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Ŋgwalak i bazlam nakə
Mataa watsa aye

Məfələkwe
Wu nakə Mata a watsa a ɗerewel

nakay aye na, anaŋ: Yesu Kəriste
neŋgeye ndo mətəme ha ndo nakə
Mbəlom a gwaɗ ma sləraweye ka
məndzibəra aye. Mbəlom a dazlay
mərehe ha wu nakə a gwaɗ ma
vəlateye a Israyel ma Dzam Guram
eye na, ta neŋgeye. Tə wa na Yesu
mə walaŋ i Yahuda hay, kə ndza mə
walaŋ tay dərmak. Kwa andza niye
bəbay na, labara nakay ka təra hərwi
Yahuda hay ɗekɗek bay, hərwi ndo
hay kaməndzibəra tebiye.
Mata kə pay gər aməwetse ɗerewel

ŋgay ka madədo ka madədo lele. A
dazlay ta məwe i Yesu, madzəhuɓe
i Yesu a yam, ada tə masəpete nakə
Fakalaw a səpat na Yesu aye. Kə
watsanaməsler iYesu, labaraneheye
a tsikawatay a ndo hay aye, matətike
ada ta məmbəle tay ha ndo hay abəra
ma ɗəvats.
Mataaŋgənahamatətike iYesuwal

wal zlam:
1) A ɗa ha labarama tsaholok (5-7).
2) Gawla i Yesu hay kuro gər eye
sulo ta məsler tay (10).

3) Dzeke i Bəy i Mbəlom (13).
4) Gawla i Yesu hay ta giye məsler
na, kəkay (18).

5) Matətike ka gər i mandəve i
məndzibəra təməmaw i Yesu (24-
25).

Bəba təte i Yesu hay
Luka 3.23-38

1Anaŋ ɗerewel i məzele i bəba təte
hay i Yesu Kəriste: Yesu Kəriste na,
slala i Davit adaDavit na, slala i Abra-
ham. Bəba təte i Yesu hay na, anaŋ:
2Abrahama lahməweIzak. Izakawa
Zakob. Zakob a wa Yahuda ta mala-
mar ŋgay hay. 3 Yahuda a wa Fares
tə Zara, may tay na, Tamar. Fares
a wa Hesron. Hesron a wa Aram.
4 Aram a wa Aminadab. Aminadab
a wa Nasoŋ. Nasoŋ a wa Salmoŋ.

5 Salmoŋ a wa Booz, may i Booz na,
Rahab. Booz a wa Obed, may i Obed
na, Rut. Obed a wa Zese. 6 Zese a wa
bəy Davit.
Davit a wa Salomoŋ, may i Salo-

moŋ na, ŋgwas i Uri. 7 Salomoŋ a
waRobowam. RobowamawaAbiya.
Abiya a wa Asaf. 8Asaf a wa Zozafat.
Zozafat a wa Zoram. Zoram a wa
Oziyas. 9Oziyas a wa Yotam. Yotam
a wa Akaz. Akaz a wa Ezekiyas.
10 Ezekiyas a wa Manase. Manase
a wa Amoŋ. Amoŋ a wa Zoziyas.
11Zoziyas a wa Yekoniya ta malamar
ŋgay hay. A wa tay ha na, ahəl nakə tə
gəs tay beke eye hay a Babilon aye.

12 Ma dəba eye nakə ti ye tay ha
a Babilon aye na, Yekoniya a wa
Salatiyel. Salatiyel a wa Zorobabel.
13 Zorobabel a wa Abihod. Abihod
a wa Eliyakim. Eliyakim a wa Azor.
14 Azor a wa Sadok. Sadok a wa
Akim. Akim a wa Eliyod. 15 Eliyod a
wa Eleyazar. Eleyazar a wa Matan.
Matan a wa Zakob. 16 Zakob a wa
Yusufa tuk. Neŋgeye na, zal i Mari
nakə a wa Yesu, tə zalay Kəriste aye.

17 A gəs abəra ka Abraham hus ka
Davit na, slala kuro gər eye faɗ. Ada
a gəs abəra ka Davit hus ahəl nakə tə
gəs tay ha Israyel hay a Babilon aye
na, slala kuro gər eye faɗ. Sa na, a gəs
abəra ka məgəse tay ha Israyel hay a
Babilon hus ka Kəriste na, slala kuro
gər eye faɗ.

Məwe i Yesu
Luka 2.1-7

18 Anaŋ ma kəkay nakə tə wa Yesu
Kəriste aye. May ŋgay na, tə zalay
Mari, neŋgeye mədel i Yusufa. Ane
tuk na, ahəl nakə ta zla bo zuk bay
aye na, kiye a yay a Mari ta gədaŋ
i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 19 Yusufa
mədel ŋgay na, neŋgeye ndo i deɗek
kame iMbəlom. A sayməndəɗehoroy
ka Mari kame i ndo hay bay. A dzala
mə gər ŋgay məgəre ha mədel ŋgay ta
məkal.

20Həlay nakə neŋgeye faya ma dza-
liye andza niye na, gawla i Mbəlom
a bəzay ha bo ma məsine, a gwaɗay:
«Yusufa, slala i Davit, kâ dzədzar
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məzle mədel yak Mari bay. Hərwi
kiye a yay a Mari na, ta gədaŋ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 21 Ma wiye
wawa hasləka eye, ada nəkar ka zal-
eye Yesu*, hərwi ma təmiye tay ha
gwala ŋgay hay abəra mə mezeleme
tay.»

22Wu neheye tebiye tə ndislew na,
hərwi ada wu nakə Bəy Maduweŋ a
tsik tə bazlam i ndo məɗe ha bazlam
ŋgay ayemâ ge bo. A gwaɗ:
23 «Anaŋ dem nakə a sər zal zuk bay

ayema hutiye wawa,
mawiye wawa hasləka eye,
ta zaleye Emanuyel.†»

24 Yusufa a pəɗeke abəra ka
məndzehəre na, a ge wu nakə gawla
i Mbəlom a gwaɗay ge aye. A zla na
Mari andza ŋgwas ŋgay a gay ŋgay.
25Ane tuk na, ta dzapa zuk bay hus a
pat nakəMari a wa na wawa hasləka
eye. Ada Yusufa ma zaleye na, Yesu.

2
Ndomatəkayɗəreawurzlahay ti ye

ka təv i Yesu
1 Tə wa Yesu na, ma Betelehem ka

dala i Yahuda, a həlay nakə Herod
neŋgeyebəybagwar eyeaye. Madəba
eye tə wa na Yesu na, ndo matəkay
ɗəre a wurzla hay ti yaw mə bəzay,
tə ndislew a Zerozelem, 2 ta tsətsah,
tə gwaɗ: «Bəy i Yahuda hay nakə tə
wa na anəke aye na, məŋgay? Nəmaa
ŋgatay a wurzla ŋgay eye a tsarawmə
bəzay ada nəmaa yaw na, məɗəslay
ha gər.»

3 Bəy Herod a tsəne bazlam tay
niye na, a kwasay gər haladzay tə
siye i ndo neheye ma Zerozelem aye
tebiye. 4 A zalatay a bagwar i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye, a tsətsah fa-
taya a gwaɗatay: «Tə wa Kəriste na,
məŋgay?»

5Tambəɗay faya, təgwaɗay: «Təwa
Kəriste na, ma Betelehem, ka dala i

Yahuda. Hərwi ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom awatsa, a gwaɗ:
6 “Nəkar Betelehem ka dala i Yahuda,

nəkar na, makətsa bo eye mə
walaŋ i gəma neheye ka dala i
Yahuda aye bay.

Hərwi bəy nakə ma tsəkuriye tay ha
Israyel ndo ga hay aye na,

madeyeweyeabəramanəkar.*”»
7 Yawa! Herod a zalatay a ndo

matəkay ɗəre a wurzla hay ta məkal.
A tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka
ŋgatumay a wurzla ŋgay eye a tsaraw
na, a həlay waray?» 8 Tsa na, a
slər tay ha a Betelehem, a gwaɗatay:
«Dum, pəlum na wawa eye niye lele.
Ka hutum na na, dumara ɗumeŋ
ha hərwi ada neŋ dərmak nâ ye
məɗəslay ha gər.»

9Ndo neheye tə tsəne bazlam i bəy
na, tə həl bo, ti ye. Ahəl nakə faya
ta diye na, tə ŋgatay a wurzla nakə
a tsaraw mə bəzay aye faya ma diye
kame tay. A husa ka gər i gay nakə
wawa mə ɗəma aye na, a lətse. 10 Tə
ŋgatay andza niye na, ɗərev tay a rah
ta məŋgwese. 11Tə fələkwa a gay, ti ye
naha, tə ŋgatay a wawa ta may ŋgay
Mari. Ta dəkway gurmets, tə ɗəslay
ha gər. Tsa na, tə pəla ha wu tay hay,
tə vəlay wu kəriye a wawa niye. Tə
vəlay gura,wuandaya tə zalay eŋseŋs†
ada tamir‡. 12Ma dəba eyeMbəlom a
tsikatay ma məsine, a gwaɗatay: «Kâ
mbəɗumgər ta təv i Herod sa bay.» Tə
tsəne andza niye na, tə həl bo, ti ye a
gəma tay ta tsəveɗmekeleŋ eye.

Mede a Ezipt
13 Ahəl nakə ndo matəkay ɗəre a

wurzla hay ti ye wu tay na, gawla
i Mbəlom a yaw ka təv i Yusufa ma
məsine. A gwaɗay: «Lətse, zla na
wawa ta may ŋgay, hwayum a Ezipt.
Ndza mə ɗəma hus a pat nakə na
gwaɗakeye maw aye, bəna Herod
faya ma pəliye wawa nakay məkəɗe
na.»

* 1:21 Yesu na, andzaməgweɗe BəyMaduweŋma təmiye tay ha ndo hay. † 1:23 Andzaməgweɗe:
«Mbəlom tə nəkway.» Zəba ka Ezay 7.14; 8.8, 10. * 2:6 Zəba ka Mise 5.2; 2 Samuyel 5.2. † 2:11
Eŋseŋs na, wu nakə tə fəkawa hərwiməɗəslay ha gər aMbəlom aye. ‡ 2:11 Mir: Mal nakə a ze huŋŋa
lele aye. Tə gawa kamədahaŋ adamâ ze bay.
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14 Yusufa a tsəne andza niye na, a
lətse, a ye tay ha wawa ta may ŋgay
a Ezipt ta həvaɗ. 15 Tə ndza mə ɗəma
hus a pat nakə Herod a mət aye. Wu
neheye tebiye na, hərwi adawu nakə
Bəy Maduweŋ a tsik tə bazlam i ndo
məɗe ha bazlam ŋgay aye mâ ge bo
parakka, agwaɗ: «Nazalayawawaga
mâ yaw abəramə Ezipt.§»

Herod a bəbazl tay ha wawa hay
ma Betelehem

16 Herod a zəba faya ndo matəkay
ɗəre a wurzla hay ta vay gər na, a
ndalay haladzay. Tsa na, a slər ndo
hay, a vəlatay tsəveɗ kaməkəɗewawa
hasləkaeye tebiyeadazlaykaneheye
aslaməvesulobayayemaBetelehem
ada ma gəma neheye tə mbay naha
aye.

17 Andza niye, maa ge bo na, ba-
zlam i Zeremi ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom nakə a tsik aye, a gwaɗ:
18 «Mawude a tsənew abəra ma gəma i

Rama,
mətuwe tə zlazlay haladzay mə

ɗəma.
Rasel fayama tuwiyewawa ŋgay hay.
Ɗaɗa a say məgəse ɗərev abəra ka

mətuwe bay,
hərwi wawa ŋgay hay andaya sa
bay.*»

Məmawabəramə Ezipt a Nazaret
19 Ma dəba eye Herod a mət na,

gawla i Mbəlom a yaw ka təv i Yusufa
ma məsine ma Ezipt. 20 A gwaɗay:
«Lətse, zla na wawa ta may ŋgay ada
mbəɗa gər a gəma i Israyel, hərwi ndo
neheye ta pəla tsəveɗ kawawa nakay
məkəɗe na aye na, ta mət.»

21 Yusufa a tsəne andza niye na, a
zla nawawa tamay ŋgay, ambəɗa gər
a gəma i Israyel. 22Ane tukna, Yusufa
a tsəne Arkelawos kə ndza a bəy i
bəba ŋgay Herod ka dala i Yahuda
na, a dzədzar haladzaymede a ɗəma.
Məsine a gay sa, Mbəlom a ɗay ha wu
nakə ma giye. Tsa na, a ye a Galile.
23A ye, a ndza ma wuzlahgəma nakə
tə zalay Nazaret aye. Andza niye wu
neheye a ge bo na, andza i ndo məɗe

ha bazlam i Mbəlom neheye tə tsik
aye. A gwaɗ: «Ta zaleye na, ndo i
Nazaret.»

3
Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
Markus 1.1-18; Luka 3.1-18;

Yuhana 1.19-28
1 A həlay niye na, Yuhana

madzəhuɓe ndo a yam a ndohwaw
mə kəsaf i Yahuda, a ɗawa ha bazlam
i Mbəlom, 2 a gwaɗawa: «Mbəɗum ha
mede kurom, hərwi Bəy i Mbəlom
bəse tə nəkurom.»

3 Yuhana na, ndo nakə Ezay ndo
məɗe ha bazlam iMbəlom a tsik faya,
a gwaɗ:
«Ndo faya ma wudiye mə kəsaf, a

gwaɗ:
Lambaɗumay tsəveɗaBəyMaduweŋ,
lambaɗumay tsəveɗ hay fehe lele tâ

hədzak bay.*»
4Yuhana a pawa ka bo na, petekeɗ

maŋgara eye ta məkwets i zləgweme.
A ɓarawa bəzihuɗ ŋgay na, ta həzlay.
A ndayawa mə kəsaf niye na, heyew
ta wum. 5Ndo neheye ma Zerozelem
aye, ka dala i Yahuda tebiye, ada ta
ndoneheye təmbaynahaamagayam
i Yurdum aye tebiye tə yawa ka təv
i Yuhana. 6 Tə ɗawa ha mezeleme
tay hay parakka kame i ndo hay, ada
Yuhanaadzəhuɓawa tayhaayammə
magayam nakə tə zalay Yurdum aye.

7 Yuhana a zəba ɗəre, Farisa hay
ta Saduke hay haladzay ta diye ka
təv ŋgay hərwi ada mâ dzəhuɓ tay
ha a yam na, a gwaɗatay: «Wawa i
palas hay! Maa ɗakum ha hwayum
abəraka sariya iMbəlomnakəbəsekə
ndzew aye na, way? 8Anəke na, gum
məsler neheye ŋgwalak eye, ada ndo
hay ta səriye ha kambəɗum hamede
kurom aye tuk. 9 Kâ dzalum mə gər
kurom: “Nəmayna,wawa i Abraham
hay sa na, ma ta gamay mey?” bay!
Sərum ha na, Mbəlom ma sliye faya
məge tay ha kwar neheye anaŋ aye
wawa i Abraham hay. 10Ɓa hadzaya
maləva bo eye məɗəse tay ha dərizl i
gərɗaf hay fəroɗ abəra ka dala. Dərizl

§ 2:15 Oze 11.1. * 2:18 Zeremi 31.15. * 3:3 Ezay 40.3.
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i gərɗaf neheye tebiye tə wa hohway
ŋgwalak eye bay aye na, ta ɗəsiye tay
ha ada ta kaliye tay ha ako.»

11 «Neŋ na, na dzəhuɓiye kurom
ha a yam tsa hərwi məɗe ha na, ka
mbəɗum ha mede kurom. Ane tuk
na, ndo nakə ma deyeweye kame ga
aye na, neŋgeye a ze ga ta gədaŋ. Neŋ
na slamatsakwayahaya tahərakŋgay
hay abəra mə sik bay. Neŋgeye na,
ma dzəhuɓiye kurom ha ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ada ta ako. 12 Wu
mahəve daw andaya mə həlay. Ma
ŋgəniye tay ha daw ta dzəndzar. Daw
na, ma hayay gər ma həliye na a de.
Adadzəndzarna,madziyeaakonakə
mambatiye ɗaɗa bay aye.»

Yuhana a dzəhuɓ ha Yesu a yam
Markus 1.9-11; Luka 3.21-22;

Yuhana 1.29-34
13 Ma dəba eye na, Yesu a yaw

abəramaGalilehusamagayamiYur-
dum. A yaw ka təv i Yuhana hərwi
ada Yuhana mâ dzəhuɓ ha a yam.
14 Yuhana a wuɗa bay. A gwaɗay a
Yesu: «Neŋ ɗuh nakə na diye naha ka
təv yak ka dzəhuɓiye ga ha a yam aye
tuk na, ada nəkar ɗuh ka deyeweye
ka təv ga na, kəkay!»

15Ane tukna, Yesu ambəɗay faya, a
gwaɗay: «Təma, mâ ge bo andza niye
anəke. WunakəMbəloma tsətsahaye
ka gakweye andza nakə a tsik aye.»
Yuhana a təma bazlam i Yesu nakə

a tsikay aye. A dzəhuɓ ha Yesu a
yam tuk. 16 A dzəhuɓ ha a yam tsa
na, Yesu a tsalaw abəra ma yam.
Kwayaŋŋa magərmbəlom a həndək
tuwaŋ, ada Yesu a ŋgatay a Məsəfəre i
Mbəlomambəzlaw andza bodobodo,
a yaw a ndza faya. 17 Tsa na, mətsike
me a tsənew mə mbəlom, a gwaɗ:
«Nakay na, wawa ga, na wuɗa na ha-
ladzay. Ɗərev ga faya ma ŋgwasiye tə
neŋgeye.»

4
A say a fakalawmasəpete na Yesu
Markus 1.12-13; Luka 4.1-13

1 Ma dəba eye na, Məsəfəre i
Mbəlom a ye ha Yesu a makulkwan-
dah hərwi ada Fakalaw mâ səpat na.
2 Yesu a ndza məhəne kuro kuro faɗ,
həpat həvaɗ ze mənde wu mənday.
Ma dəba eye na, may a wur faya.

3 Fakalaw, ndo masəpete ndo a
yaw, a həndzəɗ ka təv i Yesu, a
gwaɗay: «Taɗə kə ge nəkar Wawa i
Mbəlom na, gwaɗatay a kwar neheye
tâ təra wumənday ada kâ nda!»

4 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom
na, ndo zezeŋ ma ndziye na, ta wu
mənday ɗekɗek tsa bay, ane tuk na,
ma ndziye tə bazlam nakə Mbəlom a
tsik aye tebiye.*»

5 Fakalaw a ye ha a Zerozelem,
gəma tsəɗaŋŋa eye. A ye ha ka gər i
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, 6 a
gwaɗay: «Taɗə kə ge nəkar Wawa i
Mbəlom na, kal ha bo abəra ka gər i
gay nakay ka dala. Hərwi mawatsa
eyemə bazlam i Mbəlom na, a gwaɗ:
“Mbəlomma gwaɗateye a gawla ŋgay

hay tâ dzəna kar.
Tâ kəndawakarhərwi ada sik yakmâ

ndzay a kwar bay.†”»
7 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Mawatsa eyeməbazlam iMbəlomna,
a gwaɗ: “KâdzahaBəyMaduweŋyak
Mbəlom bay.‡”»

8 Fakalaw a zla na a ye ha ka gər i
mahəmba zəbol eye, a bəzay ha bəy
i məndzibəra tə zlele nakə mə ɗəma
aye tebiye. 9 A gwaɗay a Yesu: «Ka
dəkweŋ gurmets ada ka ɗəsleŋ ha gər
na, na vəlakeye ha a nəkar tebiye.»

10Yesua gwaɗay: «Fakalaw,doabəra
kanaŋ! Hərwi mawatsa eye mə ba-
zlam i Mbəlom na, a gwaɗ: “Ɗəslay
ha gər a Bəy Maduweŋ yak Mbəlom,
ada ka geyeməsler na, a neŋgeye nəte
ŋgweŋ.§”»

11Ka təv eye niye na, Fakalaw a gər
ha. Gawla i Mbəlom hay ti yaw ka təv
i Yesu, tə vəlay wumənday.

Yesu a dazlay aməslermaGalile
Markus 1.14-15; Luka 4.14-15

* 4:4 Bazlammapala eye masulo eye 8.3. † 4:6 Dəmes hay 91.11-12. ‡ 4:7 Bazlammapala eye
masulo eye 6.16. § 4:10 Bazlammapala eyemasulo eye 6.13.
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12 Ahəl nakə Yesu a tsəne ta gəs na
Yuhana madzəhuɓe ndo a yam aye
na, a ye a Galile. 13 Ahəl nakə faya
ma diye na, a ye ta Nazaret təday, tsa
na, a ye abəra mə ɗəma, a ye a Kafer-
nahum ka tsakay i dəlov i Galile, ma
gəma i Zabulon ta Naftali. 14A ge bo
andza niye na, andza nakə Ezay ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik aye,
a gwaɗ:
15 «Nəkurom ndo neheye ma gəma i

Zabulon ta Naftali,
ta nəkurom neheye ka tsəveɗ
mede a dəlov, ta diye i maga-
yam i Yurdum aye,

a nəkurom neheye ma Galile
mandza eye mə walaŋ i ndo
neheye Yahuda hay bay aye!

16Nəkurom slala neheyemandza eye
ma ləvoŋ aye na,

ka ŋgatumay a dzaydzay bagwar
eye.

Nəkurom neheye mandza eye ma
gəma i mezek i mədahaŋ aye
na,

dzaydzay ka dəvakum.*»
17 A həlay niye kwayaŋŋa Yesu a

dazlay məɗe ha bazlam i Mbəlom a
ndo hay. A gwaɗawa: «Mbəɗum ha
mede kurom, hərwi Bəy i Mbəlom ka
həndzəɗaw.»

Yesu a zal gawla ŋgay kurre eye hay
Markus 1.16-20; Luka 5.1-11

18 Yesu faya ma diye ta tsakay i
dəlov i Galile na, a ndzay a gər a ndo
wuray sulo ta malamar ŋgay. Neŋgeɗ
na, Simoŋnakə tə zalay Piyer neŋgeye
ta malamar ŋgay Aŋdəre. Nəteye ndo
məgəse kəlef hay, faya ta kaliye gadaŋ
tay a dəlov. 19 Yesu a gwaɗatay: «Du-
mara, pumeŋ bəzay. Anəke faya ka
həlumeye kəlef, ane tuk na, na təriye
kurom ha ndo məhəlaw ndo hay.»
20Kwayaŋŋa tə gər ha gadaŋ tay hay,
tə pay bəzay a Yesu.

21Yesu a ye kame dəreŋ tsekweŋ sa
na, a ndzatay a gər andomekeleŋ eye
sulo ta malamar ŋgay sa, Yakuba ta
Yuhana wawa i Dzebede hay. Nəteye
mə kwalalaŋ i yam tay ta bəba tay

Dzebede, faya ta lambaɗiye gadaŋ
tay hay. Yesu a zalatay. 22Tə tsəne na,
kwayaŋŋa tə gər ha kwalalaŋ i yam ta
bəba tay, tə pay bəzay a Yesu.

Yesu ta ndo hay haladzay
Luka 6.17-19

23 Yesu a həhalawa ka dala i Galile
tebiye. A tətikawatay a ndo hay mə
gay i maɗuwule me i Yahuda hay. A
ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye i Bəy i
Mbəlom ada a mbəlawa tay ha ndo
i ɗəvats hay ta ndo neheye matəra
eye hay tebiye mə walaŋ i ndo hay.
24Labara i Yesu a ɗa zləmkwakadala
i Siri tebiye. Tə həlayaw ndo neheye
faya ta siye ɗəretsətseh ta ɗəvats hay
wal wal aye, ndo neheye fakalawmə
bo tay aye, ndo neheye mahorvov a
gatay aye, ada ta ndo neheye matəra
eye hay. Yesu a mbəl tay ha. 25 Ndo
hay haladzay mbərzəzza tə paway
bəzay a Yesu. Ti yaw ma Galile, ma
dala i Dekapol, ma Zerozelem, abəra
ka dala i Yahuda ada ka dala nakəma
diye ŋgeɗ i magayam i Yurdum aye.†

5
Yesu a ɗa ha bazlam mə gər i

mahəmba
1Yesuaŋgatatayandohayhaladzay

ta diye naha ka təv ŋgay na, a tsal
ŋgway a gər i mahəmba. A ye naha
a ndza ka dala. Gawla ŋgay hay ta
zəŋgal na ti ye ka təv ŋgay. 2A dazlay
matətikatay, a gwaɗatay:

Ŋgama i Mbəlom
Luka 6.20-23

3«Məŋgwese kandoneheye tə sər ha
mə ɗərev tay nəteyemətawak eye hay
aye, hərwi Bəy i Mbəlom na, i nəteye.

4 «Məŋgwese ka ndo neheye faya
ta tuwiye, hərwi Mbəlom ma matay
naha ɗərev.

5 «Məŋgwese ka ndo neheye ta rəh
ha gər tay aye, hərwi nəteye na,
Mbəlomma vəlateyeməndzibəra.

6 «Məŋgwese ka ndo neheye may
a wur fataya ada yam a gatay aye
hərwimarəhehagəraMbəlom,hərwi

* 4:16 Ezay 8.23–9.1. † 4:25 Gəma niye na, ta diye i bəzay i dəlov i Galile.
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Mbəlomma vəlateye wu nakə a satay
aye.

7 «Məŋgwese ka ndo neheye faya ta
giye ŋgwalak a siye i ndo hay aye,
hərwi Mbəlom ma gateye a ɗəma
ŋgwalak dərmak.

8 «Məŋgwese ka ndo neheye ɗərev
tay tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom aye,
hərwi nəteye na, ta ŋgateye aMbəlom.

9 «Məŋgwese ka ndo neheye nəteye
faya ta miye tay ha ka bo ndo hay
hərwi ada tâ ndza zay aye, hərwi
Mbəlom ma zalateye na, wawa ga
hay.

10 «Məŋgwese ka ndo neheye faya ta
sateye ɗəretsətseh hərwi nakə faya ta
giyeməslernakəayayagər aMbəlom
aye, hərwi Bəy i Mbəlom na, i tay.

11 «Məŋgwese ka nəkurom taɗə
ndo hay ta tsaɗakum, ta sakum
ɗəretsətseh, ada taɗə faya ta tsikiye
fakuma wu neheye ŋgwalak eye bay
ada ta rawiye fakuma me hərwi
nakə ka dzalum ha ka neŋ aye.
12 Ŋgwasum haladzay, ɗərev kurom
mâ rah ta məŋgwese, hərwi Mbəlom
ma ta vəlakumeye magogoy kurom
bagwar eye mə mbəlom. Sərum ha
na, andza niye ta gatay ɗəretsətseh
a ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
neheye tə lahakumaw aye.»

Dzeke i sluwal tə dzaydzay
Markus 9.50; Luka 4.34-35

13 Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom
ka tərum ka məndzibəra na, andza
sluwal nakə a vəɗ ma ala aye. Ane
tuk na, taɗə sluwal a vəɗ sa bay na,
ta sliye matəre ha mâ vəɗ həraɓəɓa
sa na, ma kəkay? Ma giye ŋgama ka
wuray sa bay. Ta kutsiye ha, ndo hay
ta mbərasliye na tə sik.

14 «Nəkurom na, dzaydzay i
məndzibəra. Huɗgay nakə ta ɗəzl na
ma tsaholok aye na, ma ŋgahiye bo
təta bay. 15 Ta pa ako ka lalam na,
ta hurəkwiye faya gəse bay. Ta piye
na ɗuh na, ka wu məpe lalam hərwi
adamâ dəvatay a ndo neheyemə gay
aye tebiye. 16 Andza niye dərmak,
mede kurommâ zəba kame i ndo hay

andza dzaydzay nakə ma dəvateye
a ndo hay aye, hərwi ada siye tâ
ŋgatay a ŋgwalak nakə faya ka gumeye
ada tâ zambaɗay a Bəba kurom mə
mbəlom.»

Yesu tə bazlam iMusamapala eye
17 Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ dza-

lum mə gər kurom na yaw na, hərwi
məmbete ha bazlam i Musa mapala
eye təmatətike i ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom hay bay. Na yaw hərwi
məmbete ha bay. Ane tuk na, na
yaw na, mandəve ha wu nakə ba-
zlam iMusamapala eye adawu nakə
ndo i maslaŋ i Mbəlom hay tə tsik
məge aye ɗuh. 18 Hərwi niye neŋ
faya na tsikakumeye, sərumha, kə ge
magərmbəlom ta dala nəteye andaya
huya na, ndəray ma sliye məmbete
ha wuray kwa tsekweŋ abəra mə
bazlam mapala eye bay. Kwa “i”,
kəgəbay wu nakə mawatsa eye tsek-
weŋ bəbay na, ma mbatiye bay, wu
tebiye ma giye bo təday. 19 Hərwi
niye, ndoweye kə gər ha bazlam ma-
pala eye nəte, kwa tsekweŋ eye, ada
faya ma ɗatay ha a ndo hay tâ ge
andza neŋgeye na, neŋgeye ma təriye
tsekweŋ ma Bəy i Mbəlom. Ane tuk
na, taɗə ndoweye ka rəhay ha gər
a bazlam mapala ada ka tətikatay a
siye i ndo hay tâ rəhay ha gər dərmak
na, neŋgeyema təriye bagwar eyema
Bəy i Mbəlom. 20Hərwi niye neŋ faya
na gwaɗumeye sa: Kə ge ka rəhumay
ha gər a bazlam i Musa mapala eye a
ze i ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye ta Farisahaybay
aye na, ka deyumeye a Bəy i Mbəlom
bay.»

Yesu a tsik kaməgemevel
Luka 12.57-59

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom
na, ka tsənum wu nakə tə tsikatay
a bəba təte kurom hay aye. Tə
gwaɗatay na: “Kâ kəɗ gər i ndo bay.
Ndoweye kə kəɗ gər i ndo na, ta diye
ha kame i sariya.*” 22Ane tukna, neŋ

* 5:21 Madayaw abəra ma Ezipt 20.13; Bazlammapala eyemasulo eye 5.17.
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faya na gwaɗakumeye: Taɗə ndow-
eye kə ge mevel ka malamar ŋgay
na, ɗa ta diye ha kame i ndo məge
sariya. Taɗə ndoweye kə gwaɗay a
malamar ŋgay: “Nəkar matərakahaŋ
eye” na, ɗa ta diye ha kame i ndo
mələve dala hay, ta geye sariya. Ada
taɗə ndoweye kə gwaɗay a malamar
ŋgay: “Nəkar ka dze” na, ta kaliye ha
a ako nakə ɗaɗamambatiye bay aye.

