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เปาโล ฟีเลโมน นา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ยา้ง
ฟีเลโมน

โจ้ดมาย น้ี ชา่บ้าบ เปาโล ฟีเลโมน นา แต้ม ป่ี ชยีา้ง เป�
แฮญ้่ามเมอ เปาโล นา โรม อางเมิง โย้เวอ คอก ล้อง ชี ช�ี
โจ้ดมาย น้ี ชา่บ้าบ ยาง โคโลสี ชฺา้ง ออืนา โจ้ดมาย แต้ม ป่ี
เมอ ต่ือพาม กาแน แต้ม ช�ี ฟีเลโมน โคโลสี อางเมิง โย้
เวอ ครสิเตียนชฺา้ง อางมู เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง มาง ยา้� ฟีเล
โมน เมอ ยา่เจ่น ท่ือม่าง จา แง� อางเม้ง โอเนสิมัส แน�
ยา่เจ่น น้ีม้า ฟีเลโมน นา ฮื่น โรม อางเมิง เวอ ด้ืง แล ช�ี
โคโลสี อางเมิง น้ี โรม อางเมิง โย้เวอ 1, 500 กิโลเมตร ล่อ
ซฺ่า น้ีงยา้ เวอ่ แง� ยาว โอเนสิมัส มือ เปาโล นา มยา้ง ช�ี
ยาว เปาโล มือ ยางนา ชา่ง ครสิเตียน เพล่อ ป่ีชี�่ เปาโล โจ้
ดมาย น้ี ชา่บ้าบ แต้ม ชี น้ี� ไม้ ฟีเลโมน นา ม่า โอเนสิมัส
นา นืงบาค่า แฮง้ วา่ง ป่ีง� แน อางเลิง่ บ่าป่ี ยู�้ แน โอเนสิ
มัส นา ล่าย ล้า แล่ ป่ีง แน เย�

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
1 กงา เปาโล พระเยซูครสิต์ นา ฮูจ่า ปาปาย นักโทษ เพ

ล่อ ชี่ มาง ยา้� โจ้ดมาย น้ีม้า อา่แพ้ ทิโมธี ไกง้ แต้ม แอ�
แน ฟีเลโมน กงา ล่ากานวา่ชา่ง กงา ลาก มางนา แต้ม ป่ี
แง� 2 อปัเฟีย แน อารคิปปัส นาง ยูม้ โยเ้วอ ครสิเตียนชฺา้ง
ชอ้น กาชี ออืนา ม่ายล่าว กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน� กงา
อปัเฟีย นา กงา อางป่อ แม้แน ลาก แง� อารคิปปัส กงา
ก้อง ท่ืงกงา่ แน ล่ากาน อางวา่ กางซ้ืง ยา้� ยา นาบาตา ยา้
ล่ากาน วา่ โอด้ แง� 3 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน
พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง เวอ� ยองนา ลากซ่ืงก
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งา่กยา้ ปาว� แน ยองนา ฮูพลา แม่นแนกงาจากงาด้ืง ป่ี
ปาว�

ฟีเลโมน พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ลาก ยา้ง
4 อา่แพ้ ฟีเลโมน เวอ� กงา นางนา อธษิฐาน ฮา ป่ี ล่า

เมอ� ค่าตอง พาจาว มางนา กูเทอ ยา้ ขอบคุณ ฮา แง�
5 ไม้ กงา กงากยา่ แอ� นายา่ พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
นา นืงบาชี แง� แน พาจาว มาง ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา
ลาก แงแน� 6 กงา น้ีแม้แน อธษิฐาน ฮาย ป้า แอ� นาง
นา ครสิเตียนม้องน้าม ออืก้อง อางอา้น ล่อบ่าปา แน ท่ือลู่
มท่ือเจ่อ แน เพล่อ ป่ี ปาว� ไม้ นางนา พระเยซูครสิต์ กงู
นา อางเลิง่ อางแม่น คาโคลาโค ป่ี ล่าชี่ แฮง้ กงาแบ ป่ี ล่าง
แนนอ� 7 อา่แพ้ เวอ� นาง พาจาว มาง ชฺา้ง ออืนา ลาก น้ี
ยา่� แน นาง ชฺา้ง แฮ้ออืนา ฮา นืงบาซืน ป่ีชี่ น้ียา่� กงานา
ฮาย นาบาตา ยา้ จาบื่อด้ืงบื้อ ป่ี ล่าง� แน นืงบาแฮ่ง จา ป่ี
ล่าแง�

