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Ɗerewel nakə Pol a watsatay naha a
Kolosi hay

aye
Məfələkwe

Kolosi na, wuzlahgəma nakə ta diye i məgəma i
Azi aye, bəgomna, tə zalay Turki. Pol ki ye a ɗəma,
mata zəbatayaw ɗəre a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ɗaɗa bay. Maa pa məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu a ɗəma na, Epafəras nəte
mə walaŋ i ndo neheye tə gawa ka bo məsler aye
(1.7; 4.12).
Pol a tsəne ndo hay faya ta səpatiye tay ha ndo

məpe mədzal gər hay ka Yesu ma gəma i Kolosi, a
watsa tay naha ɗerewel.
Gər i bazlam eye anaŋ: Kəristema təmiye tay ha

ndo hay abərama gədaŋ i ndoməne ɗəre.
Pol a dazlay kəreh mə ɗerewel ŋgay (1.1–2.5),
dəmes mazambaɗay a Kəriste hərwi andza
neŋgeyeBəyMaduweŋ iməndzibəra ada i ndo
məpe mədzal gər hay (1.15-20). Ka ndzay a
gər a dəmes na, maɗuwuleme andaya ka gər i
Kolosi hay (1.3-14). Ma dəba i dəmes na, Pol a
ma ahaya a zləm vəram ŋgay nakə a ge hərwi
ndoməpemədzal gər hay aye (1.24–2.5).

Ma dəba eye, Pol a gwaɗatay a Kolosi hay tâ ge
metsehe (2.6-23).

Ka mandəve eye na, ɗerewel nakay faya ma
vəlateye gədaŋ kaməndzema sifa weɗeyemə
walaŋ i ndo hay, ma bəɗgay tay hay ada ma
mədzepe ta ndo hay (3.1-4.6).
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Ɗerewel nakay a ndəv ta mətsike me (4.7-18).
1 Neŋ Pol nakə Mbəlom a zla ga hərwi ada nâ

təra ndo imaslaŋ i YesuKəriste aye. Neŋ ta Timote
malamar kway, nəmaa watsakum naha ɗerewel
nakay. 2 Nəmaa watsa naha na, a nəkurom ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Kolosi
aye. Nəkurommalamarmayneheyemadzapaeye
tə Yesu Kəriste, nəkurom faya ka pumeye bəzay a
neŋgeye aye. Mbəlom Bəba kway mâ pa fakuma
ŋgama adamâ vəlakum zay.

3 Nəmaa ɗuwulaway naha me a Mbəlom Bəba
i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste hərwi kurom.
Pat pat nəmaa ɗuwulaway naha me andza niye,
nəmaa gaway naha sɨsœ hərwi kurom. 4 Nəmaa
gaway naha sɨsœ hərwi nəmaa tsəne na, nəkurom
faya ka dzalumeye ha ka Yesu Kəriste ada ka
wuɗum ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye
dərmak. 5 Ka gum andza niye na, hərwi ka pum
mədzal gər kurom ka wu neheye Mbəlom a ləva
ha bo, ma ta vəlakumeye mə mbəlom aye. Tə
ɗakumhawunakəMbəlomagwaɗmaləviyehabo
hərwi kurom aye na, ahəl nakə ka tsənum Labara
Ŋgwalak eye niye deɗek aye. 6 Labara nakay
ŋgwalak eye faya ma ɗiye a zləm ka məndzibəra
tebiye, faya ma vəliye hohway andza gərɗaf nakə
awahohway aye ada a gəl kame kame aye. Andza
niye, faya ma diye kame kame mə walaŋ kurom
kwaapat nakəka tsənumkurre aye, nakəMbəlom
kə pa fakuma ŋgama ta deɗek aye hus bəgom.

