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Kayëte ndënkwëryënkw mba
San

Wade yehëhna hnë iŋi kayëte
Ale herëk iŋi kayëte ŋa tufëhnana ɓare

namu cery sali ŋa ntehnëk Afaƴik San herëk.
Kerëk yëbëlan bëhn wafëhw imbëɗ gë wahi
do gë bëhn keme (70 gë 100) ga ndëcëk
hnagi Yesu. Kerëhnëkëhni vële hwëtahnëk
do waỹëmpayehnik gë vakaraŋa vakaw̃ary,
ñaɗ ŋaw̃ëtëhni gë ikwëtahn paryi Këris ŋa.
Kerëhnëkëhni soŋe kamënaỹehnëhni do nko
mbëmënkëlëni vëhni do nkoni kahnëndani gë
Yesu Këris. Rac tëfëka ntini g'iña vëỹëntaw̃.
Tëfëka fëna njolaryëni vinahan vinte wok gena
toña do kehani wameh ŋa.
Iŋi kayëte nësëɗ soŋe ɓëmënkël nte rëfëka

kwëhnani vële hw ̃ëtahnëk va gë Yesu Këris, do
gë ɓëmënkël ntëw̃ lëw̃ hni; nke hnë humpen
hna kaɓi W̃ënu ŋa humpen ye. Ge ñaɗëni
ntini rac tëfëkëhni njasëni hnë ikwëɗa iŋahn
hna. Vëỹew̃ Këris va ye vëw̃ër vële yahëtak
Yesu ye Këris ỹa do paryi njijëko hn'imbahn.
Ɓare vële hwëtahnëk va tëfëka kwëhnani nkeya
vutah W̃ën paryi iŋahn hna. Afo mëkëni
këncëtëlehnëni dënt ŋa gë toña ỹa. Ikwëhn
W̃ënu ŋa fëhnëtanëk ŋahnihnëk, kaɓi W̃ënu ŋa
iŋahn ye. Ikwëtahn ye imëk ŋa.
Wëlin wanës wakwëhn nafa hn'iŋi kayëte:

Toña, ɗuniỹa, vutah, iŋahn, humpen, wameh,
akwëɗa, uwám.
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Wëlin gante nke kayëte ka:
W̃ënu ŋa humpen ye (1.1–2.6)
Akwëɗa kasëk (2.7-17)
Vële ỹew̃ëka Këris va gë vutah W̃ën va (2.18–
3.10)

Iŋahnël ntëw̃ lëw̃ fu (3.11-24)
Gante njavëtëɗe Iƴir W̃ën (4.1-6)
W̃ënu ŋa iŋahn ye (4.7-21)
Imëk fu hnë ɗuniỹa li (5.1-21)

Kayëte ndënkwëryënkw nte njëɗahnëk San
1 Kerëhnëryiɗerun soŋe Wanës, wante

yëɗahnëɗ uwám paryi. Ani nkeho koɓëri
hnë wapëgwa hna. Nkwëryëɓun do nuɓun
gë vinkër vidëw̃ fu va dënk, njëkëɓun wapacëk
do ñakëɓun gë wëɓák wadëw̃ fu ŋa. 2 Ha,
uwám rac tufëhnak. Nuɓun, waseɗe walëw̃u
w̃a yeɓun do pëƴaɗerun uwám usër ule yeho
gë Rëm ỹa do ule rufëhnakëfu. 3 Ile hnuɓun
do wëryëɓun ỹa umë ye ile fëƴaɗerun ỹi gante
koɗen mbëmënkëlin hn'ikwëtahn hna, ndanko
fo; do ibëmënkël fu ŋa ibëmënkël gë Rëm ŋa ye
do gë Aju Yesu Këris. 4 Kerëhnëryiɗerun waŋi
soŋe uhnatah fu w̃a padahn.

