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Sak
An'ɔ Sak ɔyɔnɛ-ɛ, t'ake tɔ pəmar

pakaraŋɛnɛ areka ŋɔn-ɛ?
Areka ŋɛfɛt ŋaŋɛ ŋɔyɔnɛ yecicəs ya moloku ma

Kanu, nŋɛ alaŋ a Krist ŋambɔtər kəkaraŋ doru
dandɛ fəp mɔ. Wɛnc ka Yesu, Sak, ɛnacicəs ŋi
ntɛ tɔŋsɔŋɛ alaŋ aka Krist ŋacəpəs bəkəc yaŋan, ali
tɔyɔnɛ a ŋanayi dəpəcuca. AKresi ŋaŋkulɛ «Sak»,
aHebəru ŋa ŋakulɛ «Yakuba». Tewe tin tayi tɔ.
Sak ɛnayɔnɛwəbekiwəlel acɔkɔ-cɔkɔ a kəloŋkanɛ

ka alaŋ nde Yerusalɛm dacɔ. Dəndo Yerusalɛm
Sak ɛnayi, ntɛ kəbəpsɛnɛ kəpɔŋ ka abeki kənacəpər
mɔ. K'ɛmar Paul kɔ Barnabas kəsɔtɔ ka moloku kɔ
mɔkɔt mɔtɔt ntɛ ŋanagbɛkəlɛnɛ kɔ aSuyif alɔma teta
kəkənc ka atɔyɔnɛ Suyif mɔ. Antam kənəŋk mes
mamɔkɔ nde buk ba Yɛbəc ya Asom a Yesu disrɛ,
sapitər 15.
Nnɔ areka ŋaŋɛ disrɛ, Sak ɛnacɔŋəs alaŋ a

Yesu ntɛ tɔŋsɔŋɛ ŋamentər kəlaŋ kəŋan kətɔt
dəmɔyɔ mɔtɔt mɔ. Ɛnatəksɛ alaŋ tɔkɔ pəmar ŋatam
kəsumpər kəlaŋ kətɔt kɔ dinɛ dosoku ndɛ Kanu
kəmbɔtər mɔ.
Sak ɛnaloku alaŋ a ŋakɛmbərnɛ kəbɔtər ka mes

ma doru, k'ɔlɔm tin tin tin tɔkɔ tɔyɔnɛ kəbɔtər ka
Kanu kɔ kəbɔtər ka afum alɔmamɔ.
Itɔ areka ŋa Sak nŋɛ ŋeyeŋkəs alaŋ bəkəc haŋ

matamosumamɛ ayi mɔ.
Sak

Kəyif
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1 Ina Sak, wəcar ka Kanu kɔ Mariki Yesu Krist,
incicɛ nu areka ŋaŋɛ nəna afum a Kanu cusuŋka
wəco kɔmɛrəŋ (12) aŋɛ ŋasamsər dorumɔ, iŋyif nu!

Kəlaŋ kɔ kəcərɛ
2 Awɛnc'im aŋa alaŋ, kɔ nəncepərɛnɛ pucuca

pɔlɔm-ɛ, nəcɛm-cɛmnɛ pi pəbotu disrɛ, 3 bawo
nəncərɛkɔkəlaŋkəŋcəpkəwakəs fɔr kiriŋ-ɛ, kɔŋsɔŋ
kəkar kəbol-bolu. 4Mba pəmar kəkar konu kəbol-
bolu kaŋkɔ kətesɛ, kələpsər sɔ, ntɛ tɔsɔŋɛ nu kəbɛk
kəbɛk dəm ta ntɛ o ntɛ toŋbut kəlaŋ konu mɔ.
5Mba kɔ afum alɔma ŋayi nu dacɔ aŋɛ kəcərɛ kəkɔt
kəmbut mɔ-ɛ, pəmar ŋa ŋatola ki Kanu, endesɔŋ ŋa
ki. Bawo Kanu kəmpocɛ afum fəp abəkəc ŋɔtɔt ta
kənal'əm-ɛ. 6Mbamɛnɛmətola Kanu kəlaŋ disrɛ ta
kəlaŋ kam kəmbut-ɛ! Bawo məna nwɛ məntolanɛ
kənesərnɛ disrɛmɔ, məyi pəmɔ yamya dəkəba, nyɛ
afef ŋeŋyekti ŋɛwɛn kəsək mɔ. 7 Ta fum wəkakɔ
pəcɛm-cɛmnɛ kəsɔtər paka mpɛ o mpɛ yopocɛ yɔn
dacɔ, 8 bawo fum wəkakɔ ɔntɔmpər fɛ təyɔ tin,
ɔfɔcərɛ dɔpɔ ndɛ o ndɛ oŋsumpər dəyɔkɔt yɔnmɔ.

