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โยฮฮัน 15:9 “หฒฮัฒั่ง เตตตี๋ย ฮนฮันั้ง หาย นอ ฮนฮันั้ม เยตย, เยตย หยย่า ฮนฮันั้ง วฮันั้ว นอ ฮนฮันั้ม เมย่ย บฮัว. เมย่ย บฮัว ออ๋อย
หฒฒุ เขา วว้วน เยตย ฮนฮันั้ม เมตฒั่ยน เญย เฮญตนั้ยว.

ออสะยา  43:1  โอ ยาโคว้บ อย่า,  เหฒย เมย่ย ตว้าย วฮันั้ว เตว้า,  โอ ออสะลาเอน อย่า,  นฮันั้น เมย่ย ตว้าย เญย
เฒตนั้ยว, อตนั้ หฒฮัฒั่น ฮนฮันั้ง นว้าย นอ กก๊อง, “ไมว้ ตตอ๋ง กฮันั้ม เหฑตย เหวย่ย หฒฒุ เยตย หฒฮัวะ เมย่ย หฑวน ตว้าย
อก๊ะ. เยตย หฒอว เมย่ย เญย บฮัตี๋ว เหย่ว เมย่ย. เมย่ย เปอ๋น เยตย เญย หมตฒั่ อก๊ะ.

เยเลมต 1:5 “เยตย ไมว้ แกว้ง เหฒย เมย่ย ตว้าย เยตยม มา เญย กะเซตย วฮันั้ว หฒฮัฒั่น, เยตย ฮอนั้ว ตฒุก๊ เมย่ย. เมย่ย
ไมว้ แกว้ง ธว้วด เสย, เยตย หยย่า กอกิ๊น เหฒตยง เมย่ย. เยตย พว้าย เมย่ย โตย่ว หวย่า ปฒุน หมย่าน กฮักิ๊วะ เมตฒั่ยน.”

โยฮฮัน  15:16 ไมว้ เฒฒ์ย เมย่ย บฮัว กอกิ๊น เยตย,  เซ เยตย กอกิ๊น เมย่ย บฮัว.  เยตย พว้าย เมย่ย บฮัว ธว้วด มตฒั่ง เฒตฒั่ยง
เปตกิ๊ยว ธฮันั้ม, ตว้ง เหยตยด ลอลว ไมว้ ไฮย่ หวย่าย เญย เปตกิ๊ยว. ฮนฮันั้ง หนย่าย เมย่ย บฮัว เตก๊ง เยตย เญย บฮัตี๋ว เถง
หฒฮัฒั่ง เตตตี๋ย โทว้ หาย หญตย่ง, นอฒั่น ฯฒฯ เหธย วฮันั้ว หญตย่ง ปฒุน เมย่ย บฮัว.

3 โยฮฮัน 1:2 ฮนฮันั้ม เญย โลฒ์-แกง อว้า! เยตย โทว้ ทอน-ฮตย่ง ปฒุน เมย่ย โหฒว หาย หญตย่ง หยย่า แฮย่ง หวฮัฒั่ง แออ๋ง
ปฒุน เมย่ย หวฮัฒั่ง เสตยง, ฮนฮันั้ง เยตย ฮอนั้ว ตฒุก๊ เมย่ย เญย ลตฒั่ง วย่วน หวฮัฒั่ง เสตยง นอ.

ออสะยา 43:4 เหวย่ย หฒฒุ หฒอว เยตย เญย มฒตง หมฮัฒั่ง,  เมย่ย เซ จอ๋าย ไหย่. เยตย ทย่าย เมย่ย หยย่า ฮนฮันั้ม
เมย่ย. เยตย ฯฒฯ เฒาะ เมตฒั่ยน หลย่ง ทอนั้ว เมย่ย, หยย่า เฒาะ เหฒตย ฝตง เมตฒั่ยน เหยตฒั่ยน เมย่ย เญย แห
มย่ง.

