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Zwɑn 15:9 Aý swə ɑbɑ, ndə ɑɑ  nyɩnɑ Yɩɩ nə soní nə nətʋ. Á dɑɑ ń pɩɑn ɑɑ  sonu tə yɑ ɑʋ  
wɑɑ.

Ezɑyi 43:1,2 - Efɛzə tɩɑɑʋ n 2:10 Kʋ yɩ cɩʋɡɑʋ , nə yɑ Yɩɩ nə fwɑ nəbɑ, nə mɑ yɩ kʋ tə, nə nə 
yɩ. Ʋ twɑʋ  də Zwezi-Kərisə, sə ʋ pɑ nə tʋn tʋtʋnzəŋə. Yɩɩ nə dí yɑʋ ɑʋ  ʋ tɑnɩ tə ʋ tún, 
sə nə dɑɑ ń tì tə, nə mɑ tʋn.

Zweremi 1:5 - Gɑlɑsi tɩɑɑʋ n 1:15 Kʋ yɩ nətʋ, yɑʋ  Yɩɩ yɑɑ  dí yɑʋ ɑʋ , ʋ kúrí nə ʋ tún, də ɑɑ  nuu 
tə wɑɑ  nə lʋrɩ. Yɑʋ  mɑʋ ŋɑʋ  nə yí, sə ɑɑ  tʋn ɑɑ  pɑ wɑʋ , ʋ fwɑ pubwɑnʋ ɑɑ  yɩrɑ,

Zwɑn 15:16 Aý mʋɑ  nə kúrí ɑbɑ, ɑʋ  mʋɑ  nə wɑɑ  nə kúrí. Aý mʋɑ  nə pɩn nii ɑbɑ, sə ɑʋ  vɑ ɑʋ  
zɩn bɩɑ. Á bɩɑ tə mɛ, sə bɑ yɑ lɑʋ , wuuu. Yɑʋ  won tə mɑmɑ, ɑʋ  nə twɑʋ  də ɑɑ  yɩrɩ tə, ɑʋ  
mɑ lorì ɑɑ  nyɩnɑ Yɩɩ con, ʋ wɑʋ  pɑ kʋ ɑbɑ.

3 Zwɑn 1:2 Aý nubiswənə tə, ɑɑ  yɩlori nə yɑ, sə won mɑmɑ kwɛn kʋ pɑ mʋʋ , sə n 
yɑzurə də yɑ zəni, sə n ɡɑ twɑʋ  Zwezi-Kərisə nə zəni.

Ezɑyi 43:4 - 1 Piyɛrə 2:9,10 Yɑʋ  ɑʋ  mʋɑ  dɑɑ ń yɩ dwíí tə, Yɩɩ nə kúrí. Á yɩ joŋwɑnɑ púlí tə, ɑʋ
nə tʋŋɑ ɑʋ  pɩn ʋ mʋɑ  pɩɑʋʋ  tə nə. Á dwíí tə yɑ Yɩɩ cɩcɩ nə tɩ. Á yɩ Yɩɩ tətə púlí ʋ nə tún. Ʋ 
kúrí ɑbɑ, sə ɑʋ  swɩɑn yìəɑ n nəfɑrɑn tə, ʋ nə fwɑ, ɑʋ  bɩrɩ lɩɑɑɑ  nə. Ʋ yɩ lìù tə, ʋ kúrí ɑbɑ, ʋ 
lɩ yikunu wɑ, ʋ kə ʋ poni nəfɑrʋ tə wɑ. 10 Dí yɑʋ ɑʋ  nə, ɑʋ  yɑɑ  tɑɑ  Yɩɩ púlí, ʋ nə tún. Yɑʋ  
sɩʋʋʋ n nə, ɑʋ  dɑɑ ń yɩ Yɩɩ nə tɩ. Dí yɑʋ ɑʋ  nə, Yɩɩ yɑɑ  wɑɑ  ɑʋ  yinəɡə zənzən dəri. Yɑʋ  sɩʋʋʋ n nə, 
Yɩɩ dɑɑ ń dəri ɑʋ  yinəɡə zənzən.

Zweremi 31:3 - Efɛzə tɩɑɑʋ n 1:4 Yɩɩ dí yɑʋ ɑʋ  ʋ twɑʋ  də Zwezi-Kərisə, ʋ mɑ kúrí nəbɑ, də ʋ 
tə wɑɑ  lʋʋ fwɑ, sə nə yɑ ʋ mʋɑ  nyiən. Ʋ kúrí nəbɑ, sə yokʋkwɩʋn də mɑmɑ dɑɑ n kɑʋ  
yɑ nə yɩrɑ ʋ mʋɑ  Yɩɩ yɑʋ ɑʋ  con.

