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Məsine i Yuhana
Məfələkwe

Ndo məwetse ɗerewel nakay a watsa na, ka
mandəve imakurre iməve temerremadəba iYesu
Kəriste. Ahəl niye na, a say a bəy i Roma tâ ɗəslay
ha gər andzambəlom. Siye i ndoməpemədzal gər
hay ta sa ɗəretsətseh hərwi nakə tə pa mədzal gər
tay ka Yesu aye. Ane tuk na, siye hay ta huta gədaŋ
bay.
Ɗerewel i Məsine i Yuhana a geməsler kamələve

ha ka bo wu hay ada ta mandzəkit bo i wu hay.
Həlay a vay ti yaw na abəra Dzam Guram eye.
Məpesle wu hay təmazəbe i wu hay a ɗa wu nakə
ka ndəv kə rah lele aye.
Madazlay i Məsine i Yuhana (1.1–3.22) na, mə

ɗəma ɗerewel haymawatsa eye tasəla.
Ka madədo 4 hus 20 na, tə zla na Yuhana a

mbəlom. Kamadədo 4 hus ka 11, a ɗa hama kəkay
nakə Yesu a vəl tsəveɗ mahəndəke ada mətsəne
ɗerewel hay i Dzam Guram eye aye. Madədo 12
hus ka 20 faya ma ɗiye ha ka vəram bagwar eye
ka gədaŋ i mənese.
Madədo 21 ta 22 tə ɗa ha məge wu weɗeye nakə

Mbəlom fayama ləviye ha bo aye.

1Ɗerewel nakay a tsik ka wu nakəMbəlom a ɗay
haaYesuKəriste aye. Mbəloma ɗatayhana, hərwi
ada mâ ɗatay ha a ndo i məsler hay wu nakə ma
ta giye bo aye. Yesu Kəriste a slər gawla ŋgay ka
təv i ndo i məsler ŋgay Yuhana ma məsine hərwi
məɗay ha wu nakay. 2 Tsa na, Yuhana a tsik wu
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nakə gawla i Mbəlom a ɗay ha aye kame i ndo hay
tebiye. Andzaməgweɗenakə a tsik ayena, bazlam
i Mbəlom ada maa ɗa ha wu neheye a tsik deɗek
na, Yesu Kəriste.

3Mbəlom ma piye ŋgama ka ndo nakə a dzaŋga
ɗerewelnakaykame indohay tebiyeaye. Adando
neheye tə tsəneada ta rəhayhagər ayena,Mbəlom
ma piye fataya ŋgama dərmak. Hərwi sər ha na,
wu neheye ma ta giye bo aye na, mazlambar kə
ndzew.

Yuhana a tsikatay naha me a məhay gər i ndo
məpemədzal gər hay ka Yesuwal wal tasəla aye

4-5 Maa watsa naha ɗerewel nakay na, neŋ
Yuhana. Na watsa naha na, a məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye wal wal təv
tasəla ka dala i Azi aye.
Mbəlom mâ pa fakuma ŋgama ada mâ vəlakum

məndze zay. Neŋgeye andaya kwa ka madazlay,
neŋgeye andaya anəke, ada neŋgeye ma maweye
sa. Məsəfəre ŋgay neheye tasəla malətsa eye hay
kame i təvməndze i bəy ŋgay aye tə YesuKəriste, tâ
pa fakumaŋgama ada tâ vəlakumzay. YesuKəriste
neŋgeye ndo məhəle mbal ta deɗek eye, neŋgeye
makurre i wawa nakə tə lah məwe aye, neŋgeye a
lahmələtsewabəramamədahaŋmakurre aye ada
neŋgeye bəy ka gər i bəy i məndzibəra hay tebiye.
YesuKəriste, neŋgeye awuɗa kway, kəmət hərwi

kway. Kə təmakway ahaya abəra məmezeleme tə
bambaz ŋgay. 6Ka deyewekweye tə neŋgeye dziye
a mələve i bəy ŋgay, ka ta ləvakweye tə neŋgeye
dziye. Nəkway tə neŋgeye ka təra kway ha ndo
məvəlay wu a Mbəlom hərwi məge məsler i Bəba
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ŋgay. Ndo hay tâ zambaɗay a Yesu Kəriste, gədaŋ
tebiye a yaw na, mə neŋgeye ka tor eye. Mâ təra
andza niye!
7Zəbum ɗəre: Yesuma deyeweye na, ma pazlay,

Kwaway tebiye ma ŋgateye,
kwa ndo neheye tə slaka na ta suwal aye, ta
ŋgateye.*

Slala hay tebiye ka məndzibəra ta tuwiye hərwi
ŋgay.

Ma ta giye na, ta deɗek andza niye. Mâ təra andza
niye!

8 Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗ: «Maa dazlay a
wu tebiye na, neŋ,maa ndəv hawu hay tebiye na,
neŋ gwa.»
Neŋgeye gədaŋ eye ka gər i wu hay tebiye.

Neŋgeye andaya kwa ka madazlay, neŋgeye an-
daya anəke, ada neŋgeyemamaweye sa.

Məsine i Yuhana
9 Maa watsakum naha ɗerewel nakay na, neŋ

Yuhanamalamarkurom. Neŋ tənəkuromnəkway
madzapa eye tə Yesu Kəriste. Andza niye, neŋ
faya na siye ɗəretsətseh andza nəkurom dərmak.
Nəkway tebiye faya ka səmakway naha. Andza
niye, kə pa kway a təvmələve i bəy ŋgay.
Neŋ na, ta gəs ga. Ti ye, tə kal ga ha a gəma

nakə malawara eye ta yam tə zalay Patmos aye.
Tə kal ga ha a ɗəma na, hərwi na ɗawa ha bazlam
i Mbəlom. Na gwaɗawa, maa ɗakway ha tsəveɗ
deɗek eye na, Yesu.

10 Pat wuray, na zəba ɗəre na, neŋ mə həlay i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Pat eye niye na, pat i luma

* 1:7 Zakari 12.10; Yuhana 19.37.
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i sidzew. Tsa na, na tsəne mətsike me ma dəba ga
andza tolom. A tsik me ta magala ŋgəlakəka. 11A
gweɗeŋ: «Wu nakə ka ŋgatay aye na, watsa na ka
ɗerewel. Ka watsa na, sləratay naha aməhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye təv wal
wal tasəla aye. Ma gəma i Efez, ma Simirne, ma
Pergam, ma Tiyatir, ma Sardes, ma Filadelfi ada
ma Lawdise.»

12Natsənebazlamniyeandzaniyena, nambəɗa
ɗəre a dəba, na gwaɗna zəbiye naha ka ndo nakə a
tsikeŋew me aye. Tsa na, na ŋgatay naha a lalam
hay tasəla mavəɗa eye ta gura, ako mavata eye
faya nəte nəte tay eye. 13 Ma wuzlah i wu niye
hay na, na ŋgatay naha a wu eye malətsa eye, a
ndzəkitboandzando. Suwal ipetekeɗkabokutsɨk
ada maɓara bo eye mə ɗərev əŋgəts tə wu nakə
tə vəɗ ta gura aye. 14 Məkwets ŋgay a dəv herre
andzagugumaŋ, ɗəreŋgaybəbayna, andza ɗərneh
i ako. 15 Sik ŋgay hay na, a dəv andza ɓəre nakə
tə pa ako aye. Bəɗiɗay ŋgay a ləv andza i yam
nakə a vaw abəra mə mahəmba aye. 16Mə həlay
ŋgay na, wurzla hay tasəla. Maslalammatasla eye
hepepe diye sulo sulo fayamadeyeweye abəramə
bazlam ŋgay. Ɗəre ŋgay andza pat nakə a wur ta
magərhəpat aye.

17Na ŋgatay na, na dəɗ abəra ka mbəlom kame
ŋgay tsaɗək tsaɗək andza na mət. Ane tuk na, a
pa fagaya həlay i mənday ŋgay. Tsa na, a gweɗeŋ:
«Kâ dzədzar bay, maa dazlay a wu hay tebiye na,
neŋ ada maa ndəv ha wu hay tebiye na, neŋ.
18Neŋ na, ndo nakəma ndziye ta sifa aye. Na mət
ane tuk na, na lətsew abəra ma mədahaŋ. Neŋ
na ndziye ka tor eye. Neŋ na, gədaŋ eye abəra
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ka mədahaŋ ada neŋ gədaŋ eye ka təv məndze i
mədahaŋ hay. 19 Wu nakə ka ŋgatay tebiye aye
na, watsa na. Watsa tay ha wu neheye faya ma
giye bo anəke aye tə bəmalə nakəma giye bo kame
tebiye aye. 20Wurzla neheye tasəla ka ŋgatay mə
həlay ŋgay aye ada lalam hay tasəla mavəɗa eye ta
gura, andza məgweɗe mey na, na ɗakeye ha. Sər
ha, wurzla neheye tasəla aye na, gawla i Mbəlom
neheye a pa tay ha ada tâ tsəpa ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu niye hay təv wal wal tasəla aye.
Lalam neheye tasəla mavəɗa eye ta gura aye a
ɗa ha na, ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu eye
neheye təv wal wal tasəla aye.»

2
Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i

ndoməpemədzal gər hay neheyema gəma i Efez aye
1 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay,

sləraynahaagawla iMbəlomnakə fayama tsəpiye
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheyema gəma i Efez aye, gwaɗatay:
«Maa tsik bazlam eye na, neŋ Yesu ndo nakə

wurzla hay tasəla mə həlay i mənday ŋgay aye
ada neŋgeye faya ma həhaliye ma wuzlah i lalam
neheye tasəla tə vəɗ ta gura, ako fataya aye.»

2 A gwaɗatay na: «Na sər ha məsler kurom, na
sər ha ka gum məsler ta gədaŋ haladzay ada ka
səmumay naha a ɗəretsətseh. Na sər ha sa na, ka
vəlumatay tsəveɗando i seweɗhayawalaŋkurom
bay. Ndo neheye tə gwaɗ nəteye na, ndo i maslaŋ
hay, ane tuk na, nəteye ndo i maslaŋ ga hay bay.
Ka zəbum fataya lele, ka sərum ha nəteye na, ndo
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i parasay hay. 3Nəkurom faya ka səmumay naha
a ɗəretsətseh haladzay hərwi ga, ka yum gər bay.

4 «Ane tuk na, na zəba faya na, mənese andaya
mə walaŋ kurom. Ka wuɗum ga andza nakə ahəl
niye sa bay. 5Dzalum kaməndze kuromnakə ahəl
niye aye, zəbum ɗəre təday ka dəɗum, ka mum ta
dəba. Gərum ha mezeleme kurom, ndzum andza
nakə ka gawum ahəl niye kurre aye. Taɗə ka
gərum ha mezeleme kurom bay na, na diye naha
na miye ha fakuma abəra lalam nakəmavəɗa eye
ta gura ako faya aye.

6 «Ane tuk na, neŋ faya na zambaɗakumeye
hərwiwumekeleŋ hərwi ka numay ɗəre aməsler i
ndo i Nikolas hay andza neŋ nakə na nay ɗəre aye.

7 «Ndo neheye zləm andaya fataya aye na, tâ
pay zləm awu nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋama tsikiye
a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye. Ndo neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa ka
ɗəretsətseh aye na, na vəlateye hohway i gərɗaf
nakə ma guvah i Mbəlom ma vəlateye sifa a ndo
hay aye, ta ndiye.*»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i
ndoməpemədzal gər hay neheyema gəma i Simirne
aye

8 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay,
sləraynahaagawla iMbəlomnakə fayama tsəpiye
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ma gəma i Simirne aye. Maa tsik bazlam
nakay na, neŋ Yesu. Maa dazlay a wu hay tebiye
na, neŋ ada maa ndəv ha wu hay tebiye na, neŋ.
Namət ada na lətsew abəramamədahaŋ.
* 2:7 Madazlay i wu hay 2.8-9.
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9 «Na sər ha ɗəretsətseh kurom, na sər ha
nəkurommətawak eye hay. Ane tuk na, nəkurom
zlele eye hay ɗuh. Wu neheye lele bay ndo hay
faya ta tsikiye fakuma aye na, na sər ha dərmak.
Ndo neheye faya ta tsikiye fakuma aye na, tə gwaɗ
nəteye Yahuda hay. Ane tuk na, nəteye Yahuda
hay bay, nəteye ndo i Fakalaw hay.

10«Mazlambar ka sumeye ɗəretsətseh, ane tuk na,
kâ dzədzarum bay. Tsəne! Mazlambar Fakalaw
ma gəsiye siye i ndo hayməwalaŋ kuromma piye
tay ha a daŋgay hərwi madzədzam kurom. Ka
sumeye ɗəretsətseh məhəne kuro. Kwa ta kəɗiye
kurom bəbay na, səmumay naha, kâ gərum ha
mədzal gər abəra ka Mbəlom bay. Andza niye,
na vəlakumeye magogoy kurom na, sifa nakə ma
ndəviye bay aye.

11 «Ndo neheye zləm andaya fataya aye na, tâ
pay zləm a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
tsikateye a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu aye: Ndo neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa
ka ɗəretsətseh aye na, ta mətiye məməte masulo
eye sa bay.»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i
ndoməpemədzal gər hay neheyema gəma i Pergam
aye

12Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay,
sləraynahaagawla iMbəlomnakə fayama tsəpiye
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheyema gəma i Pergam aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo nakə

maslalam faya matasla eye hepepe diye sulo sulo
aye. 13 Təv nakə nəkurom mandza eye mə ɗəma
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aye na, na sər. Nəkurommandza eye ma təv nakə
Fakalaw neŋgeye bəy eye mə ɗəma aye. Kwa ahəl
nakə tə kəɗ Aŋtipas ndo nakə a tsikawa bazlam ga
kame i ndo hay tebiye neŋgeye ndo ga aye na, ka
gərumgahabay, kapummədzal gər kuromkaneŋ
huya. Tə kəɗ naməwalaŋ kuromma gəma kurom
ma təv nakə Fakalaw mandza eye mə ɗəma aye,
ada ɗuh huya faya ka ɗumeye ha parakka neŋ na,
bəy kurom.

14 «Ane tuk na, na zəba faya na, mənese hay
andaya mə walaŋ kurom. Ndo hay andaya mə
walaŋ kurom faya ta pay bəzay amatətike i Balam
nakəahəl niye aye.† A tətikayaBalakmadzəgəɗiye
tay ha Israyel hay a mənese. A vatay gər hərwi
ada tâ həpəɗ slo i kule, ada tâ gemadama dərmak.
15 Siye hay mə walaŋ kurom faya ta giye andza
niye dərmak. Nəteye faya ta pay bəzay a wu nakə
ndo i Nikolas hay‡ faya ta tətikiye.

16 «Mbəɗum ha mede kurom. Taɗə ka mbəɗum
hamede kurom bay na, na diye naha mazlambar
ka təv kurom ta maslalam nakə ma deyeweye
abəra mə bazlam aye, na giye ha vəram ka ndo
kurom niye hay.

17 «Ndo neheye zləm andaya faya aye na, tâ
pay zləm a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
tsikateye a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu aye.
«Ndo neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa ka

ɗəretsətseh aye na, na vəlateye ɗaf nakə ɗaɗa ndo
hay ta ŋgatay bay aye. Na vəlateye kwar herre eye,
məzele weɗeye mawatsa eye ka kwar eye niye.
† 2:14 ZəbaməMəpesle 31.16, 22.1–25.9. ‡ 2:15 Məsine i Yuhana
2.6.
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Məzeleniyena, ndəraya sərbay. Mata sərena, ndo
nakə ka təma na a həlay aye.»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay neheye ma gəma i Tiyatir
aye

18Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay,
sləraynahaagawla iMbəlomnakə fayama tsəpiye
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheyema gəma i Tiyatir aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, Wawa i Mbəlom.

Ɗəre ŋgay na, andza ɗərneh i ako. Sik ŋgay hay a
dəv andza ɓəre nakə tə pa ako aye.

19 «Na sər ha məsler kurom hay. Na sər ha
ka wuɗum ndo hay ada faya ka pumeye mədzal
gər kurom ka neŋ huya. Na sər ha faya ka
səmumeye naha a ɗəretsətseh. Na sər ha na, faya
ka dzənumeye siye i ndo hay dərmak adawunakə
faya ka gumeye anəke aye na, a ze nakə ahəl niye
aye.

20 «Ane tuk na, na zəba faya na, mənese andaya
məwalaŋ kurom. Ŋgwas niye tə zalay Zizabel aye
na, ka vəlumay tsəveɗməndzeməwalaŋkurom. A
gwaɗ neŋgeye na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom.
Ane tuk na, neŋgeye faya ma vateye gər a ndo i
məsler ga hay, neŋgeye faya ma tətikateye məge
madama ada ka mahəpəɗe slo i kule. 21Na paslay
həlay eye hərwi ada mâ mbəɗa ha mede ŋgay, ane
tuk na, a say bay, neŋgeye faya ma giye madama
huya.

22 «Hərwi niye, na vəleye ɗəretsətseh haladzay,
ma siye ɗəretsətseh ka təv məhəne ŋgay. Ndo neh-
eye tə gawa madama dziye na, ta siye ɗəretsətseh
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haladzay dərmak. Taɗə ta gər ha mezeleme tay
ada ta gər ha mezeleme tay bay na, ta mətiye.
23 Na bəbazliye tay ha wawa ŋgay hay hərwi ada
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma
gəma wal wal tebiye tâ sər ha na, wu nakə ndo
hay faya ta dzaliyemə gər tay adawunakə a yatay
a gər aye, neŋ na sər ha tebiye. Nəkurom tebiye
na vəlakumeye magogoy kurom na, ɗa ka məsler
nakə ka gum aye.

24 «Ane tuk na, nəkurom siye neheye ma gəma
i Tiyatir ka pumay zləm a bazlam i ŋgwas niye
təbey aye, wu nakə ndo hay tə zalay wu maŋgaha
eye i Fakalaw aye na, nəkurom ka sərum təbey. A
nəkuromna, bazlammekeleŋ eye andaya nakəna
tsikakumeye bay. 25Wu nəte na, pum na wu nakə
ka tətikumeye a gər ɓəŋɓəŋ lele hus a pat nakə na
maweye.

