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จดหมายจากเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงฟี เลโมน
บทนําและภาพรวมของฟี เลโมน: จดหมายฝากของเปาโลถึงฟี เลโมนมีความโดดเด่ นใน
สารบบของพระคัมภีร์ใหม่ เป็ นจดหมายฝากฉบับที%สั&นที%สุดของเปาโลและถูกเขียนถึงคนๆหนึ%ง
คือ ฟี เลโมน และมีเนือ& หาเกี%ยวกับการคืนดีกนั ของคนสองคน
เห็นได้ ชัดว่ าฟี เลโมนเป็ นสมาชิ กคนหนึ%งในคริ สตจักรที%เมืองโคโลสี และเขามีทาสคน
หนึ%งชื% อว่ าโอเนสิ มสั พอเหตุการณ์ ต่างๆผ่ านไป โอเนสิ มสั ได้ ปล้ นเขาและหนีไป ซึ% งการกระทํา
ทั&งสิ &นนีเ& ป็ นเรื% องผิดกฎหมาย โอเนสิ มสั หนีไปถึงกรุ งโรมและปะปนเข้ ากับฝูงชนในเมืองใหญ่
นั&น
ขณะเดียวกันเปาโลก็ได้ มาถึงกรุ งโรมและถูกควบคุมตัวไว้ เพื%อรอคอยการแก้ คดีครั& งแรก
ดังนัน& จดหมายฝากฉบับนีน& ่ าจะถูกเขียนขึน& ประมาณปี ค.ศ.64 มันน่ าจะถูกเขียนขึน& และส่ งไป
พร้ อมกับจดหมายฝากถึงคริ สตจักรที% เมืองเอเฟซัสและที%เมืองโคโลสี ตามที%พระเจ้ าได้ ทรงจัด
เตรี ยมเหตุการณ์ ต่างๆให้ เกิดขึน& ตามพระประสงค์ ของพระองค์ เปาโลได้ มารู้ จักกับโอเนสิ มสั
และได้ นาํ วิญญาณเขามาถึงพระคริ สต์ จากนั&นท่ านก็ได้ รับทราบว่ าเขาหนีมาจากฟี เลโมน ท่ าน
จึงใช้ ให้ โอเนสิ มสั กลับไปหาฟี เลโมนพร้ อมกับจดหมายฝากฉบับนี & เห็นได้ ชัดว่ าทั&งเปาโลและ
โอเนสิ มสั ตั&งใจที%จะแก้ ไขความบาดหมาง เปาโลถึงขนาดเสนอที% จะจ่ ายหนีท& ี%โอเนสิ มสั ก่ อให้ แก่
ฟี เลโมนเลยด้ วยซํา&

ความจริ งที%ยิ%งใหญ่ กว่ าของจดหมายฝากฉบับนีก& ค็ ือเรื% องการแก้ ไขความบาดหมาง มัน
เกี%ยวข้ องกับหัวใจของการเป็ นพี%น้องคริ สเตียน, มารยาท, ความกรุ ณา และจรรยาบรรณ เปาโล
จึงทักทายฟี เลโมนในข้ อ 1-3 ท่ านยกย่ องอุปนิสัยของฟี เลโมนในข้ อ 4-7 จากนั&นท่ านก็ขอร้ อง
แทนโอเนสิ มสั โดยอธิ บายว่ าเขาได้ รับเชื% อพระคริ สต์ แล้ วในข้ อ 8-21 เปาโลปิ ดท้ ายจดหมายฝาก
ฉบับนีด& ้ วยการฝากความคิดถึงมาจากสหายของทั&งสองฝ่ าย
*****
ฟม 1:1
จดหมายฝากฉบับนี0ข0 ึนต้นด้วยการที<เปาโลกล่าวถึงความเป็ นผูแ้ ต่ง
จดหมายฝากฉบับนี0ของท่านและผูร้ ับจดหมายฝากฉบับนี0 เปาโล ผู้ถูกจองจําเพือ พระเยซูคริสต์
กับทิโมธีน้องชายของเรา ถึง ฟี เลโมน เพือ นร่ วมงานทีร ักของเรา นอกจากการที<ท่านกล่าวสอง
ครั0งในจดหมายฝากฉบับนี0วา่ ตัวท่านเองเป็ นผูถ้ ูกจองจําเพื<อพระเยซูคริ สต์ (ดูขอ้ 9) เปาโลก็เรี ยก
ตัวเองแบบนี0อีกในเอเฟซัส 3:1 และอีกครั0งใน 2 ทิโมธี 1:8 ทิโมธีอยูก่ บั เปาโลด้วย เห็นได้ชดั ว่า
ในไม่ชา้ ทิโมธีจะเดินทางไปยังเมืองเอเฟซัส เพราะหลังจากนี0ไม่นานท่านจะเขียนจดหมายฝาก