เยเลมต 31:3 ฒอฒั่น ดย่าง เฒตนั้ยว เยตยม โก เญย ตอ๋อง หอฒั่น ธว้วด ปฒุน นอฒั่น ฯฒฯ กก๊อง, “เยตย ฮนฮันั้ม เมย่ย เซ
เหยตยด ลอลว ฮนฮันั้ม, เหวย่ย นว้าย เยตย หฒฮัฒั่นๆ เหฒตยบ ฒฮัวะ เญย ฮนฮันั้ม เมย่ย.

โฮเซยา 11:8 “เอฟาออม อว้า! เยตย ฮนฮันั้ง หาย นอ ไฮย่ ปตอ๋ง กวฮัฒั่ง เมย่ย? ออสะลาเอน อว้า! เยตย ฮนฮันั้ง หาย
นอ ไฮย่ เฒาะ เมย่ย จอว ปฒุน กฮันั้น เตว้า? เยตย ฮนฮันั้ง หาย นอ ไฮย่ ปฒุน เมย่ย ฮนฮันั้ง อฮัดมา? เยตย ฮนฮันั้ง หาย
นอ ไฮย่ โหฒว ปฒุน เมย่ย ฮนฮันั้ง โหฒว ปฒุน เสโบยอม? เยตย เญย เฮญตนั้ยว ฟว้าน-เฟย หลฒุย่น, เหวย่ย หฒฒุ
เยตย หฒะเกว้ง คว้อ-เลตฒั่ยน นอฒั่น บฮัว.

โยฮฮัน 3:16 “ทอน-ฮตย่ง ดย่ง หนย่าย ฮนฮันั้ม ลตย่ง เดตกิ๊ย เมตฒั่ยน หธตง เฒาะ นอฒั่น เญย โดะ ตอน เหธย ปฒุน นอฒั่น



บฮัว. หาย เตว้า เสตยน เขา ทอน-ฮตย่ง เญย ตอน ไมว้ หฒฒุ เหมตยด มปย่า ตฒุก๊ เหยตยด ลอลว เญย แหมย่ง.
ออสะยา  49:15,16  “มา ไฮย่ หละคฒุ ฮบ นอฒั่น เญย หญอ เญย กตว้งวฒ์า ไฟ ไมว้ คว้อ-เลตฒั่ยน นอฒั่น กฮันั้น ยตฒ์ง

เญย ฝฒุเจวก๊ย ไฟ? ไมว้ กฒุก๊น นอฒั่น ไฮย่ หละคฒุ,  เยตย ไมว้ หละคฒุ เมย่ย. 16 หมฮัฒั่ง มย่าะ!  เยตย เฒาะ เมย่ย
เญย บฮัตี๋ว เฟตนั้ย เจตกิ๊ยน เยตย เญย ปฮัลว-ฒว้าง-ออ. เมย่ย เญย ฒตฒั่ง หลาด หฒฮัฒั่นๆ เยตยม เยตย เญย หฑะ
เฮมตยน.

ออสะยา 41:13 เหวย่ย หฒฒุ เยตย,  เฒตนั้ยว,  เมย่ย เญย ทอน-ฮตย่ง, นฮันั้น เมย่ย เญย บยย่าว เจตกิ๊ยะ ปฮัลว. เซ ตว้ง
เยตย กก๊อง บฮัตี๋ว เมย่ย, ไมว้ ตตอ๋ง กฮันั้ม เหฑตย, เยตย ออ๋อย เถง เมย่ย.

มฮัดทาย 28:20 หยย่า หฌาว นอฒั่น บฮัว เอย เหฑย่ง เยตย บฮัตี๋ว เมย่ย บฮัว โหฒว เญย หญตย่งๆ. จฮัตี๋ง เจตกิ๊ยน โอย่.
เยตย เหยตยด ลอลว เหธา เมย่ย บฮัว เยตยม เถา ปว้าม เกน เญย เซว้ด เมวฒ์ย.”