26 «Ndo neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa ka
ɗəretsətseh aye ada faya ta giye wu nakə a yeŋ
a gər aye hus ka mandəve i məndzibəra na, na
vəlateye gədaŋ ka slala i ndo hay tebiye. 27 Na
vəlateye gədaŋ andza gədaŋ nakə Bəba a vəleŋ aye
dərmak. Ta ləviye ndo hay ta gədaŋ, ta bəbazliye
tay ha ndo i seweɗ hay andza ndo nakəma həɓiye
tay ha guram i səŋgəle hay ndəslof ndəslof aye.
28Na vəlateye bamta§ nakə a dəv tambəlomɗa aye
dərmak.

29 «Ndo nakə zləm andaya faya aye na, mâ pay
zləm a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma tsikat-
eye aməhaygər i ndoməpemədzal gərhaykaYesu
aye.»

§ 2:28 Bamta a ɗa ha na, Yesu. ZəbamaMəsine i Yuhana 22.16.
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3
Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i

ndo məpe mədzal gər hay neheye ma gəma i Sardes
aye

1 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay,
sləraynahaagawla iMbəlomnakə fayama tsəpiye
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheyema gəma i Sardes aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo nakə

Məsəfəre i Mbəlom tasəla mə həlay ŋgay aye ada
wurzla hay tasəla mə həlay ŋgay aye dərmak. Na
sər wu nakə faya ka giye aye. Ndo hay faya
ta ɗəslakumeye ha gər tə gwaɗ ka hutum sifa,
azlakwa ɗuh nəkar andzamaməta eye.

2 «Pəɗekum, gum gədaŋ bəna ka mətumeye
tsaɗək tsaɗək hərwi na zəba faya məsler kurom
ka ɗəre i Mbəlom na, tsəɗaŋŋa zuk bay. 3Dzalum
na, ka wu nakə ka tsənum ahəl niye aye ada ka
təmum bazlam i Mbəlom na, ma kəkay aye ada
mbəɗumhamedekurom. Niyena, pumnaa ɗərev
kurom. Taɗəkapəɗekumbayna, sərumhanadiye
naha ka təv kurom. Ane tuk na, na diye naha a
həlaywarayna, ka sərumeyehabay. Nadiye naha
andzaməkal.

4 «Ane tuk na, ndo siye hay andaya mə walaŋ
kurom ma gəma i Sardes, nəteye ta ge ndəluɓ ka
petekeɗ tay təbey. Nəteye na, tə yeŋ a gər lele. Ta
piyepetekeɗherre eyekaboadanəmaadiyekabo
dziye.

5 «Andza niye, na kalateye ka bo petekeɗ herre
eye a ndo neheye tə səmay naha tə ŋgwasa ka
ɗəretsətseh aye. Ta watsa məzele tay a ɗerewel
nakə təwatsa a ɗəmaməzele i ndo neheye ta huta
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sifa aye. Ɗaɗa na mbatiye ha məzele tay abəra mə
ɗerewel nakay bay. Na ɗiye tay ha kame i Bəba
ga Mbəlom ada kame i gawla ŋgay hay, nəteye i ga
hay.

6 «Ndo nakə zləm andaya faya na, mâ pay zləm
a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a
məhaygər i ndoməpemədzal gərhaykaYesuaye.»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i
ndoməpemədzal gər hay neheyemagəma i Filadelfi
aye

7 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay,
sləraynahaagawla iMbəlomnakə fayama tsəpiye
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheyema Filadelfi aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo nakə

a yaw abəra ka təv i Mbəlom ada neŋgeye na, a
raw me təbey. Kəle i bəy Davit na, mə həlay ŋgay.
Taɗəkahəndəkabəramaməgeɗna, ndərayandaya
ma sliye faya madərəzl na bay. Taɗə ka dərəzl na
məgeɗna, ndəraymasliye fayamahəndəkenabay.

8 «Na sər wu nakə faya ka gumeye aye. Na sər
ha gədaŋ kurom na, tsekweŋ tsa, ada azlakwa ka
gum wu nakə a yeŋ a gər aye haɓe bəɗaw? Ka
rəhumayha gər a bazlamga, ka gwaɗumnəkurom
na, ndo ga hay. Na həndək abəra ma məgeɗ hərwi
kurom, ndəray ma sliye faya madərəzle na bay.
9 Tsənum, anaŋ wu nakə na giye ta ndo neheye
nəteye ndo i Fakalaw hay aye. Faya ta tsikiye tə
bazlam, tə gwaɗ nəteye Yahuda hay, ane tuk na,
nəteye Yahuda hay bay, ta raw me ɗekɗek tsa. Na
gateye kutoŋ, tâ yaw tâ dəkwakum gurmets. Ta
səriye ha na, na wuɗa kurom. 10 Nəkurom na,
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ka səmumay naha a bazlam ga andza nakə na
tsikakum səmumay naha aye. Hərwi niye, neŋ na
tsəpiyekuromhərwi adakâyuma ɗəretsətsehbay.
Ɗəretsətseh nakay ma diye kwa ka way, ma dziye
tay ha ndo iməndzibəra hay tebiye. 11Mazlambar
na maweye. Pum wu nakə ka tətik aye ɓəŋɓəŋ a
gər hərwi ada mâ buwa fakuma abəra magogoy
kurom bay.

12 «Ndo neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa ka
ɗəretsətseh aye na, na piye tay ha a gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom ga andza sik i galak nakə tə lawa
a wuzlah i gay aye, ta ndziye ka tor eye. Wuray
andaya nakəma həharatay ahaya abəra mə ɗəma
ayebay. Nawatsiyeməzele iMbəlomga kanəteye,
ta məzele i gəma i Mbəlom ga. Gəma niye na,
Zerozelem weɗeye. Mbəlom ma sləraweye abəra
mə mbəlom. Na watsiye məzele ga weɗeye ka
ndoweye neheye dərmak.

13 «Ndo nakə zləm andaya faya na, mâ pay zləm
a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a
məhaygər i ndoməpemədzal gərhaykaYesuaye.»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i
ndoməpemədzal gər hayneheyemagəma iLawdise
aye

14Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay,
sləraynahaagawla iMbəlomnakə fayama tsəpiye
tay ha məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheyema Lawdise aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo nakə

tə zalay “Mâ təra andza niye” aye. Fayama ɗiye ha
wu nakəMbəlom a ge aye, maraw me andaya mə
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bazlam ŋgay kwa tsekweŋ bay. Mbəlom a ge wu
hay tebiye na, tə həlay ŋgay.

15 «Na sər wu nakə faya ka gumeye. Nəkurom
hiyatsatsa bay ada laluh laluh wal bay sa. Ka
ndzumeye ma wuzlah eye gaŋgəlaŋlaŋŋa andza
niyena, a yeŋagərbay. 16Nəkuromhiyatsatsabay
ada laluh laluh kəgəbay daduk daduk wal bay sa,
nəkurom mandza eye ma wuzlah eye andza niye
sa na, na vənahiye kurom ahaya abəramə bazlam
ga.

17«Ka gwaɗumnəkuromna, zlele eye, ka hutum
wu hay tebiye, wuray a kətsakum bay. Ane tuk
na, nəkurom ɗəretsətseh eye hay, ka gum mə
bo. Nəkurom mətawak eye hay petekeɗ andaya
fakuma bay, nəkurom guluf eye hay na, ka sərum
bay. 18Hərwi niye, neŋ faya na tsikakumeye wu
nakə ka gumeye. Səkəmum gura nakə ta lambaɗ
ta ako, a dəv wuzl wuzl haladzay aye. Dumara,
səkəmum mə gay ga hərwi ada kâ tərum zlele
eye hay ta deɗek. Dumara, səkəmum petekeɗ
herre eye, kâ pum ka bo. Andza niye horoy ma
gakumeye sa bay hərwi nəkurombo kəriye sa bay.
Səkəmumsidemi ɗəre,mâdzənakuromhərwiada
kâ ŋgatumay a wu hay sa.

19 «Neŋ na, ndo neheye na wuɗa tay ha aye na,
na ŋgərəziye fataya, na ɗatay ha metsehe. Kə ge
andza niye na, mbəɗum ha mede kurom, pumeŋ
bəzay tə ɗərev kurom peteh. 20Tsənum, na lətsiye
ka həlay i məgeɗ ada na zaliye. Ndo nakə kə tsəne
bəɗiɗay ga aye ada ka həndəkeŋ na məgeɗ na, na
fələkwiye a gay ŋgay, nəmaa ndiye ɗaf salamay.

21 «Ndo neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa ka
ɗəretsətseh aye na, na vəlateye tsəveɗ hərwi ada tâ
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yaw, nəmaa ndziye ka təv məndze i bəy ga, andza
neŋ na səmay naha, na ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye,
ada neŋ ta Bəba ga, nəmay ndziye ma bəy ŋgay.

22 «Ndo nakə zləm andaya faya na, mâ pay zləm
a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a
məhaygər i ndoməpemədzal gərhaykaYesuaye.»

4
Məgeɗmahəndəka eyeməmbəlom

1Ma dəba eye na, na ŋgatay a wumekeleŋ.
Na ŋgatay a məgeɗ mahəndəka eye mə mbəlom,

na tsəne bəɗiɗay i ndo nakə a ləv andza tolom a
tsikeŋ me meeneŋ aye sa. A gweɗeŋ: «Tsalaw a
gəma kanaŋ hərwi ada na ɗakeye ha wu nakəma
giye bo kamemba aye.»

2 Kwayaŋŋa Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a yaw a zla
ga. Tsa na, na ŋgatay a təv məndze i bəy mə
mbəlom. Ndoweye mandza eye faya. 3Ndo niye
mandza eyena, daʼarŋgay awuzl ɗəre andza kwar
nakəŋgwalak eye, tə zalay zaspe ada sardowan aye.
Kulay a lawara na təv məndze i bəy niye tuwzik.
Kulayniyena, awuzlɗəreandzakwarŋgwalakeye,
tə zalay emerod aye dərmak.

4 Təv məndze hay kuro kuro sulo gər eye faɗ
dandahtahha tə lawara na təv məndze i bəy niye.
Madugula hay kuro kuro sulo gər eye faɗmandza
eye hay faya. Petekeɗ neheye ka bo tay aye
na, kweɗek kweɗek. Kwa way tə dzagwa i bəy
mə gər. Dzagwa niye hay na, tə ŋgar ta gura.
5Mawutseɗe i mbəlom a wutseɗew abəra ma təv
məndze i bəy niye. Maləve i mbəlom a ləvaw
abəra mə ɗəma dərmak. Kame i təv niye na, wuye
hay andaya tasəla andza lalam, ako faya a dəv
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haladzay. Wu niye hay tasəla andza lalam aye,
nəteye na, məsəfəre neheye tasəla mandza eye
kame iMbəlomaye. 6Kame i təvməndze i bəyniye
na, wuye andaya andza dəlov, a wuzl ɗəre andza
malam, ɗəre a yeabəramə ɗəmakwetsehkwetseh.
Wu hay faɗ tə lawara na təv məndze i bəy a

wuzlah. Wu niye hay na, wu neheye ta məsəfəre
tay aye. Ta dəba, ɗəre andaya fataya ada ta diye
i me ɗəre andaya fataya, ŋgurti ŋgurti. 7Wu niye
makurre aye na, a ndzəkit bo zɨl, masulo eye a
ndzəkit bovoʼar i slawawaeye,mamahkareyena,
daʼar ŋgay a ndzəkit bo ndo zezeŋ adamafaɗ eye a
ndzəkit bo matsəv nakə faya ma tsəviye aye. 8Wu
neheye faɗ aye na, kwa way ta gwezleviyek eye
hay fayaməkwaməkwa. Ka gwezleviyek niye hay
ɗəre hay fataya haladzay ta dəba eye kwa tə huɗ
eye ndotsndotstsa. Ta həpat kwa ta həvaɗ faya ta
giye dəmes huya, tə gər ha bay. Ma dəmes tay niye
na, tə gwaɗ:
«BəyMaduweŋMbəlom nəkar na, tsəɗaŋŋa

kwamənese andaya ka təv yak bay,
nəkar gədaŋ eye ka gər i wu hay tebiye,

nəkar andaya kwa ahəl niye, nəkar andaya anəke,
ada ka deyeweye.»

9 Andza niye, wu neheye faɗ aye na, tə gawa
dəmes ada ta zambaɗaway a Mbəlom nakə
mandza eye ka təv məndze i bəy ŋgay aye ada
a neŋgeye nakə ma ndziye ka tor eye. Tə ɗəslay
ha gər, tə gay sɨsœ. 10Ahəl nakə tə gawa ha andza
niye na, madugula neheye kuro kuro faɗ aye ta
dəkwawa gurmets kame i Mbəlom, neŋgeye nakə
mandza eye ka təv məndze i bəy ŋgay aye ada
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neŋgeye mandza eye ka tor eye. Tə ɗəslaway ha
gər, ta tsakwawa dzagwa i bəy niye haymə gər tay
aye tə pawa kame ŋgay, tə gwaɗ:
11 «BəyMaduweŋmayMbəlom,

nəkar na, ka sla ɗa,
ndo hay tâ ɗəslaka ha gər,

tâ zambaɗaka ta deɗek
ada gədaŋ a yaw na, mə həlay yak.

Hərwi maa ge wu hay tebiye na, nəkar,
wu neheye a ge bo na,
hərwi a sakawu neheye tebiye tâ ge andaya.»

5
Ta zambaɗay a ndo nakə a təra andza wawa i

təɓaŋ iMbəlom aye
1Tsa na, na ŋgatay a ɗerewelməhəlay i ndo nakə

mandza eye ka təvməndze i bəy aye. Ɗerewel niye
na, magəsa eye mə həlay i mənday. Tə watsa faya
wu na, diye sulo sulo. Tə paɗa na ka bo. Tə gəs
na tə wu məgəse ɗerewel təv tasəla hərwi ada mâ
həndək bay.

2Madəba eye na ŋgatay a gawla iMbəlom gədaŋ
eye, a tsətsah tamagala, a gwaɗ: «Waynakəŋgwalak
eye kame i Mbəlom kə sla ɗa mapəle faya abəra
wu məgəse ɗerewel ada ma həndəkiye na aye na,
way?»

3Ane tukna, ndəraykwanəte nakəmasliye faya
mahəndəke ada ma zəbiye ka wu nakə mə ɗəma
aye na, andaya bay tebiye. Mə mbəlom, ka dala,
ma bəɗ, kwa ka waray, ndəray andaya bay. 4 Na
tuwa haladzay hərwi ndəray andaya ŋgwalak eye
kame iMbəlomnakəma sliyemahəndəke ɗerewel
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ada ma zəbiye a ɗəma ɗəre aye na, andaya kwa
nəte bay.

5Ane tuk na, nəte məwalaŋ i madugula neheye
kuro kuro sulo gər eye faɗ aye a gweɗeŋ: «Kâ tuwa
bay, zəba ɗəre: Zɨl nakayna, a yawabəramagwala
i Yahuda, neŋgeye gwala iDavit. Neŋgeyekəŋgwasa
kawuhay tebiye,mapəliye hawuməgəse ɗerewel
neheye tasəla aye adama həndəkiye na ɗerewel.»

6 Tsa na, na ŋgatay a ndoweye, neŋgeye malətsa
eye ma wuzlah i təvməndze i bəy. Madugula neh-
eyekurokuro sulogər eye faɗaye təwuneheye faɗ
aye tə lawara na a wuzlah. A ndzəkit bo na, wawa
i təɓaŋ, andza ta kəɗ na ahəl niye nəte. Dəram ka
gərŋgay tasəlaadaɗəreandaya faya tasəladərmak.
Ɗəre neheye tasəla aye na, məsəfəre neheye kame
i Mbəlom aye, Mbəlom faya ma sləriye tay ha ka
məndzibəra tebiye.

7 Wawa i təɓaŋ niye a ye ka təv i ndo nakə
mandza eye ka təvməndze i bəy aye. A yenahana,
a təma na ɗerewel abəramə həlay i mənday ŋgay.

8A təma faya abəra ɗerewel niye na, wu neheye
faɗaye tamadugulaneheyekurokuro sulogər eye
faɗ aye ta dəkw gurmets kame ŋgay. Nəteye niye
tebiye kwaway ta gandzavalməhəlay adaŋgwalak
i gandayah haymavəɗa eye ta gura andaya fataya
dərmakmaraha eye hay təwueye andaya tə pawa
faya ako na, a ze huŋŋa. Wu niye a ze huŋŋa eye
na, maɗuwule me i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye ta ɗuwulaway nahame aye.

9Tə ge dəmes weɗeye. Ma məge dəmes tay nakə
faya ta giye na, tə gwaɗ:
«Nəkar na, ka sla ɗamatəme ɗerewel nakay
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ada mahəndəke na wu nakə tə gəs ha aye
deɗek.

Hərwi ta kəɗ kar andza wawa i təɓaŋ nakə tə
kəɗaway aMbəlom aye,

ada ka səkəmatay ahaya ndo hay abəra mə
mezeleme tə bambaz yak,

ka həlatay ahaya ka təv i Mbəlom.
Kwa nəteye na, gwala waray,

kwa tə tsik me i gəmawaray,
kwa slala waray,
kwa nəteye mandza eyema gəmawaray,

nəkar ka həlatay ahaya ka təv i Mbəlom.
10Ka təra tayhandoyakhay, nəkar ka ləvateye gər.
Ka təra tay ha ndoməvəlay wu aMbəlom

hərwi ada tâ gayməsler a Mbəlom,
ada nəteye ta təriye bəy kaməndzibəra tebiye.»

11 Tsa na, na ŋgatatay a gawla i Mbəlom hay,
gwezem gwezem haladzay ma pasliye bo bay. Tə
lawara na təvməndze i bəy adawuneheye faɗ aye
tamadugulaneheyekurokuro sulogər eye faɗaye
teleleviwawuzlah. Na tsənedəmes tay. 12Tə gawa
dəmes ta magala, Tə gwaɗ:
«Wawa i təɓaŋ nakə tə kəɗ na aye na,

gədaŋ tebiye mə həlay ŋgay,
zlele tebiye na, i ŋgay,
a sər wu hay tebiye,
neŋgeye gədaŋ eye.

Neŋgeye na, kə sla ndo hay
tâ ɗəslay ha gər ada tâ zambaɗay.