23 «Agəla a saka mələtse məvəle wu
a Mbəlom, a həlay niye wetete a
makaw a gər zəgəle andaya ka bo
ta malamar yak na, 24 gər ha wu
yak niye kame i təv məvəlay wu a
Mbəlom. Do, ta pəsum ha a bo təday,
zaymâ geməwalaŋ kuromadamaw,
vəlay wu aMbəlom tuk.

25 «Taɗə ka gum a bo wuray ta ndo,
nəkuromka tsəveɗ faya kadeyumeye
a sariya na, mum ha ka bo bazlam,
sərum bo bəna, mâ ye kar ha kame i
ndo məge sariya təday bay. Hərwi ki
ye kar ha ka təv i ndoməge sariya hay
na, ta vəlay kar ha a həlay i sidzew
hay. Ta kaliye kar ha adaŋgay. 26Faya
na gwaɗakeye: Sər ha na, kə ge ka
hama suloy nakə kutoŋ məheme, ka
vəl ha bay na, ka deyeweye abəra ma
daŋgay bay.»

Yesu a tsik kaməgemadama
Mata 18.8-9; Markus 9.43,47-48

27 Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom
na, ka tsənum, tə gwaɗ: “Kâ ge
madama bay.†” 28 Ane tuk na, neŋ
faya na gwaɗakumeye: Ndoweye ka
zəba ka ŋgwas, kə ge faya ɗəre a say
a bor i bo ŋgay na, ɓa kə ge madama
mə ɗərev ŋgay ta ŋgwas eye niye tsɨy.
29 Kə ge ɗəre i həlay i mənday yak
ma dəɗiye kar ha a mezeleme na,
ŋgwaɗ na ada kâ kal ha dəreŋ abəra
tə nəkar. Ŋgama vərezl i bo yak nəte
mâ dze tə bəmalə nakə ta kaliye ha
bo yak tebiye a ako aye. 30 Kə ge
həlay i mənday yak ma dəɗiye kar ha
a mezeleme na, ɗəs na ada kâ kal ha

dəreŋ tə nəkar. Ŋgama vərezl i bo yak
nəte mâ dze tə bəmalə nakə bo yak
tebiye ma diye a ako aye.»

Yesu a tsik kamahəhere ŋgwas
Mata 19.7-9; Markus 10.4-5,10-12;

Luka 16.18
31 Yesu a gwaɗatay sa: «Ahəl niye,

tə gwaɗ sa: “Taɗə ndoweye kə say
mahəhar na ŋgwas ŋgay na, kutoŋ
mâ watsay ɗerewel i mahəhere a
həlay.‡” 32 Ane tuk na, neŋ faya na
gwaɗumeye: Ndoweye ka həhar na
ŋgwas ŋgay kəriye kə ge madama bay
na, ki ye a zal na, neŋgeye a təra ha
ndo məge madama. Ada ndo nakə a
zla ŋgwas nakə ta həhar na aye bəbay
kə gemadama.§»

Yesu a tsik kaməmbeɗe
33 Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom

ka tsənum wu nakə tə tsikatay ahəl
niye a bəba təte kurom hay aye. Tə
gwaɗ: “Kâ mbaɗa tə parasay eye
bay. Ane tuk na, wu nakə ka mbaɗa
kame i Mbəlom ka gwaɗ ka giye na,
ge na.*” 34 Ane tuk na, neŋ faya
na gwaɗakumeye: Kâ mbaɗum bay
tebiye. Kâ mbaɗum ta mbəlom bay
hərwi Mbəlom mandza eye na, mə
ɗəma. 35 Kâ mbaɗum ta dala bay
hərwi dala na, təvməpe sik iMbəlom.
Kâ mbaɗum ta Zerozelem bay hərwi
Zerozelemna,wuzlahgəma iBəybag-
war eye. 36 Kâ mbaɗa tə gər yak
bay, hərwi ka sliye faya matəre ha
məkwets i gəryakkuɗekuɗekkəgəbay
zeŋzeŋ na, ka sliye faya bay. 37 Kə
ge ayaw na, gwaɗum ayaw! Kə ge
aʼay na, gwaɗum aʼay ɗekɗek tsa. Wu
nakə ta səkahha faya sa ayena, a yaw
abəramə Fakalaw.»

Kâmumha seweɗ tə seweɗ bay
Luka 6.29-30

38 Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom
na, ka tsənum wu nakə tə tsik ahəl
niye aye. Tə gwaɗ: “Taɗə ndow-
eye ka huyaslay ha ɗəre a ndo na,
ta huyaslay ha a ɗəma dərmak, ada

† 5:27 MadayawabəramaEzipt 20.14. ‡ 5:31 Bazlammapala eyemasulo eye 24.1. § 5:32 Levitik
18.6-18; Məsler hay 15.20, 29. * 5:33 Levitik 19.12; Məpesle 30.3; Bazlam mapala eye masulo eye
23.22-24. † 5:38 MadayawabəraməEzipt 21.23-25; Levitik 24.19-20; Bazlammapala eyemasulo eye
19.21.
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ndoweye kəhəɓay ha zler a ndona, ta
həɓayhaaɗəmazlerdərmak.†” 39Ane
tuk na, neŋ faya na gwaɗakumeye:
Taɗə ndoweye kə gakum seweɗ na,
kâ mumay ha a ɗəma bay. Ɗuh taɗə
ndoweye kə faka kamaholom i həlay
i mənday na, mbəɗay ha maholom
i həlay i gula dərmak mâ faka faya.
40 Taɗə a say a ndoweye mede kar ha
kame i ndo məge sariya hərwi məzle
fakaya abəra məkelkabo yak wawa
eye na, gəray ha faya kələmedze eye,
mâ zla na dərmak. 41 Taɗə a say a
ndoweye məgaka kutoŋ, a gwaɗaka:
“Zleŋ na wu ga anaŋ amba daladal”
na, səkahay ha faya zlay na dəreŋ
lele. 42Ndoweyeka tsətsah fakayawu
na, vəlay. Ndoweye ka tsətsah fakaya
gwedere i wu na, kâ kərahay ha bay,
vəlay.»

Mawuɗe bo ta ndoməne ɗəre yak
Luka 6.27-28,32-36

43 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka tsənum
wu nakə tə tsik ahəl niye aye, tə
gwaɗ: “Wuɗa ndo i məgeɗ yak, nay
ɗəre a ndo məne ɗəre yak.‡” 44 Ane
tuk na, neŋ faya na gwaɗumeye:
Wuɗum ndo məne ɗəre kurom hay.
Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ndo
neheye faya ta sakumeye ɗəretsətseh
aye. 45 Ka gum andza niye na,
ka tərumeye wawa i Bəba kurom
Mbəlom neŋgeye mə mbəlom. Hərwi
pat ŋgay a dəvatay a ndo i seweɗ hay
ada a dəvatay a ndo i ŋgwalak hay.
A pa yam ŋgay hərwi ndo neheye
mede tay lele aye ada hərwi ndo ne-
heye mede tay lele bay aye dərmak.
46 Taɗə agəna ka wuɗum na, ndo
neheye ta wuɗa kurom aye ɗekɗek
na, magogoywaray nakəMbəlomma
vəlakumeye? Kwa ndo matsekele
dzaŋgal hay tə ge a ze i kurom. 47Ada
taɗə faya ka tsikumateye me a mala-
mar kurom hay ɗekɗek na, ada wu
nakə ka gum a ze ndo hay aye na,
wuye mey? Kwa ndo neheye tə sər
Mbəlombayayena, təgeaze i kurom.
48 Tərum na, ndo ŋgwalak eye hay mə

wu hay tebiye andza Bəba kurommə
mbəlom, neŋgeye ŋgwalak eye.»

6
Məvəle wu na, kəkay?

1 Yesu a gwaɗatay sa: «Gum met-
sehe! A sakum məge wu nakə ba-
zlam mapala eye a tsətsah fakuma
gum aye na, kâ gum kame i ndo hay
tebiye bay hərwi ada tâ zəba fakuma
bay. Ka gum andza niye bay na, Bəba
kurom mə mbəlom ma vəlakumeye
magogoy kurom bay.

2 «A saka məvəle wu a ndo i
mətawak na, kâ vəlay parakka kame
i ndo hay bay. Ndo i bəbərek
hay tə vəlawa andza niye mə gay
i maɗuwule me ada ka mazlazlaŋ
i tsəveɗ aye hay. Nəteye ta pəla
ndo hay tâ ɗəslatay ha gər. Faya na
gwaɗakumeye: Nəteye na, ɓa ta huta
magogoy tay tsɨy. 3Nəkar na, taɗə ka
vəleye wu a ndo i mətawak tə həlay
i mənday na, həlay i gula yak mâ
sər faya bay. 4 Andza niye, wu nakə
ka vəliye na, vəl ta məkal. Bəba yak
Mbəlom a ŋgatay a wu nakə ka vəl
ta məkal aye. Neŋgeye ma vəlakeye
magogoy.»

Maɗuwuleme
5 Yesu a gwaɗatay sa: «Ahəl nakə

ka ɗuwulumeyemeaMbəlomayena,
kâ gum andza i ndo i bəbərek hay
bay. Nəteye na, ta wuɗa maɗuwule
memə gay i maɗuwule me ta mələtse
ada ka mazlazlaŋ i tsəveɗ hərwi ada
ndo hay tebiye tâ ŋgatatay. Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Sərum ha,
nəteye na, ɓa ta huta magogoy tay
tsɨy. 6 Ane tuk na, nəkar na, ahəl
nakəasakamaɗuwulaymeaMbəlom
aye, do a gay i məhəne yak. Dərəzl
ka bo ada ɗuwulay me a Bəba yak
Mbəlom. Kwa nəkar maŋgaha eye
abəra ka ndo hay na, neŋgeye an-
daya tə nəkar ma vəlakeye magogoy
yak. 7Ahəl nakə faya ka ɗuwulumeye
me na, kâ ɗuwulum vəɗvəɗ haladzay
andza i ndo neheye tə sər Mbəlom
bay aye bay. Tə dzala mə gər tay

‡ 5:43 Levitik 19.18.
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ta ɗuwulay me a Mbəlom vəɗvəɗ ha-
ladzay na,Mbəlomma tsəniye tay na.
8 Kâ gum andza nəteye bay, hərwi
Mbəlom Bəba kurom ɓa kə sər ha wu
nakə a sakum aye kwa ahəl nakə ka
tsətsah zuk bay aye.»

Bəbamay
Luka 11.2-4

9 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka
ɗuwulumeye me na, gwaɗum andza
nakay:
Bəbamay nakəməmbəlom aye,

kwa way mâ sər ha, məzele yak
na, tsəɗaŋŋa.

10Bəy yakmâ yaw awalaŋmay.
Wu nakə a saka aye mâ ge ka

məndzibəra
andza nakə mə mbəlom aye
dərmak.

11 Vəlamay wu mənday nakə ma
slameye bəgom aye.

12Pəsamay hamənese
andza nakə nəmay bəbay nəmaa
pəsatay ha a ndo neheye tə
gamaymənese aye.

13 Tsəpa may, hərwi ada Fakalaw mâ
səpat may bay.

Ane tuk na, təmamay ahaya abəramə
həlay i Fakalaw.

[Hərwi nəkar na, Bəy ka gər i bəy,
nəkar gədaŋ ada nəkar məzlaɓ
eye ka tor eye.

Amen!]
14 «Andza niye, taɗə kə pəsumatay

ha mənese a ndo neheye tə gakum
mənese aye na, Bəba kurom mə
mbəlom ma pəsakumeye ha dərmak.
15 Ane tuk na, ka pəsumatay ha
mənese a ndo neheye tə gakum
mənese aye bay na, Bəba kurom
Mbəlom ma pəsakumeye ha mənese
kurom bay dərmak.»

Daliyam
16 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə faya

kagumeyedaliyamna, kâgumandza
ndo i bəbərek hay bay. Nəteye na, ta
mbəɗawa ha ɗəre tay andza tamətiye
hərwi ada ndo hay tâ zəba fataya
nəteye faya ta giye daliyam. Faya na
gwaɗumeye: Sərum ha nəteye na, ta
huta magogoy tay tsɨy. 17Ane tuk na,
a saka ka giye daliyam na, bara ɗəre

ada faɗa mal ka məkwets i gər yak
lele. 18Andza niye, ndo hay ta səriye
ha nəkar faya ka giye daliyam bay.
Ane tuk na, Bəba yak nakə mandza
eye ma təv maŋgaha eye neŋgeye nəte
ŋgweŋ a sər ha. Faya ma ŋgateye a
wu nakə maŋgaha eye faya ka giye
aye. Ada mata vəlaka magogoy yak
na, neŋgeye.»

Zlele nakəməmbəlom aye
Luka 12.33-34

19 Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ hayu-
may gər a zlele ka məndzibəra bay
hərwi mətul hay ta reŋgez ta nasiye
ha tebiye. Məkal hay bəbay ta sləliye
gay kurom hay ta həliye zlele niye.
20 Hayumay gər a zlele kurom na, a
mbəlom. Mə ɗəma na, mətul hay ta
reŋgez ta nasiye ha bay, məkal hay
ta sliye faya mede makəle ahaya bay.
21 Hərwi ɗərev yak mandza eye na,
ma təv nakə zlele yakmə ɗəma aye.»

Dzaydzay ta ləvoŋ
Luka 11.34-36

22 Yesu a gwaɗatay sa: «Ɗəre yak
na, andza lalamma dəviye dzaydzay
a bo yak tebiye. Taɗə ɗəre yak a
zəba kwetseh kwetseh lele na, bo yak
kətsek mə dzaydzay. 23 Ane tuk na,
taɗə ɗəre yak lele bay na, bo yak
kətsek ma ləvoŋ. Yaw, taɗə dzaydzay
mənəkar kəmbata na, nəkarmandza
eyema ləvoŋ zəŋzəŋ eye.»

Mbəlom ta suloy
Luka 16.13

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndəray ma
sliye məge məsler a ndo i gay ŋgay
hay sulo bay. Hərwi pat neŋgeɗ na,
mageye seweɗ andoŋgayneŋgeɗ, ma
wuɗiye na neŋgeɗ lele. Kəgəbay ma
gəseyemeandoneŋgeɗ, a ndoneŋgeɗ
ma gəseye me bay tebiye. Nəkurom
bəbay, ka slumeye faya məge məsler
a Mbəlom ada a suloy sulo sulo bay.»

Məpemədzal gər kaMbəlom
Luka 12.22-31

25Yesu a gwaɗatay sa: «Hərwi niye,
neŋ faya na tsikakumeye: Kâ dza-
lum gər hərwi wu mənday kəgəbay
hərwi wu məsay, kəgəbay hərwi pe-
tekeɗ bay. Hərwi məsəfəre na, a ze
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wu mənday ada bo kurom na, a ze
petekeɗ segey. 26Zəbum ka ɗiyeŋ hay
təday. Ta sləga bay, tə pala wu tay tə
hayay gər a wuray a de bay. Ane tuk
na, Bəba kurom məmbəlom faya ma
vəlateyewumənday. Nəkuromna, ka
zum tay ha ɗiyeŋ ha haladzay.

27 «Way nakə mə walaŋ kurom ma
sliye faya masəkah ha məndze ŋgay
ka məndzibəra ta mədzele gər ŋgay
nakə faya ma dzaliye aye na, way?
28 Faya ka dzalumeye ka petekeɗ na,
hərwi mey? Zəbum ka məvurze i
guzer haymə pesl təday. Tə geməsler
bay, tə ŋgar petekeɗ bay. 29 Faya
nagwaɗakumeye, kwaSalomoŋnakə
zlele eye haladzay aye, ɗaɗa kə pa
ka bo petekeɗ andzaməvurze i guzer
niye hay bay. 30 Andza niye Mbəlom
na, faya ma pateye ka bo petekeɗ a
guzer hay ka bəgom nakay. Tədœ
na, guzer niye hay ta kuliye. Ta
kula na, ta kaliye tay ha a ako.
Kə ge andza niye na, nəkurom ɗuh
Mbəlomma pakumeye petekeɗ ka bo
ma ziye i guzer hay bəɗaw? Kwa a
nəkuromneheyemədzal gər tsekweŋ
aye bəɗaw!

31«Kâ gwaɗum: Nəmaandiyemey?
Nəmaa siye mey? Nəmaa piye ka
bo mey na, kâ dzalum bay. 32 Maa
pəla wu neheye na, ndo neheye tə sər
Mbəlom bay aye. Ane tuk na, Bəba
kurom mə mbəlom a sər wu nakə a
sakum aye. 33Lahummapəle na, Bəy
i Mbəlom təday ada tə wu nakə a yay
a gər a Mbəlom aye. Ma vəlakumeye
siye i wu hay tebiye sa.

34 «Kâ dzalum kawu nakə tədœ aye
bay. Tədœ na, ma dzaleye a gər ŋgay.
Ka pat məsləlaw na, ɗəretsətseh ŋgay
eye ɗa.»

7
Kâ gumatay sariya a ndo hay bay
Luka 6.37-38,41-42

1 Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ gu-
matay sariya a ndo hay bay hərwi
ada Mbəlom mâ gakum sariya bay

dərmak. 2Hərwi Mbəlomma gakum-
eye sariya andza nakə faya ka gu-
mateye a siye i ndo hay aye dərmak.
Ma ləvakumeye wu tə wu nakə ka
ləvawumatay wu a ndo hay aye.
3 Nəkar na, ka ŋgatay a tsakwal mə
ɗəre i malamar yak. Ane tuk na,
mayako nakə mə ɗəre yak aye ka
ŋgatay bay na, hərwi mey? 4 Ma
kəkay nakə ka sliye məgwaɗay a
malamar yak: “Malamar ga, ehe gər
ga ha nâ zlaka ahaya tsakwal abəra
mə ɗəre yak”, ada ɗuh mə ɗəre yak
eye na, mayako gəlawwa. 5 Nəkar
ndo i bəbərek, lah faya məzle ahaya
mayako abəra mə ɗəre yak təday ada
ka ŋgateye a ɗəre kwetseh kwetseh.
Ka zlayaahaya tsakwal abəramə ɗəre
i malamar yak tuk.

6 «Wu nakə tsəɗaŋŋa eye na, kâ
vəlumatay a kəra hay bay. Ka
vəlumatay na, ta mbəɗiye gər
fakuma, ta ŋguraɗiye kurom ha.
Wu i maslawa kurom hay na, kâ
kutsumatay ha a madəras hay bay
bəna ta hatsakumeye faya tə sik.»

Tsətsahum, pəlum, fumay aməgeɗ
Luka 11.9-13

7 Yesu a gwaɗatay sa: «Tsətsahum,
ta vəlakumeye, pəlum, ka hutumeye,
fumay a məgeɗ, ta həndəkakumeye
abəra ma məgeɗ. 8 Hərwi kwa way
ka tsətsah na, ta vəleye, kwa way ka
pəla na, ma hutiye, ada kwa way kə
fay a məgeɗ na, ta həndəkeye abəra
maməgeɗ.

9 «Wayməwalaŋ kurom taɗəwawa
ŋgay a tsətsah faya wu mənday na,
ma vəleye kwar ɗaw? 10 Kəgəbay
a tsətsah fakaya kəlef na, ka vəleye
dədœ ɗaw? 11 Nəkurom neheye
sadzək ŋgwalak eye hay bay aye ka
sərum məvəle wu ŋgwalak eye hay a
wawa kurom hay ɗuh tuk na, ada
Bəba kurom mə mbəlom ma ziye
məvəle wu ŋgwalak eye a ndo neheye
ta tsətsah faya aye bəɗaw?»

Wu nakə bazlammapala eye a tsik
aye

12 Yesu a gwaɗatay sa: «Wu nakə
a sakum ndo hay tâ gakum aye na,
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gumatay a siye i ndo hay. Nakay na,
wu nakə bazlam i Musa mapala eye
ta ɗerewel i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay faya ta tətikateye a ndo
hay aye.»

Tsəveɗ hay sulo
Luka 13.24

13 Yesu a gwaɗatay sa: «Fələkum
ta məgeɗ nakə hala bay aye. Hərwi
məgeɗ nakə zlabatam eye ada tsəveɗ
nakə a wur bo mede tə ɗəma bay
aye na, tsəveɗmede ha ndo a mədze.
Ndo neheye faya ta diye tə ɗəma aye
na, nəteye haladzay. 14 Ane tuk na,
məgeɗ nakə hala bay aye na, ma diye
ha ndo a sifa. Tsəveɗ mede tə ɗəma
na, a wur bo haladzay. Ndo neheye
faya ta diye tə ɗəma aye na, nəteye
haladzay bay.»

Dərizl i gərɗaf ta hohway ŋgay eye
hay

Luka 6.43-44
15 Yesu a gwaɗatay sa: «Gum met-

sehe ta ndo neheye tə gwaɗ nəteye
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom aye.
Ta deyeweye a walaŋ kurom andza
təɓaŋ hay. Azlakwa bay mə huɗ i
bo tay na, nəteye andza kəra i pesl
neheye tereŋgez eye haladzay aye.
16Ka sərumeye tay ha ka bo abəra na,
ta məsler tay nakə faya ta giye aye.
Ka slumeye faya maŋgəle hohway i
werepezl abəra kadərizl i gərɗaf i dak
ɗaw? Ada ka slumeye faya maŋgəle
hohway i gurov abəra ka dərizl i
gərɗaf i tsetsiv ɗaw? 17 Andza niye,
dərizl i gərɗaf nakə ŋgwalak eye na,
ma wiye hohway ŋgwalak eye hay.
Ane tuk na, dərizl i gərɗaf ɗəvats eye
na, ma wiye hohway ŋgwalak eye bay
dərmak. 18 Dərizl i gərɗaf ŋgwalak
eye na, ma wiye hohway i dərizl i
gərɗaf ɗəvats eye bay, ada dərizl i
gərɗaf ɗəvats eye na, ma wiye ho-
hway i dərizl i gərɗaf ŋgwalak eye
bay. 19 Dərizl i gərɗaf nakə ma wiye
hohway ŋgwalak eye bay aye na, ta
ɗəsiye na ada ta kutsiye ha a ako.
20Andza niye, ka sərumeye ha ka bo
abəra ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom

ta parasay eye na, ta məsler tay nakə
faya ta giye aye.»

Ɗaɗa na sər kurom ha bay
Luka 13.25-27

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum
ha, ndo neheye faya ta tsikeŋeye:
“BəyMaduweŋ, BəyMaduweŋ” tə ba-
zlam aye na, ta diye tebiye a Bəy i
Mbəlom bay. Mata de na, ndo ne-
heye faya ta giye wu nakə a say a
Bəba gaməmbəlom aye. 22Ahəl nakə
aza na deyeweye məgatay sariya a
ndo hay aye na, ndo hay haladzay
ta gweɗeŋeye: “Bəy Maduweŋ, Bəy
Maduweŋ, nəmaa ɗa ha bazlam i
Mbəlom ta məzele yak, nəmaa həhar
fakalaw abəra ka ndo hay ta məzele
yak, nəmaa ge masuwayaŋ hay hal-
adzay ta məzele yak bəɗaw?” 23 Yaw,
na tsikateye parakka: “Ɗaɗa na sər
kurom ha bay, nəkurom neheye ka
gawumməneseaye, dumabəraka təv
ga.”»

Gay hay sulo
Luka 6.47-49

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Andza niye,
kwaway kə tsəne bazlamneheye ada
ka rəhay ha gər na, neŋgeye a ndzəkit
bo ndo nakə a tsah, a ɗəzl gay ŋgay
ka pəlaɗ aye. 25 Yam a pa, mazaw
a rah a magayam, mətasl a vəzl ta
gədaŋ ada mazaw ta mətasl ti yaw ta
gədaŋ ka gay niye. Ane tuk na, ka
mbəzlbayhərwimədokeyemapaeye
lele ka pəlaɗ. 26Ane tuk na, kwa way
kə tsəne bazlam, ada ka rəhay ha gər
bay na, neŋgeye a ndzəkit bo ndo i
matərakahaŋ nakə a ɗəzl gay ŋgay ka
hewiyeŋ aye. 27 Yam a pa, mazaw
a rah a magayam, mətasl a vəzl ta
gədaŋada ti yawkagayniye ta gədaŋ.
Gay niye ambəzl hele hele.»

28Ahəl nakə Yesu a ndəv hamətsike
me ŋgay aye na, matətike ŋgay niye
a gatay hərɓaɓəkka a ndo neheye ka
təv ŋgay aye tebiye. 29Hərwi neŋgeye
na, a tsikatay andza i ndo neheye tə
dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala
eye bay, neŋgeye a tsik ta məzlaɓ i
Mbəlom.
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8
Yesu ambəl ha ndomadəgwaɗa eye
Markus 1.40-45; Luka 5.12-16

1 Ahəl nakə Yesu a mbəzlaw abəra
mə mahəmba aye na, ndo hay hal-
adzay təpaybəzay. 2Ahəl nakə faya ta
diye na, ndo wuray madəgwaɗa eye
a həndzəɗ naha ka təv ŋgay, a dəkway
gurmets a huvo, a gwaɗay: «Ŋgalaka,
taɗə kə saka na, ka sliye faya matəre
ga ha tsəɗaŋŋa.»

3 Yesu a nduɗa ha həlay ŋgay, a
lamay. Tsa na, a gwaɗay: «A seŋ
na, təra tsəɗaŋŋa!» Kwayaŋŋa ndo
madəgwaɗa eye niye a təra tsəɗaŋŋa.
4 Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Tsəne
lele: Kâ tsik wu nakay a ndəray bay.
Ane tuk na, do ta bəzay ha bo a
ndo məvəlaway wu a Mbəlom ada
vəl wu nakə Musa a tsik aye hərwi
məɗatay ha a ndo hay tebiye na, ka
təra tsəɗaŋŋa.»

Yesu a mbəl ha ndo i məsler i bag-
war i sidzew i Roma

Luka 7.1-10
5 Yesu a ndisl a Kafernahum. Bag-

war i sidzew i Roma hay a həndzəɗ
naha ka təv ŋgay, a tsətsah faya
madzəne, 6agwaɗay: «BəyMaduweŋ,
ndo i məsler ga mahəna eyemətagay.
Neŋgeye ɗəvats eye, ka təra, a wur
faya haladzay.»

7Yesuambəɗay faya, a gwaɗay: «Na
diye nambəliye ha.»

8 Bagwar i sidzew niye a gwaɗay:
«Bəy Maduweŋ, neŋ na sla ɗa nəkar
kâ ye a gay ga bay. Ane tuk na, ka
tsik bazlam yak nəte na, ndo i məsler
ga ma mbəliye. 9 Neŋ na, faya na
rəhay ha gər a bagwar ga ada sidzew
ga hay ta rəheŋ ha gər dərmak. Na
gwaɗay a ndo nəte mə walaŋ tay
“Do!” na, ma diye. Na gwaɗay a ndo
neŋgeɗ “Dara!” na, ma deyeweye. Na
gwaɗay a beke ga “Ge nakay!” na,ma
giye.»

10Yesu a tsəne bazlam ŋgay neheye
na, a yay a gər haladzay, a gwaɗatay
a ndo neheye faya ta pay bəzay aye:

«Neŋ faya na tsikakumeye, sərum ha,
ɗaɗa na ndzay a gər a ndo ta mədzal
gər eye haladzay andza nakay ma
slala i Israyel haybay. 11Sərumhana,
ndo hay haladzay ta deyeweye abəra
mə bəzay i mbəlom ada abəra ma
məgəma, ta ndiye ka bo wu mənday
ta Abraham, ta Izak ada ta Zakob ma
Bəy iMbəlom. 12Ane tuk na, ndo neh-
eye haɓe ta diye a Bəy i Mbəlom aye
na, ta kutsiye tay ha abəra, a ləvoŋ.
Mə ɗəma na, ta tuwiye tə mahəpəɗe
zler eye.*»

13 Tsa na, Yesu a gwaɗay a bagwar
i sidzew niye: «Dowu yak a mətagay.
Hərwi wu nakə ka dzala ha aye na,
ma giye bo.» A həlay niye, kwayaŋŋa
ndo i məsler i sidzew niye ambəl.

Yesu a mbəl ha mese i Piyer ada tə
siye i ndo i ɗəvats hay

Markus 1.29-34; Luka 4.38-41
14Ma dəba eye na, Yesu a ye a gay

i Piyer. A ye naha a ndzay a gər a
mese i Piyer ŋgwas eye mahəna eye,
maraɓaraɓ a gay. 15 Yesu a ye ka təv
ŋgay, a ye naha a lamay həlay. Tsa na,
maraɓaraɓ a ndala faya abəra, a lətse,
a gaymbəlok a Yesu.

16Huwa a ge na, tə həlaw ndo neh-
eye fakalaw mə bo tay aye a Yesu. A
həhar fataya abəra fakalaw niye hay
tə bazlam ŋgay. A mbəl tay ha ndo i
ɗəvats hay tebiye dərmak. 17 Andza
niye, Yesu a ge na, wu nakə Ezay ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik ahəl
niye, a gwaɗ:
«Kə zla fakwaya abəra bəle kway,

ada kə zla fakwaya abəra ɗəvats
kway hay.†»

Ndo neheye a satay məpay bəzay a
Yesu aye

Luka 9.57-62
18 Yesu a zəba faya ndo hay hal-

adzay ka təv ŋgay na, a gwaɗatay a
gawla ŋgay hay: «Takwa kame i dəlov,
a diye neŋgeɗ.»

* 8:12 Bazlam nakay a say məgweɗe na, andza nakay: Ndo neheye ta ndziye ma bəra aye na, ɗərev
ma ndalateye, ada ta giye sələk hərwi ta ŋgateye a məndze ŋgwalak eye i dzam i Mbəlom hay. † 8:17
Ezay 53.4.
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19 Tə həl bo, ta diye na, ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye a həndzəɗ naha ka təv ŋgay,
a gwaɗay: «Miter, kwa a ŋgay ka diye
na, na pakeye bəzay.»

