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จดหมายจากเปาโล
ผผผู้เปป็นออัครทผต
ถถึงฟฟีเลโมน

บทนนนำและภนำพรวมของฟฟีเลโมน: จดหมายฝากของเปาโลถถึงฟฟีเลโมนมฟีความโดดเดด่นใน
สารบบของพระคคัมภฟีรร์ใหมด่ เปป็นจดหมายฝากฉบคับทฟีที่สคัสั้นทฟีที่สสุดของเปาโลและถถูกเขฟียนถถึงคนๆหนถึที่ง
คคือ ฟฟีเลโมน และมฟีเนคืสั้อหาเกฟีที่ยวกคับการคคืนดฟีกคันของคนสองคน

เหป็นไดด้ชคัดวด่าฟฟีเลโมนเปป็นสมาชชิกคนหนถึที่งในครชิสตจคักรทฟีที่เมคืองโคโลสฟี และเขามฟีทาสคน
หนถึที่งชคืที่อวด่าโอเนสชิมคัส พอเหตสุการณร์ตด่างๆผด่านไป โอเนสชิมคัสไดด้ปลด้นเขาและหนฟีไป ซถึที่งการกระททา
ทคัสั้งสชิสั้นนฟีสั้เปป็นเรคืที่องผชิดกฎหมาย โอเนสชิมคัสหนฟีไปถถึงกรสุงโรมและปะปนเขด้ากคับฝถูงชนในเมคืองใหญด่
นคัสั้น

ขณะเดฟียวกคันเปาโลกป็ไดด้มาถถึงกรสุงโรมและถถูกควบคสุมตคัวไวด้เพคืที่อรอคอยการแกด้คดฟีครคัสั้งแรก 
ดคังนคัสั้นจดหมายฝากฉบคับนฟีสั้นด่าจะถถูกเขฟียนขถึสั้นประมาณปฟี ค.ศ.64 มคันนด่าจะถถูกเขฟียนขถึสั้นและสด่งไป
พรด้อมกคับจดหมายฝากถถึงครชิสตจคักรทฟีที่เมคืองเอเฟซคัสและทฟีที่เมคืองโคโลสฟี ตามทฟีที่พระเจด้าไดด้ทรงจคัด
เตรฟียมเหตสุการณร์ตด่างๆใหด้เกชิดขถึสั้นตามพระประสงคร์ของพระองคร์ เปาโลไดด้มารถูด้จคักกคับโอเนสชิมคัส
และไดด้นทาวชิญญาณเขามาถถึงพระครชิสตร์ จากนคัสั้นทด่านกป็ไดด้รคับทราบวด่าเขาหนฟีมาจากฟฟีเลโมน ทด่าน
จถึงใชด้ใหด้โอเนสชิมคัสกลคับไปหาฟฟีเลโมนพรด้อมกคับจดหมายฝากฉบคับนฟีสั้ เหป็นไดด้ชคัดวด่าทคัสั้งเปาโลและ
โอเนสชิมคัสตคัสั้งใจทฟีที่จะแกด้ไขความบาดหมาง เปาโลถถึงขนาดเสนอทฟีที่จะจด่ายหนฟีสั้ทฟีที่โอเนสชิมคัสกด่อใหด้แกด่
ฟฟีเลโมนเลยดด้วยซทสั้า



ความจรชิงทฟีที่ยชิที่งใหญด่กวด่าของจดหมายฝากฉบคับนฟีสั้กป็คคือเรคืที่องการแกด้ไขความบาดหมาง มคัน
เกฟีที่ยวขด้องกคับหคัวใจของการเปป็นพฟีที่นด้องครชิสเตฟียน, มารยาท, ความกรสุณา และจรรยาบรรณ เปาโล
จถึงทคักทายฟฟีเลโมนในขด้อ 1-3 ทด่านยกยด่องอสุปนชิสคัยของฟฟีเลโมนในขด้อ 4-7 จากนคัสั้นทด่านกป็ขอรด้อง
แทนโอเนสชิมคัสโดยอธชิบายวด่าเขาไดด้รคับเชคืที่อพระครชิสตร์แลด้วในขด้อ 8-21 เปาโลปชิดทด้ายจดหมายฝาก
ฉบคับนฟีสั้ดด้วยการฝากความคชิดถถึงมาจากสหายของทคัสั้งสองฝด่าย

*****

ฟม 1:1 จดหมายฝากฉบอับนฟีรขถึรนตผู้นดผู้วยการทฟีที่เปาโลกลตาวถถึงความเปป็นผผผู้แตตง
จดหมายฝากฉบอับนฟีรของทตานและผผผู้รอับจดหมายฝากฉบอับนฟีร  เปาโล ผผผู้ถผกจองจจาเพพพื่อพระเยซผครริสตต์ 
กกับทริโมธธีนผู้องชายของเรา ถถึง ฟธีเลโมน เพพพื่อนรร่วมงานทธีพื่รกักของเรา นอกจากการทฟีที่ทตานกลตาวสอง
ครอัร งในจดหมายฝากฉบอับนฟีร วตาตอัวทตานเองเปป็นผผผู้ถผกจองจทาเพพที่อพระเยซผครธิสตร (ดผขผู้อ 9) เปาโลกป็เรฟียก
ตอัวเองแบบนฟีรอฟีกในเอเฟซอัส 3:1 และอฟีกครอัร งใน 2 ทธิโมธฟี 1:8 ทธิโมธฟีอยผตกอับเปาโลดผู้วย เหป็นไดผู้ชอัดวตา
ในไมตชผู้าทธิโมธฟีจะเดธินทางไปยอังเมพองเอเฟซอัส เพราะหลอังจากนฟีร ไมตนานทตานจะเขฟียนจดหมายฝาก
ฉบอับแรกถถึงทธิโมธฟีโดยสตงไปทฟีที่เมพองนอัรน จดหมายฝากฉบอับนฟีรถผกเขฟียนถถึง “ฟฟีเลโมน เพพที่อนรตวมงาน
ทฟีที่รอักของเรา” เหป็นไดผู้ชอัดวตาฟฟีเลโมนเปป็นผผผู้ทฟีที่เปาโลกอับทธิโมธฟีรผผู้จอักและรอักยธิที่ง เขายอังถผกบรรยายวตาเปป็น
เพคืที่อนรด่วมงานในงานรอับใชผู้ดผู้วย นฟีที่สพที่อวตาเขาอาจมฟีสตวนในงานรอับใชผู้

