
Nuni South -   P  ʋʋ pʋʋ nɩʋ Yɩɩ   S  ɑɡɩ   - Salvation Scriptures

Efɛzə tɩɩɑʋ n 2:2 Dí yɑʋ ɑʋ  nə, ɑʋ  də yɑɩ  fwɑ tə mʋɩ  yìəɩ n təntə, ndə lɩɩɑɩ  tə nə, bɑ nə yɩ lʋʋ kʋ
tə nə tɩ bɑ. Á yɑɩ  zìlí Sɩtɑnɑ nii, ʋ nə yɩ zinə pɩ ɩʋʋ  lɑnworu tə wɑ. Yɑʋ  ʋ mʋɩ  Sɩtɑnɑ
dɑɩ ń nə dí dɩɩɑɩ n ləzoni tə yuu wɑ, bɑ nə vɩɡɑ Yɩɩ nii.

Mɑtiə 6:10 Bɑɩ ɑʋ , n dəʋ  n pɑɩ rɩɩ tə tɩɑ yuu wɑ. N fɩrɑ tə mɛ, sə kʋ tʋn tɩɑ yuu wɑ, ndə Yɩɩ
sɑɩ ń nə.

Likə 22:42 Ʋ dɑɩ ń swɩɩn, ʋ wʋʋ : "Aý nyɩnɑ, də n nə pɩɩɑɩ  kʋ, pɑ, sə yɑcɑrɑ tətə twiən tə
yɑʋ  nə. Yɑʋ  ɑɩ  pɩɩɑɩ , sə n mʋɩ  puswənə nə tʋn, sə ɑɩ  mʋɩ  nyiən tə ɡɑ kwɛɩ".

Zwɑn 16:7-9 Kʋ ɡɑ yɩ cɩʋɡɑʋ  nə, ɑɩ  swɩɩn ɑʋ  con. Aý nə vìí, kʋ mʋɩ  nə wɑʋ  sɑn ɑbɑ. Də ɑɩ
nə wɑɩ  vìí, lìù tə, ʋ nə wɑʋ  bɑɩ  ʋ sɑn ɑbɑ, bɑʋ  bɑɩ . Yɑʋ  ɑɩ  nə vìí, ɑɩ  wɑʋ  pɑ ʋ bɑɩ  ɑʋ  con. 8
Mɑʋ ŋɑʋ  tə wɑ, ʋ mʋɩ  lìù tə, ʋ nə wɑʋ  sɑn ɑbɑ, nə twi. Ʋ wɑʋ  bɩrɩ lɩɩɑɩ  tə, bɑ nə yɩ lʋʋ nə
tɩ bɑ, cʋnɑ nə yɩ nətʋ, kʋ tə nə yɩ Yɩɩ cɩ ʋɡɑʋ  tə, də nətʋ, Yɩɩ nə wɑʋ  bʋɩ rɩɩ lɩɩɑɩ  bʋɩ rɑɩ . 9 Bɑ
wɑɩ  bɑ wɑɑ ken ɑɩ  nə. Kʋ mʋɩ  nə pɩn, bɑ dwɛʋ  duən bɑ cʋnɑ tə yoo wɑ.

2 Timote 2:10 Kʋ mʋɩ  nə pɩn, ɑɩ  sɛɩ , sə ɑɩ  dəʋ  cɑɩ n, lɩɩɑɩ  tə yɩrɩ Yɩɩ nə kúrí, sə ʋ twɑʋ  Zwezi-
Kərisə, ʋ mɑ jon bɑ bɑ cʋnɑ wɑ, bɑ ɡɑ zʋ ʋ dun tə wɑ, tə nə bɑ zwɛɩ .