20 Yesu a mbəɗay faya: «Mezerew
hay na, bəɗ tay andaya hərwiməhəne
mə ɗəma, ɗiyeŋ hay dərmak gay tay
andaya. Ane tuk na, neŋWawa i Ndo
na, təv ga andaya nakə na həniye mə
ɗəma hərwi mazəzukwe bo aye bay.»

21Ndo nəteməwalaŋ i gawla i Yesu
hay a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, vəleŋ
tsəveɗ nâ ye, nâ la na bəba ga təday.»

22 Yesu a mbəɗay faya: «Peŋ bəzay,
gər hamədahaŋ hay tâ la bo tay.»

Yesu a gayme amətasl
Markus 4.35-41; Luka 8.22-25

23 Yesu a tsal a kwalalaŋ i yam na,
gawla ŋgay hay tə pay bəzay. 24 Ahəl
nakə faya ta diye, tə husa a wuzlah i
dəlov aye na, kwayaŋŋa mətasl bag-
war eye a ge haladzay. Yam a tsal ka
bo ɗaŋgwala haladzay. Kə sər mede
ha kwalalaŋ i yam a huɗ i yam. Ane
tuk na, Yesu na, neŋgeyemandzahəra
eye.

25Gawla ŋgay hay ta həndzəɗ naha
ka təv ŋgay, ta pəɗeke ha, tə gwaɗay:
«Bəy Maduweŋ, təma may ha tey?
Nəkway faya ka dzakweye.»

26 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Ka
dzədzarum andza niye na, hərwi
mey? Nəkurom na, məpe mədzal gər
a kətsakum.»
A lətse, a gay me a mətasl ta yam.

Tsa na, tə ndza ɗeɗik. 27 A gatay
hərɓaɓəkka a ndohay tebiye, tə gwaɗ:
«Nakay na, ndo waray nakə mətasl ta
yam tə gəsayme aye na, way?»

Yesu a mbəl tay ha ndo hay sulo,
fakalawmə bo tay

Markus 5.1-20; Luka 8.26-39
28Ahəl nakə Yesu a ye a diye i dəlov

neŋgeɗ, ka dala i Gadara hay na, ndo
hay sulo təndohwawabəraməwalaŋ
i tsəvay hay. Ti yawmədzəgər tə Yesu.
Ndo neheye sulo eye fakalaw mə bo
tay aye, nəteye seweɗ eye hay hal-
adzay. Ndəray a sla mede ta tsəveɗ

eye niye bay. 29 Ta wuda, tə gwaɗ:
«A nəkar Wawa i Mbəlom, a saka ka
nəmay na, mey? Ka yaw məgamay
ɗəretsətseh na, həlay eye kə ndislew
zuk ɗaw?»

30 Ka təv eye niye dəreŋ tsəfa ta
nəteye na, madəras hay andaya ha-
ladzay faya ta ndiye wu mənday.
31 Fakalaw niye hay tə gay amboh
a Yesu, tə gwaɗay: «Taɗə a saka
mahəhere may na, slər may ha a bo i
madəras taɗay eheye.»

32 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Dum!»
Tsa na, tə yaw abəra mə bo i ndo
neheye sulo aye, ti ye tə fələkwa a
bo i madəras niye hay. Kwayaŋŋa
madəras niye hay tebiye tə mbəzlaw
abəra ma təv eye andaya sərpalahha,
tə kuts a dəlov tebiye, tə dze a ɗəma.

33 Ndo neheye faya ta tsəkuriye
madəras niye hay aye ta hway, ti ye a
wuzlahgəma. Ti ye naha ta təkəratay
wu nakə a ge bo aye ada wu nakə a
ge bo ta ndo neheye sulo aye. 34 Tsa
na, ndo neheye mə wuzlahgəma aye
ti yaw mata dzəgər tə Yesu. Ti yaw,
tə ŋgatay a Yesu na, tə gay amboh ha-
ladzay, tə gwaɗay: «Do abəra ka dala
may.»

9
Yesu ambəl ha ndomatəra eye
Markus 2.1-12; Luka 5.17-26

1 Ma dəba eye na, Yesu a tsal a
kwalalaŋ i yam, a tasaw abəra ma
dəlov niye, a ye a gəma ŋgay.* 2 Ndo
hay tə zlay naha ndo wuray matəra
eyemahənaeyeka sləlah. Yesua zəba
ka mədzal gər i ndo niye hay na, a
gwaɗayandoniyematəra eye: «Wawa
ga, ɗərev mâ ye fakaya abəra bay. Na
pəsaka hamezeleme yak hay.»

3 Siye i ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye tə dzala mə gər
tay, tə gwaɗ: «Ndo nakay na, kə tsalay
ka gər a Mbəlom.»

4 Yesu a səratay naha ka wu nakə
tə dzala mə gər tay aye, a gwaɗatay:
«Ka dzalum mədzal gər nakə ŋgwalak
eye bay aye na, hərwi mey? 5 Maa

* 9:1 Niye na, wuzlahgəma i Kafernahum. ZəbamaMarkus 2.1.
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da me məgweɗe: “Mezeleme yak kə
pəsa” na, waray, kəgəbay “Lətse, do”
na, maa da me mə ɗəma na, waray?
6A seŋ na, sərum ha neŋWawa i Ndo
na, gədaŋ ga andaya məpəsatay ha
mezelemeandohaykaməndzibəra.»
Tsa na, Yesu a gwaɗay a ndo niye
matəra eye: «Lətse, zla sləlah yak, do
amətagay.»

7 Ndo niye a lətse, a ye a mətagay.
8Ndo hay tə ŋgatay andza niye na, ta
dzədzar haladzay. Tə ɗəslay ha gər
a Mbəlom, tə gwaɗ: «Zambaɗakway a
Mbəlomhərwi kə vəlatay gədaŋ a ndo
hay haladzay.»

Yesu a zalay aMata
Markus 2.13-17; Luka 5.27-32

9 Yesu a lətse, a ye abəra ma təv
niye. Neŋgeye faya ma diye na, a
ŋgatay ndo wuray məzele ŋgay Mata,
mandza eye mə gay i matsekele
dzaŋgal. Yesu a gwaɗay: «Dara, peŋ
bəzay!» Mata a lətse a pay bəzay a
Yesu.

10 Ahəl nakə Yesu faya ta ndiye
wu mənday ta gawla ŋgay hay mə
gay i Mata aye na, siye i ndo mat-
sekele dzaŋgal hay ta ndo imezeleme
hay ti yaw faya tə ndiye ka bo wu
mənday dziye. 11 Farisa hay tə ŋgatay
andza niye na, ta tsətsah ka gawla i
Yesu hay, tə gwaɗatay: «Miter kurom
faya ta ndiye wu ka bo dziye ta ndo
matsekele dzaŋgal hay ada ta ndo i
mezeleme hay na, hərwi mey?»

12Yesua tsənebazlamtayniyena, a
gwaɗ: «Ndoneheyewurayagataybay
nəteye zayzay aye na, ta pəliye ndo
i sidem bay. Mata pəle ndo i sidem
na, ndo neheye ɗəvats eye hay aye.
13Dum, bazlamnakay a sayməgweɗe
mey na, tətikum. Mbəlom a gwaɗ:
“A seŋ na, gumay ŋgwalak a ndo bəna
gənaw neheye ka kəɗumeŋeye bay.†”
Na yaw məzalatay a ndo neheye tə
gwaɗay a gər tay nəteye ŋgwalak eye
hay aye bay, ane tuk na, məzalatay a
ndo i mezeleme hay ɗuh.»

Yesu a tsik ka daliyam
Markus 2.18-22; Luka 5.33-39

14Ma dəba eye na, gawla i Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam hay ti ye ka
təv i Yesu, ti ye naha, ta tsətsah faya,
tə gwaɗay: «Nəmay ta Farisa hay
na, nəmay faya nəmaa giye daliyam,
gawla yak hay tə ge daliyam təbey na,
hərwi mey?»

15 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Nəteye na, ta giye
daliyam bay, hərwi nəteye na, andza
mə magurlom i məzle dahəlay. Ahəl
nakə zal i dahəlay ka təv tay mba
aye na, ndo neheye mazala eye a
magurlom i məzle dahəlay aye na, ta
sliye faya mətuwe bay. Ane tuk na,
pat eye ma slaweye ta gəsiye fataya
abəra zal i dahəlay niye. Pat eye niye
na, ta giye daliyam tuk.

16 «Andza niye, ndəray ma nasiye
ha petekeɗ weɗeye mətepe ka pe-
tekeɗ guram eye bay. Hərwi ahəl
nakə ta bariye na aye na, petekeɗ
weɗeye ma ŋgərɗiye ha petekeɗ gu-
ram eye, petekeɗ guram eye ma
səkahiye maŋgureɗe ma ziye nakə
kurre aye. 17 Sa na, ndo ma mbəɗiye
guzom lelem eye a gwezem i həzlay
gurameyebayna, ka sərum təbəɗew?
Hərwi ta mbəɗa a ɗəma na, guzom
niye lelem eye kə kwasa na, həzlay
niye guram eye ma ndohwiye. Gu-
zom dərmak səktih ma mbəɗiye ka
dala ada gwezemma nasiye. Ane tuk
na, guzom lelem eye tambəɗiye na, a
gwezem i həzlay weɗeye dərmak.»

Yesu a mbəl ha dem i bəy ada ŋgwas
wuray ɗəvats eye

Markus 5.21-43; Luka 8.40-56
18 Ahəl nakə Yesu faya ma tsikat-

eye andza niye na, bəy wuray a yaw
ka təv i Yesu, a dəkway gurmets, a
gwaɗay: «Dem ga kəmət. Ane tuk na,
dara pa faya həlay yak, tsa na, ma
mbəliye.» 19Yesu a lətse ta gawla ŋgay
hay, tə pay bəzay a bəy niye.

20Ŋgwas wuray andaya ɗəvats eye,
bambaz a mbəɗawayaw abəra mə
huɗ. Ɗəvats niye kə ndza faya məve
kuro gər eye sulo. A həndzəɗ naha ka
Yesu ta dəba, a lamay a me i petekeɗ

† 9:13 Oze 6.6.
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ŋgay nets. 21 Andza niye, a dzala mə
gər ŋgay, a gwaɗ: «Na lamay a petekeɗ
ŋgay nets na, nambəliye.»

22 Tsa na, Yesu a mbəɗa me a dəba,
a ŋgatay, a gwaɗay: «Tete dem ga!
Mədzal gər yak kə mbəl kar ha.»
Kwayaŋŋa ŋgwas niye ambəl.

23 Yesu a ndisl a gay i bəy niye
tuk. A ye naha a ŋgatay a ndo məfe
fagam hay ta ndo hay haladzay faya
ta tuwiye. 24 Tsa na, a gwaɗatay:
«Dumabərakanaŋ! Demnakaykəmət
bay, neŋgeye mandzahəra eye.» Ane
tuk na, ndo hay tə tsəne andza niye
na, wuyi tə ŋgwasa faya.

25 Ta həharatay ahaya ndo hay
abəra na, Yesu a fələkwa a gay. A ye
naha a gəs dem niye mə həlay, dem
niye a lətse.

26 Labara eye a ɗa a zləmma gəma
niye tebiye.

Yesu ambəl tay ha guluf hay sulo
27 A həlay nakə Yesu faya ma diye

abəra ka təv niye na, guluf hay sulo tə
pay bəzay təmawude eye, tə gwaɗay:
«Yesu, Wawa i Davit, nəmaâ gaka mə
bo təbəɗew!»

28Yesu a ndisl a gay ŋgay, a fələkwa
a ɗəma na, guluf niye hay ta həndzəɗ
naha ka təv ŋgay. Yesu, a tsətsah fa-
taya, a gwaɗatay: «Ka dzalum na, na
sliye məmbəle kurom ha ɗaw?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ayaw,

BəyMaduweŋ.»
29 Yesu a lamay a ɗəre tay, a

gwaɗatay: «Mbəlom mâ vəlakum
andza nakə faya ka həbumeye ta
mədzal gər kurom nakə ka pum faya
aye.» 30Tsa na, ɗəre tay a həndək.
Yesu a gatay me, a gwaɗatay:

«Tsənum lele, ndəray mâ sər ha wu
nakay bay.» 31Ane tuk na, ti ye tə ɗa
ha labara i Yesuma gəmaniye tebiye.

Yesu a mbəl ha ndo wuray madəda
eye

32 A həlay nakə ndo neheye sulo,
ɗəre tay a həndək ti ye abəramə ɗəma
na, tə zlaw ndo wuray a Yesu. Ndo
niye madəda eye hərwi fakalaw mə

bo ŋgay. 33 Yesu a həhar faya abəra
məsəfəre niye ŋgwalak eye bay aye.
Tsa na, a tsik me wulaŋaŋa lele. A
gatay a ndo niye hay wadəŋ wadəŋ.
Tə gwaɗ: «Ɗaɗa ndo kə ŋgatay a slala
i wu nakay nəte ma Israyel bay!»

34 Ane tuk na, Farisa hay tə ŋgatay
andza niye na, tə gwaɗ: «Maa vəlay
gədaŋ ka mahəhere fakalaw hay na,
bəy i fakalaw hay!»

Ndo hay tə gaymə bo a Yesu
35 Yesu a həhalawa ma wu-

zlahgəma hay ta gəma hay. A
tətikawa tay a ndo hay mə gay
i maɗuwule me hay, a ɗawa ha
Labara Ŋgwalak eye i Bəy i Mbəlom,
a mbəlawa tay ha ndo i ɗəvats hay
tebiyeadandomatəraeyehay tebiye.
36 Yesu a zəba ka ndo neheye hal-
adzay aye na, tə gay mə bo haladzay,
hərwi mədzal gər tay makwasa eye
ada ta ge bəle. Nəteye andza təɓaŋ
neheye ndo mətsəkure tay andaya
bay aye. 37 A gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Wu mənday andaya haladzay
məpele ka dala. Ane tuk ndo məpele
na abəra ka dala na, nəteye haladzay
bay. 38 Hərwi niye, gumay amboh a
ndo i guvahmâ səkah ha ndo iməsler
hay hərwi məpele wu mənday abəra
ka dala.»

10
Ndo i maslaŋ i Yesu hay kuro gər

eye sulo
Markus 3.13-19; Luka 6.12-16

1 Yesu a zalatay a gawla ŋgay hay
kuro gər eye sulo. A vəlatay gədaŋ ka
mahəhere məsəfəre neheye ŋgwalak
eye bay aye abəra ka ndo hay, ada
məmbəle tay ha ndo i ɗəvats hay ta
ndo neheye matəra eye aye. 2Məzele
i ndo i maslaŋ ŋgay neheye kuro gər
eye sulo aye na, anaŋ: Təday Simoŋ
nakə tə zalay Piyer aye ta mala-
mar ŋgay Aŋdəre, Yakuba ta mala-
mar ŋgay Yuhana, nəteye sulo tay eye
wawa i Dzebede, 3 Filip ta Bartelemi,

* 10:4 Simoŋ neŋgeye ndo i Yahuda. Ahəl nakə ka təra gawla i Yesu zuk bay aye na, a ge vəram hərwi
dala ŋgay.
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Tomas ta Mata, neŋgeye ndo mat-
sekele dzaŋgal, Yakuba wawa i Alfe,
Tade, 4 Simoŋ ndoməge vəram hərwi
dala ŋgay*, Yudas Iskariyot ndoməge
ɗaf ka Yesu.

Yesu a slər ndo i maslaŋ ŋgay hay
kuro gər eye sulo

Markus 6.7-13; Luka 9.1-6
5 Yesu a slər ndo i maslaŋ ŋgay

neheye kuro gər eye sulo aye, a
tsikatay gər i bazlamhay, a gwaɗatay:
«Kâ yum a gay i ndo neheye nəteye
Yahuda bay aye bay, kâ fələkum
a gəma i Samari hay bay. 6 Dum
ɗuh na, ka təv i Israyel hay, hərwi
nəteye andza təɓaŋ madza eye
hay. 7 Ka deyumeye ka tsəveɗ na,
ɗumatay ha, gwaɗumatay: “Bəy i
Mbəlom ka həndzəɗaw mazlambar
tə nəkurom.” 8Mbəlum tay ha ndo i
ɗəvats hay, mbəlum tay ha mədahaŋ
hay, mbəlum tay ha ndo madəgwaɗa
eye hay, həharum fakalaw abəra
mə bo i ndo hay. Ka hutum gədaŋ
neheye na, kəriye, nəkurom dərmak
vəlumatay a ndo hay kəriye. 9 Ka
deyumeye na, kâ zlum gura bay,
kâ həlum suloy bay, kwa kwar i
suloy kâ həlum a gwezem kuromhay
bay. 10 Kâ zlum gwezem i mahəhele
kurom hay bay, kâ həlum petekeɗ
i məkelkabo kurom hay sulo sulo
bay, kâ həlum tahərak bay, kwa
sakwal kâ zlum bay. Andza niye ndo
məge məsler na, kutoŋ ma hutiye wu
mənday ŋgay.»

11 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka ndis-
lum awuzlah gay kəgəbay a gəmana,
pəlum ndo nakə neŋgeye maləva bo
eye ka matəme kurom aye. Ndzum
mə gay i ndo niye hus a pat nakə ka
deyumeye kurom abəra ma təv niye
aye. 12Ahəl nakə faya ka fələkumeye
a gay i ndona, gwaɗum: “Mbəlommâ
vəlakum zay!” 13 Taɗə ndo i gay niye
hay ta təma kurom na, məpəse me i
zay kurom ma ndziye fataya. Ane
tuk na, taɗə ta təma kurom bay na,
mumaahaya fatayaabəraməpəseme

i zay kurom. 14 Taɗə ka fələkum a
gay i ndo kəgəbay a wuzlah gay, ndo
neheyemə ɗəmaaye takərahmatəme
kuromkəgəbayməpe zləmkabazlam
kurom na, dum kurom abəra ma təv
niyeada tətəkumhabətekwewigəma
tay abəra ka sik kurom hay.† 15 Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Sərum ha pat
i sariya i Mbəlom na, sariya tay ma
diye me ma ziye i ndo i Sodom ta
Gomora.‡»

Ɗəretsətseh neheye ma deyeweye
kame aye

Markus 13.9-13; Luka 21.12-17
16 Yesu a gwaɗatay: «Anaŋ, na

sləriye kurom hay andza təɓaŋ hay a
walaŋ i ndo neheye andza kəra i pesl
hay aye. Tərum andza dədœ neheye
faya ta tsəpiye bo tay aye, ada ndzum
mənese mâ ge andaya fakuma bay
andza bodobodo. 17 Gum metsehe,
hərwi ndo hay ta diye kurom hay
kame i sariya, ta ndaɓiye kurom ta
mandalaɓa mə gay i maɗuwule me
hay. 18 Ta diye kurom ha kame i
ndo mələve dala hay ada kame i bəy
hay hərwi ga, hərwi ada kâ slum faya
məte mbal ga ta deɗek kame tay ada
kame i ndo neheye Yahuda hay bay
aye. 19Ahəl nakə faya ta diye kurom
ha kame i sariya aye na, ɗərev mâ
ye fakuma abəra bay. Kâ gwaɗum:
“Nəmaa ta gwaɗiye kəkay? Nəmaa
tsikiye na, mey?” bay. A həlay niye,
Mbəlom ma vəlakumeye bazlam ne-
heye ka tsikumeye aye. 20Andza niye
mata tsikemena, nəkurombay. Mata
tsike me mə nəkurom na, Məsəfəre i
Bəba kuromMbəlom.»

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo hay
ta vəliye ha malamar tay hay ada
tâ kəɗ tay ha, bəba hay ta giye ta
wawa tay hay andza niye dərmak.
Wawa hay ta natay ɗəre a bəba tay
hay, ta kəɗiye tay ha. 22 Ndo hay
tebiye ta nakumeye ɗəre hərwi ga.
Ane tuk na, ndo nakə kə səmay naha
hus ka mandəve aye na, Mbəlom ma
təmiye ha. 23 Taɗə agəna ta sakum

† 10:14 Məge andza niye na, andzaməgweɗe ndo imaslaŋ i Yesu hay ta giyewuray hərwi ndo neheye
sa bay. ‡ 10:15 Gəma neheye sulo aye na, maraha eye ta mənese. ZəbaməMadazlay i wu hay 19.
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ɗəretsətseh ma gəma nakə nəkurom
mə ɗəma aye na, hwayum a gəma
neŋgeɗ. Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha, neŋ Wawa i Ndo na maw-
eye na, ka dzum ha gər mahəhele ma
gəma neheye ka dala i Israyel aye
tebiye zuk bay.»

24Yesu a gwaɗatay: «Ndo nakə faya
ma tətikiye wu aye na, ma ziye ndo
matətikay wu bay. Ndo i məsler ma
ziye ndo i gay ŋgay bay. 25 Taɗə ndo
nakə faya ta tətikiye wu aye ka təra
andza ndo matətikay wu ada ndo i
məsler ka təra andza ndo i gay ŋgay
na, niye na, ɗa. Taɗə ta zalay a ndo i
gay “Bedzabul”na, ta tsaɗateye a ndo
i ŋgay hayma ziye i ŋgay bəɗaw?»

Kâ dzədzarumay a ndo zezeŋ bay
Luka 12.2-9

26 «Hərwi niye, kâ dzədzarumatay
a ndo hay bay. Wu nakə tebiye
maŋgaha eye na, ta ɗiye ha, ada
wu nakə tə tsikawa ta məkal aye
na, ta ɗiye ha. 27 Wu nakə faya
na tsikakumeye ma ləvoŋ aye na,
masumay a mətsike parakka mə
dzaydzay ta həpat. Wu nakə ta
tsikakumeye ka zləm tə məsəsəkwe
ayena,wudumhakələrrakagər i gay.
28Kâ dzədzarumatay a ndo neheye ta
kəɗiye slo i bo kurom aye bay. Nəteye
na, ta sliye faya mədze ha məsəfəre
kurom bay. Dzədzarumay ɗuh a
Mbəlom nakə ma sliye mədze ha bo
kurom ta məsəfəre kurom eye dzay a
ako nakə ma mbatiye bay ka tor eye
aye. 29 Sisi hay sulo ta səkəmiye tə
dala nəte na, ka sərum təbəɗew? Ane
tuk na, kwa nəte mə walaŋ i ɗiyeŋ
hay ma dəɗiye bay, say kə yay a gər
a Bəba Mbəlom mâ dəɗ. 30 I kurom
na, kwa məkwets i gər kurom bəbay,
Mbəlomkəpasla na. 31Hərwi niye, kâ
dzədzarum bay, nəkurom ka zum tay
ha sisi niye hay.»

32Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ndow-
eye kə tsik parakka kame i ndo hay:
“Neŋ gawla i Yesu” na, neŋ dərmak
na tsikiyekame iBəbagaməmbəlom:
“Ndo nakay na, gawla ga.” 33 Ane
tuk na, taɗə ndoweye kə tsik kame i

ndohayneŋgeyegawlagabayna, neŋ
dərmak na tsikiye kame i Bəba ga mə
mbəlom: “Ndo nakay na, gawla ga
bay.”»

Yesu a zlaw zay bay, a zlaw vəram
Luka 12.51-53

34 «Kâ dzalum neŋ na yaw, nâ zlaw
zay ka məndzibəra na, kâ dzalum
bay. Na yaw na, na zlaw zay bay, na
zlaw na, maslalam ɗuh. 35 Na yaw
na, maŋgəne tay ha ka bo abəra ndo
hay. Wawa hasləka eye ta bəba ŋgay,
dem ta may ŋgay, ŋgwas ta may i zal
ŋgay, 36 ndo hay mə gay tay ta niye a
bo ɗəre.»

Gawla i Yesu tâ ləvaha bo taməvəle
məsəfəre tay andza i Yesu

Luka 14.26-27
37Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye ka

wuɗa bəba ŋgay ta may ŋgay ka ze
neŋ na, neŋgeye ma sliye məndze ka
təv ga bay. Ndoweye ka wuɗa wawa
ŋgay hasləka eye tə demŋgay a ze neŋ
na, neŋgeye ma sliye məndze ka təv
ga bay. 38 Ndoweye kə zla mayako
mazləlmbaɗa eye kə peŋ bəzay bay
na, neŋgeye ma sliye məndze ka təv
ga bay. 39 Ndo nakə a say mətəme
haməsəfəre ŋgay aye na, ma dziye ha
ɗuh. Ane tuk na, ndo nakə ma dziye
haməsəfəre ŋgay hərwi ga aye na, ma
hutiye a ɗəma ɗuh.»

Taɗəndoweye ka təmagawla i Yesu
hay na, a təmaYesu

Markus 9.41; Luka 10.16
40Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ndow-

eye ka təma kurom na, ka təma na,
neŋ. Ada taɗə ndoweye ka təma ga
na, a təma ndo nakə a sləra ga ahaya
aye. 41Ndoweyeka təmandoməɗeha
bazlam iMbəlomhərwi nakə neŋgeye
ndoməɗehabazlamiMbəlomayena,
ma hutiye magogoy nakə ta vəleye a
ndo məɗe ha bazlam aye. Ndoweye
ka təma ndo nakə ŋgwalak eye kame
i Mbəlom aye hərwi nakə neŋgeye
ŋgwalak eye kame i Mbəlom aye na,
ma hutiye magogoy nakə ta vəleye a
ndo nakə ŋgwalak eye kame i Mbəlom
aye. 42 Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, taɗə ndoweye kə vəlay
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yam gəsiyem nəte matasla eye a ndo
nakə makətsa eye mə walaŋ i gawla
ga hay hərwi nakə neŋgeye gawla ga
aye na, magogoy ŋgayma dziye bay.»

11
1 Yesu a ndəv ha bazlam ŋgay neh-

eye a tsikatay a gawla ŋgay hay kuro
gər eye sulo aye na, a həl bo abəra
ka təv niye a ye mata tətikatay a ndo
hay ada məɗatay ha ma wuzlah gay
neheye ka dala niye aye.

Yesu ta Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam

Luka 7.18-23
2Ahəl niye na, Yuhana madzəhuɓe

ndo a yam neŋgeye ma daŋgay. A
tsəne ndo hay faya ta tsikiye ka
Kəriste ada ka məsler ŋgay nakə faya
ma giye aye. Tsa na, a slər siye
i ŋgal mə walaŋ i gawla ŋgay hay,
3 hərwi matsətsehe ka Yesu: «Nəkar
na, Kəriste nakə ma deyeweye aye
ɗaw? Kəgəbay nəmaâ həba ndo
mekeleŋ ɗaw?» Ti ye ta tsətsah ka
Yesu andza niye.

4 Yesu a mbəɗatay faya: «Dum
təkərumay a Yuhana wu nakə ka
tsənum aye ada wu nakə ka ŋgatumay
aye. 5 Gwaɗumay na, guluf hay tə
ŋgatay a ɗəre, ndo matəra eye hay
ti ye lele, ndo madəgwaɗa eye ta
mbəl suwuɗ suwuɗ, mandək hay tə
tsəne zləm, mədahaŋ hay ta lətsew a
sifa, ndo i mətawak ta tsəne Labara
Ŋgwalak eye. 6Məŋgwese ka gər i ndo
nakə kə gər ha mədzele gər abəra ka
neŋ bay aye!»

Yesu a tsik ka Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam

Luka 7.24-35
7 Gawla i Yuhana niye hay ti ye

abəra mə ɗəma na, Yesu a dazlay
mətsikatay a ndo neheye ka təv ŋgay
aye ka Yuhana. A gwaɗatay: «Ka yum
a kəsaf mata zəbaw na, ka mey? Ka
zəbumaw ka guzer nakə mətasl faya
ma ɓəliye ha aye ɗaw? Aʼay andza
niye bay. 8Ada ka yum, ka zəbumaw
na, ka mey? Ka zəbumaw na, ka

ndo malambaɗa bo eye tə petekeɗ
lele eye ɗaw? Tsukuɗu kəkay? Ane
tuk na, ndo neheye tə petekeɗ ka bo
lele aye na, nəteye mandza eye mə
gay i bəy bagwar eye hay. 9 Ka yum
mata zəbaw na, ka wuye mey? Ka
zəbumaw na, ka ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom ɗaw? Ayaw, neŋgeye
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ada
neŋ faya na gwaɗakumeye, neŋgeye
a ze ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom.
10 Yuhana na, ndo nakə tə watsa a
Ɗerewel aye, Mbəlom a gwaɗ: “Neŋ
na sləriye naha ndo məɗe ha bazlam
ga kame yak. Ma lambaɗakeye na
tsəveɗ.*”

11 «Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, mə walaŋ i ndo zezeŋ
hay tebiye ndo nakə a ze Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam aye na,
andaya bay. Ane tuk na, ndo nakə
neŋgeye tsekweŋmakətsa eyemaBəy
iMbəlom aye na, a ze Yuhana. 12Kwa
ahəl nakə Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam a tsikawa bazlam i Mbəlom a
ndo hay aye hus anəke na, ndo məne
ɗəre i Mbəlom hay faya ta giye vəram
ta Bəy i Mbəlom ada tə dzawa faya
bo matsəpe na. 13Ɗerewel i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay tə ɗerewel
i Musa ta ɗa ha Bəy i Mbəlom hus
a həlay i Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam. 14 Taɗə a sakum mədzal ha na,
Yuhana neŋgeye Eliya tə watsa faya
məƊerewel i Mbəlom, tə ɗa ha tə gwaɗ
ma deyeweye.† 15 Ndo nakə zləm
andaya fayamətsəneayena,mâ tsəne
lele!»

16Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo neheye
bəgomayena, nandzəkitiye tayhabo
na, təway? Tandzəkit bo na, tawawa
neheye mandza eye ka pəlaɗ nakə
ndo hay tə hayawa faya gər aye, siye
hay faya ta wudatay naha a siye hay.
Tə gwaɗatay: 17 “Nəmaa fakum naha
fagam i məhetse, ka hatsum bay,
nəmaagakumnahadəmes imədahaŋ
na, ka tuwum bay.” 18 Andza niye
Yuhanamadzəhuɓendo a yamayaw,
kəndawumənday, kə sawuməse bay
na, tə gwaɗ: “Neŋgeye na, məsəfəre

* 11:10 Malasi 3.1; Madayaw abəra ma Ezipt 23.20. † 11:14 Malasi 3.23-24.
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nakə ŋgwalak eye bay ayemə bo ŋgay.”
19 Neŋ Wawa i Ndo, na yaw, na nda
wu mənday ada na sa wu məse na,
tə gwaɗ: “Zəbum faya, ndo nakay i
ŋgay a dzala na, ka wu mənday ada
ka məse guzom. Neŋgeye na, dzam
i ndo matsekele dzaŋgal hay ta ndo i
mezeleme hay.” Ane tuk na, Metsehe
i Mbəlom ma bəziye na, ta məsler
neheyema giye aye.»