W̃ënu ŋa humpen ye
5 Wëlin wante pëƴahnëk Yesu Këris, wante

wëryëɓun do fëƴaɗerun ŋa: W̃ënu ŋa
humpen ye do iw̃ëhëryah gena hnë umë.
6 Ge ntehnëɗen gë umë mbëmënkëlinëk do
njasatënden hn'umëhwëry hna, mërëɗen do
diɗenëhna gante nke toña ka. 7 W̃ënu ŋa
humpen hna nke. Ge fuhnë fëna, hnë humpen
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hna njasëɗen, awa mbëmënkëlinëk. Do sat
Yesu Aju ỹa pacënëɗëhëfu wameh ŋa fop.
8 Ge ntehnëɗen kwëhnayilënëhna wameh,
vankaf vantëw̃ fu va dënk rokaɗen do toña
ỹa gena hnë fuhnë. 9 W̃ënu ŋa ahahnëndak do
asatah ye. Ge putayinëk wameh fu ŋa, koɗen
tamahnina umë: tavëhnëɗëhëfu wameh fu ŋa
do pacënëɗëhëfu hnë urumpak hna fop. 10 Ge
ntehnëɗen menilënëhna, aw̃ër liɗenëha W̃ënu
ŋa do wanës wadëw̃u ŋa gena hnë fuhnë.

2
1 Vutah mën hn'ikwëtahn hna,

kerëhnëryiɗëmu waŋi soŋe ahnë antë nti
wameh. Ɓare ge ahnë ntik, kwëhnayinëka
ale hnësëhnëɗëhëfu ɗarël Rëm hna: umë ye
Yesu Këris, asatah a. 2 Umë ye saɗëha soŋe
itavëhn wameh fu ŋa, gena soŋe wadëw̃ fu fo
ɓare fëna wëɓa vëvë ɗuniỹa vi fop.

3 Ge maw ̃ëhninëk vakwëɗa vantëw̃u va,
koɗ pacëfu njëtinëka. 4 Ge ahnë ntehnëk:
«Njëtëɓuha», hara dënënëɗina vakwëɗa
vantëw̃u va, ahnë arac aw̃ër ye, toña ỹa gena
hnë umë. 5 Ɓare ale w ̃aw̃ëk wanës wadëw̃u
ŋa, iŋahn W̃ënu ŋa padëk hnë umë. Koyëna
njëtëɗen gë umë nkeyinëk. 6 Ale hnësëk gë umë
nkeni kwëlëkwël tëfëka kwëhna ankeya nte
kwëhnako umë ŋa.

Akwëɗa kasëk
7 W̃uhnë vële ỹahnëɓu ɗus, gena akwëɗa

kasëk herëhnëɗëmu, akwëɗa cër nte hnuỹarun
koɓëri ŋa ye. Aŋi kwëɗa cër ye wanës wante
rëkërun awëryu ŋa. 8Gë cape ndaw ̃, akwëɗa nte
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herëhnëɗëmu kasëk ye: toña akwëɗa tac hnuyik
hnë Yesu do hnë w ̃uhnë fëna. Ha, umëhwëry
ŋa ƴiŋa njiɗ do humpen paryi ha tëk pët. 9 Ge
ahnë ntehnëk: «Humpen hna nkeɓu», ñew̃ata
aỹëntaw̃u ỹa ale mbankëni hn'ikwëtahn hna,
ahnë arac hnë umëhwëry hna nkok. 10 Ale
ỹahnëka aỹëntaw̃u ỹa hnë humpen hna nkok, do
ñoñ gena hnë umë ile yojëɗ wameh. 11 Ɓare ale
ỹew̃ëka aỹëntaw̃u ỹa hn'umëhwëry hna nkok;
hn'umëhwëry hna njasëɗ, njëtëna hn'ile njiɗ
kaɓi umëhwëry ŋa mëpëndanëka.
12 Vutah mën, kerëhnëɗëmu waŋi, kaɓi wameh

hun ŋa tavëhnirun soŋe uw ̃ac lëw̃u w̃a.
13 Vicër, kerëhnëɗëmu waŋi, kaɓi njëtërunëha

ale yeho koɓëri wapëgwa hna.
Vëjar, kerëhnëɗëmu waŋi kaɓi këfërunëha Sin-

tani.
14 Vutah mën, kerëhnëɗëmu waŋi, kaɓi

njëtërunëha Rëm ỹa.
Warëm, kerëhnëɗëmu waŋi, kaɓi njëtërunëha

ale yeho koɓëri hnë wapëgwa hna.
Vëjar, kerëhnëɗëmu waŋi, kaɓi njaw̃ërun:

wanës W̃ënu ŋa hnë w ̃uhnë ntëɗëk do
këfërunëha Sintani.