Mətsikeme
7 Maa lah məɗakum ha Labara Ŋgwalak eye

nakay na, Epafəras. Neŋgeye na, dzam may,
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nəmay ta neŋgeye faya nəmaa giye məsler i Yesu
Kəriste ka bo dziye. Neŋgeye faya ma giye məsler
i Yesu Kəriste tə ɗərev ŋgay peteh, faya ma giye
məsler mə gay kurom na, a bəram may. 8 Maa
tsikamay ma kəkay nakə Məsəfəre i Mbəlom a
vəlakum gədaŋ ka mawuɗe siye i ndo kurom hay
aye na, neŋgeye.

9Hərwi niye kwa a pat nakə nəmaa tsəne labara
kurom aye na, nəmaa gər hamaɗuwulay nahame
a Mbəlom hərwi kurom bay. Nəmay faya nəmaa
ɗuwulay naha me a Mbəlom na, mâ ɗakum ha
wu nakə a yay a gər aye parakka ada kâ sərum,
kâ hutum metsehe nakə Məsəfəre ŋgay ma vəliye
aye, ada kâ tsənumwu neheye ka tsəveɗ ŋgay aye.
10 Tə metsehe niye na, ka slumeye məndze andza
nakə a say a Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste aye ada
ka gumeye wu neheye tebiye a yay a gər aye. Ka
gumeye wu neheye ŋgwalak eye wal wal tebiye
ada ka səkahumeye məsəre Mbəlom kame kame.
11 Nəmay faya nəmaa ɗuwulay naha me sa na,
hərwi ada mâ vəlakum gədaŋ ŋgay nakə a ze kwa
mey aye hərwi ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ lele, hərwi
ada ka səmumeye naha tə zayzay nakə mə ɗərev
kurom aye ada ɗərev kuromma ŋgwasiye dərmak.
12 Gumay sɨsœ a Mbəlom nakə a vəlakum gədaŋ
aye hərwi ada kâ hutum wu nakə a ləva ha bo
hərwi ndo ŋgay hay ka təv nakə dzaydzay ŋgay a
dəv aye. 13Mbəlom bəba kway kə mbəl kway ha
hərwi ada kâ təmakwaw abəra ma bəy i ləvoŋ,
a pa kway a təv i mələve bəy i mandərkwasla i
wawaŋgay. 14Ambəɗakway ahaya abəraməhəlay
i Fakalaw na, tə həlay i wawa ŋgay niye ada a
pəsakway hamənese kway hay dərmak.
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Dəmes i mazambaɗay a Kəriste Bəy Maduweŋ i
məndzibəra
15Ndəray andaya kə ŋgatay aMbəlom bay,

ane tukna, YesuKəristenakəndohay təŋgatay
aye na, a ndzəkit boMbəlom,

Mbəlom neŋgeye kəkay na, faya ma ɗakweye
ha.

Neŋgeye bagwar eye ka gər i wawa i Mbəlom hay
tebiye.

A ze wu neheye tebiye Mbəlom a ge aye.
16Hərwi Mbəlom a ge wu hay tebiye na, tə həlay

ŋgay,
wu neheye mə mbəlom aye ta wu neheye ka
dala aye,

wu neheye ɗəre a ŋgatay aye
ta wu neheye ɗəre a ŋgatay bay aye.

Wu neheye ta gədaŋ eye hayməmbəlom aye,
kwa bəy i gawla iMbəlomhay ada bagwar tay
dərmak

Mbəlom a ge tə həlay ŋgay.
Wu neheye tebiye na, Mbəlom a ge tay ha tə həlay

i wawa ŋgay
ada wu neheye a ge tebiye aye na, i ŋgay hay.

17Neŋgeyena, andayakwaahəl nakəMbəlomkə ge
məndzibəra zuk bay aye,

wu hay tebiye na, mə həlay ŋgay ada maa gəs
tay ha ka təvmanəte eye na, neŋgeye.

18Neŋgeye bəy i məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay.

Maa ləva tay na, neŋgeye andza gər nakə a
ləvay gər a bo aye.

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, andza
bo ŋgay.
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Makurre na, neŋgeye,
maa lətsew abəra ma mədahaŋ kurre na,
neŋgeye,

nakay na, andza məgweɗe neŋgeye ka gər i
ndo hay tebiye ada ka gər i wu hay tebiye.