Romə tɩɩɑʋ n 15:20,21 Yɑʋ  kʋ dɑɩ ń yɩ dun yoo, kʋ pɑ ɑɩ  mʋɩ  nə, sə ɑɩ  swɩɩn Zwezi-Kərisə
sʋywɑʋ ŋʋʋ  tə bwɑʋ lɑʋ  tə nə, bɑ nə wɑɩ  dí yɑʋ ɑʋ  bɑ nì kʋ yoo. Aý yɑɩ  bɑ pɩɩɑɩ , sə ɑɩ  swɩɩn
kʋ bwɑʋ lɩ ʋ nə, bɑ nə dí yɑʋ ɑʋ  bɑ nì kʋ, sə kʋ dɑɩ n kɑʋ  yɑ, ndə lìù don nə tún ʋ bəʋ rəʋ
dəɩ ń, ɑɩ  ɡɑ bɑɩ  ɑɩ  lwɑɩ  kɑ yuu wɑ. Aý dɑɩ ń yɑɩ  pɩɩɑɩ , sə kʋ yɑ, ndə kʋ nə pʋʋ pʋʋ nɩʋ Yɩɩ sɑɡɩ
tə wɑ, kʋ wʋʋ : 21 "Lɩɩɑɩ  tə, bɑ tə nə wɑɩ  ʋ yoo swɩɩn bɑ bɩrɩ bɑ, bɑ mʋɩ  wɑʋ  nɑ wɑʋ . Lɩɩɑɩ
tə, bɑ tə nə wɑɩ  ʋ yoo nì, bɑ wɑʋ  nì ʋ sʋywɑʋ ŋʋʋ  tə dəɩ ń".

Tʋtʋnɑn 2:36,37 Yɩzərɑyɛlə dwíí tə mɑmɑ dɑɩ ń mɛ, sə kʋ lwɑrɩ cɩʋɡɑʋ  cɩʋɡɑʋ  də, Yɩɩ pɩn
Zwezi tə, ɑʋ  nə pɩn bɑ pɑɑ dɑɡɑrʋ tə yuu, jì Yuu-Tiu, ʋ tə zɩɡɩ lɑʋ  ʋ yɩ Kərisə". 37
Bɑ cʋɡʋ tə mʋɩ  sʋɩ rɑɩ n təntə, yɑʋ  bɑ bɩcɑnɩ dí zənzən. Bɑ dɑɩ ń ɡɑ bwe Piyɛrə də
tʋntʋnɑ tə duən tə, bɑ wʋʋ : "Aý nubɩɑ-bɑ, bɛɩɛɩ  tətə nə nə dɑɩ ń mɛ, sə nə fwɑ?"

Ebərə 4:2 Ba swɩɩn Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋʋ  tə, ba bɩrɩ nəba, ndə nətʋ tə nə, ba nə
swɩɩn kʋ, ba bɩrɩ nə nɩbara-ba nə. Kʋ sʋgʋ tə, ba nə nì, wà won fwa kʋ pa ba, kʋ
máŋá tə wa. Ba nə nì kʋ, ba wà kʋ s(tm)ɩ, ba wà ba waa ken Yɩɩ nə.

Zweremi 24:7 - Mɑtiə 22:37 Zwezi mɑ le wɑʋ , ʋ wʋʋ : " 'N mɛ, sə n soní Yuu-Tiu, ʋ nə
yɩ n Yɩɩ də n wɑɑ mɑmɑ. N soní kʋ tə nə ziən kʋ pɑ Yɩɩ nə. N bʋʋ n Yɩɩ yoo mɑʋ ŋɑʋ
mɑmɑ'.

Tʋtʋnɑn 16:14 Kɑn don yɩn lɑʋ , ʋ yɩrɩ nə yɩ Lidi. Ʋ yɩ Tiyɑtirə tíú. Ʋ yɑɩ  yoli ɡɑnsɩɑn
mwin. Kɑn təntə yɑɩ  zìlí Yɩɩ fuən. Ʋ dɑɩ ń yɑɩ  cʋɡɑ sʋɡʋ tə. Yuu-Tiu súrí ʋ yɩ ʋɑʋ , sə ʋ
zùrì ʋ yɩrɑ də kʋ tə, Polə nə swɩɩn tə.