ฉบับแรกถึงทิโมธีโดยส่ งไปที<เมืองนั0น จดหมายฝากฉบับนี0ถูกเขียนถึง “ฟี เลโมน เพื<อนร่ วมงาน
ที<รักของเรา” เห็นได้ชดั ว่าฟี เลโมนเป็ นผูท้ ี<เปาโลกับทิโมธีรู้จกั และรักยิง< เขายังถูกบรรยายว่าเป็ น
เพื%อนร่ วมงานในงานรับใช้ดว้ ย นี<สื<อว่าเขาอาจมีส่วนในงานรับใช้
ฟม 1:2
จดหมายฝากขนาดสั0นฉบับนี0ยงั ถูกเขียนถึงนางอัปเฟี ยผู้เป็ นทีร ัก และ
อารคิปปัสผู้เป็ นเพือ นทหารด้ วยกันกับเรา และถึงคริสตจักรทีอ ยู่ในบ้ านของท่ าน เพราะว่าชื<อ
อัปเฟี ยเป็ นชื<อของผูห้ ญิง มีผเู ้ ชื<อว่านางอาจเป็ นภรรยาของอารคิปปัส เงื<อนงําที<เชื<อมโยงฟี เลโม
นกับเมืองโคโลสี คือการเอ่ยถึงอารคิปปัสทั0งตรงนี0 (ข้อ 2) และในโคโลสี 4:17 มีผเู ้ ชื<อว่าเขาเป็ น
ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรที<นน<ั เพราะมีการเอ่ยถึงการประชุมคริ สตจักรในบ้านของเขา การ
ประชุมตามบ้านแบบนั0นเป็ นเรื< องปกติในสมัยคริ สตจักรยุคต้นๆ อาคารที<ถูกถวายให้เป็ นที<ประ
ชุมของคริ สตจักรแบบในสมัยนี0ไม่เป็ นที<รู้จกั ในช่วงศตวรรษแรก นี<ยงั สื< อด้วยว่าคริ สตจักรที<นน<ั
ไม่ได้มีคนเยอะ
ในที<น0 ีเปาโลเรี ยกอารคิปปั สว่าเป็ นเพื%อนทหาร เห็นได้ชดั ว่าเขามีส่วนในการสู ้รบในงาน
รับใช้ ที<น่าสนใจยิง< ไปกว่านั0นก็คือว่าเปาโลได้เตือนสติเขาให้ทาํ งานรับใช้ของเขาให้สาํ เร็จใน
โคโลสี 4:17 ข้อนั0นสื< อว่าเขาอาจเริ< มท้อใจในการรับใช้และอาจถึงกับเลิกรับใช้ไปแล้วก็ได้

อย่างไรก็ตามไม่มีการสื< อถึงเรื< องนั0นตรงนี0 เราไม่ทราบชัดเจนว่าจดหมายฝากฉบับนี0ถูกส่ งไป
พร้อมกับจดหมายฝากถึงคริ สตจักรที<เมืองโคโลสี หรื อไม่ ถึงแม้วา่ จดหมายฝากทั0งสองฉบับเป็ น
จดหมายฝากที<เขียนจากคุกและถูกเขียนขึ0นในขณะที<เปาโลถูกจําคุกครั0งแรกก็ตาม
ฟม 1:3
อย่างที<พบเห็นเป็ นปกติในจดหมายฝากส่ วนใหญ่ของเปาโล ท่านเขียนว่า
ขอพระคุณและสั นติสุขจากพระเจ้ าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์ เจ้ า จงดํารงอยู่กบั
ท่านทั4งหลายเถิด อัครสาวกเปาโลทูลขอพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าให้แก่ผอู ้ ่านของท่าน
ถึงแม้วา่ เราจะเห็นทั0งสองสิ< งบ่อยๆในจดหมายฝากเกือบทุกฉบับของท่าน แต่พระพรแห่ง
พระคุณและสันติสุขของพระเจ้าก็ไม่ควรเป็ นสิ< งที<เรามองข้าม
ฟม 1:4
เปาโลจึงเข้าสู่ ใจความสําคัญของจดหมายฝากฉบับนี0เลย ข้ าพเจ้ า
ขอบพระคุณพระเจ้ าของข้ าพเจ้ า โดยได้ เอ่ยถึงท่านเสมอเมือ ข้ าพเจ้ าอธิษฐาน อัครสาวกเปาโล
เริ< มต้นโดยกล่าวถึงอุปนิสัยส่ วนตัวของฟี เลโมนและยกย่องเขาในเรื< องนี0 เห็นได้ชดั ว่าเปาโลเป็ น
นักรบในการอธิษฐาน ท่านอธิษฐานเผือ< ฟี เลโมนเป็ นประจํา เมื<อเราดูจากการเอ่ยถึงชีวติ ในการ