19Wuneheye tebiye mə ɗərev i Mbəlom aye na,
mə ɗərev i Kəriste tebiye dərmak,
hərwi a yay a gər andza niye.

20 A say a Mbəlom na, wu hay tebiye tâ sər bo ta
neŋgeye tə həlay i wawa ŋgay,

wu neheye ka dala aye ada wu neheye mə
mbəlom aye,

ada məndze zay andaya ma wuzlah i ndo hay tə
neŋgeye.

A ge niye na, tə bambaz i wawa ŋgay nakə ta
dar na kamayakomazləlmbaɗa eye.

21 Ahəl niye nəkurom na, dəreŋ ta Mbəlom,
nəkurom ndo məne ɗəre ŋgay hay, hərwi ka dza-
lawum ka wu neheye lele bay aye, ka gawum wu
neheye lele bay aye. 22 Ane tuk na, anəke na,
Mbəlomkəmakuromahayaka təvŋgay taməməte
i wawa nakə a təra ndo zezeŋ a mət aye. A ge
andza niye na, hərwi ada kâ ndzum tsəɗaŋŋa, ka
slumeye fayamələtse kame iMbəlommənese kwa
tsekweŋ andaya fakuma bay. Ndəray ma sliye
fayaməmakum hamənese bay.

23 Lele na, dzalum ka Yesu huya ada ndzum
ɓəŋɓəŋ, kâ dagwarumbay, pummədzal gər kurom
ka wu neheye ka tsənum ma Labara Ŋgwalak eye.
Labara Ŋgwalak eye nakay na, ta tsikay kwa away
ka məndzibəra nakay. Neŋ Pol, ndo i məsler i
Mbəlom hərwi məɗatay ha a ndo hay dərmak.
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Məsler nakəMbəlom a vəlay a Pol aye
24 Anəke na, ɗərev faya ma ŋgwasiye hərwi

ɗəretsətseh nakə faya na siye hərwi kurom aye.
Andza nakə Yesu Kəriste a sa ɗəretsətseh ahəl niye
aye na, bo ga faya ma siye ɗəretsətseh dərmak
hərwi məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Nəteye na, andza bo ga. Na siye ɗəretsətseh
andza niye na, hərwi ada məsler ŋgay mâ ndəv.
25Mbəlom a zla ga, a pa ga ndo iməsler kuromna,
a gweɗeŋ nâ tsik bazlam ŋgay tebiye a nəkurom.
26 Ahəl niye na, bazlam nakay maŋgaha eye, ndo
hay tə sərbay, anəkena, kəndohwaahayaparakka
a ndo ŋgay hay. 27 A say a Mbəlom məɗatay ha
a ndo ŋgay hay na, wu nakə a say məge aye na,
ŋgwalak eye haladzay, ma dzəniye ndo hay tebiye.
Bazlam nakay a ndzawa maŋgaha eye nakə anəke
a ndohwaw parakka a dzaydzay aye na, Yesu
Kəriste mə ɗərev kurom. Hərwi niye, pummədzal
gər kurom ka məndze ta Mbəlom ma təv nakə ta
ɗəslay ha gər aye.

28 Faya nəmaa ɗiye ha na, Yesu Kəriste eye
nakay. Faya nəmaa gatay ɗaf a ndo hay, ada faya
nəmaa tətikateyewuhay təmetsehe nakəMbəlom
avəl aye. A samayna, ndoneheye tebiyemadzapa
eye tə Yesu Kəriste aye na, tâ təra masəra gər eye
hay. 29 Hərwi niye neŋ faya na ŋgəliye ha bo
haladzay ka məge məsler ta gədaŋ i Yesu Kəriste
nakə a vəleŋ hərwi ada nâ ndəv haməgeməsler.