2 Timote 1:9 Ʋ mʋɑ  Yɩɩ nə jon nəbɑ nə cʋnɑ wɑ. Ʋ kúrí nəbɑ, sə nə yɑ ʋ mʋɑ  lɩɑɑɑ . Kʋ tɑɑ  
nə tʋtʋnzəŋə yɩrɩ, kʋ yɑ ʋ tətə nə swə kʋ nətʋ, kʋ twɑʋ  də ʋ pubwɑnʋ tə nə. Yɩɩ tətə 
nə soní, sə ʋ fwɑ kʋ nətʋ tə, də lʋʋ tə wɑɑ  fwɑ. Yɩɩ tətə nə twɑʋ  də Zwezi-Kərisə, ʋ 
mɑ tʋn ʋ pubwɑnʋ tə nə yɩrɑ.

Zwɑn 3:16 Cɩʋɡɑʋ , Yɩɩ soní lɩɑɑɑ  mɑmɑ zənzən. Kʋ mʋɑ  nə pɩn, ʋ pɑ ʋ bidʋɑ kələn tə, sə 
lìù tə mɑmɑ, ʋ nə ken ʋ wɑɑ ʋ nə, ʋ kʋʋ ʋɑ  dɑɑ n kɑʋ  jɛʋn mɑmɑ. Yɑʋ  ʋ wɑʋ  nɑ mɩɩ tə, kʋ 
nə bɑ zwɛɑ  Yɩɩ con. Oze 11:8; Ezɑyi 49:15,16; & Ezɑyi 41:13,14 

Likə 12:32 Zwezi kʋʋ ʋɑ  swɩɑn, ʋ wʋʋ : "Dɑɑ n kɑʋ  pɑ fən jɑ mʋʋ , pulibiə, kʋ nə ywɑʋ n də ɑʋ  
nyɩnɑ tə yɩrɩ, sə ʋ pɑ ɑʋ  twɑʋ  ɑʋ  dəʋ  ʋ pɑɑ rɩɑ tə.

Mɑtiə 28:20 Á ɡɑ kɑɑ rɩɑ bɑ, sə bɑ twɑʋ  kʋ tə mɑmɑ nii nə, ɑɑ  nə bɩrɩ ɑbɑ. Á cʋɡɑ zəni, ɑɑ  
wɑʋ  yɑɑ  də ɑbɑ, dɩɩn mɑmɑ, kʋ jɑ vələ lʋʋ zɑŋʋ".

Zwɑn 14:1 Zwezi swɩɑn ʋ kɑrbɩɑ tə con, ʋ wʋʋ : "Á dɑɑ nɑɑ  kɑʋ  pɑ ɑʋ  bɩcɑn ɡuɡurə. Á kənə ɑʋ
wɑɑ Yɩɩ nə, sə ɑʋ  kə ɑʋ  wɑɑ ɑɑ  də nə.

Gwɑrɑn 23:1 - Zwɑn 10:11 Aý mʋɑ  nə yɩ pɑyɩrʋ nəzəŋu. Pɑyɩrʋ nəzəŋu yɑɑ ɑʋ  jɑ ʋ mɩɩ, ʋ 
mɑ lɑʋ rɩʋ ʋ pee yuu nə.

Gwɑrɑn 23:2 - Apokɑlisə 7:16/17 Pɑbiə tə, ʋ nə wulə pɑdɑʋ tə tətəŋi wɑ, wɑʋ  yɩɑrɩɑ bɑ, ʋ
ɡɑ wɑʋ  jɑ bɑ, ʋ jɑ vɑ nɑbuliyɩɑ tə bwɑʋ lɩʋ nə, tə nɩʋɑʋ  nə pɩn mɩɩ. Kʋ mʋɑ  nə pɩn, niən kʋʋ ʋɑ
bɑʋ  jɑ bɑ, nɑnyʋnɩ də bɑʋ  jɑ bɑ. Yɩcɑʋ kʋʋ ʋɑ  bɑʋ  mɑɑ  bɑ nə, lɩŋɩ də bɑʋ  yí bɑ. Yɑʋ  Yɩɩ wɑʋ  
mʋɑ rɩʋ bɑ yinɩɑ tə mɑmɑ".

Gwɑrɑn 23:3,4 - Likə 1:79 Poni tə wɑʋ  sɑn bɑ tə nə wulə yɩkunu wɑ, də bɑ tə nə wulə 
tɩɑn fən wɑ. Kʋ mʋɑ  poni tə nə wɑʋ  kə nəbɑ cwəŋə tə wɑ, kʋ nə jə bɩcɑn sìəʋ ".

