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บทที่ 15
ฟเลโมน

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือฟเลโมน
-  บอกวาหนังสือฟเลโมนเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือฟเลโมน
-  เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
-  ชีใ้หเห็นหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือฟเลโมน

คํ านํ า

ผูเขียน เปาโล
เขียนถึงใคร ถึงฟเลโมน ครสิเตียนที่อาศัยอยูในเมืองโคโลส
จุดประสงค เพ่ือขอรองเร่ืองโอเนสิมัส ทาสที่หนีไปของฟเลโมนซึ่งไดกลายเปนผูเชื่อ หนังสือน้ีเปน

แบบอยางในการปฏิบัติตนตามหลักการคริสเตียนในความสัมพันธทางสังคม และยังแสดงถึง
หลกัการของการใหอภัยและงานรับใชในการอธิษฐานเผื่อ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ขาพเจาขอรองทานเร่ืองโอเนสิมัส ลูกของขาพเจาที่ขาพเจาไดเปนบิดา

ของเขาเมื่อขาพเจาถูกจํ าจองอยู”   ฟเลโมน 1:10
หลกัการของชีวิตและการรับใช หลักการของคริสเตียนตองนํ ามาใชกับสมัพันธภาพในสังคม
บุคคลสํ าคัญ เปาโล  โอเนสิมัส  ฟเลโมน
บคุคลรองลงมา ทีก่ลาวถึงคือ อัฟเฟย  อารคิปมัส  เอปาฟรัส  มาริกัส  เดมัส  ลูกัน  อริสตากัส

โครงราง
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I. คํ านํ า  1:1-7
A. คํ าทักทายเรื่องพระคุณและสันติสุข  1:1-3

1. จากเปาโลและทิโมธี  1:1
B. ถึง  1:1-2

1. ฟเลโมน  1:1
2. อัฟเฟย  1:2
3. อารคิปปส   1:2
4. คริสตจักรในบานของฟเลโมน  1:2

C. ขอบพระคุณสํ าหรับ  1:4-7
1. ความรัก   1:5
2. ความเชื่อ  1:5
3. การที่เขามีสวนรวมเชื่อ   1:6
4. การทํ าใหจิตใจของธรรมิกชนสดชื่น  1:7

II. คํ าขอรอง  1:8-21
A. เปาโลสนใจในโอเนสิมัสเปนสวนตัว  1:8-14

1. เขาเปนทาสที่ไมมีประโยชน   1:11
2. เด๋ียวนี้เขาเปนผูเชื่อที่มีประโยชน  1:11, 13

B. คํ าขอรองของเปาโลเพื่อโอเนสิมัส  1:15-18
1. ใหอภัยเขาเพื่อตัวทาน  1:15
2. ใหอภัยเขาเพื่อตัวเขา   1:16
3. ใหอภัยเขาเพื่อขาพเจา  1:17-18

C. พ้ืนฐานของการขอรองของเขา  1:19-20
D. ความมั่นใจในคํ าตอบ  1:21

III. สรุป  1:22-25
A. เปาโลหวังวาจะไปเยี่ยม  1:22
B. คํ าทักทาย  1:23-25

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 15
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1. ใครเปนผูเขียนหนังสือฟเลโมน
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือน้ี
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือฟเลโมนเขียนถึงใคร
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. จงชีใ้หเห็นหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือฟเลโมน
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 15

1. เปาโล
2. เพ่ือขอรองเพ่ือโอเนสิมัส  ทาสที่หนีไปของฟเลโมนซึ่งไดกลายเปนผูเชื่อ  หนังสือน้ีเปนแบบ
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อยางในการปฏิบัติตามหลักการคริสเตียนในความสัมพันธทางสังคม และยังแสดงถึงหลักการ
ของการใหอภัยและงานรับใชในการอธิษฐานเผื่อ

3. ฟเลโมน   คริสเตียนซึ่งอาศัยอยูในเมืองโคโลสี
4. หลักการของคริสเตียนตองนํ ามาใชกับความสัมพันธ
5. “ขาพเจาขอรองทานเรื่องโอเนสิมัส ลูกของขาพเจาที่ขาพเจาไดเปนบิดาของเขาเมื่อขาพเจาถูก

จํ าจองอยู”   ฟเลโมน 1:10

เพื่อศึกษาตอไป
1. มีหลายสิ่งที่เกี่ยวกับคนชื่อ ฟเลโมน กลาวไวในหนังสือสั้นๆ เลมน้ี จงศึกษาคํ าสรุปตอไปน้ี

− ฟเลโมนเปนเพ่ือน
 ของเปาโลในโรม   1:2
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 ของคริสเตียนในโคโลสี  1:5, 7
− เขาเปนคนมั่งมีเพราะเขามีทาส (1:15-16)และมีหองพิเศษสํ าหรับแขกมาพัก

(1:22)
− เขาเปนหนี้ชีวิตกับเปาโล   1:19
− เขามีคริสตจักรอยูในบาน  1:2
− เขาเปนเพ่ือนรวมงานกับเปาโล   1:1
− เขามีคุณสมบัติของครสิเตียนที่ดีซ่ึงแสดงใหเห็นจาก

 ความรัก  1:5
 ความเชื่อ   1:5
 การสื่อสารความเชื่อ  1:6
 การทํ าใหธรรมิกชนสดชื่น   1:7
 การเชื่อฟง   1:21
 เขาเต็มดวยการอธิษฐาน  1:22

− เห็นไดชัดวาเขาไปเยี่ยมผูที่อยูในคุก ดังที่เปาโลขอใหเขาเยี่ยมคํ านับเอปราฟส
เพ่ือนรวมคุกซึ่งถูกจับในเมืองของเขา  1:23

2. มีหลายสิ่งที่เราเรียนรูเกี่ยวกับเปาโล
− เขาเปนนักโทษ   1:1
− เขาเปนนักอธิษฐาน   1:4
− เขามีความยินดีทามกลางสถานการณที่เลวราย  1:7
− เขาไมหาประโยชนจากความสัมพันธแมวาเขาอาจทํ าได   1:8-9, 13-14, 19
− เขาเกิดผลฝายวิญญาณแมวาจะอยูในคุก  1:10
− เขาไมเห็นแกตัว  1:13-14
− เขาเปนคนแหงความรัก  1:18-19
− เขาเปนบุรุษแหงความเชื่อ  1:22
− เขาเปนคนที่ใหความสํ าคัญรักใครกับความสัมพันธของเพ่ือนเชน โอเนสิมัส ฟเล

โมนและคนอื่นๆ ที่เขาคํ านับมาในบทนี้
3. จงทํ ารายการสิ่งตางๆ ที่คุณไดเรียนรูเกี่ยวกับโอเนสิมัสจากบทนี้