Gəmaneheye takərahmədzalhaka
Yesu aye

Luka 10.13-15,21-22
20Ma dəba eye na, Yesu a pa bo ka

məmatay ha mənese a gəma neheye
a ge mə ɗəma masuwayaŋ haladzay
aye, ane tuk na, ndo i gəma niye
hay ta mbəɗa ha mede tay bay. A
gwaɗ: 21 «A nəkurom ndo i gəma i
Koraziŋhay, tuwumbokurom, hərwi
ɗəretsətsehka gər kurom! Anəkurom
ndo i gəma i Betesayda hay, tuwum
bo kurom hərwi ɗəretsətseh ka gər
kurom. Hərwi taɗə masuwayaŋ ne-
heye na ge mə gay kurom aye nâ ge
ma gəma i Tir ta gəma i Sidoŋ na, atay
na, ndo i gəma niye hay ta dzaliye
bo tay ta tuwiye, ta pa ka bo taɓay
manasa eye ada ta kutsiye bətekwew
maləməts a gər hərwi məɗe ha na, ta
gər ha mezeleme tay. 22 Hərwi niye
neŋ faya na gwaɗakumeye: Pat nakə
Mbəlom ma gateye sariya a ndo hay
aye na, sariya kuromma diyemema
ziye i ndo i gəma i Tir ta Sidoŋ.

23 «Nəkurom ndo i gəma i Kafer-
nahum hay, ka dzalum nəkurom
na, Mbəlom ma ta həliye kurom a
mbəlom wal ɗaw? Aʼay! Nəkurom
ɗuh na, Mbəlom ma ta mbəzliye
kuromhana, a təvməndze imədahaŋ
hay. Hərwimasuwayaŋneheye na ge
ma gəma kurom aye tâ ge ma gəma i
Sodom na, haɓe atay gəma nakay ma
giye andaya bəgom. 24 Andza niye,
neŋ faya na gwaɗakumeye, pat nakə
Mbəlom ma gateye sariya a ndo hay
aye na, sariya kuromma diyemema
ziye i ndo i gəma i Sodom‡ hay.»

25 Ma məndze tsekweŋ na, Yesu a
gwaɗ: «A nəkar Bəba Mbəlom, ndo
mələve magərmbəlom ta dala. Na
gaka sɨsœhərwinəkarka ɗatayhawu
nakəmaŋgaha eye a ndo neheye tə sər
wuray bay aye. Ada ka ŋgaha abəra
ka ndo i ndaraw hay ta ndo neheye
nəteye tə sər wu aye. 26 Ayaw, Bəba
Mbəlom, a yaka a gər a nəkar hərwi
mâ ge bo andza niye.»

27Agwaɗatay: «Bəbagakəvəleŋwu
hay tebiye. Ndəray a sər wawa bay,
maa sər na, Bəba. Ndəray a sər Bəba
bay, maa sər na, neŋ wawa ŋgay ada
maa sər nandoneheye a seŋməɗatay
ha aye.»

28Yesu a gwaɗatay sa: «A nəkurom
neheye faya ka zlumeye wu mamba
eye ada nəkurom madagər eye, du-
mara ka təv ga, neŋ na vəlakumeye
mazəzukwe bo. 29 Rəhumeŋ ha gər,
na tətikakumeye wu lele eye, hərwi
neŋ ndo səkeffe eye, na gakumeye
ɗəretsətseh bay.§ Ta deɗek ka hutum-
eye mazəzukwe bo. 30 Wu nakə na
piye fakuma aye na, a wur bo məzle
bay, wu nakə na vəlakumeye, ka
zlumeye na, a mba bay.»

12
Maa ləvay gər a pat i mazəzukw bo

na, Yesu
Markus 2.23-28; Luka 6.1-5

1 Pat i mazəzukw bo na, Yesu ta
gawla ŋgay hay ti ye ta guvah wuray.
Ma guvah eye niye tə ge a ɗəma na,
wuye andaya tə zalay bəle. Ahəl nakə
faya ta diye na, may a wur ka gawla
i Yesu hay, tə pa bo ka məhəɓe wu
niye tə nda. 2 Farisa hay tə ŋgatatay
na, tə gwaɗay a Yesu: «Zəba, gawla
yak hay ta giye wu nakə bazlam i
Mbəlommapala eye a ge faya me pat
i mazəzukw bo aye na, hərwi mey?»

3 Yesu a mbəɗatay faya: «Ɗaɗa ka
dzaŋgum wu nakə Davit a ge aye
təbəɗew?* May a wur faya ta ndo
ŋgay hay. 4Tsa na, a fələkwa amadza-
wadzawa iməɗəslay ha gər aMbəlom

‡ 11:24 Zəba ma Mata 10.15. § 11:29 Yesu a tsik kanaŋ ka pendzeŋ i məndze mekeleŋ eye. Faya
ma təriye tay ndo hay beke hay bay. * 12:3 Zəbama 1 Samuyel 21.2-7.
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ta ndo ŋgay hay. A ye naha, a zla
makwala nakə tə vəlay aMbəlom aye,
a nda. A vəlatay a ndo ŋgay hay
dərmak, tə nda. Bazlam i Mbəlom
mapala eye a vəl tsəveɗ kamənde na,
a ndo məvəlay wu a Mbəlom ɗekɗek
bəɗaw?

5 «Kəgəbay ka dzaŋgum wu nakay
mə ɗerewel i Musa bəɗaw? Pat i
mazəzukw bo na, ndo məvəlay wu
a Mbəlom mə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom ta rəhay ha gər a pat i
mazəzukw bo bay, ta ge məsler. Ane
tuk na, ta ge mənese bay.† 6Neŋ faya
na gwaɗakumeye, wu nakə a ze gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom aye na,
andaya kanaŋ.

7 «Tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom na,
Mbəlom a gwaɗ: “A seŋ na, gumay
ŋgwalak a ndo bəna, gənawneheye ka
kəɗumeŋeye bay.‡” Taɗə ka tsənum
wu nakay na, ndo neheye ta ge wu-
ray bay aye na, kâ gəsum tay ha
bay. 8 Hərwi maa ləvay gər a pat i
mazəzukw bo na, NeŋWawa i Ndo.»

Yesu a mbəl ha ndo wuray maməta
həlay eye

Markus 3.1-6; Luka 6.6-11
9Yesu a ye abəra ka təv niye, a ye a

gay i maɗuwule me. 10Mə ɗəma na,
ndoweye andaya həlay ŋgay maməta
eye. A satay a ndo hay məmay ha
mənese a Yesu, ta tsətsah faya tə
gwaɗay: «Tsəveɗ andayaməmbəle ha
ndo pat i mazəzukw bo ɗaw?»

11 Yesu a mbəɗatay faya: «Taɗə ndo
nəte mə walaŋ kurom təɓaŋ ŋgay an-
daya nəte, təɓaŋ ŋgay niye a dəɗ a
bəɗiyem pat i mazəzukw bo na, ma
zla ahaya abəra mə ɗəma bəɗaw?
12Kə ge andza niye na, ndo zezeŋ a ze
təɓaŋ bəɗaw? Bazlam kway mapala
eye kə vəl tsəveɗ ka məge ŋgwalak a
ndo pat i mazəzukw bo!»

13Tsana, Yesu a gwaɗay andoniye:
«Nduɗa ha həlay yak!» Ndo niye a
nduɗa ha həlay ŋgay. Tsa na, a mbəl
lele andza həlay neŋgeɗ.

14 Sototo, Farisa hay ti yaw abəra
mə gay, ti ye tə haya gər. Tə ma ha

ka bo bazlam, ta hutiye tsəveɗ ka
məkəɗe Yesu na, kəkay.

Yesu neŋgeye ndo i məsler nakə
Mbəlom a zla aye

15 Ahəl nakə Yesu a sər ha Farisa
hay faya tapəliye tsəveɗkaməkəɗena
na, a ye abəra ka təv niye. Ndo hay
haladzay tə pay bəzay, a mbəl tay ha
ndo i ɗəvats hay tebiye. 16 Tsa na, a
gatay me, a gwaɗatay: «Neŋ way na,
kâ tsikumay a ndəray bay.» 17 A ge
andza niye na, hərwi ada wu neheye
Ezay ndoməɗe ha bazlam iMbəlom a
tsik aye tâ ge bo:

18Mbəlom a gwaɗ:
«Ndo i məsler ga nakə na zla aye na,

anaŋ,
na wuɗa na haladzay,
məŋgwese ga tebiye ka gər ŋgay.

Na sləriye naha Məsəfəre ga ka
neŋgeye,

ma ɗatay ha deɗek ga a ndo hay
tebiye.

19Ta təriye ta ndəray bay,
mawudiye wuray bay,

ndəray ma tsəniye faya abəra
mabəbəle wuray ka mazlazlaŋ
i tsəveɗ bay.

20Guzer nakəmahədzaka eye na, ma
həɓiye ha bay,

Ako nakə ndœzœzœ ka lalam
faya ma mbatiye na, ma
ndəvay həlay ma mbatiye ha
bay,

Ma giye andza niye hus ka
vəlatayməŋgweseandoneheye
deɗek eye hay aye.

21Ndo hay tebiye ta piye mədzal gər
tay na, ka neŋgeye.§»

Yesu a həhar fakalaw abəramə bo i
ndowuray

Markus 3.20-30; Luka 11.14-23
22 Tə zlayaw ndo wuray guluf eye

ada a sər mətsike me bay hərwi
fakalaw mə bo ŋgay. Yesu a mbəl
ha. Tsa na, ndo niye a tsik me lele
ada a ŋgatay a ɗəre lele. 23 A gatay a
ndo hay hərɓaɓəkka, nəteye tebiye, tə
gwaɗ: «Ndo nakay ma giye na, Wawa
i Davit!»

† 12:5 Məpesle 28.9-10. ‡ 12:7 Oze 6.6, matsika eyemaMata 9.13. § 12:21 Ezay 42.1-4.
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24 Farisa hay tə ŋgatay a wu nakə
a ge bo aye na, tə gwaɗ: «Maa vəlay
gədaŋ ka mahəhere fakalaw hay na,
Bedzabul* bəy i fakalaw hay!»

25 Ane tuk na, Yesu a səratay naha
ka wu nakə tə dzala aye, a gwaɗatay:
«Taɗə ndo i gəma hay ta ŋgəna, faya
ta giye vəram mə walaŋ tay na,
gəma niye ma dziye. Taɗə ndo i
wuzlahgəma hay kəgəbay ndo hay
ma bəɗgay tay faya ta kəɗiye bo na,
wuzlahgəma niye kəgəbay bəɗgay
niye ma ndziye huya bay. 26 Taɗə
Fakalaw tə Fakalaw ta həhariye bo
tay, ma giye magazləga ka bo ŋgay
eye, ada bəy ŋgay ma ndziye huya
na, ma kəkay? 27 Ka gwaɗum maa
vəleŋ gədaŋ ka mahəhere fakalaw
na, Bedzabul. Ane tuk na, a dzam
kurom hay na, maa vəlatay gədaŋ
ka mahəhere fakalaw hay na, way?
Andza niye, dzam kurom hay faya
ta ɗiye ha na, deɗek andaya mə
nəkurom bay. 28 Maa vəleŋ gədaŋ
a neŋ ka mahəhere fakalaw na,
Məsəfəre i Mbəlom. Andza məgweɗe
na, Bəy i Mbəlom ɓa ki yaw tsɨy hus
ka təv kurom.

29«Ndəraymasliyeməfələkweagay
i ndo i gədaŋ məhəla ahaya wu ŋgay
bay. Ma ta sliye faya məfələkwe na,
ma lahiye mədzewe na təday. Kə
dzawa na tuk na, ma sliye faya mede
a gay, mahəla ahaya wu ŋgay hay
tuk.»

30 A gwaɗatay sa: «Ndo nakə
neŋgeye tə neŋ bay aye na, neŋgeye
ndo i vəram ga. Ndo nakə ka dzəna
ga ka məhayatay gər a ndo ga hay
bay aye na, ma həhariye tay ha
kweye kweye. 31 Hərwi niye, neŋ
faya na tsikakumeye: Taɗəndo zezeŋ
kə ge mezeleme kwa waray tebiye,
kəgəbay kə tsalay ka gər a Mbəlom
na, Mbəlom ma pəsay ha mezeleme
ŋgay. Ane tuk na, ndoweye kə tsalay
ka gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na,
Mbəlomma pəsay ha mezeleme ŋgay
bay. 32 Taɗə ndoweye kə tsik wu
nakə ŋgwalak eye bay aye ka neŋ

Wawa i Ndo na, Mbəlom ma pəsay
ha mezeleme ŋgay. Ane tuk na, taɗə
kə tsik wu nakə ŋgwalak eye bay aye
kaMəsəfəreTsəɗaŋŋaeyena,Mbəlom
mapəsay hamezeleme ŋgay bay, kwa
anəke, kwa ka məndzibəra nakə ma
deyeweye kame aye.

Dərizl i gərɗaf ta hohway ŋgay eye
hay

Luka 6.43-45
33 «Kə ge dərizl i gərɗaf ŋgwalak eye

na, hohway ŋgay hay ŋgwalak eye.
Kə ge dərizl i gərɗaf eye ŋgwalak eye
bay na, hohway ŋgay hay ŋgwalak eye
bay. Andza niye ta səriye ha dərizl
i gərɗaf nakay ŋgwalak eye na, abəra
ka hohway ŋgay hay. 34 A nəkurom
wawa i palas neheye! Nəkurom
ŋgwalak eye hay bay. Ada ka slum-
eye faya mətsike wu neheye ŋgwalak
eye hay na, ma kəkay? Hərwi kwa
way a ndohwa ahaya na, wu nakə
maraha eyemə ɗərevŋgay aye. 35Ndo
nakə ŋgwalak eye na, ma giye wu
ŋgwalak eye hay hərwi mə ɗərev ŋgay
na, wu neheye ŋgwalak eye dərmak.
Ndo nakə seweɗ eye na, ma giye
wu neheye seweɗ eye hərwi ɗərev
ŋgaymaraha eye təwuneheye seweɗ
eye. 36 Neŋ faya na tsikakumeye:
Pat nakə Mbəlom ma gateye sariya
a ndo hay aye na, bazlam neheye
mətsike kəriye kəriye kwa way ma
mbəɗay fayaa gərŋgay. 37Andzaniye,
Mbəlom ma gwaɗiye ka ge mənese
bay kəgəbay ka ge mənese ka bazlam
neheye ka tsik aye.»

Ndo hay ta tsətsah masuwayaŋ ka
Yesu

Markus 8.11-12; Luka 11.29-32
38 Ndo mədzaŋgawa bazlam i

Mbəlom mapala eye ta Farisa hay, tə
gwaɗay a Yesu: «Miter, a samay na,
gamaymasuwayaŋ.»

39 Yesu a mbəɗatay faya: «Ndo
neheye a həlay nakay na, nəteye
seweɗ eye hay, nəteye ta mbəɗay
dəba a Mbəlom, faya ta tsətsahiye
masuwayaŋ. Ane tuk na, ma dəba
i masuwayaŋ i Zonas ndo məɗe ha

* 12:24 Bedzabul na, məzele mekeleŋ eye i Fakalaw.
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bazlam i Mbəlom nakə tə ŋgatay aye
na, ta ŋgateye a masuwayaŋ mekeleŋ
eye bay. 40Hərwi, Zonas kə ndza pat
eye mahkar ada həvaɗ eye mahkar
ma kutes i kəlef bagwar eye. Andza
niye dərmak neŋ Wawa i Ndo na
ndziye pat eyemahkar adahəvaɗ eye
mahkar ma tsəvay. 41Ahəl nakə ndo i
Ninivehay tə tsəne labaranakəZonas
a tsikatay aye na, ta mbəɗa ha mede
tay.† Ndo andaya kanaŋ bəgom a ze
Zonas. Hərwi niye, ahəl nakəMbəlom
ma gateye sariya a ndo hay aye na,
ndo i gəma i Ninive ta deyeweye ta
lətsiye kame i ndo neheye bəgom aye
ta matay hamənese.

42 «Ŋgwas wuray andaya, neŋgeye
bəy bagwar eye, a yaw abərama diye
i tsakay. A yaw mətsəne bazlam i
Salomoŋ neheye maraha eye ta met-
sehe aye.‡ Ndo andaya kanaŋ a ze
ha Salomoŋ. Hərwi niye, ahəl nakə
Mbəlom ma gateye sariya a ndo hay
aye na, ŋgwas nakay bəy bagwar eye
ma deyeweye abəra ma diye i tsakay,
ma lətsiye kame i ndo neheye ma
matay hamənese aye.»

Məmaw iməsəfəre nakə lele bay aye
Luka 11.24-26

43«Fakalaw ki yawabəraməbo i ndo
na, ma diye ma dzədziye mə kəsaf,
ma pəliye təv mazəzukw bo. Kə huta
bay na, 44magwaɗeye a gər ŋgay: “Na
mbəɗiye gər a gay ga nakə na yaw
abəra mə ɗəma aye.” Ma mbəɗiye
gər, kə ye naha kə ŋgatay a gay wu-
ray mə ɗəma bay, mafaɗa eye lele
ada malambaɗa eye. 45 Tsa na, ma
diye ma həlaweye siye i məsəfəre ne-
heye seweɗ eye hay wene wene ta
ze neŋgeye aye tasəla. Ta fələkwiye a
gay, ta ndziye mə ɗəma. Ka mandəve
eye na, wu niyemamiye ka ndo niye
ma ziye nakə kurre aye. Ma giye bo
ta ndo neheye ŋgwalak eye bay bəgom
aye na, andza niye.»

May i Yesu ta malamar ŋgay deɗek
eye hay

Markus 3.31-35; Luka 8.19-21

46 Ahəl nakə Yesu faya ma tsikat-
eye me a ndo hay aye, may ŋgay ta
malamar ŋgay hay ti ye naha. Tə
lətse ma bəra, ta pəla tsəveɗmətsikay
me a Yesu. 47 Ndo nəte a ye ka təv
i Yesu, a gwaɗay: «Zəba, may yak ta
malamar yak hay nəteye ma bəra, a
sataymətsikakame.»

48 Yesu a mbəɗatay faya: «May ga
na, way? Malamar ga hay na, way
hay?» 49 Tsa na, a zəkwa həlay ka
gawla ŋgay hay, a gwaɗ: «May ga
ta malamar ga hay na, nəteye anaŋ.
50Hərwi taɗə ndoweye kə ge wu nakə
a say a Bəba ga mə mbəlom na aye,
neŋgeyemalamar ga, adamay ga.»

13
Dzeke i ndomasləge
Markus 4.1-9; Luka 8.4-8

1Pat eye niye na, Yesu a yaw abəra
mə gay, a ye a ndza ka me i dəlov.
2Ndo hay haladzay tə haya gər ka təv
ŋgay. Hərwi niye a tsal a kwalalaŋ
i yam wuray ka gər i yam a ndza a
ɗəma. Ndo hay tebiye tə ndza kame i
dəlov. 3Yesu a tətikatay wu haladzay
a ndo niye hay ta dzeke.
A gwaɗatay: «Ndo wuray a ndo-

hwaw abəra mə gay. A həl hulfe, a
ye ha a pesl mata sləge. 4 A ye naha
na, a dazlay a masləge. Ahəl nakə
faya ma kutsiye hulfe* ŋgay a guvah
aye na, siye hay tə kuts ka tsakay i
tsəveɗ. Ɗiyeŋ hay ti yaw, tə pala na
tebiye. 5 Hulfe mekeleŋ eye a dəɗ
ka sik i pəlaɗ, təv nakə bətekwew an-
daya faya haladzay bay aye. Hulfe
niye hay tə ndzohwaw bəse tsa. Tə
ndzohwaw bəse na, hərwi bətekwew
andaya ka sik i pəlaɗ niye bay. 6Ane
tuk na, pat a tsaraw, a zla faya abəra
ŋgulakna, a fəka tay ha hulfe niye hay
tə ndzohwaw aye. Tə kula heryew
heryewhərwi ta huta bəɗməpe zləlay
haladzay bay. 7 Neŋgeɗ a dəɗ a gay i
dak. Dak niye hay tə gəl. Tsa na, dak
niye hay tə ŋgəɗətsa na hulfe niye a
ndzohwaw aye, kwa hulfe niye hay

† 12:41 Zonas 1-4. ‡ 12:42 1 Bəy hay 10.1-13. * 13:4 I tay na, ta sləga tə tsəluv təbey. Tə kuts ha
məkutse məkutse.
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ta ge bo bay ada ta nah bay. 8 Siye
sa na, tə kuts ka təv lele eye, tə ndzo-
hwaw na, lele. Tə gəl ada tə nah, gər
eye həɓəts həɓəts lele. Mə walaŋ tay
niyena, neheyehohway tayhaymak-
wehe nəte na, wur eye a ge temerre,
neŋgeɗ sa na, kuro kuro məkwa, ada
siye kuro kuro mahkar.» 9 Yesu a
ndəv ha andza niye na, a gwaɗatay:
«Ndo nakə zləm andaya faya na, mâ
tsəne!»

Yesu a geməsler ta dzeke na, hərwi
mey?

Markus 4.10-12; Luka 8.9-10
10 Ma dəba eye na, gawla ŋgay

hay ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay,
ta tsətsah faya: «Ka tsikatay me a
ndo hay ta dzeke na, hərwi mey?»
11 Yesu a mbəɗatay faya: «Nəkurom
na, Mbəlom kə ɗakum ha wu nakə
maŋgaha eye ma bəy ŋgay aye. Ane
tuk na, a nəteye na, kə ɗatay ha bay.
12 Andza niye, ndo nakə wu ŋgay an-
daya na, ta səkahay ha sa ada i ŋgay
ma giye haladzay. Ane tuk na, ndo
nakə wuray ŋgay andaya bay aye na,
kwa tsekweŋ eye nakə andaya faya
aye na, ta buwiye na. 13 Hərwi niye
na tsikatay me ta dzeke na, nəteye ta
zəbiye faya tə ɗəre tay, ane tuk na, ta
ŋgateye bay. Ta pay zləm, ane tuk na,
ta tsəniye tə zləm tay bay, ta səriye
bay. 14Andza niye, wu nakə Ezay ndo
məɗe ha bazlam iMbəlom a ɗa ha aye
na, kə ge bo deɗek. Mbəlom a gwaɗ:
“Ka tsənumeye lele,

ane tuk na, ka sərumeye bay.
Ka zəbumeye faya lele,

ane tuk na, ka ŋgatumeye bay.
15 Ndo neheye na, ta kula ha gər tay

toŋgwa toŋgwa.
Ta dəka na zləm tay,
ta dərəzl na ɗəre tay.

A satayməŋgatay tə ɗəre tay bay,
a sataymətsəne tə zləm tay bay,
a satay məsəre tə metsehe tay
bay.

Taɗə a satay mambəɗe ha mede tay
na,

nambəliye tay ha dərmak.†”

16 «Ane tuk na, nəkurom na, ka
hutumməŋgwese. Ka ŋgatumay a ɗəre,
ada ka tsənum tə zləm kurom. 17Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na,
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay
haladzay, ndo deɗek eye haladzay a
satay haɓe məŋgatay a wu nakə faya
ka ŋgatumeye, ane tuk na, ta ŋgatay
bay. A sataymətsənewu nakə faya ka
tsənumeye, ane tuk na, ta tsəne bay.»

Yesu a ɗa ha dzeke i ndomasləge
Markus 4.13-20; Luka 8.11-15

18 «Dzeke i ndo masləge nakay a say
məgweɗe mey na, tsənum. 19Ndo ne-
heye tə tsəne bazlam i Bəy i Mbəlom
aye ada tə tsəne zləm bay aye na, ta
ndzəkit bo ta tsakay tsəveɗnakəhulfe
a dəɗ faya aye. Fakalaw a yaw, a
buwa na wu nakə ta sləga a ɗərev tay
aye. 20 Siye hay ta ndzəkit bo tə sik i
pəlaɗ nakə hulfe a kuts faya aye. Tə
tsəne bazlam i Mbəlom na, ta təma
kwayaŋŋa tə məŋgwese eye. 21 Ane
tuk na, ta gəray tsəveɗ a bazlam i
Mbəlom ada mâ pa zləlay a ɗərev tay
bay. Tə dzala ha faya na, tsekweŋ
tsa. Ɗəretsətseh kəgəbay madzəgur
me a ndzatay a gər hərwi bazlam i
Mbəlom. Tsana, tə gər hamədzele gər
abəra ka Mbəlom ta bəse. 22 Siye hay
sa na, ta ndzəkit bo ta hulfe neheye
tə kuts a gay i dak hay aye. Tə tsəne
bazlam iMbəlom, ane tuk na, mədzal
gər ka wu i məndzibəra, bor i zlele a
ye tay a bo. Wu niye hay tə ŋgəɗətsa
na bazlam i Mbəlom nakə mə ɗərev
tay aye. Tsa na, bazlam i Mbəlom kə
wa hohway mə ɗərev tay bay. 23Ndo
mekeleŋ eye hay ta ndzəkit bo ta dala
nakə lele aye. Hulfe a kuts faya na, a
ndzohw lele. Nəteye tə tsəne bazlam i
Mbəlom na, ta təma a ɗərev tay lele.
Bazlam i Mbəlom a gəl mə ɗərev tay
lele ada a nah. Neŋgeɗmakwehenəte
na, wur eye a ge temerre, neŋgeɗ sa
na, kuro kuroməkwa, siye kuro kuro
mahkar.»

Guzer nakə ŋgwalak bay aye
24 Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ

eye, a gwaɗatay: «Bəy i Mbəlom a
† 13:15 Ezay 6.9-10.
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ndzəkit bo na, ta ndo wuray a sləga
hulfe lele eye a guvah ŋgay. 25 Ta
həvaɗ, ahəl nakə ndo hay tebiye ka
məndzehəre na, ndo məne ɗəre i ndo
niye a ye a sləgay a ɗəma daw zuŋgo
a walaŋ i daw ŋgay niye. Tsa na, a
ye ŋgway. 26 Ahəl nakə wu hay tə nd-
zohw, faya ta diye tə gər aye na, daw
zuŋgoniyehay təndzohwawdərmak.
27Ndo i məsler hay ti yaw tə gwaɗay
a ndo i guvah: “Ndo i gay may, ka
sləga a guvah yak na, hulfe lele tuk
na, ada daw zuŋgo a yaw a ɗəma na,
məŋgay?” 28 Ndo niye a mbəɗatay
faya: “Maa ge wu niye na, ndo məne
ɗəre ga.” Ndo i məsler hay tə tsətsah
faya, tə gwaɗay: “A saka nəmaâ ye
məŋgweɗe ahaya abəra mə ɗəma daw
zuŋgo ɗaw?” 29A gwaɗatay: “Aʼay, kâ
ŋgwaɗum bay, ka ta ŋgwaɗumeye ka
bo dziye ta daw. 30 Gərum tay ha tâ
nahkabodziyehusahəlay imədze. A
həlay imədze na, na gwaɗateye a ndo
i məsler hay: Dzum na daw zuŋgo
təday. Ɓarumnaadakâdzumayaako.
Daw na, hayumay gər ada kâ pum na
a de ga.”»

Wur i ɓəzaŋ
Markus 4.30-32; Luka 13.18-19

31 Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ
eye sa, a gwaɗatay: «Bəy i Mbəlom a
ndzəkit bo na, wur i ɓəzaŋ nakə ndo a
zla a sləga a guvah ŋgay. 32Mə walaŋ
i wur i wu hay tebiye na, neŋgeye
tsekweŋ. Ane tuk na, a ndzohw, a gəl
na, a ze ala neheye tə sləga ka dədaŋ
aye tebiye. A təra andza gərɗaf, ɗiyeŋ
hay tə ŋgar gay tay hay ka hawal eye
hay.»

Dzeke i gəɗe
Markus 4.33-34; Luka 13.20-21

33 Yesu a tsikatay dzeke sa, a
gwaɗatay: «Bəy i Mbəlom a ndzəkit
bo na, gəɗe nakə ŋgwas a həl tsekweŋ
a dzapa ha ta gufa aye. Gufa niye
na, haladzay. A həlaɓ tay ha ka bo
na, gufa niyemahəlaɓa eye a kwasa a
həmbət.»

34 Yesu a tətikatay wu ŋgay hay
tebiye a ndo hay na, ta dzeke. A

tsikawatay me ze mətsike ta dzeke
bay. 35 A tsikawa andza niye na,
hərwi ada wu nakə ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom a tsik aye mâ ge bo.
Mbəlom a gwaɗ:
«Na tsikateye wu na, ta dzeke.

Na ɗatay ha wu neheye maŋgaha
eye kwa abəra ka madazlay i
məgeməndzibəra aye.‡»

Yesu a ɗa ka guzer nakə ŋgwalak eye
bay aye

36 Yesu a ndəv ha mətsike me na, a
gər tay ha ndo hay, a ye a gay. Ahəl
nakə neŋgeye mə gay aye na, gawla
ŋgay hay ti ye ka təv ŋgay. Ti ye naha,
ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ɗamay ha
dzeke i daw zuŋgo nakə ma guvah
aye.»