2
1 A seŋ na, sərum ha na ge məsler haladzay

hərwi kurom Kolosi hay, hərwi ndo i Lawdise
hay ada hərwi siye i ndo neheye ta ŋgeteŋ zuk
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bay aye. 2 Faya na giye andza niye na, hərwi
məmakumnaha ɗərev ada kâwuɗumbo nəte nəte
məwalaŋ kuromada kâdzapumnəte. A seŋ sa na,
sərum wu nakə Mbəlom a bəzakway ha parakka
aye hərwi ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ mə ɗəma. Sa na,
ada kâ tərum ndo i zlele hay ka tsəveɗ ŋgay. Wu
nakə Mbəlom a ɗakum ha aye na, Yesu Kəriste.
3Neŋgeye na, ma həndəkakweye tsəveɗ hərwi ada
kâ hutakwa metsehe ada kâ sərakwa wu hay.
Metsehe nakay na, lele haladzay, ma səkəmiye bo
ta suloy bay.

4 Na tsik andza niye na, hərwi ada ndəray mâ
vakum gər tə bazlam ləfeɗeɗe eye bay. 5 Sərum
ha na, kwa neŋ dəreŋ tə nəkurom bəbay na, faya
na dzaliye huya ka nəkurom. Ɗərev ga faya ma
ŋgwasiye hərwi faya ka gumeye wu hay ta tsəveɗ
eye ada hərwi nakə ka dzalum ha ka Kəriste aye,
nəkurommandza eye ɓəŋɓəŋ lele.

Gummetsehe ta ndomasəpete ndo hay
6 Ka təmum Yesu Kəriste ka təra Bəy Maduweŋ

kurom. Hərwi niye mede kurommâ ge na, andza
nakə a yay a gər a neŋgeye aye. 7Ndzummə həlay
ŋgay andza dərizl i gərɗaf nakə a pa zləlay ŋgay a
bəɗ haladzay aye. Dum kame kame, dzalum ha
peteh ka neŋgeye huya andza nakə ta tətikakum
aye. Gumay naha sɨsœ haladzay aMbəlom huya.

8 Gum metsehe, ndəray mâ vakum gər tə met-
sehe nakə ma giye ŋgama bay aye bay. Metsehe
niye na, a yaw abərama ndo hay adamaməsəfəre
neheye lele bay ka məndzibəra aye bəna abəra
mə Kəriste bay. 9 Ka pumateye zləm a nəteye bay
na, hərwi mede i Mbəlom na, tebiye mə bo i Yesu
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Kəriste. 10 Taɗə nəkurom madzapa eye tə Kəriste
na, Mbəlom kə rah kurom ha tə Məsəfəre ŋgay.
Kəriste na, bəy ka gər i wu hay tebiye ada ka gər
i bəy tay hay.

11 Ka hutum məɗəse bo na, hərwi nakə ka dza-
pum tə Kəriste aye. Məɗəse bo niye na, məɗəse
bo nakə tə həlay i ndo zezeŋ aye bay. A yaw na,
mə Yesu Kəriste. A zla fakuma abəra wu nakə
ma diye kurom ha a mənese aye na, ta neŋgeye.
12 Ahəl nakə ta dzəhuɓ kurom ha a yam aye na,
andza nakə tə la kurom ka bo tə Kəriste aye. A
həlay niye ka tsalumaw abəra ma yam na, andza
nakə nəkurom tə Kəriste ka lətsumaw abəra ma
mədahaŋ aye hərwi ka dzalum ha Mbəlom na,
gədaŋŋgayandayamələtse kuromahayaabərama
mədahaŋ andza nakə a lətse ahaya Yesu Kəriste
abəramamədahaŋ aye.

