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ดูเหมือนวา่ฟีเลโมนเป็นชาวโคโลสี
ท่ีมัง่คัง่พอสมควร ผูซ่ึ้งมีทาสอยา่งท่ี
คนร ่ ารวยในสมยัของท่านมี หน่ึงใน
สามของผู ้อาศัยในศูนย์กลางของ
เมืองท่ีใหญ่มากท่ีสุดรวมทั้ งกรุง
โรมนั้นก็ลว้นเป็นทาส ผูซ่ึ้งในจกัร- 
วรรดิโรมันนั้ นก็ เป็นคนรับใช้ใน
ครัวเรือนอยา่งเช่นในบริเทนวิคทอ-
เรียนมากกว่าทาสในช่วงเวลาก่อน
สงครามกลางเมืองในอเมริกาเหนือ
[1]   นกัเขียนคนหน่ึงไดอ้า้งวา่ประมาณหน่ึงในสามของพลเมืองของกรีซและอิตาลีเป็นทาส[2] 
  

เป็นท่ีชดัเจนวา่ ฟีเลโมนไดม้าสู่ความเช่ือในพระคริสตใ์นฐานะผลลพัธ์ของอิทธิพลของเปาโล (ขอ้ 19)  น่าจะ
เป็นช่วงเวลาท่ีเปาโลไดพ้กัอยู่ในเมืองเอเฟซัส  โอเนสิมสัเป็นหน่ึงในทาสของฟีเลโมนและบางทีเขาเป็นคน    
ฟรีเจียนพื้นเมือง   เขาไดห้นีไปจากเจา้นายของเขาบางทีไม่ใช่เน่ืองจากฟีเลโมนปฏิบติัต่อเขาอยา่งโหดร้าย แต่
เน่ืองจากฟีเลโมนไดป้ฏิบติัต่อเขาอยา่งมีพระคุณโดยการให้เสรีภาพท่ีผิดปกติแก่เขา   โอเนสิมสัอาจเป็นทาสท่ี
หนีไป หรือเขาเพียงแค่ไดเ้ก่ียวขอ้งในปัญหาภายในบา้นบางอยา่งกบัฟีเลโมน[3]   ในท่ีสุดแลว้เขาไดเ้ดินทางไป
ยงักรุงโรมท่ีซ่ึงเขาคงไดซ่้อนตวัในฝงูชน   ในฐานะผลลพัธ์ของการจดัเตรียมของพระเจา้ เขาไดสู่้การติดต่อกบั
เปาโลและมาเป็นคริสเตียนท่ีนัน่ (ขอ้ 10)  
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หลงัจากการกลบัใจเช่ือของเขา โอเนสิมสัไดก้ลายมาเป็นผูช่้วยท่ีมีคุณค่าของอคัรทูตนั้น (ขอ้ 11)   เปาโล
ปรารถนาท่ีจะหน่วงเหน่ียวโอเนสิมสัไวก้บัท่าน แต่รู้สึกถึงความรับผิดชอบท่ีใหญ่กวา่ท่ีจะคืนทาสน้ีแก่เจา้นาย 
ท่ีเป็นคริสเตียนของเขา (ขอ้ 13-14) โอเนสิมสัตอ้งท าส่ิงต่างๆให้ถูกตอ้งกบัฟีเลโมนผูซ่ึ้งเขาไดท้  าผิดต่อ   เปาโล
และโอเนสิมสัต่างก็รู้ถึงอนัตรายท่ีทาสเผชิญในการกลบัไปหา เน่ืองจากว่าเจ้าของทาสมีสิทธิอ านาจเต็มท่ี   
เหนือพวกทาสของพวกเขา และบ่อยคร้ังไดป้ฏิบติัต่อพวกเขาดงัเช่นทรัพยส์มบติัไม่ใช่ผูค้น[4] 
  

เปาโลไดเ้ขียนการวิงวอนท่ีสั้น 25 ขอ้น้ีเพื่อท าให้ฟีเลโมนสงบ และเพื่อก่อให้เกิดการคืนดีกนัระหวา่งทาสและ
เจา้นายของเขา   จุดประสงคอ่ื์นๆของท่านคือ เพื่อชมเชยฟีเลโมนในเร่ืองการส าแดงความเมตตาสงสารแก่ผูเ้ช่ือ
คนอ่ืนๆ (ขอ้ 1-7) เพื่อประกาศแผนการของท่านท่ีจะเยี่ยมเยียนฟีเลโมนหลงัจากการปลดปล่อยท่ีไดค้าดหวงัไว้
ของท่าน (ขอ้ 8-22) และเพื่อส่งค าทกัทายจากเพื่อนร่วมงานของท่าน (ขอ้ 23-25)   ผูค้ดัคา้นของการเป็นผูเ้ขียน
ของเปาโลก็เป็นสมาชิกของส านึกทูบินเกนเท่านั้น[5] 
  

“. . . พระธรรมฟีเลโมนจดัเตรียมความเขา้ใจถ่องแทไ้ปสู่ทั้งความเป็นจริงทางสังคมของสังคม
สมยัโบราณในกรณีน้ีคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้นายและทาสซ่ึงถูกล ้ าหนา้โดย 1 โครินธ์
เท่านั้น และไปสู่แนวทางท่ีซ่ึงอิทธิพลไดถู้กน าเพื่อจะก่อให้เกิดภายในคริสตจกัรต่างๆ เร่ิมแรก
ระหวา่งฝ่ายต่างๆของสถานะทางสังคมท่ีแตกต่าง”[6] 

  
“ไม่มีท่ีไหนท่ีอิทธิพลทางสังคมแห่งข่าวประเสริฐถูกใช้อย่างสะดุดตามากข้ึน ไม่มีท่ีไหนท่ี
ความสูงส่งแห่งคุณลักษณะของอคัรทูตน้ีได้รับตัวอย่างประกอบท่ีชัดเจนมากกว่าในการ
วงิวอนโดยไม่ไดค้าดคิดน้ีเพื่อเห็นแก่ทาสท่ีหนีไป”[7] 

  
บางทีเปาโลได้กล่าวจดหมายฝากน้ีต่ออปัเฟีย อารคิปปัสและคริสตจกัรท่ีพบปะในบา้นของฟีเลโมนเพื่อจะ
รวบรวมการสนบัสนุนของคริสเตียนคนอ่ืนๆเพื่อจะหนุนใจฟีเลโมนในความรับผดิชอบแบบคริสเตียนของเขา 
  
เม่ือเปาโลไดส่้งทีคิกสัพร้อมกบัจดหมายฝากของท่านไปยงัชาวเอเฟซสัและชาวโคโลสี บางทีโอเนสิมสัไดไ้ป
กบัเขา   เปาโลตั้งใจว่าจดหมายน้ีพร้อมกบัการออ้นวอนส่วนตวัของทีคิกสัเพื่อโอเนสิมสัจะรับรองการยกโทษ
และการยอมรับของทาสน้ี   เป็นท่ีชดัเจนวา่เน่ืองจากเปาโลไดส่้งจดหมายน้ีพร้อมกบัจดหมายฝากถึงชาวโคโลสี
อยา่งท่ีการเปรียบเทียบถึงเอกสารสองอย่างแนะน านั้น บางทีท่านไดเ้ขียนจดหมายเหล่านั้นในกรุงโรม ณ เวลา
เดียวกนั (ค.ศ. 60-62) ยิง่กวา่นั้น บุคคลเดียวกนัท่ีไดอ้ยูก่บัเปาโลเม่ือท่านไดเ้ขียนจดหมายของท่านถึงชาวโคโลสี
คือ เอปาฟรัส มาระโก  อาริสทารคสั ลูกา และเดมาส (ขอ้ 23-24; เปรียบเทียบ คส. 4:10, 12, 14)  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philemon/Philemon.htm#_edn4
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philemon/Philemon.htm#_edn5
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philemon/Philemon.htm#_edn6
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philemon/Philemon.htm#_edn7
http://biblia.com/bible/nasb95/Col.%204.10
http://biblia.com/bible/nasb95/Col%204.12
http://biblia.com/bible/nasb95/Col%204.14


อี. เจ. กู๊ดสปีดแนะน าวา่ “จดหมายฝากถึงฟีเลโมน” เป็นอยา่งเดียวกนักบั จดหมายท่ีสูญหาย ถึงชาวเลาดีเซียซ่ึง
เปาโลไดอ้า้งอิงใน โคโลสี 4:16 [8]   ยอห์น นอกซ์เห็นดว้ยกบักู๊ดสปีดแต่เช่ือวา่ อารคิปปัสไดอ้าศยัอยูใ่นเมือง
โคโลสี เป็นเจา้ของโอเนสิมสัและไดรั้บจดหมายฝากน้ี[9]   มุมมองของนกัอรรถาธิบายท่ีมีอิทธิพลเหล่าน้ีไม่ได้
โค่นลม้ความคิดเห็นหลกัท่ีขา้พเจา้ไดแ้สดงถึงท่ีผา่นมา นกัอรรถาธิบายบางคนเช่ือวา่เปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝาก
น้ีจากเมืองเอเฟซสั[10] แต่ส่ิงน้ีเช่นกนัเป็นมุมมองส่วนนอ้ย  
  
โครงร่าง 
  
I.          การทกัทาย   ขอ้ 1-3 
II.         การขอบคุณและค าอธิษฐานเพื่อฟีเลโมน   ขอ้ 4-7 
III.       การวงิวอนเพื่อโอเนสิมสั   ขอ้ 8-21 