Antë aỹahnu ɗuniỹa ỹi
15 Antë aỹahnu ɗuniỹa ỹi ma ile ye ɗuniỹa li.

Ge ahnë ŋahnëk ɗuniỹa ỹi, iŋahn nte w̃atik Rëm
hna gena hn'umë. 16 Wëlin ile ye ɗuniỹa ỹa:
viña vimeh vimbahn ale-wo-le ŋa, iŋahn kwëhn
ile hnuɗe ỹa, do inaỹëna nte w̃atik hnë hnapul
hna. Awa iỹin fop matiɗina Rëm hna, ɗuniỹa
hna matiɗ. 17 Ɗuniỹa ỹa ndëcëɗ do gë fop iña
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meh nte ye hnam ŋa; ɓare ale liɗ ile ñaɗ W̃ënu
ỹa nkoɗ kwëlëkwël.

Vële ỹew̃ëka Këris
18 Vutah mën, wati watëkwa ɗuniỹa ŋa

tëhajëk! Nkwëryërun ga nësëɗe, aỹew̃ Këris
ỹa tëkiɗ; do toña ye, vëỹew̃ vëyaɓah tëkini
do koyëna njëtinëk wapuya ɗuniỹa ŋa tëhajëk.
19 Vëỹew̃ Këris vërac, hnë fuhnë cahnëni,
ɓare vëyelohna vëlëw̃ fu paryi; kaɓi ge vëlëw̃
fu yekënd, gë fuhnë nkontakëndeni. Ɓare
cahnënihëfu soŋe pacahn wëla aryampo hnë
vëhni gelohna alëw̃ fu paryi. 20 Ɓare w̃uhnë,
Afacah a rëhnakuno do njëtërun toña ỹa. 21 Ge
kerëhnëɗëmu, gena kaɓi ƴëtëluhna toña ỹa,
kerëhnëryiɗëmu kaɓi njëtërun do kaɓi njëtërun
fëna wëla uw ̃ër matiɗina gë toña. 22 Mo ye
aw̃ër? Ale wajëk Yesu gena Këris ỹa. Ahnë arac
ye aỹew̃ Këris ỹa: ŋwëỹëkëhni Rëm ỹa gë Aj'a.
23 Fop vële w ̃ëỹëɗëha Ajë va, ŋwëỹëniha Rëm
ỹa fëna. Ale w̃aw̃ëka Ajë ỹa maw ̃ëɗëha Rëm ỹa
fëna.

24 Soŋe hun, kwëtaryin hnë w ̃uhnë ile
wëryërunëho wapëgwa hna. Ge nkorun
hnë ile wëryërun wapëgwa hna, nkontëɗerun
kwëlëkwël w̃uhnë fëna gë Aj'a do gë Rëm
ỹa. 25 Ha, wëli ile ntehnëkëfuno Këris ỹa
njëɗaɗëhëfu: uwám usër. 26 Watac ỹakëndëɓu
herëhnu soŋe vële yëkëlehnëɗ tokanihu va.
27 W̃uhnë ŋanti, wagu wante turëkuno W̃ënu
ŋa soŋe tëhnahnu woryeryërun; awa ɓalëluhna
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aharaŋiwu, kaɓi wagu watac karaŋëɗëhu fop*.
Toña ỹa ye, gena wamër. Soŋe rac ye, diryin le
karaŋëɗëhu ỹa: geryin kwëlëkwël gë umë.

Vutah W̃ën
28 Ha, vutah mën, geryin kwëlëkwël gë Këris

ỹa, pëɓahnëfu itama haryënkw lëw̃u do antë
cëfëhnëfu hnë fac le njijëɗ hna. 29Njëtërun Këris
ỹa catëk; awa tëfëka ayëtu fëna ale-wo-le liɗ ile
satëk ỹa fatah W̃ën ye.