Wəka daka kɔwətɔyɔ daka
9 Pəmar wɛnc kosu wəlaŋ wətɔyɔ daka pəpus,

bawo Kanu kəndepɛnɛ kɔ. 10 Pəmar wəka daka
pəpus, bawo Kanu kəndetorɛ dəkəcəmɛ dɔn, en-
dekɔ-cepər pəmɔ pɛlɛŋk pa dəkulum. 11 Kɔ dec
dowur-ɛ, nne yowon yowosəs yika, yɛlɛŋk ya yi
yɛtɛmpɛnɛ, detes dayi dɔsɔlɛ. Itɔpəyi sɔwəkadaka,
ɔŋsɔlɛ dəmosumpər-sumpər mɔn.

Pucuca kɔmɛwakəs
12 Pəbɔt fum nwɛ ɛmbər mɛwakəs mɔ! K'ancərɛ

kɔ dəkəcəmɛ dɔtɔt-ɛ, ɔŋkɔ-sɔtɔ kəway kətɔt ka kiyi
kɔn doru nkɛMariki ɛnasɔŋ temer kəsɔŋ afum aŋɛ
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ŋambɔtər kɔmɔ. 13Tanwɛonwɛpəwakəs pəlɛcmpɛ
mɛfaŋ mɔn mɛndeliŋərnɛ kɔ mɛc-pɛnɛ kɔ abəkəc
a pəloku: «Kanu kəwak kəsɔŋ'em kəciya,» bawo
afɔtam kəsɔŋɛ Kanu kəciya, kɔ nkɔn Kanu kəfɔsɔŋɛ
fum o fum kəbɛrɛ kiciya disrɛ. 14 Mba nwɛ o
nwɛmɛfaŋmɔnmɛlɛcmeŋliŋərnɛ kɔ kəwakəs kəyɔ
tes tɛlɛc, mɛc-pɛnɛ kɔ abəkəc. 15 Kɔ mɛfaŋ mɛlɛc
mɛmbɛkəs-ɛ, mokom kiciya, kiciya kəbɛkəs kəkom
defi. 16 Awɛŋc'im aŋa aŋɛ imbɔtər mɔ, ta nəwosɛ
a pətiŋkər un, 17 bawo kəpocɛ kətɔt kɔ kətəŋnɛ nkɛ
o nkɛ darenc kəŋyɛfɛ. Kanu Kas nkɛ kəlompəs
yomotər-motər ya darenc mɔ, otorɛ ki, nkɔn Kanu
nkɛ kəntɔsəkpər ali kəmɛpər ka fɔr mɔ. 18 Bawo
tatɔkɔ t'ɛnafaŋ ti k'oŋkomɛ su sɔ ta mɛrəŋ toloku ta
kance, ntɛ tɔŋsɔŋɛ payɔnɛ yɛbaŋəs yɔcɔkɔ-cɔkɔ ya
yolompəs yɔn dacɔmɔ.