Mɑtiə 13:14-16 Mə kʋ twɑʋ  nətʋ, Yɩɩ nii sʋɩ sʋɩ nʋɩ  Ezɑyi nii tə mɑ sú. Ʋ swɩɩn, ʋ wʋʋ : 'Á
zɩɑn wɑʋ  nì zəni, ɑʋ  ɡɑ bɑ nì tə dəɩ ń. Á wɑʋ  ywɑɩ ŋɑʋ  zəni, ɑʋ  ɡɑ bɑ won mɑmɑ nɑ. 15
Bɑ lɩɩɑɩ  təntə yɑʋ ɑʋ  təɩ ləʋ  də won mɑmɑ. Bɑ zɩɑn swɩn. Bɑ yɩ ʋɑʋ  pú. Bɑ bɑ pɩɩɑɩ , sə bɑ
yɩʋɑʋ  də nɑ won mɑmɑ. Bɑ ɡɑ bɑ pɩɩɑɩ , sə bɑ nì yoo. Bɑ mʋɩ  nə bɑ pɩɩɑɩ , sə bɑ lwɑrɩ
yoo bɑ pubʋŋɑ wɑ. Bɑ mʋɩ  nə kʋʋ ʋɩ  bɑʋ  vəvərə bɑ kwɑ bɑ mɑ sɑʋ  bɑ cʋnɑ, sə ɑɩ  mʋɩ
Yɩɩ zwɛɩ  bɑ yɑyɩrɑn tə'." 16 Zwezi kʋʋ ʋɩ  swɩɩn ʋ kɑrbɩɑ tə con, ʋ wʋʋ : "Á mʋɩ  dɑɩ ń yɩ
pupwən lɩɩɑɩ , ɑʋ  mʋɩ  yɩʋɑʋ  nə nɑ lɑʋ , ɑʋ  zɩɑn də ɡɑ nəɩ ń tə yɩrɩ.

Ezɑyi 6:9,10 - Tʋtʋnɑn 28:27 Lɑlʋʋ kʋ tə lɩ ɩɑɩ  tə bɩcɑnɩ tɩɡɑ. Bɑ swɩn bɑ zɩɑn, bɑ pú



bɑ yɩʋɑʋ , sə dɩɩn don bɑ dɑɩ n kɑʋ  nɑ də bɑ yɩʋɑʋ , sə bɑ dɑɩ n kɑʋ  nì kʋ bɑ zɩɑn wɑ. Bɑ bɑʋ
pɩɩɑɩ , sə bɑ lwɑrɩ kʋ dəɩ ń bɑ bɩcɑnɩ wɑ, sə kʋ pɑ, bɑ lwɑɩ ń bɑ pubʋŋɑ, bɑ bɑɩ  ɑɩ  mʋɩ
Yɩɩ con, sə ɑɩ  pɑ bɑ yɑzurə'.

Mɑrəkə 4:11,12 Ʋ mɑ le bɑ, ʋ wʋʋ : "Á mʋɩ  wɑɩ ɑʋ  Yɩɩ pɑɩ rɩ ɩ yìəɩ n tə, tə nə səɩ ɡəɩ  tə dəɩ ń ɑʋ
nì, ɑʋ  pɩn ɑʋ  tɩɩɑɩ n nə. Yɑʋ  lɩɩɑɩ  tə, bɑ nə bɑ ɑɩ  nə twɑʋ , tə mʋɩ  yɩ zwɑnsɩsɑrɩ nə, bɑ wɑʋ
twɑʋ  bɑ mɑ nì yìəɩ n tə mɑmɑ. 12 Kʋ dɑɩ ń wɑʋ  pɑ, bɑ ywɑɩ ń, bɑ ɡɑ bɑ nɑ. Kʋ wɑʋ  pɑ
bɑ cʋɡʋ, bɑ ɡɑ bɑ kʋ dəɩ ń nəɩ ń. Bɑ yɑɩ  nə nəɩ ń kʋ dəɩ ń, bɑ yɑɩ  wɑʋ  lwɑɩ ń bɑ pubʋŋɑ,
bɑ ɡɑ vɑ Yɩɩ con. Yɑʋ  Yɩɩ yɑɩ  wɑʋ  kwɛn bɑ cʋnɑ tə ʋ lɩ bɑ mʋɩ  də wɑʋ  pwərə wɑ".