ฟม 1:2 จดหมายฝากขนาดสอัรนฉบอับนฟีร ยอังถผกเขฟียนถถึงนางอกัปเฟธียผผผู้เปป็นทธีพื่รกัก และ
อารคริปปกัสผผผู้เปป็นเพพพื่อนทหารดผู้วยกกันกกับเรา และถถึงครริสตจกักรทธีพื่อย ผร่ในบผู้านของทร่าน เพราะวตาชพที่อ
อคัปเฟฟียเปป็นชพที่อของผผผู้หญธิง มฟีผผผู้เชพที่อวตานางอาจเปป็นภรรยาของอารคธิปปอัส เงพที่อนงทาทฟีที่เชพที่อมโยงฟฟีเลโม
นกอับเมพองโคโลสฟีคพอการเอตยถถึงอารคธิปปอัสทอัรงตรงนฟีร  (ขผู้อ 2) และในโคโลสฟี 4:17 มฟีผผผู้เชพที่อวตาเขาเปป็น
ศธิษยาภธิบาลของครธิสตจอักรทฟีที่นอั ที่นเพราะมฟีการเอตยถถึงการประชรุมครธิสตจอักรในบผู้านของเขา การ
ประชรุมตามบผู้านแบบนอัรนเปป็นเรพที่องปกตธิในสมอัยครธิสตจอักรยรุคตผู้นๆ อาคารทฟีที่ถผกถวายใหผู้เปป็นทฟีที่ประ
ชรุมของครธิสตจอักรแบบในสมอัยนฟีร ไมตเปป็นทฟีที่รผผู้จอักในชตวงศตวรรษแรก นฟีที่ยอังสพที่อดผู้วยวตาครธิสตจอักรทฟีที่นอั ที่น
ไมตไดผู้มฟีคนเยอะ

ในทฟีที่นฟีร เปาโลเรฟียกอารคธิปปอัสวตาเปป็นเพคืที่อนทหาร เหป็นไดผู้ชอัดวตาเขามฟีสตวนในการสผผู้รบในงาน
รอับใชผู้ ทฟีที่นตาสนใจยธิที่งไปกวตานอัรนกป็คพอวตาเปาโลไดผู้เตพอนสตธิเขาใหผู้ททางานรอับใชผู้ของเขาใหผู้สทาเรป็จใน
โคโลสฟี 4:17 ขผู้อนอัรนสพที่อวตาเขาอาจเรธิที่มทผู้อใจในการรอับใชผู้และอาจถถึงกอับเลธิกรอับใชผู้ไปแลผู้วกป็ไดผู้ 



อยตางไรกป็ตามไมตมฟีการสพที่อถถึงเรพที่องนอัรนตรงนฟีร  เราไมตทราบชอัดเจนวตาจดหมายฝากฉบอับนฟีรถผกสตงไป
พรผู้อมกอับจดหมายฝากถถึงครธิสตจอักรทฟีที่เมพองโคโลสฟีหรพอไมต ถถึงแมผู้วตาจดหมายฝากทอัรงสองฉบอับเปป็น
จดหมายฝากทฟีที่เขฟียนจากครุกและถผกเขฟียนขถึรนในขณะทฟีที่เปาโลถผกจทาครุกครอัร งแรกกป็ตาม

ฟม 1:3 อยตางทฟีที่พบเหป็นเปป็นปกตธิในจดหมายฝากสตวนใหญตของเปาโล ทตานเขฟียนวตา 
ขอพระคคณและสกันตริสคขจากพระเจผู้าพระบริดาของเรา และจากพระเยซผครริสตต์เจผู้า จงดจารงอยผร่กกับ
ทร่านทกัทั้งหลายเถริด ออัครทผตเปาโลทผลขอพระครุณและสอันตธิสรุขของพระเจผู้าใหผู้แกตผผผู้อตานของทตาน ถถึง
แมผู้วตาเราจะเหป็นทอัรงสองสธิที่งบตอยๆในจดหมายฝากเกพอบทรุกฉบอับของทตาน แตตพระพรแหตงพระครุณ
และสอันตธิสรุขของพระเจผู้ากป็ไมตควรเปป็นสธิที่งทฟีที่เรามองขผู้าม

