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เอเฟโซ 2:2 วววั้ว หฒวฒั่น เมม่ย บวว ขขูง กวน ปป้าม เกน เออ๊าะ ไหม่ เญย หฒะเออ๋ย ฮนววั้ง. เมม่ย บวว หมววง กกอ๊น 
ดอ๊าม-ลขูม่ง วววั้ว เตป้า, ตป้ง ออวั้ หฒวฒั่น เยอยม ไมป้ หมววง ททิน-ฮขูม่ง เญย หวม่า วววั้ว เตอ๋ย เมอฒั่ยน เญย เฮญอวั้ยว 
โหฒว กง วววั้ว เตป้า เมอวั้ยน.

มวดทาย 6:10 โทป้ ปกน เมม่ย โหฒว เฒอวั้ยว กกอ๊น เมอฒั่ยน เญย ฮนอย เถา. โทป้ ปกน เยอยม นป้าย ปป้าม เกน 
หญขูม่งๆ เอย เมม่ย เญย เออ๋ย ธป้วด ตป้าย, ฮนววั้ง เยอยม ททิน-ตป้อง หญขูม่งๆ เอย เมม่ย เญย เออ๋ย ธป้วด ตป้าย 
นอ.

ลขูกา 22:42 นทิฒั่น กอ๊อง, “อา เตอย อป้า! สอ กอ๊อง เอย เตอย เญย เออ๋ย นอ, โทป้ เฒาะ ฆอย เยอย ออ๋อย หฒก 
ฮบ นป้าย นอม ฒป้าน. มปม่า ไมป้ ตขูอ๋ง เอย เยอย เญย เออ๋ย. ออ๋อย หฒก เอย เตอย กววั้น เญย เออ๋ย ฮนววั้ง.”

โยฮวน 16:7-9 มปม่า เยอย กอ๊อง เฒอยน บวบั๋ว เมม่ย บวว, เยอย หฑวน มอฒั่ง เซ เหวม่ย ปกน เมม่ย บวว เกป้า ตกอ๊ หลง. 
สอ กอ๊อง เยอย ไมป้ หฑวน, เถง เมอฒั่ยน วววั้ว เตป้า ไมป้ ตป้าย ลล์อ เมม่ย บวว. เยอย หฑวน มอฒั่ง, เยอย ฯฒฯ พป้าย 
นทิฒั่น ตป้าย ลล์อ เมม่ย บวว. 8 “เถง เมอฒั่ยน วววั้ว เตป้า ตป้าย วววั้ว หฒวฒั่น, นทิฒั่น ออ๋อย ปทิบั๋ว เมม่ง ปกน ปป้าม เมอฒั่ยน ฮทิวั้ว
ตกอ๊ นทิฒั่น บวว ตม่อง เถา ฒกล์ย เญย เจอ๊า, เถา โหฒว หอบ เญย เจอ๊า, แออ๋ง เถา เซอวั้ยม ฒกล์ย เญย เจอ๊า. 9 
เถา ฒกล์ย เญย เจอ๊า, หลาย นทิฒั่น บวว ไมป้ เสอยน เขา เยอย.

2 ททิโมไท 2:10 ฮนววั้ง หนม่าย เยอย เหวม่ย ททิน-ฮขูม่ง กทิกิ๊น ตป้าย เญย เมอฒั่ยน เตอกิ๊ย หญขูม่งๆ, เหวม่ย ปกน นทิฒั่น บวว 
เขา กอตขูม่ เยซขู ตกอ๊ เหฌอยว หยม่า ตกอ๊ เหยอยด ลทิลว เญย ฌวง-หลม่าง.