Zəba faya təday, neŋgeye na, məzlaɓ eye.»
13 Tsa na, na tsəne məge dəmes i wu neheye

tebiye Mbəlom a ge aye. Wu neheye mə mbəlom
aye, neheye ka məndzibəra aye, neheye ma bəɗ
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aye, neheye ma dəlov aye, tə gawa dəmes tay eye,
tə gwaɗ:
«Zambaɗakway a ndo nakə neŋgeyemandza eye ka

təvməndze i bəy aye
ada a ndo nakə neŋgeye andza wawa i təɓaŋ aye,

ɗəslakwatay ha gər.
Gədaŋ tebiye a yaw na, abəra ma nəteye.

Zəba, nəteye na, məzlaɓ eye hay ka tor eye.»
14Wuneheye faɗaye tambəɗa faya təgwaɗ: «Mâ

təra andza niye!» Madugula neheye kuro kuro
sulo gər eye faɗ aye na, ta dəkw gurmets kame i
ndo neheye nəteye mandza eye ka təv məndze i
bəy aye ada tə ɗəslatay ha gər.

6
Wawa i təɓaŋ a dazlay a məpəle ha wu neheye

tasəla tə ɓar ha ɗerewel aye
1Ahəl nakəWawa i təɓaŋ a təma ɗerewel a həlay,

a dazlay məpəle ha wu neheye tasəla tə ɓar ha
ɗerewel aye na, na ŋgatay. A pəla ha nəte. Tsa na,
na tsəne mətsike me abəra məwalaŋ i wu neheye
faɗ aye, mətsikeme ŋgay niye a ləv andzamaləve i
mbəlom, a gwaɗ: «Dara!» 2Tsa na, na ŋgatay a pəles
kuɗekuɗek eye. Ndomandza eye faya, tə lalaŋ eye
məhəlay. Təpaydzagwa i bəy a gər. Mata sle kawu
hay tebiye na, neŋgeye. A ye məge vəram ada ma
ŋgwasaweye fataya.

3 Wawa i təɓaŋ niye a pəla ha masulo i wu
neheye tə ɓar ha ɗerewel aye. Na tsənemətsikeme
abəra mə walaŋ i wu neheye faɗ aye, masulo eye
mə walaŋ tay, a gwaɗ sa: «Dara!» 4 Tsa na, pəles
neŋgeɗ a yaw. Pəles niye na, a zəba ndozza andza



Məsine i Yuhana 6:5 xxi Məsine i Yuhana 6:9

ako. Ndo nakə mandza eye faya aye na, tə vəlay
gədaŋ ka məzle vəram, maye ha ka məndzibəra
hərwi ada ndo hay tâ kəɗ bo. Tə vəlay maslalam
bagwar eye a həlay.

5 Tsa na, Wawa i təɓaŋ a pəla ha mamahkar i
wu neheye tə ɓar ha ɗerewel aye. Tsa na, na tsəne
mətsike me a tsənew abəra məwalaŋ i wu neheye
faɗ aye, mamahkar eye mə walaŋ tay a wuda, a
gwaɗ sa: «Dara!» Kwayaŋŋa, na ŋgatay a pəles a
zəba zeŋzeŋ. Ndo nakə mandza eye faya aye na,
agwada mə həlay ŋgay. 6Na tsəne maləve i wu mə
walaŋ iwuneheye faɗayeandzamətsikeme indo.
A gwaɗ: «Suloy nakə tə ge faya məsler hwapat aye
a sla wuray bay. Ta səkəmiye daw agwada nəte
tsa. Taɗə bəle na, ta səkəmiye agwada mahkar.» A
gwaɗ sa: «Imal ta guzom na, ka nas ha bay.»

7Wawa i təɓaŋ a pəla ha mafaɗ i wu neheye tə
ɓar ha ɗerewel aye. Tsa na, na tsəne mətsike me a
tsənewabəraməwalaŋ iwuneheye faɗaye,mafaɗ
eyeməwalaŋ tay awuda, a gwaɗ: «Dara!» 8Tsa na,
na ŋgatay a pəles mekeleŋ eye a yaw. Mazəbe ŋgay
eye na, a zəba kulah kulah andza geŋgis. Ndonakə
mandza eye faya aye na, məzele ŋgay Mədahaŋ
nakə ma kəɗiye ndo hay aye. Ndo nakə tə zalay
Təv Məndze i Mədahaŋ hay aye na, faya ma pay
bəzay. Taŋgənahaməndzibəra faɗ. Təvəlataynəte
ada tə vəlatay faya gədaŋ hərwi ada tâ bəbazl tay
ha ndo hay abəra mə ɗəma. Ta bəbazliye tay ha ta
maslalam ada siye hay ta mətiye tə may, siye hay
ta mətiye ta ɗəvats ada wu i pesl hay ta bəbazliye
tay ha.

9Wawa i təɓaŋ a pəla ha mazlam i wu neheye
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tasəla tə ɓar ha ɗerewel aye. Tsa na, na ŋgatatay a
ndo neheye tə kəɗ tay ha ahəl niye aye ma huvo
i təv məvəlay wu a Mbəlom aye. Ndo neheye tə
kəɗ tay ha ahəl niye na, hərwi ta təma bazlam i
Mbəlom ada hərwi nakə tə ɗawa ha parakka aye.

10 Ta wuda ta magala, tə gwaɗ: «Bəy Maduweŋ
may nəkar na, tsəɗaŋŋa. Nəkar ka tsik na, deɗek
huya. Ndo neheye ka məndzibəra tə kəɗaw may
aye, ka gateye sariya na, kəɗay? Ka gateye
ɗəretsətseh na, kəɗay?»

11 Tsa na, nəteye tebiye tə pa fataya petekeɗ
kuɗekuɗek eye. Tə gwaɗatay: «Həbum tsekweŋ
təmaɗ təday, hərwi nəkurom tebiye kurom eye ka
ndəvumaw zuk bay. Ndo mekeleŋ eye hay an-
daya, nəteye malamar kurom neheye faya ta gay
məsler aMbəlom aye. Kutoŋ ndo hay ta kəɗiye tay
ha təday andza nəkurom neheye tə kəɗaw kurom
aye dərmak.»

12Wawa i təɓaŋ niye a pəla ha maməkwa i wu
neheye tasəla tə ɓar ha ɗerewel aye. Kwayaŋŋa
a pəla faya abəra na, məndzibəra a ɓəl hal-
adzay dzekiɓ dzekiɓ. Pat a mbəɗa andza petekeɗ
zeŋzeŋ eye i mətuwe mədahaŋ. Kiye na, a təra
ndozza andza bambaz. 13Wurzla hay tə kutsaw
abəramamagərmbəlom ɓəramama ka dala andza
mandaɓalak i gurov neheye mətasl a kutsa ahaya
abəra mə gərɗaf aye. 14Magərmbəlom a dze tatəh
andza tə paɗa ɗerewel. Dala neheye malawara
eye ta dəlov aye ti ye abəra ka təvməndze tay hay.
Mahəmba hay tə lətse abəra ka təv tay hay, ti ye a
təv eye.

15 Ndo neheye ka məndzibəra aye tə ŋgaha bo
tebiye, ta hway, tə ŋgaha bo a bəɗ hay ada tə
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tsal a mahəmba mata ŋgehe bo a lar. Beke hay
ta ndo neheye nəteye beke hay bay aye, nəteye
tebiye ta hway tə ŋgaha bo. Kwa bəy hay ada
bagwar hay, kwa bəy i sidzew hay, kwa ndo i
zlele hay ta gədaŋ eye hay aye, nəteye tebiye ta
hway. 16 Tə zalatay ka bo a mahəmba ada a
hotokom hay, tə gwaɗ: «Mbəzlumaw famaya ada
kâ ŋgahum may tey, hərwi ada ndo nakə mandza
eye ka təv məndze i bəy aye mâ ŋgatamay bay. Sa
na, hərwi ada Wawa i təɓaŋ mâ gəs may ta sariya
bay, 17 hərwi həlay i məgəse ndo hay a sariya kə
ndislew. Pat eye niye na, ndəray andayamasəmay
naha bay.»

7
Gawla i Mbəlom a ge ŋgoɗgor ka ndo i Mbəlom

hay ka daʼar
1 Ma dəba eye na, na ŋgatatay a gawla i

Mbəlom hay faɗ, nəteye malətsa eye ka kokway i
məndzibəra faɗ. Faya ta geye me a mətasl neheye
faɗ ka kokway i məndzibəra hərwi ada tâ vəzl ka
məndzibəra bay ada tâ lamay a dala bay, kwa a
dəlov, kwa a gərɗaf hay, tâ lamay bay.

2Na ŋgatay a gawla i Mbəlom neŋgeɗ, a yaw mə
bəzay. Mə həlay ŋgay na, wu məge ha ŋgoɗgor
ka ndo i Mbəlom hay, i Mbəlom nakə neŋgeye ma
ndziyeka toreye. Azalatayasiye i gawla iMbəlom
neheye faɗ aye hərwi Mbəlom a vəlatay gədaŋ ka
mənese ha dala ta yam. A zalatay ta magala, 3 a
gwaɗatay: «Kâ nasum ha dala, yam ada ta dərizl i
gərɗaf hay zuk bay. Həbum, nəmaa giye ŋgoɗgor i
Mbəlom ka ndo i məsler i Mbəlom hay təday.»
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4 Tsa na, ndo neheye tə ge fataya ŋgoɗgor aye
nəteye nday na, tə tsikeŋ. Nəteye gwezem temerre
tə kuro kuro faɗ gər eye faɗ. Ndo neheye na, ti yaw
ma gwala i Israyel hay tebiye. 5 Gwala i Yahuda
nəteye 12 000, gwala i Ruben 12 000, gwala i Gad
12 000, 6 gwala i Aser 12 000, gwala i Naftali 12
000, gwala i Manase 12 000, 7 gwala i Simeyoŋ 12
000, gwala i Levi 12 000, gwala i Isakar 12 000,
8 gwala i Zabulon 12 000, gwala i Yusufa 12 000,
gwala i Bendzameŋ 12 000. Ndo neheye tebiye ta
ge fataya ŋgoɗgor i Mbəlom aye.

Ndo neheye haladzay ti yaw ma slala hay wal
wal aye

9Ma dəba eye na, na ŋgatay a ndo hay haladzay
mbərzəzza, ma pasliye bo bay. Ti yaw abəra ma
gəma neheye ka məndzibəra aye tebiye. Ti yaw
na, kwa abəra ma gəma waray, kwa ma gwala
waray, kwama slalawaray, kwa neheye tə tsikme
i gəmawaray waray aye. Nəteye tebiye kame i təv
məndze i Bəy kame i Wawa i təɓaŋ. Nəteye tebiye
tə petekeɗ kweɗek kweɗek eye ka bo ada nəteye
tebiye ta hawal i gərɗaf nakə tə zalay təɓah aye
mə həlay tay hərwi mazambaɗay a Mbəlom. 10 Ta
wuda ta magala, tə gwaɗ:
«Mandza eye ka təv məndzay i bəy na, Mbəlom

kway adaWawa i təɓaŋ,
maambəl may ha na, nəteye.»

11 Gawla i Mbəlom hay tebiye, tə lawara na
təv məndze i bəy ada madugula neheye kame i
Mbəlom aye ada ta wu neheye faɗ aye, tə lawara
tay ha a wuzlah. Tsa na, ta dəkway gurmets, tə
ɗəslay ha gər a Mbəlom. 12Tə gwaɗ:
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«Ayaw,mâ təra andza niye!
Məzlaɓ na, mə həlay i Mbəlom kway,

neŋgeye a sər wu, neŋgeye gədaŋ eye.
Gakway sɨsœ, ɗəslakway ha gər,

zambaɗakwa ha ka tor eye.
Zəbum, neŋgeye na, bagwar eye deɗek! Amen!»

13Nəte məwalaŋ i madugula neheye kuro kuro
sulogəreye faɗaye, a tsətsah fagaya, agweɗeŋ: «Ka
sər tay ha ndo neheye tə petekeɗ kweɗek kweɗek
eye ka bo aye ɗaw? Ti yaw na, məŋgay?»

14Na mbəɗay faya, na gwaɗay: «Ŋgalaka, neŋ na
sər bay. Maa sər ɗuh na, nəkar bəɗaw?»
A mbəɗeŋ faya, a gweɗeŋ: «Neheye na, ndo

neheye tə səmay naha a ɗəretsətseh bagwar eye.
Nəteye na, ta bara na petekeɗ tay hay hərwi ada
mâ təra kweɗek kweɗek tə bambaz iWawa i təɓaŋ.
15Hərwi niye nakə nəteye mandza eye kame i təv

məndze i bəyMbəlom huya aye.
Faya ta zambaɗeye mə gay ŋgay pat pat, ta
həpat kwa ta həvaɗ.

Ndo nakəmandza eye ka təvməndze i bəy aye,
fayama gateye gər.

16Nəteye na, mayma gateye sa bay,
yamma gateye sa bay dərmak.

Pat mawuriye fataya sa bay,
wuray kwa tsekweŋ ma fəkiye tay ha andza
pat sa bay,

kwawuwaraymawuriye fataya sa bay,
17 hərwi Wawa i təɓaŋ niye ma wuzlah i təv

məndze i bəy niye
ma təriye ndomətsəkure tay.

Ma diye tay ha ka yam nakəma vəliye sifa aye.
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Mbəlom ma takaɗatay na yam ɗəre abəra ka
ɗəre.»

8
Wawa i təɓaŋ a pəla ha maduk i duk i matasəla i

wu nakə tə ɓar ha ɗerewel aye
1 Ma dəba eye na, Wawa i təɓaŋ a zla ɗerewel

niye sa, apəla ha fayaabəramaduk i duk iwunakə
matasəla eye a zəkaw aye. A pəla ha na, wu hay
tebiye məmbəlom tə ndza ɗeɗik hus a mənit kuro
kuromahkar.

2 Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom hay tasəla,
nəteyemalətsa eye kame iMbəlom aye. Tə vəlatay
tolom hay tasəla.

3 Gawla i Mbəlom neŋgeɗ andaya ta gəse mə
həlay. Gəseniyena,maŋgara eye ta gura. Gəseniye
maŋgara eye ta gura eye na, tə fəkaway a ɗəmawu
nakə a ze huŋŋa eye aMbəlom. Neŋgeye na, a yaw
a lətseka tsakay i təvnakə tə fəkawaynaha fayawu
a Mbəlom aye. Ta pay a ɗəma wu nakə tə fəkawa
aye haladzay, mâ fəka hərwi ada geŋgis eye ada
maɗuwule me i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tâ tsal, tâ husa ka təv i Mbəlom. A fəka wu niye
ka təv məfəke wu nakə tə fəkaway naha faya wu
a Mbəlom kame i təv məndze i Mbəlom. 4 Geŋgis
i wu niye faya ma fəkiye, a yaw abəra mə həlay
i gawla i Mbəlom, a tsal ka təv i Mbəlom. Andza
niye, maɗuwule me i ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu a husa ka təv i Mbəlom, Mbəlom a tsəne.

5Tsa na, a zla gəse niyemaŋgara eye ta gura eye,
a zla ako ma təv nakə tə fəkaway naha faya wu a
Mbəlomaye. Apanaagəse, a rahha. Tsana, akala
ahaya ka məndzibəra. A kala ahaya na, maləve i
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mbəloma ləvhaladzay,mawutseɗehay tawutseɗe
ada dala a ɓəl haladzay dzekiɓ dzekiɓ.

Tolom hay tasəla
6 Tsa na, gawla i Mbəlom neheye tasəla aye, tə

ləva bo ta tolom hay hərwi məfe.
7 Tsa na, makurre a fa tolom ŋgay. A fa na,

ndzalala, ako, bambaz, tə dzapa ka bo. Tə kutsaw
kaməndzibəra. Kwayaŋŋaməndzibəra a ŋgəna ka
bo abəra təv mahkar, nəte ŋgay eye a təma təlmeɗ
təlmeɗ. Dərizl i gərɗaf hay, ada guzer ŋgəɗiz eye, ta
təma tebiye heriyew heriyew.

8 Masulo i gawla i Mbəlom a fa tolom ŋgay. A
fa na, tə zla wuye bagwar eye andza mahəmba i
ako, faya ma təmiye. Tə kal ha a bəlay bagwar
eye. Bəlay niye a ŋgənamahkar, neŋgeɗ nəte a təra
bambaz. 9Mamahkar iwuneheyenəteyemandza
eye ma yam niye a təra bambaz aye təmət tebiye.
Kwalalaŋ i yam hay tebiye tə nasma təv eye niye.

10 Gawla i Mbəlom mamahkar eye a fa tolom
ŋgay. A fa na, wurzla bagwar eye a ŋgwaɗ əduɗ,
a kalaw abəra ka magərmbəlom. A təma zləkəɗ
zləkəɗ andza ɗərneh i ako. A dəɗ ka dəlov neheye
ta ŋgəna mahkar aye ada ka bəɗiyem hay, a nas
tay ha. 11Wurzla niye na, məzele ŋgay Ɗuwekeke.
Neŋgeɗna, a təra ɗuwekeke. Ndoneheye ta sayam
niye na, ta mət haladzay hərwi a ge ɗuwekeke.

12Gawla i Mbəlommafaɗ eye a fa tolom ŋgay. A
fa tolom ŋgay niye na, a kəɗ tay ha pat ta kiye ada
tə wurzla hay. Nəteye na, andza maɗəsa eye hay
təv mahkar. Təv nakə tə kəɗ a ɗəma aye na, a zəba
zəŋzəŋ. Andzaniyenəteye ta dəv lele sa bay. Həpat
ta həvaɗ ta ŋgəna təv mahkar. Diye i pat neŋgeɗ
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nətena, adəv tahəpat sabayadadiye i kiyeneŋgeɗ
nəte bəbay na, a dəv ta həvaɗ sa bay.

13Na zəba ɗəre na, na ŋgatay a matsəv faya ma
tsəviye ka magərmbəlom. A wuda ta gədaŋ, a
gwaɗ: «Waaw! Gadzi bo kurom i mey, gadzi bo
kurom i mey, nəkurom ndo i məndzibəra hay na,
ka hutumeye ɗəretsətseh. Siye i gawla i Mbəlom
mahkar na, ta fa tolom tay zuk bay. Ahəl nakə
aza ta fa aye na, ɗəretsətseh ma deyeweye ka
məndzibəra haladzay.»

9
1 Gawla i Mbəlom mazlam eye a fa tolom ŋgay.

