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นังซื รโปะ ปาวโล ละ ฟีเลโมน
ฟีเลโมน มัฮ ปุย กอย ป เจือ โรฮ พะเยซู ติ ปุย� ตึน ซ มัฮ

ซมาชกิ นึง ครติซจัก โคโลซี ติ ปุย� ฟีเลโมน เซ ไก กวนไจ
ยุฮ ติ ปุย� มอยฮ อื มัฮ โอเนซิโม� ซไม เซ โฮวน ปุย ป
โฮลฮ แปน ครา ปุย� มัฮ โตว กวนไจ ยุฮ กัน ละ ซ โฮลฮ อื
มาื เคิ แตะ� จัมเปน อาวต ลอป ไม่ ปอเลียง แตะ ละ ยุฮ อื
กัน ละ อื โครยญ เจือ� ป มัฮ โอเนซิโม เซ ไก รพาวม ฆวต
ตอ ฮา ปอเลียง แตะ� กังเคะ เอ แปน ตอ เนอมึ ฮา อื ฮอยจ
ก ซไง อ�ื ฮอยจ เอนิ นึง เวยีง โรม� เญือม เซ ปุก เญือม
คัง ลัง่ ปุย ปาวโล นึง เวยีง โรม ฆาื ครอฮ อื ไลลวง พะจาว
ละ ปุย� โอเนซิโม เซ รโตฮ ยุ ปาวโล นึง เวยีง โรม เซ� ปาว
โล รโฮงะ ไลลวง พะเยซู ละ อ�ื โอเนซิโม ลอต เจือ พะเยซู
เบือ อ�ื
นังซื ฟีเลโมน เฮี มัฮ นังซื รโปะ ปาวโล ละ ซ ปัว อื ฟีเล

โมน ปุก แม ปุ แตะ ไม่ กวนไจ ตอ ฮา แตะ เซ� ปาวโล ดวน
โอเนซิโม เซ เอญี อาวต แม ไม่ ปอเลียง แตะ ตอก ไพรม อ�ื
ปาวโล ปัว ฟีเลโมน เซ รปัคัม โอเนซิโม ไม่ ยวก อื พิต ยุฮ อื
ละ อ�ื ปัว โรฮ อื เมีญ โอเนซิโม เซ มัฮ เอยีกปุ แตะ นึง มัฮ
อื ป เจือ โรฮ พะเยซู ตอก โกะ อื เซ โรฮ�

1 อาึ มัฮ ปาวโล� มัฮ ป อาวต โตะ คอก ฆาื รซอฮ แตะ
ละ พะเยซูครติ� ไซฮ ดิ นังซื ไม่ ทิโมที ป มัฮ โรฮ เอียกปุ
แตะ ไน พะจาว�
รโปะ ละ ฟีเลโมน ป มัฮ ปุโฮมว ฮรกั เกอะ ป ยุฮ ดิ กัน ละ

พะจาว ไม่ เอะ� 2 รโปะ โรฮ ละ ครติซจัก ป กอ โพรม เญือะ
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เปะ� ไม่ ออตุ อปัเฟีย� ไม่ อาระคิโป ป มัฮ ดิ ตฮนั ยุฮ พะ
จาว ไม่ เอะ�

3 ปัว พะจาว เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ
เซ เกือฮ กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม ละ เปอะ�

ไลลวง ไมจ ยุฮ ฟีเลโมน
4 เญือม โตก เกอะ ละ ปะ อาึ ญันด่ี ลอป ไม่ พะจาว ยุฮ

แตะ เบือ อื ไม่ ไววอน ลอป แตะ เพือ เปอะ� 5 นึง เอจี ฮมอง
เงอะ ตอก ฮรกั เนอึม เปอะ ปุย ไน พะจาว เตือง โอยจ อ�ื
ไม่ ตอก เอจี ไก เนอมึ รพาวม เจือ เปอะ พะเยซู จาว� 6 อาึ
ปัว พะจาว เกือฮ กัน รโจะ เอะ รพาวม แตะ ไม่ ปุ แตะ�
แปน ควน เกือฮ โม เปะ ยุง ไลลวง ป โฮลฮ เอะ เบือ รโจะ ดิ
เอะ รพาวม แตะ ไม่ พะครติ โฮวน ฮา ไพรม แตะ ปุ ปุ� 7 เอี
ยก� รพาวม ฮรกั ยุฮ ปะ เซ� เอจี แปน เนอมึ ควน เกือฮ อาึ
โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ� ไม่ แปน เนอึม อื ควน เกาะ
โลม รพาวม อาึ� นึง เกือฮ ปะ ปุย ไน พะจาว โฮลฮ รพาวม
ไมจ มวน แตะ เตือง โอยจ อ�ื

ปาวโล ปัว โอเอฮี รโตง โอเนซิโม
8 เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ป มัฮ เอียกปุ เปอะ ไน พะครติ