37Yesu a mbəɗatay faya: «Ndo nakə
a sləga wur i wu ŋgwalak eye na,
neŋ Wawa i Ndo. 38 Guvah na,
məndzibəra. Wur i wu ŋgwalak eye
na, ndo neheye ma Bəy i Mbəlom
aye. Daw zuŋgo na, ndo neheye ta
rəhay ha gər a Fakalaw aye. 39 Ndo
məne ɗəre nakə a sləga daw zuŋgo
aye na, Fakalaw. Mədze wu abəra ka
dala na, mandəve i məndzibəra nakə
Mbəlom ma ndəviye ha aye. Ndo i
məsler hay na, gawla i Mbəlom hay.
40Andzanakə təhəl dawzuŋgo tədzay
a ako aye na, Mbəlom ma ndəviye
ha məndzibəra andza niye dərmak.
41 Neŋ Wawa i Ndo na sləraweye
gawla i Mbəlom hay. Ta həliye tay ha
abəra ma Bəy i Mbəlom ndo neheye
tebiye faya ta səpatiye tay ha ndo hay
a mezeleme aye ta ndo neheye faya
ta giye wu nakə ŋgwalak eye bay aye.
42Ta kutsiye tay ha a ako bagwar eye.
Mə ɗəma na, ta tuwiye tə mahəpəɗe
zler eye.§ 43Ane tuk na, ndo neheye
tə pay naha faya a Mbəlom aye na, ta
dəviye wuzl wuzl andza pat ma Bəy
i Bəba tay Mbəlom. Ndo nakə zləm
andaya faya aye na, mâ tsəne!»

Zlelemaŋgaha eye
44 Yesu a gwaɗatay sa: «Bəy i

Mbəlomandzəkit bo tə zlelenakə tə la
na a guvah aye. Ndo a huta na zlele

‡ 13:35 Dəmes hay 78.2. § 13:42 ZəbamaMata 8.12.
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eye niye ada a la na, a ŋgaha na sa.
A yay a gər haladzay. A ye a səkəm
ha wu ŋgay hay tebiye ada a səkəm
guvah niye.»

Wu imaslawa
45 A gwaɗatay sa: «Bəy i Mbəlom a

ndzəkit bo sa na, ndomasəkəmhawu
hay. Ma pəliye wu i maslawa neheye
a le haladzay aye. 46Kə huta wu nakə
a ze tay ha siye hay tə məle aye na,
ma diyema səkəmiye hawu ŋgay hay
tebiye ka tsakala. Suloy aye na, ma
səkəma ahaya wu i maslawa niye.»

Gadaŋ
47 A gwaɗatay sa: «Bəy i Mbəlom

a ndzəkit bo na, ta gadaŋ. Ta kal
a dəlov na, ma gəsaweye kəlef wal
wal haladzay. 48 Gadaŋ niye kə rah
tə kəlef na, ta vaha ahaya abəra ma
yam. Ta vaha ahaya na, ta ndziye
toŋ, ta paliye kəlef ŋgwalak eye hay.
Ta piye tay ha a kəteh. Siye neheye
ŋgwalak eye bay aye na, ta miye tay
ha. 49 Ma giye bo pat nakə Mbəlom
ma ndəviye ha məndzibəra eye na,
andza niye. Gawla i Mbəlom hay ta
deyeweye ta ŋgəniye tay ha ka bo
abəra ndo i seweɗ hay ta ndo ŋgwalak
eye hay. 50 Ndo i seweɗ hay na, ta
kutsiye tay ha a ako. Mə ɗəma na, ta
tuwiye təmahəpəɗe zler eye.*»

Mandəve i bazlam
51Yesua tsətsah fataya, a gwaɗatay:

«Wu neheye tebiye na tsik aye na, ka
tsənum ɗaw?»
Ta mbəɗay faya: «Ayaw, nəmaa

tsəne.»
52 A gwaɗatay: «Andza niye, ndo

mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye a təra gawla ma Bəy i
Mbəlom na, a ndzəkit bo ndo i gay
nakə faya ma ndohwa ahaya zlele
ŋgay abəra mə wu nakə weɗeye ada
abəraməwu nakə guram aye.»

Ndo i gəma i Nazaret hay ta kərah
Yesu

Markus 6.1-6; Luka 4.16-30
53 Ahəl nakə Yesu a ndəv ha

mətsikatay dzeke neheye aye na,
a ye abəra ka təv eye niye. 54 A

ye a Nazaret, gəma nakə a gəl mə
ɗəma aye. Mə ɗəma na, a ye a gay i
maɗuwule me. A ye naha a pa bo ka
matətikatay wu a ndo hay. A gatay
a ndo neheye tebiye mə ɗəma aye
hərɓaɓəkka. Tə gwaɗawa: «A hutaw
metsehe nakay na, məŋgay? Maa
vəlay gədaŋ ka məge masuwayaŋ
neheye na, way? 55 Neŋgeye na,
wawa i Mari ada bəba ŋgay na, ndo
matsətseɗe mayako bəɗa? Malamar
ŋgay hay na, Yakuba, Yusufa, Simoŋ
ada Yuda bəɗa? 56Adamalamar ŋgay
demeyehaynəteyeandayaməwalaŋ
kway bəɗa? Maa vəlay gədaŋ nakay
tebiye na, way?» 57 Yawa, hərwi wu
neheye tebiye aye, ndo i gəma niye
hay ta kərahmədzal ha ka Yesu.
Yesu a gwaɗatay: «Ndo məɗe ha

bazlam iMbəlomna, ndo hay ta təma
na ada tə ɗəslay ha gər kwa məŋgay.
Ane tuk na, ma gəma ŋgay nakə təwa
mə ɗəmaadamə gay ŋgayna, ta rəhay
ha gər bay.»

58 Ma Nazaret na, Yesu kə ge ma-
suwayaŋhaladzaybayhərwi tadzala
ha bay.

14
Məməte i Yuhanamadzəhuɓe ndo a

yam
Markus 6.14-29; Luka 3.19-20, 9.7-

9
1 A həlay niye na, Herod neŋgeye

bəy ka dala i Galile, a tsəne faya ta
tsikiye ka Yesu. 2 Herod a gwaɗatay
a ndo i məsler ŋgay hay: «Ndo niye
magiyena, Yuhanamadzəhuɓendoa
yam. Kəmbəlaw abəra ma mədahaŋ.
Hərwi niye nakə a huta gədaŋ ka
məgemasuwayaŋ.»

3-4 Andaya kə ndza haladzay,
Herod a zla Herodiyad, ŋgwas i
malamar ŋgay Filip. Hərwi niye,
Yuhana a gwaɗaway: «Ta vəl tsəveɗ
məzle ŋgwas nakay bay.» Tsa na,
Herod a gwaɗatay a ndo hay tâ gəs
na Yuhana, tâ dzawa na ada tâ pa na
a daŋgay. 5 A say a Herod məkəɗe na
Yuhana, ane tuk na, a dzədzaratay
a ndo hay, hərwi ndo hay tə dzala

* 13:50 ZəbamaMata 8.12.
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Yuhana na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom.

6Pat i magurlom i məwe Herod na,
dem i Herodiyad a hats kame i ndo
neheye Herod a zalatay a magurlom
aye. Məhetse i dem niye a yay a gər a
Herod. 7Tsana, ambaɗayademniye,
a gwaɗay: «Wu nakə ka tsətsah tebiye
na vəlakeye.»

8 Dem niye tə ma ha ka bo bazlam
ta may ŋgay. Tsa na, a ye a gwaɗay
a Herod: «Ɗəseŋew gər i Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam ka bəgəlam.»

9 Andza niye na, a yay a gər a bəy
bay. Ane tuk na, ɓa kəmbaɗa kame i
ndo neheyemazala eye hay amagur-
lomaye. Avəl tsəveɗ, tâ ye tâɗəsayaw.
10A slər ndo a gay i daŋgay,mâ ɗəsaw
gər i Yuhana madzəhuɓe ndo a yam.
11 Ndo a ye, a ɗəsaw gər i Yuhana a
pa ahaya ka bəgəlam. Tə vəlay a dem
niye. Dem niye a vəlay a may ŋgay.
12 Gawla i Yuhana hay tə tsəne na, ti
yaw, tə zla ahaya mədahaŋ i Yuhana
abərama daŋgay tə la na. Tsa na, ti ye
tə ɗa ha wu nakə a ge bo aye a Yesu.

Yesu a vəlatay wu mənday a ndo
hay gwezem zlam

Markus 6.30-44; Luka 9.10-17;
Yuhana 6.1-14

13 Yesu a tsəne labara niye na, a ye
mahəŋgeye tə kwalalaŋ i yam hərwi
mede a təv dəreŋ eye abəra ka ndo
hay. Ane tuk na, ndo hay ta sər faya.
Ti yaw abəra ma wuzlahgəma hay, tə
pay bəzay a Yesu. 14A ndisl a təv niye
na, a mbəzlaw abəra mə kwalalaŋ i
yam. A ŋgatatay a ndo hay haladzay
na, tə gay mə bo. A mbəl tay ha ndo i
ɗəvats tay neheye tə həl naha aye.

15Huwa a ge na, gawla i Yesu hay
ta həndzəɗ ka təv i Yesu, tə gwaɗay:
«Mazlambarhəvaɗada təvnakaykəsaf.
Gwaɗatay a ndo hay tâ ye a wu-
zlahgəma hay hərwi ada tâ ye, tâ
səkəmawwumənday.»

16 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Tâ ye bay. Bo kurom eye
vəlumatay wumənday.»

17Tə gwaɗay: «Makwala andaya fak-
waya kanaŋ na, tapa zlam tə kəlef
sulo tsɨy tuk na, kəkay?»

18 Yesu a gwaɗatay: «Həlumeŋ
ahaya.» 19 Tsa na, a gwaɗatay a ndo
hay: «Ndzum ka dala!»
Yesu a həl makwala neheye tapa

zlam tə kəlef sulo aye. A zəba ɗəre a
mbəlom, a gay naha sɨsœ a Mbəlom.
A ŋgəna ha makwala niye hay ada a
vəlatay a gawla ŋgay hay. Gawla ŋgay
hay ta ŋgənatay a ndo hay. 20 Kwa
way a nda ka mərehe. Gawla i Yesu
hay tə hayay gər a siye nakə a ləkaw
aye na, a rah a gwaŋ kuro gər eye
sulo. 21Ndo neheye tə nda makwala
niye na, hasləka hay ta giye gwezem
zlam. Ŋgwas hay ta wawa hay na, ta
pasla tay ha bay.

Yesu a ye ka gər i yam tə sik
Markus 6.45-52; Yuhana 6.15-21

22 Kwayaŋŋa Yesu a gatay kutoŋ
a gawla ŋgay hay tâ tsal a kwalalaŋ
i yam, tâ lahay kame mede a diye
i dəlov neŋgeɗ həlay nakə bo ŋgay
eye ma gwaɗateye a ndo hay «Dum
kurom» aye. 23Ndo hay ti ye wu tay
na, Yesu a tsal a tsaholok mahəŋgeye
hərwi maɗuwulay me a Mbəlom.
Həvaɗ a ge na, neŋgeye huya ma
tsaholok niye.

24Kwalalaŋ i yam nakə gawla ŋgay
hay mə ɗəma aye, dəreŋ ta dala,
wuɗək wuɗək ma wuzlah i yam.
Mətasl faya ma vəzliye haladzay, a
say məme ha kwalalaŋ i yam ta dəba
ada yam faya ma ɓəliye ha kwalalaŋ
i yam haladzay. 25 Ta mbəlomɗa na,
Yesu a ye ka təv i gawla ŋgay hay ka
gər i yam tə sik. 26 Tə ŋgatay a Yesu
fayama diye ka təv tay ka gər i yam tə
sik na, ta dzədzar haladzay, tə gwaɗ:
«Ma giye na, wu matəre ka ndo!» Ta
wuda ka bo təmadzədzar eye.*

27 Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay:
«Tete kurom! Kâ dzədzarum bay.
Nakay na, neŋ!»

* 14:26 Ndo siye tə pa amədzal gər tay na, wumatəre ka ndo andaya. I tay wumatəre ka ndo na, ndo
nakə amət ada amaw a bəra a walaŋ i ndo hay aye, a ge zluwer.
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28 Kwayaŋŋa Piyer a tsikay naha
me, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, kə ge
nəkar na, vəleŋ tsəveɗ nâ ye naha ka
təv yak ka gər i yam tə sik.»

29 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Dara.»
Tsa na, Piyer a ndohwaw abəra mə

kwalalaŋ i yam, a pa bo ka mede
ka gər yam hərwi mədze gər tə Yesu.
30 Ane tuk na, a zəba mətasl faya ma
vəzliye haladzay na, a dzədzar. A
dazlay məndərmeɗe a yam. Tsa na, a
wuda ka bo: «Bəy Maduweŋ, təma ga
ha tey!»

31 Kwayaŋŋa, Yesu a bəzay naha
həlay a Piyer, a gəs na, a gwaɗay:
«Mədzal gər yak hala bay. Ka ge ha
mədzal gər yak sulo sulo na, hərwi
mey?»

32 Tə tsal a kwalalaŋ i yam sulo tay
eye. Tsa na, mətasl a ndza ɗeɗik, a
vəzl sa bay. 33 Gawla ŋgay neheye
mə kwalalaŋ i yam aye ta dəkway
gurmetsaYesu, təgwaɗay: «Nəkarna,
Wawa i Mbəlom deɗek!»

Yesu a mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay
ma gəma i Genesaret

Markus 6.53-56
34 Yesu ta gawla ŋgay hay tə tas

abəra ma dəlov na, tə ndisl a gəma i
Genesaret. 35Ndo i təv niye tə sər ha
Yesu ki yaw. Ti ye tə tsikatay a ndo
hay tebiye Yesu ki yaw. Ndo hay tə
tsəne na, tə həlaw ndo i ɗəvats hay
tebiye ka təv i Yesu. 36 Tə gay amboh
a Yesu, tə gwaɗay: «Ndo i ɗəvats hay tâ
ye naha tâ lamay a me i petekeɗ yak
nets na, tsɨy.» Tsa na, ndo i ɗəvats ne-
heye ta lamay aye na, ta mbəl tebiye.

15
Kule i bəba təte hay
Markus 7.1-13

1Farisa hay ta ndomədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye ti yaw
abəra ma Zerozelem, ti ye ka təv i
Yesu, tə gwaɗay: 2 «Gawla yak hay ta
rəhay ha gər a kule i bəba təte kway
hay bay na, hərwi mey? Ahəl nakə ta
ndiye ɗaf aye na, tə bara həlay andza

i kule i bəba təte kway hay təbey na,
hərwi mey?»

3Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəkurom, ka rəhumay ha gər a ba-
zlam iMbəlommapala eye bay hərwi
kule i bəba təte kurom hay na, hərwi
mey? 4 Andza niye, Mbəlom a gwaɗ:
“Rəhay ha gər a bəba yak ta may
yak.” A gwaɗ sa: “Ndoweye kə tsaɗay
a bəba ŋgay ta may ŋgay na, kutoŋ
tâ kəɗ na a bəɗ.*” 5 Ane tuk na,
nəkuromfayakagwaɗumateyeando
hay: “Ka slumeye fayaməgwaɗatay a
bəba kurom hay ta may kurom hay:
Haɓe na, nəmaa dzəniye kurom. Ane
tuk na, nəmaa vəlay ha a Mbəlom.
6Kâ rəhumay ha gər a bəba kurom sa
bay.” Andza niye, faya ka mbatum-
eye ha Ɗerewel i Mbəlom hərwi kule
kurom. 7Nəkurom na, ndo i bəbərek
hay! Ezay ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom a tsik fakuma na, deɗek. A
tsik ahəl niye, Mbəlom a gwaɗ:
8 “Ndo neheye ta zembeɗeŋ na, tə

bazlam ɗekɗek tsa,
ɗərev tay na, dəreŋ tə neŋ.

9Nəteye faya ta zembeɗeŋeye kəriye,
ane tuk na, kəriye bəna deɗek
bay.

Wu nakə faya ta tətikateye a ndo hay
aye na,

bazlam mapala eye i ndo hay
tsa.†”»

Wunakəmanasiye ha ndo aye
Markus 7.14-23

10 Tsa na, Yesu a zalatay a ndo hay
haladzay, a gwaɗatay: «Pum zləmada
tsənumwu nakay. 11Maa nas ha ndo
na, wu nakə a ye a bazlam aye bay.
Ane tuk na, maa nas ha ndo na, wu
nakə a yaw abəramə bazlam aye.»

12Gawla i Yesuhay tahəndzəɗnaha
ka təv i Yesu, tə gwaɗay: «Bazlam
yak neheye ka tsik aye kə ndalatay a
Farisa hay na, ka sər təbəɗew?»

13 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Dərizl i gərɗaf neheye
Bəba ga nakə mə mbəlom a zəv bay
aye na, ta ŋgwaɗiye tay ha abəra mə
ɗəma. 14 Gərum tay ha, nəteye na,

* 15:4 Madayaw abəra mə Ezipt 20.12; Bazlam mapala eye masulo eye 5.16 ada Madayaw abəra mə
Ezipt 21.17. † 15:9 Ezay 29.13.
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guluf neheye faya ta gəsatay həlay a
guluf hay aye. Guluf ma gəseye həlay
a guluf neŋgeɗ na, nəteye salamay ta
dəɗiye a bəɗ.»

15 Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Ɗamay
ha dzeke nakay.»

16 Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom
dərmak, ka sərum zuk bay ɗaw?
17 Wu nakə a ye tə bazlam aye na,
ma diye a kutes ada ma deyeweye
abəra mə bo na, ka sərum təbəɗew?
18 Ane tuk na, wu nakə a yaw abəra
mə bazlam aye na, a yaw mə ɗərev
ada maa nas ha ndo na, neŋgeye.
19 Andza niye, maa yaw abəra mə
ɗərev na, mədzal gər neheye ŋgwalak
eye bay aye, məkəɗe gər i ndo, məge
madama, mede nakə ŋgwalak eye bay
aye, məge məkal, maraw me kame
i sariya, maŋgəlay bəzay a ndo hay.
20Wu nakəma nasiye ha ndo aye na,
neheye anaŋ aye. Ane tuk na, mənde
wu mənday ze məbere həlay andza
kule ibəba tətekwayna,manasiyeha
ndo bay.»

Ŋgwas i Kananwuray a dzala ha ka
Yesu

Markus 7.24-30
21Madəbaeyena, Yesua lətseabəra

ma təv niye, a ye ka dala i Tir ada a
Sidoŋ. 22Mə ɗəma na, ŋgwas i Kanan‡
wuray a ndzawa ka dala eye niye.
Yesu a ndisl naha na, a ye ka təv ŋgay.
A pa bo ka mawude, a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ,Wawa i Davit, nâ gaka mə
bo təbəɗew! Dem ga andayamətagay,
məsəfəre nakə ŋgwalak eye bay aye
faya ma geye ɗəretsətseh haladzay.»
23 Ane tuk na, Yesu a mbəɗay faya
kwa tsekweŋ bay tebiye.
Gawla ŋgay hay ta həndzəɗ ka

təv ŋgay, ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Həhar na ŋgwas nakay, hərwi faya
ma pakweye bəzay tə mawude ŋgay
neheye.»

24 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Mbəlom a sləra ga ahaya
na, hərwi ndo i Israyel hay, nəteye

neheye andza təɓaŋ mədze eye hay
aye.»

25Ane tuk na, ŋgwas niye a ye naha,
a dəkway gurmets a huvo, a gwaɗay:
«BəyMaduweŋ, dzəna ga!»

26 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Məzle wu mənday i wawa hay,
məkalatay ha a kəra hay na, lele bay.»

27 Ŋgwas niye a gwaɗay faya: «Bəy
Maduweŋ, ka tsik na, deɗek. Ane tuk
na, taɗə ndo i gay faya ma ndiye wu
mənday na, kəra hay ta diye ta paliye
neheye a kutsaw faya abəra aye.»

28 Tsa na, Yesu a mbəɗay faya a
ŋgwas niye, a gwaɗay: «Ŋgwas,mədzal
gər yak nakə ka neŋ aye na, haladzay.
Wu nakə ka tsətsah aye na, mâ ge bo
andza nakə a saka aye.» Kwayaŋŋa
dem ŋgay ambəl.

Yesu a mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay
haladzay

29Madəbaeyena, Yesua lətseabəra
ka təv niye, a ye kame i dəlov i Galile.
A yenahaa tsal amahəmba. Mə ɗəma
na, a ndza ka dala. 30 Ndo hay hal-
adzay ti ye naha ka təv ŋgay. Tə həlay
naha ndo neheye ta dzəgəɗasla aye,
guluf hay, ndo matəra eye, mandək
hay ada tə siye i ndo i ɗəvats hay.
Ti ye naha, tə həna tay ha kame i
Yesu ada a mbəl tay ha. 31 A gatay a
ndo hay hərɓaɓəkka, hərwi tə ŋgatay
a mandək hay faya ta tsikiye me lele,
ndomatəra eye hay tambəl, ndo neh-
eye ta dzəgəɗaslawa aye ti ye lele, gu-
luf hay tə ŋgatay a ɗəre kwetseh kwet-
seh. Ndo niye hay tə gwaɗ: «Nəmaa
zambaɗaka a nəkar Mbəlom i Israyel
hay!»

Yesu a vəlatay wu mənday a ndo
hay gwezem faɗ

Markus 8.1-10
32 Yesu a zalatay a gawla ŋgay hay,

a gwaɗatay: «Ndo neheye na, tə geŋ
mə bo haladzay hərwi anaŋ məhəne
mahkar na, nəteye ka təv ga ada wu
mənday andaya fataya bay. A seŋ
məgwaɗatay “Dumkurom” zemənde

‡ 15:22 Ŋgwas nakay na, dem i Yahuda hay bay. Məzele Kanan na, tə zalawatay ha na, a ndo neheye
mandza eyema gəma i Tir ta Sidoŋ aye.
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wu mənday bay. Ta giye bəle ka
tsəveɗ.»

33 Gawla ŋgay hay tə gwaɗay: «Mə
kəsaf nakay na, ka hutakweye wu
mənday ɗa məvəlatay a ndo neheye
haladzay aye na, məŋgay?»

34 Yesu a gwaɗatay: «Tapa i mak-
wala andaya fakuma na, nday?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Tasəla.

Ada kəlef wawa eye hay andaya tsak-
way dərmak.»

35 Tsa na, Yesu a gwaɗatay a ndo
hay tâ ndza ka dala. 36Yesu a həl tapa
i makwala neheye tasəla aye tə kəlef
niye hay, a gay naha sɨsœ a Mbəlom.
Aŋgənahaadaavəlatay a gawlaŋgay.
Tsa na, gawla ŋgay hay tə vəlatay a
ndo hay. 37Ndo hay tebiye tə nda ka
mərehe andza nakə a satay aye. Tə
hayay gər a siye neheye a ləkaw aye
na, a rahakəteh tasəla. 38Ndoneheye
tə nda wu mənday niye na, hasləka
hay nəteye gwezem faɗ, ŋgwas hay ta
wawa haymə ɗəma bay.

39Ma dəba eye na, Yesu a gwaɗatay
a ndo hay: «Dum kurom a mətagay
kurom hay tuk.» Neŋgeye a tsal a
kwalalaŋ i yam, a ye ka dala i Maga-
dan.

16
Farisa hay ta Saduke hay ta tsətsah

masuwayaŋ ka Yesu
Markus 8.11-21; Luka 12.54-56

1 Farisa hay ta Saduke hay ta
həndzəɗ ka təv i Yesu. A satay məhəle
faya abəra suwat. Ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Gamay masuwayaŋ nakə
ma ɗiye ha ka yaw abəra ka təv i
Mbəlom aye.»

2Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəkurom ka zəbum ka pat faya ma
dəɗiye na, ka gwaɗum: “Tədœ na,
pat ma dəviye lele hərwi mbəlom a
zəba ndozza.” 3 Tə mekedœ pərik
ka ŋgatumay mbəlom a zəba andza
pat na, ka gwaɗum: “Bəgom na, yam
ma piye.” Andza niye ka sərum
maŋgəne ha ka bo abəra həlay nakə
ma giye tə mazəbe ka mbəlom, ada
wu neheye faya ta giye bo anəke

aye a say məgweɗe mey na, ka
sərum bay na, hərwi mey? 4 Ndo
neheye a həlay nakay na, nəteye
seweɗ eye hay, nəteye ta mbəɗay
dəba a Mbəlom, faya ta tsətsahiye
masuwayaŋ. Ane tuk na, ma dəba
i masuwayaŋ i Zonas* ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom nakə tə ŋgatay aye
na, ta ŋgateye a masuwayaŋ mekeleŋ
eye bay.»
Tsana, Yesu a gər tayha, a yeŋgway.
5 Yesu ta gawla ŋgay hay tə tsal a

kwalalaŋ i yam, ti ye ka dəlov, tə tas
a diye neŋgeɗ. Ti ye na, ta mətsa ha
gər taməzlemakwala ka həlay. 6Yesu
a gwaɗatay: «Gum metsehe! Tsəpum
gər kurom abəra ka gəɗe i Farisa hay
ta Saduke hay.»

7Nəteye tə tsəne andza niye, tə kəɗ
wuway mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «A
tsik andza niye na, hərwi nakə ka
mətsakwaha gər taməzlawmakwala
aye.»

8 Yesu a səratay naha ka wu nakə
faya ta dzaliye faya aye, a gwaɗatay:
«Nəkuromna,mədzal gər akətsakum.
Ka kəɗum wuway ka makwala na,
hərwi mey? 9 Hus anəke ki yakum
a mədzal gər kurom zuk bay ɗaw?
Makwala tapazlam,ndohaygwezem
zlam tə nda ada siye ka hayumay gər
na, gwaŋ nday na, a makumaw a gər
təbəɗew? 10 Ada makwala nakə tapa
tasəla, ndo hay gwezem faɗ tə nda
aye na, kə makumaw a gər bəɗaw?
Ka hayumay gər a siye na, kəteh
nday? 11Na gwaɗakum: Tsəpum gər
kurom abəra ka gəɗe i Farisa hay ada
i Saduke hay. Na tsikakum ka mak-
wala bay na, ka sərum təbəɗew?»

12 Gawla i Yesu hay tə sər ha tuk
Yesu a tsikatay «Tsəpum gər kurom»
na, abəra ka gəɗe nakə a kwasawa ha
wu aye bay. Ane tuk na, ta tsəpiye gər
tay na, abəra kamatətike i Farisa hay
ta Saduke hay.

Piyer a ɗa ha Yesu neŋgeyeKəriste
Markus 8.27-30; Luka 9.18-21

13 Ma dəba eye na, Yesu ta gawla
ŋgay hay ti ye ka dala i Sezare Filipi.

* 16:4 ZəbaməMata 12.41.
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Tə ndisl a ɗəmana, a tsətsah ka gawla
ŋgay hay, a gwaɗatay: «Ndo hay tə
gwaɗ ka neŋ Wawa i Ndo na, neŋ
way?»

14 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ndo
mekeleŋ eye hay tə gwaɗ nəkar na,
Yuhana madzəhuɓe ndo a yam. Ndo
siye hay tə gwaɗ nəkar na, Eliya. Ndo
siye hay sa na, tə gwaɗ nəkar Zeremi
kəgəbay nəkar nəte mə walaŋ i siye i
ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hay.»

15 Yesu a gwaɗatay: «Ada nəkurom
ka gwaɗum i kurom, neŋ na, way?»

16 Simoŋ Piyer a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Nəkar na, Kəriste, Wawa i
Mbəlom nakə ta sifa aye.»

17 Yesu a gwaɗay: «Məŋgwese ka
gər yak Simoŋ wawa i Zonas hərwi
maa ɗaka ha deɗek nakay na, ndo
zezeŋ bay. Ane tuk na, maa ɗaka
ha na, Bəba ga mə mbəlom. 18 Neŋ
faya na gwaɗakeye: Nəkar na, Piyer,
andza məgweɗe pəlaɗ. Na hayay
gər a ndo ga hay na, ka pəlaɗ eye
nakay andza pəlaɗ nakə ta ɗəzliye
faya gay aye. Gədaŋ i mədahaŋ ma
sliye məgatay wuray kwa tsekweŋ
bay. 19Na vəlakeye kəle i mahəndəke
məgeɗ i Bəy i Mbəlom. Wu nakə
ka kərah ka məndzibəra aye na, ta
kərahiye mə mbəlom. Wu nakə ka
təmakaməndzibəra aye na, ta təmiye
məmbəlom.»

20 Tsa na, Yesu a gatay me a gawla
ŋgay hay lele, a gwaɗatay: «Neŋ na,
Kəriste, kâ tsikumay a ndəray bay.»

Yesu a ɗa ha məməte ŋgay ta
məmbəlaw ŋgay abəramamədahaŋ

Markus 8.31-33; Luka 9.22
21Yesuadazlayməɗatayhaagawla

ŋgayhayparakka, agwaɗatay: «Kutoŋ
na diye a Zerozelem ada madugula
i Yahuda hay, bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ta ndo neheye tə dzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye ta seŋeye
ɗəretsətseh. Ta kəɗiye ga ada məhəne
sulo mamahkar eye na, na lətseweye
abəramamədahaŋ.»

22 Piyer a zalay a Yesu kətsah
mahəŋgeye, a gay me, a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, Mbəlom mâ tsəpa kar. Ta
deɗek wurayma gakeye bay.»

23 Ane tuk na, Yesu a mbəɗa me, a
gwaɗay a Piyer: «Do abəra ka təv ga!
Do a dəba, nəkar na, Fakalaw. Faya
ka ŋgiye fagaya ɓalay. Ka dzala gər
andza Mbəlom bay, ka dzala gər na,
andza i ndo zezeŋ.»

Məpay bəzay a Yesu na, kəkay?
Markus 8.34–9.1; Luka 9.23-27

24 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay sa: «A say a ndoweye məpeŋ
bəzay na, mâ gər ha wu nakə a say
a ɗərev ŋgay aye. Mâ zla mayako
mazləlmbaɗa eye adamâ peŋ bəzay.†
25Andza niye, ndo nakə a saymətəme
ha məsəfəre ŋgay aye na, ma dziye
ha ɗuh. Ane tuk na, ndo nakə
ma dziye ha məsəfəre ŋgay hərwi ga
aye na, ma hutiye na ɗuh. 26 Taɗə
ndoweye kə huta zlele i məndzibəra
tebiye a neŋgeye, ane tuk na, kə dze
ha məsəfəre ŋgay na, ŋgama eye na,
mey? Wu andaya nakə ndo ma sliye
mambəɗa ahaya məsəfəre ŋgay na,
mey? 27Neŋ Wawa i Ndo na deyew-
eye ta gawla iMbəlomhaymaməzlaɓ
i Bəba ga. Na yawna, na vəleye kwa a
waywu imadagər ŋgay andzaməsler
ŋgay neheye a ge aye. 28 Neŋ faya
na gwaɗakumeye: Sərum ha na, ndo
siye hay mə walaŋ kurom neheye
anəke kanaŋ aye na, ta mətiye zuk
bay, ta ŋgeteŋeye a neŋ Wawa i Ndo,
na deyeweye andza bəy təday.»

