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ยอหน์ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา โจ้ดมาย
ชา่บ้าบ ท่ี 2 แต้ม เคอ ชยีา้ง

2 ยอหน์

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
1 กงา ยอหน์ ครสิเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ยา่ม่างยอ

คา มาง ยา้เป� กงายา่ ค่าบายา่ พาจาว มาง แชยู้้ ชี มางนา
แน ชฺา้ง ยาง อางยา่ แม้แน เพล่อ ชี ออืนา แต้ม เคอ แง�
กงา นองมู คาโคลาโค น้ีงนา ม้าม้า ยา้ ลาก ล่าง� ชฺา้ง นอง
นา ลาก ล่าง น้ียา่ กงา ท่ือม่าง แน บ่าอา่� จ้า ชฺา้ง คาโค
ลาโค อางเลิง่ ม้าม้า น้ีงนา แบ ชี ออื คาตา ยา้ นองนา ลาก
ล่าง� 2 ไม้ กงูมู คาโคลาโค ออื นืงบา คล้าว นู้เวอ พาจาว
มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้ จา แล น้อ�

3พาจาว กงู อางโบง้ มาง เวอ� แน พระเยซูครสิต์ พาจา
วอางยา่ มาง เวอ� กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าปาว� แน กงู
นา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี ล่าปาว� ไม้ กงู พาจาว
มาง ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ ฮายเค่ คูง� แน กงู ลาก ลางกา แง�

อางเลิง่ ม้าม้า แน ลาก ลางกา ยา้ง
4กงา นาบาตา ยา้ กยา่ง แง� น้ีแม้ กงากยา่ เมอ นาง อาง

ยา่ ท่ือบ่า ออืยา่ พาจาว มาง อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา จ่ีวดี ไจ
เค่ ช�ี พาจาว กงู อางโบง้ มาง ม่ายฮา ป่ีชี่ ป้าค้า แน� 5 อา่
ป้อ เวอ� กงูมู ครสิเตียนม้องน้าม คาโคลาโค น้ียา่ กงาลาก
ลางกา แง� กงายา่ นางนา อางเลิง่ อางซ่ืฺอ บ่ากงา ม่ายฮา
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ป่ี ล่า เป� จ้า น้ีเลิง่ ยา่ พาจาว มาง กงูนา ม่ายฮา ป่ี ล่าชี่
ยา้งยา้ ต่องก่าต่าง เมอ จาย แน�

6 จาวา่แน กงู พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก ยาว� ยาง
กงูนา อางเลิง่ ม่ายฮา ป่ี ล่าชี่ แฮง้ ฮายเค่ คูปาว� ยา กงูนา
ม่า ลาก ลางกา ป่ี ล่าง� นอง ต่องก่าต่าง พระเยซูครสิต์ นา
เจ่อ เมอ จาย กงากยา่ คูชี แฮง้แม้แน ยา้�

7 ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง แล่จ่อบ อางอบี่าอา่ จา แง� ชฺา้ง
น้ีออื บ่าเจ่อ คู พระเยซู ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ ชฺา้ง เกิด้ ลือ ชี
แน� ชฺา้ง น้ีออื ชฺา้ง แล่จ่อบ แน พระเยซูครสิต์ นา เม้อ
คูง� 8แม่น แน อางโต แล่ม จ่าแล่ คูโว� นอง พาจาว มาง
นา ล่ากาน วา่ ป่ี คูชี แฮง้ จองไจ ตอล้า ป่ี โว� ยาว นอง
มือ พาจาว มาง ก่ามค่าน ป่ี ชี แฮง้แม้แน ก่ามป่อน กงาบู้
คูแง�

9กงายา่ นองนา ม่า ล่า ปานา� อา่ซ่าง พระเยซูครสิต์ ม่า
อู่บจ่ีต่าง แฮง้ วี ยาว� ม่าอู่บจ่ีต่าง ค่าตอง เย้งบู้ ชี แฮง้
ฮายเค่ แง� ยา พาจาว มาง ก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน บ่าเพ
ล่อ� จ้า จาวา่แน อา่ซ่าง พระเยซูครสิต์ ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้
เจ่อ แล แล่ง� ยา พาจาว กงู อางโบง้ มางก้อง แน ยาง อาง
ยา่ มางก้อง ท่ือลู่มท่ือเจ่อ แน เพล่อ เป� 10 จาวา่แน นอง
นา อา่ซ่าง ม่าอู่บ ล่าแง� แน พระเยซูครสิต์ ม่าอู่บ ล่าชี่
แฮง้นา บ่าตู่ ยาว� ยองนา ยูม้ คล้าว โยเ้วอ บ่าชา่ง ออ้งแล
โจ� แน ยองนา บ่าปล่อง โจ� 11 ไม้ จาวา่แน อา่ซ่าง ยองนา
ฮูพลา แง� ยองก้อง ท่ืงกงา่ล้างกงา้ แน อางเลิง่ บ่าแม่น
ฮา ชี แน ท่ือชา่งกานญา�

โจ้ดมาย ต่องลีน โยเ้วอ จ่ีต่าง ยา่ง
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12 กงายา่ อางเลิง่ อางอีบ่าอา่ จ่ี แล่ซ่ี แง� จ้า โจ้ดมาย
นู้เวอ บ่าแต้ม กาน ซ้ี� ไม้ กงา เยง้ แง� นองนา บ่อซฺ้า แล
ล่า เมอ แม่น แน ท่ืงกงา่ล้างกงา้ แน ด้ืง จ่ีอู้ ลางกา แงแน�
น้ีแม้แนยาว กงูมมือ อางจาอางด้ืงบื้อ ม้าม้า ยา้�

13 ค่าบายา่ ท่ือม่าง จา แง� พาจาว ม้า ยางนา แช้ยู้ ช�ี
แน ยา นาง อางชี แม้แน เพล่อ ช�ี แน ยาง อางยา่ ออืยา่
กงานา ม่าย นางนา น้ีแม้ ม่า ป่ี ล่าง� ยองมู น้ียา่ นางนา
โมงซฺ้า ล่าง แน�
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