ก.      การวงิวอนของเปาโล   ขอ้ 8-11 
ข.      แรงจูงใจของเปาโล   ขอ้ 12-16 
ค.      การร้องขอของเปาโล   ขอ้ 17 
ง.       ขอ้เสนอของเปาโล   ขอ้ 18-20 
จ.       ความมัน่ใจของเปาโล   ขอ้ 21 

IV.       การสรุปเร่ืองราว   ขอ้ 22-25 
  

เนือ้หา 
  
อย่างท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัพระธรรมท่ีสั้ นกว่าหลายเล่มของพระคมัภีร์นั้น พระธรรมน้ีก็เป็นตวัอย่างประกอบอีก
ดว้ย (เปรียบเทียบ รูธ และ เอสเธอร์)   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟีเลโมนเป็นตวัอยา่งประกอบถึงการท างานส าเร็จใน
ชีวิตของหลกัค าสอนท่ียิ่งใหญ่ในงานเขียนอ่ืนๆของเปาโล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จดหมายฝากจากเรือนจ า คือ    
เอเฟซสั  ฟีลิปปี และโคโลสี   ในพระธรรมฟีเลโมน มีภาพของแต่ละบุคคล ภาพของความสัมพนัธ์ทางสังคม 
ภาพของหลกัค าสอนของคริสเตียน และภาพของการเช่ือฟังทางจริยธรรม    
  
จงสังเกตภาพของ แต่ละบุคคล ก่อน   
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“เปาโล” เป็นบุคคลหลกัแรกในพระธรรมฟีเลโมน   จดหมายน้ีเปิดเผยเก่ียวกบัคุณลกัษณะของเปาโลอยา่งมาก    
เราเห็นท่านท่ีน่ีในฐานะคนท่ีมีชยัเหนือสถานการณ์ต่างๆ (ขอ้ 1, 9)   เปาโลไดป้ระพฤติอยา่งเหนือธรรมชาติโดย
อ านาจของพระคริสตใ์นท่าน   ท่านไดเ้ป็นนกัโทษในกรุงโรม   ท่านคงไดรู้้สึกทอ้ถอยขณะท่ีท่านไดแ้สวงหาท่ี
จะบรรลุการทรงเรียกของท่านในฐานะมิชชนันารีบุกเบิก   อยา่งไรก็ตาม ท่านถือว่าตวัท่านเองเป็น “ผูถู้กคุมขงั
ของพระคริสต”์  ท่านไดอ้ยูท่ี่ท่ีท่านไดอ้ยูโ่ดยการก าหนดของพระคริสต ์  การสามัคคีธรรมกับพระคริสต์ ท าให้
บุคคลหน่ึงสามารถมีชยัเหนือสถานการณ์ต่างๆได ้          
  
ยิ่งกวา่นั้น เราเห็นเปาโลมีชยัเหนือการทดลองท่ีจะโออ้วดสิทธิอ านาจส่วนตวั (ขอ้ 8-9)   เปาโลมีสิทธิอ านาจท่ี
จะ ส่ัง ในฐานะอคัรทูต แต่ท่านเลือกท่ีจะ ขอร้อง (“วิงวอน”) ด้วยความรัก คือวิธีท่ีพระเจ้ารับมือกับเรา 
(เปรียบเทียบ  รม. 12:1-2; 2 คร. 5:20) น่ีคือวธีิท่ีความรักประพฤติตวั 
  
เปาโลมีชยัเหนือความปรารถนาต่างๆส่วนตวั ความชอบส่วนตวัของเปาโลคือท่ีจะหน่วงเหน่ียวโอเนสิมสัไวก้บั
ท่าน (ขอ้ 13 “ขา้พเจา้อยาก”)   อยา่งไรก็ตาม  ท่านยอมให้ส่ิงท่ีท่านรู้วา่ถูกตอ้งนั้นใชอ้  านาจเหนือความชอบของ
ท่าน (ขอ้ 14 “ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการ”) ท่านไดท้  าส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ใช่แค่ส่ิงท่ีท่านตอ้งการ   
ความฉลาดท่ียิง่ใหญ่และการอุทิศตนอยา่งยิง่ของเปาโลต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้บ่อยคร้ังก็เกิดข้ึนในความคิดเม่ือเรา
คิดถึงท่าน แต่คุณสมบติัต่างๆของคุณลกัษณะท่ีเป็นตวัอย่างประกอบในพระธรรมฟีเลโมนก็ลึกซ้ึงท่ีสุด ส่ิง
เหล่านั้นแสดงถึงงานท่ีเหนือธรรมชาติของพระคริสตใ์นชีวิตของท่าน ดงันั้น ทั้งหมดน้ี ชีวิตเปาโลเป็นตวัอยา่ง
ประกอบของชยัชนะของคริสตศาสนาในสามแนวทางเหล่านั้น       
  
“โอเนสิมสั” เป็นบุคคลท่ีสองซ่ึงถูกพรรณนาไวใ้นพระธรรมฟีเลโมน   ช่ือของเขาตามตวัอกัษรหมายถึง “เป็น
ประโยชน”์ (ขอ้ 11) ในตวัอยา่งของเขา เราเห็นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ท่ีพระเจา้ท าการในชีวิตใดๆท่ีพระองค์
ท าใหมี้ชีวติใหม่   ส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์กลายมาเป็นประโยชน์   ส่ิงท่ีเสียพระเจา้ท าใหมี้คุณค่า   พระเจา้สามารถ
เปล่ียนแปลงชีวิตใดๆ จนชีวิตนั้นกลายมาเป็นบางส่ิงท่ีแตกต่างอยา่งมากจากท่ีเคยเป็นหรือส่ิงท่ีเราอาจคาดหวงั
ใหเ้ป็น    
  
“ฟีเลโมน” เป็นบุคคลท่ีสามซ่ึงถูกพรรณนาไว ้(ขอ้ 5, 7) หลกัการสองอย่างควบคุมฟีเลโมน คือ ความเช่ือและ
ความรัก “ความเช่ือ” ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ควรส่งผลต่อ “ความรัก” ส าหรับธรรมิกชนน่ีคือส่ิงท่ีพระเจา้ปรารถนา
ท่ีจะก่อใหเ้กิดในคริสเตียนทุกคน     
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จดหมายฝากน้ีมีตวัอยา่งประกอบของ ความสัมพันธ์ทางสังคม อีกดว้ย   
  
ความสัมพนัธ์ของเปาโลกบัฟีเลโมนเป็นตวัอยา่งประกอบของส่ิงท่ี “รักไม่เห็นแก่ตวั” (1 คร. 13:5) หมายถึง (ขอ้ 
14) ถา้ฟีเลโมนไดต้อบสนองเน่ืองจากความจ าเป็น มนัคงจะดี แต่ถา้เขาไดต้อบสนองจากความตั้งใจอิสระของ
เขาเองมนัจะดีกวา่   เปาโลปรารถนา ส่ิงท่ีดีท่ีสุด เพื่อฟีเลโมน   เปาโลแสวงหาอยูเ่สมอท่ีจะพฒันาส่ิงท่ีดีท่ีสุดใน
คนอ่ืนและเราควรท าเช่นกนั      
  
ความสัมพนัธ์ของเปาโลกบัโอเนสิมสัพรรณนาถึงส่ิงท่ี “ความรักทนไดทุ้กอยา่ง” (1 คร. 13:7) หมายถึง (ขอ้ 18)   
เปาโลกระท าเหมือนหลงัคาเหนือศีรษะของโอเนสิมสัซ่ึงก าบงัเพื่อนของเขาท่ีอยูภ่ายใต ้นัน่คือความสัมพนัธ์ท่ี
พระคริสตป์รารถนาท่ีจะสร้างระหวา่งผูค้น (เปรียบเทียบ กท. 6:2; 1 ปต. 4:8) 
  
ความสัมพนัธ์ระหว่างโอเนสิมสัและฟีเลโมนแสดงถึงส่ิงท่ี “ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี” (1 คร. 
13:4) หมายถึง (ขอ้ 16-17) โอเนสิมสัเต็มใจท่ีจะกลบัไปหาฟีเลโมนเพื่อยอมรับผลลพัธ์ต่างๆส าหรับการกระท า
ของเขาและเพื่อบรรลุพนัธะของเขาเน่ืองจากงานของพระคริสตใ์นเขา ยิ่งกวา่นั้น ฟีเลโมนสามารถยอมรับทาสท่ี
หนีไปอย่างกรุณาและอย่างมีพระคุณได้เน่ืองจากงานของพระคริสต์ในเขา บางคร้ังการคืนดีเป็นขบวนการท่ี
เจบ็ปวดแต่ก็ส าคญัอยา่งมาก    
  
ความสัมพนัธ์ระหว่างคริสเตียนในคริสตจกัรท่ีไดพ้บปะในบา้นของฟีเลโมนแสดงถึงส่ิงท่ี “ความรักไม่มีวนั  
สูญส้ิน” (1 คร. 13:8) หมายถึง (ขอ้ 2)   เม่ือสมาชิกคนหน่ึงทนทุกข ์สมาชิกทุกคนก็ทนทุกข ์  เม่ือคนหน่ึงยินดี 
ทุกคนก็ยินดี   เม่ือคนหน่ึงกลบัใจ ทุกคนก็กลบัใจและรับเอาผูท่ี้ประพฤติตวัไม่ดีกลบัมา   เม่ือคนหน่ึงยกโทษ 
ทุกคนก็ยกโทษและเขา้ไปสู่เอกภาพท่ีใหญ่กว่าก่อน   ภาพของทาสท่ีหนีไปได้ถูกรับกลบัคืนสู่คริสตจกัรใน
ฐานะพี่น้องและผูร่้วมมือกบัทุกคนก็เป็นอุดมการณ์ของคริสตจกัร ทุกคนด าเนินดว้ยกนัในชีวิตร่วมกนั ความ
สวา่งร่วมกนัและความรักร่วมกนั   การยอมรับหลงัจากการกลบัใจนั้นส าคญัอยา่งมาก ความรักไม่จดจ าความผิด   
น่าเสียใจท่ีคริสเตียนบางคนก็ยงัจดจ าอยู ่       
  