Mɛnɛ fumwətɔt pəyɔmɔyɔmɔtɔt!
19 Nəcərɛ tantɛ bel-bel awɛnc'im aŋa: Pəmar

nwɛ o nwɛ pəcɛlək kəcəŋkəl, ta pəbɛlkər kəlok-
loku, pəc-won kətɛlɛ kɔ, 20 bawo mɛtɛlɛ mɔfɔsɔŋ
kəlomp fɔr ya Kanu kiriŋ. 21 Nəliŋnɛ pəyik-yik
fəp kɔ mes mɛlɛc fəp mmɛ nəc-yɔ mɔ, nəbaŋɛ
waca mɛrəŋ toloku ntɛ anatəp nu. Toloku ntɛ
tɛntamkəyac kəyi konu dorumɔ. 22Nəcəmɛ toloku
darəŋ, ta nəyɔnɛ acəŋkəl gbəcərəmaŋɛ ŋantiŋkərnɛ
mɔ! 23 Nwɛ o nwɛ edecəŋkəl toloku ta ɔŋkɔt ti
mɔ, owurɛnɛ fum nwɛ endemɔmənnɛ kəro dɛmɛm
mɔ. 24K'elip kəmɔmənnɛ bel-bel-ɛ, pəkɔ, pəpələrnɛ
katəna alulu* ŋɔn tɔkɔ ŋeyina mɔ. 25 Məna nwɛ
məŋkɔkcɛ sariyɛ sətəŋnɛ sətɔt nsɛ səsikli afum mɔ,
məsumpər si bel-bel, bafɔ məyɔnɛ wəcəŋkəl ka
* 1:24 «Alulu» = «andulu»
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si gbəcərəm nwɛ ɛmpələr mɔ de, mba wəcəŋkəl
nwɛ ɛncəmɛ mes mɔyɔ mɔtɔt ma si darəŋ bel-bel
mɔ. Pəbɔt fum nwɛ ɛncəmɛ si darəŋ mɔ. 26 Kɔ
fum ɛncɛm-cɛmnɛkəyɔnɛwəkadinɛ ta ɛŋkɛmbərnɛ
kəloku-loku-ɛ, abəkəc ŋɔn ŋeyi kənɛmpəs, dinɛ dɔn
dɔsɔk fɛ. 27 Dinɛ dosoku ndɛ dɔntɔyɔ ali tɛbɛlək
ta pəbir-bir nde fɔr ya Kanu Papa kosu kiriŋ mɔ
dɔyɔnɛ ntɛ: Nəgbɛkərɛ awut aŋɛ akɛrɛ kɔ akas aŋa
ŋafi mɔ, kɔ aran aŋɛ awos aŋa ŋafi mɔ dəpucuca
paŋan. Nəkɛmbərnɛmesmɛlɛc ma doru fəp.

2
Ta nəcəmɛnɛ fum

1Awɛnc'im aŋa, kɔ nəlaŋ Mariki kosu Yesu Krist
nwɛ debeki dɔn dɛmbɛk mɔ-ɛ, ta nəcəmɛnɛ afum!
2 Kɔ fum ɛmbɛrɛ nde kəlɔ ka dəkətola donu Kanu
pəbɛrnɛ kurundɛ ka kɛma dətɛlər pəbɛrnɛ yamos
yɔtɔt,wəlɔmawətɔyɔdaka sɔpəbɛrɛpəbɛrnɛyamos
yɛlɛc-ɛ, 3 nəŋkafəli fɔr nnɔ wəbɛrnɛ yamos yɔtɔt
eyi mɔ. Nəloku kɔ: «Məna, məndɛ nnɔ dɔcɔm
dɔtɔt ndɛ!» Mba nəloku wətɔyɔ daka: «Məna,
məcəmɛ nde», kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-ɛ, nəloku kɔ: «Məndɛ
nde dətɛgbɛkəlɛ pɔkɔ.» 4 Kɔ nəyɔ tatɔkɔ-ɛ, bafɔ
nəmbocnɛ tatɔkɔ kiti ba? Pəmar fɛ nu kəyɔ ti!
5 Nəcəŋkəl awɛnc'im aŋa aŋɛ imbɔtər mɔ: Kanu
kəyɛk-yɛk atɔyɔ daka doru dandɛ ntɛ ŋantam kəbɛk
kəlaŋ mɔ, ŋasɔtɔ kɛ ka dɛbɛ da Kanu nkɛ ɛnasɔŋ
temerkəsɔŋaŋɛŋambɔtər kɔmɔ. 6Mbanəna, nəfər-
fərəs atɔyɔ daka! Bafɔ aka daka akakɔ ŋantɔrəs
un, bafɔ ŋa ŋaŋkekərɛ nu dabɛ kəkɔ-caŋər nu ba?
7 Bafɔ ŋa ŋaŋlɔməs tewe tɔtɔt ta Mariki ba? 8 Kɔ
pəyɔnɛ a nəcəmɛ sariyɛ sa abɛ darəŋ pəmɔ tɔkɔ
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yecicəs yosoku yoloku ti mɔ: Məbɔtər wɛnc əm
pəmɔ məna sərka-ɛ! Kɔ nəyɔ ntɛ, nəyɔ bel-bel.
9 Mba kɔ nəncəmɛnɛ afum-ɛ, nənciya tɛm tatɔkɔ,
sariyɛ səmar kəsumpər un aciya, bawo nəleləs fɛ
si. 10 Kɔ fum ɛncəmɛ sariyɛ fəp darəŋ mba pəciya
toloku tin gboŋ ta si-ɛ, sariyɛ səmar kəsumpər'əm
bawo məleləs fɛ si fəp. 11 Bawo nwɛ ɛnaloku: «Ta
məsumpər dalakɔ!» mɔ, ɛnaloku sɔ: «Ta mədif
fum!» Ti disrɛ, kɔ məsak kəsumpər dalakɔ mba
mədif fum-ɛ, pəmar sariyɛ səsumpər'əm, bawo
məleləs fɛ si. 12 Pəmar nəlok-loku kɔ nəyɔ pəmɔ
afum aŋɛ aŋkɔ-kitinɛ sariyɛ nsɛ səsɔŋ afum akakɔ
kəsikəlɛ mɔ. 13 Afɔdekɔ-yɔnɛ nɔnɔfɔr fum nwɛ
ɔntɔyɔnɛ akɔ nɔnɔfɔr mɔ, bawo nɔnɔfɔr dɛtam kiti.