ฟม 1:4 เปาโลจถึงเขผู้าสผตใจความสทาคอัญของจดหมายฝากฉบอับนฟีร เลย ขผู้าพเจผู้า
ขอบพระคคณพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้า โดยไดผู้เอร่ยถถึงทร่านเสมอเมพพื่อขผู้าพเจผู้าอธริษฐาน ออัครทผตเปาโลเรธิที่ม
ตผู้นโดยกลตาวถถึงอรุปนธิสอัยสตวนตอัวของฟฟีเลโมนและยกยตองเขาในเรพที่องนฟีร  เหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลเปป็น
นอักรบในการอธธิษฐาน ทตานอธธิษฐานเผพที่อฟฟีเลโมนเปป็นประจทา เมพที่อเราดผจากการเอตยถถึงชฟีวธิตในการ
อธธิษฐานของทตานและความเหป็นแบบเดฟียวกอันในจดหมายฝากฉบอับอพที่นๆของทตาน เรากป็เหป็นไดผู้ชอัด
วตาเปาโลมฟีรายการอธธิษฐานทฟีที่ยาวจรธิงๆ เราไมตทราบวตารายการอธธิษฐานของทตานเปป็นแบบเขฟียนขถึรน
หรพอจทาเอา อยตางไรกป็ตามเหป็นไดผู้ชอัดวตาทตานอธธิษฐานเผพที่อพฟีที่นผู้องทอัรงหลายและครธิสตจอักรตตางๆทอั ที่ว
จอักรวรรดธิโรมอันเปป็นประจทา

ฟม 1:5-6 เปาโลกลตาวถถึงความเหป็นของทตานทฟีที่มฟีตตอฟฟีเลโมนตตอไปวตา เพราะขผู้าพเจผู้า
ไดผู้ยรินถถึงความรกักและความเชพพื่อของทร่านทธีพื่มธีตร่อพระเยซผเจผู้าและตร่อบรรดาวริสคทธริชน เหป็นไดผู้ชอัดวตา
ฟฟีเลโมนเปป็นคนทฟีที่รอักองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าโดยทฟีที่เขาไดผู้วางใจในพระองครแลผู้ว เขายอังเผพที่อแผตความรอัก
นอัรนไปยอังประชากรคนอพที่นๆของพระเจผู้าอฟีกดผู้วย กลตาวสอัรนๆกป็คพอ เขาเปป็นคนทฟีที่ดทาเนธินตามแบบของ
พระเจผู้าอยตางไมตตผู้องสงสอัย

นอกจากนฟีร เปาโลยอังกลตาวตตอไปวตา 6 เพพพื่อการเปป็นพยานถถึงความเชพพื่อของทร่านจะไดผู้เกริดผล
โดยการรผผู้ถถึงสริพื่งดธีท คกอยร่าง ซถึพื่งมธีอยผร่ในทร่านโดยทางพระเยซผครริสตต์

เราอาจถอดความประโยคนฟีร ไดผู้อยตางถผกตผู้องวตา 'เพพที่อทฟีที่การมฟีสามอัคคฟีธรรมของความเชพที่อของ
ทตานจะเกธิดผลโดยการยอมรอับสธิที่งทฟีที่ดฟีทรุกอยตางในทตานทอัรงหลายซถึที่งอยผตในพระเยซผครธิสตร' เปาโลกทาลอัง
ปผพพรนสทาหรอับประเดป็นหลอักจรธิงๆของจดหมายฝากฉบอับนฟีร  นอัที่นคพอการทฟีที่ฟฟีเลโมนจะยกโทษใหผู้แกตโอ



เนสธิมอัส เปาโลบอกเปป็นนอัยถถึงเรพที่องนอัรนโดยสพที่อวตาฟฟีเลโมนจะยอมรอับพระพรทรุกอยตางในพระครธิสตร
ในการยกโทษใหผู้ ดอังนอัรนออัครทผตเปาโลจถึงพผดถถึงหลอักการเรพที่องการททางานของความเชพที่อ

ฟม 1:7 ทตานยอังพผดถถึงหลอักการทฟีที่เกฟีที่ยวขผู้องกอันคพอ เรพที่องการททางานของความรอักดผู้วย
นผู้องเออ๋ย ความรกักของทร่านทจาใหผู้เรามธีความยรินดธีและความชผใจเปป็นอยร่างยริพื่ง เพราะจริตใจของพวกวริ
สคทธริชนแชร่มชพพื่นขถึทั้นเพราะทร่าน เปาโลชมพฟีที่นผู้องทตานนฟีรตตอไปสทาหรอับความรอักทฟีที่เขามฟีตตอพฟีที่นผู้องคน
อพที่นๆ คทาทฟีที่แปลวตา ความชผใจ (พาราคเลซชิส) มฟีความหมายดผู้วยวตา 'ก ทาลอังใจ' คทาวตา 'จธิตใจ' มาจาก
ภาษากรฟีกทฟีที่แปลวตา 'ลทาไสผู้' คนสมอัยโบราณเชพที่อวตาอารมณรออันอตอนโยนมฟีทฟีที่มาจากลทาไสผู้ แตตคนใน
โลกตะวอันตกปอัจจรุบอันเชพที่อวตาอารมณรตตางๆลผู้วนออกมาจากจธิตใจ ดอังนอัรนความหมายกป็คพอวตา เปาโล
ไดผู้รอับกทาลอังใจเพราะจธิตใจของพฟีที่นผู้องคนอพที่นๆไดผู้รอับความแชตมชพที่นเพราะฟฟีเลโมน เขาเปป็นพฟีที่นผู้อง
ครธิสเตฟียนทฟีที่เปฟีที่ยมดผู้วยความกรรุณาและคอยชตวยเหลพอคนอพที่น