โลมา 15:20,21 เยอย เหลอยบ ตอฒั่ง เฮญอวั้ยว ขขูง ออ๋อย มอฒั่ง เมอฒั่ยน ไมป้ ไฮล์ เจอบั๋ย กอตขูม่ เญย บวบั๋ว วววั้ว เตอ๋ย ตอ๋อง 
ฒกม่น คขูป้ เฝอยน ฮนววั้ง. เยอย ไมป้ ออ๋อย โตป้ว เมอฒั่ยน หฒววง เจอกิ๊ยน ธา ฯฒฯ มอฒั่ง ปวฒั่ง วววั้ว กอ๊ม เปยอ๊า. 21 ฮนววั้ง 
กอง-โซว กอ๊อง นอ, “ตป้ง ไมป้ ตกอ๊ เมอฒั่ยน บวบั๋ว เจอบั๋ย นทิฒั่น เญย เจอ๊า-โหลม่ว วววั้ว เตอ๋ย ออ๋อย ตกอ๊ ปววด. ไมป้ ไฮล์ เจอบั๋ย 
เญย เมอฒั่ยน หยม่า ออ๋อย เมม่ง แปะ.”

กง-โฒม่ 2:36,37 “ฮนววั้ง หนม่าย, อทิสะลาเอน เญย หฒววง เมอฒั่ยน ออ๋อย หฒก ฮทิวั้ว ตอฒั่ง, ตป้ง เมม่ย บวว ตอง 
เหฒอยบ หฑวฒั่ง จอ๋า นป้าย เตป้า เยซขู, ททิน-ฮขูม่ง ออน โหฒว เฒอวั้ยว หยม่า โหฒว กอตขูม่.” 37 หฒววง เมอฒั่ยน 
ไฮล์ ลทิลว นป้าย เตอ๋ย หวม่า, ฯฒฯ ไฮล์ เฮญอวั้ยว มกน ไหม่, ฮนววั้ง กะนป้าย ปอ๊ะ เจอกิ๊ยน บะฑทิว นอ. นทิฒั่น บวว 
หนม่าย กอ๋า ปอเต เหธา เหยอยด ฒขูป้ง กง-โฒม่, “กอ๋อ-โยล์ว อป้า! เยอย บวว ออ๋อย หฒก ฮนววั้ง หาย นอ 



โหฒว?”
ฮทิบลขู 4:2 เยอย บวว ไฮล์ ลทิลว คขูป้ เฝอยน ฮนววั้ง นทิฒั่น บวว ไฮล์ นอ. มปม่า นทิฒั่น บวว ไฮล์ ลทิลว เญย คขูป้ เฝอยน ไมป้ เถง 

หาย หญขูม่ง นทิฒั่น บวว, เหวม่ย หฒก ไฮล์ ลทิลว นทิฒั่น บวว หยม่า ไมป้ เสอยน.
เยเลมอ 24:7 เยอย ออ๋อย ปกน นทิฒั่น บวว มม่าย เฮญอวั้ยว ฮทิวั้ว ตกอ๊ เยอย เซ เฒอวั้ยว. นทิฒั่น บวว ฯฒฯ โหฒว เยอย เญย

แปะ ฝอง, เยอย หยม่า โหฒว นทิฒั่น บวว เญย ททิน-ฮขูม่ง, เหวม่ย หฒก นทิฒั่น บวว ออ๋อย ปววกิ๊ง เฮญอวั้ยว หฑวน 
ตป้าย ลล์อ เยอย.”

กง-โฒม่ 16:14 มม่าย เตป้า ททิยาททิลา ฒอฒั่ง เญย มเซอยะ ตอน, บวบั๋ว เหม่ว ลทิเดอย. นทิฒั่น เญย กง เซ หมม่าย เซป้ด
หลววะ เญย เดอย-ฒก. ลทิเดอย เซ หฒวฒั่ง ททิน-ฮขูม่ง เญย เมอฒั่ยน. เฒอวั้ยว หยม่า ปกน นทิฒั่น เญย เฮญอวั้ยว ฆอย, 
ฮนววั้ม ตกอ๊ ทง เปาโล กอ๊อง เญย หวม่า.