จดหมายฝากน้ีมีตวัอยา่งประกอบของ หลักค าสอนของคริสเตียน อีกดว้ย 
  
แผนการของเปาโลท่ีฟีเลโมนจะยอมรับโอเนสิมสัในท านองเดียวกนัท่ีเขาจะยอมรับเปาโล เป็นตวัอยา่งประกอบ
ของหลกัค าสอนของ การยอมรับของเราในพระคริสต์ (ขอ้ 17)  แมว้า่เราไดท้  าผิดต่อพระเจา้ พระองคไ์ดย้อมรับ
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เราอยา่งท่ีพระองคท์รงยอมรับพระบุตรของพระองคเ์อง เพราะวา่พระคริสตท์รงยืนอยูข่า้งหลงัเรา  พระองคท์รง
เป็นผูส้นบัสนุนของเรา       
  
ขอ้เสนอของเปาโลต่อฟีเลโมนท่ีจะคิดค่าหน้ีของโอเนสิมสัท่ีบญัชีของเปาโลเป็นตวัอยา่งประกอบของหลกัค า
สอนถึง พระเจ้าท่ีใส่ความผิดของเราท่ีพระคริสต์ (ขอ้ 18)   พระคริสตไ์ดอ้าสาสมคัรท่ีจะจ่ายหน้ีบาปของเราใน
ท่ีของเรา  พระองคท์รงเป็นผูรั้บแทนของเรา        
  
การย  ้าเตือนของเปาโลถึงส่ิงท่ีฟีเลโมนไดเ้ป็นหน้ีท่านเน่ืองจากพระคุณของพระเจา้ไดไ้ปถึงฟีเลโมนทางเปาโล
เป็นตวัอยา่งประกอบของหลกัค าสอนแห่ง พันธะ ท่ีก าหนดให้มีแก่ ผู้ รับพระคุณของพระคริสต์ทุกคน (ขอ้ 19) 
เพราะว่าพระคริสตไ์ดน้ าพระคุณของพระเจา้มายงัเรา เรามีพนัธะท่ีจะเช่ือฟังพระคริสต์ (รม. 12:1-2) พระองค์
ทรงเป็นผูมี้อ านาจสูงสุดของเรา    
  
พระธรรมฟีเลโมนและคุณลกัษณะของฟีเลโมนเป็นตวัอยา่งประกอบของการเนน้ถึง การเช่ือฟังทางจริยธรรม ท่ี
ยิง่ใหญ่ของพระธรรมเอเฟซสั ฟีลิปปีและโคโลสีอยา่งไร?    
  
จดหมายฝากน้ีเป็นตวัอย่างประกอบของส่ิงท่ีหมายถึง “จงเต็มเป่ียมด้วยพระวิญญาณ” ซ่ึงเป็นค าสั่งใหญ่ใน   
พระธรรมเอเฟซสั (5:18)   ยิ่งกวา่นั้น จดหมายฝากน้ีเป็นตวัอยา่งประกอบของส่ิงท่ีหมายถึง “จงถูกควบคุมโดย
จิตใจ (ท่าที) ของพระคริสต์ ซ่ึงเป็นค าสั่งใหญ่ในพระธรรมฟีลิปปี (2:5) นอกจากน้ี จดหมายฝากน้ีเป็นตวัอยา่ง
ประกอบของส่ิงท่ีหมายถึง “จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอยา่งบริบูรณ์” ซ่ึงเป็นค าสั่งใหญ่ใน
พระธรรมโคโลสี (3:16) เปาโล ฟีเลโมนและโอเนสิมสัเป็นตวัอย่างประกอบของการกระท าเหล่าน้ีทั้งหมดใน
จดหมายฝากท่ีสั้นน้ี   แหล่งท่ีจ  าเป็นทั้งหมดก็อยูใ่นพระคริสต ์   
  
พระธรรมฟีเลโมนสอนเราวา่ชีวติในพระคริสตเ์ปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ทุกอยา่ง  พระธรรมน้ียงัสอนเราอีกวา่ 
ความสัมพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืนทดสอบและแสดงถึงความสัมพนัธ์ของเรากบัพระคริสต ์  ยิ่งกวา่นั้น พระธรรมน้ี
สอนเราวา่ การเปล่ียนแปลงของใจของแต่ละบุคคลสามารถพิชิตความชัว่ร้ายทางสังคมได ้เช่น การเป็นทาส   เรา
ตอ้งการการย  ้าเตือนน้ีในทุกวนัน้ีเม่ือพิจารณาถึงอตัราอาชญากรรมท่ีเพิ่มข้ึน คุกท่ีแออดัยดัเยียด และการไม่รักษา
กฎหมายท่ีเพิ่มข้ึน   
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เม่ือพิจารณาถึงการเปิดเผยน้ี ขา้พเจา้จะกล่าวเน้ือหาของพระธรรมน้ีดงัต่อไปน้ี   ชีวิตในพระคริสตส์ามารถและ
ควรเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ทุกอยา่ง   จุดประสงคข์องพระธรรมน้ีคือท่ีจะจดัเตรียมค าแนะน าเก่ียวกบัความ
ประพฤติแบบคริสเตียนโดยพื้นฐานในความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล[11] 
  

“อ านาจของข่าวประเสริฐและคุณลกัษณะท่ีสูงส่งของเปาโลเป็นโน้ตเพลงท่ีส่งเสียงตลอด 
[จดหมายฝากน้ี]. . .”[12] 

 
  

การอรรถาอธิบาย 
  
I. การทกัทาย  ข้อ 1-3 
  
เปาโลเร่ิมจดหมายน้ีดว้ยการแนะน าตวัท่านเองและทิโมธีโดยการเอ่ยช่ือผูรั้บและโดยการขอให้พระคุณและ 
สันติสุขของพระเจา้ด ารงอยู่กับพวกเขา ท่านท าอย่างนั้นเพื่อจะอธิบายถึงเร่ืองราวท่ีส าคญัเหล่าน้ี และเพื่อ    
จดัตั้งน ้าเสียงส าหรับหมายเหตุท่ีตามมาของท่าน       
  
ขอ้ 1                   เปาโลอธิบายถึงตวัท่านเองอยา่งเรียบง่ายวา่เป็น “ผูถู้กคุมขงัของพระเยซูคริสต”์ ท่านไดอ้ยูใ่น

คุกเพราะวา่ท่านไดรั้บใชพ้ระคริสต ์และนัน่เป็นความประสงคข์องพระเจา้ส าหรับท่านท่ีจะอยู่
ท่ีนัน่ (เปรียบเทียบ วว. 1:9) 

  
“ในฐานะตวัท่านเองเป็นทาสขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้นท่านจะวิงวอนเพื่อทาส
อีกคนหน่ึงผูซ่ึ้งเร่ืองราวของเขานั้นเป็นภาระของจดหมายน้ี ในการออ้นวอน
เพื่อทาสน้ี ท่านช้ีไปยงัขอ้ผกูมดัของท่านเอง เปาโลท าการอา้งอิงถึงการถูกคุม
ขงัของท่านไม่ต ่ากวา่หกคร้ังในจดหมายอนัสั้นน้ี (ขอ้ 1, 9, 10, 13, 22, 23)” 
[13] 

  
“ท่านไม่ได้ขอขนาดหรือวดัระดับของการเสียสละจากฟีเลโมนในฐานะ        
ผูห้น่ึงท่ีไม่รู้อะไรเลยเก่ียวกบัการเสียสละ ท่านยอมเสียเสรีภาพของท่านเพื่อ
เห็นแก่ประโยชน์ของพระคริสต์ ดงันั้นจึงมีพื้นฐานเพื่อการร้องขอ น่ีเป็น
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หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งในงานแบบอภิบาลแทจ้ริงทุกงาน ศิษยาภิบาลสามารถ
ร้องขอผู ้คนของเขาในการเสียสละตนเองและการมีวินัยได้ ถ้าเขาเองรู้     
ความ หมายของวินัยในชีวิตของเขาเอง มิฉะนั้นแล้วการร้องขอของเขาก็    
วา่งเปล่าและไร้ชีวติ”[14] 

  
บางทีเปาโลไม่ไดอ้า้งอิงถึงความเป็นอคัรทูตของท่านในเวลาน้ี เน่ืองจากธรรมชาติส่วนตวัของ
การวิงวอนท่ีมีในจดหมายฝากน้ี อยา่งไม่สงสัย “ฟีเลโมน” รู้จกั “ทิโมธี” โดยช่ือเสียงถา้ไม่ใช่
โดยส่วนตวั การอา้งอิงถึงช่ือของเขาบ่งบอกวา่ทิโมธีเห็นดว้ยกบัเปาโลเก่ียวกบัส่ิงท่ีตาม มาใน
จดหมายน้ี ช่ือของฟีเลโมนไม่ไดป้รากฏในท่ีอ่ืนใดในพระคมัภีร์    

  
ขอ้ 2                   เป็นท่ีชดัเจนว่า “อปัเฟีย” เป็นสมาชิกของครอบครัว บางทีเป็นภรรยาของฟีเลโมน เปาโลอาจ