ฟม 1:8-9 หลอังจากไดผู้เกรธิที่นนทาดผู้วยคทาพผดอตอนหวานไปแลผู้ว คราวนฟีร เปาโลพรุตงตรงเขผู้า
สผตหอัวใจหลอักของปอัญหาเลย เหตคฉะนกัทั้น แมผู้วร่าโดยพระครริสตต์ ขผู้าพเจผู้ามธีใจกลผู้าพอทธีพื่จะสกัพื่งใหผู้ทร่านทจา
สริพื่งทธีพื่ควรกระทจาไดผู้ 9 แตร่เพราะเหป็นแกร่ความรกัก ขผู้าพเจผู้าขออผู้อนวอนทร่านดธีกวร่า คพออผู้อนวอนอยร่าง
เปาโล ผผผู้ชราแลผู้ว และบกัดนธีทั้เปป็นผผผู้ถผกจจาจองอยผร่ เพราะเหป็นแกร่พระเยซผครริสตต์ เปาโลกทาลอังพผดถถึงเรพที่อง
ทฟีที่ละเอฟียดอตอน ทตานกทาลอังพยายามทฟีที่จะททาใหผู้ฟฟีเลโมนยอมรอับและยกโทษใหผู้แกตโอเนสธิมอัส เปาโล
จะใชผู้สธิทธธิอทานาจในการเปป็นออัครทผตและสอัที่งใหผู้ฟฟีเลโมนยกโทษใหผู้แกตโอเนสธิมอัสกป็ไดผู้ มธิฉะนอัรนฟฟีเล
โมนกป็จะตอัรงขผู้อหาโอเนสธิมอัสดผู้วยเรพที่องขโมยทรอัพยรสธินและหนฟีไปในฐานะทาสคนหนถึที่ง นอั ที่นกป็จะนทา
มาซถึที่งผลทฟีที่ตามมาแบบรผู้ายแรงทฟีเดฟียวภายใตผู้กฎหมายของชาวโรมอัน อยตางไรกป็ตามเปาโลวธิงวอน
ใหผู้เขาจอัดการเรพที่องนฟีรดผู้วยความรอัก

ฟม 1:10 ออัครทผตเปาโลจถึงหยอดคทาขอของทตานเขผู้าไป ขผู้าพเจผู้าขออผู้อนวอนทร่านดผู้วย
เรพพื่องโอเนสริมกัส ลผกของขผู้าพเจผู้าซถึพื่งขผู้าพเจผู้าไดผู้ใหผู้กจาเนริดเมพพื่อขผู้าพเจผู้าถผกจจาจองอยผร่ ถถึงแมผู้วตาโอเนสธิมอัส
ไมตใชตบรุตรของเปาโลตามสายเลพอดจรธิงๆ แตตเขากป็ไดผู้กลายเปป็นบรุตรของทตานในฝตายวธิญญาณแลผู้ว 
ผตานทางเหตรุการณรแวดลผู้อมตตางๆซถึที่งไมตเปป็นทฟีที่ทราบชอัด เปาโลไดผู้มารผผู้จอักก อับโอเนสธิมอัสทฟีที่กรรุงโรม
และไดผู้นทาเขามาถถึงพระครธิสตร แมผู้ในยามทฟีที่เปป็นนอักโทษทฟีที่ถผกจอับกรุมอยผ ตทฟีที่กรรุงโรม เปาโลกป็ยอังเปป็นนอัก
นทาวธิญญาณอยผตดฟี คทาทฟีที่แปลวตา ขออผู้อนวอน (พาราคาเละโอ) ในบรธิบทนฟีรมฟีความหมายวตา 'ก ทาชอับ' 
หรพออาจถถึงขอัรน 'ขอรผู้อง' เลยดผู้วยซทรา เปาโลจถึงขอใหผู้เพพที่อนคนนฟีรพธิจารณาถถึงสธิที่งทฟีที่ทตานกทาลอังจะกลตาว
ตตอไปนฟีร



ฟม 1:11 ขณะกทาลอังจะพผดถถึงคทาขอของทตาน เปาโลกป็ยอมรอับวตาโอเนสธิมอัสเมพพื่อกร่อน
นกัทั้นเขาไมร่เปป็นประโยชนต์แกร่ทร่าน แตร่เดธีดี๋ยวนธีทั้เขาเปป็นประโยชนต์ทกัทั้งแกร่ทร่านและแกร่ขผู้าพเจผู้า เปาโลยอม
รอับจรธิงๆวตาโอเนสธิมอัสเคยไมร่เปป็นประโยชนต์แกตฟฟีเลโมน คทาทฟีที่แปลเชตนนอัรน (อาคเรสตอส) มฟีความ
หมายดผู้วยวตา 'ไรผู้ประโยชนร' ในฐานะเปป็นทาสคนหนถึที่ง เหป็นไดผู้ชอัดวตาเขาไดผู้ปลผู้นฟฟีเลโมนและหลบ
หนฟีไป อยตางไรกป็ตาม ในขณะเดฟียวกอัน เขากป็กลายเปป็นคนทฟีที่เปป็นประโยชนร (คพอ มฟีประโยชนร) แลผู้ว
ทอัรงแกตฟฟีเลโมนและเปาโล นฟีที่สพที่อวตาหลอังจากไดผู้ตผู้อนรอับพระครธิสตรแลผู้ว โอเนสธิมอัสไดผู้ปรนนธิบอัตธิ
เปาโลอยผตทฟีที่กรรุงโรม