โยฮฮัน 14:1 เยซต แออ๋ง กก๊อง, “ไมว้ ตตอ๋ง เฮญตนั้ยว ฮวาง เฮญตนั้ยว เฑย่า. ออ๋อย หฒฒุ เสตยน เขา ทอน-ฮตย่ง หยย่า เสตยน เขา
เยตย.

ออสะยา 41:14 โอ ยาโคว้บ อย่า, เมย่ย ฮนฮันั้ง แกง-เมา ไมว้ เฮว้น, ไมว้ ตตอ๋ง กฮันั้ม เหฑตย. โอ ออสะลาเอน อย่า,
เมย่ย ไฝ. เยตย กฮันั้น ออ๋อย เถง เมย่ย.” นว้าย เซ เฒตนั้ยว กก๊อง, ตว้ง หฒฮัวะ เมย่ย วฮันั้ว เตว้า, เซ ออสะลาเอน
เญย ธตง-เหฑย่ง ทอน-ฮตย่ง.

ออสะยา 43:2 เมย่ย เจตตี๋ย ววม เญย เฒตฒั่ยง โหย่, เยตย เหธา เมย่ย เยตยม. เมย่ย เจตตี๋ย ดว้าย, ดว้าย เญย ววม
หยย่า ไมว้ เหยตยม เมย่ย. เมย่ย ยฮัฒั่ง โตฒ์ว เจตตี๋ย, เมย่ย ไมว้ หฒฒุ โตฒ์ว ปฮักิ๊ว, โตฒ์ว-เบตยด หยย่า ไมว้ เหฒตยะ เมย่ย.

สตง ฑตง  23:1-6  เฒตนั้ยว โกอ๋ว เยตย ฮนฮันั้ง โกอ๋ว ปะกต ยตย่ง เญย เมตฒั่ยน โกอ๋ว นอฒั่น เญย ปะกต ยตย่ง นอ, เยตย
ฯฒฯ ไมว้ ธา หาย หญตย่ง. 2 นอฒั่น ปฒุน เยตย เปวอ๋ย เหฌตฒั่ย เมตนั้ย เญตลยม เญย ตอ๋อง, ตว้อ เยตย เยตยม ววม
เสตฒั่ยน เญย โดก๊ะ-เฮลน. 3 นอฒั่น ปฒุน เยตย เญย เฮญตนั้ยว ฟตนั้ง เจตลย ตว้าย. เหวย่ย นอฒั่น กฮันั้น เญย บฮัตี๋ว นอฒั่น
เยตลยน เยตย ยฮัฒั่ง โหฒว หอบ เญย เจก๊า. 4 ไมว้ กฒุก๊น เยตย ยฮัฒั่ง หฒฒุ ไตย่ เญย ตว้ง ลอฒั่น, หฮมวฮัง เญย ฮฒ์อง
มตฒั่ง, เยตย ไมว้ กฮันั้ม เหฑตย หฒฒุ หาย หญตย่ง หย่อย, เหวย่ย หฒฒุ เมย่ย เหธา เยตย เยตยม. เมย่ย หลย่ง ปยก๊า-บ
ยย่า เหธา ดว้าง เงา โกอ๋ว เจตกิ๊ยน เยตย. 5 เมย่ย เยตยม เยตย เญย วอน-วฮันั้ง เญย หฑะเฮมตยน เมย่ย เบย่น
หญฮัฒั่น ฮบ ปฒุน เยตย. เมย่ย หลย่ง โยย่ว เฮยตนั้ยด เยตย เญย มฆว้อง, เยตย เญย ฒว้าน ปวฮักิ๊ง เมตลยน เหฑย่ง.
6 เยตย ฮอนั้ว ตตฒั่ง เฒตนั้ยว เหยตยด เสย คว้อ-เลตฒั่ยน หยย่า โหฒว หลง ปฒุน เยตย. เยตย หยย่า ตฒุก๊ เยตยม เฒตนั้ยว
เญย เปยก๊า เถา หมย่าน โกก๊ว หมย่าน ตย่อย.