13 Ahəl niye nəkurom na, andza mədahaŋ hay
hərwi ka gawum mezeleme ada hərwi nakə Yesu
Kəriste kə ɗəs kurom bay aye. Anəke na, Mbəlom
kə lətse kurom ahaya abəra ma mədahaŋ tə Yesu
Kəriste ada kə pəsakway ha mezeleme kway.
14Ahəl niye na, sariya kə gəs kway hərwi wu nakə
Mbəlom a tsik aye na, ka gakwa bay. Ane tuk
na, Mbəlom kə zla fakwaya abəra mezeleme nakə
ka gər kway aye, kə hama gwedere nakə fakwaya
aye, andza a dar na ka mayako mazləlmbaɗa
eye. 15 Ahəl nakə Yesu Kəriste a mət ka mayako
mazləlmbaɗa eye na, a zla gədaŋ abəra ka fakalaw
hay ada ta bəy tay hay tebiye. A həhal tay ha kame
i ndo hay tebiye, a patay horoy a ɗəre.

16 Taɗə kə ge andza niye na, ndəray kwa nəte
mâ gakum me hərwi wu mənday kəgəbay hərwi
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wu məse na, ndəray mâ gakum me bay. Ndəray
kə gwaɗakum gum magurlom i məhəne siye hay,
i wur kiye kəgəbay i pat i mazəzukw bo na, kâ
təmum bay. 17 Wu neheye na, andza mezek, a
ɗatay ha a ndo hay wu nakə ma deyeweye kame
aye. Wu deɗek eye nakə a ɗa ha na, bo i Yesu
Kəriste eye. 18 Kâ gərumatay tsəveɗ a ndo hay tâ
səpat kurom tə bazlam kəriye abəra ka magogoy
kurom bay. Ndo niye hay faya ta gwaɗiye kutoŋ
məgay ɗəretsətseh a bo, ada məɗəslatay ha gər a
gawla i Mbəlom hay. Nəteye faya ta tsikiye na,
ka wu nakə tə ŋgatay ma məsine aye. Slala i ndo
neheye na, faya ta ɗəslay ha gər a bo kəriye tsa,
tə dzala i tay na, ka wu neheye ka məndzibəra
aye. 19 Nəteye madzapa eye tə Kəriste bəy tay sa
bay. Matəra andza gər na, neŋgeye ada ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu na, bo ŋgay. Ndo neheye
madzapa eye tə neŋgeye na, ta hutiye gədaŋ mə
həlay ŋgay, maa dzapa tay ha ka təv manəte eye
na, neŋgeye. Ta gəliye, ka tsəveɗ ŋgay andza nakə
a yay a gər aMbəlom aye. Ma piye tay ha ndo ŋgay
hay ka təv manəte eye hərwi ada nəteye tebiye tâ
dzapa andza bo i ndo nəte a zəv ka təvmanəte eye
təmbəle hay ada ta slo i bo hay.

20 Nəkurom ka sərum ha, ka mətum ka bo tə
Kəriste. Andza niye, fakalaw hay ta ləviye kurom
sabay. Taɗəkəgeandzaniye tukna, adakandzum
andza nəkurom ndo i məndzibəra hay sa kəkay?
Faya ka pumay bəzay a wu neheye tə gwaɗ: 21 «Kâ
zla wu nakay bay», «kâ ndzaka wu nakay bay»,
«kâ tətal ka wu nakay bay» aye na, ma kəkay?
22 Maa tətik bazlam neheye mapala eye na, ndo
hay ɗekɗek tsa. Wu neheye tebiye na, ta dziye
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ahəl nakə ndo hay ta giye ha məsler aye. 23 Ka
madazlay, ndo hay tə dzala mə gər tay bazlam
neheye mapala eye na, ta vəliye metsehe hərwi tə
gwaɗ, tə ge kutoŋ hərwi məpay bəzay a kule tay,
marəhay gər ka dala ada məgay ɗəretsətseh a bo.
Ane tuk na, neŋ na ŋgatay na, kule tay ma dzəniye
ndohərwi adamâgaymetsehe a bor i bo ŋgay kwa
tsekweŋ bay tebiye.