อธิษฐานของท่านและความเห็นแบบเดียวกันในจดหมายฝากฉบับอื<นๆของท่าน เราก็เห็นได้ชดั
ว่าเปาโลมีรายการอธิษฐานที<ยาวจริ งๆ เราไม่ทราบว่ารายการอธิษฐานของท่านเป็ นแบบเขียนขึ0น
หรื อจําเอา อย่างไรก็ตามเห็นได้ชดั ว่าท่านอธิษฐานเผือ< พีน< อ้ งทั0งหลายและคริ สตจักรต่างๆทัว<
จักรวรรดิโรมันเป็ นประจํา
ฟม 1:5-6 เปาโลกล่าวถึงความเห็นของท่านที<มีต่อฟี เลโมนต่อไปว่า เพราะข้ าพเจ้ า
ได้ ยนิ ถึงความรักและความเชือของท่านทีม ตี ่ อพระเยซูเจ้ าและต่ อบรรดาวิสุทธิชน เห็นได้ชดั ว่า
ฟี เลโมนเป็ นคนที<รักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยที<เขาได้วางใจในพระองค์แล้ว เขายังเผือ< แผ่ความรัก
นั0นไปยังประชากรคนอื<นๆของพระเจ้าอีกด้วย กล่าวสั0นๆก็คือ เขาเป็ นคนที<ดาํ เนินตามแบบของ
พระเจ้าอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
นอกจากนี0เปาโลยังกล่าวต่อไปว่า 6 เพือ การเป็ นพยานถึงความเชือของท่ านจะได้ เกิดผล
โดยการรู้ ถงึ สิ งดีทกุ อย่าง ซึงมีอยู่ในท่านโดยทางพระเยซูคริสต์
เราอาจถอดความประโยคนี0ได้อย่างถูกต้องว่า 'เพือ< ที<การมีสามัคคีธรรมของความเชื<อของ
ท่านจะเกิดผลโดยการยอมรับสิ< งที<ดีทุกอย่างในท่านทั0งหลายซึ<งอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์' เปาโลกําลัง
ปูพ0ืนสําหรับประเด็นหลักจริ งๆของจดหมายฝากฉบับนี0 นัน< คือการที<ฟีเลโมนจะยกโทษให้แก่โอ

เนสิ มสั เปาโลบอกเป็ นนัยถึงเรื< องนั0นโดยสื< อว่าฟี เลโมนจะยอมรับพระพรทุกอย่างในพระคริ สต์
ในการยกโทษให้ ดังนั0นอัครสาวกเปาโลจึงพูดถึงหลักการเรื< องการทํางานของความเชื<อ
ฟม 1:7
ท่านยังพูดถึงหลักการที<เกี<ยวข้องกันคือ เรื< องการทํางานของความรักด้วย
น้ องเอ๋ย ความรักของท่านทําให้ เรามีความยินดีและความชู ใจเป็ นอย่างยิง เพราะจิตใจของพวกวิ
สุ ทธิชนแช่ มชืนขึน4 เพราะท่าน เปาโลชมพี<นอ้ งท่านนี0ต่อไปสําหรับความรักที<เขามีต่อพี<นอ้ งคน
อื<นๆ คําที<แปลว่า ความชู ใจ (พาราคเลซิ ส) มีความหมายด้วยว่า 'กําลังใจ' คําว่า 'จิตใจ' มาจาก
ภาษากรี กที<แปลว่า 'ลําไส้' คนสมัยโบราณเชื<อว่าอารมณ์อนั อ่อนโยนมีที<มาจากลําไส้ แต่คนใน
โลกตะวันตกปัจจุบนั เชื<อว่าอารมณ์ต่างๆล้วนออกมาจากจิตใจ ดังนั0นความหมายก็คือว่า เปาโล
ได้รับกําลังใจเพราะจิตใจของพี<นอ้ งคนอื<นๆได้รับความแช่มชื<นเพราะฟี เลโมน เขาเป็ นพี<นอ้ ง
คริ สเตียนที<เปี< ยมด้วยความกรุ ณาและคอยช่วยเหลือคนอื<น
ฟม 1:8-9 หลังจากได้เกริ< นนําด้วยคําพูดอ่อนหวานไปแล้ว คราวนี0เปาโลพุ่งตรงเข้า
สู่หวั ใจหลักของปั ญหาเลย เหตุฉะนั4น แม้ ว่าโดยพระคริสต์ ข้ าพเจ้ ามีใจกล้าพอทีจ ะสั งให้ ท่านทํา