3
1 Ƴëkëryin iŋahn cankaf nte ŋahnëkëfu Rëm

ỹa! Iŋahn dëw̃u ŋa ntik hafo macëndenëfu
vutah vuntëw̃u! Do paryi vutah vuntëw̃u yey-
inëk. Soŋe umë ye ɗuniỹa ỹi ƴëtëlëfuhna, kaɓi
ƴëtëlahna W̃ënu ŋa. 2 W̃uhnë vële ỹaɗëfu ɗus,
tame vutah W̃ën yeyinëk, ɓare ile yeɗen ỹa
tufëhnana ten wapacëk. Ɓare njëtinëk iỹin:
ante tufëhnaɗ ŋa, gë umë mëntëlëɗen, kaɓi
nuɗenëha gante nke ka. 3 Ale-wo-le hwëhnak
ikwëtahn tac hnë umë hna ahnë arac pacënaɗ,
had gante pacëk umë dënk ka. 4 Ale-wo-le
w̃enëka nkwajëk sariya W̃ënu ŋa; ha, wameh
ŋa igwaj sariya ỹa ye. 5Njëtërun, umë tufëhnak
soŋe ntihët wameh ŋa do wameh ŋa gena hnë
umë. 6 Koyëna, ale-wo-le ye kwëlëkwël g'umë
ɓokëɗina nti wameh; ɓare ale-wo-le wok liɗ
nulawohna do ƴëtëlawohna.

* 2:27 2.27 Wagu watac karaŋëɗëhu fop: Vëryampo nahaɗëni
paŋare Iƴir Ipacah iŋa nësëɗ, vëhaw̃ary ntehnëni paŋarewayëɗ
ye do vëhaw̃ary kat paŋare Wanës W ̃ën.
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7 Vutah mën, kwëtëryin hakili antë ahnë
tokawu! Ale liɗ ile satëk ỹa, ahnë arac catëk,
had gante catëk umë ka. 8 Ale wok liɗ wameh
ŋa ahnë arac Sintani hwëhnëka, kaɓi Sintani
aw̃en ye koɓëri hnë wapëgwa hna. Aju W̃ënu
ŋa tufëhnak soŋe mbëvehn vantiyehn Sintani
va. 9 Fop vële ye vutah W̃ën va vëyëɗëhnaɗina
hnë wameh hna, kaɓi vëhni ye hnag W̃ënu ŋa.
Vëhoɗina mbok ntini wameh, kaɓi vutah W̃ën
ye. 10 Wëlin ile hnëmpëndëlehnëkëhni vutah
W̃ën gë vutah Sintani va: Ale-wo-le wok diɗina
ile satëk, ahnë arac gena fatah W̃ën had ale wok
ŋahnëlahna aỹëntaw̃u hnë ikwëtahn hna.

Ŋahnëlin gë vëỹënta fu hnë ikwëtahn hna
11 Wëlin wante wëryërunëho koɓëri hnë

wapëgwa hna: tëfëka ŋahnëlin. 12 Antë ntiyin
had Kaỹe: umë ale kwëhnëko Sintani do
ndaw ̃a aheryu. Soŋe ye ndaw̃ëkawo? Kaɓi
nkeya Kaỹe ŋa meko, ɓare mba aheryu ŋa
catëko.✡ 13 Vëỹënta mën, ge vahnë vëvë ɗuniỹa
vi ñew̃ënihu antë pëmpëhnahnu. 14 Fuhnë
njëtinëk tavinëk icëm iŋa tëkin hnë uwám hna
kaɓi ŋahnëlinëk. Ale wok ŋahnëna vëỹëntaw̃
hnë icëm hna nkok. 15 Ale-wo-le ỹew̃ëka
aỹëntaw̃u ỹa, ahnë arac aryaw ̃ vahnë ye, do
njëtërun wëla aryaw̃ vahnë aryampo kwëhnana
hnë umë uwám usër.