โอเนสิมัส นา ม้องน้าม แม้แน ฮูพลา โว
8 ม้าม้า น้ี ไกง้ ครสิเตียนม้องน้าม เพล่อ กา ชี น้ียา่ กงา

นางนา ม่า อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ฮา ป่ี ล่าเวมิ อางกงา
ยา้� 9 จ้า กงายา่ นางนา ลาก ล่าแง� น้ีแม้แนยาว กงา
ยา่ นางนา ป้า ล่า กานนา� กงายา่ ยา่ม่างอางตา เปาโล
มาง ยา้เป� แน อาม้ือ กงายา่ พระเยซูครสิต์ นา ฮูจ่า ปา
ปาย นักโทษ เพล่อ แง� 10 กงา นางนา โอเนสิมัส อางเลิง่
น้ีง ป้า ล่า ปานา� ไม้ กงายา่ คอก เวอ ด้ืง เมอ ยางนา ชา่ง
ครสิเตียน เพล่อ ป่ี ยา่� แน กงา ยางนา กงา อางยา่ แม้แน
ลาก แง� 11 ค้าแต้ เวอ ยา นางก้อง เจิน้เจ้อ จองไจ บ่าจา�
* จ้า อาม้ือ ยา ไกง้ ก้อง นาบาตา ยา้ จองไจ จา แง�
* 1:11 1:11 โอเนสิมัส น้ียา่ จองไจ อางจา นา ฮา�
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12อาม้ือ กงายา่ โอเนสิมัส นา นางก้อง ชา ซฺา พ่าวลือ แล่
ป่ี แง� ยาว กงา ยางนา ซฺา นางนา พ่าว ซฺ้า ลือ แล่ ป่ีง น้ี
ยา่� กงา นืงบาซ่ือ แฮง้ นางก้อง ซฺาแอ ป่ีชี่ แน ท่ือชา่งกาน
ญา เป� 13 ม้าม้า น้ี กงา ยางนา กงาก้อง นู้เวอ ท่ืงกงา่ แน
ด้ืง ป่ี ซ่ีค้า� ไม้ กงา คอก นู้ ด้ืง เมอ โอเนสิมัส นา กงานา
ล่ากาน ปล่อง วา่ ป่ี ป่ี ล่าง แนนอ� ยา นางนา กงานา ล่า
กาน ปล่อง วา่ แต่น ป่ี ล่าง� กงานา คอก ชู ล้อง ชี ล่าชี่ น้ี
ยา่� ไม้ กงา พระเยซู อางเลิง่ อางแม่น ป่าว ชี แฮง้ ปาปาย
ยา้� 14 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ จาคาป่ีว จาวา่แน นาง กงานา
บ่าปล่อง ล่าซ่ี ยาว� กงาม มือ นางนา บ่าเค้ ฮา ป่ี ล่าเป� ไม้
นางนา อางเลิง่ อางแม่น ฮา ป่ี ล่าง� นาง นืงบา มาง นาง
นา ม่า ฮา ป่ี ล่าชี่ แฮง้แม้แน นอ� 15 โอเนสิมัส นางนา เจิก่
แอ ล่าชี่ น้ี� กาเทอกา พาจาว มาง น้ีแม้แน ฮา เพล่อ ป่ีชี่
นาตู� ยา นางนา ท่ือฟ่าง เจิก่ แอ ล่าง� ไม้ น่อง เวอ พ่าว
ล้า นางก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แล แง แนนอ� ยาว ยา นาง
ก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง แล แง� ต่ืน ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ แน มู่ง
ท่า โยเ้วอ คาตา ยา้� 16แน ยาง น้ีเทอ พ่าวล้า แล่ชี่ น้ี นาง
ยา่เจ่น เพล่อ ซฺอก แน บ่าอา่� จ้า ยา ยา่เจ่น ล่อบ่าปา แม่น
แล่แง� ไม้ ยา ครสิเตียนม้องน้าม อางมู เวอ ชฺา้ง ท่ือม่าง
มาง น้อ� กงา ยางนา นาบาตา ลาก แง� ยาว นา ยางนา
บยา่ แน ลาก อางซูม ยา้� ไม้ ยา นาง ยา่เจ่น แน ครสิเตียน
ม้องน้าม น้อ�

