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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง
ฟีเลโมน

เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง เป้ือน จ้ือ ฟีเล
โมน เซิง่ เป๋น จดหมาย ส่วน ตัว๋ เถิง ฟีเลโมน ต้าน ได้ เขียน ขึ้น 
ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 60

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี ต้าน ติด คอก อยู ่ใน กรุง 
โรม ฟีเลโมน อยู ่ต้ี เมือง โคโลสี เป๋น คน รํา่รวย เขา มี ขี้ข้า 
หลาย คน ขี้ข้า คน น่ึง ต้ี จ้ือ โอเนสิมัส ได้ หนี ไป กรุง โรม แล้ว ได้ 
ฮู้จัก กับ เปาโล เปาโล ได้ บอก ข่าวดี หื้อ โอเนสิมัส ฟัง แล้ว โอ
เนสิมัส ก็ ได้ฮบั เจ้ือ เปาโล เลย เขียน จดหมาย ไป เถิง ฟีเลโมน
เป้ือ ขอ หื้อ เขา ฮบั โอเนสิมัส คืน มา เป้ือ จะ เป๋น ป้ีน้อง ใน พระ
ครสิต์ จ้ือ โอเนสิมัส น้ัน มี ความหมาย วา่ มี ประโยชน์ เปาโล 
ได้ เล่น กํา กับ ความหมาย ของ จ้ือ โอเนสิมัส ใน จดหมาย ฉบับ 
น้ี เปาโล บอก วา่ โอเนสิมัส คน น้ี จะ มี ประโยชน์ ต่อ เปาโล กับ 
ฟีเลโมน

ใน เน้ือหา จดหมาย เปาโล บ่ ได้ เขียน บอก วา่ ก๋าน มี ขี้ข้า บ่ ใจ้ 
เป๋น สิง่ บ่ ดี แต่ ได้ ขอ หื้อ เป้ือน ฟีเลโมน เยยีะ ตัว๋ ต่อ โอเนสิมัส 
หื้อ เป๋น เหมือน ป้ีน้อง ใน พระครสิต์ คน อื่น ๆ ต้ี อา่น จดหมาย 
ฉบับ น้ี เลย สามารถ ต้ี จะ เฮยีน ฮู ้เก่ียว กับ สิง่ ต้ี ควร เยยีะ ต่อ 
ขี้ข้า ของ หมู่ เขา หมู่ เขา ควร ต้ี จะ มี ความ เมตต๋า กรุณา ต่อ ขี้ข้า
ก๋าน มี ขี้ข้า บ่ ได้ เป๋น สิง่ ผิด กฎหมาย ใน อาณาจักร โรม สมัย น้ัน

กํา ตัก๊ตวาย
1จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล คน ต้ี โดน ขัง คอก เป้ือ 

พระเยซู ครสิต์ กับ จาก ทิโมธ ีน้อง บ่าว ใน ความ เจ้ือ ของ เฮา
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เถิง ฟีเลโมน ต้ี เป๋น เป้ือน ฮกั กับ เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ กับ เฮา
2 กับ เถิง นาง อปัเฟีย น้องสาว ใน ความ เจ้ือ ตึง อารคิปปัส คน 
ต้ี ได้ ฮว่ม ต่อ สู้ ตวย กัน๋ ใน ก๋าน บอก ข่าวดี กับ เฮา กับ เถิง หมู่ ป้ี
น้อง ผู้เจ้ือ ต้ี มา จุมนมุ ใน บ้าน ของ ต้าน ตวย

3 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก 
พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า เต๊อะ

ความ ฮกั กับ ความ เจ้ือ ของ ฟีเลโมน
4 ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ตลอด เม่ือ 

ข้าพเจ้า อธษิฐาน เผื่อ ต้าน 5 ยอ้น ข้าพเจ้า ได้ยนิ วา่ ต้าน เจ้ือ 
วางใจ๋ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า กับ ฮกั คน ของ พระเจ้า ตัง
หลาย 6 ข้าพเจ้า อธษิฐาน ขอ หื้อ ความ เจ้ือ ต้ี เฮา มี ฮว่ม กัน๋ จะ 
เยยีะ หื้อ ต้าน เข้าใจ๋ นัก ขึ้น เถิง สิง่ ดี ต่าง ๆ ตึง หมด ตึง เส้ียง 
ต้ี เฮา มี ใน พระครสิต์ 7 น้อง เหย ความ ฮกั ของ ต้าน เยยีะ หื้อ 
ข้าพเจ้า มี ความ สุข กับ มี กํา๋ลังใจ๋ นัก แต๊ ๆ ยอ้น ต้าน เยยีะ หื้อ 
คน ของ พระเจ้า จ้ืนจม ยนิดี

ขอ หื้อ ต้อนฮบั โอเนสิมัส เหมือน ป้ีน้อง
8 ยอ้น จาอัน้ เถิงแม้ วา่ ใน นาม พระเยซู ครสิต์ ข้าพเจ้า ก้า 

