
3 ยอหน์ 1 i 3 ยอหน์ 6

ยอหน์ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา โจ้ดมาย
ชา่บ้าบ ท่ี 3 แต้ม เคอ ชยีา้ง

3 ยอหน์

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

คา มาง เป�
กายอสั เวอ� กงา นางนา แต้ม ซฺ้า ล่าง� นายา่ กงา อาง

ชา่ง ม้าม้า แน ลาก มาง ยา้�
2 กงา อางชา่ง ลาก มาง เวอ� กงายา่ นางนา น้ีแม้แน

อธษิฐาน ฮาย ป่ี ล่าง� บ้าเจอ ฮา เวมิ แม่น แน กงาวา่ เป้ิน
เซิฺง่ ป่ีว� แน นาง อางค่องอางล้า มาง แม้แน แฮง่ จา แก่น
คา โว แน� 3กงา นาบาตา ยา้ กยา่ง แง� ครสิเตียนม้องน้า
ม ท่ือบ่า ออื กงานา น้ีแม้ ม่า ล่า เมอ� อาม้ือ นายา่ อางเลิง่
ม้าม้า แฮง้นา ปีนแตปีนนา ยา้ เจ่อ ช�ี ค้าแต้ เวอ จาย เจ่อ
ล้า ชี แฮง้แม้แน ยา้ แน� 4 กงา น้ีเลิง่ กงากยา่ ยาว นาบา
ตา ยา้ กยา่ง แง� แน เจิน้เจ้อ บ่าจา แล่งลา กงานา ฮา น้ี
ม้อก แน กยา่ง ป่ี ล่าง น้ียา่� กงา น้ีแม้ กงากยา่ แอ� กงา
อางยา่อางคยา้ อางอา่นอางซ้ืฺอ ออืยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้
นา ปีนแตปีนนา ยา้ เจ่อ ชี แน�

กายอสั ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา ปล่อง ชยีา้ง
5กงา อางชา่ง ลาก มาง เวอ� นาง ครสิเตียนม้องน้าม ออื

นา ปล่อง เมอ� นา ฮาย มยา้ง ป่ีง ญา นา นืงบาอางชี กงา
กา แน� ไม้ นายา่ ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือบ่า ออืนา บ่าแบ
กงากา� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ นา ยองนา ปล่อง แง� 6 อา
ม้ือ ครสิเตียนม้องน้าม แฮ้ออืยา่ นู้เวอ เคิน ล้างญ้า� แน
ยอ นาง ยองนา ลาก แฮง้ นู้เวอ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา
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อูบ่น้า ป่ีง ญา� กายอสั เวอ� ยอง นางนา บ่อซฺ้า แอ แล่ ล่า
เมอ� นาง มือ ยอง แก้บ้า ยอ่ แล แล่ อางเลิง่ แฮง้ ยองนา
ปล่อง ปาว� พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮง้แม้แน� 7 ไม้ ยองมู
น้ียา่ แก้บ้า ยอ่ แล พระเยซูครสิต์ นา ล่ากาน วา่ ป่ี แล แง�
แน ยอ ชฺา้ง พาจาว นา บ่าเจ่อ ออื ก้อง เจิน้เจ้อ บ่าป่า� ไม้
ยอ ชฺา้ง แฮอ้อืนา ยองนา บ่าปล่อง ป่ีซ่ี� 8 น้ีแม้แนยาว กงูมู
ครสิเตียนชฺา้ง น้ียา่ ยองนา กงาปล่อง แง� ไม้ กงู ยองก้อง
ท่ืงกงา่ แน ล่ากาน วา่ น้อ� ยอง ล่ากาน แฮย้า่ อางเลิง่ ม้า
ม้า แฮง้ ป่าว กวา่ แฮง้ยา้ เป�

ดิโอเตรเฟส บ่าแม่น ฮา ชยีา้ง
9 กงายา่ นาง ค่อง โย้เวอ ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา โจ้

ดมาย อางแต้ม ป่ี กางซ้ืง ยา้� จ้า ดิโอเตรเฟส กงา จ่ีต่าง
แฮง้นา บ่าต่ีนบ่าต่อง ล่า� ยา ฮื่อจ่าแล่ง ครสิเตียนชฺา้ง ออื
ยอคา เพลิน่ ชี ช้อดยา้� 10 กงานา เคอ ล้า ป่ี ล่า ปาโน�
ยาว กงา ม่ายแบ ป่ี ล่าวา่� ดิโอเตรเฟส บ้าเจอ ฮาย ชี แน�
ยา ฮากนา จ่ี จ้อบ แง� กงา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮาย ชี แน�
อา่จ่าม ยา ครสิเตียนม้องน้าม แก้บ้า ยอ่ เคอ ล้า ชี ออืนา
บ่าฮูบ่าพลา� แน ยา ชฺา้ง ครสิเตียนม้องน้าม น้ี ออืนา ฮู
พลา คู ซ้ีง ออืนา ม่าย แล่ชี�่ ยองนา บ่าฮูบ่าพลา โจ แน�
อา่ซ่าง ยาง ม่า ชี แฮง้ บ่าฮาย เค่� ยา ครสิเตียนม้องน้าม
อางมู โยเ้วอ ก่าออ่ก แง�

เดเมตรอิสั อางแม่น ฮา ชยีา้ง
11 กงา อางชา่ง ลาก มาง เวอ� ชฺา้ง บ่าแม่น ออื ฮาย ชี

แฮง้แม้แน บ่าฮา โจ� จ้า ชฺา้ง อางแม่น ออื ฮา ชี แฮง้แม้
แน ฮา ปาว� อา่ซ่าง อางเลิง่ อางแม่น ฮา แง� ฮายแบ ป่ีง
ยา พาจาว มาง ชฺา้ง แน� อา่ซ่าง อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา แง�
ฮายแบ ป่ีง ยา พาจาว มางนา บ่าแบ กงากา แน�
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12 ครสิเตียนชฺา้ง คาโคลาโค ออืยา่ เดเมตรอิสั นา ชฺา้ง
อางแม่น แน จ่ี คูแง� ยา พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ ฮายเค่ แง�
ยาว น้ียา่ ฮายแบ ป่ีง ยา ชฺา้ง อางแม่น แน� แน กงายา่
ยางนา พี่ญ่าน เพล่อ ป่ี แง� แน นาง อางแบ ยา้ กงา จ่ี น้ี
ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แน�

โจ้ดมาย จ่ีต่าง ต่องลีน ยา่ง
13กงายา่ นางนา อางเลิง่ อางอบี่าอา่ ม่า ล่าซ่ี แง� จ้า โจ้

ดมาย นู้เวอ บ่าแต่ม ซ้ี� 14 ไม้ กงา น้ีแม้ นืงบาแก่น ไจ่ จา
แง� บ่ามล่าง ยา้ นางนา กงามยา้ง ล่าง แน� ยาว ไกง้ มือ
ท่ืงกงา่ แน ด้ืง จ่ีอู้ กา แงแน�

15พาจาว เวอ� กายอสั นา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาด้ืง
ป่ี ปาว�
นาง อางชา่ง คาโคลาโค นู้เวอ ด้ืง ชี ออื กงานา ม่าย นาง

นา น้ีแม้ ม่า ป่ี ล่าง� ยองมู น้ียา่ นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน�
กายอสั เวอ� กงู อางชา่ง คาโคลาโค โย้เวอ ด้ืง ชี ออืนา
มยา้ง เมอ น้ีแม้ ม่า ล่าว� กงา ยองนา โมง ซฺ้า แงแน�
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