ฟม 1:12 เปาโลเขผู้าเรพที่องเลย ขผู้าพเจผู้าจถึงสร่งเขาผผผู้เปป็นดวงจริตของขผู้าพเจผู้าทธีเดธียวกลกับ
ไปหาทร่านอธีก เหตคฉะนกัทั้นทร่านจงรกับเขาไวผู้ เปาโลจถึงสตงเขากลอับไปยอังเมพองโคโลสฟีเพพที่อกลอับไปหา
ฟฟีเลโมน (อาจพรผู้อมกอับเอปาฟรอัสดผู้วย) เปาโลจถึงขอใหผู้ฟฟีเลโมนรอับเขากลอับไป เหมพอนกอับทฟีที่ระบรุ
ไวผู้ในขผู้อ 7 คนสมอัยโบราณเชพที่อวตาอารมณรทฟีที่อตอนโยนมฟีทฟีที่มาจากลทาไสผู้ หากเปรฟียบกอับสทานวนของ
โลกตะวอันตกแลผู้วมอันกป็คพอ อารมณรทฟีที่ออกมาจากใจ นอั ที่นเอง เปาโลจถึงขอใหผู้ฟฟีเลโมนรอับโอเนสธิมอัส
ไวผู้เหมพอนจากใจของเปาโล ฟฟีเลโมนอาจใหผู้ทหารมาจอับกรุมโอเนสธิมอัสและใหผู้เขาเจอก อับผลลอัพธรทฟีที่
รรุนแรงกป็ไดผู้ แตตเปาโลขอใหผู้ฟฟีเลโมนรอับเขาไวผู้จากหอัวใจของเปาโล

ฟม 1:13-14 ออัครทผตเปาโลกลตาวตตอไปวตา ขผู้าพเจผู้าใครร่จะใหผู้เขาอยผร่กกับขผู้าพเจผู้า 
เพพพื่อเขาจะไดผู้ปรนนริบกัตริขผู้าพเจผู้าแทนทร่าน ในระหวร่างทธีพื่ขผู้าพเจผู้าถผกจจาจองเพราะขร่าวประเสรริฐนกัทั้น 
เปาโลอยากใหผู้โอเนสธิมอัสอยผตตตอกอับทตานในกรรุงโรมเพพที่อคอยชตวยเหลพอทตานอยตางทฟีที่ฟฟีเลโมนกป็คงจะ
ททา ทตานพผดถถึงการทฟีที่ทตาน “ถผกจทาจองเพราะขตาวประเสรธิฐนอัรน” อฟีกครอัร ง นอัที่นคพอ การทฟีที่ทตานตธิดครุกอยผต
ทฟีที่กรรุงโรมนอัที่นเอง

อยตางไรกป็ตาม ตรงนฟีร เราไดผู้เหป็นถถึงมารยาทและจรรยาบรรณแบบครธิสเตฟียนของเปาโล 14 
แตร่วร่าขผู้าพเจผู้าจะไมร่ปฏริบกัตริสริพื่งใดลงไปนอกจากทร่านจะเหป็นชอบดผู้วย เพพพื่อวร่าคคณความดธีทธีพื่ทร่าน
กระทจานกัทั้นจะไมร่เปป็นการฝพนใจ แตร่จะเปป็นความประสงคต์ของทร่านเอง ตามกฎหมายและ
ธรรมเนฟียมในสมอัยนอัรน โอเนสธิมอัสยอังมฟีหนผู้าทฟีที่รอับใชผู้ฟฟีเลโมนอยผ ตไมตใชตแคตในทางกฎหมายเทตานอัรนแตต
ในทางจรรยาบรรณดผู้วย เปาโลจถึงจะไมต 'วตาจผู้าง' เขาขณะทฟีที่เขายอังเปป็นทาสของฟฟีเลโมนอยผต เปาโล
จะไมตเหป็นแกตประโยชนรสตวนตอัวในเรพที่องนฟีร โดยกอักตอัวโอเนสธิมอัสไวผู้ ในการททาเชตนนอัรน เปาโลคงททา
ใหผู้ฟฟีเลโมนตกอยผตในภาวะกระออักกระอตวนใจทฟีที่ตผู้องยอมรอับหลอังจากสธิที่งทฟีที่โอเนสธิมอัสไดผู้กระททาลง



ไป เราจถึงเหป็นไดผู้ชอัดถถึงมารยาทและจรรยาบรรณของเปาโลในเรพที่องนฟีร  ทตานไมตยอมกระททาการใดๆ
โดยปราศจากการรอับรผผู้และความเหป็นชอบของฟฟีเลโมนเดป็ดขาด

ฟม 1:15 เปาโลพผดถถึงเรพที่องนฟีรแบบถนอมนทราใจตตอไป อาจจะเปป็นเพราะเหตคนธีทั้ทธีพื่ทจาใหผู้
เขาตผู้องจากทร่านไปชกัพื่วระยะเวลาหนถึพื่ง เพพพื่อทร่านจะไดผู้เขากลกับคพนมาตลอดไป เปาโลกลตาววตาโอเน
สธิมอัสไดผู้จากฟฟีเลโมนไปเพฟียงชอั ที่วคราวเพพที่อทฟีที่ฟฟีเลโมนจะไดผู้รอับเขาไวผู้กลอับคพนมาตลอดไป นฟีที่สพที่อถถึง
การทรงจอัดเตรฟียมของพระเจผู้า ในการทฟีที่โอเนสธิมอัสไดผู้จากไปนอัรน เขากป็ไดผู้รอับความรอดเพพที่อกลอับคพน
มาตลอดไป

ฟม 1:16 การทฟีที่เขากลอับมานอัรนเดฟีดี๋ยวนฟีรมธิใชตในฐานะทาสอธีกตร่อไป แตร่ดธียริพื่งกวร่าทาส คพอ
เปป็นพธีพื่นผู้องทธีพื่รกัก เขาเปป็นทธีพื่รกักมากของขผู้าพเจผู้า แตร่คงจะเปป็นทธีพื่รกักของทร่านมากยริพื่งกวร่านกัทั้นอธีก ทกัทั้งใน
เนพทั้อหนกังและในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า แมผู้วตาโอเนสธิมอัสไดผู้หลบหนฟีไปในฐานะทาส แตตเดฟีดี๋ยวนฟีร เขากลอับ
มาไมตใชตในฐานะนอัรนเทตานอัรน แตตในฐานะพฟีที่นผู้องในพระครธิสตรดผู้วย ความสอัมพอันธรของเขาก อับฟฟีเล
โมนจถึงไมตใชตแบบชอั ที่วคราวในฐานะทาส (“ในเนพรอหนอัง”) เทตานอัรนแตตเดฟีดี๋ยวนฟีร ในฝตายวธิญญาณใน
ฐานะพฟีที่นผู้องในพระครธิสตรดผู้วย