Kəlaŋ kɔmɔyɔ
14Ake dəkəcəmɛ dɔ tatɔkɔ dɔyɔ-ɛ, awɛnc'im aŋa,

fum kəc-loku: «Ilaŋ» mba k'ɔntɔ kəc-mentər ti
dəmɔyɔmɔtɔt-ɛ? Kəlaŋ kaŋkɔ kəntam kəyac kɔ ba?
15 Kɔ wɛnc'əm wərkun kɔ pəyɔnɛ fɛ ti, wɛnc'əm
wəran pəyi ta ɔyɔ yamos, ta ɔyɔ yeri yɔn ya dɔsɔk-
ɛ, 16 mba kɔ nəlembərnɛ ŋa: «Kanu kəsolɛ nu!
Kanu kəsɔŋ nu yamos yɔtɔt! Kanu kəsɔŋ nu yeri
yɛlarəm!» ta nəsɔŋ ŋa ca yɔkɔ yombut ŋamɔ-ɛ, ake
dəkəcəmɛ dɔ tɔyɔ-ɛ? 17 Itɔ kəlaŋ nkɛ kəntɔmentərnɛ
dəmes mɔyɔmɔtɔt mɔ kəlaŋ kəfi kɔ kəyɔnɛ. 18Mba
fum wəlɔma pəloku: «Məna məyɔ kəlaŋ, kɔ ina iyɔ
mesmɔyɔmɔtɔt.» Ina ic-yif ŋa: «Məmentər'im cəke
cɔ kəlaŋ kəntam kəyi ta mes mɔyɔ mɔtɔt meyi-ɛ.
Kɔ pəyɔnɛ ina-ɛ, dəmes mɔyɔ mɔtɔt mem iŋmentər
kəlaŋ.» 19 Məna məlaŋ a Kanu kin kɔ. Məyɔ ti
bel-bel. Itɔ yɔŋk yɛlaŋ sɔ, mba yeyi kəyikcɛnɛ
kənesɛ. 20 Məntamnɛ fɛ ba? Məfaŋ kəcərɛ, a
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kəlaŋ nkɛ kəntɔsol kɔ mes mɔyɔ mɔtɔt mɔ kəyɔ fɛ
dəkəcəmɛ ba? 21 Ak'ɛnasɔŋɛ Kanu kəlɔm bemba
bosu Abraham wəlompu-ɛ? Teta mes mɔn mɔyɔ,
bawo ɛnasɔŋ wan kɔn Siyaka nde deŋgbip teta
kəloŋnɛ. 22 Mənəŋk kəlaŋ kɔn kɔ mes mɔn mɔyɔ
mɔtɔt mɛnasumpərɛnɛ: Dəmes mɔyɔ mɔtɔt kəlaŋ
kəŋmentərnɛ kənaləpsər teta tɔyɔ tɔn tɔtɔt tɔkɔ ɔyɔ
mɔ. 23Tantɛ tɔyecicəs yɛnalarɛ, kəc-loku: «Abraham
ɛnalaŋKanu, kɔKanukəlɔmkɔwəlomputetakəlaŋ
kɔn.» K'awe kɔ wanapa ka Kanu. 24 Nənəŋk ti
oŋ, Kanu kəfɔnəŋk dolompu da fum teta kəlaŋ
kɔn gbəcərəm, mba kəmɔmən sɔ mes mɔn mɔyɔ
mɔtɔt. 25 It'ɛnayi sɔ teta Rahabu wəran wəyama-
yama, bafɔ dəmes mɔn mɔyɔ mɔtɔt Kanu kənalɔm
kɔ wəlompu, ntɛ wəran nwɛ ɛnabaŋ asom aka
Yisrayel mɔ, k'ɛŋkafəlɛ k'ementər ŋa dɔpɔ dɔlɔma
mɔ ba? 26 Itɔ pəyi sɔ dis ndɛ dɔntɔsol kɔ ni mɔ defi,
kəlaŋ nkɛ kəntɔsol kɔmesmɔyɔmɔtɔt mɔ kəfi.