16 Wëlin gante njëtinëk tame iŋahn ŋa: Yesu
Këris njëɗahnëk ntaw̃ary dëw̃u ŋa soŋe lëw̃ fu.
Awa fuhnë fëna tëfëkëfu njëɗahnin walaw̃ary
fu w ̃a soŋe vëỹënta fu va. 17 Ge ahnë kwëhnak
✡ 3:12 3.12: Wapëgwala 4.3-10
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hnapul yaɓah nutënda aỹëntaw̃u ỹa ga kwëhnak
uval do ŋwëỹ ɗemaɗilahna, ahnë arac koɗ bi
ntehn iŋahn W̃ënu ŋa hnë umë nke? 18 Vutah
mën, antë kwëhnaỹin iŋahn gë wanës ma gë
kaca hnëŋah fo, ɓare gë vantiỹa do gë toña.
19 Koyëna njëtëɗen hnë toña hna nkeyinëk, do
haryënkw W̃ënu hna njamënëɗen wasakahn fu
w̃a. 20 Ge sakahn fu ha ntehnëk meninëk,
njëtinëk W̃ënu ŋa hnaỹëk lëbëk wasakahn fu w ̃i
do njëtëk fop.

21 Vëỹahnikmën, ge wasakahn fu w ̃a dehnëna
meninëk, kwëhnaɗen itama padah haryënkw
W̃ën hna. 22 Rëkëɗen nuỹanden fop ile
rëƴëɗenëha ỹa, kaɓi maw ̃ëhnëɗenëha vakwëɗa
vantëw̃u va do ntiɗen ile ñaɗ ỹa. 23 Wëlin le
tëƴëkëfu ntiyin W ̃ënu ŋa: kwëtahnin w̃ac Aju
ỹa Yesu Këris do ŋahnëlin had gante ntehnëkëfu
Këris ka. 24Ale w ̃aw̃ëhnëk vakwëɗa W̃ën va, hnë
W̃ën hna nke do W̃ënu ŋa hnë umë nke. Wëlin
gante njëtëɗen W̃ënu ŋa hnë fuhnë nke: gë Iƴir
nte njëɗakëfu ŋa.

4
Gante njavëtëɗe Iƴir W ̃ën

1 Vëỹahnik mën, antë ahwëtahnuna iƴir
nte-wo-nte, ɓare ƴëkëhnahnëryinëhni soŋe
afëcëtahnu bi W̃ën hna matik iƴir tac; wakila
vëw̃ër vëyaɓah campëni ɗuniỹa li. 2Wëlin gante
njavëtandunëha Iƴir W̃ënu ŋa: iƴir nte-wo-nte
lehnëɗ Yesu Këris njijëko ɗuniỹa li nke ahnë,
iƴir tac W̃ënu hna matik. 3 Ɓare iƴir nte-wo-nte
w̃ëỹëk njavëta Yesu matina hnë W̃ën hna, iƴir
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tac aỹew̃ Këris ỹa ye. Njëtërunëho aỹew̃ arac
njijëɗ do tame tëk tëki ɗuniỹa li.

4 Ɓare w̃uhnë, vutah mën, W̃ënu ŋa
hwëhnëku do mëkërunëhëhni wakila vëw̃ër va;
kaɓi Ale ye hnë w ̃uhnë ỹa lëbëka ale ye hnë vële
kwëhnëk ɗuniỹa vi. 5 Wakila vëw̃ër va, vëhni,
ɗuniỹa ỹi hwëhnëkëhni. Awa gë anësa ɗuniỹa
ŋa nësëɗëni do ɗuniỹa ỹi hnëpaɗëhëhni. 6Ɓare
fuhnë W̃ënu ŋa hwëhnëkëfu. Ale yëtëka W̃ënu
ŋa nëpaɗëhëfu; ale nkok kwëhnëna W ̃ënu ŋa,
ahnë arac nëpaɗilëfuhna. Koyëna koɗen njëtin
ile nke Iƴir toña ỹa do ile nke iƴir wamër ŋa.