17
Bo i Yesu ambəɗa
Markus 9.2-13; Luka 9.28-36

1Madəba iməhəneməkwana, Yesu
a zla Piyer, Yakuba ada Yuhanamala-
mar i Yakuba. A ye tay ha a gər
i mahəmba zəbol eye, dəreŋ abəra
ta ndo hay. 2 Mə ɗəma na, Yesu
a mbəɗa ka ɗəre tay. Ɗəre ŋgay a
dəv andza pat, ada petekeɗ ŋgay hay

† 16:24 ZəbaməMata 10.38.
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ta təra herre kuɗekuɗek a dəv dzay-
dzay. 3 Kwayaŋŋa gawla i Yesu neh-
eye mahkar aye tə ŋgatatay a Musa ta
Eliyanəteye faya ta tsikiyeme təYesu.

4 Tsa na, Piyer a gwaɗay a Yesu:
«Bəy Maduweŋ, lele na, ndza-
kwa kanaŋ. Taɗə a saka na, na
kəruwakumeye madzawadzawa
mahkar, nəte i yak, nəte i Musa ada
nəte i Eliya.»

5 Ahəl nakə Piyer faya ma tsikiye
me mba aye na, pazlay herre a
mbəzlaw fataya. Ma pazlay niye na,
mətsike me a tsənew abəra mə ɗəma,
a gwaɗ: «Nakayna,wawaga. Nawuɗa
na haladzay. Na ŋgwasa tə neŋgeye.
Pumay zləmawu nakəma tsikakum-
eye.»

6Gawla i Yesu neheye mahkar aye
tə tsəne andza niye na, tə dəɗ dəbuz
dəbuz daʼar ka dala. Zluwer a gatay
haladzay. 7 Yesu a həndzəɗ naha ka
təv tay, a tətal fataya ada a gwaɗatay:
«Lətsum! Zluwer mâ gakum bay.»
8 Gawla i Yesu niye hay tə zla gər ka
mbəlom, ta zəba ɗəre, tə ŋgatay na, a
Yesumahəŋgeye.

9 Ahəl nakə faya ta mbəzlaweye
abəra mə mahəmba aye na, Yesu
a gwaɗatay: «Wu nakə ka ŋgatumay
aye na, kâ tsikumay a ndəray bay
hus a pat nakə neŋ Wawa i Ndo na
lətseweye abəramamədahaŋ aye.»

10Tsa na, gawla ŋgay hay ta tsətsah
faya, tə gwaɗay: «Ndo neheye tə
dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala
eye tə gwaɗ na, Eliya ma lahaweye
madayaw təday na, hərwi mey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Deɗek, Eliya ma deyew-
eye ma lambaɗiye tay ha wu hay
tebiye. 12 Ane tuk na, neŋ faya na
tsikakumeye, Eliya na, ɓa ki yaw.
Ndo hay ta sər na bay. Ta gay wu
nakə a satay aye. Nəteye ta geŋeye
ɗəretsətseh a neŋ Wawa i Ndo andza
niye dərmak.» 13 Gawla ŋgay hay
tə tsəne i tay na, Yesu a tsikatay ka
Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam.

Yesu a mbəl ha wawa nakəmahor-
vov a gay aye

Markus 9.14-29; Luka 9.37-43
14 Yesu ta gawla ŋgay tə ndislew

ka təv i ndo hay na, ndo wuray a
həndzəɗ ka təv i Yesu, a ye naha a
dəkway gurmets kame ŋgay. 15 Ada
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, wawa ga
a gaka mə bo təbəɗew? Mahorvov
a gay, faya ma geye ɗəretsətseh ha-
ladzay. A kalawa ha a ako kəgəbay
a yam. 16 Na zlatayaw a gawla yak
hay, ane tuk na, tə sla faya məmbəle
ha bay.»

17 Yesu a gwaɗ: «Nəkurom neheye
anəke, ka dzalum ha ka Mbəlom bay
aye. Na ndziye ka təv kurom na,
hadzəgay? Na zliye ŋgatay hərwi
kurom məndze hadzəgay? Ahe!
Zlumeŋ ahaya wawa eye kanaŋ!»
18Tə zlay nahawawaniye. Yesu a gay
me a məsəfəre nakə ŋgwalak eye bay
aye. Tsa na, a ndohwaw abəra mə bo
i wawa niye. Kwayaŋŋawawa niye a
mbəl.

19 Ahəl nakə Yesu ta gawla ŋgay
hay, nəteye mahəteye na, gawla ŋgay
hay ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay, tə
gwaɗay: «Ada nəmay na, nəmaa sla
faya mahəhere məsəfəre nakay təbey
na, hərwi mey?»

20 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Hərwi nakə ka dzalumha
ka neŋ haladzay bay aye. Neŋ faya
na tsikakumeye, sərum ha taɗəməpe
mədzal gər kurom mâ ge tsekweŋ
andza wur i ɓəzaŋ na, ka slumeye
məgwaɗay a mahəmba nakay: “Lətse
abəra kanaŋ, do kataɗay.” Ma lətsiye,
ma diye. Wuray kwa tsekweŋ ma
dakumeye me bay. [ 21 Ada slala
i məsəfəre nakay ma ndohwaweye
andza niye tsa bay. Ma ndohwaweye
na, ma rəzlay a gər tə maɗuwule me
ada ta daliyam.]»

Yesu a ɗa ha masulo eye məməte
ŋgay ta mələtsew ŋgay abəra ma
mədahaŋ

Markus 9.30-32; Luka 9.43-45
22 Pat wuray na, Yesu ta gawla

ŋgay hay, nəteye mahaya gər eye ma
Galile. Yesu a gwaɗatay: «Neŋ Wawa
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i Ndo na, ta gəsiye ga, ta vəlateye ga
ha a həlay a ndo hay. 23 Ta kəɗiye
ga mədahaŋ eye, ada ma məhəne
mamahkar eye na, na lətseweye
abəra mamədahaŋ.» Gawla ŋgay hay
tə tsəne andza niye na, a ndalatay
haladzay.

Məvəle dzaŋgal i gay məvəlay wu a
Mbəlom

24Ahəl nakə Yesu ta gawla ŋgay hay
tə ndisl a Kafernahum aye na, ndo
neheye təhayaway gər a dzaŋgal i gay
məvəlaywuaMbəlomaye, tahəndzəɗ
ka təv i Piyer, ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Miter kurom na, ma vəliye
dzaŋgal i gay məvəlay wu a mbəlom
təbəɗew?»

25 Piyer a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ma vəliye.»
Tsa na, Piyer a ye a gay. A ye

naha kwayaŋŋa Yesu a lah mətsikay
me, a gwaɗay: «Simoŋ, ka dzala mə
gər yak na, kəkay? Bəy i məndzibəra
ma hutiye dzaŋgal tə wu nakə tə
ɓar məvəle aye na, mə həlay i way?
Mə həlay i ndo i dala eye niye hay
tsukuɗu mə həlay i bərakəzaŋ hay
ɗaw?»

26 Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Bərakəzaŋ hay.»
Yesu a gwaɗay: «Ndo i dala eye niye

hay ta vəliye bay. 27 Ane tuk na,
vəlamatay bənamandalateye. Hərwi
niye zla wu məgəse kəlef yak, do ka
me i dəlov. Ka ye na, kal a ɗəma wu
məgəse kəlef. Kəlef nakə a lah faya
aye na, gəs na ada kâ həndəkay ha
bazlam. Ka hutiye kwar i suloy nəte
mə ɗəma, zla ahaya ada kâ vəlamatay
dzaŋgalmay.»

18
Mata təre bagwar eye ma Bəy i

Mbəlom na, way?
Markus 9.33-37,42; Luka 9.46-48

1A həlay niye na, gawla i Yesu hay
ta həndzəɗ ka təv i Yesu, ta tsətsah
faya, tə gwaɗay: «Mata təre bagwar
eyema Bəy i Mbəlom na, way?»

2 Yesu a tsəne andza niye na, a
zalay a wawa, a lətse ha a wuzlah
tay, 3 tsa na, a gwaɗatay: «Neŋ

faya na tsikakumeye: Sərum ha na,
taɗə ka mbəɗum ha mede kurom, ka
tərum andza wawa nakay bay na,
ka deyumeye a Bəy i Mbəlom bay.
4 Taɗə ndoweye ka təra ha bo ŋgay
wawa eye andzawawa nakay na, ma
təriye bagwar eye ma Bəy i Mbəlom.
5 Ada ndoweye ka təma na wawa
nakay lele andza wawa nakay anaŋ
eye hərwi nakə a wuɗa ga aye na, a
təma na neŋ. 6 Ndoweye ka səpat
ndo nəte məwalaŋ i wawa neheye tə
dzala ha ka neŋ aye a mezeleme na,
ŋgama tâ ɓaraymaɗiz i kwar a ɗayada
tâ kal ha a huɗ i bəlay.»

Masəpete
Markus 9.43-48; Luka 17.1-2

7 Yesu a gwaɗatay sa: «Ɗəretsətseh
ka gər i ndo i məndzibəra neheye
faya ta səpatiye tay ha ndo hay a
mezelemeaye. Tadeɗek,wuniyehay
na, ma giye andaya huya. Ane tuk
na, ɗəretsətseh ka gər i ndo nakə ma
səpatiye ndo a mezeleme aye. 8 Taɗə
həlay yakkəgəbay sik yakmadiyekar
ha amezelemena, ɗəs tay ha ada kuts
tay ha dəreŋ tə nəkar. Ŋgama mede
a sifa tə həlay yak nəte kəgəbay tə sik
yak nəte tə bəmalə nakə ta kaliye kar
ha a ako nakəmambatiye ɗaɗa bay tə
həlay yak sulo kəgəbay tə sik yak sulo
aye. 9 Taɗə ɗəre yak ma diye kar ha a
mezeleme na, ŋgwaɗ na ada kâ kal ha
dəreŋ tə nəkar. Ŋgama mede a sifa tə
ɗəre yak nəte tə bəmalə nakə ta kaliye
kar ha a ako nakə ɗaɗa ma mbatiye
bay tə ɗəre yak sulo aye.»

Dzeke i təɓaŋ nakə a dze aye
10 Yesu a gwaɗatay sa: «Gum met-

sehe! Kâ zəbum ka ndo neheye
makətsa eye hay aye andzawukəriye
bay. Neŋ faya na gwaɗakumeye,
gawla i Mbəlom tay hay nəteye an-
daya pat pat ka təv i Bəba ga mə
mbəlom. [ 11Hərwi neŋ Wawa i Ndo
na yaw hərwi mətəme tay ha ndo ne-
heye ta dze aye.]»

12Agwaɗatay sa: «Nəkuromkadza-
lum na, kəkay? Taɗə ndo təɓaŋ ŋgay
andaya temerre, ada nəte məwalaŋ i
təɓaŋniyeadzena,magəriyehakuro
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kuro tsɨɗ gər eye tsɨɗ mə mahəmba,
ma diye mapəla ahaya nakə a dze
aye. 13 Neŋ faya na tsikakumeye:
Taɗə kə huta na na, ɗərev ŋgay ma
ŋgwasiye haladzay hərwi təɓaŋ niye
nəte aye a ze neheye kuro kuro tsɨɗ
gər eye tsɨɗ ta dze təbey aye. 14Andza
niye dərmak, Bəba kurom nakə mə
mbəlom aye a say na, ndəray kway
nəte məwalaŋ i ndo neheye makətsa
eyemâ dze bay.»

Malamar yak kə gaka mənese na,
ka giye na, kəkay?

15 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə mala-
mar yak kə gakamənese na, do ka təv
ŋgay tsikay faya ahəl nakə nəkurom
sulo tə neŋgeye aye. Taɗə ka təma
bazlam yak na, kə təma ha abəra mə
mezeleme. 16 Taɗə ka təma bazlam
yak bay na, dum ka təv ŋgay ta ndo
nəte kəgəbay ta ndo sulo. Andza
niye, maŋgəne ha sariya na, ta ndo
hay sulo kəgəbay ndo hay mahkar.*
17Ane tuk na, ka təma bazlam kurom
bay na, tsikatay a ndo məpe mədzal
gər hay ka neŋ. Ka kərah bazlam i
ndo məpe mədzal gər hay ka Kəriste
na, gər ha zəba faya andza ndo nakə
a sər Mbəlom bay aye kəgəbay andza
ndomatsekele dzaŋgal.

18 «Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, wu neheye tebiye ka
kərahum ka məndzibəra aye na,
ta kərahiye mə mbəlom dərmak.
Wu neheye tebiye ka təmum ka
məndzibəra aye na, ta təmiye mə
mbəlom dərmak.

19 «Neŋ faya na gwaɗakumeye sa:
Sərum ha na, taɗə ndo hay sulo
ka məndzibəra ta dzapa ayaw ka
wu nakə ta tsətsahiye tə maɗuwule
me aye na, Bəba ga mə mbəlom
ma vəlateye wu nakə ta tsətsah aye.
20Hərwi ndo sulo kəgəbay mahkar ta
hayagərkamaɗuwulaymeaMbəlom
ta məzele ga na, neŋ andaya mə
walaŋ tay.»

Dzeke i ndo nakə a kərah məpəsay
hamənese a ndo aye

21 Piyer a həndzəɗ ka təv i Yesu,
a tsətsah faya, a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, taɗə malamar ga kə geŋ
mənese na, na pəsay ha sik nday?
Madzəga tasəla ɗaw?»

22 Yesu a gwaɗay: «Na gwaɗakeye
madzəga tasəla bay, ane tuk na, sik
kuro kuro tasəla madzəga tasəla.

23 «Hərwi niye, Bəy i Mbəlom
a ndzəkit bo ta bəy wuray a say
matsətsehe gwedere ŋgay ka ndo
məge məsler ŋgay hay. 24 A dazlay
a məsler na, tə gəsay naha ndo i
məsler ŋgay gwedere ŋgay faya suloy
maliyoŋ haladzay a pasla bo bay.
25 Ndo niye na, wuray ŋgay andaya
məheme ha gwedere niye bay. Bəy
niye a gwaɗ ma səkəmiye ha andza
beke, neŋgeye, ŋgwas ŋgay,wawa ŋgay
hay təwu ŋgay tebiye hərwi məheme
ha gwedere ŋgay. 26Ndoməge məsler
ŋgay niye a dəkway gurmets, a gay
amboh, a gwaɗay: “Amboh, zleŋ
ŋgatay, na hamakeye suloy tebiye.”
27 Tsa na, a gay mə bo a bəy niye, a
gəray ha gwedere niye ada a gər ha a
ye ŋgway.

28 «Ndo məge məsler niye a ndo-
hwaw abəra na, tə dzəgər ta mandala
ŋgay nakə tə gawa məsler salamay
aye. Gwedere ŋgay andaya ka man-
dala ŋgay niye kwar i suloy temerre.
A gəs na ndo niye məmbərlew
keeŋŋek, a gwaɗay: “Hemeŋ gwedere
ga!” 29Mandala ŋgay niye a dəkway
gurmets, a gay amboh, a gwaɗay:
“Zleŋ ŋgatay, na hamakeye.” 30 Ndo
məge məsler niye a kərah. A gəs
mandala ŋgay niye a kal ha a daŋgay.
Ma ndziye mə ɗəma hus a pat nakə
kə hamay gwedere ŋgay aye. 31 Siye i
ndo məge məsler i bəy niye tə ŋgatay
a wu nakə a ge bo aye na, a ndalatay.
Ti ye mata təkəray a ndo i gay tay.

32 «Ndo i gay tay a tsəne andza niye
na, a zalay a ndo məge məsler ŋgay
niye. A yaw na, a gwaɗay: “Nəkar
na, ŋgwalak i ndo bay. Na gəraka
ha gwedere ga tebiye hərwi nakə ka
geŋ amboh aye. 33 Nəkar dərmak

* 18:16 Bazlammapala eyemasulo eye 19.15.
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na, mandala yak mâ gaka mə bo
andza nakə nəkar ka geŋ mə bo aye
dərmak.” 34 A ndalay a ndo i gay
tay haladzay. Tsa na, a slər ndo
məgeməslerŋgayniye adaŋgayhərwi
məgay ɗəretsətseh. Ma həbiye hus kə
hama gwedere ka bo bəra tebiye.»

35Yesu a gwaɗatay: «Taɗə kwa way
kə pəsay ha mənese a malamar ŋgay
peteh abəramə ɗərev bay na, Bəba ga
məmbəlomma giye kurom ha andza
niye dərmak.»

19
Bazlam i Yesu ka gər i mahəhere

ŋgwas
Markus 10.1-12

1 Yesu a ndəv ha bazlam ŋgay niye
hay na, a lətse abəra ka dala i Galile,
a ye ka dala i Yahuda a diye neŋgeɗ
i magayam i Yurdum. 2 Ndo hay
mbərzəzza haladzay ta zəŋgal na. A
mbəl tay ha ndo hay abəra ma ɗəvats
tay hay.

3Farisahay tahəndzəɗka təv iYesu.
A satay məhəle faya abəra suwat. Ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «Bazlam kway
mapalaeyekəvəl tsəveɗkamahəhere
ŋgwas hərwi kwa i wu waray waray
ɗaw?*»

4Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ka dzaŋgum wu nakə mawatsa eye
məƊerewel iMbəlomaye təbəɗew? Ka
madazlay na, Mbəlom a ge hasləka
ada ŋgwas, 5 ada a gwaɗ: “Hərwi niye
hasləka ma gəriye ha bəba ŋgay ta
mayŋgay, ta ndziye ta ŋgwasŋgay. Ada
nəteye ta təriye na, bo nəte.†” 6Andza
niye, nəteye sulo sa bay, ane tuk na,
andza ndo nəte.» Yesu a gwaɗatay
sa: «Ndo zezeŋ mâ ŋgəna ha wu nakə
Mbəlom a dzapa ha aye bay.»

7 Farisa hay tə gwaɗay: «Musa a
gwaɗ hasləka ma ta həhariye na
ŋgwas ŋgay na, mâ watsay ɗerewel i
mahəhere a həlay a ŋgwas ŋgay. Ada
a tsik andza niye na, hərwi mey?»

8 Yesu a mbəɗatay fay, a gwaɗatay:
«Musa a vəlakum tsəveɗ ka mahəhere
ŋgwas kurom hay na, hərwi ɗərev

kurom makula eye toŋgwa toŋgwa.
Ane tuk na, ka madazlay na, andza
niye bay. 9 Neŋ faya na tsikakum-
eye, kwa way ka həhar na ŋgwas ze
məndzay a gər ka məge madama na,
ada kə zla a ɗəma ŋgwasmekeleŋ eye
na, kə gemadama.»

10Gawla ŋgay hay tə gwaɗay: «Taɗə
bazlam i hasləka ta ŋgwas andza niye
na, ŋgamaməzle ŋgwas bay.»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ndo hay tebiye ta sliye
faya matəme matətike nakay bay.
Ane tuk na, Mbəlom ma vəlateye
gədaŋ a siye hay matəme. 12Ndo siye
hay tə sla faya məzle ŋgwas bay na,
hərwi wu mekeleŋ eye hay wal wal.
Ndo siye hay təwa tay ha andza niye,
bo tay a say ŋgwas bay. Ndo siye hay
na, ta daɗak tay ha hərwi ada tâ zla
ŋgwas bay. Siye hay ta zla ŋgwas bay
na, hərwi Bəy i Mbəlom. Ndo nakə kə
sla faya matəme matətike nakay aye
na, mâ təma.»

Yesu a təmawawa hay
Markus 10.13-16; Luka 18.15-17

13 Ma dəba eye na, ndo hay tə
həl naha wawa hay ka təv i Yesu
hərwi adamâ pa fataya həlay adamâ
ɗuwulaymeaMbəlomhərwi tay. Ane
tuk na, gawla ŋgay hay tə ŋgatatay a
ndo hay faya ta həliye naha wawa
hay ka təv i Yesu na, tə gatay me.
14 Yesu a gwaɗatay: «Gərum tay ha
wawa hay tâ yaw ka təv ga. Kâ
həharum tay ha bay, hərwi Bəy i
Mbəlom mavəla eye na, a slala i ndo
neheye andza wawa neheye.»

15Yesuapahəlaykawawaniyehay
hərwiməpe fatayaŋgama. Tsana, a ye
ŋgway abəra ka təv niye.

Gawla zlele eye
Markus 10.17-31; Luka 18.18-30

16 Ndo wuray a yaw ka təv i Yesu,
a tsətsah, a gwaɗay: «Miter, na giye
wu ŋgwalak eye na, mey nakə ada
na hutiye sifa nakə ma ndəviye bay
aye?»

* 19:3 Madazlay i wu hay 1.27; 5.2. † 19:5 Madazlay i wu hay 2.24.
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17 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Ka tsətsahiye fagaya wu ka gər i wu
ŋgwalak eye na, hərwi mey? Ndo
ŋgwalak eye na, Mbəlom nəte ŋgweŋ.
Taɗə a saka məhute sifa ka təv i
Mbəlom na, rəhay ha gər a bazlam
ŋgaymapala eye.»

18Ndo niye a tsətsah ka Yesu: «Ba-
zlammapala eye waray hay?»
Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kâ

kəɗ gər i ndo bay, kâ ge madama bay,
kâ ge məkal bay, kâ raw me ka ndo
kame i sariya bay, 19 rəhatay ha gər a
bəba yak ta may yak. Ada wuɗa ndo i
məgeɗ yak dərmak andza kawuɗa na
gər yak.‡»

20Gawla niye a gwaɗay a Yesu: «Ba-
zlam neheye mapala eye na rəhay ha
gər tebiye. Maa ləkeŋew məge na, sa
mey?»

21 Yesu a gwaɗay: «Kə saka matəre
ndoŋgwalakeyena, do ta səkəmhawu
yak ada kâ ŋgənatay suloy aye a ndo
mətawak eye hay. Ka ge andza niye
na, ka hutiye zlele mə mbəlom. Tsa
na, dara peŋ bəzay.»

22 Gawla niye a tsəne andza niye
na, a ye ŋgway ta mevel eye hərwi
zlele ŋgay na, haladzay.

23 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Neŋ faya na gwaɗakumeye,
sərum ha, mawura bo eye hərwi ndo
i zlele hay mede a Bəy i Mbəlom.
24 Ada neŋ faya na gwaɗakumeye
anaŋ sa: Tə bəmalə nakə ndo i zlele
madiye aBəy iMbəlomayena, ŋgama
zləgwememâ ye ta bəɗ i ləpəre.»

25 Gawla ŋgay hay tə tsəne bazlam
ŋgay niye hay andza niye na, a gatay
hərɓaɓəkka, tə gwaɗ: «Ane tuk na, kə
ge andza niye na, mata sle mətəme
na, way?»

26 Yesu a zəba fataya, a gwaɗatay:
«Ndərayma sliyemətəmebay, ane tuk
na, Mbəlom na, wuray a zay gədaŋ
təbey.»

27 Piyer a mbəɗay naha faya, a
gwaɗay: «Tsəne! Nəmay anaŋ, nəmaa
gər ha wu hay tebiye hərwi məpaka

bəzayna, kəkay? Mata ge bo tənəmay
na, mey?»

28 Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na, neŋ
Wawa i Ndo na ndziye ka təvməndze
i bəy ta məzlaɓ ma məndzibəra
weɗeye. Nəkurom neheye ka pumeŋ
bəzay aye, ka ndzumeye ka təv
məndze i bəy kuro gər eye sulo
dərmak hərwi məgatay sariya a
gwala i Israyel hay kuro gər eye sulo.
29Adandoneheye tebiye tə gər ha gay
tay, malamar tay hasləka eye hay ta
malamar tay dem eye hay, bəba tay,
may tay,wawa tay hay, guvah tay hay
hərwi məzele ga aye na, ta hutiye a
ɗəma ma ziye madzəga temerre ada
ta hutiye sifa nakə ma ndəviye bay
aye. 30Mə walaŋ i ndo neheye anəke
nəteye ndo ime hay aye na, haladzay
ta təriye ndo i dəba ada mə walaŋ i
ndo neheye anəke nəteye ndo i dəba
hay aye na, haladzay ta təriye ndo i
me.»

20
Dzeke i ndo nakə a həl ndo məge

məsler hay a guvah ŋgay aye
1 «Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na,

ndo wuray a ndohwaw abəra mə
gay mekedœ pərik hərwi mapəle ndo
məge məsler hay a guvah ŋgay. 2 Tə
ge tsakala i məfəte hwapat na, kwar
i suloy nəte.* 3 Ta ɓəre tsɨɗ i mekedœ
na, a ye sa. A ye a ndzatay a gər a siye
hay faya ta giye məsler bay, nəteye
malətsa eye kəriye. 4 A gwaɗatay:
“Nəkurom dərmak dum fətumeŋ gu-
vah ga, na vəlakumeye wu i madagər
kurom lele.” 5 Ndo niye hay tə tsəne
andza niye na, ti ye a guvah ŋgay
niye. Ndo niye a ye mapəle ndo
i məsler hay ta magərhəpat, ada ta
ɓəre mahkar i huwa a ge andza niye
sa. 6 Ta ɓəre zləm na, a ye sa. A
ye a huta ndo hay nəteye malətsa
eye. A tsətsah fataya, a gwaɗatay:
“Nəkurom mandza eye kanaŋ hwa-
pat ze məge məsler na, hərwi mey?”

‡ 19:19 Madayaw abəra mə Ezipt 20.12-16; Bazlammapala eye masulo eye 5.16-20 ada Levitik 19.18.
* 20:2 A həlay i Yesu na, kwar i suloy nəte na, a slaməvəle merəɓe i ndo nakə a geməsler hwapat aye.
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7 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: “Hərwi
ndəray kə həl may a məsler bay.”
A gwaɗatay: “Nəkurom dərmak du-
mara, dum a guvah ga.”

8 «Huwa a ge na, ndo i guvah a zalay
a ndo mələvay gər a məsler ŋgay, a
gwaɗay: “Zalatay a ndo məge məsler
hay, vəlataywu imadagər tay. Dazlay
ta ndo neheye na həl tay duk aye
ada kâ ndəv ha ta ndo neheye na lah
məhəle tay kurre aye.” 9Ndo neheye
ta dazlay aməsler ta ɓəre zləmihuwa
aye na, ti ye naha kwa way a təma
kwar i suloy nəte. 10 Ndo neheye ta
dazlay kurre aye ti yaw. Tə dzala mə
gər tay na, ta təmiye ma ziye i ndo
neheye. Ane tuk na, tə vəlatay kwa
way kwar i suloy nəte. 11 Ta təma
na, ta guŋguz ka ndo i guvah, 12 tə
gwaɗ: “Ndo neheye ti yaw ma dəba
may aye, tə geməsler na, ɓəre nəte tsa
tuk na, ada ka vəlamay wu madagər
mayandza i tayna, kəkay? Nəmayna,
nəmaa sa ɗəretsətseh mə pat hwapat
ada nəmaa səmay naha a merəɓe.”
13 Ndo i guvah niye a mbəɗay faya
a ndo nəte mə walaŋ tay, a gwaɗay:
“Dzam ga, na gaka mənese bay. Ka
gama tsakala i məge məsler pat eye
nəte na, kwar i suloy nəte bəɗaw?
14 Zla wu i madagər, do. A seŋ na
vəliye a ndo nakə a yawma dəba yak
andza nakə na vəlaka aye dərmak.
15Neŋ na, tsəveɗ ga andaya məge wu
nakə a seŋ aye ta suloy ga. Kəgəbay
nəkar na, sələk eye hərwi nakə neŋ
ŋgwalak i ndo aye ɗaw?” 16 Andza
niye, ndo i dəbahay ta təriye ndo ime
hay, ndo i me hay ta təriye ndo i dəba
hay.»

Yesu a ɗa ha məməte ŋgay ta
mələtsew ŋgay abəramamədahaŋ sa

Markus 10.32-34; Luka 18.31-34
17 Ahəl nakə Yesu faya ma diye a

Zerozelem aye na, a həl gawla ŋgay
hay kuro gər eye sulo təv tay wal.
Nəteye faya ta diye ka tsəveɗ na, a
gwaɗatay: 18«Tsənum, anəke na, faya
ka deyekweye a Zerozelem. Mə ɗəma
na, neŋ Wawa i Ndo ta vəlateye ga

ha a həlay a bagwar hay i ndo ne-
heye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
adaandoneheye tədzaŋgawabazlam
i Mbəlom mapala eye. Ta geŋeye
sariya i məkəɗe, 19 ada ta vəlateye
ga ha a ndo neheye tə sər Mbəlom
bay aye. Ta ŋgweseŋeye dəla abəra
mə gər, ta ndaɓiye ga ta mandalaɓa.
Tadariye gakamayakomazləlmbaɗa
eye. Ma məhəne mamahkar eye na,
na lətseweye abəra mamədahaŋ.»

Matsətsehe i may i Yakuba ta
Yuhana

Markus 10.35-45
20Ma dəba eye na, ŋgwas i Dzebede

a ye ka təv i Yesu ta wawa ŋgay hay. A
ye naha a dəkw gurmets kame i Yesu
hərwi matsətsehe faya wu. 21 Yesu a
gwaɗay: «A sakamey?»
A mbəɗay faya a Yesu, a gwaɗay:

«Na tsətsah fakaya na, aza ahəl nakə
ka ndza a bəy yak aye na, vəlatay
tsəveɗ a wawa ga neheye sulo aye tâ
ndza ka təv yak, nəte ta diye i həlay
i mənday ada neŋgeɗ ta diye i həlay i
gula yak tey.»

22 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Ka sərum wu nakə ka tsətsahumeye
aye bay. Ka slumeye faya məse
ɗəretsətseh nakə na siye aye ɗaw?»
Tambəɗay faya, təgwaɗay: «Nəmaa

sliye faya.»
23Yesuagwaɗatay: «Deɗek, ka sum-

eye ɗəretsətseh andza neŋ nakə na
siye ɗəretsətseh aye. Ane tuk na,
məndze ta diye i həlay i mənday ga
kəgəbay ta diye i həlay i gula ga na,
mata tsike na, neŋ bay. Təv məndze
niye na, i ndo neheye Bəba ga a
ləvatay ha bo aye wu tay.»