3
Kəcəmbər temer

1Awɛnc'im aŋa, ta nəwosɛ kəla kəyɔnɛ ka atəksɛ,
bawosənaaŋɛ səntəksɛmɔ, andekɔ-bocɛ sukiti nkɛ
kəndekɔ-yeŋkkətas ka afumalpəs akɔmɔ. 2Anciya
fəpfosumɔyɔmɛlarəm. Kɔ fum ɔntɔkəc-ciyadətɔkɔ
oŋlokumɔ, fumwəlompu ɔfɔ, nwɛ ɛntamkəcəmbər
dis dɔn fəp tɔkɔ ɛŋfaŋ mɔ. 3 Aŋgbəməs fəlɛs fɛc
dəcusu ntɛ tɔŋsɔŋɛ yɛcəmɛ tɛfaŋ tosu darəŋ mɔ,
antam kəsolɛ dis dayi fəp. 4Nəcɛm-cɛmnɛ sɔ cibil
cəpɔŋ: Kɔ afef ŋɔpɔŋ ŋɛwɛn ci-ɛ, ŋas ŋɛfɛt ŋɛŋkafəli
ŋi,wəgbɛk pəkekərɛ ŋinnɔ o nnɔ ɛŋfaŋmɔ. 5Temer
sɔ, paka pɛfɛt pɔ pɔyɔnɛ dəris, mba pɛntam kəpus
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kəyɔnɛ ka paka pɔkɔpɔŋsɔŋɛmesmɔpɔŋkəyɛfɛmɔ.
Nəcɛm-cɛmnɛ nɛnc dɛfɛt ndɛ dɛntam kəcɔf kulum
kəpɔŋ mɔ! 6 Temer ta fum sɔ nɛnc dɔ! Paka pɛlɛc
pɔ mpɛ peyi su dəris mɔ, pi peŋyik-yikəs dis dosu
fəp. Pi pendikəc nɛnc da yahanama kəyi kosu
doru fəp. 7 Fum ɛntam kəcəmbər sɛm ya doru
tɛfaŋ tɔn: Sɛm ya dop fəp, bɛmp, yeliŋɛ-liŋɛ kɔ
sɛm ya dəkəba. Ayi kəcəmbər sɛm ya doru fəp
tɛfaŋ ta fum, k'ɛncəmbər yi tɛfaŋ tɔn. 8Mba fum
ɔfɔtam kəcəmbər temer tɛfaŋ tɔn: Paka pɛlɛc pɔ kɔ
peyi kəkafəlɛ-kafəlɛ tɛmfəp, pɛlarɛmɔkəl* tɛpmmɛ
meŋdifmɔ. 9Pi pɔ səŋkor-korɛ nwɛ ɔyɔnɛMariki kɔ
Papa mɔ, mba sɔ pi pɔ səntolanɛ pəlɛc afum aŋɛ
Kanu kəlompəs ŋawurɛnɛ kɔ nkɔn mɔ. 10 Moloku
ma kəkor-koru kɔma kətolanɛ awɛnc'im aŋa pəlɛc
kusu kin kaŋkɛ kɔ moŋwur. Awɛnc'im aŋa, pəmar
fɛ teyi tatɔkɔ de! 11 Kələmp kin kəfɔsɔŋ domun
dobotu kɔ dodokət. 12 Awɛnc'im aŋa, akomp ŋeyi
nŋɛ ŋoŋkom məntambɛnc mɔ ba? Kɔ pəyɔnɛ fɛ ti,
alembəra ŋoŋkom comp ba? Kələmp ka domun
dodokət kəfɔtam kəsɔŋ domun dobotu.