โยฮฮัน 14:27 “เยตย เลตฒั่ยว แปว้ง ออน ปฒุน เมย่ย บฮัว. เซ เยตย กฮันั้น เญย แปว้ง ออน เยตย เหธย ปฒุน เมย่ย
บฮัว. เยตย ปฒุน เญย ไมว้ ฮนฮันั้ง ปว้าม เมตฒั่ยน ปฒุน เญย. ไมว้ ตตอ๋ง เฑย่า ฟย่าน หยย่า ไมว้ ตตอ๋ง กฮันั้ม เหฑตย.

ฟตลอบพอย 4:7 ทอน-ฮตย่ง เญย แปว้ง ออน, ตว้ง ปว้าม เมตฒั่ยน ฒตว้ง ฮนฮันั้ม ไมว้ หฒย่าย เญย แปว้ง ออน, ฯฒฯ
เปว เจตกิ๊ยน เมย่ย บฮัว เญย เฮญตนั้ยว เหธา ฮนฮันั้ม เญย เจก๊า, เหวย่ย หฒฒุ เมย่ย บฮัว เหธา กตตตย่ เยซต จวฮัฒั่ง
แหมย่ง เฒตฒั่ยง.

ธง-เมย่ง หวย่า 3:24 เมย่ย เปวอ๋ย เหฌตฒั่ย เญย เฒตฒั่ยง โหย่ ไมว้ ตตอ๋ง กฮันั้ม เหฑตย, เมย่ย เปวอ๋ย เหฌตฒั่ย,  เมย่ย
ฯฒฯ มฌย่อม ตฒุก๊ คตว้.

สตง ฑตง 4:8 เยตย ออ๋อย แปว้ง ออน เญย เปวอ๋ย เหฌตฒั่ย มฌย่อม เหวย่ย หฒฒุ เฒตนั้ยว อย่า, ขตง เมย่ย กฮันั้น ปฒุน
เยตย ตฒุก๊ เยตยม หลง.

สตง ฑตง  33:18 มปย่า เฒตนั้ยว เญย มฒตง หมฮัฒั่ง เจตกิ๊ยน กฮันั้ม เหฑตย นอฒั่น,  ทย่าย นอฒั่น วฮันั้ว เตอ๋ย, ตว้ง เขา นอฒั่น
เหฒตยบ ฒฮัวะ ฮนฮันั้ม เมตฒั่ยน เญย เฮญตนั้ยว วฮันั้ว เตอ๋ย.

โลมา 5:2 เหวย่ย หฒฒุ บฮัว เสตยน เขา กตตตย่ นอฒั่น ฯฒฯ ปฒุน บฮัว ฮอนั้ว ทอน-ฮตย่ง เญย เอน, ตว้ง บฮัว อตนั้ หฒฮัฒั่น ตฒุก๊
เญย เอน. บฮัว อะเฮนว้ย ไหย่ เหวย่ย หฒฒุ ฮอนั้ว ตตฒั่ง บฮัว ออ๋อย ตฒุก๊ ปย่วน ทอน-ฮตย่ง เญย ฌฮัง-หลย่าง.

ออสะยา 55:12 เมย่ย บฮัว ฒตว้ง ออ๋อย เฌตยนๆ โยย่วๆ เญย ธว้วด บาบตโลน. แปว้งๆ ออนๆ เญย หฑวน.
ตว้ม บง ฟอนั้ว-บง ออ๋อย เยตยม เมย่ย บฮัว เญย หฑะเฮมตยน ธว้วด เฉตย บฒุย เญย ปอ๋าว ฑตง. เยตยม หลย่ม-
ฮวาง เญย เดตตี๋ยง หยย่า ออ๋อย ไบอ๋ ปฮัลว-ฒว้าง.