24 Siye i gawla i Yesu hay kuro, tə
tsəne bazlam niye na, tə ge mevel ka
gawla i Yesu neheye sulo tamalamar
ŋgay aye. 25 Yesu a zalatay tebiye
ka təv ŋgay, a gwaɗatay: «Nəkurom
ka sərum ha na, bəy bagwar eye ka
məndzibəra faya ta ləviye ndo hay
ta gədaŋ ada ndo bagwar eye hay ta
ɓərəkiye ha gədaŋ tay ka siye i ndo
hay. 26Ane tuk na, mâ ge andza niye
mə walaŋ kurom bay. Ɗuh na, kə ge
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ndərayməwalaŋ kuroma saymatəre
bagwar eye na, mâ təra ndo i məsler
kurom. 27 Kə ge ndəray mə walaŋ
kurom a say matəre ndo i me na, mâ
təra beke kurom. 28Andza niye, neŋ
Wawa i Ndo na yaw na, hərwi ada
ndo hay tâ geŋ məsler bay. Na yaw
ɗuh na, hərwi məgatay məsler a ndo
hay ada məvəle ha məsəfəre ga hərwi
məmbəle tay ha ndo hay haladzay.»

Yesu ambəl tay ha guluf hay sulo
Markus 10.46-52; Luka 18.35-43

29 Ahəl nakə Yesu ta gawla ŋgay
hay ti yaw abəra ma Zeriko aye na,
ndo hay haladzay tə payaw bəzay.
30Guluf hay sulo nəteye mandza eye
ka tsakay i tsəveɗ. Tə tsəne Yesu faya
madiye ta tsəveɗ eye niye na, təpa bo
kamawude, tə gwaɗ: «BəyMaduweŋ,
Wawa i Davit, nəmaâ gaka mə bo
təbəɗew?»

31 Ndo hay tə gatay me hərwi ada
tâ ndza ɗikɗik, ane tuk na, tə zaka
ha mawude haladzay, tə gwaɗ: «Bəy
Maduweŋ,Wawa iDavit, nəmaâgaka
mə bo təbəɗew?»

32 Yesu a lətse, a zalatay, a tsətsah
fataya: «A sakum nâ ge hərwi kurom
na, mey?»

33 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, a samay na, həndəkamay
na ɗəre tey.»

34Yesu a tsəne andza niye na, tə gay
mə bo. A lamay a ɗəre tay, kwayaŋŋa
ndo neheye sulo aye tə ŋgatay a ɗəre.
Tsa na, tə pay bəzay a Yesu.

21
Yesu a fələkwa a Zerozelem
Markus 11.1-11; Luka 19.28-40;

Yuhana 12.12-19
1 Yesu ta gawla ŋgay hay, nəteye

mazlambar bəse ta Zerozelem na, tə
ndisl a gəma i Betifadze kaMahəmba
i Tetəɗœz. Yesu a slər gawla ŋgay
sulo kame, a gwaɗatay: 2 «Dum naha
a gəma nakə kame kurom aye. Ka
ndislum naha na, ka ndzumeye a gər
a zuŋgo ta wawa ŋgay maɓara eye.
Pəluma tay ahaya ada kâ yumeŋa tay
ahaya. 3 Taɗə ta tsikakum wuray

na, mbəɗumatay faya: “A say a Bəy
Maduweŋ.” Tsa na, ta gəriye kurom
ha.»

4Wu nakay a ge bo na, andza i ndo
məɗe ha bazlam iMbəlom nakə a tsik
aye, a gwaɗ:
5 «Gwaɗumatay a ndo neheye ma

gəma i Zerozelem aye:
Zəba, bəy yak faya ma diye naha ka

təv yak!
Neŋgeyemaləɓa eye,
neŋgeyemandza eye ka zuŋgo ada ka

zuŋgowawa eye.*»
6 Gawla i Yesu neheye sulo aye, ti

ye tə ge andza nakə Yesu a tsikatay
aye. 7 Ti ye, tə gəsaw zuŋgo niye
ta wawa eye salamay. Ti ye ahaya,
tə pa fataya petekeɗ hay ada Yesu
a ndza faya. 8 Ndo hay haladzay
mbərzəzza ta fətəl petekeɗ tay hay ka
tsəveɗ, siye hay tə həɓaw slambah i
dərizl i gərɗaf hay ta fətəl ka tsəveɗ.
9Ndo neheye kame i Yesu ta ndo ne-
heye ma dəba ŋgay aye na, ta wuda,
tə gwaɗ: «Zambaɗakway a Wawa i
Davit! Mbəlom mâ pa ŋgama ka ndo
nakə faya ma deyeweye ta məzele i
Bəy Maduweŋ aye. Zambaɗakway
a Mbəlom, neŋgeye nakə mə mbəlom
aye!»

10 Ahəl nakə Yesu a ndisl a Ze-
rozelem aye na, a gatay a ndo neheye
ma wuzlahgəma aye wadəŋ wadəŋ.
Ta tsətsah, tə gwaɗ: «Ndo nakay na,
way?»

11Ndo hay ta mbəɗatay faya: «Yesu,
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom,
neŋgeye ndo i Nazaret ka dala i
Galile.»

Yesu mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom

Markus 11.15-19; Luka 19.45-48;
Yuhana 2.13-22

12 Yesu a ndisl a Zerozelem na, a
ye a dalamətagay i gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. A ye naha na, a həhar
tay ha ndo masəkəme wu hay ta ndo
neheye ta səkəmiye ha wu hay aye.
A pay həlay a tabal i ndo mambəɗe
ha suloy, a mbəzl ha təv məndze i

* 21:5 Zəbama Zakari 9.9.
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ndo masəkəme ha bodobodo hay.†
13 Tsa na, a gwaɗatay: «Mawatsa eye
məƊerewel i Mbəlom na: “Ta zaleye a
gay ga na, gay i maɗuwule me. Ane
tuk na, nəkurom ka tərum ha lar i
məkal hay na, kəkay?‡”»

14Guluf hay ta ndomatəra eye hay,
ti ye ka təv i Yesu a gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. Yesu a mbəl tay
ha. 15 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlawaywuaMbəlomaye tandoneh-
eye tədzaŋgawabazlam iMbəlomma-
pala eye tə ŋgatay a masuwayaŋ nakə
Yesu a ge aye tamawude iwawaneh-
eye faya ta wudiye mə gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom: «Məzlaɓ mâ ndza
ka Wawa i Davit» aye na, wu neheye
a ndalatay haladzay. 16 Tə gwaɗay a
Yesu: «Ka tsəne wu nakə wawa neh-
eye faya ta tsikiye bəɗaw?»
Yesu a mbəɗatay faya: «Ayaw, na

tsəne. Nəkurom na, ka dzaŋgum
bazlam nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel aye ɗaɗa təbəɗew? “A
saka nakə wawa hay ada ta wawa
neheye faya ta siye wah mba aye tâ
zambaɗaka.§”»

17 Tsa na, a gər tay ha, a yaw abəra
mawuzlahgəma, ayeaBetani, ahəna
mə ɗəma.

Gurovmawa eye bay
Markus 11.12-14,20-24

18 Tədœ eye pərik i mekedœ, ahəl
nakə fayamamaweye awuzlahgəma
aye na, may a wur faya. 19 A ŋgatay
a gurov ka tsakay i tsəveɗ. A ye a
bəzay i dərizl i gərɗaf niye. Ane tuk
na, a ŋgatay na, a slambah ɗekɗek,
mawa eye bay. A gwaɗay a gurov
niye: «Ka wiye hohway ɗaɗa sa bay.»
Kwayaŋŋa gurov niye a kula.

20 Gawla ŋgay hay tə ŋgatay andza
niye, a gatay masuwayaŋ. Tə
gwaɗay a Yesu: «Gurov nakay a kula
kwayaŋŋa tsa na, kəkay?»

21 Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na
tsikakumeye: Sərum ha na, taɗə ka
dzalum ha ka neŋ ada ka gum hay

mədzal gər kurom gərəŋ gərəŋ bay
na, ka slumeye faya məge wu nakə
na gay a gurov nakay aye. Kwa
a mahəmba, ka slumeye məgwaɗay:
“Lətse abəra kanaŋ, ta kal ha bo a
bəlay”, ada ma giye bo. 22 Taɗə ka
dzalum ha ka neŋ tə ɗərev kurom
peteh na, ka hutumeye wu nakə
ka tsətsahumeye tə maɗuwule me a
Mbəlom aye tebiye.»

Maa vəlay gədaŋ a Yesu na, way?
Markus 11.27-33; Luka 20.1-18

23 Yesu a ye, a fələkwa a gay i
məɗəslay ha gər aMbəlom. A ye naha
a dazlay a matətikatay. Ahəl nakə
fayama tətikiye na, bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta madugula i Yahuda hay, ti ye naha
ka təvŋgay. Ta tsətsah faya, təgwaɗay:
«Kagewuneheyena, ta gədaŋwaray?
Maa vəlaka gədaŋ aye na, way?»

24 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Neŋdərmakna tsətsahiye
fakuma matsətsehe nəte, taɗə ka
mbəɗumeŋew faya na, na ge wu
neheye ta gədaŋ waray na, na
tsikakumeye. 25Maa slər ha Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam na, way?
Mbəlom tsukuɗu, ndo hay ɗaw?»
Tə ma ha ka bo bazlam mə walaŋ

tay, tə gwaɗ: «Ka mbəɗakweye faya
na, kəkay? Taɗə ka gwaɗakway,
maa slər ha Mbəlom, Yesu ma
gwaɗakweye: “Ka dzalum ha bay
na, kemey?” 26 Ane tuk na, taɗə ka
gwaɗakway, maa sləraw Yuhana na,
ndo hay, dzədzarakwa ta ndo hay
hərwi ndo hay tebiye ta dzala ha
Yuhana neŋgeyendoməɗe ha bazlam
i Mbəlom.» 27Hərwi niye ta mbəɗay
faya a Yesu, tə gwaɗay: «Nəmaa sər
bay.»
Yesu a gwaɗatay: «Neŋ bəbay na

ge wu neheye ta gədaŋ i way na, na
tsikakumeye bay.»

Dzeke i wawa hay sulo
† 21:12 Yahuda hay ti yaw ma gəma mekeleŋ eye mata mbəɗe ha suloy tay. Ma dəba eye, ta sliye
masəkəme gənaw hərwi kule ada məvəle dala i dzaŋgal i gay məɗəslay gər a Mbəlom. ‡ 21:13 Zəba
ma Ezay 56.7 ada Zeremi 7.11. § 21:16 Dəmes hay 8.3.
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28 Yesu a gwaɗ sa: «Ka dzalum
ka dzeke nakay na, kəkay? Ndow-
eye andaya wawa ŋgay hay sulo.
A gwaɗay a wawa makurre eye:
“Wawa ga, do bəgom ta ge məsler ma
guvah.” 29Wawa ŋgay ambəɗay faya,
a gwaɗay: “Na diye bay.” Məndze
tsekweŋ na, a dzala ha ka bazlam
ŋgayniye, ayeaguvah. 30Bəbaayeka
təv i wawamasulo eye a tsikay andza
niye sa. Wawa ŋgay a mbəɗay faya, a
gwaɗay: “Bəba ga, na diye.” Ane tuk
na, ki ye bay. 31 Mə walaŋ i wawa
neheye sulo aye, maa ge wu nakə a
say a bəba ŋgay aye na, waray?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Wawa

makurre eye.»
Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na

tsikakumeye, sərum ha ndo mat-
sekele dzaŋgal hay ta ŋgwas neheye tə
gawa madama aye ta lahakumeye a
Bəy i Mbəlom. 32 Yuhana madzəhuɓe
ndo a yamki yaw kə ɗakumha tsəveɗ
deɗek eye. Ka dzalum ha faya bay.
Ɗuh ndo matsekele dzaŋgal ta ŋgwas
neheye tə gawamadama aye ta dzala
ha faya. Kwa ka ŋgatumay bəbay na,
ka mbəɗum ha mədzal gər kurom
hərwi mədzele ha faya bay.»

Dzeke i ndo neheye ta səkəmguvah
hərwiməfəte aye

Markus 12.1-12; Luka 20.9-19
33 Tsənum dzeke mekeleŋ eye sa:

«Ndoweye andaya a ɗəs guvah. A zəv a
ɗəma dərizl i gərɗaf haladzay. Dərizl
i gərɗaf niye hay na, tə wa hohway.
A lawara na ta zleɗ, a ŋgar a ɗəma
təgwaɗ* hərwi maɗɨtse a ɗəma ho-
hway ada a ɗəzl a ɗəma gay i matsəpe
wu bagwar eye. Ma dəba eye a
səkəmatay ha a ndo hay hərwi məve
nəte. Tsa na, a ye a gəmamekeleŋ eye
dəreŋ.

34«Həlay imaŋgəle hohway i gərɗaf
ŋgay niye hay a sla na, a slər ndo i
məsler ŋgay hay ka təv i ndo neheye
ta səkəm guvah ŋgay aye hərwi ada
tâ vəlayaw hohway i gərɗaf ŋgay hay.
35Ane tukna, ndoniyehay, təŋgatatay

na, tə gəs makurre eye tə ndaɓa na
lele. Tə gəs masulo eye, tə kəɗ na
mədahaŋ eye ada tə kəɗ mamahkar
eye tə kwar. 36 Ndo i guvah a slər
ndo i məsler mekeleŋ eye hay, nəteye
haladzay ta zeneheye kurre aye. Ane
tuk na, ndo niye hay tə ge tay andza
neheye kurre eye. 37 Ka mandəve
ŋgayeyena, a slərwawaŋgay. Adzala,
a gwaɗ: “Wawa ga na, ta rəhay ha
gər, ta geye wuray bay.” 38 Ane tuk
na, ndo niye hay, tə ŋgatay a wawa
i ndo i guvah na, tə gwaɗ mə walaŋ
tay: “Anaŋ magedze ŋgay nakə ma
ta ndiye na guvah ŋgay aye, ki yaw!
Takwa, kəɗakwa na ada guvah nakay
ma mətsakweye a nəkway!” 39 Ti ye
tə gəs wawa niye, ti ye ha dəreŋ ta
guvah. Ti ye naha, tə kəɗ na.»

40Yesu a tsətsah fataya a gwaɗatay:
«Ndo i guvah ki yaw na, ma giye tay
ha ndo neheye na, kəkay?»

41 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ma
kəɗiye ndo məkəɗe ndo niye hay
abəra mə ɗəma, ma sakatay naha
bay tebiye. Ma həliye a ɗəma ndo
mekeleŋ eye hay ada ta vəleye ho-
hway i gərɗafŋgayhayahəlaynakəkə
nah aye.»

42 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Ɗaɗa
ka dzaŋgum wu nakə tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom aye təbəɗew? A
gwaɗ:
“Kwar nakə ndo maɗəzle gay hay tə

kal ha aye na,
matəra kwar lele eye a ze siye i
kwar hay na, neŋgeye ɗuh.

Maa gwaɗ kwar niye matəra kwar
nakə lele eye hərwi maɗəzle
gay na, Mbəlom.

Niye na, məsler i Mbəlom hərwi
kway.†”»

43 Yesu a gwaɗatay sa: «Neŋ faya
na tsikakumeye, nəkuromna, ta zliye
fakuma abəra Bəy i Mbəlom ta vəlay
ha a ndo mekeleŋ eye hay neheye
faya ta giyewunakə a say aye. 44Kwa
way kə dəɗ ka kwar niye na, ma

* 21:33 Təv maɗɨtse na, tə ŋgar təv andza təgwaɗ hərwi maɗɨtse hohway. † 21:42 Dəmes hay
118.22-23.
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toliye. Adakwarniyekədəɗkandow-
eye na, ma ləgəriye na kərɗik kərɗik
andzamereɓek.»

45 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ta Farisa
hay tə tsəne dzeke i Yesu niye hay
na, tə sər a tsik ka nəteye. 46 Ta pəla
tsəveɗ məgəse na. Ane tuk na, ta
dzədzaratay a ndo hay hərwi ndo hay
tə dzala Yesu na, ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom.

22
Dzeke i magurlom iməzle dahəlay
Luka 14.15-24

1Yesua tsikataydzekemekeleŋ eye
sa, a gwaɗatay: 2 «Bəy i Mbəlom a
ndzəkit bo na, anaŋ andza nakay.
Bəy a ge magurlom i mabəzləme gər
i dahəlay i wawa ŋgay. 3A slər gawla
ŋgayhay, tâ ye tâ zalatayawandohay
tâ yaw tâ nda ɗaf i mabəzləme gər i
dahəlay. Ane tuk na, ndo neheye tə
zalatay aye na, ta kərah mede. 4 A
slər gawlaŋgaymekeleŋ eyehay sa. A
gwaɗatay: “Dum, gwaɗumatay a ndo
neheye na zalatay aye na, tâ yaw. Na
da wu mənday anəke, na kəɗ gəsaŋ
i sla ga hay ta neheye magəla eye
hay lele aye na kəɗ, wu hay maləva
bo eye tsɨy. Dumara a mənde ɗaf i
mabəzləme gər i dahəlay.” 5 Ane tuk
na, ndo neheye tə zalatay aye na, ta
pa zləmka bazlam tay niye bay. Ti ye
ka məge məsler tay hay. Ndo neŋgeɗ
a ye a guvah, ndo mekeleŋ eye a ye
masəkəme ha wu ŋgay hay. 6 Ndo
siye hay tə gəs tay hay gawla i ndo
niye, tə gatay ɗəretsətseh, təkəɗ tayha
mədahaŋ eye hay.

7 «Bəy niye a tsəne andza niye na,
a ndalay. A slər sidzew hay, ti ye
ka mabəbazl tay ada təmədzay ako a
gəma tay. 8 Tsa na, a gwaɗatay a ndo
i məsler ŋgay hay: “Ɗaf i mabəzləme
gər i dahəlay mada eye haladzay, ane
tuk na, ndo neheye na zalatay aye
na, ta sla mənde bay. 9 Hərwi niye,
dum ka tsəveɗ bagwar eye hay, za-
lumatayaw a ndo neheye ka ndzu-
matay a gər aye, tâ yaw ka mənde

ɗaf.” 10Ndo i məsler ŋgay hay ti ye. Ti
ye naha tə hayay gər a ndo neheye tə
ndzatay a gər aye tebiye, ndo ŋgwalak
eye hay ta ndo neheye ŋgwalak eye
bay aye. Gay imagurloma rah ta ndo
hay.

11 «Bəy a fələkwa a gay hərwi
mazəbe ka ndo neheye a zalatay aye
tuk. A ye naha a ŋgatay a ndo nəte
petekeɗ i magurlom i mabəzləme
gər i dahəlay andaya faya bay. 12 A
gwaɗay: “Dzam ga, petekeɗ i magur-
lomimabəzləmegər idahəlayandaya
fakaya bay sa na, ka fələkwaw kanaŋ
ma kəkay?” Ane tuk na, ndo niye
ka mbəɗay faya bay. 13 Tsa na, bəy
a gwaɗatay a ndo i məsler ŋgay hay:
“Dum naha, dzawumay na həlay tə
sik, kalum ha abəra a ləvoŋ. Mə ɗəma
na, ta tuwiye təmahəpəɗe zler eye.*”»

14 Andza niye, Yesu a gwaɗ: «Ndo
hay haladzay mazala eye hay, ane
tuk na, ndo neheye tə pala tay ha aye
na, nəteye haladzay bay.»

Məvəle dzaŋgal a bəy i Roma
Markus 12.13-17; Luka 20.20-26

15 Farisa hay ti ye, tə haya gər.
Tə ma ha ka bo bazlam mə walaŋ
tay hərwi mapəle tsəveɗ ma kəkay
nakə ta həliye suwat abəra ka Yesu
təmatsətsehe faya abəra bazlam aye.
16 Ta ndəv ha məhay gər na, tə slər
siye i ndo hay mə walaŋ i gawla tay
hay ta siye i ndo i Herod ka təv i
Yesu. Ti ye naha, tə gwaɗay: «Miter,
nəmaa sər ha nəkar, ka tsik na, deɗek.
Nəkar faya ka tətikateye a ndo hay
deɗek ka mede nakə a say a Mbəlom
aye. Ka dzədzaray a wu nakə ndo
hay ta dzaliye təbey ada ka ŋgəna
tay ha ka bo bəra ndo hay təbey.
17 Hərwi niye, tsikamay wu nakə ka
dzala faya aye: Bazlam kwaymapala
eye kə vəl tsəveɗməvəle dzaŋgal a bəy
i Roma tsukuɗu kə vəl tsəveɗ məvəle
bay ɗaw?»

18Ane tukna, Yesua sər taynahaka
mədzal gər tay nakə ŋgwalak eye bay
aye. A gwaɗatay: «A nəkurom ndo
i bəbərek hay, ka həlumeye fagaya

* 22:13 ZəbaməMata 8.12.
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abəra suwat na, hərwi mey? 19 Ehey
bəzumeŋ ha suloy nakə tə vəlawa
dzaŋgal eye təday.» Tə zlayaw kwar
suloy nəte, tə vəlay. 20 Tsa na, Yesu
a gwaɗatay: «Mandzəkit bo nakay ta
məzele nakay faya na, i way?»

21Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Ibəy
i Roma.»
Yesu a gwaɗatay: «Aya! Wu i bəy i

Roma na, vəlumay ha a bəy i Roma
ŋgway. Wu i Mbəlom na, vəlumay ha
aMbəlom ŋgway.»

22 Tə tsəne andza niye na, a matay
ha hərɓaɓəkka. Tə gər ha Yesu, ti ye
wu tay.

Matsətsehe ka gər i mələtsew i
mədahaŋ hay abərama bəɗ

Markus 12.18-27; Luka 20.27-40
23 Pat eye niye, Saduke hay ti ye ka

təv i Yesu. Azlakwa bay Saduke hay
na, nəteye tə dzala ha tə gwaɗ: «Ka
mət na, mələtsew abəra mamədahaŋ
andaya sa bay.» Ta tsətsah ka Yesu,
tə gwaɗay: 24 «Miter, Musa a gwaɗ:
“Taɗə ndoweye a mət ze məwe wawa
na, malamar ŋgaymâ zla madakway
i ŋgwas niye. Ma zliye na, hərwi
ada hulfe i ndo niye a mət aye mâ
dze bay.†” 25Ndo hay andaya nəteye
tasəla ta malamar hay. Malamar
tay makurre eye a zla dahəlay. A
mət ze məwe wawa hay, malamar
ŋgay masulo eye a zla ŋgwas niye.
26Malamar ŋgaymasulo eye a mət ze
məwe wawa dərmak. Malamar tay
mamahkar a ge andza niye, nəteye
niye tasəla tebiye tə mət ze məwe
wawa. 27 Nəteye tebiye tə mət na,
ŋgwas a mət dərmak. 28 Ada pat
nakəmədahaŋhay ta lətseweyeabəra
ma mədahaŋ aye na, ŋgwas niye ma
təriye na, i way? Hərwi nəteye tebiye
ta zla ŋgwas niye.»

29 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Faya ka vumay gər a
bo kurom hərwi ka sərum wu nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
ayebayadaka sərumgədaŋ iMbəlom
bay. 30 Andza niye, ahəl nakə ta

lətseweye abəramamədahaŋ aye na,
hasləkahay taŋgwashay ta zliye bo sa
bay. Ane tuk na, ta ndziye na, andza
gawla i Mbəlom neheye mə mbəlom
aye. 31 Ka bazlam i mələtsew abəra
mamədahaŋna, ɗaɗakadzaŋgumwu
nakəMbəlom a tsikakum mə Ɗerewel
ŋgay aye təbəɗew? A gwaɗ: 32 “Neŋ
na, Mbəlom i Abraham, Mbəlom i
Izak, Mbəlom i Zakob.‡” Mbəlom
na, neŋgeye Mbəlom i mədahaŋ hay
bay, neŋgeyeMbəlom i ndo neheye ta
ndziye huya ta sifa aye.»

33 Ndo neheye tebiye tə tsəne
matətike ŋgay niye a tətikatay aye na,
a gatay hərɓaɓəkka.

Bazlam mapala eye nakə a ze siye
hay aye

Markus 12.28-34; Luka 10.25-28
34 Farisa hay tə tsəne Yesu a sla ka

Saduke hay tə bazlam na, tə haya gər.
35Ndo nəte məwalaŋ tay na, neŋgeye
ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye, a ye ka təv i Yesu, a say
məhəle fayaabəra suwat. A tsətsahka
Yesu, a gwaɗay: 36 «Miter, mə walaŋ
i bazlam i Mbəlom mapala eye hay,
bagwar eye na, waray?»

37 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«“Wuɗa Bəy Maduweŋ Mbəlom yak
tə ɗərev yak tebiye, ta məsəfəre yak
tebiye, ada tə metsehe yak tebiye.§”
38 Bazlam mapala eye bagwar eye
adanakəŋgwalak eye a ze siyehayaye
na, anaŋ. 39Bazlammapala eye nakə
a ze siye hay aye andza makurre eye
anaŋ: “Wuɗa ndo i məgeɗ yak andza
ka wuɗa na gər yak.*” 40 Bazlam i
Musamapala eye tebiyeadamatətike
i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
tebiye a dzapa a huɗ i bazlamneheye
mapala eye sulo aye.»

Kəriste ta Davit
Markus 12.35-37; Luka 20.41-44

41 Yesu a tsətsah bazlam ka Farisa
neheye mahaya gər aye, a gwaɗatay:
42 «Ka dzalum ka Kəriste na, kəkay?
Neŋgeyewawa i way?»

† 22:24 ZəbamaMadazlay i wu hay 38.8; Bazlammapala eyemasulo eye 25.5-6. ‡ 22:32 Madayaw
abərama Ezipt 3.6, 15, 16. § 22:37 Bazlammapala eyemasulo eye 6.5. * 22:39 Levitik 19.18.
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Tə gwaɗay: «Neŋgeye Wawa i
Davit.»

43 Yesu a gwaɗatay: «Adama kəkay
Davit a ma ha bazlam i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye nakə a tsik ahəl niye,
a zalay “Bəy Maduweŋ ga” aye ɗaw?
Hərwi Davit a gwaɗ:
44 “BəyMaduweŋMbəloma gwaɗay a

BəyMaduweŋ ga na:
Dara ndza tə həlay i mənday ga

husapatnakəneŋ,napiye tayha
ndo məne ɗəre hay a huɗ i sik
yak aye.†”

45 «Taɗə Davit kə zalay a Kəriste
“Bəy Maduweŋ” tuk na, ada Kəriste
neŋgeyewawa i Davit na, ma kəkay?»

46 Mə walaŋ i Farisa niye hay
ndəray kwa nəte ka mbəɗay ka
bazlam ŋgay niye bay. A dazlay
pat eye niye, kwa way a dzədzar
matsətsehe faya matsətsehe neheye
kəriye.

23
Yesu a matay ha mənese a bəy i

Yahuda hay
Markus 12.38-39; Luka 11.43,46,

20.45-46
1Madəbaeyena, Yesuagwaɗataya

ndo hay mahaya gər eye haladzay ta
gawla ŋgay hay: 2 «Ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay məsler tay na, məɗatay
ha bazlam i Musa mapala eye a ndo
hay. 3Rəhumatay ha gər ada gumwu
neheye tebiye faya ta tsikakumeye.
Ane tuk na, kâ gumandzanəteye bay,
hərwi faya ta giye wu nakə faya ta
tsikiye bay. 4 Nəteye faya ta hayeye
gər a wu neheye təmba a zla bo bay,
faya ta piye ka gər i ndo hay. Ane tuk
na, bo tay eye kwa məlamay ta wur
həlay, ta kərahmadzəne ndo hay.

5 «Məsler tay faya ta giye na, hərwi
ada ndo hay tâ zəba fataya, tâ gwaɗ
nəteye ŋgwalak eye hay. Mahoɗok
neheye tə mbəkwawa ada tə ɓarawa
ka bo aye na, bagwar aye hay. Ta
səkahawa ha me i petekeɗ tay ta

zəbol.* 6Ma təv nakə ndo hay tə haya
gər ka mənde wu mənday aye na, ta
wuɗaməndze ka təv nakəŋgwalak eye
adamə gay imaɗuwuleme, ta ndziye
na, ka təv nakə ndo hay ta ŋgatateye
aye. 7A satay ndo hay tâ tsikatay me
mə walaŋ i ndo hay haladzay ada tâ
zalatay “Miter” hay.

8 «Ane tuk na, nəkurom na, ndəray
mâ zalakum ndo “Miter” hay təbey.
Hərwi, Miter kurom na, nəte tsa.
Nəkurom tebiye na, ta malamar hay.
9Kâ zalumay andəray kaməndzibəra
nakay “Bəba”bay. Hərwi Bəba kurom
na, nəte, neŋgeye mə mbəlom. 10 Kâ
pəlum tâ zalakum “bagwarmay hay”
bay. Hərwi bagwar kuromna, Kəriste
nəte tsa. 11Ndo nakə bagwar eye mə
walaŋ kurom aye na, mâ təra ndo i
məsler kurom. 12 Kwa way kə say
matəre bagwar eye kame i ndo hay
na, Mbəlom ma təriye ha wawa eye
ɗuh. Kwa way ka təra ha gər ŋgay
wawa eye na, Mbəlom ma təriye ha
bagwar eye ɗuh.»

Ɗəretsətseh ka ndomədzaŋgawa
bazlam i Musa mapala eye ta Farisa
hay

Markus 12.40; Luka 11.39-
42,44,47-52, 20.47

13«A nəkuromndomədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa
hay, nəkurom na, ndo i bəbərek hay,
ɗəretsətseh ka gər kurom hərwi faya
ka dərəzlumatay na tsəveɗ mede a
Bəy i Mbəlom a ndo hay. Bo kurom
eye a sakum mede bay ada ndo ne-
heye a satay mede aye, a sakum
məgəre tay ha tâ ye bay.
[ 14 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa

bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay, nəkurom na, ndo i
bəbərek hay. Ɗəretsətseh ka gər
kurom hərwi faya ka buwumeye
wu abəra ka madakway i ŋgwas hay.
Ka ɗuwulawum me vəɗvəɗ hərwi
ada ndo hay tâ gwaɗ nəkurom ndo
ŋgwalak eye hay. Hərwi niye, ta
gakumeye sariya kurom na, ma ziye

† 22:44 Dəmes hay 110.1. * 23:5 Yahuda hay təmbəkwawamahoɗok, tə pawa a ɗəma təvmədzeŋge
hayməƊerewel iMbəlom. Tə ɓarawa ka daʼar, ka həlay i gula. Təmawaahaya bazlam iMbəlommapala
a gər na, andza niye.
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siye i ndo hay, ta sakakumeye naha
bay.]