มวดทาย 13:14,15 นทิฒั่น บวว ตอ๋อย-ตทิฒั่ว เหฑม่ง อทิสะยา โตม่ว เญย หวม่า. นทิฒั่น กอ๊อง, ‘เมม่ย บวว ดม่ง หาย หม
ววง, เมม่ย บวว ไมป้ ไฮม่ เปอยะ เฮญอวั้ยว, ดม่ง หาย หมวฒั่ง, หยม่า ไมป้ ไมป้ เมม่ง แปะ. 15 เหวม่ย หฒก นป้าย เตอ๋ย 
แปะ ฝอง เญย เฮญอวั้ยว ฑด, นทิฒั่น บวว ฒด เจอกิ๊ยน มนม่อม คป้วด หยม่า ฌทิบ เจอกิ๊ยน มฒอง. ไมป้ เฒย แออ๊ะ, 
นทิฒั่น บวว เญย มฒอง ไฮม่ หมวฒั่ง ตกอ๊ ปววด, มนม่อม ไฮม่ หมววง ตกอ๊ ไฮล์, เฮญอวั้ยว หยม่า ไฮม่ เมม่ง แปะ, ฯฒฯ ฮ
วทิน หฑวน ตป้าย ปกน เยอย หฒม่อ หลง นทิฒั่น บวว.’

อทิสะยา 6:9,10 นทิฒั่น กอ๊อง บวบั๋ว เยอย, “ออ๋อย หฒก มอฒั่ง บวบั๋ว นป้าย เตอ๋ย แปะ ฝอง, “‘เมม่ย บวว หมววง ลทิลว แออ๋ง 
หมววง, หยม่า ไมป้ เปอยะ เฮญอวั้ยว. เมม่ย บวว หมวฒั่ง ลทิลว แออ๋ง หมวฒั่ง, หยม่า หมวฒั่ง ไมป้ ปววด. 10 ปกน นป้าย เตอ๋ย
เมอฒั่ยน เญย เฮญอวั้ยว มล์อง, ปกน นทิฒั่น บวว เญย มนม่อม เหฒอยด, หยม่า ปกน นทิฒั่น บวว เญย มฒอง บวกิ๊ว. 
เหฑอย นทิฒั่น บวว เญย มฒอง หมวฒั่ง ตกอ๊ ปววด, นทิฒั่น บวว เญย มนม่อม หมววง ตกอ๊ ไฮล์, นทิฒั่น บวว เญย เฮญอวั้ยว 
หยม่า ไฮม่ เมม่ง แปะ, ฯฒฯ หฑวน ตป้าย ตกอ๊ หฒม่อ หลง.’”

มาโค 4:11,12 เยซขู เตา, “ททิน-ฮขูม่ง โหฒว เฒอวั้ยว กกอ๊น เมอฒั่ยน วววั้ว เตอ๋ย เกม เจอกิ๊ยน เญย สอฒั่ ททิน-ฮขูม่ง ปกน 
เมม่ย บวว ฮทิวั้ว หมอฒั่ ออ๊ะ. มปม่า กะเหญอฒั่ย เญย เมอฒั่ยน ขขูง ไฮล์ นป้าย เตอ๋ย เหยอยด ฒขูป้ง สอฒั่ เปอ๋น หวม่า-เปอ๊ย 
ฮนววั้ง. 12 เหวม่ย นป้าย, ‘นทิฒั่น บวว ดม่ง หาย หมวฒั่ง หยม่า หมวฒั่ง ไมป้ ปววด, ดม่ง หาย หมววง หยม่า หมววง ไมป้ 
เปอยะ เฮญอวั้ยว. สอ กอ๊อง นทิฒั่น บวว เมม่ง แปะ นอ, เหฑอย นทิฒั่น บวว ไฮม่ กอ๊อย เฮญอวั้ยว ลล์อ ททิน-ฮขูม่ง. ททิน-ฮขูม่ง 
ฯฒฯ กววฒั่ง นทิฒั่น บวว เญย ฒกล์ย.’”

