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Makkənə ŋga ləkaləkatə ŋga
Yoohana

1-2Wiinə ləkaləkatə ca dzə daciiki masara ŋga
Ikəliisiya ka hə guvaki Gayusə. Kaɗashinaaki
nə hə dərəva. Agi ɗanə nə nyi də'wa kaa ha
ndzaanə agi jamənə, shishinəku a ndzaanə jamə
əsə makə sətə ɗii ədzəməku jamə akəŋwacii
Əntaŋfə. 3 Kə shi hara ənji nə'unə aa hanə,
təya ba ka nyi makə sətə cii kwa nə'u gooŋgaanə
də patənə ŋga ədzəməku. Makə fii nyi ha'ə,
kə ɗii nyi mooɗasəkə ka shaŋə də ndzaanaaku
agi gooŋgaanə ŋga Əntaŋfə taa guci patə.
4 Pooshi uushi palee də ɗa ka nyi mooɗasəkə
makə fanə oo'i, agi nə'u gooŋgaanə ŋga Əntaŋfə
nə manjeevənaaki.

Kuyiriinə ŋga Yoohana tə Gayusə
5 Kaɗashinaakya, kə nee nyi, əndə gooŋga nə

hə agi patənə ŋga slənaaku ka ənji nə'unə, taa
ŋgahi mu'uminə nə hara ənji agitii. 6 Ma
ənjitə cakə hə tə tii, makə shi tii aa hanə, kə
waɓi tii akəŋwacii Ikəliisiya agyanə uuɗənaaku.
Tuutəta'ə, tsakuu tə tii makə sətə kaɗeesəkə ka
Əntaŋfə, kaa təya dzə aakəŋwə agi wiigi'inatii.
7Acii, ma ma'i ənjitsə ka wiigi'inə, kaa təya slənə
ka Yeesu Aləmasiihu. Maluuvəmə tii luu uushi
acii ənjitə əntaa ənji nə'unə. 8 Acii ha'ə, ma
amə ənji nə'unə, ŋga'ə maa cakaamə tə tsarə
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ŋga ənjitsə də uushi'inə, kaama ndzaa ka guvii-
slənatii agi waaza gooŋgaanə ŋga Əntaŋfə.

Diyatərifisə da Dimitəriya
9 Kə nyaahə nyi magusə ləkaləkatə ka

Ikəliisiya. Amma, ma Diyatərifisə, maluuvəmə
ci kaa ca fa waɓənaaki, acii kə mwayi ci
gawuunə. 10 Acii ha'ə, maɗa kə gi nyi aa hoonə,
ka pukəginə nə nyi ba'akii, nya baabagi bwaya
uushi'iitə cii kəya jaarakə aashiinə. Əntaa wata
ətsə cii kəya ɗaaɗa. Ha'ə maa, agi kaareenə nə
ci ka luumu'umuunə ŋgamu'uminə ənji nə'unə,
ca təŋagi tə ənjitə ca moo luu mu'umuunatii, ca
lakəgi tə tii asəkə Ikəliisiya əsə.

11 Kaɗashinaakya, ga ha nə'u rəgwa ŋga
slənə bwaya bwayaanə, amma nə'u rəgwa ŋga
slənə ŋga'aanə. Ma əndətə ca slənə ŋga'aanə,
uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci. Amma, ma əndətə ca
slənə bwaya bwayaanə, mashiimə ci tə Əntaŋfə.
12Ma Dimitəriya, ənji patə ca dəla də ci oo'i, agi
slənətənə nə ci ŋga'ə. Ŋga'aanə ŋga slənaakii
ca ɓaarii oo'i, agi nə'utənə nə ci gooŋgaanə ŋga
Əntaŋfə agi taa mi patə cii kəya ɗa. Inə maa,
kə bii inə koonə oo'i, ŋga'ə nə slənaakii. Kə shii
unə boo, gooŋga nə waɓənə geenə.

Muudinə ŋga waɓənə
13 Tə'i uushi'inə laŋə cii kya moo banə ka hə,

amma paa nyi ka moonə nya naahə ka hə də
naahə naahə. 14 Acii kə kii nyi nə ŋga dzənə
aaɓiiku kədəhə, aŋwa waɓə ma da ma.
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15 Wa Əntaŋfə a vii ka hə ndzaanə jamə.
Kə nəhəpaa guviinaaŋwə tə hə. Nəhəpaa tə
guviinaaŋwə patə ka ləmə ka ləmə.
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