ฟม 1:17-18 เปาโลจถึงขอรผู้องฟฟีเลโมน เหตคฉะนกัทั้นถผู้าทร่านถพอวร่าขผู้าพเจผู้าเปป็น
เพพพื่อนรร่วมงานของทร่าน กป็จงรกับเขาไวผู้เหมพอนรกับตกัวขผู้าพเจผู้าเอง คทาทฟีที่แปลวตา เพพพื่อนรร่วมงาน (คออชิ
โนนอส) มฟีความหมายดผู้วยวตา 'เพพที่อนรตวมเดธินทาง', 'เพพที่อนรตวมงาน' หรพอแมผู้แตต 'มธิตรสหาย' วลฟีแรก
เปป็นคทาถามแบบเงพที่อนไขทฟีที่เปป็นจรธิงซถึที่งคทาตอบกป็ถผกบตงบอกอยผตแลผู้ว ความหมายจถึงเปป็นดอังนฟีร  'หาก
ทตานถพอวตาขผู้าพเจผู้าเปป็นเพพที่อนคนหนถึที่ง ซถึที่งขผู้าพเจผู้ากป็รผผู้วตาทตานถพออยตางนอัรนจรธิงๆ “จงรอับเขาไวผู้เหมพอน
รอับตอัวขผู้าพเจผู้าเอง” จงรอับเขาไวผู้เหมพอนกอับทฟีที่ทตานจะรอับตอัวขผู้าพเจผู้าไวผู้

นอกจากนฟีร เปาโลกลตาวตตอไปอฟีกวตา 18 ถผู้าเขาไดผู้กระทจาผริดตร่อทร่านประการใด หรพอเปป็นหนธีทั้
อะไรทร่าน ทร่านจงคริดเอาจากขผู้าพเจผู้าเถริด ความหมายกป็คพอวตา หากโอเนสธิมอัสเคยฉผู้อโกงอะไรฟฟีเล
โมนในอดฟีต เปาโลกป็กลตาววตา “จงคธิดเอาจากขผู้าพเจผู้าเถธิด” ทตานจะยอมชดใชผู้ใหผู้ นฟีที่สพที่อวตาโอเนสธิมอัส
ไดผู้ปลผู้นฟฟีเลโมนกตอนทฟีที่จะหลบหนฟีไป

ถถึงแมผู้วตาเปาโลในชตวงปฟีแรกๆของการรอับใชผู้ตผู้องพถึที่งพาครธิสตจอักรตตางๆหรพอททางานนอก
เวลาเพพที่อหาเลฟีรยงตอัวเอง แตตเหป็นไดผู้ชอัดวตาในชตวงปฟีหลอังๆมอันไดผู้เปลฟีที่ยนแปลงไปแลผู้ว อาจเปป็นไปไดผู้
วตาหลอังจากการเสฟียชฟีวธิตของ (อาจเปป็นบธิดาทฟีที่รทที่ารวยหรพอญาตธิคนอพที่น)  เปาโลกป็ไมตตผู้องพถึที่งพาใครใน



เรพที่องเงธินแลผู้ว ทตานจถึงไมตเพฟียงสามารถเลฟีรยงชฟีพตอัวเองในการรอับใชผู้ไดผู้เทตานอัรน แตตยอังสามารถมฟีเงธิน
เพพที่อชดใชผู้เงธินทฟีที่ถผกขโมยมาหรพอความเสฟียหายทฟีที่กตอโดยโอเนสธิมอัสไดผู้ดผู้วย

เราไมตทราบชอัดเจนถถึงความสอัมพอันธรระหวตางเปาโลกอับฟฟีเลโมน แตตจดหมายฝากทอัรงฉบอับนฟีร
กป็สพที่อวตาเขาทอัรงสองรผผู้จอักกอันและมฟีความเคารพนอับถพอตตอกอันและกอัน ขผู้อตตอไปกป็สพที่อดผู้วยวตาเปาโลมฟี
สตวนเกฟีที่ยวขผู้องกอับการทฟีที่ฟฟีเลโมนไดผู้รอับความรอด หากเปป็นเชตนนอัรนจรธิงๆ มอันกป็ไมตนตาจะเกฟีที่ยวขผู้องกอับ
เมพองโคโลสฟีเพราะไมตมฟีบอันทถึกวตาเปาโลเคยเดธินทางไปทฟีที่นอั ที่นเลย เรพที่องนฟีรถผกสพที่อชอัดเจนในพระธรรม
โคโลสฟี