สิงทีค วรกระทําได้ 9 แต่ เพราะเห็นแก่ความรัก ข้ าพเจ้ าขออ้อนวอนท่ านดีกว่ า คืออ้ อนวอนอย่ าง
เปาโล ผู้ชราแล้ว และบัดนีเ4 ป็ นผู้ถูกจําจองอยู่ เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ เปาโลกําลังพูดถึงเรื< อง
ที<ละเอียดอ่อน ท่านกําลังพยายามที<จะทําให้ฟีเลโมนยอมรับและยกโทษให้แก่โอเนสิ มสั เปาโล
จะใช้สิทธิอาํ นาจในการเป็ นอัครสาวกและสั<งให้ฟีเลโมนยกโทษให้แก่โอเนสิ มสั ก็ได้ มิฉะนั0น
ฟี เลโมนก็จะตั0งข้อหาโอเนสิ มสั ด้วยเรื< องขโมยทรัพย์สินและหนีไปในฐานะทาสคนหนึ<ง นัน< ก็
จะนํามาซึ<งผลที<ตามมาแบบร้ายแรงทีเดียวภายใต้กฎหมายของชาวโรมัน อย่างไรก็ตามเปาโล
วิงวอนให้เขาจัดการเรื< องนี0ดว้ ยความรัก
ฟม 1:10
อัครสาวกเปาโลจึงหยอดคําขอของท่านเข้าไป ข้ าพเจ้ าขออ้อนวอนท่าน
ด้ วยเรืองโอเนสิ มสั ลูกของข้าพเจ้ าซึงข้ าพเจ้ าได้ ให้ กาํ เนิดเมือ ข้ าพเจ้ าถูกจําจองอยู่ ถึงแม้วา่ โอเน
สิ มสั ไม่ใช่บุตรของเปาโลตามสายเลือดจริ งๆ แต่เขาก็ได้กลายเป็ นบุตรของท่านในฝ่ ายวิญญาณ
แล้ว ผ่านทางเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆซึ<งไม่เป็ นที<ทราบชัด เปาโลได้มารู ้จกั กับโอเนสิ มสั ที<กรุ ง
โรมและได้นาํ เขามาถึงพระคริ สต์ แม้ในยามที<เป็ นนักโทษที<ถูกจับกุมอยูท่ ี<กรุ งโรม เปาโลก็ยงั
เป็ นนักนําวิญญาณอยูด่ ี คําที<แปลว่า ขออ้ อนวอน (พาราคาเละโอ) ในบริ บทนี0มีความหมายว่า
'กําชับ' หรื ออาจถึงขั0น 'ขอร้อง' เลยด้วยซํ0า เปาโลจึงขอให้เพื<อนคนนี0พิจารณาถึงสิ< งที<ท่านกําลัง
จะกล่าวต่อไปนี0

ฟม 1:11
ขณะกําลังจะพูดถึงคําขอของท่าน เปาโลก็ยอมรับว่าโอเนสิ มสั เมือ ก่ อน
นั4นเขาไม่ เป็ นประโยชน์ แก่ ท่าน แต่ เดียB วนีเ4 ขาเป็ นประโยชน์ ท4งั แก่ท่านและแก่ข้าพเจ้ า เปาโลยอม
รับจริ งๆว่าโอเนสิ มสั เคยไม่เป็ นประโยชน์ แก่ฟีเลโมน คําที<แปลเช่นนั0น (อาคเรสตอส) มีความ
หมายด้วยว่า 'ไร้ประโยชน์' ในฐานะเป็ นทาสคนหนึ<ง เห็นได้ชดั ว่าเขาได้ปล้นฟี เลโมนและหลบ
หนีไป อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน เขาก็กลายเป็ นคนที<เป็ นประโยชน์ (คือ มีประโยชน์) แล้ว
ทั0งแก่ฟีเลโมนและเปาโล นี<สื<อว่าหลังจากได้ตอ้ นรับพระคริ สต์แล้ว โอเนสิ มสั ได้ปรนนิบตั ิ
เปาโลอยูท่ ี<กรุ งโรม
ฟม 1:12
เปาโลเข้าเรื< องเลย ข้ าพเจ้ าจึงส่ งเขาผู้เป็ นดวงจิตของข้ าพเจ้ าทีเดียวกลับ
ไปหาท่านอีก เหตุฉะนั4นท่ านจงรับเขาไว้ เปาโลจึงส่ งเขากลับไปยังเมืองโคโลสี เพื<อกลับไปหา
ฟี เลโมน (อาจพร้อมกับเอปาฟรัสด้วย) เปาโลจึงขอให้ฟีเลโมนรับเขากลับไป เหมือนกับที<ระบุ