ไดก้ล่าวถึงเธออย่างเจาะจง เพราะว่าตามปกติแลว้ ภรรยา มีความรับผิดชอบวนัต่อวนัส าหรับ
ทาสในครัวเรือน[15] 

  
“อารคิปปัส” อาจเป็นบุตรชายของพวกเขา[16] หรือบางทีเป็นพี่นอ้งทางกายภาพของฟีเลโมน
หรือเพื่อนของเขา ดูเหมือนวา่เขาอายมุากพอท่ีจะมีความรับผดิชอบส าหรับพนัธกิจบางประเภท 
(คส. 4:17) เขาอาจเป็นคนท่ีน าในคริสตจกัรท่ีไดพ้บในบา้นของฟีเลโมน [17] ยิ่งกวา่นั้น เปาโล 
กล่าวจดหมายน้ีต่อคริสเตียนคนอ่ืนๆท่ีพบปะกบัครอบครัวของฟีเลโมนในบา้นท่ีเมืองโคโลสี
ของพวกเขา (คส. 4:17) 

  
“การชุมนุมของคริสเตียนข้ึนอยูก่บัการรับรองแขกของสมาชิกท่ีมัง่มี ผูซ่ึ้งสามารถตกแต่งบา้น
ของพวกเขาเองเพื่อจุดประสงคน้ี์ ดงันั้น หมายเหตุน้ีมีขอ้บ่งช้ีถึงสถานะทางสังคมของฟีเลโมน   
ในเมืองใหญ่ก็จะมีการชุมนุมมากมายเช่นนั้น (เปรียบเทียบ รม. 16:5, 10, 11, 14, 15.) ไม่เป็นท่ี
ทราบไดว้า่คริสตจกัรท่ีเมืองโคโลสีมีสถานท่ีในการชุมนุมมากกวา่หน่ึงท่ีหรือไม่ บางทีพวกเขา
อาจมีก็ได”้[18] 

  
ขอ้ 3                  การใหพ้รของเปาโลเป็นอยา่งเดียวกนักบัการใหพ้รในจดหมายฝากโคโลสี ยกเวน้วา่ท่านไดเ้พิ่ม

ช่ือของ “พระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ท่ีน่ี (เปรียบเทียบ คส. 1:2) บางทีเปาโลไดต้ั้งใจว่า
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การเพิ่มเติมน้ีจะย  ้ าเตือนผูรั้บ (“พวกท่าน” ในภาษากรีก) ถึง การรวมกัน ของพวกเขาใน      
พระคริสต ์และถึง “พระคุณ” ของพระเจา้ต่อพวกเขาในพระคริสต ์     

 
II. การขอบคุณและค าอธิษฐานเพือ่ฟีเลโมน   ข้อ 4-7   
  
เปาโลชมเชยฟีเลโมนส าหรับผลของพระวิญญาณ (“ความรัก” และ “ความเช่ือ” ของเขาท่ีมีต่อพระคริสต์และ  
ต่อ “ธรรมิกชนทุกคน”) ท่ีเขายอมให้พระวิญญาณส าแดงในชีวิตของเขา ยิ่งกวา่นั้น ท่านอธิษฐานวา่การส าแดง
ถึงความรักและความเช่ือของฟีเลโมนจะมีมากต่อไป เพื่อวา่ฟีเลโมนจะไดรั้บการหนุนใจท่ีจะตอบสนองต่อการ
ร้องขอท่ีตามมาในลกัษณะสอดคลอ้งกบัน ้าพระทยัของพระเจา้   
  
ขอ้ 4-5                          “เม่ือเปาโลกล่าวว่าท่านขอบพระคุณ “อย่างต่อเน่ือง” ท่านหมายถึงว่าท่าน

ไม่ไดลื้มฟีเลโมนในการอธิษฐานตามปกติของท่าน. . .”[19] 
  

“อีกคร้ังหน่ึง เราไม่ควรถือว่าส่ิงน้ีเป็นแค่ส านวนสละสลวยทางวรรณกรรม 
. . . . เปาโลตอ้งมีรายการอธิษฐานท่ียาวยดืและบางทีไดใ้ชเ้วลาช่วงหน่ึงในแต่
ละวนัในการเอ่ยช่ือคริสตจกัร เพื่อนร่วมงานและผูส้นบัสนุนทั้งหมดของท่าน
ต่อพระเจา้ ส่ิงน้ีจะช่วยรักษาและเสริมก าลงัความเช่ือท่ีไดแ้บ่งปันกบั ‘ธรรมิก
ชนทั้งหมด’ (ขอ้ 5-6)”[20] 

  
เม่ือใดก็ตามท่ีเปาโลไดร้ะลึกถึงฟีเลโมนในการอธิษฐาน ท่านก็ขอบพระคุณส าหรับเขา เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ ค  าพยานของท่านไดใ้ห้เกียรติแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งต่อเน่ือง พื้นฐานส าหรับการ
ขอบพระคุณน้ีคือ “ความรัก” และ “ความเช่ือ” ของฟีเลโมน อยา่งไม่สงสัย การรายงานเก่ียวกบั
คุณสมบติัเหล่าน้ีไดไ้ปถึงเปาโลทางเอปาฟรัส (คส. 1:7-8) และทางคนอ่ืนๆเช่นกนั เป้าแห่ง
ความรักและความเช่ือของฟีเลโมนคือ “ธรรมิกชนทุกคน” และ “พระเยซูองค์พระผูเ้ป็นเจา้” 
(ขอ้ 5) ตามล าดบัโครงสร้างของค ากรีกนั้น แบบแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร (เปรียบเทียบ 
อฟ. 1:15; คส. 1:4) นัน่คือ องคป์ระกอบท่ีหน่ึงและท่ีส่ีในขอ้ 5 ไปดว้ยกนั องคป์ระกอบท่ีสอง
และสามก็ไปด้วยกัน โครงสร้างน้ีเน้นถึงเอกภาพของความคิดทั้งหมด คือความรักท่ีมีต่อ
ธรรมิกชนออกมาจากความเช่ือในพระคริสต ์    
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ขอ้ 6                  บางที เราควรเขา้ใจค าอธิษฐานวิงวอนของเปาโลเพื่อฟีเลโมนจะเป็นวา่การแบ่งปันของเขากบั
คนอ่ืนๆซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือของเขานั้นจะมีพลังมากยิ่งข้ึน (เปรียบเทียบ ฟป. 
1:5; 2 คร. 8:4) เปาโลจะให้โอกาสแก่เขาในไม่ชา้ การตีความน้ีรวมถึงการตีความท่ีเป็นไปได้
อีกอยา่งหน่ึง นัน่คือ พระคริสตจ์ะเป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งมากข้ึนผา่นชีวิตของเขา  ขณะท่ีการช่ืน
ชมของฟีเลโมนถึงพระคุณของพระเจา้ท่ีมีต่อเขาไดเ้ติบโตข้ึน (“ความรู้ซ้ึงถึงส่ิงดีทุกอยา่งท่ีอยู่
ในท่าน”) ตามปกติ เขาตอ้งการท่ีจะส าแดงพระคุณต่อคนอ่ืนมากข้ึนในความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลของเขา (“การสามคัคีธรรมแห่งความเช่ือของท่านจะมีประสิทธิภาพ”)  [21] โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เปาโลไดมี้โอเนสิมสัในความคิดในฐานะผูรั้บการส าแดงถึงพระคุณของฟีเลโมน    

  
“ในบริบทขณะน้ี เอพิโนซิส [“ความรู้”] แสดงถึงทั้งแนวคิดของความเขา้ใจ
และประสบการณ์   ค  าอธิษฐานของอคัรทูตน้ีไม่ใช่อยา่งเรียบง่ายท่ีวา่ฟีเลโมน
จะเขา้ใจหรือช่ืนชมทรัพยส์มบติัท่ีเป็นของเขา แต่ท่ีเขาจะมีประสบการณ์กบั
ส่ิงเหล่านั้น”[22] 

  
“ในจดหมายฝากทั้งหมดแห่งการเป็นเชลยของโรมนั้น ค าอธิษฐานของเปาโล
เพื่อผูติ้ดต่อจดหมายของท่านก็ถึงจุดสูงสุดท่ีค าน้ี เอพิโนซิส  . . . เอพิโนซิส  
น้ีเป็นผลลพัธ์และรางวลัของความเช่ือท่ีแสดงตวัของมนัเองในการกระท า
แห่งความรัก. . .”[23] 

  
ขอ้ 7                   เปาโลได้รู้สึกถึง “ความยินดีและการชูใจ” อย่างมากขณะท่ีท่านได้ยินถึง “ความรัก” ของ         

ฟีเลโมน ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ใจ” (สปรังนา) อธิบายถึงบุคลิกภาพทั้งหมด ณ ระดบัลึกท่ีสุด [24]   
ฟีเลโมนไดส้ าแดงถึงประเภทของอุปนิสัยท่ีเปาโลเรียกให้เขาท่ีจะส าแดงอีกคร้ังหน่ึงแลว้ การ
ร้องขอของเปาโลถึงฟีเลโมนจะทดสอบการตอบสนองของเขา อยา่งไรก็ตาม เปาโลมัน่ใจถึง 
ความร่วมมือของฟีเลโมน ท่านวิงวอนกบัเขาในระดบัท่ีเท่าเทียมของสิทธิอ านาจคือ ในฐานะ 
“นอ้ง” (เปรียบเทียบ  ขอ้ 2  ท่ีซ่ึงเปาโลไดเ้รียกอปัเพียวา่ “นอ้งสาว”) 