ฟม 1:19 หลอังจากไดผู้มาถถึงเนพรอหาสตวนสทาคอัญทฟีที่สรุดสตวนแรกของจดหมายฝากฉบอับนฟีร
แลผู้ว คราวนฟีร เปาโลเรธิที่มเขผู้าสผตบทสรรุปของมอัน ขผู้าพเจผู้า เปาโล ไดผู้เขธียนไวผู้ดผู้วยมพอของขผู้าพเจผู้าเองวร่า 
ขผู้าพเจผู้าจะใชผู้ใหผู้ ทตานรอับรองดผู้วยคทาพผดของทตานทฟีที่เปป็นลายลอักษณรออักษรเลย ขผู้อเทป็จจรธิงทฟีที่วตาเปาโล
ไมตเพฟียงเตป็มใจชดใชผู้หนฟีรกผู้อนใหญตนฟีร เทตานอัรนแตตยอังสามารถชดใชผู้หนฟีรนฟีร ไดผู้ดผู้วยททาใหผู้เราเหป็นอฟีกเรพที่อง 
มฟีผผผู้เชพที่อวตาในชตวงบอัรนปลายชฟีวธิตเปาโลไดผู้รอับมรดกกผู้อนโตจากการเสฟียชฟีวธิตของบธิดาของทตาน ทตาน
จถึงไมตตผู้องพถึที่งพาเงธินจากใคร ไมตมฟีบอันทถึกในพระคอัมภฟีรรเกฟีที่ยวกอับเรพที่องนฟีร  อยตางไรกป็ตามตอนนฟีรดผ
เหมพอนวตาเปาโลสามารถและเตป็มใจทฟีที่จะชดใชผู้หนฟีรทฟีที่โอเนสธิมอัสตธิดคผู้างตตอฟฟีเลโมน นอกจากนฟีร ใน
จดหมายฝากถถึงครธิสตจอักรชาวเมพองฟฟีลธิปปฟีซถึที่งเขฟียนขถึรนในเวลาเดฟียวกอัน ทตานกป็กลตาววตาทตานมฟี
สธิที่งของบรธิบผรณร ดผ ฟฟีลธิปปฟี 4:18 ถถึงแมผู้วตาสธิที่งของบรธิบผรณรดอังกลตาวสตวนหนถึที่งเปป็นเพราะความเอพรอเฟพร อ
ของครธิสตจอักรทฟีที่เมพองฟฟีลธิปปฟี แตตดผเหมพอนมอันจะสพที่อมากกวตานอัรน ไมตวตาจะในกรณฟีใดเปาโลกป็
สามารถและเตป็มใจชดใชผู้ใหผู้แกตฟฟีเลโมน

จากนอัรนทตานกป็ออกความเหป็นทฟีที่นตาสนใจ  ขผู้าพเจผู้าจะไมร่อผู้างถถึงเรพพื่องทธีพื่ทร่านเปป็นหนธีทั้ขผู้าพเจผู้า 
และแมผู้แตร่ตกัวของทร่านเองดผู้วย มฟีผผผู้สอันนธิษฐานวตาเปาโลไดผู้นทาฟฟีเลโมนมาถถึงพระครธิสตรหากไมตใชต
โดยตรงกป็โดยอผู้อม ฟฟีเลโมนจถึงตธิดคผู้างเปาโลเยอะเชตนกอัน

ฟม 1:20-21 เปาโลจถึงกทาชอับฟฟีเลโมนวตา แทผู้จรริง นผู้องเออ๋ย จงใหผู้ขผู้าพเจผู้ามธีความ
ยรินดธีในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าเพราะทร่านเถริด จงใหผู้ขผู้าพเจผู้าชพพื่นใจในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า พอรผผู้วตาฟฟีเลโมน
จะททาทรุกสธิที่งทฟีที่เปาโลขอ ทตานกป็อยากรตวมยธินดฟีกอับเขาในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า ดอังนอัรนทตานจถึงขอใหผู้ฟฟีเล
โมนททาใหผู้ทตานชพที่นใจโดยยอมรอับโอเนสธิมอัสตามทฟีที่ทตานขอ (ภาษาออังกฤษใชผู้คทาวตา bowels ‘ลทาไสผู้’ 
เพพที่อหมายถถึง ‘ใจ’ เหมพอนเดธิม)



เปาโลหนรุนใจฟฟีเลโมนตตอไปอฟีกวตา 21 ขผู้าพเจผู้ามกัพื่นใจทร่านจะเชพพื่อฟกัง จถึงไดผู้เขธียนมาถถึงทร่าน 
เพราะรผผู้อย ผร่วร่าทร่านจะกระทจายริพื่งกวร่าทธีพื่ขผู้าพเจผู้าขอเสธียอธีก เปาโลคะยอัรนคะยอฟฟีเลโมนใหผู้ยอมรอับโอเน
สธิมอัสตตอไป ทตานเชพที่อวตาฟฟีเลโมนจะเชพที่อฟอัง นอกจากนฟีรทตานยอังมอั ที่นใจดผู้วยวตาฟฟีเลโมนจะททามากยธิที่ง
กวตาทฟีที่ทตานขอเขา นฟีที่สพที่อวตาฟฟีเลโมนจะปลดปลตอยโอเนสธิมอัสจากการเปป็นทาสและใหผู้อธิสรภาพแกตเขา