ไว้ในข้อ 7 คนสมัยโบราณเชื<อว่าอารมณ์ที<อ่อนโยนมีที<มาจากลําไส้ หากเปรี ยบกับสํานวนของ
โลกตะวันตกแล้วมันก็คือ อารมณ์ที<ออกมาจากใจ นัน< เอง เปาโลจึงขอให้ฟีเลโมนรับโอเนสิ มสั
ไว้เหมือนจากใจของเปาโล ฟี เลโมนอาจให้ทหารมาจับกุมโอเนสิ มสั และให้เขาเจอกับผลลัพธ์ที<
รุ นแรงก็ได้ แต่เปาโลขอให้ฟีเลโมนรับเขาไว้จากหัวใจของเปาโล
ฟม 1:13-14
อัครสาวกเปาโลกล่าวต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าใคร่ จะให้ เขาอยู่กบั ข้าพเจ้ า
เพือ เขาจะได้ ปรนนิบัตขิ ้ าพเจ้ าแทนท่ าน ในระหว่ างทีข ้าพเจ้ าถูกจําจองเพราะข่ าวประเสริฐนั4น
เปาโลอยากให้โอเนสิ มสั อยูต่ ่อกับท่านในกรุ งโรมเพื<อคอยช่วยเหลือท่านอย่างที<ฟีเลโมนก็คงจะ
ทํา ท่านพูดถึงการที<ท่าน “ถูกจําจองเพราะข่าวประเสริ ฐนั0น” อีกครั0ง นัน< คือ การที<ท่านติดคุกอยู่
ที<กรุ งโรมนัน< เอง
อย่างไรก็ตาม ตรงนี0เราได้เห็นถึงมารยาทและจรรยาบรรณแบบคริ สเตียนของเปาโล 14
แต่ ว่าข้ าพเจ้ าจะไม่ ปฏิบัติสิงใดลงไปนอกจากท่ านจะเห็นชอบด้ วย เพือ ว่ าคุณความดีทที ่ าน
กระทํานั4นจะไม่เป็ นการฝื นใจ แต่ จะเป็ นความประสงค์ของท่ านเอง ตามกฎหมายและ
ธรรมเนียมในสมัยนั0น โอเนสิ มสั ยังมีหน้าที<รับใช้ฟีเลโมนอยูไ่ ม่ใช่แค่ในทางกฎหมายเท่านั0นแต่
ในทางจรรยาบรรณด้วย เปาโลจึงจะไม่ 'ว่าจ้าง' เขาขณะที<เขายังเป็ นทาสของฟี เลโมนอยู่ เปาโล
จะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวในเรื< องนี0โดยกักตัวโอเนสิ มสั ไว้ ในการทําเช่นนั0น เปาโลคงทํา
ให้ฟีเลโมนตกอยูใ่ นภาวะกระอักกระอ่วนใจที<ตอ้ งยอมรับหลังจากสิ< งที<โอเนสิ มสั ได้กระทําลง

ไป เราจึงเห็นได้ชดั ถึงมารยาทและจรรยาบรรณของเปาโลในเรื< องนี0 ท่านไม่ยอมกระทําการใดๆ
โดยปราศจากการรับรู ้และความเห็นชอบของฟี เลโมนเด็ดขาด
ฟม 1:15
เปาโลพูดถึงเรื< องนี0แบบถนอมนํ0าใจต่อไป อาจจะเป็ นเพราะเหตุนี4ทที าํ ให้
เขาต้ องจากท่ านไปชัวระยะเวลาหนึง เพือ ท่านจะได้ เขากลับคืนมาตลอดไป เปาโลกล่าวว่าโอเน
สิ มสั ได้จากฟี เลโมนไปเพียงชัว< คราวเพือ< ที<ฟีเลโมนจะได้รับเขาไว้กลับคืนมาตลอดไป นี<สื<อถึง
การทรงจัดเตรี ยมของพระเจ้า ในการที<โอเนสิ มสั ได้จากไปนั0น เขาก็ได้รับความรอดเพื<อกลับคืน
มาตลอดไป
ฟม 1:16
การที<เขากลับมานั0นเดี_ยวนี0มิใช่ในฐานะทาสอีกต่ อไป แต่ ดียงิ กว่ าทาส คือ
เป็ นพีน ้ องทีร ัก เขาเป็ นทีร ักมากของข้ าพเจ้ า แต่ คงจะเป็ นทีร ักของท่านมากยิง กว่านั4นอีก ทั4งใน
เนื4อหนังและในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า แม้วา่ โอเนสิ มสั ได้หลบหนีไปในฐานะทาส แต่เดี_ยวนี0เขากลับ
มาไม่ใช่ในฐานะนั0นเท่านั0น แต่ในฐานะพีน< อ้ งในพระคริ สต์ดว้ ย ความสัมพันธ์ของเขากับฟี เล