W̃ënu ŋa iŋahn ye
7 Vëỹahnik mën, ŋahnëlënëfu, kaɓi iŋahn ŋa

W̃ën hna matik. Ale-wo-le ỹahnëka aỹëntaw̃u
ỹa, ahnë arac fatah W̃ën ye do njëtëka W̃ënu
ŋa. 8 Ale-wo-le wok ŋahnëlëhnihna vëỹëntaw̃
va, ahnë arac ƴëtëlahna W̃ënu ŋa, kaɓi W̃ënu ŋa
iŋahn ye. 9Wëlin gante tufëkëfu W̃ënu ŋa iŋahn
dëw̃u ka: paƴika Aju ryamboli lëw̃u ỹa ɗuniỹa li,
soŋe nuỹahnin uw ̃ám paryi w̃a gë umë. 10Wëlin
ile ye iŋahn ŋa: gena kaɓi fuhnë ỹahninëka
W̃ënu ŋa, ɓare kaɓi umë ỹahnëkëfu. Paryi
ŋahnëkëfu, soŋe rac paƴahnika Aju ɗuniỹa li
njëɗahn ntaw̃ary dëw̃u ŋa had saɗëha soŋe
itavëhn wameh wadëw̃ fu ŋa. 11 Vëỹahnik
mën, kaɓi aki ŋahnëkëfu W̃ënu ŋa, fuhnë fëna
tëfëkëfu ŋahnëlin. 12 Ahnë koɓëri nulahna
W̃ënu ŋa, ɓare ge ŋahnëlinëk, W̃ënu ŋa hnë
fuhnë nkeɗ, do iŋahn dëw̃u ŋa padëɗëhëfu ɗus.

13Wëlin gante njavëtëɗen hnë W̃ën hna nkey-
inëk do umë hnë fuhnë nke: njëɗakëfu Iƴir
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dëw̃u ŋa. 14Nuyinëk do waseɗe yeyinëk Rëm ỹa
cañëtika Aju gante nkehand afehët avë ɗuniỹa.
15 Ge ahnë njavëtëk Yesu ye Aju W̃ënu ŋa,
W̃ënu ŋa hnë umë nke do umë hnë W̃ën hna
nke. 16 Do fuhnë tëkinëk njëtin do kwëtahninëk
W̃ënu ŋa ŋahnëkëfu. W̃ënu ŋa iŋahn ye; ale
ye hn'iŋahn hna W̃ën hna nke do W̃ënu ŋa hnë
umë nke. 17 Wëli, gante padëk iŋahn ŋa hnë
fuhnë, gante koɗen tamayin hnë fac kiti hna:
gante nke umë ka, fuhnë fëna koyëna nkeyinëk
ɗuniỹa li. 18 Ntakah gena hnë iŋahn hna; iŋahn
padah ŋa ntaɗ ntakah. Ge ahn'a ntakëɗëha kaɓi
uhorot hnapëɗëha; ale ntakëk ỹa kwëhnana
iŋahn padah. 19 Fuhnë ŋahninëk kaɓi W̃ënu
ŋa ryënkwëk ỹahnëkëfu. 20 Ge ahnë ntehnëk:
«ŋahnëɓuha W̃ënu ŋa», do hara ŋahnëlahna
aỹëntaw̃u ỹa, ahnë arac aw̃ër ye. Kaɓi ale
wok ŋahnëlahna aỹëntaw̃u ale nuɗ ỹa, ahnë
arac koɗina ŋahna W̃ën le nkok nuɗina. 21 Do
wëli akwëɗa nte hnuỹaỹinëk hnë W̃ën hna: ale
ỹahnëka W̃ën ŋa tëfëka ŋahna aỹëntaw̃u ỹa
fëna.