โยฮวน 12:39,40 เหวม่ย นป้าย นทิฒั่น บวว ไมป้ ไฮม่ เสอยน. เหวม่ย หฒก อทิสะยา แออ๋ง กอ๊อง, 40 “ททิน-ฮขูม่ง ปกน นทิฒั่น 
บวว เญย มฒอง แมม่ง, หยม่า ปกน นทิฒั่น บวว เญย เฮญอวั้ยว แหงม่ง. เหฑอย นทิฒั่น บวว เญย มฒอง ไฮม่ หมวฒั่ง ตกอ๊ 



ปววด, นทิฒั่น บวว เญย เฮญอวั้ยว หยม่า ไฮม่ เมม่ง แปะ ฯฒฯ ฮวทิน หฑวน ตป้าย ปกน เยอย หฒม่อ หลง นทิฒั่น 
บวว.”

โลมา 11:7,8 วววั้ว หญขูม่ง ฮนววั้ง หาย นอ? อทิสะลาเอน เมอฒั่ยน ลล์อ เญย, นทิฒั่น บวว ลล์อ ไมป้ ปววด. มปม่า ตป้ง 
ททิน-ฮขูม่ง กทิกิ๊น ตป้าย โหฒะ เญย วววั้ว เตอ๋ย ลล์อ ตกอ๊ ปววด. เหฒม่ง เหฌอฒั่ย วววั้ว เตอ๋ย เฮญอวั้ยว แหงม่ง หมอฒั่ ออ๊ะ. 8 
ฮนววั้ง กอง-โซว เฟอวั้ย เจอกิ๊ยน กอ๊อง นอ,

“ททิน-ฮขูม่ง หยม่า ปกน นทิฒั่น บวว เญย เฮญอวั้ยว มล์อง หมอฒั่ ออ๊ะ. เถา ออวั้ จอ๋า ฮนอย ปกน นทิฒั่น บวว เญย มฒอง หมวฒั่ง 
ไมป้ ปววด, มนม่อม หยม่า หมววง ไมป้ ไฮล์.”

2 เทสะโลนทิกา 2:10,11 นทิฒั่น หยม่า ออ๋อย หลม่ง หญขูม่งๆ กขูอ๊ ไกวอ๋ เญย เออ๊าะ หฒะเออ๋ย ดวกิ๊ว ออ๋อย หฒก เห
มอยด เญย เมอฒั่ยน. นทิฒั่น บวว หฒก เหมอยด เหวม่ย หฒก นทิฒั่น บวว ไมป้ ฮนววั้ม เฒอยน เลล์ย ฯฒฯ ไมป้ ตกอ๊ 
เหฌอยว. 11 เหวม่ย นป้าย ททิน-ฮขูม่ง ปกน นทิฒั่น บวว หฒก ดวกิ๊ว เมอฒั่ยน โหฒว ตม่อง เญย ชะ กกอ๊น เจอกิ๊ยน, ดวกิ๊ว 
นทิฒั่น บวว เสอยน จอ๊า เญย.