3
Yesu Kəriste ka təra kway haweɗeye hay

1Nəkuromka sərumha na, kambəlumawabəra
ma mədahaŋ tə Kəriste. Yesu Kəriste mandza
eye tə həlay i mənday i Mbəlom anəke. Hərwi
niye, pum mədzal gər kurom ka wu neheye mə
mbəlomaye. 2Dzalumkawunakəməmbəlomaye
huya, kâ dzalumkawuneheye kaməndzibəra aye
bay. 3 Nəkurom ka sərum ha ka mətum, Mbəlom
kə lətse kurom ahaya abəra ma mədahaŋ. Sifa
kurom weɗeye mə həlay i Kəriste, Mbəlom kə pa
na ka təv ŋgay. 4 Sifa kurom deɗek eye na, Kəriste.
Ahəl nakəmamaweye na, nəkurom tə neŋgeye ka
mumaweye dərmak ta məzlaɓ ŋgay.

5 Hərwi niye gərum ha məge wu neheye lele
bay kaməndzibəra aye. Gərum haməgemadama,
mede nakə lele bay aye na, gərum ha, bor i bo
kurom mâ ge bəy ka gər kurom bay, wu neheye
lele bay aye na, kâ pəlum bay, kâ gum ɗəre ka wu
hay bay hərwi taɗə faya ka gumeye ɗəre kawuhay
na, ka ɗəslumatay ha gər a ze Mbəlom. 6Mbəlom
ma ta gəsiye ndo neheye ta rəhay ha gər bay aye a
sariya na, hərwi wu neheye anaŋ aye. 7Ahəl niye
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na, nəkurom ka gawum andza niye, wu neheye
lele bay eye tə ləvawakum gər.

8Anəke na, gərumhawuneheye tebiye. Kâ gum
mevel bay, ɗərev mâ ndalakum bay, kâ gumatay
seweɗ a siye i ndo hay bay, kâ tsikum wu neheye
lele bayayekandohaybay, bazlamneheyeayeka
bomətsike bay aye na, kâ tsikum bay. 9Kâ rawum
meka boməwalaŋ kurombay, hərwi ka gərumha
mede kurom nakə ahəl niye aye ada təwu neheye
ka gawum ahəl niye aye. 10Ka hutum mede nakə
weɗeye ɗuh. Maa vəlakum mede nakay weɗeye
na, Mbəlom. Neŋgeye faya ma təriye ha weɗeye
pat pat hərwi ada mâ təra andza neŋgeye, hərwi
ada kâ sərumna lele. 11Hərwi niyewuray andaya
ma ŋgəniye kurom ha wal wal bay. Yahuda hay
ta slala mekeleŋ eye hay nəteye nəte, ndo neheye
maɗəsa bo eye hay ta ndo neheye maɗəsa bo eye
bay aye nəteye nəte, ndo neheye mə kəsaf hay aye
ta ndo neheye matərakahaŋ aye hay nəteye nəte,
bekehay tandoneheyebekehaybayayewurayka
ŋgəna tay ha ka bo abəra bay. Nəteye tebiye nəte
hərwi Kəriste a ləva tay ha ada neŋgeyemə ɗərev i
ndo hay tebiye.

12Mbəlom a pala kuromna, hərwi ada kâ tərum
ndo ŋgay hay, a wuɗa kurom. Hərwi niye, gum
wu neheye anaŋ aye: Sakumay naha a ndo hay,
gumatay ŋgwalak a ndo hay, rəhum ha gər kurom,
tərum ndo ləfeɗeɗe eye hay, ada tərum ndo məzle
ŋgatay dərmak. 13 Sakumay a bo nəte nəte mə
walaŋ kurom. Taɗə ndoweye kə gakum mənese
na, pəsumay ha. Pəsum ha bo nəte nəte məwalaŋ
kurom andza nakə Bəy Maduweŋ a pəsakum ha
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aye. 14Wenewene eye na, wuɗumbonəte nətemə
walaŋ kuromhərwi taɗə ka gumandzaniye na, ka
ndzumeye ka təvmanəte eye tə ɗərev nəte.