Gwɑrɑn 23:5,6 - 2 Korɛntə tɩɑɑʋ n 1:10 Mə ʋ mʋɑ  nə vɑn nəbɑ ʋ lɩ, yɑʋ  ʋ ɡɑ tə wɑʋ  vɑn 



nəbɑ ʋ lɩ tə mʋɑ  tɩɑn təntə yiri wɑ. Cɩʋɡɑʋ  mɑmɑ, nə jə yɑlɑ də, ʋ tə wɑʋ  vɑn nəbɑ ʋ lɩ 
tə wɑ.

Filipə tɩɑɑʋ n 4:7 Yɑʋ  Yɩɩ wɑʋ  pɑ bɩcɑn sìəʋ  ɑbɑ, tə nə dwə won tə mɑmɑ nə nə wɑɑ ɑʋ  kʋ dəɑ ń 
nə nì. Bɩcɑn sìəʋ  təntə dɑɑ ń wɑʋ  pɑ, ɑʋ  fɩrɑ də ɑʋ  pubʋŋɑ yɑ də Zwezi-Kərisə.

Zwɑnsɩsɑrɩ 3:24 & Gwɑrɑn 4:8 - Zwɑn 14:27 Aý yɑʋ  bɩcɑn sìəʋ  də ɑbɑ, ɑɑ  pɩn ɑbɑ ɑɑ  tətə 
bɩcɑn sìəʋ  tə. Bɩcɑn sìəʋ  tə, ɑɑ  nə pɩn ɑbɑ, kʋ tɑɑ  ndə bɩcɑn sìəʋ  tə nə, lɩɑɑɑ  tə, bɑ nə yɩ 
lʋʋ nə tɩ bɑ, nə pɩn nətʋ. Á dɑɑ nɑɑ  kɑʋ  pɑ ɑʋ  bɩcɑn ɡuɡurə, ɑʋ  dɑɑ nɑɑ  kɑʋ  pɑ fən jɑ ɑbɑ.

Gwɑrɑn 33:18 - 1 Piyɛrə 3:12 Yuu-Tiu ywɑɑ ŋɑʋ  lɩɑɑɑ  tə mɑmɑ yuu, bɑ nə yɩ cɩʋɡɑʋ  tɩɑɑʋ n. 
Mɑʋ ŋɑʋ  tə, bɑ nə jʋɑ nɩɑ wɑʋ , ʋ yɑɑ ɑʋ  cʋɡɑ bɑ yɩjʋnɩ. Yɑʋ  Yuu-Tiu dɑɑ ń zɩɡɑ lɩɑɑɑ  tə nə, bɑ nə 
fwɑ kʋ tə nə lwɑrɑ".

Romə tɩɑɑʋ n 5:2 Nə keni nə wɑɑ Zwezi nə, yɑʋ  nə dɑɑ ń twɑʋ  də wɑʋ  nə yí Yɩɩ yɩrɑ, sə ʋ fwɑ 
pubwɑnʋ nə yɩrɑ. Kʋ pubwɑnʋ təntə yɩ ndə nɑbuliyii nə, kʋ pɩn nəbɑ mɩɩ mɑʋ ŋɑʋ  
mɑmɑ wuuu. Nə dɑɑ ń yɩ nə jwɛ nə nə jə yɑlɑ də, nə wɑʋ  nɑ tori Yɩɩ dun tə wɑ yɩrɩ.

Ezɑyi 55:12 - Likə 19:40 Zwezi mɑ le bɑ, ʋ wʋʋ : "Aý mʋɑ  nə swɩɑn kʋ ɑʋ  con: Də bɑ nə 
swə bɑ pú bɑ nii, kʋ bɑ kwɛɑ , kɑpɑnɑ tə nə wɑʋ  fwɑ kʋ zuzuɡu təntə".

Zwɑn 16:22 Mə kʋ yɩ nətʋ ɑʋ  də con. Á wulə cɑɑ n wɑ sɩʋʋʋ n, yɑʋ  ɑɑ  wɑʋ  pìí ɑɑ  nɑ ɑbɑ. Kʋ 
mɑʋ ŋɑʋ  tə wɑ, ɑʋ  dɑɑ ń wɑʋ  yɑɑ  pupwən wɑ. Yɑʋ  lìù mɑmɑ ɡɑ bɑʋ  wɑɑ nɩʋ ʋ cɩɑ ɑʋ  pupwən tə 
yɑʋ ɑʋ  nə.

Likə 12:9 Yɑʋ  lìù tə, ʋ nə wɑʋ  bɩrɩ də, ʋ yəɑ rì nə, lɩɑɑɑ  yɑʋ ɑʋ  con, Ləzwənə-Biu tə də wɑʋ  bɩrɩ 
Yɩɩ mɑlɩkɛ tə yɑʋ ɑʋ  con, də ʋ yəɑ rì wɑʋ .