A fa tolom ŋgay niye na, na ŋgatay a wurzla a
dəɗaw abəra ma magərmbəlom ka dala. Tsa na,
tə vəlay kəle i mahəndəke abəra ka bəɗ nakə kutsɨk
bagwareye fakalawhaymandzaeyemə ɗəmaaye.
2Wurzla niye a həndək abəramə ɗəmana, geŋgis a
ndohwaw abəra mə ɗəma andza zler i ako. Geŋgis
niye a dərəzl ka pat tekəɗəgəm, ɗəre a zəba bay
tebiye zəŋzəŋ.

3 Tsa na, dzaray a bətsakwaw abəra ma geŋgis
niye ka dala. Tə vəlatay gədaŋ i mədze ndo
andza hərdəde hay. 4 Tə gwaɗatay: «Kâ həpəɗum
guzer bay, kâ nasum ha dərizl i gərɗaf bay, wu
neheye tə ndzohwaw aye tebiye kâ nasum tay
ha bay. Gumatay ɗəretsətseh na, a ndo neheye
ŋgoɗgor i Mbəlom ka daʼar tay bay aye.» 5 Ta
vəlatay tsəveɗ ka məkəɗe ndo hay mədahaŋ eye
bay. Tə gwaɗatay: «Gumatay ɗəretsətseh.» Ta
gateye ɗəretsətseh na, kiye zlam. Ɗəretsətseh niye
na, andza məwure i hərdəde. 6 A həlay niye na,
ndo hay ta pəliye məməte ada tâ mət hərwi ada
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ɗəretsətseh mâ gatay sa bay. Ane tuk na, ta hutiye
məməte bay. Məməte ma deyeteye a gər haladzay,
ane tuk na, ta hutiye məməte bay mədahaŋ ma
hwiye fataya abəra.

7 Dzaray niye hay ta ndzəkit bo andza pəles
neheye tə gawa vəram aye. Wuye hay ka gər
tay andza dzagwa i bəy nakə tə ŋgar ta gura aye.
Daʼar tay a ndzəkit bo i ndo zezeŋ. 8 Məkwets
tay na, zəbol eye andza məkwets i ŋgwas hay, ada
zler tay hay andza zler i zɨl. 9 Tə ɓar ɗərev tay
hay təwuye andza petekeɗ i vəram tə ŋgar ta ɓəre
aye. Gwezleviyek tay hay tə ge zləmhuwwaandza
muta i pəles neheye nəteye haladzay faya ta diye a
vəram aye. 10Hutel fataya andza hutel i hərdəde
hay ada ta dzatay ha a ndo hay ta hutel niye hay
dərmak. Mata vəlatay gədaŋ ka mədzatay a ndo
hay kiye zlam na, hutel tay niye hay. 11Bəy tay na,
gawla nakə a ləvay gər a bəɗ nakə kutsɨk bagwar
eye Fakalaw mandza eye mə ɗəma aye. Tə zalay
tə bazlam i Yahuda hay na, Abaddoŋ. Tə bazlam
i Gərek bəbay tə zalay Apoliyoŋ. Andza məgweɗe:
Neŋgeye ndomabəbezle wu hay.

12Ɗəretsətsehmakurre eyeki ye abəramə ɗəma.
Siye ɗəretsətseh hay sulo ta deyeweye sa.

13 Gawla i Mbəlom maməkwa eye a fa tolom
ŋgay. Natsənemətsikemea tsənewabərakadəram
i təv nakə tə fəkaway naha faya wu a Mbəlom aye
wal wal faɗ. Təv nakə tə fəkaway naha faya wu
a Mbəlom niye maŋgara eye ta gura, mapa eye
kame i Mbəlom. 14 A gwaɗay a gawla i Mbəlom
maməkwa eye: «Pəla tay ha gawla niye hay faɗ tə
ɓar tay ha ka me i dəlov bagwar eye niye tə zalay
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Efrat aye.» 15Gawla neheye faɗ tə tsik fataya aye
na, Mbəlom a patayməpesle həlay hərwi ada tâ ge
məsler ma məve eye niye, ma kiye eye niye, ma
məhəneeyeniye adama ɓəre eyeniye. Andzaniye
a həl tay ha na, hərwi ada tâ ŋgəna haməndzibəra
təv mahkar. Təv nəte na, ta bəbazl abəra mə ɗəma
ndo hay kəɗats. Kwayaŋŋa ahəl nakə mətsike me
niye a gwaɗay a gawla i Mbəlom «Pəla tay ha» aye
na, gawla i Mbəlom niye a ye, a pəla tay ha. 16Tsa
na, sidzew hay haladzay ti yaw, nəteye mandza
eye ka pəles hay. Nəteye nday na, ta tsikeŋ. Nəteye
na, gwezem temerre sulo madzəga gwezem.

17Maməsine gana, naŋgatatayapəles hayada ta
ndoneheyemandza eye fataya aye. Nəteyena, pe-
tekeɗ i vəram ka bo slalamahkar. Siye hay ndozza
andza ako, siye hay a zəba mbəlommbəlom, siye
hay a zəba kuɗewawa kuɗewawa. Gər i pəles niye
hay ta ndzəkit bo andza gər i zɨl. Ako ta geŋgis eye
a ndohwaw abəra mə bazlam tay hay ada tə wu
eye andaya a təmawa wafafa andza wur i asana.
18Ɗəretsətseh neheye wal wal mahkar aye a kəɗ
tay ha ndo hay. A kəɗ tay ha na, ma təv nakə
a ŋgəna ha mahkar a zla nəte aye. Ɗəretsətseh
neheye wal wal mahkar aye na, ako, geŋgis ada
tə wu nakə a təma andza wur i asana aye. Tə
ndohwaw abəra mə bazlam i pəles hay, ta bəbazl
tay ha ndo hay. 19 Andza niye, maa vəl gədaŋ a
pəles hay ka məge wu nakə lele bay aye a ndo
hay na, bazlam tay. Ane tuk na, hutel tay hay tə
gawatay ɗəretsətseh a ndo hay dərmak. Hutel tay
hay na, a ndzəkit bo dədœ, gər fataya andza gər i
dədœ, tə dzawa tay ha ndo hay.

20 Siye i ndo neheye ta zəkaw aye ta mət tə
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ɗəretsətseh neheye mahkar aye bay, nəteye huya
ta gər ha mezeleme tay bay. Nəteye faya ta ɗəslay
ha gər a fakalaw ada a kule neheye bo tay aye tə
ŋgar aye. Faya ta ŋgariye kule niye hay ta gura, siye
hay ta ɓəre, tə kwar, tə mbəzew ada siye hay ta
lambaɗ ta mayako. Wu neheye na, tə ŋgatay a ɗəre
bay, tə tsənewuray kwa tsekweŋ bay, ta həhal bay.
Ane tuk na, nəteye faya ta ɗəslatay ha gər huya.
21 Ndo neheye dərmak nəteye faya ta kəɗiye ndo
hay huya. Ta gər haməgemasuwayaŋ bay. Nəteye
madaŋ eye hay ada ta məge madama, nəteye faya
ta kəliye. Nəteye faya ta giye huya andza niye, ta
gər hamezeleme bay.

10
Gawla iMbəlom tə ɗerewel wawa eye

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom
mekeleŋ eye, gədaŋ eye haladzay, a mbəzlaw mə
mbəlom. Petekeɗ ŋgay nakə ka bo aye na, pazlay.
Kulay a lawara na gər ŋgay həndits. Daʼar ŋgay a
wuzl ɗəre andza pat. Sik ŋgay hay andza ɗərneh i
ako. 2Ɗerewelwawaeyeməhəlayŋgay,mahəndəka
eye. A pa na sik i həlay i mənday ŋgay ka gər
i bəlay. Sik i həlay i gula na, a pa na, ka dala.
3 A wuda ta magala. Mawude ŋgay niye na, a ləv
andza maŋgərəze i zɨl. A wuda andza niye na,
na tsəne maləve i mbəlom madzəga tasəla hərwi
mambəɗaw faya.

4Na tsəne maləve i mbəlom niye na, haɓe a seŋ
məwetse wu nakə a tsik aye. Ane tuk na, na tsəne
mətsike me mekeleŋ eye mə mbəlom, ndoweye a
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gwaɗ: «Kâ watsa wu nakəmaləve i mbəlom a tsik
aye bay. Bazlam neheye na, ndəraymâ sər bay.»

5Gawla i Mbəlom niye a pa na sik ŋgay nəte ka
gər i bəlay, neŋgeɗ ka dala aye na, a zla həlay i
mənday a mbəlom, 6 a mbaɗa ta məzele i Mbəlom,
hərwi Mbəlom na, ma ndziye ka tor eye, kə ge
magərmbəlom tə wu neheye mə ɗəma aye tebiye,
kə ge məndzibəra tə wu neheye mə ɗəma aye
tebiye, kə ge bəlay tə wu neheye mə ɗəma aye
tebiye. Gawla i Mbəlom niye a mbaɗa na, a gwaɗ:
«Wu nakayma giye bo kwayaŋŋa anəke.» 7A gwaɗ
sa: «Aza gawla i Mbəlom matasəla eye kə fa tolom
ŋgay na, Mbəlom ma ndəviye ha wu ŋgay neheye
maŋgaha eye, ma giye andza nakə a tsikatay a ndo
i məsler neheye ta ɗa ha bazlam ŋgay aye.»

8 Ndo nakə a tsikeŋew me mə mbəlom aye, a
gweɗeŋew sa: «Do, zla ɗerewel niye mahəndəka
eye mə həlay i gawla i Mbəlom nakə malətsa eye,
sik ŋgay nəte ka gər i bəlay, neŋgeɗ ka dala aye.»

9Na ye ka təv i gawla iMbəlom niye, na həndzəɗ
naha ka təv ŋgay, na gwaɗay: «Vəleŋ ɗerewel
wawa eye niye.»
A gweɗeŋ: «Zla, həpəɗ. Ka həpəɗiye na, ma

tsəhəniye fakaya mə bazlam andza wum. Ane tuk
na, ka səɗaka na a huɗ na, ma təriye sərekeke.»

10 Tsa na, na zla ɗerewel niye mə həlay i gawla
i Mbəlom aye, na həpəɗ. A tsəhən mə bazlam ga
andza wum. Na səɗaka na a huɗ na, a təra ŋgway
sərekeke.

11 Tsa na, tə gweɗeŋ sa: «Ka ɗiye ha bazlam i
Mbəlom nakə ma tsikiye ka slala wal wal aye, ka
gəma hay, ka bəy tay hay aye. Kwa neheye tə tsik
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bazlam i gəma hay wal wal aye, ka diye ka ɗatay
ha.»

11
Ndoməhəle mbal i Mbəlom hay sulo

1 Ma dəba eye na, tə vəleŋ sakwal andza wu
mələve wu nakə tə ləvawa ha aye. Tsa na, tə
gweɗeŋ: «Lətse, do ta ləva na gay i məvəlay wu a
Mbəlom ta təvməvəlay wu aMbəlom. Pasla tay ha
ndo neheye tə ɗəslaway ha gər aMbəlommə ɗəma
aye. 2 Ane tuk na, kâ ləva na dalabəra eye nakə
ma bəra aye bay, gər ha andza niye hərwiMbəlom
ka mbərəm məvəlatay ha a ndo neheye tə sər na
bay aye. Ta mbəzliye ha gəma niye tsəɗaŋŋa, gay
i Mbəlom mə ɗəma aye ma kiye kuro kuro faɗ gər
eye sulo. 3 Na sləriye tay ha ndo neheye sulo ta
tsikiye ka neŋ aye. Ta piye ka bo petekeɗ imətuwe
mədahaŋ, ta diye ta ɗiye ha bazlam a həlay niye.
Andza məgweɗe na, ta ɗiye ha məhəne gwezem
temerre sulo tə kuro kuroməkwa.»

4 Nəteye na, dərizl i gərɗaf ha sulo, tə zalatay
olive, lalam hay sulo dərmak. Nəteye kame i Bəy
Maduweŋ nakə faya ma ləviye məndzibəra aye.*
5 Taɗə ndo məne ɗəre tay hay a satay məgatay
wu ŋgwalak eye bay aye na, ako ma ndohwaweye
abəra mə bazlam tay, ma bəbazliye tay ha ndo
məne ɗəre tay niye hay. Ndo məne ɗəre tay hay
ta mət na, andza niye, tsəveɗ andaya mətəme bay.
6Ahəl nakə faya ta ɗiye ha bazlam ga aye, ta sliye
faya mətsikay me a yam: «Kâ pa bay» hus a pat
nakə ta ndəv ha aye. Ta sliye faya mətsikay me

* 11:4 Zəbamə Zakari 4.1-14.
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a yam hərwi ada mâ təra bambaz. Ta sliye faya
məvəlatay ɗəretsətseh a ndo i məndzibəra haywal
wal andza nakə a satay aye.

7 Ane tuk na, ahəl nakə aza ta ndəv ha mətsike
bazlam i Mbəlom aye na, wu i pesl eye andaya
ma tsalaweye fataya ma bəɗ nakə kutsɨk bagwar
eye, ma giye fataya vəram. Ma sliye fataya, ada
ma kəɗiye tay ha. 8 Mədahaŋ tay na, ndəray ma
liye bay. Ta ndziye ka dala barbarra eye, ma
wuzlahgəma bagwar eye nakə tə kəɗmə ɗəma Bəy
Maduweŋ tay aye. Məzele i gəma niye hay na,
Sodom ta Ezipt. 9 Mədahaŋ tay na, ndo hay ka
məndzibəra ma gwala hay wal wal ta deyeweye,
kwa slala kawaray kawaray aye, kwandoneheye
tə tsik bazlam i gəmawaray waray aye, kwa gəma
hay, ta zəbiye ka mədahaŋ tay məhəne mahkar tə
məzaw. Ta kərahiye ndo hay tâ la tay ha bay. 10Ma
deyeteye a gər a ndo i məndzibəra hay haladzay
hərwi ta kəɗ tay ha ndo neheye sulo aye. Ta giye
magurlom, ta vəliye a bo wu kəriye. Ta ŋgwasiye
hərwi ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye sulo
aye ta gatay ɗəretsətseh a ndo i məndzibəra hay
haladzay tə bazlam i Mbəlom nakə faya ta ɗiye ha
aye.

11 Ahəl nakə məhəne mahkar ta məzaw a ye
abəra mə ɗəma na, Mbəlom a vəzl məsəfəre ŋgay
a ndo neheye sulo aye hərwi ada tâ huta sifa.
Mbəlom a vəzl a ɗəma məsəfəre ŋgay na, tə lətse
ka mbəlom. Ndo neheye tebiye tə ŋgatatay aye na,
ta dzədzar haladzay. 12 Tsa na, ndo neheye sulo
aye tə tsənewmətsikeme bagwar eyeməmbəlom,
a gwaɗatay: «Tsalumaw kanaŋ a gəma.» Tsa na,
pazlay a ŋgaha tay ha, tə tsal a mbəlom, ndo məne
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ɗəre tay hay faya ta zəbiye fataya. 13Kwayaŋŋa a
həlayniyedala a ɓəl haladzaydzekiɓdzekiɓ. Gəma
a ŋgəna kuro, nəte ŋgay eye ambəzl hele hele. Ndo
hay gwezem tasəla ta mət hərwi dala nakə a ɓəl
aye. Siye i ndo neheye nəteye ta mət təbey aye na,
ta dzədzar haladzay, ta zambaɗay a Mbəlom nakə
məmbəlom aye.

14 Andza niye, ɗəretsətseh masulo eye ki ye
abəra mə ɗəma. Ɗəretsətseh mamahkar eye ma
deyeweye.

Tolommatasəla eye
15Madəba eye na, gawla iMbəlommatasəla eye

a fa tolom ŋgay. Mətsike me bagwar eye hay ta
ləvawməmbəlom, tə gwaɗ:
«BəyMaduweŋ kwayMbəlom ta Kəriste ŋgay

ta pamələve i bəy tay kaməndzibəra.
Mbəlomma ləviye ka tor eye.»

16 A ndəv ha mətsike me na, madugula neheye
kuro kuro sulo gər eye faɗ mandza eye ka təv
məndze i bəy kame iMbəlom aye tə dəkw gurmets
kame i Mbəlom, tə ɗəslay ha gər. 17Tə gwaɗ:
«BəyMaduweŋMbəlom bagwar eye,

nəkar andaya anəke ada nəkar andaya ahəl
niye.

Nəmaa gaka sɨsœ hərwi gədaŋ yak,
hərwi ka həl ka pa wu hay tebiye a həlay yak,
ka ɗa ha nəkar na, bəy.

18 Siye i slala i ndo neheye ta təra ndo yak hay bay
aye na,

ta ge mevel ka nəkar haladzay.
Anəke na, həlay eye kə slaw nəkar ka giye fataya

mevel.
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Həlay i məge sariya kamədahaŋ hay kə slaw.
Həlay nakə ka vəlateye wu imerəɓe a ndo i məsler

yak neheye faya ta ɗa ha bazlam yak aye.
Ka vəlateye wu i merəɓe tay a ndo yak hay tebiye,

kwa a ndo neheyemakətsa bo eye,
kwa a ndo neheye bagwar eye,

ka vəlateye a ndo neheye faya ta rəhakeye ha gər
eye tebiye.

Ndo neheye faya ta nasiye haməndzibəra aye na,
ka bəbazliye tay ha hele hele.»

19 A ndəv ha mətsike na, gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom a həndək mə mbəlom tuwaŋ. Zlaŋgatsa
nakə ɗerewel i məɓere dzam mə ɗəma aye na,
andaya mə gay eye niye. Anəke na, kwa way kə
ŋgatay. Mawutseɗe hay ta wutseɗe wutsiɗ wutsiɗ.
Maləve i mbəlom ka ŋgərəz, dala kə ɓəl ada ndza-
lala hay ta kutsaw haladzay.

12
Ŋgwas ta gədam bagwar eye

1Ma dəba eye na, wuye a mbəzlawməmbəlom,
a ge masuwayaŋ. Na ŋgatay a ŋgwas eye andaya,
petekeɗ ŋgay nakə ka bo aye na, pat. Kiye mə huɗ
i sik ŋgay. Petekeɗ nakə a ɓar a gər aye na, wurzla
hay kuro gər eye sulo, petekeɗŋgayniye a ɓar a gər
aye na, andza dzagwa i bəy. 2Ŋgwas eye niye na,
ta wawa mə huɗ, faya ma wiye ada neŋgeye faya
ma ndalamiye ha. Neŋgeye faya ma wudiye ka bo
hərwi a wur faya.

