
padamu.

Salam Terakhir
23Epafras ialah orang yang dipenjara-

kan bersama aku sebab Kristus Yesus. Ia
mengirim salam kepadamu. 24Juga
Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas
mengirim salam kepadamu. Mereka
adalah teman sekerjaku.

25Semoga Tuhan kita Yesus Kristus
memberikan berkat rohani kepadamu.
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