15Zay nakəKəristema vəlakumeyemâ gəs ɗərev
kurom ɓəŋɓəŋ. Mbəlom a zalakum na, hərwi ada
kâ tərum nəte ada kâ hutum zay. Gumay sɨsœ
huya. 16Pum bazlam i Kəriste a ɗərev kurom lele.
Dzalum ka bazlam i Kəriste huya. Tətikum a bo
nəte nəte mə walaŋ kurom. Ɗum ha a bo nəte
nəte mə walaŋ kurom. Zambaɗumay a Mbəlom
ta dəmes hay wal wal ada ta dəmes nakəMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a vəlakum aye. Gumay dəmes a
Mbəlom, gumay naha sɨsœ ta məŋgwese. 17 Wu
nakə ka gumeye ada ka tsikumeye tebiye na, gum
andza nakə ndo i Bəy Maduweŋ Yesu hay ta giye
aye. Gumay sɨsœ a Bəba kway Mbəlom ta məzele
ŋgay.

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta ndziye mə
walaŋ i ndo hay na, kəkay

18 Nəkurom ŋgwas hay, rəhumatay gər a zal
kurom hay lele, hərwi a yay a gər a Bəy Maduweŋ
kway andza nakay.

19 Nəkurom hasləka hay wuɗum ŋgwas kurom
hay, kâ ŋgərəzum fataya bay.

20 Nəkurom wawa hay, rəhumatay gər a bəba
kurom tə may kurom mə wu hay tebiye hərwi a
yay a gər a BəyMaduweŋ kâ gum andza niye.

21Nəkurombəba i wawa hay, kâ ndalumatay ha
ɗərev a wawa kurom hay bay. Ka gumatay andza
niye na, ɗərevma diye fataya abəra.

22Nəkurom beke hay, rəhumatay ha gər a ndo i
gay kurom hay ka məndzibəra mə wu hay tebiye.
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Kâ rəhumatay ha gər ka ɗəre tay ɗekɗek tsa hərwi
ada tâ zambaɗakumbay. Ɗuh gumməsler tə ɗərev
kurom peteh andza ndo neheye faya ta ɗəslay ha
gər aMbəlomaye. 23Məsler neheye ta vəlakumeye
tebiye aye na, gum tə ɗərev kurom peteh andza
nakə ka gumay məsler a Bəy Maduweŋ Yesu aye,
bənaməsler i ndo hay ɗekɗek bay. 24Sərum ha na,
mata vəlakum magogoy i məsler kurom na, Bəy
Maduweŋ. Ma vəlakumeye wu nakə a pa na mə
mbəlom hərwi ndo ŋgay hay aye. Ndo i gay kurom
nakə faya ka gumeye məsler aye na, Yesu Kəriste.
25Ndoneheye faya ta giyemənese ayena,Mbəlom
ma ta pərateye hərwi mənese nakə faya ta giye.
Neŋgeye a ŋgəna tay ha ka bo abəra ndo hay bay.

4
1 Nəkurom ndo i gay hay bəbay, gumatay gər a

beke kurom hay lele, kâ zəbum fataya andza wu
kəriye bay. Sərum ha nəkurom bəbay ndo i gay
kurom andayaməmbəlom.

Ɗuwulumayme a Mbəlom pat pat ada tərum ndo
metsehe eye hay

2 Ɗuwulumay me a Mbəlom huya. Kâ gum bəle
mə maɗuwule me bay, gumay sɨsœ a Mbəlom.
3 Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi may dərmak
hərwi ada Mbəlommâ həndəkamay na tsəveɗ lele
ka məɗe ha bazlam ŋgay a ndo hay, ada nəmaâ ɗa
tay ha wu i Kəriste neheye maŋgaha eye mâ zəba
dzaydzay. Ka sərum ha neŋ ma daŋgay na, hərwi
wu nakay. 4 Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ada
nâ ɗa ha parakka andza nakə kutoŋ na giye aye.
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5Gumay metsehe a mede kurom, mede kurom
mâ ge kame i ndo neheye ta təma Yesu Kəriste
bay aye na, ŋgwalak eye. Kâ nasum ha həlay eye
bay, kwa kəɗay dzənum tay ha. 6 Bazlam kurom
mâ ge na, ləfeɗeɗe. Mâ ge na, andza sluwal.
Sərum ha taɗə ka mbəɗumeye ka bazlam tay na,
mbəɗumatay faya ta tsəveɗ eye lele.