โยฮฮัน  16:22 “เมย่ย บฮัว หยย่า ฮนฮันั้ง นว้าย นอ.  อตนั้  หฒฮัฒั่น เมย่ย บฮัว เฮญตนั้ยว เฑย่า,  มปย่า เยตย แออ๋ง ออ๋อย
ตว้าย ลฒ์อ เมย่ย บฮัว,  เมย่ย บฮัว ฯฒฯ เฌตยน-โยย่ว ออน-เหลาะ.  นว้าย หญตย่ง ออน-เหลาะ ไมว้ มย่าย
หาย เตว้า ไฮย่ เฒาะ ตฒุก๊ ธว้วด.

ลตกา 12:9 มปย่า หาย เตว้า ไมว้ ตอง หฒวฮัง เหญตฒั่ยม เยตย, เยตย, ปว้าม เมตฒั่ยน เญย ตอน, เยตยม ทอน-ฮตย่ง
เญย ฟอน-เมตฒั่ยน เญย หฑะเฮมตยน ไมว้ เหญตฒั่ยม วฮันั้ว เตว้า อก๊ะ.

มฮัดทาย 10:30 เลตฒั่ยม เมย่ย บฮัว เญย บะเปยย ฒตว้ง ซว้าว เหฑย่ง หมตฒั่ อก๊ะ.
ออสะยา 54:10 ไมว้ กฒุก๊น ตว้ม บง หฒฒุ เฒาะ ฆอย, ฟอนั้ว-บง หฒฒุ ดฮัฒั่น ตฒ์ง, เยตย ออ๋อย เหยตยด ลอลว เหฒตยบ

ฒฮัวะ เญย ฮนฮันั้ม เมย่ย,  ไมว้ ปตอ๋ง ดก๊อด. เยตย แลฒ์ง แปว้ง ออน เญย แหงย่ง หวย่า เหยตยด ลอ ลว ไมว้ เลย่ย
ฆอย เมย่ย.” นว้าย เซ เฒตนั้ยว, ตว้ง คว้อ-เลตฒั่ยน เมย่ย วฮันั้ว เตว้า, กก๊อง เญย หวย่า.



มฮัดทาย 11:28-30 “เมย่ย บฮัว หาย เตว้า โคว้ว ฮนฮันั้ง เหญตย กะนว้าย เฮนตนั้ย,  กฒุก๊น ตว้าย เยตย นว้าย.  เยตย
ออ๋อย ปฒุน เมย่ย บฮัว ฮอด ขวน. 29 เฒาะ เยตย เญย เดตตี๋ยง-กฒ์า กฒ์า เจตกิ๊ยน, หฒวด เยตย เญย หญตย่ง,
เหวย่ย หฒฒุ เยตย เฮญตนั้ยว สย่วน, ฮย่อ นย่อ, เมย่ย บฮัว ฯฒฯ ตฒุก๊ แปว้ง ออน. 30 เหวย่ย หฒฒุ เยตย ปฒุน เมย่ย
บฮัว วฮันั้ว นอม เดตตี๋ยง-กฒ์า คตย่ กฒ์า เญย. เยตย ปฒุน เมย่ย บฮัว เหญตย เญย กะนว้าย หยย่า เฮง.”

ซาโลมอน เญย ฑตง 2:10 เยตย ฮนฮันั้ม เญย ตอน กก๊อง บฮัตี๋ว เยตย, เยตย ฮนฮันั้ม เญย เซตยะ อย่า, เจตลย ตว้าย
มย่าะ! เยตย ฮนฮันั้ม เญย เซตยะ-เหฑวย่ย, เหธา เยตย มตฒั่ง มย่าะ!