17 น้ีแม้แนยาว จาวา่แน นาง กงานา นาง ล่ากานวา่ชา่ง
แน นาบท้ือ ล่าง แนยาว� นาง มือ โอเนสิมัส นา นาง ยูม้
เวอ ชา่ง ออ้งแล ปาว� นาง กงานา ชา ฮาชา่ง ล่าง แฮง้แม้
แน� 18จาวา่แน ยาง นางนา บ้าเจอ ฮา นืงบาค่า ป่ี ล่ายาว�
แน ยาง นางก้อง บ้าเจอ อางชี่ จา แง� นาง มือ กงาก้อง ยู้
ปาว� 19 กงา เปาโล เป� แน กงายา่ ค่าตอง ล่าปู่ น้ีงยา้ ไจ
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นู้เวอ น้ีแม้แน แต้ม แอ� �กงา เปาโล เป� นางนา อางชี่ ไซ้
ล่าแง� แน� น้ีแม้แนยาว กงายา่ นาง จ่ีวดีม้าม้า พระเยซู
ก้อง กงาบู้ ชี แฮง้ บ่าจ่ีเคอ แล่ กานนา� นา กงา ปาปาย จ่ี
วดีม้าม้า กงาบู้ ชี แน�

20 อา่แพ้ เวอ� อางกงา่ ยา้� นาง มือ กงานา น้ีเลิง่ ฮา ป่ี
ล่าปาว� ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา ฮู จ่า ปาปาย แน� กงานา
นืงบาแฮง่ ป่ี ล่าปาว� นาง ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือม่าง นา นื
งบาแฮ่ง ป่ี แฮง้แม้แน� 21 ยาว กงา นางนา โจ้ดมาย แต้ม
ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� ไม้ กงา อางแบ ยา้ นา กงา นางนา ป้า ล่าชี่
แฮง้แม้แน อางฮา ยา้� แน นา กงา นางนา ป้า ล่าชี่ แฮง้
ล่อบ่าปา ฮา แงแน�

22 ท่ือยา่ง จา แล่แง� กงานา อางฮอ้ง ซฺ้า ชี ล่าว� ไม้ กงา
อางเจ่อ ยา้� พาจาว ม้า กงานา นางก้อง ซฺาแอ ป่ี ล่าง� นาง
อธษิฐาน ฮา ป้า ชี แฮง้แม้แน ยา้�

โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
23 เอปาฟรสั พระเยซูครสิต์ นา ฮูจ่า ปาปาย กงาก้อง ท่ื

งกงา่ แน นักโทษ เพล่อ ชี มาง� กงานา ม่า นางนา ม่า ป่ี
ล่าง� ยา นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน� 24แน กงา ล่ากานวา่ชา่ง
อางเม้ง มาระโก� อารสิทารคัส� เดมาส� ลูกา ยองมู แฮง้
คาตา ยา้ กงานา ม่า นางนา ม่า ป่ี ล่าง� ยองมู น้ียา่ นางนา
โมงซฺ้า ล่าง แน�

25พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� ฟีเลโมน แน
ยางก้อง ครสิเตียนม้องน้าม คาโคลาโค ท่ืงกงา่ แน ด้ืง คูชี
ออืนา บยา่ แน ก่ามป่อน ป่ี ปาว�
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