มวดทาย 13:18-23 “วววั้ว หญขูม่ง, เมม่ย บวว หมววง กอ๋า, ฮล์า ญทิม เญย หวม่า-เปอ๊ย ฮนววั้ง หาย นอ. 19 ฮล์า ดอ๊
อด เจอ๊า วววั้ว เตอ๋ย ญทิม เซ ฮนววั้ง เมอฒั่ยน ไฮล์ ททิน-ฮขูม่ง โหฒว เฒอวั้ยว กกอ๊น เมอฒั่ยน เญย คขูป้ เฝอยน มปม่า ไมป้ 
เมม่ง แปะ. เยอยม นทิฒั่น บวว เญย เฮญอวั้ยว วววั้ว เตอ๋ย คขูป้ เฝอยน, ฮยววง เออ๊าะ วววั้ว เตป้า ตป้าย ธป้าง ธป้วด หมอฒั่ 
ออ๊ะ. 20 ฮล์า ดอ๊อด หละเปยอ๊ย-หลม่ม, เปอ๊ย เมอฒั่ยน เยอวั้ยด ไฮล์ คขูป้ เฝอยน ฯฒฯ อะเฮนป้ย ฒทิบ. 21 มปม่า เซ 
ฮนววั้ง คขูป้ เฝอยน เหฌอฒั่ย ฑขูม่ง ไมป้ โด, เสอยน ไมป้ เลม่า. หลาย คขูป้ เฝอยน ปวววั้ง หฒก สอฒั่ ไฟ หฒก เมอฒั่ยน โหฒว 
โตะ, นทิฒั่น บวว ฯฒฯ ธป้วด หมอฒั่ ออ๊ะ. 22 ฮล์า ดอ๊อด หฒก ฌทิวั้ม-หลม่ม วววั้ว เตอ๋ย ญทิม, เปอ๊ย เมอฒั่ยน ไฮล์ คขูป้ 
เฝอยน. มปม่า หลาย ขวน เฮญอวั้ยว เญย สอฒั่ ไฟ หลาย ฮนววั้ม ฒทิฒั่น ญม่าน บยล์อง เจอกิ๊ยน คขูป้ เฝอยน, ญทิม 
ฯฒฯ ไมป้ ไฮม่ เจป้า ออ๊ะ. 23 ฮล์า ดอ๊อด เดา-หลง เญย ญทิม, เซ ฮนววั้ง เมอฒั่ยน ไฮล์ คขูป้ เฝอยน หยม่า เปอยะ 
เฮญอวั้ยว, นป้าย เตอ๋ย ญทิม ฯฒฯ เฒอฒั่ยง ตกอ๊ กทิกิ๊ด. มม่าย เตอ๋ย เหยอยด โกอ๊ว ตกอ๊ เหยอยด แปอ๊ะ โกอ๊ว, มม่าย เตอ๋ย 
ตกอ๊ หลววะ เหฒอยบ โกอ๊ว, มม่าย เตอ๋ย ตกอ๊ ฟม่า เหฒอยบ โกอ๊ว.”

2 โคลทินโท 3:15,16 เถา ออวั้ ฮนอย นทิฒั่น บวว หาย หฒวฒั่น โตะ โมเซ เญย เลล์ย-หลวด, เซ ฮนววั้ง วววั้ว ควป้าย 
เดอย หธม่อ ปววง เจอกิ๊ยน เฮญอวั้ยว นอ. 16 มปม่า หาย เตป้า ฮวทิน ตป้าย ลล์อ เฒอวั้ยว, วววั้ว ควป้าย เดอย เฒาะ 
ฆอย หมอฒั่ ออ๊ะ.

อทิสะยา 30:28 นทิฒั่น เญย เฉอย ธป้วด ตป้าย ฮนววั้ง ววม ปววกิ๊ง โมม่ว เหยอยม เจอกิ๊ยน ฝาว เถา จาง. นทิฒั่น ออ๋อย 
หลม่ง หฒก เหมอยด เญย เจอ๊า ลม่อ หมม่าน กวกิ๊วะ, หยม่า เฒาะ ฮวฒั่น โคป้ว ฟวบ เมอฒั่ยน เญย ฑกม่ย, ฯฒฯ ตป้อ 



นทิฒั่น บวว มอฒั่ง ตม่อง เจอ๊า.
โฮเซยา 11:3-7 มปม่า เซ ตป้ง เยอย หฌาว เอฟาอทิม ยวฒั่ง เจอ๊า, เยอย หลม่ง เยอย เญย ปวลว ฮลป้อบ เจอกิ๊ยน นทิฒั่น 