Mətsikeme
7 Tisik, malamar kway nakə ka wuɗum na ha-

ladzay ma mədzepe tə Kəriste aye, neŋgeye faya
ma giye məsler i Kəriste tə ɗərev ŋgay peteh, neŋ
tə neŋgeye nəmay faya nəmaa giye məsler pat pat
hərwi Bəy Maduweŋ. Neŋ mandza eye kəkay na,
ma ɗakumeye ha. 8Na sləriye naha na, hərwi ada
kâ sərum ha nəmay mandza eye na, kəkay. Ki
ye naha na, ma makumeye naha ɗərev dərmak.
9Na sləriye tay naha neŋgeye ta Onezimmalamar
kway. Neŋgeye dərmak faya ma pay bəzay a Yesu
Kəriste tə ɗərev ŋgay peteh. Neŋgeye a yawma təv
kurom. Ta ye naha na, ta tsikakumeye wu nakə
fayama giye bo kanaŋ aye tebiye.

10Aristark nakə nəmay salamayma daŋgay aye,
kə tsikakum naha me. Markus, wawa i malamar
i Barnabas kə tsikakum naha me dərmak. Taɗə
ki ye naha ka təv kurom na, təmum na lele. Ɓa
na tətikakum wu nakə ka gumeye tsɨy. 11 Yesu
ndo nakə tə zalay Zustus aye kə tsikakum naha
me dərmak. Mə walaŋ i ndo neheye faya ta giye
məsler hərwi Bəy i Mbəlom tə neŋ kanaŋ aye na,
Yahuda mekeleŋ eye hay bay, say ndo neheye
mahkar aye. Nəteye faya ta dzəniye ga haladzay.
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12 Epafəras nakə a yaw abəra ka təv kurom aye,
kə tsikakum naha me. Neŋgeye ndo i məsler i
Yesu Kəriste. Pat pat, neŋgeye faya ma rəzlay a
gər maɗuwulay naha me a Mbəlom hərwi kurom.
Neŋgeye faya ma ɗuwulay naha me a Mbəlom
na, hərwi ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ lele, kâ tərum
ndo masəra eye hay ka tsəveɗ i Mbəlom, ada kâ
sərum wu nakə a yay a gər a Mbəlom kâ gum
aye tebiye. 13 Ta deɗek na sər neŋgeye faya ma
giyeməsler haladzay hərwi kurom ada hərwi ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Lawdise
ada neheyemaHiyerapolis* aye dərmak. 14Luka,
doktor kway nakə ka wuɗakwa na haladzay aye
ada Demas, ta tsikakum nahame dərmak.

15 Tsikumeŋatay ha me a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye ma Lawdise aye. Tsikumay
me a Nimfa ada a ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye tə hayawa gər a gay ŋgay aye. 16 Ka
dzaŋgum na ɗerewel nakay na, slərumatay naha a
məhay gər i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neh-
eye ma Lawdise aye hərwi ada tâ dzaŋga dərmak.
Nəkurom dərmak, ɗerewel nakə na sləratay naha
a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ma Lawdise aye na, tâ slərakum naha
hərwi ada kâ dzaŋgum dərmak. 17 Gwaɗumay a
Arsip na,mâŋgəla ha bo kaməsler i BəyMaduweŋ
Yesu Kəriste nakə a vəlay aye, mâ ndəv ha.

18NeŋPol, bo ga eye nawatsakumnahamətsike
me ga nakay tə həlay ga eye. Na tsikakum naha
me. Mâmətsakum gər bay, neŋ na, ma daŋgay.
Mbəlommâ pa fakuma ŋgama.

* 4:13 Lawdise ta Hiyerapolis na, huɗgay neheye təmbay naha a
Kolosi.
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