โมนจึงไม่ใช่แบบชัว< คราวในฐานะทาส (“ในเนื0อหนัง”) เท่านั0นแต่เดี_ยวนี0ในฝ่ ายวิญญาณใน
ฐานะพีน< อ้ งในพระคริ สต์ดว้ ย
ฟม 1:17-18
เปาโลจึงขอร้องฟี เลโมน เหตุฉะนั4นถ้ าท่านถือว่าข้าพเจ้ าเป็ น
เพือ นร่ วมงานของท่ าน ก็จงรับเขาไว้ เหมือนรับตัวข้ าพเจ้ าเอง คําที<แปลว่า เพือ นร่ วมงาน (คออิ
โนนอส) มีความหมายด้วยว่า 'เพื<อนร่ วมเดินทาง', 'เพื<อนร่ วมงาน' หรื อแม้แต่ 'มิตรสหาย' วลีแรก
เป็ นคําถามแบบเงื<อนไขที<เป็ นจริ งซึ<งคําตอบก็ถูกบ่งบอกอยูแ่ ล้ว ความหมายจึงเป็ นดังนี0 'หาก
ท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็ นเพื<อนคนหนึ<ง ซึ<งข้าพเจ้าก็รู้วา่ ท่านถืออย่างนั0นจริ งๆ “จงรับเขาไว้เหมือน
รับตัวข้าพเจ้าเอง” จงรับเขาไว้เหมือนกับที<ท่านจะรับตัวข้าพเจ้าไว้
นอกจากนี0เปาโลกล่าวต่อไปอีกว่า 18 ถ้ าเขาได้ กระทําผิดต่ อท่ านประการใด หรือเป็ นหนี4
อะไรท่ าน ท่านจงคิดเอาจากข้ าพเจ้ าเถิด ความหมายก็คือว่า หากโอเนสิ มสั เคยฉ้อโกงอะไรฟี เล
โมนในอดีต เปาโลก็กล่าวว่า “จงคิดเอาจากข้าพเจ้าเถิด” ท่านจะยอมชดใช้ให้ นี<สื<อว่าโอเนสิ มสั
ได้ปล้นฟี เลโมนก่อนที<จะหลบหนีไป
ถึงแม้วา่ เปาโลในช่วงปี แรกๆของการรับใช้ตอ้ งพึ<งพาคริ สตจักรต่างๆหรื อทํางานนอก
เวลาเพื<อหาเลี0ยงตัวเอง แต่เห็นได้ชดั ว่าในช่วงปี หลังๆมันได้เปลี<ยนแปลงไปแล้ว อาจเป็ นไปได้
ว่าหลังจากการเสี ยชีวติ ของ (อาจเป็ นบิดาที<ร< าํ รวยหรื อญาติคนอื<น) เปาโลก็ไม่ตอ้ งพึ<งพาใครใน

เรื< องเงินแล้ว ท่านจึงไม่เพียงสามารถเลี0ยงชีพตัวเองในการรับใช้ได้เท่านั0น แต่ยงั สามารถมีเงิน
เพือ< ชดใช้เงินที<ถูกขโมยมาหรื อความเสี ยหายที<ก่อโดยโอเนสิ มสั ได้ดว้ ย
เราไม่ทราบชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเปาโลกับฟี เลโมน แต่จดหมายฝากทั0งฉบับนี0
ก็สื<อว่าเขาทั0งสองรู ้จกั กันและมีความเคารพนับถือต่อกันและกัน ข้อต่อไปก็สื<อด้วยว่าเปาโลมี
ส่ วนเกี<ยวข้องกับการที<ฟีเลโมนได้รับความรอด หากเป็ นเช่นนั0นจริ งๆ มันก็ไม่น่าจะเกี<ยวข้องกับ
เมืองโคโลสี เพราะไม่มีบนั ทึกว่าเปาโลเคยเดินทางไปที<นน<ั เลย เรื< องนี0ถูกสื< อชัดเจนในพระธรรม
โคโลสี
ฟม 1:19
หลังจากได้มาถึงเนื0อหาส่ วนสําคัญที<สุดส่ วนแรกของจดหมายฝากฉบับนี0
แล้ว คราวนี0เปาโลเริ< มเข้าสู่ บทสรุ ปของมัน ข้ าพเจ้ า เปาโล ได้ เขียนไว้ ด้วยมือของข้ าพเจ้ าเองว่า
ข้ าพเจ้ าจะใช้ ให้ ท่านรับรองด้วยคําพูดของท่านที<เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเลย ข้อเท็จจริ งที<วา่ เปาโล
ไม่เพียงเต็มใจชดใช้หนี0กอ้ นใหญ่น0 ีเท่านั0นแต่ยงั สามารถชดใช้หนี0น0 ีได้ดว้ ยทําให้เราเห็นอีกเรื< อง
