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Batwa nii sagɩ tə,
Zwan

nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwan batwa nii sagɩ tə yuu

wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə
Lɩ̀à zənzən bʋŋa də, kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Zwan nə

pʋṕʋńɩ́ kʋ. Zwan tə, ʋ nə pʋṕʋńɩ́ saga bələ tə
duən tə, mə ʋ mʋ̀ nə pʋṕʋńɩ́ kʋ tə də. Ʋ yà boŋə
ʋ tɩ̀àn ‹nəkwɩa›.

Lìù tə nə, Zwan nə pʋṕʋńɩ́
Zwan pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə, ʋ pa lìù don nə, ba nə

boŋə Gayisə.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Ʋ pʋṕʋńɩ́ kʋ, ʋ ma bʋ Gayisə nə, ʋ nə twá

Yɩɩ cɩ́gá tə nə, ʋ ga saŋa *Kərisə lɩ̀à tə nə yɩrɩ.
Kʋ kwa nə, ʋ swɩ̀n bɛɛ don yoo, ba nə boŋə
Diyotərɛfə. Ʋ bɩrɩ də, bɛɛ təntə wà zəni fwa,
ʋ nə wà ʋ sʋgʋ tə jon, ʋ ga wà sɛ̀e ʋ pa, Kərisə
lɩ̀à tə zʋrɩ ʋ dìə̀ wa yɩrɩ.
Kʋ mʋ̀ təntə də kwa nə, ʋ kʋ́ʋ̀ bʋà̀ lìù don də

nə, ba nə boŋə Demetəriyisə. Ʋ mʋ̀ bɛɛ təntə
yɩ ləzwənzəŋu, ʋ ga ya cɩ́gá tíú lɩ̀à tə mama yáá
con.

Zwan jʋǹɩ̀ Gayisə
1 À mʋ̀ *nəkwɩa tə nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn

n mʋ̀ Gayisə nə. N yɩ lìù tə, n yoo nə cà à nə
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zənzən, à ga swə mʋ́ də cɩ́gá cɩ́gá sonu də. 2 À
nubiswənə tə, à yɩlori nə ya, səwonmama kwɛn
kʋ pa mʋ,́ sə n yazurə də ya zəni, sə n ga twá
Zwezi-*Kərisə nə zəni.

Gayisə zìlí Yɩɩ cɩ́gá tə nii zəni
(Matiə 10.40-42)

3 À pùə́ poli zənzən, máŋá tə wa, *Kərisə lɩ̀à
duən nə twi nə con, ba swɩ̀n n yoo də, nətʋ tə,
n nə yə̀ə́ Yɩɩ cɩ́gá tə. Ba bɩrɩ, nətʋ n nə zìlí Yɩɩ
cɩ́gá tə nii. 4À ba pupwən don jə ka nə kʋ́ʋ̀ dwə,
à nə nì də, ba swɩ̀n də, à bɩa tə zìlí Yɩɩ cɩ́gá tə
nii. 5 À nubiswənə tə, n yɩ lìù tə, n nə fwa zəni
lɩ̀à tə yɩra, ba nə yɩ nubɩa Kərisə yɩrɩ, ba nə yɩ
vərə tətə. Kʋ nətʋ bɩrɩ də, n twá *Yuu-Tiu nə
də pùə́ nədʋ. 6 Ba swɩ̀n n sonu tə yoo, ba bɩrɩ
Kərisə lɩ̀à púlí tə yáá con. À lòrì mʋ,́ sə n san
ba, sə ba wànɩ́ ba kɛ̀eń, ba va ba cwəŋə tə. Fwa
nətʋ, sə kʋ pa dun Yɩɩ nə. 7 Kʋ ya ba nan, sə
ba swɩ̀n Yuu-Tiu yɩrɩ tə yoo ba bɩrɩ. Yá ba ga
wà won mama jon lɩ̀à tə con, ba nə yə̀rì Zwezi-
Kərisə. 8 Nə mʋ̀ Kərisə lɩ̀à tə dàń nə mɛ, sə nə
san ba mʋ̀ lɩ̀à təntə nə, sə kʋ pa, nə mʋ̀ də ba
mʋ̀ mɛ ya tʋt̀ʋǹà Yɩɩ cɩ́gá tə yɩrɩ.

Diyotərɛfə də Demetəriyisə yoo
(Likə 20.46-47; 1 Korɛntə tɩ̀án 4.18-21; 1

Piyɛrə 2.12)
9 À pʋṕʋńɩ́ sagɩ kukuə, à pa *Kərisə lɩ̀à púlí tə

nə. Yá Diyotərɛfə, ʋ nə swə, sə ʋ ya ba yáá tíú
tə, vɩga, sə ʋ zìlí nə nii. 10 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, máŋá
tə wa, à nə wá bà, à wá lìí aba tʋtʋnkʋkwɩnan
tə, ʋ nə tʋŋa. À wá lìí aba sʋr̀àn tə, də kʋnkʋn
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tə də, ʋ nə kʋnɩ ʋ kəni nə nii nə. Yá də ʋ nə fwa
nətʋ tə mama, kʋ tə wà ʋ fɩra yí. Kʋ mʋ̀ nə pɩn,
ʋ dàń vɩ, sə ʋ jon lɩ̀à tə duən tə, ba nə yɩ nubɩa
Kərisə yɩrɩ, ba nə twi á con, ʋ kə ʋ dìə̀wa. Nubɩa
tə duən nə pɩ̀à ba jon ba, ba kə ba dìə̀ wa, ʋ yàá
caga ba nii nə. Yá ʋ ga dɩŋɩ ba mʋ̀ lɩ̀à təntə, ba
nə pɩ̀à ba jon ba, ʋ lɩ Kərisə lɩ̀à púlí tə wa.

11 À nubiswənə, n mʋ̀ dàn ká twá n kwè
yolwan fàŋʋ.́ N mɛ, sə n kwè, kʋ tə nə ziən fàŋʋ́.
Lìù tə, ʋ nə fwa zəni, ʋ ya Yɩɩ nə tɩ wá. Yá lìù tə,
ʋ nə fwa yolwan, ʋ yə̀rì Yɩɩ tətə.

12 Ba mama swɩ̀n Demetəriyisə zəni tə yoo. Yá
Yɩɩ cɩ́gá tə də tətə bɩrɩ ʋ zəni tə. Nə də swɩ̀n ʋ
zəni tə yoo nə bɩrɩ. Yá kʋ tə, nə nə swɩ̀n tə yɩ
cɩ́gá.

Sagɩ tə yígúrə́ sʋr̀àn
13 À jə yìə̀n zənzən, à nə pɩ̀à, sə à swɩ̀n n con.

Yá à ga ba pɩ̀à, sə à pʋṕʋńɩ́ tə sagɩ wa də pʋṕʋńá
mʋa. 14 À bʋŋa də, à wá na mʋ́ sɩ́ʋń, sə nə swɩ̀n
duən con də níə́.

15 Yɩɩ nə wá pa mʋ́ bɩcan sìə́. N dabara tə də
jʋǹɩ̀ mʋ.́ Vəli nə dabara tə lìù mama con, n jon
wá n pa nəba.
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