  
“เปาโลตอ้งไดว้างฟีเลโมนไวใ้นต าแหน่งท่ีล่อแหลมอยา่งแทจ้ริง  ในการออ้น 
วอนขอการยกโทษและการคืนสู่สภาพเดิมเพื่อโอเนสิมสัโดยปราศจากการลง 
โทษท่ีชดัเจนต่อทุกคน ท่านเผชิญกบัระเบียบทางสังคมและเศรษฐกิจซ่ึงหนา้   
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ในขณะท่ีท่านไม่ไดข้อการปลดปล่อยจากการเป็นทาส แมก้ระทัง่การร้องขอ
ของท่านเพื่อการผอ่นผนัส าหรับโอเนสิมสัและการพูดเป็นนยัของความรับผิด 
ชอบของเขาต่อเปาโลไดฝ่้าฝืนธรรมเนียมโรมนั โดยการออ้นวอนน้ี เปาโล
ก าลงัใหเ้กียรติยศใหม่แก่ชนชั้นทาสอีกดว้ย”[25] 

  
III. การวงิวอนเพือ่โอเนสิมัส   ข้อ 8-21   
  
เปาโลไดว้งิวอนต่อฟีเลโมนท่ีจะรับโอเนสิมสักลบัและยกโทษให้เขา   เหตุผลส าหรับการวิงวอนน้ีคือท่ีจะท าให้
โอเนสิมสัสามารถบรรลุพนัธะของเขาท่ีมีต่อฟีเลโมนได ้และท่ีจะหนุนใจให้ฟีเลโมนรับผลประโยชน์จากการ
กลบัใจเช่ือของโอเนสิมสัแทนท่ีจะสะดุดโดยส่ิงนั้น      
  

ก. การวงิวอนของเปาโล   ข้อ 8-11   
  
ขอ้ 8                 “ความมัน่ใจ” (ค ากรีก พาเรซีอา) ของเปาโลเป็นความแน่ใจของท่านท่ีว่าถ้าท่านได้สั่งให ้       

ฟีเลโมนท าอยา่งท่ีท่านไดร้้องขอ ฟีเลโมนก็จะท าเน่ืองจากวา่เปาโลมีสิทธิอ านาจของอคัรทูต    
  

“ค าว่า พาเรซีอา ตามตวัอกัษรหมายถึง ‘ค าพูดทั้งหมด’ เร่ิมแรกไดถู้กใช้ใน
แวดวงของการเมืองเพื่อจะแสดงถึงสิทธ์ิในทางประชาธิปไตยของพลเมือง
เตม็ท่ีของรัฐกรีกท่ีจะพดูความคิดเห็นของบุคคลหน่ึงอยา่งมีเสรีภาพ  ภายหลงั
มนัไดถู้กพบในฐานะเป็นคุณลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนแทใ้น
การขดัแยง้กบัค าประจบประแจงท่ีเสแสร้งของคนประจบประแจง. . .”[26] 

  
เปาโลปฏิเสธท่ีจะวิงวอนต่อฟีเลโมนดว้ยค าสั่ง (“ค าบญัชา”) ตรงกนัขา้ม ท่านไดว้ิงวอนบน
พื้นฐานของ ความรัก (ข้อ 9) คือ ความรักของพระคริสต์ท่ีผูกพนัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องใน
สถานการณ์น้ีดว้ยกนั 
 
 “ถา้ทาสไดห้นีไป เจา้นายจะลงทะเบียนช่ือและรูปพรรณกบัเจา้หนา้ท่ี และทาสนั้นจะ
 อยูใ่นรายช่ือ ‘ประกาศจบั’   พลเมืองท่ีเป็นอิสระคนใดผูซ่ึ้งไดพ้บทาสท่ีหนีไปสามารถ
 ถือสิทธ์ิเอาการคุม้ครองและแมก้ระทัง่ไกล่เกล่ียให้กบัเจา้ของได้   ทาสนั้นจะไม่ได้
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 กลบัไปสู่เจา้ของโดยอตัโนมติัหรือไดถู้กตดัสินโทษถึงตายโดยอตัโนมติั ในขณะท่ีมนั
 เป็นจริงท่ีว่าเจา้ของบางคนนั้นโหดร้าย (ชายคนหน่ึงไดโ้ยนทาสของเขาลงไปในสระ
 แห่งปลาท่ีกินมนุษย!์) พวกเขาหลายคนมีเหตุผลและมีมนุษยธรรมแทท่ี้จริง ทาสเป็น
 ช้ินส่วนท่ีแพงและเป็นประโยชน์ของทรัพยส์มบติัส่วนตวั และมนัจะท าให้เจา้ของ
 สูญเสียในการปล่อยเขาไป”[27] 

  
ขอ้ 9                   บางทีเปาโลอา้งอิงถึงสภาพท่ีสูงอายุของท่าน (“เปาโล คนสูงอายุ”) เพื่อย  ้าเตือนฟีเลโมนถึง

ความทุกข์ท่ีท่านได้เผชิญเพื่อข่าวประเสริฐซ่ึงอาจได้ท าให้ท่านสูงอายุก่อนก าหนด                
นกัอรรถาธิบายหลายคนได้ช้ีว่า “คนแก่” หรือ “สูงอายุ” (ค ากรีก เพรสบูเทส) บางทีได้อ่าน
อย่างดั้งเดิมว่า “ทูต” (เพรสบิวเทส เปรียบเทียบ อฟ. 6:20) แต่ดูเหมือนว่าไม่มีเหตุผลเพียง
พอท่ีจะแกไ้ขตวับท ณ เวลาน้ี เปาโลคงอายุไดป้ระมาณ 55 ปี ซ่ึงในสมยัของท่านนั้นก็แก่กวา่
ในสมยัของเราเพราะ อายุขยัในตอนนั้นสั้นกวา่ ท่านวิงวอนในฐานะบิดาเพื่อบุตรชายในความ
เช่ือของท่าน   การอ้างอิง ถึงการถูกคุมขังในปัจจุบนัของท่านคงได้หนุนใจฟีเลโมนท่ีจะ 
ยนิยอมอีกดว้ย     

  
“. . . เปาโลไดรู้้จกัฟีเลโมนอย่างท่ีนกัอรรถาธิบายสมยัใหม่ไม่สามารถมี
แนวคิดท่ีดีถึงการท่ีฟีเลโมนน่าจะตอบสนองอยา่งไรต่อความคิดเห็นเช่นนั้นท่ี
ถูกอ่านอยา่งเปิดเผยในคริสตจกัรท่ีซ่ึงเขาเป็นสมาชิกเช่นเดียวกบัผูน้ า”[28] 

  
ประเภทของการวิงวอนน้ีคงได้มีพลงัในวฒันธรรมแห่ง เกียรติและความอับอาย ท่ีซ่ึงผูค้น
เหล่าน้ีได้อาศยัอยู่มากกว่ามนัมีในวฒันธรรมแห่ง อ านาจและความอ่อนแอ ทางตะวนัตก
สมยัใหม่   

  
ขอ้ 10-11         “โอเนสิมสั” หมายถึง “เป็นประโยชน์”   เปาโลอา้งอิงช่ือของเขาท่ีน่ี (ขอ้ 10) เป็นคร้ังแรกซ่ึงได้

ตระเตรียมฟีเลโมนส าหรับความทรงจ าอนัไม่เป็นท่ีพอใจซ่ึงเช่ือมโยงกบัคนรับใชท่ี้ไม่สัตยซ่ื์อ
แต่ก่อนของเขาโดยขอ้คิดเห็นท่ีได้กล่าวมาก่อนแล้ว ท่านเรียกโอเนสิมสัว่า “ลูก” ของท่าน   
ความสัมพนัธ์แบบพอ่แม่กบัลูกท่ีเป็นการเปรียบเทียบก็ธรรมดาในทั้งลทัธิยิวและศาสนาลึกลบั
ของต่างชาติในฐานะเป็นตัวอย่างประกอบของความสัมพันธ์แบบครูกับนักเรียนหรือ
ความสัมพนัธ์แบบผูน้ ากบัคนท่ีเปล่ียนความเช่ือ[29]  
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“นอกเหนือไปจากความรักท่ีนุ่มนวลซ่ึงมีอยู่ในการแสดงออกน้ีก็มีความคิด
แห่งการไม่เป็นผูใ้หญ่อยูใ่นส่ิงนั้น คือ โอเนสิมสัเป็นแค่เด็กและในสภาพน้ีก็
ตอ้งการการดูแลท่ีนุ่มนวลอยา่งมากมิฉะนั้นชีวิตฝ่ายวิญญาณท่ีเยาวว์ยัของเขา
ทนทุกขห์รือตายไป”[30] 

  
“น่ีเป็นฟาริสีท่ีชอบธรรมดว้ยตนเองแต่ก่อน ซ่ึงเป็นทายาทของความเฉพาะ
ของชาวยิวและท่านก าลงักล่าวถึงคนต่างชาติ และทาสท่ีเป็นคนต่างชาติ ณ  
จุดนั้นจากขยะสังคมของโรม กระนั้นท่านก็สามารถอา้งอิงถึงเขาว่าเป็น ลูก
ชาย ดงันั้นถอ้ยค าของท่าน (คส. 3:11) ว่า ‘ไม่มีกรีกหรือยิว . . . ทาสหรือ   
เสรีชน’  [กท. 3:28] ก็ไม่ใช่สูตรท่ีวา่งเปล่าแต่สะทอ้นถึงท่าทีของใจท่ีซ่ึงตวั
ท่านเองไดถู้กน ามาโดยพระเจา้”[31] 

