หน้ า 2418
จดหมายของอั
ครสาวกเปาโล
ถึงฟี เลโมน
คําคํานับจากเปาโลและทิโมธี
เปาโล ผู้ ถู กจองจํา เพื$ อพระ
เยซูคริ สต์ กั บทิโมธี น้องชาย
ของเรา ถึง ฟี เลโมน เพื$ อนร่ วม
งานที$รักของเรา
2และถึ งนางอั ปเฟี ยผู้ เป็ นที$ รั ก
และอารคิปปั สผู้ เป็ นเพื$ อนทหาร
ด้ วยกันกับเรา และถึงคริสตจักร
ที$อยู่ ในบ้ านของท่าน
3 ขอพระคุ ณและสั น ติ สุ ขจาก
พระเจ้ าพระบิ ดาของเราและ
จากพระเยซู คริ สต์ เจ้ า จงดํา รงอยู่ กับท่านทั6งหลายเถิด
ความรักและความเชื อ
ของฟี เลโมน
4 ข้ าพเจ้ าขอบพระคุ ณพระเจ้ า
ของข้ าพเจ้ า โดยได้ เอ่ ยถึ งท่ าน
เสมอเมื$ อข้ าพเจ้ าอธิษฐาน
5เพราะข้ าพเจ้ าได้ ยิ นถึ ง ความ
รั กและความเชื$ อของท่ านที$ มีต่ อ
พระเยซู เจ้ าและต่ อบรรดาวิ สุ ทธิชน
6 เพื$ อการเป็ นพยานถึ ง ความ
เชื$ อของท่ า นจะได้ เกิ ด ผลโดย
การรู้ ถึงสิ$ งดีทุกอย่ าง ซึ$ งมีอยู่ ใน
ท่านโดยทางพระเยซูคริสต์
7น้ องเอ๋ ย ความรักของท่ านทํา
ให้ เรามีความยิ นดีและความชู ใจ

1

เป็ นอย่ างยิ$ ง เพราะจิ ตใจของ
พวกวิ สุ ทธิ ชนแช่ มชื$ นขึ6 นเพราะ
ท่าน
เปาโลขอร้องเรื องโอเนสิมสั
8เหตุ ฉะนั6 น แม้ ว่ าโดยพระ
คริ สต์ ข้ าพเจ้ ามี ใจกล้ าพอที$ จะ
สั$ งให้ ท่านทําสิ$ งที$ควรกระทําได้
9 แต่ เพราะเห็ นแก่ ความรั ก
ข้ าพเจ้ าขออ้ อนวอนท่ านดี กว่ า
คื ออ้ อนวอนอย่ างเปาโล ผู้ ชรา
แล้ ว และบั ดนี6 เป็ นผู้ ถู กจองจํา
อยู่ เพราะเห็นแก่ พระเยซูคริสต์
10 ข้ าพเจ้ าขออ้ อนวอนท่านด้ วย
เรื$ องโอเนสิ มั ส ลู กของข้ าพเจ้ า
ซึ$ งข้ าพเจ้ าได้ ให้ กํา เนิ ดเมื$ อ
ข้ าพเจ้ าถู กจองจําอยู่
11 เมื$ อก่ อนนั6 นเขาไม่ เป็ นประโยชน์แก่ ท่าน แต่ เดีA ยวนี6 เขาเป็ น
ประโยชน์ ทั6 งแก่ ท่ านและแก่
ข้ าพเจ้ า
12 ข้ าพเจ้ าจึ งส่ ง เขาผู้ เป็ นดวง
จิตของข้ าพเจ้ าทีเดียวกลับไปหา
ท่านอีก เหตุฉะนั6 นท่านจงรับเขา
ไว้
13 ข้ าพเจ้ าใคร่ จะให้ เขาอยู่ กั บ
ข้ าพเจ้ า เพื$ อเขาจะได้ ปรนนิบัติ
ข้ าพเจ้ าแทนท่ าน ในระหว่ างที$
ข้ าพเจ้ าถู กจองจํา เพราะข่ าว