มีผเู ้ ชื<อว่าในช่วงบั0นปลายชีวติ เปาโลได้รับมรดกก้อนโตจากการเสี ยชีวติ ของบิดาของท่าน ท่าน
จึงไม่ตอ้ งพึ<งพาเงินจากใคร ไม่มีบนั ทึกในพระคัมภีร์เกี<ยวกับเรื< องนี0 อย่างไรก็ตามตอนนี0ดู
เหมือนว่าเปาโลสามารถและเต็มใจที<จะชดใช้หนี0ที<โอเนสิ มสั ติดค้างต่อฟี เลโมน นอกจากนี0ใน
จดหมายฝากถึงคริ สตจักรชาวเมืองฟี ลิปปี ซึ<งเขียนขึ0นในเวลาเดียวกัน ท่านก็กล่าวว่าท่านมี
สิ< งของบริ บูรณ์ ดู ฟี ลิปปี 4:18 ถึงแม้วา่ สิ< งของบริ บูรณ์ดงั กล่าวส่ วนหนึ<งเป็ นเพราะความเอื0อเฟื0 อ
ของคริ สตจักรที<เมืองฟี ลิปปี แต่ดูเหมือนมันจะสื< อมากกว่านั0น ไม่วา่ จะในกรณี ใดเปาโลก็
สามารถและเต็มใจชดใช้ให้แก่ฟีเลโมน
จากนั0นท่านก็ออกความเห็นที<น่าสนใจ ข้ าพเจ้ าจะไม่ อ้างถึงเรืองทีท่านเป็ นหนีข4 ้ าพเจ้ า
และแม้ แต่ ตัวของท่ านเองด้ วย มีผสู ้ นั นิษฐานว่าเปาโลได้นาํ ฟี เลโมนมาถึงพระคริ สต์หากไม่ใช่
โดยตรงก็โดยอ้อม ฟี เลโมนจึงติดค้างเปาโลเยอะเช่นกัน
ฟม 1:20-21
เปาโลจึงกําชับฟี เลโมนว่า แท้ จริง น้ องเอ๋ย จงให้ ข้าพเจ้ ามีความ
ยินดีในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเพราะท่านเถิด จงให้ ข้าพเจ้ าชืนใจในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า พอรู ้วา่ ฟี เลโมน
จะทําทุกสิ< งที<เปาโลขอ ท่านก็อยากร่ วมยินดีกบั เขาในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ดังนั0นท่านจึงขอให้ฟีเล
โมนทําให้ท่านชื<นใจโดยยอมรับโอเนสิ มสั ตามที<ท่านขอ (ภาษาอังกฤษใช้คาํ ว่า bowels ‘ลําไส้’
เพือ< หมายถึง ‘ใจ’ เหมือนเดิม)

เปาโลหนุนใจฟี เลโมนต่อไปอีกว่า 21 ข้ าพเจ้ ามัน ใจท่ านจะเชือฟัง จึงได้ เขียนมาถึงท่าน
เพราะรู้ อยู่ว่าท่ านจะกระทํายิง กว่ าทีข ้ าพเจ้ าขอเสี ยอีก เปาโลคะยั0นคะยอฟี เลโมนให้ยอมรับโอเน
สิ มสั ต่อไป ท่านเชื<อว่าฟี เลโมนจะเชื<อฟัง นอกจากนี0ท่านยังมัน< ใจด้วยว่าฟี เลโมนจะทํามากยิง<
กว่าที<ท่านขอเขา นี<สื<อว่าฟี เลโมนจะปลดปล่อยโอเนสิ มสั จากการเป็ นทาสและให้อิสรภาพแก่เขา
ฟม 1:22
หลังจากกล่าวเช่นนั0นแล้ว คราวนี0อคั รสาวกเปาโลก็เริ< มต้นบทสรุ ปของ
จดหมายฝากขนาดสั0นฉบับนี0 เห็นได้ชดั ว่าเปาโลคาดหวังว่าจะได้รับการปล่อยตัวจากการถูก
กักขังในกรุ งโรม ท่านจึงสั<งฟี เลโมนว่า อีกประการหนึง ขอท่านได้ จัดเตรียมทีพกั ไว้สําหรับ
ข้ าพเจ้ าด้ วย เพราะข้ าพเจ้ าหวังว่าจะมาหาท่านอีกตามคําอธิษฐานของท่าน ท่านไม่เพียงคาดหวัง
ว่าจะได้รับการปล่อยตัวเท่านั0น แต่ท่านวางแผนว่าจะเดินทางไปที<เมืองโคโลสี ดว้ ย ท่านขอให้
ฟี เลโมนจัดเตรี ยมที<พกั ให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตามเปาโลกล่าวชัดเจนว่ากุญแจที<นาํ ไปสู่ การปลด