Zwɑn 12:39,40 Zwifə-bɑ yɑɩ  wɑɩ rɩ ɩ cɩʋɡɑʋ  bɑ pɩn Yuu-Tiu sʋɡʋ tə nə. Ezɑyi swɩɩn kʋ yoo
təntə, ʋ wʋʋ : 40 "Yɩɩ púəʋ  bɑ yɩʋɑʋ  nə, ʋ ɡɑ pɑ bɑ pubʋŋɑ jɛʋn. Kʋ mʋɩ  nə pɩn, bɑ yɩʋɑʋ
kʋʋ ʋɩ  bɑ nɑ. Bɑ pubʋŋɑ də wɑɩ rɩ ɩ yoo dəɩ ń kʋ lwɑrɩ. Yɑʋ  bɑ wɑɩ rɩɩ, bɑ lwɑnɩ pubʋŋɩ bɑ
twi Yɩɩ con, sə ʋ jon bɑ bɑ yɑyɩrɑn tə wɑ".

Romə tɩɩɑʋ n11:7,8 Kʋ dəɩ ń nə yɩ bɛɩɛɩ? Won tə Yɩzərɑyɛlə lɩ ɩɑɩ  yɑɩ  nə pɩɩɑɩ , bɑ wɑɩ  kʋ nɩ. Yɑʋ
lɩɩɑɩ  mɑncɩn tə, Yɩɩ nə kúrí Yɩzərɑyɛlə lɩ ɩɑɩ  tə wɑ, bɑ mʋɩ  nɩ kʋ tə, bɑ nə pɩɩɑɩ . Bɑ duən
də yun yɑɩ  dɑɩ , 8 ndə kʋ nə pʋʋ pʋʋ nɩ ʋ Yɩɩ sɑɡɩ tə wɑ, kʋ wʋʋ : "Də zəɩ n mɑmɑ, Yɩɩ pɩn
bɑ pubʋŋɑ tə dwɛɩ . Ʋ púəʋ  bɑ yɩʋɑʋ  nə, bɑ dɑɩ n kɑʋ  nɑ. Ʋ swɩn bɑ zɩɑn, bɑ dɑɩ n kɑʋ  nì".

2 Tɛsɑlonikə tɩɩɑʋ n 2:10,11 Ʋ wɑʋ  twɑʋ  kʋnkʋn yìəɩ n nə, ʋ mɑ tʋn lwɑnɩ yiri mɑmɑ. Ʋ
wɑʋ  jɑ tə, ʋ mɑ ɡɩɡɑrɩ lɩ ɩɑɩ  tə, bɑ nə jɛʋn mɩʋɑʋ mɩʋɑʋ n Yɩɩ yɑʋ ɑʋ  con, bɑ vɩɡɑ, sə bɑ soní
cɩʋɡɑʋ  tə, kɑ nə wɑʋ  jon bɑ, bɑ cʋnɑ tə wɑ yɩrɩ. 11 Kʋ mʋɩ  nə pɩn, Yɩɩ mɑ tʋn dɩɩɑɩ n bɑ
con, tə nə wɑʋ  pɑ, bɑ jɛʋn, sə bɑ pɑ cɩʋɡɑʋ  kʋnkʋn tə nə.