Mɑtiə 10:30 Yɑʋ  Yɩɩ ɡɑɑ lɩɑ ɑʋ  yukʋrɑn tə mɑmɑ ɑʋ  yuu wɑ.
Ezɑyi 54:10 - Mɑtiə 24:35 Lɑnworu də tɩɑ mɛ wɑʋ  jɛʋn, yɑʋ  ɑɑ  sʋɑ rɑɑ n tə mʋɑ  bɑʋ  jɛʋn, ɑbɑdɑ!"
Mɑtiə 11:28-30 Á bɩɑɑɑ n ɑɑ  con, ɑʋ  mʋɑ  lɩɑɑɑ  tə mɑmɑ, ɑʋ  nə zɩn ɑʋ  yun zɩlɑ ɑʋ  ɡwɑɑ rɩɑ! Yɑʋ  ɑɑ  wɑʋ  

pɑ ɑbɑ sìəʋ . 29 Á yɑʋ , sə ɑɑ  kə ɑbɑ cwəŋə nə, ndə nɩɑn nə, tə tíú nə ken dɑʋ tə bɩɑn 
nə, ʋ vɑŋɑ, ɑɑ  nə yɩ pubwɑnʋ, də kɑ mun tɩɑɑʋ n nə ɑɑ  jə tə yɩrɩ. Á ɡɑ wɑʋ  nɑ sìəʋ  ɑʋ  pɑ ɑʋ  
tɩɑɑɑ n nə. 30 Aý bɩɑn dɑʋ tə, kʋ nə wɑʋ  kə ɑbɑ cwəŋə nə, tə bɑ dun jə. Yɑʋ  kʋ zɩŋʋ ɡɑ 
bɑ cɑɑ  də". Sɑlʋmʋn 2:10 & Oze 2:14,19,20 

2 Korɛntə tɩɑɑʋ n 11:2 Aý mʋɑ  bɑ ɑʋ  yɩrɩ sɛɑ , ndə Yɩɩ nə bɑ ɑʋ  yɩrɩ sɛɑ  nətʋ. Aý yɩ ɑɑ  tɑnɩ ɑbɑ ɑɑ  
tún, ndə bɑ nə tɑnɩ kɑn nətʋ, sə ɑʋ  swe bɛɛ nədʋ cɩcɩ nə. Kʋ bɛɛ təntə nə yɩ Zwezi-
Kərisə. Yɑʋ  ɑɑ  dɑɑ ń pɩɑɑɑ , sə ɑʋ  dɑɑ ń yɑ lɩɑɑɑ  tə, ɑʋ  bɩcɑnɩ nə yɩ nəpon mɑʋ ŋɑʋ  tə, ɑɑ  nə wɑʋ  pɑ 
ɑbɑ Zwezi-Kərisə nə.

Exodus 3:14 - Ebərə 13:8 Zwezi-Kərisə ba lwànɩʋ mama. Ʋ yɩ won nədʋ, dɩɑàn də zəɑ n, 
kʋ ja vələ máŋá də máŋá tə, kʋ nə ba zw(tm)ɑ.

Oze 13:4 - Tʋtʋnɑn 4:12 Lʋʋ tə mɛ wɑ, Yɩɩ wɑɑ  yɩrɩ lìù don nə pɩn, nə nə wɑʋ  twɑʋ  kʋ tíú 
nə, sə Yɩɩ jon nəbɑ nə cʋnɑ wɑ. Kʋ mʋɑ  nə pɩn, Yɩɩ twɑʋ  Zwezi cɩcɩ nə, ʋ mɑ jon lɩɑɑɑ  
nə bɑ cʋnɑ wɑ".

Zwɑn 15:14 Á yɑ ɑɑ  dɑbɑrɑ, də ɑʋ  nə fwɑ kʋ tə, ɑɑ  nə pɩn nii, sə ɑʋ  fwɑ.
Zwɑn 14:6 Zwezi le wɑʋ , ʋ wʋʋ : "Aý mʋɑ  nə yɩ cwəŋə, ɑɑ  mʋɑ  nə yɩ cɩʋɡɑʋ  tíú, ɑɑ  mʋɑ  nə yɩ mɩɩ.

Lìù mɑmɑ wɑɑ rɩɑ nyɩnɑ Yɩɩ con, ʋ vəli, də ʋ nə wɑɑ  ɑɑ  nə twɑʋ .
Apokɑlisə 3:20 Á nəŋə, ɑɑ  zɩɡɑ mimii nə, ɑɑ  ɡɑ mɑɑ  kʋ nə. Lìù tə, ʋ nə nì ɑɑ  kori, ʋ ɡɑ 

súrí mimii tə, ɑɑ  wɑʋ  zʋ kʋ tíú con, ɑɑ  dəʋ  də wɑʋ , yɑʋ  kʋ tíú də wɑʋ  dəʋ  də nə.
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