ปล่อยตัวท่านก็คือโดยคําอธิษฐานของผูค้ นที<ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าอย่างฟี เลโมน คํา
อธิษฐานทําให้พระเจ้าทรงเปลี<ยนแปลงหลายสิ< ง ข้อเท็จจริ งที<วา่ ท่านวางแผนที<จะเดินทางไป
เยีย< มเขายิง< ทําให้ฟีเลโมนต้องปฏิบตั ิอย่างเมตตาต่อโอเนสิ มสั มันยังแสดงให้เห็นถึงความเคารพ
นับถืออย่างสูงที<เปาโลมีต่อทาสที<กลับใจเชื<อคนนี0ดว้ ย
มีหลักฐานที<บ่งชี0วา่ เปาโลได้รับการปล่อยตัวจริ งๆหลังจากนั0นไม่นาน เราไม่ทราบว่า
ท่านได้เดินทางไปถึงเมืองโคโลสี หรื อไม่ หลายคนเชื<อว่าท่านได้ไปยังเมืองเอเฟซัสจริ งๆเพื<อไป
เยีย< มทิโมธีและสุ ดท้ายก็ถูกจับกุมอีกทีที<นน<ั ท่านอาจได้ไปเยือนเมืองโคโลสี จริ งๆก็ได้เพราะว่า
ทั0งสองเมืองอยูไ่ ม่ห่างกันนัก
ฟม 1:23-24
ในคําปิ ดท้ายจดหมายฝากฉบับนี0 เปาโลฝากความคิดถึงจากคน
อื<นๆที<อยูก่ บั ท่านที<กรุ งโรมมาด้วย เอปาฟรัส ผู้ซึงถูกจําจองอยู่ด้วยกันกับข้ าพเจ้ าเพือ พระเยซู
คริสต์ ได้ ฝากความคิดถึงมายังท่ าน 24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลูกา ผู้เป็ นเพือ นร่ วม
งานกับข้ าพเจ้ า ก็ฝากความคิดถึงมายังท่ านด้ วย นี<สื<อว่าเอปาฟรัสก็ถูกจองจํากับเปาโลด้วย อีก
ทรรศนะหนึ<งก็เชื<อว่าเปาโลเขียนเป็ นเชิงอุปมาเท่านั0น โดยที<เอปาฟรัสร่ วมการถูกจองจํากับ
เปาโลโดยการเป็ นเพื<อนของท่านและไม่ละอายในโซ่ตรวนของท่าน
มาระโก (ยอห์นมาระโก) ก็ยงั อยูก่ บั เปาโลด้วย เขากลับมามีสามัคคีธรรมกับเปาโลดัง
เดิมจากที<เมื<อก่อนความสัมพันธ์ของทั0งคู่เคยต้องบาดหมางกัน อาริ สทารคัสเป็ นพี<นอ้ งจากเมือง

เธสะโลนิกาผูไ้ ด้เดินทางร่ วมกับเปาโลไปยังกรุ งโรม ดู กิจการ 27:2 ถึงแม้วา่ ต่อไปในภายหลังเด
มาสจะทิ0งเปาโลไป (2 ทิโมธี 4:10) แต่ตอนนั0นเขายังจงรักภักดีและสัตย์ซื<ออยู่ ลูกาก็เป็ นผูท้ ี<อยู่
กับเปาโลตลอดการถูกจองจําครั0งแรกของท่านที<กรุ งโรม เปาโลกล่าวว่าคนเหล่านี0เป็ นเพื%อนร่ วม
งานของท่านในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ฟม 1:25
ท่านจึงปิ ดท้ายจดหมายฝากสั0นๆฉบับนี0ดว้ ยคําอวยพรที<เป็ นธรรมเนียม
ปฏิบตั ิของท่าน ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา จงดํารงอยู่กบั จิต
วิญญาณของท่านเถิด เอเมน เหมือนที<เปาโลทําเป็ นประจํา ท่านทูลขอพระคุณของพระเจ้าให้แก่
ผูอ้ ่านของท่าน ซึ<งในกรณี น0 ีคือ ฟี เลโมน อารคิปปัส และนางอัปเฟี ย จดหมายฝากฉบับนี0ปิดท้าย
ด้วยคํา เอเมน ที<ใช้เป็ นประจํา ขอให้เป็ นเช่นนั0น! [เขียนจากกรุงโรมถึงฟี เลโมน และส่ งโดยโอเน
สิมสั ผู้เป็ นทาสรับใช้ ]