Mɑtiə 13:18-23 Zwezi kʋʋ ʋɩ  swɩɩn, ʋ wʋʋ : "Á nəŋə, wodùrú tə zwɑnsɩsɑrɑ tə dəɩ ń: 19
Lìù tə mɑmɑ, ʋ nə cʋɡɑ Yɩɩ pɑɩ rɩ ɩ sʋɩ rɑɩ n tə, ʋ ɡɑ bɑ kʋ dəɩ ń nəɩ ń, yɩ ndə cwəŋə tə
nə, wobɩɑ tə nə tʋɑ kɑ nii nə. Sɩtɑnɑ yɑɩ ɑʋ  bɑɩ , ʋ lɩ kʋ tə, kʋ nə tʋɑ bɑ wɑɑ nə. 20
Wobɩɑ tə nə tʋɑ kɑpɑtɑrɑn tɩɑ tə wɑ, nə yɩ ndə lìù tə nə, ʋ nə nì Yɩɩ sʋɡʋ tə, ʋ sɛɩ
lɑlɑ də pupoli. 21 Yɑʋ  Yɩɩ sʋɡʋ tə wɑɩ  ʋ mʋɩ  lìù təntə pubʋŋɑ tə wɑ zwɩ zənzən, ʋ
ɡɑ bɑ dɩɩɑɩ n jə kʋ wɑ. Yɑʋ  cɑɩ n nə yí wɑʋ , nə ɑɩ  yəɩ əʋ  bɑ nə wʋwɑlɩ wɑʋ  Yɩɩ sʋɡʋ tə yɩrɩ,
ʋ yɑɩ ɑʋ  pìí ʋ yɑʋ  Yɩɩ cwəŋə. 22 Wobɩɑ tə nə tʋɑ cɑsʋrɑn tə wɑ, nə yɩ ndə lìù tə nə, ʋ
nə nì Yɩɩ sʋɡʋ tə, yɑʋ  lʋʋ wiən twɑrɑ də kɑ pɩɩɑɩ  jɩjə nə súəʋ  ʋ pubʋŋɑ tə. Tə wiən
təntə mɛ dɑɩ ń yɑɩ  pú Yɩɩ sʋɡʋ yuu nə. Kʋ mʋɩ  lìù təntə con, Yɩɩ sʋɡʋ tə wɑɩ  dəɩ ń jɩn
kʋ pɑ wɑʋ . 23 Yɑʋ  wobɩɑ tə nə tʋɑ tɩɑ nəzəŋu tə wɑ, nə yɩ ndə lìù tə nə, ʋ yɑɩ ɑʋ
cʋɡʋ sʋɡʋ tə, ʋ ɡɑ sɛɩ  kʋ zəni. Ʋ dɑɩ ń yɑɩ ɑʋ  tʋŋɑ yozəŋə, ndə wobɩɑ nə zɩŋɑ bɩɑ
nətʋ. Kʋ don zɩn bɩɑ bíí. Kʋ don də zɩn bɩɑ sɑpwɩtwɑ. Kʋ don zɩn bɩɑ fɩtwɑ".

2  Korɛntə  tɩɩɑʋ n  3:15,16  Də  zəɩ n  mɑmɑ,  bɑ  nə  kɑɩ rɩ ɩ Moyizə  sɑɡɑ  tə,  kʋ  yɩ  ndə
ɡɑnkɩkɑlɑ təntə yɑɩ ɑʋ  pú bɑ yɩʋɑʋ  nə, bɑ bɑ kʋ dəɩ ń nəɩ ń. 16 Yɑʋ  mɑʋ ŋɑʋ  tə wɑ, lìù tə, ʋ
nə vəvəri ʋ tɩɩɑɩ n, ʋ kə Yuu-Tiu con, ɡɑnkɩkɑlɑ tə yɑɩ ɑʋ  nɑn, kɑ yɑʋ  ʋ yɩʋɑʋ  nə.

Oze 11:3-7 - Mɑtiə 11:28-30 Á bɩɩɑɩ n ɑɩ  con, ɑʋ  mʋɩ  lɩɩɑɩ  tə mɑmɑ, ɑʋ  nə zɩn ɑʋ  yun zɩlɑ ɑʋ
ɡwɑɩ rɩɩ! Yɑʋ  ɑɩ  wɑʋ  pɑ ɑbɑ sìəʋ . 29 Á yɑʋ , sə ɑɩ  kə ɑbɑ cwəŋə nə, ndə nɩɑn nə, tə tíú
nə ken dɑʋ tə bɩɑn nə, ʋ vɑŋɑ, ɑɩ  nə yɩ pubwɑnʋ, də kɑ mun tɩ ɩɑʋ n nə ɑɩ  jə tə yɩrɩ. Á
ɡɑ wɑʋ  nɑ sìəʋ  ɑʋ  pɑ ɑʋ  tɩɩɑɩ n nə. 30 Aý bɩɑn dɑʋ tə, kʋ nə wɑʋ  kə ɑbɑ cwəŋə nə, tə bɑ
dun jə. Yɑʋ  kʋ zɩŋʋ ɡɑ bɑ cɑɩ  də".

