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ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ 

1 Ο Παύλος που είμαι φυλακισμένος για χάρη του Ιησού 
Χριστού, και ο Τιμόθεος ο αδερφός.
Προς τον αγαπητό συνεργάτη μας Φιλήμονα. Γράφουμε σ’ 
εσένα, 2 καθώς και στην αγαπητή Απφία, στον Άρχιππο, που 
αγωνίζεται τον ίδιο μ’ εμάς αγώνα, και στην εκκλησία που 
συναθροίζεται στο σπίτι σου.
3 Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας κι ο Κύριος Ιησούς Χριστός 
να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη.
4 Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου κι ευχαριστώ το Θεό 
μου, 5 γιατί ακούω για την αγάπη που δείχνεις σ’ όλους τους 
χριστιανούς, και για την πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού. 
6 Ζητώ από το Θεό, η πίστη που μας ενώνει να εκδηλώνεται 
έμπρακτα στη ζωή σου με όλο και μεγαλύτερη επίγνωση κάθε 
αγαθού πράγματος που υπάρχει στη ζωή μας και μας οδηγεί 
στον Ιησού Χριστό. 7 Η αγάπη σου μου έδωσε μεγάλη χαρά κι 
ενθάρρυνση, αδερφέ· επίσης ανακουφίστηκαν οι καρδιές των 
πιστών χάρη σ’ εσένα.
8 Γι’ αυτό, παρ’ όλη την εξουσία που έχω από το Χριστό να σε 
προστάζω τι πρέπει να κάνεις, 9 προτιμώ στο όνομα της 
αγάπης να σε παρακαλέσω. Εγώ, λοιπόν, ο Παύλος, έτσι που 
είμαι προχωρημένος στα χρόνια και τώρα μάλιστα 
φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, 10 σε παρακαλώ για τον 
Ονήσιμο, το παιδί μου, που εδώ στη φυλακή μου το γέννησα στη  
νέα πίστη. 11 Αυτός που κάποτε σου ήταν άχρηστος, τώρα είναι 
χρήσιμος σ’ εσένα και σ’ εμένα. Σου τον στέλνω λοιπόν πίσω. 
12 Δέξου τον, αυτόν που είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα. 

13 Ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου, ώστε να με διακονεί αντί 
για σένα, τώρα που είμαι στη φυλακή επειδή κηρύττω το 
ευαγγέλιο. 14 Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως δεν θέλησα 
τίποτε να κάνω, γιατί δε θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις 
αυτό το καλό· προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου.
15 Ίσως μάλιστα γι’ αυτό απομακρύνθηκε από σένα ο Ονήσιμος 
προσωρινά: για να τον πάρεις πίσω για πάντα. 16 Όχι πια ως 
δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο –ως αγαπητό αδερφό. Σ’ 
εμένα είναι πράγματι πολύ αγαπητός, πολύ περισσότερο θα 
είναι σ’ εσένα και ως άνθρωπος και ως χριστιανός.
17 Αν, λοιπόν, με θεωρείς φίλο σου, δέξου τον σαν να ήμουν 
εγώ. 18 Κι αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σ’ 
εμένα. 19 Εγώ ο Παύλος το γράφω με το ίδιο μου το χέρι, εγώ 
θα σου το ξεπληρώσω· για να μη σου πω ότι εσύ μου χρωστάς 
περισσότερα τον ίδιο τον εαυτό σου. 20 Ναι, αδερφέ μου, ας 
πάρω κι εγώ κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου· ανακούφισε 
την καρδιά μου στ’ όνομα του Χριστού.
21 Όλα αυτά σου τα γράφω επειδή έχω εμπιστοσύνη ότι θα με 
υπακούσεις· και μάλιστα είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις ακόμη 
περισσότερα απ’ όσα γράφω. 22 Συνάμα, ετοίμασέ μου και 
φιλοξενία, γιατί ελπίζω ότι οι προσευχές σας θα έχουν ως 
αποτέλεσμα να έρθω πάλι κοντά σας.
23 Σε ασπάζονται ο Επαφράς, που είναι φυλακισμένος μαζί μου  
για τον Ιησού Χριστό, 24 ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς και 
ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου.
25 Εύχομαι η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. 
Αμήν.
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