โฮเซยา 2:14,19,20 เหวย่ย นว้าย หมฮัฒั่ง มย่าะ! เยตย ออ๋อย หยฮัวะ นอฒั่น, ตว้อ นอฒั่น เปตยะ เตย่ย-ปตง-ฮวาง กก๊อง
ออน เฮญตนั้ยว เญย หวย่า. 19 เยตย ออ๋อย กก๊อง เฒตฒั่ยง เมย่ย, ปฒุน เมย่ย เหยตยด ลอลว เปอ๋น เยตย เญย เอก๊า.
เยตย ออ๋อย หลย่ง โหฒว หอบ เญย เจก๊า, แปว้ง ฟอม เญย, เหฒตยบ ฒฮัวะ ฮนฮันั้ม เมตฒั่ยน เญย เฮญตนั้ยว
เหธา คว้อ-เลตฒั่ยน เญย เฮญตนั้ยว กก๊อง เฒตฒั่ยง เมย่ย. 20 เยตย ออ๋อย เหฒตยบ ฒฮัวะ เญย กก๊อง เฒตฒั่ยง
เมย่ย. เมย่ย ฯฒฯ ฮอนั้ว ตฒุก๊ เยตย, เฒตนั้ยว. ”

ธว้วด อตยอบ 3:14 ทอน-ฮตย่ง กก๊อง บฮัตี๋ว โมเซ, “เยตย เญย บฮัตี๋ว เหย่ว, เหยตยด ลอลว เฒตฒั่ยง เจตกิ๊ยน วฮันั้ว เตว้า. เมย่ย
ออ๋อย หฒฒุ บฮัตี๋ว นอฒั่น บฮัว, ‘บฮัตี๋ว เหย่ว เหยตยด ลอลว เฒตฒั่ยง เจตกิ๊ยน วฮันั้ว เตว้า พว้าย เยตย ตว้าย ลฒ์อ เมย่ย บฮัว.’”

โฮเซยา 13:4 “เยตยม อตยอบ ธว้วด ตว้าย เยตย เซ เฒตนั้ยว, เมย่ย บฮัว เญย ทอน-ฮตย่ง. ธว้วด ลอลว เยตย, เมย่ย บฮัว
ไมว้ ฮอนั้ว กฮันั้น เตว้า ทอน-ฮตย่ง. ธว้วด ลอลว เยตย หยย่า ไมว้ มย่าย กฮันั้น เตว้า เหฌตยว เฒตนั้ยว.

โยฮฮัน 15:14 สต กก๊อง เมย่ย บฮัว เอย เจตกิ๊ยน เยตย บฮัตี๋ว เญย หวย่า โหฒว, เมย่ย บฮัว ฯฒฯ โหฒว เยตย เญย
กอ๋อ-โยฒ์ว อก๊ะ.

โยฮฮัน 14:6 เยซต เตา, “เยตย เซ ตว้ง มตฒั่ง หฒฮัฒั่ง เตตตี๋ย วฮันั้ว ตอนั้ว เจก๊า, หยย่า ตว้ง เฒตยน เลฒ์ย, หยย่า ตว้ง เฒตฒั่ยง
แหมย่ง. ธว้วด ลอลว เขา เยตย, ไมว้ มย่าย หาย เตว้า ไฮย่ มตฒั่ง ตฒุก๊ เถา หฒฮัฒั่ง เตตตี๋ย วฮันั้ว.

หลย่าว ยย่าง 3:20 หมฮัฒั่ง มย่าะ! เยตย โซว้ว เจตกิ๊ยน แกว้ง ดย่าง แงว้ง แกว้ง. หาย เตว้า ไฮฒ์ เยตย เญย เฉตย หยย่า
คอย แกว้ง เยตย ฯฒฯ เปตยะ มตฒั่ง เหธา นอฒั่น หญฮัฒั่น หฮนาง, นอฒั่น หยย่า เหธา เยตย หญฮัฒั่น หฮนาง.
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