ฟม 1:22 หลอังจากกลตาวเชตนนอัรนแลผู้ว คราวนฟีรออัครทผตเปาโลกป็เรธิที่มตผู้นบทสรรุปของ
จดหมายฝากขนาดสอัรนฉบอับนฟีร  เหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลคาดหวอังวตาจะไดผู้รอับการปลตอยตอัวจากการถผก
กอักขอังในกรรุงโรม ทตานจถึงสอัที่งฟฟีเลโมนวตา อธีกประการหนถึพื่ง ขอทร่านไดผู้จกัดเตรธียมทธีพื่พกักไวผู้สจาหรกับ
ขผู้าพเจผู้าดผู้วย เพราะขผู้าพเจผู้าหวกังวร่าจะมาหาทร่านอธีกตามคจาอธริษฐานของทร่าน ทตานไมตเพฟียงคาดหวอัง
วตาจะไดผู้รอับการปลตอยตอัวเทตานอัรน แตตทตานวางแผนวตาจะเดธินทางไปทฟีที่เมพองโคโลสฟีดผู้วย ทตานขอใหผู้
ฟฟีเลโมนจอัดเตรฟียมทฟีที่พอักใหผู้แกตทตาน อยตางไรกป็ตามเปาโลกลตาวชอัดเจนวตากรุญแจทฟีที่นทาไปสผตการปลด
ปลตอยตอัวทตานกป็คพอโดยคทาอธธิษฐานของผผผู้คนทฟีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจผู้าอยตางฟฟีเลโมน คทา
อธธิษฐานททาใหผู้พระเจผู้าทรงเปลฟีที่ยนแปลงหลายสธิที่ง ขผู้อเทป็จจรธิงทฟีที่วตาทตานวางแผนทฟีที่จะเดธินทางไป
เยฟีที่ยมเขายธิที่งททาใหผู้ฟฟีเลโมนตผู้องปฏธิบอัตธิอยตางเมตตาตตอโอเนสธิมอัส มอันยอังแสดงใหผู้เหป็นถถึงความเคารพ
นอับถพออยตางสผงทฟีที่เปาโลมฟีตตอทาสทฟีที่กลอับใจเชพที่อคนนฟีรดผู้วย

มฟีหลอักฐานทฟีที่บตงชฟีรวตาเปาโลไดผู้รอับการปลตอยตอัวจรธิงๆหลอังจากนอัรนไมตนาน เราไมตทราบวตา
ทตานไดผู้เดธินทางไปถถึงเมพองโคโลสฟีหรพอไมต หลายคนเชพที่อวตาทตานไดผู้ไปยอังเมพองเอเฟซอัสจรธิงๆเพพที่อไป
เยฟีที่ยมทธิโมธฟีและสรุดทผู้ายกป็ถผกจอับกรุมอฟีกทฟีทฟีที่นอั ที่น ทตานอาจไดผู้ไปเยพอนเมพองโคโลสฟีจรธิงๆกป็ไดผู้เพราะวตา
ทอัรงสองเมพองอยผตไมตหตางกอันนอัก

ฟม 1:23-24 ในคทาปธิดทผู้ายจดหมายฝากฉบอับนฟีร  เปาโลฝากความคธิดถถึงจากคน
อพที่นๆทฟีที่อยผตกอับทตานทฟีที่กรรุงโรมมาดผู้วย เอปาฟรกัส ผผผู้ซถึพื่งถผกจจาจองอยผร่ดผู้วยกกันกกับขผู้าพเจผู้าเพพพื่อพระเยซผ
ครริสตต์ ไดผู้ฝากความคริดถถึงมายกังทร่าน 24 มาระโก อารริสทารคกัส เดมาส และลผกา ผผผู้เปป็นเพพพื่อนรร่วม
งานกกับขผู้าพเจผู้า กป็ฝากความคริดถถึงมายกังทร่านดผู้วย นฟีที่สพที่อวตาเอปาฟรอัสกป็ถผกจองจทากอับเปาโลดผู้วย อฟีก
ทรรศนะหนถึที่งกป็เชพที่อวตาเปาโลเขฟียนเปป็นเชธิงอรุปมาเทตานอัรน โดยทฟีที่เอปาฟรอัสรตวมการถผกจองจทากอับ
เปาโลโดยการเปป็นเพพที่อนของทตานและไมตละอายในโซตตรวนของทตาน

มาระโก (ยอหรนมาระโก) กป็ยอังอยผตกอับเปาโลดผู้วย เขากลอับมามฟีสามอัคคฟีธรรมกอับเปาโลดอัง
เดธิมจากทฟีที่เมพที่อกตอนความสอัมพอันธรของทอัรงคผตเคยตผู้องบาดหมางกอัน อารชิสทารคคัสเปป็นพฟีที่นผู้องจากเมพอง



เธสะโลนธิกาผผผู้ไดผู้เดธินทางรตวมกอับเปาโลไปยอังกรรุงโรม ดผ กธิจการ 27:2 ถถึงแมผู้วตาตตอไปในภายหลอังเด
มาสจะทธิรงเปาโลไป (2 ทธิโมธฟี 4:10) แตตตอนนอัรนเขายอังจงรอักภอักดฟีและสอัตยรซพที่ออยผ ต ลถูกากป็เปป็นผผผู้ทฟีที่อยผต
กอับเปาโลตลอดการถผกจองจทาครอัร งแรกของทตานทฟีที่กรรุงโรม เปาโลกลตาววตาคนเหลตานฟีร เปป็นเพคืที่อนรด่วม
งานของทตานในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า

ฟม 1:25 ทตานจถึงปธิดทผู้ายจดหมายฝากสอัรนๆฉบอับนฟีรดผู้วยคทาอวยพรทฟีที่เปป็นธรรมเนฟียม
ปฏธิบอัตธิของทตาน ขอพระคคณของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา จงดจารงอยผร่กกับจริต
วริญญาณของทร่านเถริด เอเมน เหมพอนทฟีที่เปาโลททาเปป็นประจทา ทตานทผลขอพระครุณของพระเจผู้าใหผู้แกต
ผผผู้อตานของทตาน ซถึที่งในกรณฟีนฟีรคพอ ฟฟีเลโมน อารคธิปปอัส และนางออัปเฟฟีย จดหมายฝากฉบอับนฟีรปธิดทผู้าย
ดผู้วยคทา เอเมน ทฟีที่ใชผู้เปป็นประจทา ขอใหผู้เปป็นเชตนนอัรน! [เขธียนจากกรคงโรมถถึงฟธีเลโมน และสร่งโดยโอเน
สริมกัส ผผผู้เปป็นทาสรกับใชผู้]