บวว, นทิฒั่น บวว หยม่า ไมป้ ฮทิวั้ว ตกอ๊ เซ เยอย หฒม่อ นทิฒั่น บวว หลง. 4 เยอย หลม่ง คป้อ-เลอฒั่ยน เมอฒั่ยน เญย เฮญอวั้ยว
โหฒว ฮลาง เคน นทิฒั่น บวว, หยม่า หลม่ง ฮนววั้ม เมอฒั่ยน เญย เฮญอวั้ยว โหฒว โคว โคว เจอกิ๊ยน นทิฒั่น บวว. 
เยอย ปกน นทิฒั่น บวว เญย เดอบั๋ยง-กล์า เฮง เหฌอฒั่ย, หยม่า โดอ๊ะ เหฌอฒั่ย หวกย นทิฒั่น บวว. 5 นทิฒั่น บวว ออ๋อย หฒก 
หฑวน ออยทิบ เตม่ย-ปขูง, อวดซอเลอย ตกอ๊ กกอ๊น นทิฒั่น บวว, หลาย นทิฒั่น บวว ไมป้ คววั้ง หฑวน ตป้าย ลล์อ เยอย. 6 
เมอฒั่ยน ออ๋อย หลม่ง หฑก ดอ๊าว เยอยม นทิฒั่น บวว เญย ฒอฒั่ง เบอ๊าะ จอ๋า, ปม่าย หวม่าย นทิฒั่น บวว เญย ฒอฒั่ง เญย 
แกป้ง ซอน, หยม่า หลาย นทิฒั่น บวว ธม่าง ลม่าง ตอ๊า เญย หฒะเออ๋ย ปกน นทิฒั่น บวว หฒก เหมอยด. 7 เยอย เญย
แปะ ฝอง ขขูง มม่าย เฮญอวั้ยว ออ๋อย เลม่ย ฆอย เยอย, นทิฒั่น บวว ฯฒฯ หฒก ตอฒั่ง เหฒอยง ออ๋อย หฒก กล์า เดอบั๋
ยง-กล์า, หยม่า ไมป้ มม่าย หาย เตป้า ไฮม่ เถง นทิฒั่น บวว เฒาะ ฆอย.

กง-โฒม่ 26:18 เยอย พป้าย เมม่ย มอฒั่ง ปกน นทิฒั่น บวว ไฮม่ หมวฒั่ง ตกอ๊ ปววด, ปกน เยอยม หฮมววง เญย เมอฒั่ยน ไฮม่ 
ธป้วด ตป้าย เยอยม ฌวง, หยม่า เยอยม ซาตาน เญย ปวลว-เดอกิ๊ย ธป้วด ตป้าย ลล์อ ททิน-ฮขูม่ง. นทิฒั่น บวว ฯฒฯ ตกอ๊ 
ฒกล์ย กววฒั่ง ลทิลว, หยม่า ตกอ๊ เหธา เหวม่ย เสอยน เยอย เปอ๋น ธอง-เหฑม่ง เมอฒั่ยน วววั้ว เตอ๋ย, มม่าย นทิฒั่น บวว เญย 
ปม่วน.’

2 ททิโมไท 2:24-26 เฒอวั้ยว เญย โปว ไมป้ หอบ หฒก แฑง จอ๋า. ตอ๋าว หฑวน ออ๋อย หฒก โหฒว หลง ปกน 
หฒววง เมอฒั่ยน, ออ๋อย หฒก หฌาว หลง หยม่า มม่าย หนม่อย. 25 ออ๋อย หฒก หลม่ง สม่วน เฮญอวั้ยว ขวทิน 
เหธา นทิฒั่น ตอ๋อย-เตก วววั้ว เตอ๋ย เมอฒั่ยน. เหฑอย ททิน-ฮขูม่ง ออ๋อย ปกน นทิฒั่น บวว มม่าย ฉวง กอ๊อย เฮญอวั้ยว, ฮทิวั้ว ตกอ๊ 
เฒอยน เลล์ย มเปย. 26 ฮนววั้ง หนม่าย นทิฒั่น บวว ไฮม่ ฑวง ตป้าย ฯฒฯ เปยอ๋า ดกอ๊ด เมอวั้ยน เญย ฮขูม่ง เญย โขว, 
ตป้ง ฮลบ นทิฒั่น บวว, ออ๊าบ นทิฒั่น บวว เอย นทิฒั่น เญย หฒะเออ๋ย โหฒว.