3 Wu mekeleŋ eye a ge masuwayaŋ haladzay,
a mbəzlaw abəra mə mbəlom sa. Wu niye na,
bagwar eye a zəba ndozza andza ako, a ndzəkit
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bo gədam. Gər ŋgay hay tasəla, hərikke hərikke tə
dzagwa i bəy hay tasəla. Dəram hay andaya faya
kuro. 4 Wurzla neheye ka magərmbəlom aye, a
ŋgəna ha təv mahkar. A zla diye nəte, a ŋgwaɗ tay
ha ta hutel ŋgay ada a kutsa tay ahaya ka dala. A
lətse ka təv i ŋgwasniye fayamawiyewawaaye, kə
wa na, ma zliye wawa niyema həpəɗiye.

5Ŋgwas niye a wa wawa hasləka eye. Ma təriye
bəy nakə ta gədaŋ eye ma ləviye gəma hay wal
wal aye tebiye. A wa na wawa niye na, tə zla na
kwayaŋŋa tə hway ha ka təv i Mbəlom ada kame i
təv məndze i bəy ŋgay. 6 Ane tuk na, ŋgwas niye a
hway a kəsaf a təv nakəMbəlom a ləvay ha bo aye.
Mbəlomma geye gərmə ɗəma. Ma ndziyeməhəne
gwezem ta temerre sulo tə kuro kuroməkwa.

7Tsa na, tə ge vəramməmbəlom. Misel, gawla i
Mbəlom, ta gawla ŋgay hay tə ge vəram ta gədam.
Gədam ta gawla ŋgay hay tə ge vəram ta nəteye
dərmak. 8Ane tukna,Misel ta gawlaŋgayhay tə sla
fataya, ta həhar tay ha. Ta vəlatay tsəveɗ məndze
mə mbəlom sa bay. 9 Tə kala ahaya gədam niye
bagwareyeabəra. Neŋgeyena, guramidədœnakə
ahəl niye a vawatay gər a ndo i məndzibəra hay
aye. Tə zalay na, bəy i məsəfəre neheye lele bay
aye. Məzele ŋgaymekeleŋ eyena, Fakalaw. Təkala
ahaya abəraməmbəlomka dala ta gawla ŋgayhay
tebiye.

10Madəbaeyena, na tsənewmətsikemea ləvaw
məmbəlom, a gwaɗ:
«Anəke na, Mbəlom kə təmamay ha.
A ɗa ha na, neŋgeye a ze wu hay tebiye,

bəy na, neŋgeye.
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Anəke na, ka ŋgatakway a Kəriste ŋgay
ka bəz ha gədaŋ ŋgay

hərwi ta kala ahaya ndo nakə a həlawatay na sik a
malamar kway hay aye.

A həlawa fataya me ka təv i Mbəlom ta həvaɗ
ta həpat, pat pat.

11Ane tuk na, nəteye na, ta sla faya.
Tə sla fayana, hərwiWawa i təɓaŋambəɗa tay
ahaya tə bambaz ŋgay.

Tə sla faya sa na, hərwi bazlam i Mbəlom nakə tə
ɗatay ha a ndo hay aye.

Tə vəl ha məsəfəre tay na, andza niye.
12Hərwi niyeməŋgwesemâ ge andayaməmbəlom

ada ta nəkurom neheye hay mə ɗəma aye,
ŋgwasum tuk.

Nəkurom dala ta bəlay mata hute ɗəretsətseh na,
nəkurom

hərwi Fakalaw kəmbəzla naha ka təv kurom,
ɗərev a ndalay haladzay.

Hərwi a sər ha məndze ŋgay na, a zəkayaw tsek-
weŋ.»

13 Gədam niye bagwar eye a zəba ɗəre ta kala
ahaya məmbəlom na, a pa bo ka mahəhere ŋgwas
niye a wa wawa hasləka eye. 14 Ane tuk na, tə
pay gwezleviyek sulo andza i matsəv hərwi ada
mâ tsəv ha a kəsaf a təv nakə Mbəlom a ləvay ha
bo aye. Mbəlom ma geye gər, ma ndziye mə ɗəma
məve mahkar tə məzaw. Ma ndziye na, ma təv
nakə gədamma sliye məgəse na bay aye.

15 Gədam niye a vənahaw yam abəra mə huɗ
haladzay andza dəlov, hərwi ada yam mâ pay
bəzay a ŋgwas niye ada mâ zla na. 16 Ane tuk na,
dala kadzənanaŋgwasniye. A ta kabobəra tsəɗək.
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Tsana, a sadəlovniye fayamandohwaweyeabəra
mə bazlam i gədam aye.

17Gədam a ŋgatay andza niye na, ɗərev a ndalay
ka ŋgwas niye haladzay. A mbəɗa gər a dəba, a ye
a ge vəram ta wawa i ŋgwas niye hay. Wawa niye
hay na, ndo neheye faya ta rəhay ha gər a bazlam
i Mbəlommapala eye ada faya ta ɗiye ha bazlam i
Yesu aye.

18Gədam niye a ye, a ndza kame i bəlay.

13
Wu i pesl hay

1Tsa na, na ŋgatay awu i peslwuray a ndohwaw
abərama bəlay. Gər hay faya tasəla ada dəramhay
faya kuro. Ka dəram neheye tebiye na, dzagwa
i bəy faya hərikke hərikke. Ka gər neheye tasəla
aye na, tə watsa fataya məzele nakə lele bay aye,
i mətsalay ka gər a Mbəlom. 2Wu i pesl niye na, a
ndzəkit bo dəvar. Sik ŋgay hay andza sik dərleŋge.
Bazlam ŋgay andza bazlam i zɨl. Gədam a vəlay
gədaŋ ŋgay haladzay a wu i pesl niye. Tsa na, a
vəlay tsəveɗ mâ ye, mâ ndza ka təv mədze i bəy
ŋgay.

3 Na zəba ka wu i pesl niye, gər ŋgay nəte na,
andza ta gay mbəlak. Kə sər məməte ha. Ane tuk
na, mbəlak ŋgay niye a paha. Wu i pesl niye a
gatay a ndo i məndzibəra hay andza masuwayaŋ.
Ndo hay ta dazlay məpay bəzay. 4Nəteye tebiye tə
ɗəslay ha gər a gədam dərmak hərwi nakə a vəlay
gədaŋ a wu i pesl niye aye. Tə ɗəslay ha gər a wu i
pesl dərmak, tə gwaɗ: «Gədaŋ eye andza wu i pesl
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nakay na, way? Mata sle məge vəram ta neŋgeye
na, way? Ndəray andaya andza neŋgeye bay.»

5Tə vəlay tsəveɗ a wu i pesl niye kaməge zlapay
kame i ndo hay ada ka mətsalay ka gər a Mbəlom.
Tə vəlay tsəveɗ ka məge andza niye na, kiye kuro
kuro faɗ gər eye sulo. 6A dazlay a mətsalay ka gər
aMbəlom. A tsalay ka gər aməzele iMbəlom ada a
təv nakəMbəlommandza eyemə ɗəma aye. Ada a
neheye mandza eye məmbəlom aye dərmak. 7Ta
vəlay tsəveɗ ka məge vəram ka ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu dərmak ada mâ ŋgwasa fataya. Ta
vəlay gədaŋ ka mələve kwa gwala waray waray,
mələve kwa slalawaraywaray, kwando neheye tə
tsik bazlam i gəma waray waray aye ada ka gəma
hay tebiye. 8Ndo iməndzibəra hay tebiye ta ɗəslay
ha gər. Maa zəkawna, ndo neheye təwatsaməzele
tay a ɗerewel nakə tə watsa a ɗəma məzele i ndo
neheye ta huta sifa aye. Nəteye tə watsa məzele
tay na, kwa ahəl nakə ta ge məndzibəra zuk bay
aye. Ɗerewel nakay na, i Wawa i təɓaŋ nakə tə kəɗ
na ahəl niye aye.

9Ndo nakə zləm andaya faya hərwi mətsəne na,
mâpay zləmawunakəna tsikiye lele. 10Mbəloma
gwaɗ: «Ndonakə təwanahərwi adandoməne ɗəre
ŋgay tâ gəsnana, tagəsiyenadeɗek.» TaɗəMbəlom
kə gwaɗ: «Tâ kəɗ na ta maslalam» na, ta kəɗiye ta
maslalam deɗek. Kə ge andza niye na, ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tâ səmay naha, tâ gər ha
tsəveɗ iMbəlombay. Andzaniye, tandziye ɓəŋɓəŋ.

11Madəba eye na, na ŋgatay awu i peslmekeleŋ
eye a ndohwaw abəra ma bəɗ. Dəram ka gər ŋgay
sulo andza wawa i təɓaŋ. Ane tuk na, a tsik me
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andza i gədam. 12Gədaŋ ŋgay andaya andza i wu
i pesl nakə kurre aye. A gawa wu neheye a ge
masuwayaŋaye kame iwu i pesl nakə a tsalawma
bəlay aye. A gatay kutoŋ a ndo i məndzibəra hay
ada a wu siye hay tebiye, a gwaɗatay: «Ɗəslumay
ha gər a wu i pesl nakə mbəlak ŋgay a paha aye.»
13Kə gewuneheye a gemasuwayaŋ aye haladzay.
Kə ge wu nakə ada ako mâ mbəzlaw abəra mə
mbəlomaye. Ayawkaməndzibəra, ndohay tebiye
ta ŋgatay 14 a vatay gər a ndo i məndzibəra hay
hərwi ta vəlay tsəveɗ ka məge wu neheye a ge
masuwayaŋayekame iwu ipeslnakəkurreaye. A
gwaɗatay: «Gum kule hərwi məɗəslay ha gər a wu
i pesl nakə kurre tə gay mbəlak ta maslalam, ane
tuk na, kəmət bay aye.» 15Wu i pesl niye masulo
eye a huta gədaŋ mavəzle məsəfəre a kule niye a
ndzəkit bo andza wu i pesl aye hərwi ada mâ tsik
me, adama sliye fayaməkəɗe ndoneheye ta kərah
məɗəslay ha gər aye. 16 A gatay kutoŋ a ndo hay
tebiye, wawa hay, bagwar hay, kwa ndo i zlele
hay, kwa a ndo i mətawak, kwa beke hay, kwa a
ndo neheye beke eye hay bay aye, a gatay kutoŋ
ka matəme ŋgoɗgor ka həlay i mənday kəgəbay ka
daʼar aye. 17Ndo nakə ŋgoɗgor niye andaya faya
bay aye na, ma sliye faya masəkəme wu kəgəbay
masəməke ha wu bay. Ŋgoɗgor niye na, məzele i
wu i pesl niye adaməpesle wu i məzele ŋgay.

18 Ane tuk na, ndo hay tâ ge metsehe lele. Ndo
nakə a tsahayena, lambaniye a sayməgweɗemey
na, ma sliye faya məsəre. Lamba niye a ɗa ha na,
ndo zezeŋ hay. Lamba niye na, temerre məkwa tə
kuro kuroməkwa gər eyeməkwa.
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14
Dəmes nakə ndo iMbəlom hay ta giye aye

1 Na zəba ɗəre sa na, na ŋgatay a Wawa i təɓaŋ
malətsa eye ka mahəmba nakə tə zalay mahəmba
i Siyoŋ aye. Neŋgeye ta nəteye, məzele ŋgay ta
məzele i Mbəlom Bəba ŋgaymawatsa eye ka daʼar.
Ndo niye hay na, nəteye gwezem temerre tə kuro
kuro faɗ gər eye faɗ (144 000). 2 Tsa na, na tsəne
mətsike me a tsənew mə mbəlom. A ləv andza
yam nakə a vaw mə mahəmba aye. A ləv andza
maləve i mbəlom. Mətsike me nakə na tsəne aye
a ləv lele andza faya ta fiye gandzaval. 3Maa ge
dəmes niye na, ndo neheye gwezem temerre tə
kuro kuro faɗ gər eye faɗ (144 000) na ŋgatatay
aye. Nəteye malətsa eye kame i təv məndze i bəy
Mbəlom, kame i madugula hay ada kame i wu
neheye faɗ nəteye ta məsəfəre aye. Nəteye faya ta
giye dəmes weɗeye. Dəmes niye ndəray ma sliye
fayaməge bay. Maa ge dəmes niye na, ndo neheye
Mbəlom a mbəɗatay ahaya abəra ka məndzibəra
aye ɗekɗek tsa. 4Nəteye na, tsəɗaŋŋamənese kwa
tsekweŋ andaya fataya bay. Ta ge madama bay.
Nəteye na, Wawa i təɓaŋ ma diye kwa a ŋgay na,
tə paway bəzay. Məwalaŋ i ndo i məndzibəra hay
Mbəlom a mbəl ha na, nəteye hərwi ada tâ təra i
ŋgay ada i Wawa i təɓaŋ. 5 Ta raw me ɗaɗa bay,
mənese andaya fataya kwa tsekweŋ bay.

Gawla iMbəlom haymahkar
6 Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom neŋgeɗ

faya ma tsəviye ka magərmbəlom. Faya ma
deyeweye məɗe ha Labara Ŋgwalak eye nakə ma
ndziye ka tor eye. Ma diye ma ɗatay ha a ndo
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i gəma hay tebiye, a gwala hay tebiye, a ndo
neheye tə tsik me i gəma waray waray aye tebiye
ada slala hay tebiye. 7 Gawla i Mbəlom niye a
tsikatay ta magala, a gwaɗatay: «Rəhumay ha
gər a Mbəlom, zambaɗumay, hərwi həlay məgatay
sariya a ndo hay kə slaw. Ɗəslumay ha gər. Maa
ge magərmbəlom ta dala ada ta yam hay na,
neŋgeye.»

8Tsa na, na ŋgatay a gawla iMbəlommasulo eye
a yaw ma dəba i gawla i Mbəlom nakə kurre aye
sa, a gwaɗ: «Ka ndəv tsɨy! Babilon gəma bagwar
eye ma mbəzliye, ta deɗek ka mbəzl hele hele. Ka
bəz hamənese ŋgay nakə a yay a gər andza guzom
aye, ka bəz ha kwa a gwala waray waray.»

9 Gawla i Mbəlom mamahkar eye a yaw sa. A
tsik ta magala, a gwaɗ: «Ndo neheye faya ta ɗəslay
ha gər a wu i pesl niye a tsalaw ma bəlay aye
ada faya ta ɗəslay ha gər a kule i wu i pesl niye,
neheye ta təma ŋgoɗgor i wu pesl niye ka daʼar
tay ada ka həlay tay aye na, 10Mbəlom ma gateye
ɗəretsətseh. Gəse tay na, Mbəlom ma rahateye
ha tə ɗəretsətseh. Ndo neheye ta diye na, a ako
ada a wuye a təma wafafa andza asana. Ta siye
ɗəretsətseh kame i gawla i Mbəlom hay ada kame
iWawa i təɓaŋ. 11Geŋgis i ako nakə fayama gateye
ɗəretsətseh huya ayema ndəviye ɗaɗa bay. Nəteye
tə ɗəslay ha gər na, a wu i pesl ada a kule i wu i
pesl. Ta təma ŋgoɗgor ŋgay ka bo tay. Ta hutiye
mazəzukw bo ɗaɗa bay. Ta həpat, ta həvaɗ, ta siye
ɗəretsətseh.»

12 Nəkurom ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu,
nəkuromneheye fayaka rəhumayhagər abazlam
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i Mbəlom mapala eye aye ada ka pummədzal gər
kurom ka Yesu aye, səmumay naha.

13 Na tsəne mətsike me a tsənew mə mbəlom,
a gweɗeŋ: «Dazlay a məwetse anəke, do ha
kame kame ndo neheye tə pa mədzal gər ka Bəy
Maduweŋ aye ada neheye təmət maməpemədzal
gər ka Bəy Maduweŋ aye. Nəteye na, Mbəlom ma
ta piye fataya ŋgama.»
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a mbəɗa faya, a gwaɗ:

«Ayaw, andza niye. Məsler tay na, ka ndəv, tâ
zəzukw bo hərwi hohway i məsler tay a ɗa ha na,
nəteye lele.»

Wunakəmatandzatayagər andohayahəl nakə
məndzibərama ndəviye

14Na zəba ɗəre sa na, na ŋgatay a pazlay kweɗek
kweɗek. Wuye andaya ka pazlay niye. Wu niye
na, a ndzəkit bo ndo zezeŋ. Dzagwa i bəy nakə tə
ŋgar ta gura aye mə gər ŋgay. Bembek mə həlay
ŋgay. Bembek niye na, matasla eye lele hepepe.

15Gawla i Mbəlommekeleŋ eye a yaw abəra mə
gay iməɗəslayhagər aMbəlom. Awuda tamagala,
a gwaɗay a ndo niye mandza eye ma pazlay aye:
«Zla bembek yak ada dza ha daw, hərwiwu kə nah
ka dala, kə sla mədze.»

16 Tsa na, ndo nakə mandza eye ma pazlay aye
a kal ha bembek ŋgay ka dala, a ɗəs na wu nakə ka
məndzibəra aye tebiye.

Mbəlom ma ta gateye ɗəretsətseh a ndo i seweɗ
hay

17Tsa na, na ŋgatay a gawla iMbəlom neŋgeɗmə
mbəlom. A yaw abəra mə gay i Mbəlom. Bembek
mə həlay, matasla eye hepepe dərmak.



Məsine i Yuhana 14:18 xlv Məsine i Yuhana 15:2

18 Gawla i Mbəlom neŋgeɗ a yaw abəra ka təv
nakə tə fəkaway naha faya wu a Mbəlom aye.
Neŋgeye na, a ləvay gər a ako. A yaw a zalay a
gawla iMbəlomnakə bembekmatasla eye hepepe
mə həlay ŋgay aye ta magala, a gwaɗay: «Zəba ka
hohway i dərizl i gərɗaf neheye ka məndzibəra
aye, ta nah. Zla bembek yak, do ta ɗəs.»

19 Andza niye, gawla i Mbəlom niye a kal ha
bembek ŋgay ka dala, a ye a ɗəs hohway i wu
neheye abəra ka dala. A həl hohway niye hay, a
ye a kwats ha ka təv nakə bagwar eye ta sləratawa
a ɗəma hohway hay hərwi maɗɨtse yam eye nakə
mə ɗəmaaye. Təv niye a ɗa ha na,mevel iMbəlom.
20 Təv nakə ta sləratawa a ɗəma hohway hay aye
na, dəreŋ tawuzlahgəma. Ahəl nakə faya ta ɗɨtsiye
na,maaŋgəzawabəramə ɗəmana, bambaz ɗuh. A
va tuwwa andza yamnakə fayama viyeməmaga-
yamaye. A va na, kilomiter temerremahkar. Taɗə
pəles mâ lətse a ɗəma na, ma zəbaweye abəra mə
ɗəma bay. Mata zəbaw na, gər eye ɗekɗek.