5
Imëk fu hnë ɗuniỹa li

1 Ale-wo-le hwëtahnëk Yesu ye Këris ỹa ahnë
arac fatah W̃ën ye; do ale-wo-le ỹahnëka
rëm ỹa ŋahnëɗëhëhni fëna vutah vuntëw̃u va.
2 Ile yavëtahnëɗe ŋahninëkëhni vutah W̃ën va,
umë ye: ŋahninëhna W̃ënu ŋa do maw ̃ëhnin
vakwëɗa vantëw̃u va. 3 Iŋahn W ̃ënu ŋa, umë ye
maw ̃ëhnin vakwëɗa vantëw̃u va. Do vakwëɗa
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vantëw̃u va dënëna. 4 Fop vutah W̃ën va mëkëni
ɗuniỹa ỹi, do fere fale w ̃ëkahnëɗen fa, ikwëtahn
fu ŋa ye. 5Mo ye awa, ale w̃ëkëk ɗuniỹa ỹi? Umë
ye, ale hwëtahnëk Yesu ye Aju W̃ënu ŋa.

6 Yesu Këris yijëk gë w̃ënka do gë sat. Ƴijëna
gë w̃ënka fo ɓare gë w̃ënka do gë sat; do
Iƴir ŋa ye seɗe watac, kaɓi Iƴir ŋa ye toña
ỹa. 7 Waseɗe warar hnësëk soŋe watac: 8 Iƴir
ŋa, w̃ënka ŋa do gë sat ỹa, do vërar vërac
nkwëryëlëni. 9Maw̃ëɗe ile nësëni vahnë vële ye
waseɗe va, ɓare uceɗeyaW ̃ënu ŋa ỹak hwëhnak
nafa. Uceɗeya tac, umë ye wante nësëk W̃ënu
ŋa soŋe Aju ỹa. 10 Ale hwëtahnëka Aju W̃ënu
ŋa kwëtahnëk hnë intaw̃ary dëw̃u hna ceɗeya
tac. Ale wok kwëtahnëlahna W̃ënu ŋa ntika
aw̃ër, kaɓi kwëtahnëna uceɗeya nte ntik W̃ënu
ŋa soŋe Aju ỹa. 11 Do wëli uceɗeya tac: W̃ënu
ŋa njëɗakëfu uwám usër w ̃a, do uwám rac hnë
Aju hna nke. 12 Ale w ̃aw̃ëka Aj'a nuỹaɗ uwám
rac; ale wok maw ̃ëlahna Aju W̃ënu ŋa nuỹaɗina
uwám rac.

Uwám usër
13 Waŋi kerëhnëmu, w̃uhnë vële hwëtahnëka

Aju W̃ën va, gante njëtahnëɗun nuỹarun uwám
usër w̃a. 14 Wëlin tama nte hwëhnayinëk hnë
W̃ën hna: ge tëƴinëk iñë gante ñaɗ umë ka,
nëpaɗëhëfu. 15 Do ge njëtinëk W̃ënu ŋa nëpaɗ
urëƴ fu w̃a, ile-wo-le rëƴëɗenëha ỹa, njëtinëk
nuỹayinëk iñë rac.

16 Age ahnë nuɗëha aỹëntaw̃u hn'ikwëtahn
hna ga ntiɗ uw ̃eh le wok ƴoɗina gë icëm, tëfëka
njëfa do W̃ënu ŋa njëɗëɗëha ahnë arac uwám
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w̃a. Umë soŋe vële liɗ wameh wante wok
njoɗina g'icëm ŋa lehnëɓu njëfande. Nkehëhna
wameh wade yoɗ g'icëm. Dehnëla njëfande
soŋe rac. 17 Ankeỹa meh ŋa fop wameh
ye, ɓare nkehëhna wameh wante wok ƴoɗina
g'icëm. 18 Njëtinëk fop vële ye vutah W̃ën va
vëwoɗina menëndëni; kaɓi ale nagëk W ̃ënu ŋa
keryëɗëhëhni do Sintani koɗina ntihni iñë w̃eh.
19 Njëtinëk W̃ënu ŋa hwëhnëkëfu, do ɗuniỹa ỹi
fop hn'imëk Sintani hna nke. 20 Njëtinëk fëna
Aju W̃ënu ŋa njijëko do njëɗakëfu uyët soŋe
njëtina, umë ale ye Toña ỹa. Hnë umë nkeyinëk
ale ye Toña, Yesu Këris, Aju W̃ënu ŋa. Umë ye
W̃ën paryi ỹa, umë ye uwám usër.

21 Vutah mën keharyinëhni wamën wamër.
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