Tʋtʋnɑn 26:18 sə n súrí bɑ yɩ ʋɑʋ . Kʋ dɑɩ ń wɑʋ  pɑ bɑ nɑn yikunu wɑ, bɑ bɑɩ  poni wɑ. Bɑ
wɑʋ  nɑn Sɩtɑnɑ dɩɩɑɩ n wɑ, bɑ bɑɩ  Yɩɩ con, sə ʋ mɑ wɑɩ nɩ ʋ ʋ kwɛn bɑ cʋnɑ tə, ʋ lɩ bɑ
mʋɩ  də wɑʋ  pwərə wɑ. Yɑʋ  bɑ ɡɑ wɑʋ  nɑ tori, bɑ mʋɩ  də lɩɩɑɩ  tə, bɑ nə pɩn bɑ tɩ ɩɑɩ n
mɩʋɑʋ mɩʋɑʋ n Yɩɩ nə. Kʋ twɑʋ  də bɑ nə ken bɑ wɑɑ ɑɩ  mʋɩ  Zwezi nə'.



2 Timote 2:24-26 Kʋ wɑɩ  mɛ, sə Yuu-Tiu tʋɩ tʋɩ nʋɩ  dɩ jɑrɑ. Ʋ mɛ, sə ʋ zìlí lɩ ɩɑɩ  tə mɑmɑ,
sə ʋ yɑ  lìù  tə,  ʋ  nə wɑɩ ɑʋ  ʋ  kɑɩ rɩɩ,  sə ʋ ɡɑ jɑ  pɩʋnʋʋ  də bɑ.  25 Ʋ mɛ,  sə ʋ jɑ
bɩcɑbwɑnʋ, ʋ mɑ bɩrɩ lɩ ɩɑɩ  tə, bɑ nə zɩɡɑ ʋ nə. Kʋ wɑɩ ɑʋ  kʋ pɩn, Yɩɩ twɑʋ  kʋ nə, ʋ pɩn
bɑ vəvəri bɑ kwɑ, bɑ mɑ sɛʋ  bɑ cʋnɑ. Yɑʋ  bɑ ɡɑ lwɑrɩ cɩʋɡɑʋ  sʋɡʋ tə. 26 Kʋ wɑɩ ɑʋ  kʋ
pɩn bɑ pubʋŋɑ pìí, kɑ twi cɩ ʋɡɑʋ  sʋɡʋ tə nə, bɑ ɡɑ jon bɑ tɩ ɩɑɩ n Sɩtɑnɑ jɩɩɑɩ n wɑ, ʋ yɑɩ
nə jɩn bɑ ndə nyɑlɩ, nə jɩn won nətʋ, ʋ pɑ, bɑ tʋŋɑ kʋ tə, ʋ nə swə.