Kəcərɛ nkɛ kəyɛfɛ darencmɔ
13 Fum eyi nu dacɔ nwɛ ɛncɛm-cɛmnɛ kəsɔk

domp, pəyɔ sɔ kəcərɛ kəkɔt mɔ ba? Pəmar wəkakɔ
pəmentər ti dəmes mɔn mɔtɔt mosumpər, pəbɔtɛ
mi amera kɔ kəcərɛ kəkɔt. 14 Mba kɔ nəntɔmpər
bəkəc yɛlarɛ kəraca kədokət kɔ amera ŋa kəlɛknɛ-ɛ,
nəsakkəpusɛkəcərɛkonumes, nəc-yemsɛnɛkance.
15Kəcərɛ kəkɔt kaŋkɔ bafɔ darenc kəyɛfɛ, mba nnɔ
dəntɔf kaŋkɔ kəyɛfɛ dəkəcɛm-cɛmnɛ ka fum kɔ ka
yɔŋk. 16 Bawo nnɔ o nnɔ kəraca kɔ amera ŋa
* 3:8 mɔkəl = mɔkɔn
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kəlɛknɛ ŋeŋyimɔ, pəyama-yama kɔmɔyɔmɛlɛc fəp
meŋyi di. 17 Mba kəcərɛ kəkɔt nkɛ kəyɛfɛ darenc
mɔ, kənuŋkɛnɛ kɔ kəncemp, kɔ tɛyɛfɛ dənda kɔ
kəyɔ pəforu, dɛrɛnc, kəcəŋkəl moloku ma afum,
kəla nɔnɔfɔr kɔmɔyɔmɔtɔt, kəfɔyer fum, kəfɔtɛnsər
fum kəbɔt. 18Pəmɔ fum nwɛ ɔmbɔf mɛŋgbɛnmɔtɔt
dəntɔf k'ɔsɔtɔ yɛtɛl yɔtɔtmɔ, atɛn pəforu aŋɛŋambɔf
pəforu disrɛmɔ, ŋandesɔtɔ yɛtɛl ya dolompu.

4
Kəbɔtər ka ca ya doru
1 1 Deke kəwan kəlarəm kɔ deke kəgbɛklɛnɛ

kəlarəm kəŋyɛfɛ nu dacɔ-ɛ, kɔ pəntɔyɔnɛ dəmɛfaŋ
mɛlɛc mmɛ moŋsutɛnɛ dis donu fəp disrɛ mɔ?
2 Nəfaŋ ta nəsɔtɔ-ɛ. Nədif fum, kɔ nəyɔnɛ afum
kəraca, mba nəfɔtam kəsɔtɔ ntɛ o ntɛ. Nəbɛrɛnɛ
kəcɔp kəlarəm kɔ kəwan kəlarəm, mba nəyɔ fɛ,
bawo nəntola fɛ Kanu. 3 Nəntola Kanu ta nəsɔtɔ-
ɛ, bawo bəkəc yɛlɛc yɔ nəntolanɛ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ
nətam kəsɔtɔ kələsər-ləsər teta mɛfaŋ monu mɔ.
4Asumpər dalakɔ! Nəncərɛ fɛ a kəyɔnɛwanapa ka
doru dandɛ kəyɔnɛ wəterɛnɛ ka Kanu ba? Məna
nwɛ məŋfaŋ kəyɔnɛ wanapa ka pəlɛc pa doru mɔ,
məsɔŋɛnɛ kəyɔnɛ ka wəterɛnɛ ka Kanu. 5 Yecicəs
yosokuyolok-loku fɛ samnɛ, kəc-loku: «Ɛfaŋhaŋkɔ
amera nŋɛ ɛnabɛr sumɔ ŋɛmbas kɔ.» 6Mba kəmar
ka kəbɔt amera nkɛ ɔsɔŋ su mɔ kəmbɛk, itɔ Yecicəs
yoloku: «Kanu kəntɛfərnɛ alɛknɛ, mba atɔlɛknɛ ŋɔ
Kanu kəŋsɔŋ kəmar ka kəbɔt kɔn amera.» 7 Itɔ
pəmar nəyi Kanu darəŋ, kɔ nəyeŋkər ŋɔŋk ŋɛlɛc
səbomp-ɛ, ŋɛŋyɛksər nu pəbɔlɛ. 8 Nəlɔtərnɛ Kanu,
ki sɔ kəŋlɔtərnɛ nu. Nəsɔkəsnɛ waca nəna aciya!
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Məsɔkəsnɛ abəkəc məna nwɛ o nwɛ məntɔtɔmpər
pɛcɛm-cɛmnɛ pin mɔ! 9 Nəŋaŋnɛ tɛlər kəyi konu
pucuca, nəndɛ kəbal ka pi, nəbok! Kəsel konu
kəsəkpər kəyɔnɛ nu kəbok ka kəbal, pəbotu ponu
pɔyɔnɛ nu kəmɔncnɛ. 10Nətorɛ banca nnɔ Mariki
eyi mɔ, k'ɛndepɛnɛ nu.