เตอ� เอจี ไก เนอึม รพาวม กา เยอะ� ปอ โรวต เตอะ ดวน
ปะ ยุฮ ป ลัมเปิง เปอะ ยุฮ เซ� 9 เมือต งอ่ต ตัม รพาวม ฮรกั
ปังเมอ โอ ฆวต ดวน ปะ ตอก เซ� ฆวต ปัว ปะ ยุฮ ฮา อ�ื อาึ
ป มัฮ ปาวโล ป เอจี มัฮ ตะ กวต ไม่ โฮลฮ ปุย คัง เงอะ โตะ
คอก นึง รซอฮ แตะ ละ พะเยซูครติ� อาึ ปัว นึง เปอะ ตอก
เฮ�ี 10 อาึ ปัว นึง เปอะ รโตง โอเนซิโม ป มัฮ กวน เนอะ ไน
พะครติ� ลไล อาวต เตอะ โตะ คอก เฮี อาึ โฮลฮ แปน ตอก
เปือะ อื เบือ รพาวม เจือ อ�ื 11 ไพรม อื โอเนซิโม* เซ แปน
* 1:11 1:11 ตัม ลปุง ไพรม �โอเนซิโม� มัฮ อฮั อื �แปน ป โกว� ไม่�
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โตว ป โกว ละ เปอะ� ปเล่ีย เฮี เอจี เกียฮ แปน เนอมึ ป โกว
ละ เปอะ� ไม่ แปน โรฮ อื ป โกว ละ อาึ โรฮ�

12 ปเล่ีย เฮี อาึ เกือฮ โอเนซิโม เฮี เอญี เคะ เปอะ� เอจี
เมาะ เอนิ เกือฮ ฮะ ไกญ พาวม แตะ ละ เปอะ โรฮ� 13 ติ
เจน อาวต เตอะ โตะ คอก นึง ครอฮ เฮาะ ไลลวง กัน ระ ไล
ยุฮ พะจาว� อาึ ฆวต เกือฮ อาวต ไม่ แตะ นา เฮี ละ ซ โฮลฮ
อื เรอึม อาึ รโตง ปะ� 14 ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ ฆวต ยุฮ โตว
โอเอฮี โนก ฮา มัฮ อื รซอม ปะ� เดอมึ กัน ไมจ ป ยุฮ เปอะ
ละ อาึ เซ ซ แปน ป โอก เน่อมึ นึง รพาวม โกะ เปอะ ไอฮ�
มัฮ โตว ยุฮ เปอะ นึง คนัป ปุย แตะ� 15 กัน ตอ โอเนซิโม
ฮา เปอะ ติ วงั เซ� เมอ เตือง อื มัฮ ตอ อื นึง ซ โฮลฮ อื แม
อาวต ลอป ไม่ เปอะ ยุง่� 16ปเล่ีย เฮี เญือะ มัฮ โตว กวนไจ
ยุฮ เปอะ โน่ง� ระ แม ไล ฮา กวนไจ เปอะ� เอจี แปน เอนิ
เอยีกปุ ฮรกั เปอะ ไน พะครติ� อาึ ฮรกั เนอมึ เมอะ ปุย เซ�
ปะ ตึน ซ โฮว เปอะ ละ ฮรกั แตะ นึง มัฮ อื กวนไจ เปอะ�
ไม่ เอจี แปน แม อื เอยีกปุ เปอะ ไน พะโองจาว�

17 เคียง มัฮ อื ตอก เซ� ดัฮ เปอะ เมีญ อาึ มัฮ ปุโฮมว
แตะ นึง รพาวม เจือ ติ ไม่ เปอะ โฮ� ไมจ โรฮ เปอะ รปัคัม
โอเนซิโม เซ ฆาื� ตอก ซ รปัคัม เปอะ อาึ โรฮ� 18 ดัฮ เอจี
ไก ป พิต ยุฮ ละ เปอะ ตอก ออฮ ตอก เอฮี ญุ่ก� ไม่ ไก ป ลัง
โรก อื ละ เปอะ� ไมจ เปอะ ไฮมญ นึง อาึ เฮ�ี 19 คิต เฮี มัฮ
ป ไซฮ อาึ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ� อาึ ป มัฮ ปาวโล ญอม โรก
ละ เปอะ เตือง โอยจ อ�ื ปัง มัฮ ตอก เซ� อาึ มัฮ โตว ฆวต
ฮอยจ ละ ไลลวง รมะ โกะ เปอะ นึง อาึ นึง ไลลวง จีวติ เปอะ
เซ� 20 เอียก� ดัฮ มัฮ ตอก เซ ปัว เปอะ เรอึม อาึ นึง ไล เฮี
เบือ พะโองจาว� ปัว เปอะ เกือฮ รพาวม อาึ ไมจ มวน นึง
มัฮ เปอะ เอียกปุ อุ ไน พะครติ� 21 อาึ แจง นึง ซ ยุฮ เปอะ
ตัม ป ปัว อาึ เปอะ ยุฮ เซ� แจง โรฮ นึง ซ ยุฮ เปอะ โฮฮ แม
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ฮา ปัว อาึ อื เซ� มัฮ เซ ป ไซฮ อาึ นังซื เฮี ละ เปอะ ฆาื อ�ื
22 โนก ฮา เซ ปัว เปอะ แฮรป เตียป ฮอง ไอจ ละ อาึ ติ

ฮอง� นึง ซโอว รพาวม เมอะ ไม่ ซ โพต พะจาว อาึ ฮอยจ
เคะ เปอะ ตัม ป ปัว โม เปะ นึง รซอม ไววอน แตะ�

ป รโปะ รซอม นัปทื แตะ
23 เอปาฟรตั ป อาวต ดิ ไม่ อาึ โตะ คอก เบือ พะเยซูครติ

รโปะ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�
24 มาระโก ไม่ อะรซิทาโค ไม่ เด่มา ไม่ ลูกา ป ยุฮ ดิ กัน

ไม่ อาึ รโปะ โรฮ รซอม นัปทื แตะ ละ เปอะ�
25 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูครติ อาวต ลอป

ไม่ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ�
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