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Baư sư thứ sam

ꞌmá té ꞌtan Dô‑ꞌhăn
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1 Khỏi

pên phủ thảu, so tẻm sư ꞌmá tham kháo ha ꞌtan ꞌKha‑dô ꞌhặc sương
phủ khỏi ꞌhặc ꞌtẹ.
2 ꞌNọng ꞌhặc sương, khỏi đé so Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa hảư ꞌnọng
hảo ꞌkhặn, ꞌdệt săng hảư đảy mả ꞌpe, ꞌsướng ꞌnọng đảy cứ chaư m n ꞌtoi
ꞌlu ng ꞌtáng Chảu Pua ꞌPhạ. 3 Khỏi ꞌmuôn chaư lai ꞌpưa hên ꞌpi ꞌnọng cuông
ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌsán ꞌc n ꞌmá ꞌhọt bók khỏi ꞌhụ ꞌva, ꞌnọng ꞌcọ cứ
chaư m n ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ, ꞌnh ng kin dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ
ꞌnặn. 4 Báu ꞌmí săng ꞌchí ꞌdệt hảư khỏi ꞌmuôn chaư ꞌsứa ꞌnị, ꞌmưa đảy ꞌhụ ꞌva
ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng phủ khỏi ꞌtứ pên ꞌlụk ꞌnh ng kin dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ.
ꞌMuôn chaư ꞌtoi ꞌtan ꞌKha‑dô
5 ꞌNọng

ꞌhặc sương, ꞌviạk ꞌnọng ꞌmặc au ꞌnéo đi ꞌnéo ꞌmen ꞌchoi dưa ꞌpi ꞌnọng
cuông ꞌhôm ꞌngáu Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn, ta ꞌva ꞌnọng báu ꞌhụ ch c sau. 6 Sau đảy
bók m t ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú ꞌtáng ꞌnị ꞌhụ ꞌhọt ꞌviạk ꞌnọng ꞌhặc ꞌpéng
au sau. ꞌSướng ꞌnặn khó chaư ꞌnọng ꞌchoi hảư sau ók ꞌtáng tó pay, hảư sôm
đáng ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnớ. 7 Sau đảy ók pay ꞌcọ ꞌpưa nả ꞌviạk
Chảu ꞌKha‑ꞌlịt, ꞌlẹo sau báu đảy au săng n ng phủ báu ꞌhụ ch c ꞌTan chảu.
8 ꞌSướng ꞌnặn ꞌsúm ꞌháu pên phủ ꞌchưa Chảu ꞌKha‑ꞌlịt ꞌchọ phớng ꞌdứa au ꞌpi
ꞌnọng phủ ꞌdệt ꞌviạk ꞌnéo ꞌnặn, ꞌpưa ꞌsúm ꞌháu ꞌchí đảy ꞌhuôm ꞌviạk c p sau
páo kháo ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ.
9 Khỏi đảy tẻm sư ꞌmá ha ꞌpi ꞌnọng ꞌsúm ꞌh m Chảu ꞌGiê‑ꞌsu dú ꞌtáng
ꞌnọng ꞌnặn, hák ꞌva ꞌtan Đi‑ô‑tê‑ꞌpha é pên c c ꞌsúm ꞌh m ꞌnặn, ch ng báu sôm
chaư ꞌtoi ꞌquám ꞌsúm khỏi bók. 10 ꞌSướng ꞌnặn ꞌchớ đaư khỏi ꞌmá ꞌhọt, ch ng
ꞌchí ꞌvạu hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌhụ nả ꞌviạk ꞌtan Đi‑ô‑tê‑ꞌpha ꞌdệt ꞌnặn, ꞌsướng ꞌtan đảy
si m ꞌsúm khỏi ꞌnéo báu đi. ꞌCơ ꞌnặn ꞌnh ng báu ꞌlẹo, ꞌmưa ꞌpi ꞌnọng phủ páo
kháo Chảu ꞌGiê‑ꞌsu ꞌnặn ꞌmá ha, ꞌtan ꞌcọ báu tỏn sau, ꞌlẹo ꞌnh ng c n ꞌtáng phủ
é tỏn, c p s p phủ é tỏn ꞌnặn ók khói sia ꞌsúm ꞌh m máư. 11 ꞌNọng ꞌhặc sương,
ꞌnhá ép au ꞌlu ng ác ꞌhại, hảư ép au ꞌlu ng đi ꞌlu ng ꞌmen. Phủ đaư ꞌdệt đi ꞌdệt
ꞌmen ꞌcọ pên ꞌc n Chảu Pua ꞌPhạ. Phủ đaư ꞌdệt ác ꞌhại ꞌcọ báu ꞌhụ báu hên
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3 Dô‑ꞌhăn 1.12–15

ꞌTan chảu. 12 ꞌChu ꞌc n ꞌcọ ꞌvạu ꞌva ꞌtan Đê‑ꞌmê‑ꞌthi‑ô pên ꞌc n đi, ꞌtan đảy kin
dú ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌmen ꞌtẹ, ꞌdệt hảư ꞌchu ꞌc n ꞌhụ ꞌva ꞌtan pên ꞌc n đi. ꞌSúm
khỏi ꞌcọ hên ꞌva ꞌtan pên ꞌc n đi ꞌtẹ, ꞌnọng ꞌcọ ꞌhụ ꞌsúm khỏi ꞌvạu ꞌnéo ꞌmen ꞌtẹ.
13 Khỏi ꞌnh ng ꞌmí lai ꞌnéo tẻm ha ꞌnọng, hák báu é tẻm lai. 14 Khỏi mong
ꞌcóng báu hơng ꞌchí đảy ꞌpọ ꞌnọng, ch ng ꞌchí đảy ꞌvạu tó nả tó ta căn.
15 So Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa hảư ꞌnọng đảy súc sáng bang chaư. Sính ꞌcu
ꞌháu ꞌtáng ꞌnị ꞌcọ s ng ꞌquám tham kháo ha ꞌnọng. So phák ꞌquám tham kháo
ha ꞌpi ꞌnọng ꞌtựng ꞌc n ꞌtáng ꞌnặn é.

3JN 3John 1 D8[B] Sept. 30 2011