15
Gawla i Mbəlom hay tasəla tə ɗəretsətseh hay

tasəla
1Ma dəba eye na, na ŋgatay a wu mekeleŋ eye

a ge masuwayaŋ mə mbəlom. A geŋ hərɓaɓəkka.
Na ŋgatay a gawla i Mbəlom hay tasəla, kwa way
ɗəretsətseh nəte nəte mə həlay tay. Neheye na,
maduk i duk i ɗəretsətseh hay hərwi ta ndəviye ha
na, mevel i Mbəlom.

2 Tsa na, na ŋgatay a wu eye andza bəlay a wuzl
ɗəre andza malam, ako mə ɗəma dərmak. Na
ŋgatatay a ndo neheye tə sla ka wu i pesl niye aye



Məsine i Yuhana 15:3 xlvi Məsine i Yuhana 15:6

ada nəteye ta ɗəslay ha gər a kule ŋgay təbey aye.
Nəteye ta kərah matəme ŋgoɗgor i məpesle wu i
məzele ŋgay nakə tə zalay məpesle wu aye. Nəteye
malətsa eye kame i bəlay niye a dəv andzamalam
aye. Nəteye na, ta gandzaval neheye Mbəlom
a vəlatay aye mə həlay. 3 Nəteye faya ta giye
dəmes andza i Musa ndo i məsler i Mbəlom nakə
a gawa ahəl niye aye ta dəmes i Wawa i təɓaŋ. Tə
gwaɗawa:
«Bəy Maduweŋ Mbəlom, nəkar gədaŋ eye ka gər i

wu hay tebiye,
məsler yak na, bagwar eye ada lele haladzay.

Nəkar Bəy i gəma hay tebiye,
wu neheye faya ka giye na, mənese kwa tsek-
weŋ andayamə ɗəma bay

ada nəkar na, ndo i deɗek.
4Ndo hay tebiye ta dzədzaraka, BəyMaduweŋ.

Ndərayma kərahiyemazambaɗaka bay.
Ndo nakə tsəɗaŋŋa eye na, nəkar nəte ŋgweŋ.

Ndo i gəma hay wal wal ta deyeweye kame yak
ta ɗəslakeye ha gər

hərwi ndo hay tebiye ta ŋgatay a wu nakə faya ka
giye na,

mənese kwa tsekweŋmə ɗəma bay.»
5Ma dəba eye, na zəba ɗəre na, na ŋgatay naha

a madzawadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom
məmbəlommahəndəka eye tuwaŋŋa, gay nakə ta
kərew tə petekeɗ, ndo hay taMbəlom tə dzawa gər
a ɗəma aye andaya mə ɗəma. 6Na ŋgatatay naha a
gawla i Mbəlom hay tasəla kwa way tə ɗəretsətseh
nəte nəte mə həlay tay tə ndohwaw abəra mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. Ka bo tay na, petekeɗ
lele eye a dəv herre niye. Nəteye na, maɓara bo
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eye mə ɗərev ta gura. 7 Wu nəte mə walaŋ i wu
neheye faɗ ta məsəfəre aye na, a ye naha a vəlatay
gəse neheye tə vəɗ ta gura aye a gawla i Mbəlom
neheye tasəla aye, kwawaynətenəte. Gəseneheye
tasəla ayemaraha eye tamevel i Mbəlom nakəma
ndziye ka tor eye aye. 8 Geŋgis a tsalaw, a rah a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Geŋgis niye a
yaw na, hərwi məzlaɓ i Mbəlom ada hərwi ŋgay.
Ndəray kwa nəte kə sla faya məfələkwe a gay bay
hus ɗəretsətseh neheye tasəla mə həlay i gawla i
Mbəlom hay aye ta ndəviye təday.

16
Ɗəretsətseh hay tasəlama gəse

1Ma dəba eye na, na tsəne mətsike me a tsənew
abəra mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye
ŋgəlakəka tamagala, a gwaɗataya gawla iMbəlom
hay tasəla: «Dum naha kutsum hamevel i Mbəlom
neheye maraha eye ma gəse ka məndzibəra aye.
Kutsum ha na, tasəla tebiye.»

2Tsana,makurreayeakutshawunakəmagəse
ŋgay aye kaməndzibəra. A kuts ka dala kwayaŋŋa
na, mbəlak neheye lele bay wene wene aye ada a
wur haladzay aye a zəba ka ndo neheye ŋgoɗgor i
wu i pesl andaya fataya ada tə ɗəslaway ha gər a
kule aye.

3Gawla i Mbəlommasulo eye a ye a kuts ha wu
nakə ma gəse ŋgay aye a bəlay. Yam niye a təra
andza bambaz i mədahaŋ. Wu neheye ma yam
niye aye təmət tebiye.

4Gawla i Mbəlommamahkar eye a ye a kuts ha
wu nakə ma gəse ŋgay aye a dəlov ada a bəɗiyem
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hay. Ta təra bambaz dərmak. 5 Na tsəne, gawla
i Mbəlom nakə a tsəpawa yam aye, a zambaɗay a
Mbəlom, a gwaɗ:
«Tsəɗaŋŋa na, nəkar nəte ŋgweŋ.

Nəkar andaya anəke ada ahəl niye nəkar an-
daya huya.

Ka ge na sariya nakay na, ta tsəveɗ eye.
6Ndo neheye ta kəɗ ndoməɗe ha bazlam yak hay

ada ta ndo yak hay.
Ka vəlatay bambaz hərwi ada tâ sa

andza nakə a ye ka bo aye.»
7Tsa na, na tsənemətsikeme a tsənew abərama

təv nakə tə fəkaway naha fayawu aMbəlom aye, a
gwaɗ:
«Ayaw deɗek BəyMaduweŋ,

nəkar na, Mbəlom gədaŋ eye ka gər i wu hay
tebiye,

nəkar na, ndo i deɗek.
Ka giye sariya a ndo hay na,

huya ta tsəveɗ eye.»
8Mafaɗ i gawla i Mbəlom a kuts ha wu nakəma

gəse ŋgay aye ka pat. Tsa na, a vəlay gədaŋ a pat
kaməwurehaladzayandzaakohərwi adamâ fəka
ndo hay. 9 Ane tuk na, ahəl nakə pat niye a fəka
tay aye na, ta gər ha mezeleme tay bay. Ta kəma
mazambaɗay a Mbəlom bay. Tə tsalay ka gər ɗuh
hərwi maa sləraw fataya ɗəretsətseh niye hay na,
neŋgeye.

10 Gawla i Mbəlom mazlam eye a kuts ha wu
nakə ma gəse ŋgay ka təv i bəy i wu i pesl niye.
Ləvoŋ tekəɗəgəma gema təvmələve bəy ŋgay. Ndo
hay faya ta həpəɗiye zler haladzay hərwi faya ta
siye ɗəretsətseh. 11Ane tuk na, ta gər hamezeleme
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tay bay. Wu tay neheye lele bay tə gawa aye na,
ta gər ha mezeleme bay. Nəteye faya ta tsaleye ka
gər a Mbəlom nakə neŋgeyeməmbəlom aye hərwi
mbəlak tay ada hərwi ɗəretsətseh tay nakə faya ta
siye aye.

12Ma dəba eye gawla i Mbəlommaməkwa eye a
ye a kuts hawu nakəma gəse ŋgay aye amagayam
bagwar eye nakə tə zalay Efrat aye. Yam i maga-
yamniye a sakwahərwi ada bəyneheye ta deyew-
eye abəra mə bəzay ta hutiye tsəveɗ mətese mata
ge vəram. 13 Tsa na, na ŋgatay a məsəfəre neheye
ŋgwalak eye bayhay ayemahkar. Nəteye na, andza
makomboɗok hay. Neŋgeɗ na, a ndohwaw abəra
mə bazlam i gədam, neŋgeɗ a ndohwaw abəra mə
bazlam i wu i pesl, neŋgeɗ a ndohwaw abəra mə
bazlam indonakəagwaɗneŋgeyendoməɗehaba-
zlam i Mbəlom aye. 14Məsəfəre neheye ti yaw na,
abəra mə fakalaw, tə gawa masuwayaŋ. Tə yawa
a gay i bəy i məndzibəra hay tebiye, tə hayawa tay
gər hərwiməge vəramkaMbəlomgədaŋeyeka gər
i wu hay tebiye pat nakəma bəziye ha gədaŋ ŋgay
aye.

15 Yesu a gwaɗ: «Gum metsehe bəna, na diye
naha na, andza məkal, ka sərumeye ka bo bay.
Məŋgwese ma ndziye ka ndo nakə mandza eye
tə petekeɗ ŋgay ka bo aye. Neŋgeye mandza eye
tsezlezleŋŋe hərwi ada ahəl nakə na diye naha
neŋgeye ze petekeɗ bay ada horoy mâ gay kame i
ndo hay bay.»

16Məsəfəre neheyemahkar aye, tə hayatay gər a
bəy hay na, a təv eye andaya Yahuda hay tə zalay
Harmagedoŋ.
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17Madəba eye na, gawla iMbəlommatasəla eye
a kuts wu nakəma gəse ŋgay aye a magərmbəlom.
Mətsike me a tsənew abəra ka təv mələve i bəy
Mbəlom mə gay ŋgay məvəlay wu, a gwaɗ: «Ka
ndəv.» 18 Kwayaŋŋa mawutseɗe i Mbəlom a
wutseɗe, mbəlom a ləv ŋgwezləts. Dala a ɓəl dzekiɓ
dzekiɓ. Kwa ahəl nakə a ge ndo hay aye na, dala kə
ɓəl ɗaɗa andza niye bay, a ze ha siye tebiye. 19Dala
a takabobərandzaɗəɗa, gəmabagwareyeaŋgəna
mahkarada siye i gəmaneheyekaməndzibəraaye
tebiye ta mbəzl dərmak. Babilon gəma bagwar
eye a mayaw a gər a Mbəlom na, andza niye. A
vəlaywuməsenakəa tsəhənbayayeadaagwaɗay:
«Sa, ndəv ha abəra mə ɗəma.» 20 Dala neheye
malawara eye ta yamaye tədze a huɗ i yam tebiye
ada mahəmba zəbol eye ta mbəzl bərəm bərəm.
21Ndzalala bagwar eyehayhaɓəlagəmgəm, təmba
haladzay tə kutsaw mə mbəlom ka ndo hay. Ndo
hay tə tsalay ka gər a Mbəlom hərwi faya ta siye
ɗəretsətseh ta ndzalala. Ɗəretsətseh niye na, lele
bay wene wene aye, a ze ha siye tebiye.

17
Bazlam i ŋgwas nakə a gawamadama aye

1Madəba eyena, gawla iMbəlomnəteməwalaŋ
i gawla i Mbəlom neheye tasəla kwa way ta gəse
mə həlay aye, a yaw ka təv ga, a gweɗeŋ: «Dara
hərwi ada nâ bəzaka ha ŋgwas nakə a ɗa zləm, a
gawa madama ma siye ɗəretsətseh. Ŋgwas məge
madama niye a ɗa ha na, gəma nakə ta ɗəzl bəse
ta magayam hay wal wal haladzay aye. 2 Bəy i
məndzibəra hay ta ge mezeleme ta neŋgeye ada
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ndo iməndzibəra hay ta sa guzomŋgay. Ta kwaya,
ta ge mezeleme dərmak.»

3Tsa na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a yaw ka təv ga,
a zla ga a ye ga ha a kəsaf. Ahəl nakə neŋmə kəsaf
aye na, na ŋgatay a ŋgwasmandza eye ka wu i pesl
ndozza. Gər ŋgayhay tasəla, dəramka gər niye hay
kuro. Ka boŋgayna,məzele haymawatsa eye faya
haladzay. Məzele neheye hay lele bay aye, faya ta
tsaleye ka gər a Mbəlom. 4Ŋgwas niye na, petekeɗ
ka bo ndozza andza ɓəre nakə a dəv haladzay aye,
tə wu i maslawa, gura, ada tə kwar neheye lele
haladzay aye. Gəse i guramə həlay ŋgay. Gəse niye
na, maraha eye təwu neheye ŋgwalak eye bay aye.
Andza məgweɗe tə mezeleme nakə a gawa aye.
5 Ta watsa məzele ka daʼar ŋgay. Məzele ŋgay niye
a ɗa wu maŋgaha eye, andza məgweɗe: «Babilon
bagwar i gəma, neŋgeye maya i ŋgwas neheye tə
gawa madama aye ada tə wu ŋgwalak eye bay ka
məndzibəra aye.»

6 Na zəba faya na, ŋgwas niye kə sa bambaz i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. Tə kəɗ tay ha
na, hərwi tə gwaɗawa parakka Yesu neŋgeye Bəy
Maduweŋ, adaŋgwasniye kəkwaya təbambaz tay.
Na ŋgatay andza niye na, a geŋ hərɓaɓəkka.

7 Gawla i Mbəlom niye a gweɗeŋ: «A gaka
hərɓaɓəkka na, hərwi mey?» A gwaɗ: «Tsəne, na
ɗakeye ha wu nakə maŋgaha eye ka ŋgwas nakay
aye ada ka wu i pesl nakə mandza eye faya aye.
Wu i pesl niye na, gər hay faya tasəla ada dəram
hay kuro. 8 Wu i pesl niye ka ŋgatay kurre na,
neŋgeye andaya tə ɗəre. Ane tuk na, anəke na,
neŋgeye andaya sa bay. Ma tsalaweye abəra ma
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bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye aye. Ahəl nakə kə
tsalaw aye na, Mbəlom ma dziye ha abəra mə
ɗəma. Kwa ahəl nakə Mbəlom kə ge məndzibəra
zukbayayena,Mbəlomkəwatsaməzeleaɗerewel
nakə təwatsa a ɗəmaməzele i ndo neheye ta huta
sifa aye. Siye i ndo hay andaya neheye kə watsa
məzele tay a ɗerewel bay aye. Ndo neheyeməzele
tay mə ɗerewel bay aye ta ŋgatay a wu i pesl niye
na,magateyehərɓaɓəkkahərwiandzawaneŋgeye
na, andaya, anəke na, neŋgeye andaya sa bay ada
pat mekeleŋ eye na, mamaweyemba.»

9A gweɗeŋ sa: «Ndo hay tâ huta metsehe hərwi
mətsəne wu neheye. Gər i wu i pesl neheye tasəla
aye na, a ɗa ha mahəmba hay tasəla nakə ŋgwas
niye mandza eye faya aye dərmak. A ɗa ha bəy
hay tasəla. 10 Mə walaŋ tay na, bəy hay zlam
mələve i bəy tay ka ndəv. Neŋgeɗ nəte na, neŋgeye
andaya faya ma ləviye bəy ŋgay. Matasəla eye na,
həlay ŋgay eye kə slaw zuk bay. Aza həlay ŋgay
kə slaw na, ma ndziye həlay tsekweŋ tsa. 11Wu i
pesl nakə ahəl niye neŋgeye tə ɗəre aye ada anəke
neŋgeye andaya tə ɗəre sa bay na, neŋgeyena,mat-
samahkar i bəy. Neŋgeye mə walaŋ i bəy neheye
tasəla aye dərmak. Ahəl nakə aza kəndohwawaye
na, Mbəlomma kəɗiye na hele hele.

12 «Dəram neheye kuro ka ŋgatay aye na, a ɗa
ha bəy hay kuro ta deyeweye. Ta yaw zuk bay.
Mbəlommavəlateyegədaŋhərwiadanəteye tawu
i pesl niye ta ləviye mələve bəy ɓəre nəte. 13 Bəy
neheye kuro aye mədzal gər tay na, nəte. Ta geye
məsler awu i pesl ta gədaŋ tay petehhərwi adamâ
ləva bəy ŋgay. 14 Ta giye vəram ta Wawa i təɓaŋ.
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Wawa i təɓaŋ ma sliye fataya hərwi neŋgeye na,
BəyMaduweŋ ka gər i bəyMaduweŋ hay. Neŋgeye
Bəy a ze bəy hay tebiye. Ndo ŋgay hay faya ta pay
bəzay na, tə ɗərev tay peteh. Neŋgeye a pala tay ha,
a zalatay ada ta pay bəzay. Andza niye ta ŋgwasiye
fataya tə neŋgeye.»

15 Gawla i Mbəlom niye a gweɗeŋ sa: «Maga-
yam nakə ka ŋgatay ŋgwas niye a gawa madama
mandza eye ka tsakay aye na, andza məgweɗe:
Slala hay, ndo haymbərzəzza haladzay, gəma hay,
ndo neheye tə tsik kwa bazlam i gəma waray
waray aye. 16Dəram neheye kuro ka ŋgatay aye ta
wu i pesl niye dərmak, ta neye ɗəre a ŋgwas niye.
Ta buwiye wu hay tebiye abəra mə həlay i ŋgwas
niye hərwi ada mâ ndza bo kəriye. Ta gəsiye na
ada ta həpəɗiye na. Siye nakə ka zəkaw aye na, ta
kaliyehaaako, ta fəkiyenaabəramə ɗəmahurɗœk
hurɗœk. 17 Bəy neheye kuro mədzal gər tay nəte
aye ada tə gay məsler a wu i pesl niye hərwi ada
mâ ləva bəy ŋgay na, maa ge ha andza niye na,
Mbəlom. Mbəlom a ge andza niye hərwi ada tâ ge
wu nakə a say aye. Wu i pesl ma ləviye bəy ŋgay
hus ka wu nakəMbəlom a tsik ahəl niye mâ ge bo.
18Ŋgwasnakəkaŋgatayayena, bagwar i gəmanakə
ma ləviye bəy i məndzibəra hay tebiye.»

18
Gəma i Babilon kambəzl

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom
neŋgeɗ sa, fayamambəzlaweyeabəraməmbəlom.
Gədaŋ ŋgay na, bagwar eye haladzay. Adamadəve
ŋgay nakə a dəv aye na, a dəv dzaydzay ka
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məndzibəra. 2Awuda ta magala, a gwaɗ: «Babilon
gəmabagwar eye kambəzl, Babilon kambəzl hele
hele. Ka təra təv məndze i məsəfəre neheye lele
bay aye. Məsəfəre lele bay eye hay kwa waray
waray nəteyemandza eyemə ɗəma. Ɗiyeŋ neheye
lele bay aye, a satay a ndo hay bay aye nəteye mə
ɗəma.* 3Babilon kambəzl hərwi kə vəlay ha bo ka
məge mezeleme. Ndo i gəma hay wal wal tebiye
ta sa guzom ŋgay ada bəy hay ka məndzibəra ta
ge mezeleme ta neŋgeye. Ndo i tsakala hay ka
məndzibəra ta təra zlele eye hay ta wu neheye a
yatay a gər a ndo hay ka zal aye.»