  
เปาโลไดน้ าโอเนสิมสัมาสู่พระคริสต์ในขณะท่ีท่านไดอ้ยู่ในการถูกคุมขงั   อคัรทูตน้ีไดท้  าให้
ความไม่เป็นท่ีน่าพอใจท่ีการอา้งอิงถึงช่ือของโอเนสิมสัอาจได้ก่อให้เกิดนั้นอ่อนลงโดยการ
สร้างค าท่ีมีความหมายสองนยั   “เป็นประโยชน์” ไดเ้ป็น “ไร้ประโยชน์” ต่อฟีเลโมน แต่ตอนน้ี
เขาไดด้ าเนินชีวิตตามช่ือของเขา   เขาไดพ้ิสูจน์วา่ “เป็นประโยชน์” ต่อเปาโลและเขาสามารถ 
“เป็นประโยชน์” ต่อฟีเลโมนเช่นกนั   ไม่มีความจ าเป็นส าหรับเปาโลท่ีจะระบุถึงบาปอะไร
อย่างแทจ้ริงท่ีโอเนสิมสัได้ท าต่อฟีเลโมน   แทนท่ีจะขยายมนัท่านได้ลดมนั (เปรียบเทียบ  
1 ปต. 4:8) 

  
“อาเครสตอส [“ไร้ประโยชน์”] ระบุถึงโอเนสิมสัพร้อมกบัการอา้งอิงถึงการ
หนีของเขาและเวลาก่อนการกลับใจเช่ือของเขา  เป็นท่ีชัดเจนว่า เขาไร้
ประโยชน์แมก้ระทัง่ก่อนท่ีเขาไดห้นีไป   เขาเป็นทาสชาวฟรีเจียและในฐานะ
เช่นนั้นก็ ‘ไดย้นืยนัถึงการประมาณอนัเป็นท่ีนิยมของชนชั้นและประเทศของ
เขาโดยความประพฤติของเขาเอง’[32]   เน่ืองจากว่าทาสชาวฟรีเจียเป็นท่ี 
เล่ืองลือส าหรับการไม่น่าเช่ือถือและการไม่สัตยซ่ื์อ”[33] 

  
“(ค าวา่ ฟีเลโมน หมายถึง ‘รักใคร่’ หรือ ผูห้น่ึงท่ีกรุณา ถา้ทาสไดถู้กคาดหวงั
ใหด้ าเนินชีวติตามช่ือของเขา  แลว้เก่ียวกบัเจา้นายล่ะ?)[34]  
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ข. แรงจูงใจของเปาโล  ข้อ 12-16 
  
ขอ้ 12-14          โอเนสิมสัไดท้  าใหต้วัเขาเองเป็นท่ีรักต่อเปาโลอยา่งมากจนการจากไปของเขานั้นเป็นโอกาสท่ี

เจบ็ปวดอยา่งมากส าหรับอคัรทูตน้ี (“ขา้พเจา้ไดส่้ง. . .ผูซ่ึ้งเป็นดงัดวงใจของขา้พเจา้”)   เปาโล
สามารถแก้ตัวในการหน่วงเหน่ียวทาสนั้นไวก้ับท่านได้ แต่ท่านได้ตัดสินว่าพนัธะของ       
โอเนสิมสัท่ีจะกลบัไปหาเจา้ของของเขานั้นส าคญักว่า ยิ่งกว่านั้น เปาโลไม่ไดมี้สิทธิอ านาจ
เหนือทาสน้ีอยา่งแทจ้ริง นัน่ข้ึนอยูก่บัเจา้นายของเขา    

  
“โดยการกลบัไปนั้น เขา [โอเนสิมสั] จะวางตวัเขาเองอย่างส้ินเชิงไวภ้ายใต้
การควบคุมของเจา้นายผูซ่ึ้งเขาไดท้  าผิดต่อ กฎหมายของโรม ซ่ึงรุนแรงกว่า
กฎหมายของเอเธนส์ในเชิงปฏิบติัแลว้ไดก้ าหนดอ านาจท่ีไม่จ  ากดัของเจา้นาย
เหนือทาสของเขา   ทางเลือกของชีวติหรือความตายไดข้ึ้นอยูก่บัฟีเลโมนอยา่ง
ส้ินเชิง และพวกทาสไดถู้กตรึงอยา่งต่อเน่ืองส าหรับความผิดท่ีเบากวา่ของเขา
อยา่งมาก”[35] 

  
ถา้เปาโลไดห้น่วงเหน่ียวโอเนสิมสัไวก้บัท่าน ฟีเลโมนคงไดรู้้สึกเป็นพนัธะโดยการนบัถือของ
เขาท่ีมีต่อเปาโลเพื่อจะปล่อยให้ทาสของเขาอยู่กบัอคัรทูตน้ี บางทีการปรนนิบติัท่ีเปาโลมีใน
ความคิดส าหรับโอเนสิมสั (“เขาจะปรนนิบติัขา้พเจา้”) คือ ประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ใช่ปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งคนใชใ้นคุกส าหรับเปาโล[36] อยา่งไรก็ตาม เปาโลตอ้งการให้ฟีเลโมนตอบสนอง
ต่อทาสของเขาอยา่งมีอิสระ   

  
“หลักการของการค านึงถึงคนอ่ืนท่ีน่ี ซ่ึงถูกส าแดงโดยเปาโลนั้ นเป็น
องค์ประกอบของความส าคัญท่ีจ าเป็นในทุกวันน้ีส าหรับการเป็นผู ้น า       
คริสเตียนท่ีมีประสิทธิภาพ ความล าบากหลายอย่างอาจถูกหลีกเล่ียงได้ถ้า
บรรดาผูท่ี้อยู่ในท่ีแห่งสิทธิอ านาจในงานของคริสเตียนจะท าตามแบบอย่าง
ของเปาโลในส่ิงน้ี”[37] 

  
“ในส่วนทางทิศตะวนัออกของจกัรวรรดิโรมนั [รวมถึงเอเชียนอ้ย] ระหวา่ง
ระยะเวลาน้ี ทาสท่ีล้ีภยัผูซ่ึ้งได้แสวงหาสถานนมสัการในครัวเรือนก็น่าจะ
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ได้รับการปกป้องชั่วคราวโดยผูค้รองเรือนจนกว่าการคืนดีกับเจ้านายได้
เกิดผลหรือทาสนั้นไดถู้กตั้งไวเ้พื่อขายในตลาดและราคาท่ีเป็นผลลพัธ์นั้นได้
ถูกจ่ายแก่เจา้ของ. . .”[38] 

  
ขอ้ 15-16          เปาโลไดแ้นะน าวา่พระเจา้อาจไดอ้นุญาตเหตุการณ์ต่างๆท่ีไดเ้กิดข้ึนเพื่อจะส่งผลต่อการดีมาก

ข้ึน (รม. 8:28) และท่านไดก้ระตุน้ให้ฟีเลโมนท่ีจะมองส่ิงเหล่านั้นในแนวทางนั้น ตอนน้ี
เจา้นายควรถือวา่ทาสของเขา “ไม่ไดเ้ป็นทาสอีกต่อไป” แต่เป็น “พี่นอ้งท่ีรัก” ในพระคริสตซ่ึ์ง
เขาเป็น[39] น่ีไม่ได้หมายถึงว่าเขาจ าเป็นต้องให้เสรีภาพแก่โอเนสิมสั แมว้่าเขาจะให้ แต่
หมายถึงวา่เขาจะปฏิบติัต่อเขาอยา่งมีความรักเป็นอยา่งนอ้ย มนัเป็นไปไดว้า่ เม่ือเปาโลไดเ้ขียน
ขอ้ 15 ในความคิดของท่านนั้นก็มีกฎหมายของชาวยิวเก่ียวกบัการกลบัไปท่ีสมคัรใจของทาส
ยงัเจ้านายของเขาเพื่อท่ีจะเป็นคนรับใช้ของเขา “ตลอดไป” (คือ ตลอดชีวิตของเขา ฉธบ. 
15:16-17)[40] 

  
ก่อนคริสต์ศาสนาอยา่งยาวนานนั้น ก็มีหลกัฐานท่ีว่า ทาสผูซ่ึ้งกลายมาเป็นผูท่ี้เขา้เป็นสมาชิก
ในศาสนาลึกลบัก็หยุดท่ีจะถูกถือวา่เป็นทาสแต่ไดอ้าศยัอยูก่บัเจา้ของแต่ก่อนของเขาในฐานะ
เสรีชน[41] ในโอเนสิมสันั้น ฟีเลโมนจะตอ้นรับบุคคลหน่ึงผูซ่ึ้งเขาสามารถแบ่งปันการสามคัคี
ธรรมกบัพระคริสตไ์ด ้และผูห้น่ึงผูซ่ึ้งจะใหก้ารปรนนิบติัท่ีซ่ือตรงมากกวา่ท่ีเขาจะคาดหวงัจาก
ผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียน     

  
“งานสูงท่ีสุดของคริสต์ศาสนาคือท่ีจะเปล่ียนแปลงมนุษย ์เพื่อว่าจากชีวิตท่ี
ไดรั้บการเปล่ียนแปลงของพวกเขานั้นก็ควรจะมีการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ทางสังคมทั้งหมดและชยัชนะของความชอบธรรมและความรัก”[42] 

  
“หลักการต่างๆของข่าวประเสริฐท่ีได้ท าการในจิตส านึกของประเทศก็ 
ท าลายการเป็นทาส”[43] 
 