Apokɑlisə 3:17-19 Á swɩɩn də ɑʋ  yɩ jɩjə tɩɩɑʋ n tə, ɑʋ  nə jə wiən tə mɑmɑ, tə nə mɛ də
ɑbɑ, ɑʋ  pɑ ɑʋ  tɩɩɑɩ n nə, ɑʋ  ɡɑ kʋʋ ʋɩ  bɑʋ  won mɑmɑ pɩɩɑɩ . Yɑʋ  ɑʋ  dɑɩ ń ɡɑ yəɩ rì də, Yɩɩ yɑʋ ɑʋ
con, ɑʋ  yɩ bɑsɑrʋnyɩnɑ, ɑʋ  yɩ yinəɡənyɩnɑ, ɑʋ  yɩ zʋrɑ, ɑʋ  yɩ ndə lilirən nə, ɑʋ  ɡɑ yɩ ndə
wɑlɑ nə, ɑʋ  bɑ ɡɑɩ nʋɩ  jə. 18 Kʋ mʋɩ  yɩrɩ, ɑɩ  dɑɩ ń kwè ɑbɑ, sə ɑʋ  yəɩ  ɑɩ  con sɩʋɑʋ n tə, tə nə
twɑʋ  mən wɑ, tə pɩrʋ tə nɑn, sə ɑʋ  mɑ jì cɩʋɡɑʋ  cɩʋɡɑʋ  jɩjə tɩɩɑʋ n. Á yəɩ  ɡɑnpwənə də ɑɩ
con, ɑʋ  mɑ pú ɑʋ  yɩrɑ tə nə, sə cɑvɩrɑ kʋʋ ʋɩ  dɑɩ n kɑʋ  jɑ ɑbɑ, ɑʋ  nə yɩ wɑlɑ tə yɩrɩ. Á yəɩ
yɩʋɑʋ  tɑnɩɑ də ɑɩ  con, ɑʋ  kə ɑʋ  yɩʋɑʋ  tə wɑ, sə ɑʋ  wɑɩ nɩ ʋ ɑʋ  nɑ lɑʋ  zəni. 19 Lɩɩɑɩ  tə mɑmɑ, ɑɩ
mʋɩ  nə swə, mə bɑ mʋɩ  nə ɑɩ  yɑɩ ɑʋ  cɑɡɑ bɑ nii nə, ɑɩ  ɡɑ fɩrɩ bɑ. Á vəvərə ɑʋ  kwɑ, ɑʋ
mɑ sɑʋ  ɑʋ  cʋnɑ tə, ɑʋ  ɡɑ jɑ yɑwɑlɑ.

2 Korɛntə tɩɩɑʋ n 7:10 Kʋ yɩ cɩʋɡɑʋ , də pucʋnɩ nə twɑʋ  də Yɩɩ fɩrɑ, kʋ mɑ yí lìù, pucʋnɩ
təntə yɑɩ ɑʋ  pɑ ʋ vəvəri ʋ kwɑ, ʋ mɑ sɑʋ  ʋ cʋnɑ tə, kʋ ɡɑ pɑ, ʋ wɑɩ nɩ ʋ ʋ nɑ mɩɩ tə, kʋ
nə bɑ zwɛɩ  Yɩɩ con. Kʋ mʋɩ  pucʋnɩ yiri təntə bɑ pɩn lìù swɩɩn ʋ wʋʋ , ʋ yɑɩ  nə yəɩ əʋ . Yɑʋ
pucʋnɩ nə yí lìù, kʋ ɡɑ yɩ lʋʋ wiən nə pɩn tə tʋn, kʋ wɑʋ  pɑ, kʋ tíú kwɩɩn mɩɩ tə nə,
kʋ nə bɑ zwɛɩ  Yɩɩ con. 1 Pɩɩʋʋ  18:37 - Yɩɩ turn heart back to Yɩɩ.

2 Korɛntə tɩɩɑʋ n 4:4 Bɑ mʋɩ  lɩɩɑɩ  təntə bɑ sʋywɑʋ ŋʋʋ  tə dəɩ ń nəɩ ń. Lʋʋ kʋ tə pɩɩʋʋ  Sɩtɑnɑ nə
cɩɩɡɑɩ  bɑ pubʋŋɑ nə, bɑ dɑɩ n kɑʋ  nì kʋ dəɩ ń. Ʋ mɑ kʋʋ ʋɩ  bɑ pɩɩɑɩ , sə bɑ nɑ Zwezi-
Kərisə sʋywɑʋ ŋʋʋ  tə poni tə, kʋ nə bɩrɩ ʋ dun tə. Mə ʋ mʋɩ  Zwezi-Kərisə nə nyɩn də
Yɩɩ cɩʋɡɑʋ  cɩʋɡɑʋ .