ต้ี จะ สัง่ ต้าน หื้อ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ต้าน ควร จะ เยยีะ 9 แต่ ข้าพเจ้า ก็ 
บ่ เยยีะ จาอัน้ ยอ้น หนั แก่ ความ ฮกั ข้าพเจ้า ก็ เลย จะ ออ้นวอน 
ต้าน ดี กวา่ วา่ ข้าพเจ้า เปาโล คือ คน เฒ่า ต้ี โดน ขัง คอก อยู ่ยอ้น 
หนั แก่ พระเยซู ครสิต์ 10 ข้าพเจ้า วงิวอน ต้าน เรือ่ง โอเนสิ
มัส เซิง่ ได้ มา เป๋น ลูก ของ ข้าพเจ้า ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ติด คอก อยู่
11 เม่ือ ตะก่อน เขา บ่ เป๋น ประโยชน์ สําหรบั ต้าน แต่ บ่าเด่ียว 
น้ี เขา เป๋น ประโยชน์ แก่ ต้าน ตึง ข้าพเจ้า 12 ข้าพเจ้า ส่ง เขา ต้ี 
เป๋น ดวงใจ๋ ของ ข้าพเจ้า มา หื้อ กับ ต้าน 13 แต๊ ๆ แล้ว ข้าพเจ้า 
ใค่ หื้อ เขา อยู ่ต้ี น่ี เป้ือ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า แตน ต้าน ใน ต๋อน ต้ี 
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ข้าพเจ้า ยงั ติด คอก อยู ่น้ี ยอ้น ข่าวดี น้ัน 14 แต่ ข้าพเจ้า บ่ อยาก 
เยยีะ อะหยงั ก่อน ต้ี ต้าน จะ หนั ดี หนั งาม ตวย เหยี ก่อน เป้ือ 
ความ ดี ต้ี ต้าน จะ ได้ เยยีะ น้ัน ก็ จะ เป๋น ก๋าน เต๋ม ใจ๋ ใค่ เยยีะ คน 
เดียว บ่ ใจ้ โดน บังคับ 15 บ่ แน่ เน่อ ต้ี เขา ละ ต้าน ไป หวา่ง น่ึง ก็ 
เป้ือ ต้าน จะ ได้ เขา ป๊ิก คืน มา ตลอด ไป ก็ ได้ 16 เขา บ่ ใจ้ ขี้ข้า แหม 
ต่อ ไป แต่ ดี เหลือ น้ัน คือ เขา เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี ฮกั ข้าพเจ้า ฮกั 
เขา ขนาด แต่ ต้าน จะ ฮกั เขา นัก เหลือ แหม บ่ ใจ้ ใน ฐานะ ต้ี เป๋น 
คน เต้าอัน้ แต่ เป๋น ผู้เจ้ือ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ตวย

17 ยอ้น จาอัน้ ถ้า ต้าน ยงั นับ ข้าพเจ้า เป๋น เป้ือน ฮว่ม งาน 
ของ ต้าน ก็ หื้อ ฮบั เขา ไว ้เหมือน ฮบั ตัว๋ ข้าพเจ้า เอง 18 ถ้า เขา 
ได้ เยยีะ อะหยงั ผิด ต่อ ต้าน กาวา่ เป๋น หน้ี ต้าน ขอ หื้อ มา ก๊ึด 
เอา กับ ข้าพเจ้า เต๊อะ 19 ข้าพเจ้า เปาโล เขียน กับ มือ ของ ตัว๋ 
เก่า วา่ ข้าพเจ้า ยนืยนั จะ ส้าย หื้อ ตึง หมด แต่ ต้าน ก็ บ่ ดี ลืม เน่อ 
วา่ ต้าน ก็ เป๋น หน้ี จีวติ ข้าพเจ้า อยู ่เหมือน กัน๋ 20 แม่น ละ น้อง 
เหย ขอ หื้อ ข้าพเจ้า ได้ ประโยชน์ จาก ต้าน ต๋าม ต้ี เป๋น ป้ีน้อง 
ผู้เจ้ือ เดียว กัน๋ พ่อง เต๊อะ จ้วย เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า จ้ืนใจ๋ ใน พระ
ครสิต์ ตวย

21 ต้ี ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย มา เถิง ต้าน ก็ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า 
มัน่ ใจ๋ วา่ ต้าน จะ เจ้ือ ฟัง กับ ฮู ้วา่ ต้าน จะ เยยี ะ นัก เหลือ ต้ี 
ข้าพเจ้า ขอ 22แหม อยา่ง น่ึง ขอ เกียม ต้ี พัก ไว ้หื้อ ข้าพเจ้า ตวย
ยอ้น ข้าพเจ้า หวงั วา่ พระเจ้า จะ ส่ง ข้าพเจ้า ป๊ิก ไป หา ต้าน ตัง
หลาย ต๋าม กํา อธษิฐาน ของ หมู่ ต้าน

กํา ส่งต๊าย
23 เอปาฟรสั ต้ี ติด คอก เป้ือ พระเยซู ครสิต์ ตวย ข้าพเจ้า น้ัน

ฝาก กํา ก๊ึด เติง มา หา ต้าน 24 กับ มาระโก อารสิทารคัส เดมาส
กับ ลูก๋า เซิง่ เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ ของ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กําก๊ึดเติง 
มา หา ต้าน เหมือน กัน๋ 25 ขอ พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า อยู ่กับ จิตวญิญาณ ต้าน ตังหลาย เต๊อะ เน่อ
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