“คริสตศ์าสนาไม่ไดอ้อกไปเพื่อจะช่วยมนุษยใ์ห้หลีกหนีอดีตของเขาและท่ีจะ
หนีจากมนัไป  คริสตศ์าสนาออกไปเพื่อจะท าให้มนุษยส์ามารถเผชิญกบัอดีต
ของเขาและอยูเ่หนือมนัได”้[44]  
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“มนัค่อนขา้งชดัเจนวา่ในจดหมายน้ีเปาโลไม่ไดรั้บมือกบัค าถามของการเป็น
ทาสโดยแท้ หรือการแก้ปัญหาเก่ียวกบัตวัอย่างท่ีเจาะจงของการเป็นทาส   
อย่างน้อยแล้ว ในข้อน้ีท่านรับมือกบัค าถามของความรักแบบพี่น้อง แมว้่า
เสรีภาพฝ่ายโลกของโอเนสิมัสอาจเป็นคุณค่าทางบวก ในการวิเคราะห์
สุดทา้ยนั้น มนัก็ไม่มีความส าคญัสูงสุดต่อเขาในฐานะเป็นคริสเตียนไม่วา่เขา
เป็นทาสหรือไท   สุดทา้ยแล้ว ส่ิงท่ีส าคญัคือ ท่ีจะรับเอาการทรงเรียกของ 
พระเจา้และติดตามพระองค.์ . .”[45] 
  

ค. การร้องขอของเปาโล   ข้อ 17   
  
สุดทา้ยแลว้ เปาโลกล่าวถึงการร้องขอของท่านอยา่งชดัเจน ท่านตั้งมนับนความสัมพนัธ์ของท่านกบัฟีเลโมนใน
ฐานะเป็นพี่นอ้งคริสเตียน คือ “ผูร่้วมมือ” ในการรวมกนักบัพระคริสต ์  
  

“ค าศพัท์ของเปาโล ‘ผูร่้วมมือ’ ตอ้งไม่ถูกท าให้อ่อนลงเพื่อจะหมายถึงแค่เพื่อนหรือสหายท่ี
สนิท มนับ่งบอกถึงการสามคัคีธรรมหรือความร่วมมือของบรรดาผูท่ี้มีความสนใจเหมือนกนั 
ความรู้สึกเหมือนกนั งานเหมือนกนั มนัเป็นการสามคัคีธรรมฝ่ายวญิญาณและมีสองดา้นคือกบั
พระเจา้และกบัพี่น้อง มนัเป็นความร่วมมือของความเช่ือและชีวิตของคริสเตียนร่วมกนั มนั
ข้ึนอยู่กบัการยอมรับของฟีเลโมนถึงการสามคัคีธรรมน้ีนัน่เองท่ีเปาโลตั้งการวิงวอนของท่าน
ไว ้รูปแบบของประโยคท่ีเป็นเง่ือนไขก็ทึกทกัเอาถึงความเป็นจริงของข้อเท็จจริงนั้น การ
ปฏิเสธของฟีเลโมนถึงการร้องขอของเปาโลจะไม่สอดคล้องกบัการยอมรับของเขาถึงความ
ร่วมมือน้ี”[46] 

  
นกัเขียนคนหน่ึงเช่ือวา่ การสามคัคีธรรม เป็นแนวคิดรวบยอดหลกัในจดหมายฝากน้ี[47] 

  
“ในสถานะทางสังคมท่ีต ่าท่ีสุดในโลกของโรม คือ ทาสไม่มีสิทธ์ินั้น โอเนสิมสัก็อยูใ่นระดบั
ฝ่ายวญิญาณท่ีเท่าเทียมกบัฟีเลโมนเจา้ของของเขาและกบัอคัรทูตท่ีน าอยู!่”[48] 
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ง. ข้อเสนอของเปาโล   ข้อ 18-20   
  
ขอ้ 18               จากนั้นเปาโลไดเ้ร่งรีบท่ีจะขจดัอุปสรรคท่ีเป็นไปได ้ การลกัขโมยก็ปกติท่ามกลางพวกทาส 

(เปรียบเทียบ ทต. 2:10)  ดูเหมือนวา่เปาโลไม่ไดต้ระหนกัถึงส่ิงใดท่ีเจาะจงซ่ึงโอเนสิมสัไดเ้ป็น
หน้ีฟีเลโมน แต่ท่านได้เสนอท่ีจะจ่ายส่ิงใดก็ตามท่ีอาจเป็นหน้ีถ้าภาวะเช่นนั้นได้เกิดข้ึน     
โอเนสิมสัอาจไดข้โมยจากฟีเลโมน (“ถา้เขา. . .เป็นหน้ีอะไรไว”้)[49] หรือเขาเพียงแค่ไดห้นี
ไป และดงันั้นก็ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่เจา้นายของเขา (“ถา้เขาท าผิดต่อท่าน”) [50] “จง
คิดเอาจากขา้พเจา้” หมายถึง อย่างเดียวกนักบั “ยกให้เป็นของขา้พเจา้”   ขอ้เสนอของเปาโล
เป็นตวัอย่างประกอบท่ียอดเยี่ยมของการยกโทษตามพระคมัภีร์ท่ีข้ึนอยู่กบัการยกให้เป็นของ 
(เปรียบเทียบ รม. 5:13; 2 คร. 5:21)[51] 

  
“มนัน่าสนใจท่ีจะสังเกตว่า เปาโลสามารถและเต็มใจท่ีจะจ่ายหน้ีของโอเน
สิมสั บางคร้ังเราไดรั้บการเห็นแวบหน่ึงซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเปาโลไม่ไดข้าด
แหล่งทางการเงิน [บางคร้ัง; เปรียบเทียบ  ฟป. 4:12; กจ. 24:26; 28:30]”[52] 

  
ขอ้ 19               เป็นท่ีชดัเจนว่า เปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากทั้งหมดน้ีดว้ย “มือของท่านเอง”  ไม่ใช่ผ่าน

เลขานุการอยา่งท่ีเป็นธรรมเนียมของท่าน[53] อีกทางหน่ึง เปาโลอาจไดล้งลายช่ือของท่าน ณ 
จุดน้ี และจากนั้นไดเ้ขียนการรับรองน้ี[54] เปาโลไดย้  ้าเตือนฟีเลโมนถึงหน้ีของเขาเองท่ีมีต่อ
อคัรทูตน้ี (ขอ้ 19) เป็นท่ีชดัเจนว่า ฟีเลโมนไดม้าเป็นคริสเตียนผ่านพนัธกิจของเปาโลไม่ว่า
โดยตรงหรือทางออ้ม   

  
วลีในวงเล็บในขอ้น้ีเป็นความสามารถในการเบ่ียงบ่ายเชิงโวหารท่ีเรียกวา่ พาราลิปซิส  ในส่ิง
นั้น ผูเ้ขียนกล่าววา่เขาลงัเลใจท่ีจะกล่าวบางส่ิง (“จะไม่พดูเร่ืองท่ี. . .”) ซ่ึงอยา่งไรก็ตามแลว้เขา
ก็กล่าว   มนัเป็นวิธีของการสอดแทรกขอ้มูลอย่างประณีต[55] “จะไม่พูดเร่ืองท่ี. . .” หมายถึง 
“จะไม่เนน้ขอ้เทจ็จริงท่ี. . .”[56] 

  
ขอ้ 20                โดยการตอ้นรับและการยกโทษโอเนสิมสันั้น ฟีเลโมนจะจ่ายคืนเปาโลและหนุนใจท่าน การ

เล่นค าอีกอย่างหน่ึงก็ปรากฏกบัค ากรีกท่ีแปลว่า “ผลประโยชน์” ซ่ึงเป็นรากศพัท์ของค าว่า 
“โอเนสิมัส” นักเขียนคนหน่ึงแปลอนุประโยคน้ีว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือ
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เช่นเดียวกบัท่านไดรั้บประโยชน์”[57] อย่างท่ีฟีเลโมนไดท้ าให้ใจของธรรมิกชน “แช่มช่ืน” 
(ขอ้ 7) ดงันั้นเปาโลไดข้อให้เขาท่ีจะท าให้ใจของท่าน (ของเปาโล) เอง “แช่มช่ืน” โดยการยก
โทษและการยอมรับโอเนเสมสั    

  
จ. ความมั่นใจของเปาโล ข้อ 21   

  
“การเช่ือฟัง” เป็นค าท่ีหนกัแน่นเพื่อใชอ้ธิบายถึงการยอมรับการร้องขอจากเพื่อน   บางทีโดยใชก้ารค าน้ี เปาโล
ไดย้  ้าเตือนฟีเลโมนถึงสิทธิอ านาจการเป็นอคัรทูตของท่าน   กระท า “ยิ่งกวา่” เปาโลไดข้อบางทีบ่งบอกถึงการ
ยอมรับท่ีกระตือรือร้นและสุดใจของฟีเลโมนท่ีมีต่อโอเนสิมสั แทนท่ีจะเป็นแค่การยอมท าตาม จดหมาย แห่ง
การร้องขอของเปาโล     
  