หลม่าว ยม่าง 3:17-19 เมม่ย กอ๊อง, “เยอย ปกอ๊ด ฒม่อย, หญขูม่งๆ มม่าย ฑม่อย, ไมป้ เฉอยม หฒก หาย หญขูม่ง ออ๊ะ.” 
มปม่า เมม่ย ไมป้ ฮทิวั้ว ตกอ๊ เมม่ย ดม่ง หาย โคป้ว, ดม่ง หาย คป้อ-เลอฒั่ยน, จม่ม ไหม่, มฒอง บวกิ๊ว, ฌวง ซทิน ธอวั้ ลอวั้ เญย 
เยอยม. 18 เยอย ขวทิน เมม่ย มล์าย เยอย หลม่ง โลม่ว โตล์ว สทิน ตป้าย เญย เฒอยน เจอยม เหวม่ย ปกน เมม่ย ปกอ๊ด 
ฒม่อย. หยม่า มล์าย ลกย-โหว-แปะ ฒก เจอกิ๊ยน ปกน เมม่ย ไมป้ ไญป้, ไมป้ หฒก แลม่ง แกอ๊ง เญย เยอยม. หยม่า 
ออ๋อย หฒก เถง เยอย มล์าย เดอย ฑป้าด เมม่ย เญย มฒอง เหวม่ย ปกน เมม่ย ไฮม่ หมวฒั่ง ตกอ๊ ปววด. 19 ‘ตะฟม่าน 
เยอย ฮนววั้ม เญย เมอฒั่ยน, เยอย กอ๊อง-เหม หยม่า เบอ๊าะ หฌาว. ฮนววั้ง หนม่าย, เมม่ย ออ๋อย หฒก จอม ตป้าย 
กอ๊อย เฮญอวั้ยว กววฒั่ง เมม่ย เญย ฒกล์ย.



2 โคลทินโท 7:10 เหวม่ย หฒก เมอฒั่ยน เอย ททิน-ฮขูม่ง เญย เออ๋ย เฑม่า, นป้าย หญขูม่ง เฑม่า ไฮม่ ปกน เมอฒั่ยน กอ๊อย 
เฮญอวั้ยว, ฯฒฯ ตกอ๊ เหฌอยว. ฮนววั้ง หนม่าย เมอฒั่ยน ฯฒฯ ไมป้ ฮนววั้ม-หฑวน. มปม่า เอย ปป้าม เมอฒั่ยน เญย 
หฒะเออ๋ย เฑม่า นอ, ขขูง ปกน เมอฒั่ยน หฒก ไตม่ ฮนววั้ง.

1 ฮขูม่ง โตป้ว 18:37 โทป้ เมม่ย เตา เยอย. โอ เฒอวั้ยว อป้า! โทป้ เตา เยอย เหวม่ย ปกน นป้าย เตอ๋ย เมอฒั่ยน ฮทิวั้ว ตกอ๊ เมม่ย,
เฒอวั้ยว, เซ ททิน-ฮขูม่ง. เมม่ย หยม่า ปกน นทิฒั่น บวว กอ๊อย เฮญอวั้ยว หฑวน ตป้าย.”

2 โคลทินโท 4:4 นทิฒั่น บวว ไมป้ เสอยน เหวม่ย หฒก กกอ๊น ปป้าม เกน วววั้ว เตป้า เมอวั้ยน เญย ฮขูม่ง, ซาตาน, ปกน นทิฒั่น 
บวว เญย เฮญอวั้ยว หฮมววง, ไมป้ เมม่ง แปะ. นทิฒั่น แฆะ เจอกิ๊ยน ไมป้ ปกน คขูป้ เฝอยน เญย ฌวง หฒทิว นทิฒั่น บวว. 
นป้าย คขูป้ เฝอยน เซ กอ๊อง กอตขูม่, ตป้ง ฒวววั้ง ททิน-ฮขูม่ง วววั้ว เตป้า, เญย ฌวง-หลม่าง.