Taməyemsɛnɛwɛnc əmwəlaŋ
11 Awɛnc'im aŋa, ta nəyɛmsɛnɛnɛ! Nwɛ

eŋyemsɛnɛ wɛnc, kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-ɛ, pəkiti kɔ mɔ,
sariyɛ s'eyi kəyemsɛnɛ, sariyɛ s'eyi kəkiti. Kɔ
məŋkiti sariyɛ, taməyɔnɛ fumnwɛ ɛncəmɛ si darəŋ
mɔ-ɛ, wəboc kiti ka si məyɔnɛ. 12Bawo Kanu sona
kəsɔŋ su sariyɛ, ki kəntam kəboc kiti. Kanu sona
kəntamkəyac, kɔpəyɔnɛ fɛ ti-ɛ, kəmələk. An'ɔməna
məyɔnɛ oŋ-ɛ, məna nwɛməŋkitiwəndɛ kammɔ?

Taməlɛknɛ
13 Nəcəŋkəl'im, ndɛkəl oŋ nəna aŋɛ nəŋloku:

«Mɔkɔ kɔ pəyɔnɛ fɛ ti alna dare ndɛ dɔ səŋkɔ, səkɔ-
cepərɛnɛ di teren tin, səŋkɔ-caməs, səsɔtɔ pəsam
pɛlarəm.» 14 Ta nəncərɛ tɔkɔ doru donu deŋyi nu
alnamɔ! Doru donu dowurɛnɛ kibi nkɛ kəntuf tɛm
tepic kəsakɛ sɔmɔ. 15Mbantɛ tɔ pəmar nəloku: «Kɔ
Mariki ɛfaŋ ti-ɛ, səŋyi doru, səyɔ ntɛ kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-
ɛ tɔkɔ.» 16Mba nəyek-yekəsnɛ kɔ nəlom. Kəlom fəp
mes mɛlɛc mɔ kəyɔnɛ. 17 Kɔ fum ɛncərɛ tɔkɔ aŋyɔ
pətɔt ta ɔŋyɔ pi-ɛ, wəkakɔ ɔyɔ tes tɛlɛc.

5
Kəbeŋnɛ ka aka daka

1Ndɛkəl oŋ nəcəŋkəl'im, nəna aka daka! Nəbok
nəsəŋɛ-səŋɛ teta pəcuy mpɛ pendebəp nu mɔ!
2Daka donu dente, yɛt yɔsɔmyamos yonu. 3Kɛma
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konu kɔ gbeti bonu yosumpər mɔrka. Mɔrkammɛ
mɔŋkɔ-yɔnɛ sede nsɛ səndekɔ-sumpər nu kiti mɔ,
mɔrka mɔc-sɔm dis donu pəmɔ nɛnc mɔ. Mataka
mɛlpəs mamɛ nəwɛtəs daka. 4Nənəŋk! Kəway nkɛ
nənagbɔk abəcɛ anu dalɛmɔ, kəŋkulɛ. Kəbokɛnɛ ka
atɛl anu kəŋkɔ kəbɛrɛ Mariki ma asɔdar a darenc
dələŋəs. 5 Nənacepərɛnɛ doru donu kəsɔtɔ daka
dɛlarəmdisrɛkɔnəŋcepərər tɛfaŋ tonu. Bəkəc yonu
yɛnanɛmbərɛ pəmɔ ntɛ asɔŋəs pɔcɔl yeri pɛtəf teta
dɔsɔk ndɛ aŋkɔ-fay pi mɔ. 6 Nənaboc kiti nəsɔŋɛ
padif fumwəlompu, nwɛ ɔntɔgbɛkəl numɔ.