“เสรีภาพของพวกทาส เหมือนกบัเสรีภาพทั้งหมดตอ้งมาจากใจของมนุษยท่ี์ไดรั้บการดลใจ
จากพระคริสต์   ภายใตก้ารบงัคบัน้ี การเป็นทาสตอ้งโรยราและตายไปในท่ีสุด มนัใช้เวลา
ยาวนานท่ีจะท าอยา่งนั้น การเป็นทาสยงัถูกปฏิบติัโดยคริสเตียนหลายคนในอเมริกาจนกระทัง่
สงครามกลางเมืองไดท้  าใหม้นัส้ินสุด ท่ีมนัยงัอยูใ่นโลกทุกวนัน้ีในรูปแบบใดหรือรูปแบบหน่ึง
นั้น ขอ้เท็จจริงท่ีเรียบง่ายเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการเกาะแน่นของความบาปท่ียึดท่ีมัน่ทาง
สังคมและความลม้เหลวของศาสนาคริสต์ท่ีจะจดัการกบัมนั ในขณะท่ีอุปนิสัยทางจริยธรรม
ทั้งส้ินส าหรับคริสเตียนควรออกมาจากความรัก แทนท่ีจะเป็นกฎเกณฑ์หรือขอ้จ ากดั กระนั้น 
มนัใชพ้วกสาวกท่ีอุทิศตนเตม็ท่ีในการน ามนัไปสู่การปฏิบติั”[58] 

  
“เปาโลถูกวิจารณ์ส าหรับการไม่ยกเลิกการเป็นทาสในค าศพัท์ท่ีเรียบง่าย  แต่เม่ือบุคคลหน่ึง
พิจารณาถึงสภาพแทจ้ริงในจกัรวรรด์ิโรมนั ท่านก็เป็นคนฉลาดผูซ่ึ้งสามารถแนะน าแผนการท่ี
ดีกวา่แผนการท่ีถูกติดตามท่ีน่ีส าหรับการลม้ลา้งสุดทา้ยของการเป็นทาส”[59] 

  
“ขณะท่ีเราอ่านระหว่างบรรทดันั้น ดูเหมือนว่ามนัดีท่ีสุดท่ีจะตีความ ‘มากกวา่’ ว่าเป็นความ
ปรารถนาของอัครทูตน้ีส าหรับโอเนสิมัสท่ีจะกลับไปหาท่านเพื่อการปรนนิบติัแห่งข่าว
ประเสริฐ. . .”[60] 
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IV. การสรุปเร่ืองราว   ข้อ 22-25   
  
ขอ้ 22                เปาโลไดค้าดหวงัการปลดปล่อยจากการถูกคุมตวัให้อยูใ่นบา้นแทนขงัคุกของท่านในกรุงโรม

ในไม่ชา้ (เปรียบเทียบ กจ. 23:29; 24:13; 25:25-27; 26:31-32; ฟป. 2:24) ส่ิงน้ีไดเ้กิดข้ึน แต่เรา
ไม่มีการบนัทึกว่าเปาโลไดห้รือไม่ได้บรรลุความปรารถนาของท่านท่ีจะเยี่ยมเยียนฟีเลโมน   
การคาดหวงัถึงการเยีย่มเยยีนน้ีคงไดจู้งใจใหฟี้เลโมนท่ีจะยอมรับโอเนสิมสัมากข้ึน   เปาโลเช่ือ
วา่ “ค าอธิษฐาน” ของคริสเตียนในคริสตจกัรของฟีเลโมนจะส่งผลต่อการไดรั้บการปลดปล่อย
ของท่าน    

  
“เปาโลถือว่าการอธิษฐานนั้นมีคุณค่าในแง่ของผูรั้บเช่นเดียวกับผูก้ระท า   
ท่านเช่ือในการอธิษฐานว่าเป็นพลังท่ีท าการอันยิ่งใหญ่ในจักรวาลฝ่าย
วิญญาณ ในฐานะเช่นนั้นท่านไดแ้สวงหาและให้คุณค่าต่อการอธิษฐานของ
คนอ่ืนเพื่อเห็นแก่ท่านและตัวท่านเองก็ปฏิบติัการวิงวอนเผื่อเช่นนั้นเพื่อ
บรรดาธรรมิกชนอยา่งสัตยซ่ื์อ[61] 

  
ขอ้ 23-24          “เอปาฟรัส” เป็นผูป้ระกาศข่าวประเสริฐแห่งหุบเขาลีคสั และเป็นผูน้ าในคริสตจกัร ณ เมือง

โคโลสี ซ่ึงบางทีเป็นศิษยาภิบาลหลกั (คส. 1:7 เปรียบเทียบ ฟม. 2:25) บางทีเขาไม่ไดอ้ยูใ่นคุก
กบัเปาโล (คส. 1:8; เปรียบเทียบ 4:10) “ผูท่ี้ถูกขงัร่วม” น่าจะเป็นการแสดงออกเชิงเปรียบเทียบ
ท่ีอา้งอิงถึงการท าสงครามฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนมากกวา่  อีกมุมมองหน่ึงคือ เขาแค่ไดพ้กั
ในบา้นหลงัเดียวกนัในกรุงโรมกบัเปาโลผูซ่ึ้งเป็นนกัโทษ[62] เปาโลไดอ้า้งอิงถึงเพื่อนคนอ่ืนๆ
ส่ีคนของท่าน คือ “มาระโก  อาริสทารคสั เดมาส และลูกา” ใน โคโลสี 4:10 และ 14 อีกดว้ย 

  
ขอ้ 25                 การให้พรสุดทา้ยเป็นตามแบบฉบบัของเปาโล “ของท่าน” เป็นพหูพจน์ในตวับทกรีกและ

อ้างอิงถึงคริสตจักรทั้ งหมดในบ้านของฟีเลโมน น่ีเป็นการปรากฏคร้ังเดียวของ นิวม่า 
(“วญิญาณ”) ในจดหมายฝากน้ี และมนัอา้งอิงอยา่งชดัเจนถึงวญิญาณของมนุษย ์  

  
อะไรเกิดข้ึนในฐานะเป็นผลลพัธ์ของจดหมายน้ี  ฟีเลโมนได้ยกโทษแก่โอเนสิมสัไหม เราไม่มีการบนัทึก
โดยตรงถึงการตอบสนองของเขาต่อจดหมายน้ี อยา่งไรก็ตาม ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ฟีเลโมนไดส้งวนจดหมายน้ีไวแ้ละ
ยอมให้มนัเวียนไปท่ามกลางคริสตจกัรต่างๆก็แนะน าอยา่งหนกัแน่นว่า เขา ได้ ปฏิบติัอย่างท่ีเปาโลไดร้้องขอ   
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ใน โคโลสี 4:9 เปาโลไดอ้า้งอิงถึงโอเนสิมสัวา่เป็น “ผูเ้ป็นพี่นอ้งท่ีรักและซ่ือสัตยซ่ึ์งเป็นคนหน่ึงในพวกท่าน” 
ซ่ึงคงไดห้นุนใจการยอมรับเขาในเมืองโคโลสี ตามธรรมเนียมของคริสเตียนนั้น ภายหลงั โอเนสิมสัไดก้ลายมา
เป็นบาทหลวงแห่งเมืองเอเฟซัส[63] อยา่งไรก็ตาม “โอเนสิมสั” อีกคนหน่ึงอาจไดเ้ป็นบาทหลวง[64]  ต่อมา
ต านานเก่ียวกบัคริสตจกัรไดร้ะบุเช่นกนัวา่ฟีเลโมนเป็นบาทหลวงแห่งเมืองโคโลสี[65] 
  
การท่ีเปาโลน าความกดดนัหลายประเภทไปสู่ฟีเลโมนเพื่อจะตอบสนองอย่างท่ีท่านไดร้้องขอทางการวิงวอน
ดว้ยค าพูดท่ีถ่อมใจกระนั้นก็ไดส้ร้างปัญหาต่างๆส าหรับนกัศึกษาจดหมายฝากน้ีบางคน เปาโลบงการใช่ไหม
ท่านไดรู้้สึกผิดถึงการกรรโชกทางอารมณ์ไหม ขา้พเจา้ไม่คิดวา่เป็นเช่นนั้น  มนัก็ชดัเจนต่อฟีเลโมนและต่อเรา
วา่ อยา่งแน่นอนแลว้เปาโลตอ้งการการตอบสนองท่ีเจาะจงต่อจดหมายน้ี  มนัก็ชดัเจนอยา่งเท่าเทียมอีกวา่ เปาโล
ท าการร้องขอของท่านบนพื้นฐานของความรัก แทนท่ีจะเป็นสิทธิอ านาจทางการเป็นอคัรทูต การจูงใจส่งเสริม
ความสนใจในตนเองของผูฟั้ง แต่การบงการส่งเสริมความสนใจในตนเองของผูพ้ดู        
  

“บรรดาผูท่ี้เห็นรูปแบบของการบงการทางอารมณ์ในการวิงวอนก่อนหน้าน้ีของเปาโลควร
ยอมรับท่ีน่ี [ในขอ้ 14] อีกดว้ยว่าท่ีแท ้เปาโลสารภาพถึงความเปราะบางและการพึ่งพาเต็มท่ี
ของท่านท่ีความเป็นมิตรของฟีเลโมน ในความสัมพนัธ์ทางสังคมของคริสตจกัรท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมท่ีไม่เท่ากนันั้นมีความรับผิดชอบท่ีเจาะจงในส่วนของผูมี้อ  านาจท่ีจะกระท าต่อคนอ่ืนๆ
ดว้ยวญิญาณแห่งความดีแทนท่ีจะยนืหยดัอยูบ่นสิทธ์ิของพวกเขา”[66] 

  
มนัไม่ใช่ไม่สอดคลอ้งกบัความรักท่ีจะจูงใจโดยการช้ีถึงพนัธะ โอกาส และผลลพัธ์ต่างๆ[67] 

http://biblia.com/bible/nasb95/Colossians%204.9
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philemon/Philemon.htm#_edn63
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philemon/Philemon.htm#_edn64
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philemon/Philemon.htm#_edn65
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philemon/Philemon.htm#_edn66
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philemon/Philemon.htm#_edn67