Likə 8:11-15 Zwezi dɑɩ ń swɩɩn, ʋ wʋʋ : "Zwɑnsɩsɑrɑ tə dəɩ ń nə nətən: Wodwii tə yɩ ndə
yɑ Yɩɩ sʋɡʋ tə nə. 12 Lɩɩɑɩ  duən yɩ ndə cwəŋə vɑɩ n nə, wobɩɑ nə twɩ lɑʋ : Bɑ nəɩ ń, yɑʋ
Sɩtɑnɑ yɑɩ ɑʋ  bɑɩ , ʋ lɩ sʋɡʋ tə bɑ wɑɑ wɑ, sə ʋ mɑ cɩ ɩ bɑ nə, sə bɑ dɑɩ n kɑʋ  kə bɑ wɑɑ
Yɩɩ nə, sə ʋ ɡɑ jon bɑ bɑ cʋnɑ wɑ. 13 Bɑ duən də yɩ ndə kɑpɑtɑʋ tɩɑ nə. Bɑ nə
nì Yɩɩ  sʋɡʋ tə, bɑ yɑɩ ɑʋ  jon kʋ də pupwən. Yɑʋ  bɑ bɑ kʋ yɑʋ ,  bɑ pɩn kʋ zwɩ bɑ
pubʋŋɑ wɑ. Bɑ yɑɩ ɑʋ  ken bɑ wɑɑ Yɩɩ nə, mɑʋ ŋɑʋ  kukuə wɑ, yɑʋ  dədəŋu nə yí bɑ,
mɑʋ ŋɑʋ  don wɑ, bɑ yɑɩ ɑʋ  tʋ. 14 Wobɩɑ tə nə tʋɑ cɑsʋrɑn tə wɑ, yɩ ndə bɑ tə nə, bɑ
nə nəɩ ń, yɑʋ  bɑ ɡɑ yɑʋ  bɑ pɑ twɑrɑ, də kɑ pɩɩɑɩ  jɩjə, də lʋʋ wiən fɩrɑ jə bɑ, tə dɑɩ ń ɡɑ
pú Yɩɩ sʋɡʋ tə yuu nə bɑ wɑɑ. Sʋɡʋ tə bɑ bɩɑ keni, tə nə wɑʋ  wɑɩ nɩʋ tə bɩ. 15 Wobɩɑ
tə nə tʋɑ tɩzəŋu tə wɑ, yɩ ndə bɑ tə nə, bɑ nə cʋɡɑ Yɩɩ sʋɡʋ tə, bɑ ɡɑ twɑʋ  kʋ nə
zəni də bɑ cɩʋɡɑʋ  mɑmɑ. Kʋ tɩɩɑʋ n tə yɑɩ ɑʋ  jɑ pɩʋnʋʋ  wuuu, bɑ dɑɩ n kɑʋ  pìí bɑ kə bɑ kwɑ,
bɑ tʋŋɑ zəni, ndə wobɩɑ nə zɩŋɑ bɩɑ nətʋ".

Tʋtʋnɑn 15:11 Nə yəɩ əʋ  də, Yuu-Tiu Zwezi pubwɑnʋ tə jon bɑ bɑ cʋnɑ wɑ, ndə nə
də tətə nə".

Romə tɩɩɑʋ n 8:13 Á nə twɑʋ  ɑʋ  tətə pùəʋ  yokʋkwɩnɑn fɩrɑ nə, tɩɑn wɑʋ  jɑ ɑbɑ. Yɑʋ  ɑʋ  nə twɑʋ
Yɩɩ-Siŋu tə nə, ɑʋ  pwɛɩ  ɑʋ  tɩɩɑɩ n də ɑʋ  pùəʋ  fɩrɑ tʋtʋnkʋkwɩnɑn tə, ɑʋ  wɑʋ  yɑ mɩɩ wɑ, kʋ nə
bɑ zwɛɩ  Yɩɩ con.
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