4Na tsənemətsike memekeleŋ eye a tsənewmə
mbəlom sa, a gwaɗ:
«Nəkuromndogahay, dumaraabəraməwalaŋ tay

bəna ka tələkum həlay amənese
ka ta sumeye ɗəretsətseh andza nəteye
dərmak.

5Dumara abəra məwalaŋ tay
hərwi mənese tay a pasla bo bay haladzay
adaMbəlom kəmətsa ha gər bay.

6Gumatay ɗəretsətseh andza nakə nəteye tə gatay
a ndo hay aye.

Wu nakə tə gatay a ndo hay aye na, gumatay
mâ ze niye.

Taɗə nəteye tə vəlay guzom a ndo gəse nəte na,
rahumatay ha gəse sulo.

7 Gumatay ɗəretsətseh haladzay hərwi ada ɗərev
mâ ndalatay.

Tə gwaɗ nəteye gədaŋ eye hay haladzay ada tə
ndayawawumənday lele.

* 18:2 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 14.3-21.
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Tə gwaɗay a gər tay sa na, nəteye bəy bagwar
eye hay.

Tə gwaɗ gəma tay na, ma giye ɗəretsətseh andza
madakway i ŋgwas təbey,

ɗaɗamədahaŋma ndzateye a gər təbey.
8Hərwi niye, ɗəretsətseh ma deyeweye fataya na,

ka nəte eye.
Ɗəvats, mədahaŋ ada mandərzlaŋ ta deyew-
eye a gəma tay pat eye nəte

hərwi Bəy Maduweŋ Mbəlom neŋgeye Mbəlom
bagwar eye.

Mata ge sariya na, neŋgeye.
9 «Ahəl nakə bəy hay ka məndzibəra, neheye tə

gawa mezeleme ta gəma niye ta geŋgis i ako nakə
faya ma təmiye gəma niye na, ta tuwiye haladzay,
ta giye dəmes i mədahaŋ hərwi ahəl niye nəteye
mandza eye ma wiya. 10 Ta diye, ta lətsiye dəreŋ
hərwi zluwer ma gateye tə ɗəretsətseh niye. Ta
gwaɗiye:
“Waawayah! Waawayah!
Nəkar Babilon gəma bagwar eye nakə gədaŋ yak a

gawa andaya aye,
kambəzl hele hele ɓəre nəte na, kəkay?”

11 «Ndo i tsakala hay ka məndzibəra ta tuwiye
ada ta giye dəmes i mədahaŋ dərmak hərwi gəma
nakə a təmaaye, ndəray kwanəte andayamə ɗəma
sa bay. Ndəray andaya masəkəme wu i tsakala
tay bay? 12 Wu niye hay na, gura ta ɓəre, kwar
lele eye hay wal wal, ada petekeɗ ndozza eye,
petekeɗ ŋgwalak eye hay wal wal. Wu neheye ndo
i tsakala hay ta səkəmawaha ayena, dərizl i gərɗaf
neheye lele haladzay ada təwu neheye ta lambaɗ
tə zler i bəgəne aye ada ta mayako lele eye hay.
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Ta lambaɗ ta ɓəre, tə kwar. 13 Ndo niye hay ta
səkəmawa ha mal nakə a ze huŋŋa aye wal wal
dərmak ada ta slambah neheye a ze lele aye. Ta
səkəmawa ha guzom ada mal, bəle ada gufa, sla
hay, təɓaŋ hay, pəles hay, muta i pəles hay ada
beke hay andza məgweɗe ndo zezeŋ hay. Ane
tuk na, ndəray andayamasəkəme fataya abərawu
niye hay sa bay.

14 «Tə tuwa, tə gwaɗatay a ndo i gəma niye hay:
“Wu neheye a yawakum a gər aye ta təma ta ako.
Zlele kurom tə wu kurom lele eye hay andaya sa
bay, ka hutumeye sa bay.” 15Ndo i tsakala neheye
ta təra zlele eye hay təmasəkəme ha wu ma gəma
niye aye na, ta lətsiye dəreŋ ta gəma niye. Zluwer
a gatay tə ɗəretsətseh bagwar eye. Ta tuwiye
haladzay ada ta giye dəmes i mədahaŋ. 16 Ta
gwaɗiye: “Waawayah, waawayah, gəma bagwar
eye ka mbəzl. Neŋgeye a ndzawa na, andza ŋgwas
nakə a pa ka bo petekeɗ ndozza aye ada tə petekeɗ
neheye zler i mətul zler i mətul ada tə siye petekeɗ
lele eyehaladzayaye. Apawakabowu imaslawa,
tə ge ta gura, tə kwar neheye lele aye. 17Wu hay
tebiye a təma andza niye tsa ɗuh!”
«Ndo neheye faya ta diye tə kwalalaŋ i yam ada

ta bagwar tay hay, ndo i tsakala neheye ti yawa
a tsekene tə kwalalaŋ i yam ada ta ndo neheye
tebiye nəteye mə kwalalaŋ i yam aye, ti ye tə lətse
dəreŋ. 18Ta zəba ɗəre, tə ŋgatay a geŋgis i ako nakə
faya ma təmiye gəma niye na, ta wuda ta magala,
təgwaɗ: “Gəmaandayaandzagəmanakaybagwar
eye bay.” 19 Tə tuwa, tə ge dəmes i mədahaŋ,
tə kuts bətekwew a gər dəslis dəslis. Ta wuda,
tə gwaɗ: “Waawayah, waawayah, gəma bagwar
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eye ka mbəzl. Anaŋ gəma nakə ndo neheye ta
kwalalaŋ i yamaye ta huta zlele na,mə həlay ŋgay.
Ɓəre nəte tsa na, a mbəzl na, kəkay?”

20 «Nəkurom neheye mə mbəlom aye ŋgwasum!
Gəma ka təma! Nəkurom ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu, nəkurom ndo i maslaŋ i Yesu hay
ada nəkurom ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay,
ŋgwasum hərwi Mbəlom kə gay sariya ka wu nakə
a gakum aye.»

21Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom gədaŋ eye,
a ye a zla kwar bagwar eye andza ber i maləgəre,
a kal ha a bəlay. Tsa na, a gwaɗ: «Ta kaliye ha
Babilon gəma bagwar eye andza niye, ɗaɗa ta
ŋgateye sa bay. 22 Ndo hay ta tsəniye ɗaɗa mədze
gandzaval ma Babilon, məge dəmes, məfe fagam,
məfe tolom sa bay. Wuray kwa tsekweŋ ma giye
andaya ma Babilon sa bay. Ndo malembeɗe wu
hay ta giye andaya sa bay, maləgəre nakə a ləvawa
abəra ma təv kurom aye na, ndo hay ta tsəniye sa
bay. 23 Lalam kurom hay ta dəviye dzaydzay ka
niye sa bay. Ta tsəniye mabəbəle wuray huwwa i
ndoməzle dahəlay haymə gay kurom sa bay. Ahəl
niye ndo i tsakala kurom hay ta ze ha siye i ndo i
tsakala hay ka məndzibəra tebiye. Ka vatay gər a
ndohay kwaməŋgay tamadaŋkurom. Hərwi niye
nəkurom ka nasumeye andza niye. 24 Mbəlom
a ŋgatay a bambaz i ndo məɗe ha bazlam ŋgay
hay, ada a bambaz i ndo ŋgay hay. Bambaz i ndo
neheye kaməndzibəra tebiye tə kəɗ tay ha aye na,
ka gər tay.»

19
1Ma dəba eye na, na tsəne mətsike me a tsənew
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məmbəlomandzandohayhaladzay ta tsikiyeme.
Tə gwaɗ:
«Haleluya! Zambaɗumay aMbəlom.

Maa təma tay ha ndo hay na, neŋgeye.
Neŋgeye məzlaɓ eye, neŋgeye gədaŋ eye a ze kwa

mey.
2Neŋgeye na, ndo i deɗek,

a ge sariya ŋgay a ndo hay na, ta deɗek.
Kə gəs na maya i ŋgwas neheye tə gawa madama

aye.
Ŋgwas niye na, kə nas tay ha ndo hay ka
məndzibəra tebiye tə wu neheye lele bay
aye.

Mbəlom kə vəlay ɗəretsətseh a ŋgwas niye
hərwi nakə a kəɗ ndo i məsler ŋgay hay aye.»

3Ma dəba eye, təma faya sa, tə gwaɗ:
«Zambaɗumay aMbəlom.
Geŋgis nakə a tsalaw abəra ma gəma niye aye na,

ma ndəviye bay, ma tsalaweye huya andza
niye.»

4 Tsa na, madugula hay kuro kuro sulo gər eye
faɗ adawuneheye faɗ aye ta dəkwgurmets kame i
təvməndzeniyeMbəlommandza eye faya aye ada
tə ɗəslay ha gər, tə gwaɗ: «Haleluya! Nəkar Mbəlom
bagwar eye.»

Magurlom iməzle dahəlay
5 Na tsəne mətsike me a tsənew abəra ma təv

məndze i bəy eye, a gwaɗ:
«Zambaɗumay aMbəlom kway,

nəkurom ndoməgeməsler ŋgay hay,
nəkurom neheye ka rəhumay ha gər ta deɗek,

kwawawa hay kwa bagwar hay.»



Məsine i Yuhana 19:6 lix Məsine i Yuhana 19:10

6Na tsənemətsikeme neŋgeɗ a tsənew sa andza
ndo hay haladzay mbərzəzza faya ta tsikiye me.
A tsənew sa na, andza mazaw bagwar eye nakə
a vaw ka mahəmba aye. A tsənew andza maləve
i mbəlom bagwar eye dərmak. Neŋ faya na piye
faya zləmna, mətsike me niye a gwaɗ:
«Nəkar Mbəlom bagwar eye

hərwi Bəy MaduweŋMbəlom kway na, gədaŋ
eye.

Maa ləva wu hay tebiye na, neŋgeye.
7Ŋgwasakwa, ɗərev kwaymâ ge laŋlaŋ lele.

Zambaɗakway hərwi həlay eye kə slaw.
Wawa i təɓaŋma zliye dahəlay.

Dahəlay maləva bo eye tsɨy, fayama həbiye.
8 Ta vəlay tsəveɗ məpe ka bo petekeɗ nakə

tsəɗaŋŋa,
ndəluɓ kwa tsekweŋ andaya faya bay aye,
ada nakə a dəv haladzay pəzləɗ pəzləɗ aye.

Ŋgwalak ŋgwalak i petekeɗ niye a ɗa ha na,
wu neheye ŋgwalak eye ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu tə ge aye.»

9 Tsa na, gawla i Mbəlom eye andaya a gweɗeŋ:
«Watsa a ɗerewel na, məŋgwese ma ndziye ka ndo
neheye tə zalatay a magurlom i məzle dahəlay i
Wawa i təɓaŋaye.» Gawla iMbəlomniye a gweɗeŋ
sa na: «Bazlam neheye anaŋ aye na, deɗek. A yaw
na, abəra mə bazlam i Mbəlom.»

10 Na tsəne andza niye na, na dəkw gurmets
kame ŋgay hərwi məɗəslay ha gər, ane tuk na, a
gweɗeŋ: «Kâ ge andza niye bay. Neŋ dərmak na,
ndo i məsler i Mbəlom andza nəkar ada andza
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malamar yak neheye tə pa mədzal gər tay ka ba-
zlam i Yesu nakə a ɗa ha aye. Ɗəslay ha gər ɗuhna,
a Mbəlom.»
Maa vəlatay gədaŋ a ndo i maslaŋ i Mbəlom na,

bazlam nakay.

Vəram bagwar eye
11 Ma dəba eye na, na ŋgatay magərmbəlom

mahəndəka eye tuwaŋŋa. Pəles herre eye malətsa
eye mə ɗəma ada ndoweye andaya mandza eye
faya tuŋŋa, tə zalay na, ndo i deɗek ada ndo nakə
a ge wu ta tsəveɗ aye. Ma giye sariya ada ma
giye vəram ta deɗek. 12 Ɗəre ŋgay a dəv andza
ɗərneh i ako. Kə pa dzagwa i bəy a gər haladzay.
Ta watsa faya məzele. Ndəray a sər məzele niye
bay, maa sər na, neŋgeye nəte. 13 Kələmedze ŋgay
nakə ka bo aye na, bambaz faya haladzay. Məzele
ŋgay na, bazlam i Mbəlom. 14 Slala i sidzew hay
wal wal məmbəlom tə pay bəzay. Nəteye mandza
eye ka pəles herre eye hay. Petekeɗ tay hay
ka bo na, herre kwa tsekweŋ ndəluɓ faya bay
dərmak. 15Maslalam matasla eye hepepe, a yaw
abəra mə bazlam ŋgay. Ta maslalam niye na, ma
həhariye tay ha ndo neheye ta təma bazlam ŋgay
bay aye. Ma təriye bəy ta gədaŋ eye ka gər tay. Ma
mbərasliye tay hambəraslmbərasl andza hohway
neheye ta mbəraslawa tay ha hərwi maɗɨtsaw
abəra mə ɗəma yam aye. A ɗa ha niye na, mevel i
Mbəlom bagwar eye. 16 Ta watsa məzele ŋgay ka
petekeɗ ŋgay ada ka gwas ŋgay. Tə watsa na, tə
gwaɗ: «Neŋgeyena, bəy ka gər i bəy hay tebiye. Bəy
Maduweŋ ka gər i bəymaduweŋ hay tebiye.»
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17 Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom neŋgeɗ
malətsa eye ka pat. A wuda ta magala, a zalatay a
ɗiyeŋ neheye faya ta tsəviye tamagərmbəlom aye,
a gwaɗatay: «Hayum gər, dumara ndayum bagwar
i magurlom nakə Mbəlom a da aye. 18 Dumara
həpəɗum slo i mədahaŋ i bəy hay, həpəɗum slo
i mədahaŋ i sidzew hay tə slo i bəy tay hay.
Həpəɗum slo i pəles hay tə slo i ndo neheye tə
tsalawa faya aye ada tə slo i ndo hay tebiye, kwa
slo i beke hay, kwa i ndo neheye nəteye beke hay
bay aye, kwa i bagwar hay, kwa i wawa hay.»

19 Tsa na, na ŋgatay a wu i pesl niye ada ta bəy i
məndzibəra hay. Sidzew tay hay tə haya gər hərwi
məge vəram ta ndo nakə a tsal ka pəles herre eye
ada ta sidzew ŋgay hay. 20 Ahəl nakə ta dazlay a
vəram aye na, ndo niye tə sidzew ŋgay hay tə gəs
nawu i pesl ta ndo nakə a gwaɗ neŋgeye ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom, azlakwa neŋgeye ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom bay aye. Maa gemasuwayaŋ
kame i wu i pesl na, neŋgeye. Andza niye, a vatay
gər a ndo hay ka matəme ka bo tay ŋgoɗgor i wu
i pesl ada ka məɗəslay ha gər a kule nakə a ge
aye. Ahəl nakə tə gəs wu i pesl ta ndo niye a gwaɗ
neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom aye na,
tə kuts tay ha a dəlov i ako tə ɗəre. Ako niye a
təma na, andza dəlov a təma andza gufa i wur i
kuɗamasara. 21Sidzew iwu i pesl hayna, ndoniye
təpəles aye akəɗ tayha tamaslalamnakəayawaw
abəra mə bazlam ŋgay aye. Ɗiyeŋ hay tebiye, tə
yaw tə ndamədahaŋ tay, tə rah.

20
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Bazlam nakə a tsik kaməve gwezem aye
1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom

faya ma mbəzlaweye abəra mə mbəlom, kəle
mahəndəke abəra ma bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye
mə həlay ŋgay. Tsalalaw bagwar eye a mba hal-
adzay mə həlay ŋgay dərmak. 2 A ye naha, a gəs
gədam. Gədam niye na, dədœ, andza məgweɗe
Fakalawnakə a vaway gər a ndohay ahəl niye aye.
Gawla iMbəlomniye a gəs, a dzawana. Mandziye
madzawa eye məve gwezem. 3 Gawla i Mbəlom
a dzawa na Fakalaw niye na, a kal ha a bəɗ nakə
kutsɨk bagwar eye, a dərəzl faya. A dərəzl faya na,
lele tə kəle madərəzle hərwi ada mâ vatay gər a
ndo hay ka məndzibəra sa bay. Ma dəba i məve
gwezem na, ta pəliye ha, ane tuk na, ma ndziye
tsekweŋ tsa.

4Ma dəba eye na, na ŋgatay a təv məndze hay i
bəy, ndo haymandza eye faya. Mbəlom kə vəlatay
gədaŋ ka məgatay sariya a ndo hay. Na ŋgatay a
məsəfəre i siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
dərmak. Ndo hay tə ɗəs fataya abəra gər ahəl niye
ɗeɗeɗe hərwi nakə təpamədzal gər tay ka Yesu aye
ada hərwi nakə tə ɗawa ha bazlam i Mbəlom aye.
Nəteye na, ta ɗəslay ha gər a wu i pesl niye bay, ta
ɗəslay ha gər a kule ŋgay bay, ŋgoɗgor ŋgay andaya
fataya ka daʼar təbey kwa ka həlay andaya bay. Na
ŋgatay na, nəteye tə ɗəre. Nəteye tə Yesu Kəriste
ta ndziye ma bəy məve gwezem. 5Niye na, tə lah
mələtsew abəra ma mədahaŋ aye. Siye i ndo hay
na, ta lətseweye zuk bay. Ta lətseweye na, məve
gwezemma ndəviye abəra mə ɗəma təday.

6Məŋgwese ka ndo niye hay tə lahmələtsew aye.
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Mbəlom kə pa tay ha wal. Məməte masulo eye ma
sliye fataya məgatay wuray sa bay. Ta təriye na,
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom ada a Yesu
Kəriste. Nəteye tə Kəriste ta ndziye ma bəy məve
gwezem.