Kəkar kɔ kətola
7Nəŋaŋnɛ nəkar awɛnc'im aŋa alaŋ, haŋ Mariki

pəc-der. Nənəŋk tɔkɔ wəbifti dalɛ ɛŋkar yɛtɛl yɔtɔt
ya antɔf mɔ: Ɛncərɛ a mɛnɛ wəcafən ka mɔlɔfɛ
kɔ wəka dɛrəŋ dɛlpəs pətuf kərɛsna. 8 Nəna
sɔ, nəŋaŋnɛ nəkar, nəyeŋk bəkəc, bawo kəder ka
Mariki kəlɔtərnɛ. 9 Ta nəbokərɛnɛ, awɛnc'im aŋa
alaŋ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ ta Mariki eŋkiti nu mɔ. Wəkiti
ɔlɔtərnɛ, pəmbɔlɛ fɛ sɔ pəbɛrɛ! 10 Awɛnc'im aŋa
alaŋ, nəcɛm-cɛmnɛ sayibɛ-e aŋɛ ŋanalok-lokɛ tewe
ta Mariki mɔ. Nətubucnɛ kəkar kəbol-bolu ka aŋɛ
ŋanabər pucuca mɔ. 11Nənəŋk tɔkɔ səntam kəloku
a pəmbɔt aŋɛ ŋanabər pucuca mɔ. Nənane pac-
lokukəkarkəbol-bolukaYobu, nəncərɛ tɔkɔMariki
ɛnayɔnɛ kɔ tɛlpəs mɔ. Mariki ɛla nɔnɔfɔr k'ɔmbɔt
amera. 12 Pənaŋkanɛ, awɛnc'im aŋa, ta nədɛrmɛ
darenc, ta nədɛrmɛ antɔf, ta nədɛrəmkədɛrəmnkɛ
o nkɛ. Mba «Ɛy» ŋonu ŋɔyɔnɛ «Ɛy», «Ala» ŋonu
ŋɔyɔnɛ «Ala», ntɛ tɔŋsɔŋɛ ta nəntɛmpɛnɛ kiti dəntɔf
mɔ. 13 Fum eyi nu dacɔ nwɛ eyi pəcuca mɔ ba?
Pəmar pətola Kanu. Fum eyi pəbotu nu dacɔ
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ba? Pəleŋəs kəkor-koru. 14 Fum wətɔtamnɛ eyi
nu dacɔ ba? Pəmar fum wəkakɔ pəwe abeki a
kəloŋkanɛkaalaŋ,ŋatolaKanu tetɔn, ŋabɔykɔmoro
mepic dəromp tewe ta Mariki. 15 Kɔ fum ontola
Kanu kɔ kəlaŋ-ɛ, kətola kɔn kəndesɔŋɛ wətɔtamnɛ
kətamnɛ. Mariki eŋyekti kɔ pəcəmbər, k'ɛnayɔmes
mɛlɛc-ɛ, Kanu kəndeŋaŋnɛnɛ kɔmi. 16Nəsɔksərɛnɛ
kiciya konu, nətolanɛnɛ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ nətamnɛ mɔ.
Kətola ka fum wəlompu kəyɔ fənɔntər nfɛ fəntam
kəsəkpər mes mɔ. 17 Eli fum ɛnayi pəmɔ səna.
Pəc-tola pəyeŋki fəp wəcafən kətɔder, kɔ wəcafən
ɔntɔtuf haŋmerenmaas kɔ yof camət-tin. 18Kɔ Eli
ontola sɔKanu, kɔwəcafən ontuf sɔ, kɔ antɔf ŋɔsɔŋ
sɔ yokom. 19 Awɛnc'im aŋa, kɔ wəkin ɛŋgbaymɛ
kance-ɛ, wəlɔma ɛntam kəliŋərnɛ kɔ pəsolnɛnɛ
kɔ dɔpɔ da kance. 20 Wəkakɔ pəcərɛ ntɛ: Nwɛ
oŋsolnɛnɛ wəciya dɔpɔ da Kanu mɔ, endeyac kɔ
defi, pəkufunmesmɛlɛc mɛlarəm.
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