(C) อฟ E:C (G) คส H:CI
(H) G ธส C:E (J) คส C:H
(K) ฟป C:L; C ธส J:CN (CO) คส H:L
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หน้ า 2419
ฟี เลโมน C
ประเสริฐนั6 น
20 แท้ จริง น้ องเอ๋ย จงให้ ข้าพ14 แต่ ว่ า ข้ าพเจ้ าจะไม่ ปฏิ บั ติ เจ้ ามี ค วามยิ น ดี ใ นองค์ พระผู้
สิ$ งใดลงไปนอกจากท่ านจะเห็ น เป็ นเจ้ าเพราะท่ านเถิ ด จงให้
ชอบด้ วย เพื$ อว่ าคุ ณความดี ท$ี ข้ าพเจ้ าชื$ นใจในองค์ พระผู้ เป็ น
ท่ านกระทํานั6 นจะไม่ เป็ นการฝื น เจ้ า
ใจ แต่ จะเป็ นความประสงค์ของ 21 ข้ าพเจ้ ามั$ นใจท่ านจะเชื$ อฟั ง
ท่านเอง
จึงได้ เขียนมาถึงท่าน เพราะรู้ อยู่
15 อาจจะเป็ นเพราะเหตุ น6 ี ที$ ว่ าท่ านจะกระทํา ยิ$ งกว่ าที$ ข้ าพทํา ให้ เขาต้ องจากท่ านไปชั$ ว เจ้ าขอเสียอีก
ระยะเวลาหนึ$ ง เพื$ อท่ านจะได้
ความหวังใน
เขากลับคืนมาตลอดไป
อิ สรภาพของเปาโล
16 บั ดนี6 เขามิ ใช่ เป็ นทาสอี กต่ อ 22 อี กประการหนึ$ ง ขอท่ านได้
ไป แต่ ดี ย$ิ งกว่ าทาส คื อเป็ นพี$ จั ดเตรี ยมที$ พั กไว้ สาํ หรั บข้ าพน้ องที$ รั ก เขาเป็ นที$ รั กมากของ เจ้ าด้ วย เพราะข้ าพเจ้ าหวั งว่ า
ข้ าพเจ้ า แต่ คงจะเป็ นที$ รั กของ จะมาหาท่านอี กตามคําอธิ ษฐาน
ท่ านมากยิ$ งกว่ านั6 นอี ก ทั6 งใน ของท่าน
เนื6 อหนั งและในองค์ พระผู้ เป็ น 23 เอปาฟรัส ผู้ ซ$ึ งถู กจองจําอยู่
เจ้ า
ด้ วยกั นกั บข้ าพเจ้ าเพื$ อพระเยซู
17 เหตุ ฉะนั6 น ถ้ าท่ านถื อว่ า คริ สต์ ได้ ฝากความคิดถึงมายัง
ข้ าพเจ้ า เป็ นเพื$ อนร่ วมงานของ ท่าน
ท่าน ก็จงรับเขาไว้ เหมือนรับตัว 24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส
ข้ าพเจ้ าเอง
และลู กา ผู้ เป็ นเพื$ อนร่ วมงาน
18 ถ้ าเขาได้ กระทํา ผิ ด ต่ อท่ า น กั บข้ าพเจ้ า ก็ฝากความคิ ดถึ ง
ประการใด หรื อเป็ นหนี6 อะไร มายังท่านด้ วย
ท่าน ท่านจงคิ ดเอาจากข้ าพเจ้ า 25 ขอพระคุ ณขอ งพระเยซู
เถิด
คริ สต์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
19 ข้ าพเจ้ า เปาโล ได้ เขี ยนไว้ จงดํา รงอยู่ กั บจิ ต วิ ญญาณของ
ด้ วยมือของข้ าพเจ้ าเองว่ า ข้ าพ- ท่านเถิด เอเมน
เจ้ าจะใช้ ให้ ข้ าพเจ้ าจะไม่ อ้ าง [เขี ยนจากกรุ ง โรมถึ ง ฟี เลโมน
ถึ ง เรื$ องที$ ท่ า นเป็ นหนี6 ข้ าพเจ้ า และส่ งโดยโอเนสิ มั ส ผู้ เป็ น
และแม้ แต่ ตัวของท่านเองด้ วย
ทาสรับใช้ ]
(CH) G คร L:I (CK) คส E:GG (CL) C คร CK:GC
(GC) G คร I:CK (GG) G คร C:CC; ฟป C:GJ; G:GH (GE) คส C:I; H:CG
(GH) กจ CG:CG, GJ; CJ:EI-EL; CL:GL; GI:G; คส H:CH; G ทธ H:CC (GJ) G ทธ H:GG
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