Mbəlom a sla ka Fakalaw
7 Fakalaw kə ndza madzawa eye məve gwezem

na, ta gəriye ahaya abəra ma bəɗ. 8 Kə ndohwaw
abəra ma bəɗ na, ma diye mata vatay gər a ndo
hay ma gəma hay wal wal sa. Tə zalatay a gəma
niye hay na, Gog ta Magog.* Ma hayatay gər ka
təv manəte eye hərwi ada tâ ge vəram ta Mbəlom.
Nəteye na, haladzay wurkenkene andza hewiyeŋ
nakə mə magayam aye. 9 Na ŋgatay na, tə ndo-
hwaw tsɨɗ tsɨɗ ti ye kwa a ŋgay, ti ye tə lawara təv i
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu andzaməgweɗe
gəma nakəMbəlom awuɗa haladzay aye. Ane tuk
na, ako a mbəzlaw fataya mə mbəlom, a təma tay
ha təlmeɗ təlmeɗ. 10 Fakalaw niye a vatay gər na,
tə gəs na tə kal ha a dəlov i ako. Mə ɗəma na, gufa
i kuɗamasara wafafafa faya ma təmiye. Tə kal ha
na, a təv nakə ɓa tə lah məkal ha a ɗəma wu i pesl
ta ndo nakə a gwaɗ neŋgeye ndoməɗe ha bazlam i
Mbəlom aye. Andza niye, ta siye ɗəretsətseh həpat
ta həvaɗ ka tor eyemə ɗəma.

Maduk i duk i sariya
11 Ma dəba eye na, na ŋgatay a təv məndze i

bəy a zəba herre. Ndo andaya mandza eye faya.
Məndzibəra ta magərmbəlom tə dze abəra kame
ŋgay, ta ŋgatateye sa bay. 12 Tsa na, na ŋgatay a
ndo neheye tə mət aye tebiye, kwa bagwar hay,
* 20:8 Zəbamə Ezekiyel 38-39.
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kwa wawa hay. Nəteye malətsa eye kame i təv
məndze i bəy. Tsa na, ndoweye a həndək ɗerewel
hay. Ta həndək ɗerewel mekeleŋ eye dərmak.
Neŋgeye na, ta watsa a ɗəma məzele i ndo neheye
təhuta sifa nakədeɗek aye. Madəba eye ta həndək
ɗerewel niye hay na, Mbəlom a gatay sariya a ndo
neheye təmət aye. A gatay sariya na, təɗe təɗe ka
wu tay neheye tə ge aye, tə watsa na a ɗerewel
niye hay aye. 13 Ndo neheye tə mət ma bəlay
aye tə ndohwaw tebiye abəra ma bəlay. Mədahaŋ
neheyema bəɗma təvməndze i mədahaŋ hay aye
tə ndohwaw abəra mə ɗəma tebiye. Mbəlom a
gatay sariya tebiye təɗe təɗe ka məsler tay. 14 Tsa
na, tə kal haməməte ta təvməndze i mədahaŋ hay
a dəlov i ako. Dəlov i ako niye na, təv nakə ndo hay
ta mətiye mə ɗəma masulo aye. 15 Taɗə ndoweye
məzele ŋgay andaya mə ɗerewel i ndo neheye ta
huta sifa aye bay na, ta kal ha a dəlov i ako niye
dərmak.

21
Magərmbəlomweɗeye taməndzibəraweɗeye

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a magərmbəlom
weɗeye ta məndzibəra weɗeye. Magərmbəlom
makurre eye ta məndzibəra makurre eye ta dze.
Ada bəlay andaya sa bay kə dze. 2Na ŋgatay naha
a gəma tsəɗaŋŋa eye, gəma niye na, Zerozelem
weɗeye nakə faya ma mbəzlaweye abəra ka təv
i Mbəlom aye. Gəma niye na, a lambaɗ bo, a le
haladzay andza dahəlay nakə a lambaɗ bo lele
ma diye a gay i zal aye. 3 Na tsəne mətsike me
a tsənew abəra ka təv məndze i bəy ta magala, a
gwaɗ: «Zəbum, Mbəlom kə ge gay ŋgay a walaŋ i
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ndo hay, ma ndziye tə nəteye. Ta təriye ndo ŋgay
hay. Neŋgeye Mbəlom nəte ŋgweŋ ma ndziye tə
nəteye. 4Ma takaɗiye na yam ɗəre tay. Ta mətiye
sa bay tebiye. Wuray ma ndalateye sa bay. Ta
tuwiye sa bay, wuray ma wuriye fataya sa bay.
Wu guram eye hay ta dze.»

5 Tsa na, ndo nakə mandza eye ka təv məndze
i bəy aye, a gwaɗ: «Zəba, na giye wu hay tebiye
weɗeye hay.» Tsa na, a gweɗeŋ: «Watsa wu nakay
hərwibazlamneheyena, deɗek,makərawmekwa
tsekweŋ andayamə ɗəma bay.»

6 A gweɗeŋ sa: «Ka ndəv. Maa dazlay a wu
tebiye na, neŋ, maa ndəv ha wu hay tebiye na,
neŋ gwa. Neŋ makurre i wu hay tebiye ada neŋ
mandəve i wu hay tebiye. Ndo nakə yama gay aye
na, na vəleye yam kəriye. Yam niye a ŋgəzaw ma
bəɗiyem. Yam niye na, yam nakəma vəlateye sifa
a ndo hay aye. 7Ndo nakə kə ŋgwasa ka ɗəretsətseh
aye na, na vəleye wu neheye tebiye. Na təriye
Mbəlom ŋgay, neŋgeye ma təriye wawa ga. 8 Ane
tuk na, ndo i takazay hay, ndo neheye ta dzala
ha ka Yesu bay aye, ndo neheye ɗərev tay lele bay
aye, ndoməkəɗe gər i ndo hay, ndoməgemadama
hay, madaŋ hay, ndo məpay bəzay a kule hay, ndo
i parasay hay, nəteye ɗuh ta diye na, a dəlov i
ako. Gufa i kuɗamasara nakə a təmawafafafa aye
mə ɗəma. Ta mətiye məməte masulo aye na, mə
ɗəma.»

Zerozelemweɗeye
9Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom a yaw ka təv

ga. Neŋgeye nəte məwalaŋ i gawla i Mbəlom neh-
eye tasəla ta gəseməhəlay tay aye neheyemaduk i
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duk i ɗəretsətseh mə ɗəmamaraha eye. A yaw na,
a gweɗeŋ: «Dara, na ɗakeye ka dahəlay nakəWawa
i təɓaŋma zliye aye.» 10Tsa na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a yawka gər ga ada kwayaŋŋa gawla iMbəlom
niye a zla ga, a ye ga ha a mahəmba bagwar eye
sololololo. A ɗeŋ ka Zerozelemgəma tsəɗaŋŋa eye,
faya ma mbəzlaweye abəra ma magərmbəlom, a
mbəzlaw abəra ka təv i Mbəlom. 11Gəma niye na,
a dəv dzaydzay andza kwar lele eye, a wuzl ɗəre
andza malam. Maa wuzl ɗəre niye na, məzlaɓ i
Mbəlom. 12 Tə lawara na gəma niye na, ta zleɗ.
Zleɗ niye maɗəzla eye dabasəm eye ada zəbol eye
dərmak. Tə ge faya məgeɗ i məfələkwe a ɗəma na,
kuro gər eye sulo, ada gawla i Mbəlom kwa way
ka məgeɗ neheye kuro gər eye sulo aye. Ka məgeɗ
niyehayna, təwatsa fayaməzele kuro gər eye sulo
i slala i Israyel hay. 13 Gəma niye na, hawal faɗ.
Ka hawal niye hay faɗ aye na, məgeɗ fayamahkar
mahkar. Mahkar ta diye i bəzay, mahkar ta diye i
patmədəɗe adamahkar ta diye i tsakay,mahkar ta
diye i Salawa. 14 Tə pa mədok i zleɗ i gəma niye tə
kwar bagwar eye hay kuro gər eye sulo. Ka kwar
niye hay nəte nəte tə watsa faya məzele i ndo i
maslaŋ iWawa i təɓaŋ kuro gər eye sulo.

15 Gawla i Mbəlom nakə faya ma tsikeŋeye me
aye na, sakwal i gura mə həlay. Sakwal niye na,
hərwi mələve ha wu hay. A ye, a ləva ha gəma,
məgeɗeyehayadazleɗ i gəmaeye. 16Hawal i gəma
niye faɗ na, tə ləva ta ze a bo bay. Gawla i Mbəlom
a ləva na gəma eye ta sakwal ŋgay niye. Zəbol
ŋgay eye na, gwezem kuro gər eye sulo. Zlabatam
ŋgay eye tə solololo ŋgay eye andza niye dərmak.
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17Ma dəba eye, gawla i Mbəlom a ləva zleɗ niye.
Solololo ŋgay eye temerre tə kuro kuro faɗ gər eye
faɗ. A ləva na, andza nakə ndo hay tə ləvawa
wu aye. 18 Ta ɗəzl zleɗ niye na, tə kwar nakə tə
zalay zaspe aye. Gəma niye na, ta ɗəzl ta gura lele
ɗəre a tsara ha andza malam. 19 Tə wurkatsa na
mədok i zleɗ niye na, tə kwar neheye wal wal a
le haladzay aye. Kwar eye niye hay na, tə zalatay
zaspe. Masulo eye na, tə zalay safir, mamahkar
eye tə zalay apate, mafaɗ eye tə zalay emerod,
20mazlam eye tə zalay sardowan, maməkwa eye
tə zalay kornalin, matasəla eye tə zalay kərisolite,
matsamahkareye tə zalayberil,matsɨɗeye tə zalay
topaz, makuro eye tə zalay kərisopəras, makuro
gər eye nəte tə zalay hisiŋte, makuro gər eye sulo
tə zalay ametiste. 21Wu i məgeɗ niye kuro gər eye
sulo eye i kwar, tə zalay perəl, a le haladzay. Təv
məhay gər i gəma niye na, ta ndərat faya na, gura
lele ɗəre a tsara ha aye.

22 Na ŋgatay a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
ma gəma niye bay hərwi Bəy Maduweŋ Mbəlom
bagwar eye ada Wawa i təɓaŋ nəteye wu tay ma
təv maɗuwule me. 23Na zəba ɗəre na, pat ta kiye
ta təriye kəriye ma gəma niye hərwi dzaydzay i
Mbəlom a dəv mə ɗəma. Wawa i təɓaŋ neŋgeye a
vəl dzaydzay ma gəma niye. 24 Slala hay wal wal
ka məndzibəra ta həhaliye ma təv dzaydzay ŋgay
ma gəma niye. Bəy i məndzibəra hay ta fələkwiye
a ɗəma tə zlele tay hərwi məvəlay wu a Mbəlom.
25Məgeɗ i gəma niyema ndziye na, tuwaŋŋa hwa-
pat ta dərəzliye na bay. Ta dərəzliye na ɗaɗa bay
hərwi həvaɗ andaya sa bay. 26 Ta zliye zlele tə
wu neheye lele aye ka məndzibəra, ta fələkwiye
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ha a gəma niye hərwi məvəlay a Mbəlom. 27Wu
neheye lele bay aye ta sliye faya mede a ɗəma
bay. Ndo neheye ɗərev tay manasa eye ada ndo
i parasay ta fələkwiye a ɗəma bay dərmak. Mata
fələkwea ɗəmana, ndoneheye təwatsaməzele tay
a ɗerewel iWawa i təɓaŋ aye. Maa huta sifa deɗek
eye na, nəteye.

22
1 Ma dəba aye na, gawla i Mbəlom niye a ɗeŋ

ka magayam wuray yam mə ɗəma. Yam eye niye
na, ma vəliye sifa a ndo hay. A wuzl ɗəre andza
malam ada a yaw na, abəra ka təv məndze i bəy i
Mbəlom taWawa i təɓaŋ. 2Avamawuzlah i tsəveɗ
i gəmaniye. Ka tsakay i yamniyena, dərizl i gərɗaf
nakə ma vəliye sifa a ndo hay aye kə ndzohwaw.
A ndzohwaw na, diye sulo sulo. Ka məve nəte na,
a wa sik kuro gər eye sulo. Ka kiye na, a wa sik
nəte. Slambah eye hay na, sidem. Ma mbəliye tay
ha slala i ndo hay wal wal tebiye.

3 Wu neheye Mbəlom a vəlawatay mezeleme
aye na, ma giye andaya ma gəma niye bay. Mata
ge andaya ma gəma niye na, təv məndze i bəy i
Mbəlom ta Wawa i təɓaŋ. Ndo ŋgay hay ta ɗəsleye
hagər. 4Nəteyena, taŋgateyea ɗəreŋgay, tawatsiye
məzele ŋgay ka daʼar tay. 5Həvaɗma giye andaya
sa bay, lalam hay tə pat ta təriye kəriye hərwi
Bəy Maduweŋ Mbəlom bo ŋgay eye ma dəvateye
dzaydzay. Ada nəteye na, ta ndziye ma bəy ka tor
eye.

6 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom a gweɗeŋ:
«Bazlam neheye na, deɗek, marawme andaya kwa
tsekweŋ mə ɗəma bay. Bəy Maduweŋ Mbəlom a
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vəlatay Məsəfəre ŋgay a ndo məɗe ha bazlam ŋgay
hay hərwi ada tâ ɗa ha bazlam ŋgay. A sləraw
gawla ŋgay hərwi ada mâ yaw mâ ɗatay ha a
ndo i məsler ŋgay hay wu nakə mazlambar ma
deyeweye kame aye.»

Yesumamaweye
7 Yesu a gwaɗ: «Tsənum, mazlambar na miye

naha bəse. Mbəlomma piye ŋgama ka ndo neheye
faya ta rəhay ha gər a wu nakəmə ɗerewel nakay
aye hərwi a yawna, abəramaMəsəfəre iMbəlom.»

8 Neŋ Yuhana, na tsəne wu neheye tə zləm ga,
na ŋgatatay tə ɗəre ga. Ahəl nakə na tsəne aye ada
na ŋgatatay aye na, na kal ha bo kame i gawla i
Mbəlom nakə a bəzeŋ ha aye hərwi məɗəslay ha
gər. 9 Ane tuk na, a gweɗeŋ: «Kâ ge andza niye
bay. Neŋ na, ndo i məsler i Mbəlom andza nəkar
ada andza malamar yak neheye nəteye ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay aye ada andza siye i
ndo neheye faya ta rəhay ha gər a bazlam neheye
mə ɗerewel nakay aye. Kâ ɗəslay ha gər na, a
Mbəlom.»

10 A gweɗeŋ sa: «Mbəlom kə ɗa ha wu nakə ka
watsa a ɗerewel nakay aye. Ka ŋgaha na bazlam
neheye bay, ɗatay ha a ndo hay hərwi wu neheye
ta giye bo na, bəse. 11 Neŋ faya na gwaɗateye a
ndo neheye ta wuɗa wu nakə lele bay aye. Taɗə
a sakum məge mənese na, dum ha kame kame
andza niye huya. A nəkuromneheye ɗərev kurom
manasa eye, taɗə a sakum matəre andza niye na,
dum ha kame kame andza niye huya. Ndo nakə
fayamagiyewunakəasayaMbəlomayena,mâge
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lele huya. Ndo nakə faya ma pay bəzay a Mbəlom
aye na,mâ pay bəzay aMbəlomandza niye huya.»

12Ma dəba aye na, Yesu a gweɗeŋ sa: «Tsəne, na
miye naha bəse. Na həliye naha wu hay ka həlay
hərwi ada nâ vəl kwa a way merəɓe i məsler ŋgay.
13Maa dazlay a wu tebiye na, neŋ, maa ndəv ha
wuhay tebiye na, neŋ gwa. Neŋmakurre iwuhay
tebiye ada neŋmandəve i wu hay tebiye

14«Məŋgwesemandziye kandoneheye ta bariye
petekeɗ tay hay tsəɗaŋŋa eye. Nəteye ta hutiye
tsəveɗməfələkweagəmaniye. Nəteyena, tahutiye
tsəveɗ mənde hohway i dərizl i gərɗaf nakə ma
vəliye sifa a ndo hay aye. 15 Ndo neheye ta təra
andza kəra aye ada madaŋ hay ta ndo neheye
tə gawa mezeleme aye, nəteye na, ta ndziye ma
bəra. Ndo məkəɗe gər i ndo hay dərmak ada ta
ndo neheye tə ɗəslaway ha gər a kule aye, ndo
neheye tə vəlaway ha bo tay a maraw me aye,
nəteye tebiye ta ndziyema bəra, ta fələkwiye ɗaɗa
a gəma niye bay.

16 «Neŋ Yesu, na slər naha gawla i Mbəlom ga
na, hərwi ada mâ ye, mâ ɗakum ha wu neheye
a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye wal wal təv tasəla aye. Neŋ na, ndo nakə
faya ka həbumeye ma deyeweye abəra ma gwala
i Davit aye. Neŋ na, bamta i ɗəre mətseɗe nakə a
dəvawa tamekedœ aye.»

17 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ta dahəlay, tə gwaɗ:
«Dara.» Nəkurom neheye faya ka tsənumeye wu
neheye, gwaɗum: «Dara.»
Nəkurom neheye yam a gakum aye, dumara

sum yam nakə ma vəliye sifa a ndo hay aye. Ta
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vəliye kəriye a ndo neheye a satayməse aye.
Mandəve i bazlam

18Neŋ Yuhana faya na gateye ɗaf a ndo neheye
faya ta tsəniye wu neheye mə ɗerewel nakay aye.
Taɗə ndoweye ka səkah ha wu ka bazlam neheye
mə ɗerewel nakay aye na, Mbəlom ma səkaheye
ha ɗəretsətsehnakəkadzaŋgummə ɗerewel nakay
aye. 19 Taɗə ndoweye kə zla wu abəra mə bazlam
i Mbəlom na, Mbəlom ma həliye hohway i dərizl i
gərɗaf nakəma vəliye sifa a ndo hay aye abəra ka
bəmaləŋgay. Mahutiye təvmagəma iMbəlombay.
Ɓa ɗerewel nakay kə tsik ka hohway ta gəma niye
tsɨy.

20 Yesu a gwaɗ ka wu neheye tebiye na, deɗek
aye, ma gwaɗiye: «Ayaw, namiye naha bəse.»
Ayaw BəyMaduweŋ ga Yesu, dara.
21 Yesu Bəy Maduweŋ kway mâ pa fakuma

ŋgama tebiye.
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