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Kayëte kigëna mba San
Wade yehëhna hnë iŋi kayëte
Ale herëk iŋi kayëte ŋa w ̃acik umë dënk

«Acër». Rac rufahnëɗ avë haryënkw nkentiko
hnë acery sali hna. Kerëhnëka «Asëval, ale
tëhnak W̃ën, gë vërahu», rac fëhnëtanëk cery
sali nte ye hnam ŋa do gë ɓulunda lëw̃u. Had
hnë kayëte ndënkwëryënkwmba San, iŋi kayëte
tëƴëkëhni vële haraŋëɗ va nkeni vële fëcëtaɗ do
ɗuñënani hnë kwëtahn paryi hna. Tëƴëkëhni
nkoni hnë toña hna do hnë iŋahn hna. Iŋi
kayëte nësëhnëɗëhëhni vahnë va antë maw ̃ëni
vakaraŋa wamër vante ye sifa watac fo gë
vakaraŋa wamër vante tavëtehnini hn'ikayëte
ndënkwëryënkw San.
Wëlin wanës wakwëhn nafa hn'iŋi kayëte:

kayëte, cery sali, toña, Rëm, akwëɗa.

1 Ami, acër avë cery sali ỹa, kerëhnëryiɗëmu
w̃uhnë, Asëval, ale tëhnak W̃ën, gë vërahu,
vële ỹahnëɓu wapacëk. Gena ami fo ỹahnëku
ɓare fëna fop vële yëtëk toña va ŋahnënihu.
2 Ŋahnirun kaɓi toña ỹa gë fuhnë nke do gë
fuhnë nkoɗ kwëlëkwël: 3 Araɓi ipërëna ŋa do
ikaỹëhnahn ŋa gë ƴam ỹa, le w̃atik hnë W̃ën
Rëm ỹa gë Yesu Këris, Aju Rëm ỹa, nke gë fuhnë
hnë toña hna do hnë iŋahn hna.

4Nëŋëkowo ɗus ante tëkatëɓuhëhniwo vërah
hu ga tëfëni toña ỹa, gante nke akwëɗa nte
hnuỹayinëk hnë Rëm ŋa. 5 Awa tame, këlami,
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Asëval, gena akwëɗa kasëk ile herëhnëryiɗëmi
ỹi, ɓare ante hnuỹayinëk koɓëri wapëgwa ŋa
fo ye: tëfëka ŋahnëlin. 6 Iŋahn ŋa, umë ye
imaw ̃ëhn vakwëɗa W̃ën va. Do akwëɗa ŋa,
had nte wëryërun koɓëri wapëgwa hna, umë ye
ayasahnëndu hnë watac.

7 Njëtërun ɗus, vëw̃ër vëyaɓah campëni
ɗuniỹa li, do vëhni vëw̃aw̃ëna Yesu Këris njijëko
nke ahnë. Sifa ahnë arac ye aw̃ër do aỹew̃
Këris ỹa. 8 Awa, kwëtëryin hakili, soŋe antë
përëkan ntëw̃el ɗoku lëw̃ fu, ɓare ahnuỹawu
fop ile rëfëka ỹa. 9 Ale-wo-le wënëk iñë hnë
ikaraŋ Këris hna do wok ƴaw̃ënëna rac, ahnë
arac gena W̃ën hna. Ale hahnëndak hnë ikaraŋ
tac, ahnë arac gë Rëm ỹa nkeni do gë Aju per.
10Ge ahnë njijëk fagant hun njojat karaŋ kaw ̃ary,
antë ahacawuna do wëla simpaỹi antë ayaỹuna.
11 Ale hacaka ỹa ahnë arac nkentahnik hnë
vantiyehn wameh wante ntiɗ ahnë arac ŋa.

Watëkwa
12 Kwëhnaɓu yaɓah ile herëhnëɗëmu, ɓare

pecehnëko antë yëɗanahnëryiw̃u hnë kayëte;
ɓare nahaɓu yiryiw ̃u ỹal hun hna do hnësëhnu
ami dënk soŋe uhnatah fu w̃a padahn. 13 Vërah
ahery hu Asëval a ale tëhnak W̃ënu ŋa
nkaỹëryiɗënihi.
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