ลขูกา 8:11-15 “นป้าย ตทิวั้ว หวม่า-เปอ๊ย เญย เออ๋ย เลล์ย เซ ฮนววั้ง นป้าย. วววั้ว เตอ๋ย ญทิม เซ ททิน-ฮขูม่ง เญย คขูป้ 
เฝอยน. 12 ดอ๊อด หฒก เจอ๊า วววั้ว เตอ๋ย ญทิม เปอ๊ย เมอฒั่ยน หมววง ไฮล์ ททิน-ฮขูม่ง เญย คขูป้ เฝอยน. มปม่า เมอวั้ยน 
เญย ฮขูม่ง ตป้าย ธป้าง ธป้วด เยอยม เฮญอวั้ยว วววั้ว เตอ๋ย คขูป้ เฝอยน, ปกน นทิฒั่น บวว ไมป้ ไฮม่ เสอยน ฯฒฯ ไมป้ ตกอ๊ 
เหฌอยว. 13 ดอ๊อด หฒก หละเปยอ๊ย-เดา วววั้ว เตอ๋ย ญทิม เปอ๊ย เมอฒั่ยน หมววง ไฮล์ คขูป้ เฝอยน ฯฒฯ อะเฮนป้ย 
ฒทิบ. มปม่า เซ ฮนววั้ง คขูป้ เฝอยน เหฌอฒั่ย ฑขูม่ง ไมป้ โด. เสอยน ไมป้ เลม่า, ปวววั้ง หฒก เสย เฮญอวั้ยว เญย สอฒั่ ฯฒฯ
ธป้วด หมอฒั่ ออ๊ะ. 14 ดอ๊อด หฒก ฌทิวั้ม-หลม่ม วววั้ว เตอ๋ย ญทิม เปอ๊ย เมอฒั่ยน หมววง ไฮล์ คขูป้ เฝอยน. โหฒว เกา, 
หลาย เสย หฒวฒั่ง ขวน เฮญอวั้ยว เญย สอฒั่, ไฟ หลาย ฮนววั้ม ฒทิฒั่น ญม่าน, ไฟ ปป้าม เกน เญย เฌอยน-
โยม่ว ดวกิ๊ว นทิฒั่น บวว, นป้าย เตอ๋ย สอฒั่ บยล์อง เจอกิ๊ยน นทิฒั่น บวว หธอง ตป้าย ฮนววั้ง ไมป้ ไฮม่ เจป้า เญย ญทิม นอ. 15 ดอ๊
อด หฒก เดา-หลง วววั้ว เตอ๋ย ญทิม เปอ๊ย เมอฒั่ยน ไฮล์ ททิน-ฮขูม่ง เญย คขูป้ เฝอยน, หลม่ง เฮญอวั้ยว เหฒอยบ ฒววะ 
เญย เสอยน, หยม่า หลม่ง หนม่อย เอย เจอกิ๊ยน โหฒว, หธอง ตป้าย ฮนววั้ง นป้าย เตอ๋ย ญทิม นอ, เฒอฒั่ยง ตกอ๊ กทิกิ๊ด.

กง-โฒม่ 15:11 ไมป้ เฒล์ย ฮนววั้ง หนม่าย เหลาะ. บวว เสอยน บวว ตกอ๊ เหฌอยว เซ เหวม่ย เฒอวั้ยว เยซขู เญย เอน 
ฮนววั้ง นทิฒั่น บวว นอ.”

โลมา 8:13 สอ กอ๊อง เมม่ย บวว เอย ปป้าม เมอฒั่ยน เญย เฮญอวั้ยว หวฒั่น โหฒว, ออ๋อย หฒก ไตม่ ออ๊ะ. มปม่า สอ กอ๊อง
หลม่ง สอง ลอฒั่ง เหมอยด เหฑม่ง ซทิน หฒวฒั่ง โหฒว เญย ฒกล์ย, เมม่ย บวว ฯฒฯ ตกอ๊ เฒอฒั่ยง เจอกิ๊ยน.
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