15«A nəkuromndomədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa
hay, nəkurom na, ndo i bəbərek hay.
Ɗəretsətseh ka gər kurom hərwi faya
ka həhalumeye ka dala ada ka bəlay
hərwi ada ndo hay tâ pakum bəzay.
Ka hutum ndo nəte na, ka tərumeye
ndo nakəma hutiye sariya i Mbəlom
ma ziye kurommadzəga sulo aye.

16 «A nəkurom neheye ka tərum
andza guluf hay faya ka lakumeye
tay ha ndo hay aye, ɗəretsətseh ka
gər kurom. Faya ka gwaɗumeye:
“Taɗə ndoweye kə mbaɗa tə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom na, andza
kə mbaɗa bay, a tsik bazlam mətsike
tsa. Ane tuk na, taɗə ndoweye kə
mbaɗa ta gura i gay i məɗəslay ha gər
aMbəlom na, kutoŋma giye wu nakə
a mbaɗa ha aye.” 17 A nəkurom ndo
i matərakahaŋ hay, nəkurom guluf
eye hay. Wunakə ŋgwalak eye ɗuh na,
mey? Gura tsukuɗu gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom nakə ma təriye ha
gura tsəɗaŋŋa eye ɗaw? 18 Faya ka
gwaɗumeye sa: “Taɗə ndoweye kə
mbaɗa ta təv məvəlay wu a Mbəlom
na, andzakəmbəɗabay, a tsik bazlam
mətsike tsa. Ane tuk na, kə mbaɗa
tə wu nakə tə vəlay a Mbəlom mapa
eye ka təv məvəlay wu a Mbəlom
aye na, kutoŋ ma giye wu nakə a
mbaɗa ha aye.” 19 Nəkurom na,
guluf eye hay, ŋgwalak eye ɗuh na,
mey? Wu nakə tə vəlay aMbəlom aye
tsukuɗu, kəgəbay təv məvəlay wu a
Mbəlom nakə ma təriye ha tsəɗaŋŋa
wu nakə tə vəlay kəriye a Mbəlom
aye ɗaw? 20Hərwi niye, ndoweye kə
mbaɗa ta təv məvəlay wu a Mbəlom
na, a mbaɗa ta təv məvəlay wu a
Mbəlom ada tə wu neheye faya aye
tebiye. 21 Ndoweye kə mbaɗa tə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, a
mbaɗa ta gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlomada taMbəlomnakəmandza
eye mə ɗəma aye. 22 Ndoweye kə
mbaɗa ta magərmbəlom na, a mbəɗa
ta təv məndze i Mbəlom ada ta ndo
nakəmandza eyemə ɗəma aye.

23«A nəkuromndomədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa
hay, nəkurom na, bəbərek eye hay.
Ɗəretsətseh ka gər kurom hərwi ka
hayumay gər a slambah i ala kurom
hay tebiyena,məkurona, kazlawum
nəte ka vəlawumay a Mbəlom. Ada
ka gərum ha məge wu ŋgwalak eye
mə bazlam iMbəlommapala eye ɗuh
na, kəkay? Andza məgweɗe məge wu
nakə a ye ka bo məge aye, məge wu
ŋgwalak eye a ndo hay, məpe mədzal
gər ka Mbəlom. Anaŋ wu nakə a ye
ka boməge aye, ze məgər ha siye bay.
24Nəkurom ka tərum na, andza guluf
neheye faya ta lakiye tay ha ndo hay
aye. Faya ka palumeye madzendzew
hay abəra ma yam kurom nakə faya
ka sum aye, ane tuk na, ka gərum ha
a ɗəma zləgweme.

25 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay, nəkurom na, bəbərek eye
hay. Ɗəretsətseh ka gər kurom hərwi
nəkurom faya ka tsakaɗumeye dəba
i gəsiyem ta dəba i səra lele. Ane tuk
na, huɗ eyemaraha eye təwuneheye
ka kəlum aye ada tə wu nakə a say
a bor i bo kurom aye. 26 A nəkurom
Farisa neheye ka tərum andza guluf
hay aye, tsakaɗum na huɗ i gəsiyem
kurom təday ada dəba eye bəbay ma
zəbiye lele dərmak.

27 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay, nəkurom bəbərek eye
hay. Ɗəretsətseh ka gər kurom hərwi
nəkurom ka ndzəkitum bo na, tsəvay
neheye ta lambaɗ tay ha dəba eye
lele, a zəba kuɗekuɗek. Tə le ka ɗəre
mazəbe fataya haladzay. Ane tuk na,
məhuɗ eyena,maraha eye tamətasl i
mədahaŋhay ada təwuneheyemaza
eye tebiye. 28 Nəkurom na, andza
niye dərmak. Ka ɗəre i ndo hay na,
ka gwaɗum nəkurom ndo i deɗek
hay. Ane tuk na, mə ɗərev kurom na,
nəkurom maraha eye ta bəbərek ada
ta mənese.

29«A nəkuromndomədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa
hay, nəkurom na, bəbərek eye hay.



Mata 23:30 44 Mata 24:7

Ɗəretsətseh ka gər kurom hərwi faya
ka ɗəzlumeye tsəvay i ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay, ada faya ka
lambaɗumeye tsəvay i ndo neheye tə
pay bəzay a Mbəlom ta deɗek aye.
30 Ada ka gwaɗum: “Taɗə nəmaa ge
andaya a həlay i bəba təte may neh-
eye tə kəɗawa ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom hay aye na, nəmaa dza-
piye ta nəteye hərwi məkəɗe tay ha
bay.” 31 Andza niye, bo kurom eye
tə gər kurom ka sərum ha nəkurom
wawa i ndo neheye tə kəɗ tay ha ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay aye.
32 Lele, ndəɗikum ka məsler i bəba
təte kurom huya!

33 «Nəkurom na, dədœ hay, wawa
i palas hay! Ka slumeye mətəme
abəra ka sariya i ako nakə ma mbat-
iye bay aye na, kəkay? 34Hərwi niye,
tsənum lele: Na slərakumeye naha
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay,
ndo neheye ta tsah aye, ndo neheye
ta tətikakumeye. Ka kəɗumeye tay ha
siye hay, ka darumeye tay ha siye ha
ka mayako mazləlmbaɗa eye, siye ka
ndaɓumeye tay ha ta mandalaɓa mə
gay i maɗuwule me kurom hay ada
siye ka həharumeye tay ha ka gəma
ka gəma. 35 Andza niye, ndo neheye
ka kəɗum tay ahəl niye kəriye ta ge
mənese bay aye na, mənese eye ma
dəɗiye na, ka gər kurom. A dazlay ka
Abel ndoməpay naha faya a Mbəlom
hus ka Zakari wawa i Baraki nakə ka
kəɗum mə walaŋ i təv məvəlay wu
a Mbəlom ta təv nakə tsəɗaŋŋa eye.
36Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum
ha na, wu neheye tə ge ahəl niye
tebiye na, sariya i Mbəlomma dəɗiye
ka ndo neheye anəke aye.»

Yesu a tuwa Zerozelem
Luka 13.34-35

37 Yesu a dazlay mətuwe Ze-
rozelem. A gwaɗ: «Nəkurom ndo
i Zerozelem hay, nəkurom ndo i
Zerozelem hay. Nəkurom neheye ka
bəbazlum tayhandoməɗehabazlam
i Mbəlom hay ada ka kəɗum tay
ha ndo neheye Mbəlom a slərakum
naha aye tə kwar. Sik nday nakə a
seŋ məhayakum gər ka təv ga andza

mandzekwer nakə ma hayatay gər a
wawa ŋgay hay a huɗ i gwezleviyek
ŋgay aye. Ane tuk na, ka wuɗum bay!
38 Hərwi niye, gay kurom ma təriye
rəgay. 39 Andza niye, neŋ faya na
gwaɗakumeye: Ma dazleye anəke ka
ŋgatumeŋeye sa bay hus ahəl nakə ka
gwaɗumeye: “Mbəlom mâ pa ŋgama
ka ndo nakə faya ma deyeweye tə
məzele i BəyMaduweŋ aye!”»

24
Yesu a ɗa ha ta mbəzliye ha gay i

məɗəslay ha gər aMbəlom
Markus 13.1-2; Luka 21.5-6

1 Yesu a ndohwaw abəra mə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Ahəl
nakə faya ma diye ŋgway aye na,
gawla ŋgay hay ti ye naha ka təv ŋgay
hərwi a satay məɗay ha ta ɗəzl gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom ada siye i
gay hay na, kəkay. 2 Yesu neŋgeye a
gwaɗatay: «Faya ka ŋgatumeye a wu
neheye tebiye na gwaɗ ba? Sərum
ha kame na, ka ŋgatumeye a kwar
kwa nəte ka gər i kwar ŋgeɗ bay. Ta
mbəzliye ha hele hele.»

Ŋgoɗgor i mandəve i məndzibəra
Markus 13.3-13; Luka 21.7-19

3 Yesu a ye, a tsal a Mahəmba i
Tetəɗœz. Ahəl nakə neŋgeye mandza
eye na, gawla ŋgay hay ti ye ka təv
ŋgay mahəteye, ti ye ta tsətsah faya,
tə gwaɗay: «Tsikamay, wu neheye ta
ta giye bo na, kəɗay? Ada ŋgoɗgor
waray nakə ma ɗiye ha mazlambar
kamaweye adaməndzibəramazlam-
bar ma ndəviye aye?»

4Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Gum metsehe! Ndəray mâ səpat
kurom bay. 5 Hərwi ndo hay hal-
adzay ta deyeweye taməzele ga. Kwa
way ma gwaɗiye: “Neŋ na, Kəriste!”
Ada ta səpatiye ndo hay haladzay.
6 Ka tsənum ndo hay faya ta giye
vəram bəse tə nəkurom kwa neh-
eye dəreŋ tə nəkurom aye na, kâ
dzədzarum bay. Hərwi wu neheye
na, kutoŋ ta ndisleweye. Ane tuk
na, mandəve i məndzibəra zuk bay.
7 Slala ŋgeɗ ta giye vəram ta slala
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neŋgeɗ, bəy ta bəy ta giye vəram.
Mandərzlaŋ ma giye, dala ma ɓəliye
ma gəma hay wal wal. 8Wu neheye
tebiye ta giye bo na, andza məwe
wawa nakə a dazlay a ŋgwas aye.»

Wunakəmandzateyeagəragawla
i Yesu hay aye

9 «Ma dəba eye na, ndo hay ta
gəsiye kurom hərwi ada tâ gakum
ɗəretsətseh, ta kəɗiye kurom. Slala
i ndo hay tebiye ta nakumeye ɗəre
hərwi ga. 10A həlay niye na, ndo hay
haladzay ta gəriye ha məpe mədzal
gər abəra ka neŋ. Ta həliye ka
bo me ada ta niye a bo ɗəre mə
walaŋ tay nəte nəte. 11 Ndo ne-
heye tə gwaɗ nəteye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom aye haladzay ta
deyeweye. Ta səpatiye ndo hay ha-
ladzay. 12 Mənese ma səkahiye hal-
adzay. Hərwi niye, mawuɗe bo i ndo
hay haladzayma nəkiɗiye. 13Ane tuk
na, ndoweye kə səmay naha hus ka
mandəve aye na, Mbəlom ma təmiye
ha. 14 Ta ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye
i Bəy i Mbəlom a ndo i məndzibəra
hay tebiye hərwi ada ndo neheye tə
sər Mbəlom bay aye tâ tsəne. Tsa na,
məndzibərama ndəviye.»

Tambəzliye ha Zerozelem
Markus 13.14-23; Luka 17.23-

24,37, 21.20-24
15 Yesu a gwaɗatay: «Ka ŋgatumeye

a wuray maga zluwer eye andza
mazəlatoŋgo, ma lətsiye a təv nakə
tsəɗaŋŋa eye, andza nakə Daniyel*
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom kə
tsik faya. (Ndoweye kə dzaŋga na,
mâ tsəne lele.) 16 Ndo neheye ka
dala i Yahuda aye, ta ŋgatay a wu
niye na, tâ hway a mahəmba hay.
17 Ndo nakə neŋgeye ka gər i gay
aye na, mâ mbəzlaw ka dala hərwi
medeməhəlawwuŋgayhay abəramə
gay ŋgay bay. 18 Ndo nakə neŋgeye
ma guvah aye na, mâ mbəɗa gər a
mətagay ŋgay məzlaw petekeɗ ŋgay
bay. 19 Pat eye niye na, ɗəretsətseh
wene wene eye na, ka gər i ŋgwas

neheye təbosuloayeadakaŋgwasne-
heye faya ta vəlateyewah awawa tay
hay aye! 20Ɗuwulumay me a Mbəlom
hərwi mahway nakə ka hwayumeye
mâ ge a həlay i mətasl bay kəgəbay
pat i mazəzukw bo bay. 21 Andza
niye, a həlay niye na, ndo hay ta
siye ɗəretsətseh haladzay. Kwa ahəl
nakə Mbəlom a ge məndzibəra aye
hus anəke na, ɗaɗa ndəray kə sa
ɗəretsətseh andza niye bay ada ɗaɗa
ma giye bo andza niye sa bay. 22Taɗə
Mbəlom mâ nəkiɗ ha abəra ka pat i
ɗəretsətseh bay na, ndəray kwa nəte
ma təmiye bay. Ane tuk na, a nəkiɗha
hərwi ndo ŋgay neheye a pala aye.

23 «Taɗə ndəray kə gwaɗakum:
“Zəbum! Kəriste anaŋ!” kəgəbay
“Neŋgeye atay!” na, kâ təmum
bazlam ŋgay bay. 24 Andza niye,
ndo masəpete ndo hay ta deyew-
eye. Ta gwaɗiye nəteye na, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom, kəgəbay
ndo mətəme ha ndo nakə Mbəlom
a sləraweye. Nəteye na, ta giye
masuwayaŋ hay ada tə wu neheye
ma giye hərɓaɓəkka aye hərwi taɗə
ma giye bo na, masəpete tay ha ndo
neheye Mbəlom a pala aye. 25 Anaŋ,
na tsikakum ka bo abəra kurre. Pum
a zləm lele.

26 «Taɗə ta gwaɗakum: “Kəriste
anaŋ mə pesl”, kâ yum bay, kəgəbay
ta gwaɗakum: “Neŋgeye anaŋ
maŋgahabo eye kanaŋ”na, kâ təmum
bay. 27NeŋWawa iNdo, nadeyeweye
na, andza mawutseɗe i mbəlom nakə
ta ŋgateye kwa təwaray aye. 28Andza
niye, təv nakə wu maməta eye mə
ɗəma aye na, magoduk hay ta hayiye
gər a ɗəma.»

Məmaw iWawa i Ndo
Markus 13.24-27; Luka 21.25-28

29 «Kwayaŋŋa ɗəretsətseh niye hay
ta ye abəra mə ɗəma na, pat ma giye
andaya sa bay ada kiye ma dəviye
bay. Wurzla hay dərmak ta kutsaw-
eye abəra ka magərmbəlom, ada wu
neheye gədaŋ eye ka magərmbəlom
aye ta ɓəliye haladzay. 30 Pat eye
niye na, ndo hay ta ŋgateye a wu

* 24:15 Zəbama Daniyel 9.27; 11.31; 12.11.
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nakə ma ɗiye ha neŋgeye faya ma
deyeweyeayekamagərmbəlom. Ndo
i məndzibəra hay tebiye ta tuwiye ka
bo. Taŋgeteŋeye aneŋWawa iNdona
deyeweye ma pazlay ta gədaŋ ada ta
məzlaɓ eye haladzay. 31 Ta fa tolom
bagwar eye na, ma sləraweye gawla
i Mbəlom hay, ta hayay gər a ndo
neheye a pala tay ha aye abəra ka
kokway i məndzibəra tebiye kwa ka
waray ka waray.»

Dzeke i gurov
Markus 13.28-31; Luka 21.29-33

32Yesu a gwaɗatay: «Tsənumdzeke
i gurov təday. Ka ŋgatumay a gurov
ka ɗuɗana, ka sərumha gwaduvay kə
ge, mazlambar yam ma piye bəɗaw?
33 Andza niye, ka ŋgatumay a wu ne-
heye tebiye ta ndislew na, sərum
ha neŋ Wawa i Ndo mazlambar na
deyeweye, neŋ ka məgeɗ. 34 Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na,
wu nakay tebiye ma giye bo na, ndo
neheye anəke aye ta mət zuk bay.
35Magərmbəlom ta dala ta dziye, ba-
zlam ga na, ɗaɗama dziye bay.»

Maa sər pat nakə məndzibəra ma
ndəviye na,Mbəlom nəte ŋgweŋ

Markus 13.32-37; Luka 17.26-
30,34-36

36 Yesu a gwaɗatay sa: «Ma deyew-
eye pat waray na, ndəray kwa nəte
a sər bay. Ada ma deyeweye ahəl
waray na, ndəray a sər həlay eye bay
sa. Kwa gawla i Mbəlom hay mə
mbəlom, kwa neŋ Wawa ŋgay bəbay,
nəmaa sər bay. Maa sər pat eye na,
Mbəlom Bəba ga nəte ŋgweŋ. 37 Wu
nakəageboahəlay iNuhuayena, pat
nakə neŋ Wawa i Ndo na deyeweye
na,ma tagiyeboandzaniyedərmak.†
38 Hərwi ahəl nakə yam ka dazlay
a məpe zuk bay aye na, ndo hay tə
ndayawa wu mənday, tə sawa wu
məsay, tə zlawadahəlay ada təvəlawa
demtayhayazalhusapatnakəNuhu
a fələkwa a kwalalaŋ i yam aye. 39Ta
sər ka bo bay hus a həlay nakə yam a
yawahəl tayha tebiye. Ahəl nakəneŋ

Wawa iNdonadeyeweyena,magiye
andza niye dərmak.

40 «A həlay niye na, ndo hay sulo
ma guvah na, ta zliye nəte, ta gəriye
ha neŋgeɗ. 41 Ŋgwas hay sulo ta
ləgəriye na, ta zliye nəte ta gəriye ha
neŋgeɗ. 42Hərwi niye, ndzumna, tse-
zlezleŋŋebənaka sərumpat nakəBəy
Maduweŋ kurommamaweye bay.

43 «Tsənum wu nakay lele: Ndo
i gay mâ sər həlay nakə məkal ma
deyeweye ma kəliye na aye na, ma
ndzahəriye bay. Ma ndziye tse-
zlezleŋŋe, ma gəriye ha məkal mâ
fələkwa a gay ŋgay bay. 44Hərwi niye,
nəkurom dərmak ləvum bo, hərwi
neŋ Wawa i Ndo na maweye ahəl
waray na, ka sərumeye bay.»

Ndo iməsler ŋgwalak eye
Luka 12.41-48

45 Yesu a gwaɗatay: «Ndo i məsler
ŋgwalak eye ada ma giye məsler tə
metsehe lele eye na, way? Neŋgeye
na, ndo nakə ndo i gay ŋgay a gwaɗay
“Gatay gər a siye i ndo məge məsler
ga hay. Vəlatay wu mənday tə həlay
eye.” 46Məŋgwese ka gər i ndo məge
məsler niye taɗə ndo i gay ŋgay ki
yaw, kə ndzay a gər neŋgeye faya ma
giye məsler andza nakə tə tsikay aye.
47Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum
ha na, ndo i gay ŋgay ma gəray ha
zlele ŋgay tebiye mâ ləvay gər.

48 «Ane tuk na, taɗə ndo məge
məsler niye ŋgwalak eye bay na, ma
gwaɗeyeagərŋgay: “Ndo i gayga faya
ma gaweye mahonok, ma deyeweye
bəse bay”, 49 ma piye bo məndeɓe
siye i ndo neheye faya ta giye məsler
dziye. Ma ndiye wu mənday ada ma
siye wu məsay ta ndo məkweye hay.
50Ndo i gay ŋgay ma maweye na, ka
həlay nakə faya ma həbiye bay aye
ada a sər bay aye. 51 Ki yaw na,
ma vəleye ɗəretsətseh haladzay, ma
həhariye na ndo i məsler niye. Ma
kaliye ha a təv i ndo i bəbərek hay. Mə
ɗəma na, ta tuwiye tə mahəpəɗe zler
eye.‡»

† 24:37 Madazlay i wu hay 7.17-23. ‡ 24:51 Zəba maMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye
ka gər aye.
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25
Dzeke i merehe i dem hay kuro
Luka 12.35-38, 13.25-28

1 Yesu a gwaɗatay: «A həlay niye
na, Bəy i Mbəlom ma ndzəkitiye bo
na, təmerehe i dem hay kuro. Tə həl
lalam tay hay, ti ye hərwi mədzəgər
tə zal i dahəlay. 2Mə walaŋ i merehe
i dem neheye kuro aye, zlam na,
matərakahaŋ eye hay, siye hay zlam
na, metsehe tay andaya. 3 Merehe i
dem neheye zlam matərakahaŋ aye,
tə həl lalam tay na, ta ləva ha bo tə
mal bay. 4 Merehe i dem neheye
zlam metsehe tay andaya aye na, tə
həl lalam tay ada kwa way a ləva ha
bo tə mal ma dos. 5 Zal i dahəlay ki
yaw bəse bay. Merehe i dem niye
hay tebiye məndzehəre a gatay, tə
ndzahəra.

6 «Ta magərhəvaɗ na, mawude a
tsəne. “Anaŋ zal i dahəlay kə ndzew!
Lətsum ka mbəlom, dum ta dzum
gər.” 7 Merehe i dem niye hay ta
pəɗeke abəra ka məndzehəre, ta da-
zlay mələve bo ta lalam tay hay.
8Merehe i dem neheye matərakahaŋ
aye na, ta tsətsah mal ka merehe i
demneheyemetsehe tay andaya aye,
tə gwaɗatay: “Mbəɗumamay mal a
lalam may hay tsekweŋ tey hərwi
faya ta mbatiye.” 9 Merehe i dem
neheye metsehe tay andaya aye, ta
mbəɗatay faya, tə gwaɗatay: “Aʼay,
andaya haladzay ma sliye a nəmay
ada a nəkurom bay. Hwayum naha
bəse ɗuh ka təv i ndo i tsakala,
səkəmumaw.” 10 Ahəl nakə ti ye
masəkəmawmal aye na, zal i dahəlay
a ndislew. Merehe i dem neheye
zlam maləva bo aye na, tə fələkwa
ka bo tə neŋgeye a gay i magur-
lom i məzle dahəlay. A dərəzl a
məgeɗ. 11 Məndze zərat na, siye i
merehe i dem niye hay tə maw. Tə
maw na, tə gwaɗ: “Bəy Maduweŋ,
Bəy Maduweŋ, həndəkamay abəra
ma məgeɗ!” 12 Ane tuk na, zal
i dahəlay a gwaɗatay: “Neŋ faya
na gwaɗakumeye ta deɗek, na sər
kurom bay.” 13 Hərwi niye, ndzum

tsezlezleŋŋe bəna pat eye kwa həlay
eye na, ka sərum bay.»

Dzeke i ndo məge məsler hay
mahkar

Luka 19.11-27
14 Yesu a gwaɗatay sa: «Ma giye bo

andza ndo i gay nakə a say mede a
tsekene aye. A zalatay a ndo i məsler
ŋgay hay, a gər ha zlele ŋgay a həlay
tay. 15 A vəlay kwa a way ka gədaŋ
ŋgay. A vəlay a ndo ŋgeɗ kwar i suloy
temerre zlam, a ndo ŋgeɗ temerre
sulo, a ndo mamahkar eye temerre
nəte. Tsa na, a ye ŋgway.

16 «Ndo i məsler nakə tə vəlay kwar
i suloy temerre zlam aye na, a ye a
mbəɗa ha həlay kwayaŋŋa. A huta
faya kwar i suloy temerre zlam sa.
17 Ndo nakə tə vəlay kwar i suloy
temerre sulo aye na, a ge ha andza
niye dərmak. A huta faya kwar i
suloy temerre sulo. 18Ane tukna, ndo
nakə tə vəlay kwar i suloy temerre
nəte aye na, a ye a la bəɗ, a ŋgaha na
suloy i ndo i gay ŋgay niye a ɗəma.

19 «Aza a ndzaw məve tsakway na,
ndo i gay i ndo i məsler niye hay a
maw. Tsa na, a say məpesle na suloy
ŋgaynakə a vəlatay aye. 20Ndo nakə a
vəlay kwar i suloy temerre zlam aye,
a ye ka təv ŋgay, a gwaɗay: “Ndo i gay
ga, ka vəleŋ na, kwar i suloy temerre
zlam. Anaŋ na huta faya kwar i suloy
temerre zlam.” 21 Ndo i gay ŋgay a
gwaɗay: “Lele haladzay, nəkar na,
ndo i ŋgwalak ada ndo i deɗek. Nəkar
ndo i deɗek kwa məwu neheye tsek-
weŋ aye, na pakeye wu haladzay a
həlay. Dara ŋgwasama ka bo tə neŋ.”
22 Ndo i məsler nakə a vəlay kwar i
suloy temerre sulo aye, a ye naha,
a gwaɗay: “Ndo i gay ga, ka vəleŋ
kwar i suloy temerre sulo. Anaŋ na
huta faya kwar i suloy temerre sulo.”
23 Ndo i gay ŋgay a gwaɗay: “Lele,
nəkar na, ndo i ŋgwalak ada ndo i
deɗek. Nəkar ndo i deɗek kwaməwu
neheye tsekweŋ aye, na pakeye wu
haladzay a həlay. Dara ŋgwasama ka
bo tə neŋ.” 24Ndo nakə tə vəlay kwar
i suloy temerre nəte aye, a ye naha
a gwaɗay: “Ndo i gay ga, na sər ha,
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nəkar na, ndo makula gər eye. Ka
dziye wu nakə ka sləga bay aye, ka
hayay gər a wu nakə ka zəv bay aye.
25 Na dzədzar, hərwi niye na ye na
ŋgahakwar i suloyyakabəɗ. Anaŋsu-
loy yak.” 26Ndo i gay ŋgay a gwaɗay:
“Nəkar na, ndo i məsler nakə ŋgwalak
eye bay aye ada sœ eye. Ka sər na, na
dziye wu nakə na sləga bay aye ada
na hayay gər a wu nakə na zəv bay
aye ba? 27Meeneŋ na, peŋ na suloy a
bank. A həlay iməmawga na, na həla
ahaya suloy ga ta magogoy eye faya.
28Həlum faya abəra kwar i suloy niye
temerre nəte aye. Vəlumay ha faya
a ndo nakə kwar i suloy andaya faya
gwezem aye. 29 Hərwi ndo nakə wu
ŋgay andaya aye na, ta səkahay ha
sa. Ane tuk na, ndo nakə wu ŋgay
andaya bay aye na, kwa tsekweŋ eye
nakə andaya faya aye na, ta zliye na
faya abəra. 30 Gəsum na ndo nakay
ma giye ŋgama bay aye. Kalum naha
abəra a ləvoŋ. Mə ɗəma na, ta tuwiye
təmahəpəɗe zler eye.*”»

Sariya i mandəve i məndzibəra
31 Yesu a gwaɗatay sa: «Ahəl nakə

neŋ Wawa i Ndo na deyeweye ma
məzlaɓ ga ta gawla i Mbəlom hay
tebiye aye na, na ndziye ka dzaŋga i
bəy ga taməzlaɓ. 32Ndo iməndzibəra
hay tebiye ta hayiye gər ka təv ga ada
na ŋgəniye ha ka bo abəra ndo hay
ta ndo siye hay andza ndomətsəkure
ma ŋgəniye tay ha təɓaŋ hay ta wak
hay. 33 Ka ŋgəna tay ha na, ma
piye tay ha təɓaŋ hay a diye i həlay i
mənday ŋgay adama piye tay ha wak
hay a diye i həlay i gula ŋgay.

34«Bəymagwaɗateye andoneheye
tə həlay i mənday ŋgay aye: “Dumara,
nəkurom neheye Mbəlom Bəba ga a
pa fakuma ŋgama aye, ka ndzumeye
mabəy ganakəMbəloma ləvakumha
bo kwa ahəl nakə kə ge məndzibəra
zuk bay aye. 35 Hərwi ahəl niye,
may awur fagaya na, ka vəlumeŋwu
mənday, yam a geŋ na, ka vəlumeŋ
yam məsay, neŋ mbəlok eye na, ka

təmumgaa gay kurom, 36petekeɗ an-
daya fagaya bay na, ka pumeŋ ka bo
petekeɗ, neŋ ɗəvats eye na, ka gumeŋ
gər, neŋ ma daŋgay na, ka yum ka
zəbumeŋew ɗəre.”

37 «Ndo neheye tə gawa wu nakə
a yay a gər a Mbəlom aye na, ta
mbəɗeye faya, ta gwaɗeye: “Bəy
Maduweŋ, nəmaa ŋgataka may a
wur fakaya ada nəmaa vəlaka wu
mənday na, kəɗay? Yam a gaka ada
nəmaa vəlaka yam məsay na, kəɗay?
38 Nəmaa ŋgataka nəkar mbəlok eye
ada nəmaa təma kar a gay may
na, kəɗay? Petekeɗ fakaya bay ada
nəmaa paka ka bo petekeɗ na, kəɗay?
39 Nəmaa ŋgataka nəkar ɗəvats eye
kəgəbay nəkar ma daŋgay ada nəmaa
yemazəbakaw ɗəre na, kəɗay?”

40 «Bəy ma mbəɗateye faya,
ma gwaɗateye: “Neŋ faya na
gwaɗakumeye, sərum ha, kwa mey
ka gumay a ndo wawa eye tsekweŋ
mə walaŋ i malamar ga hay na, ka
gum niye na, a neŋ.” 41Ma dəba eye
bəy ma gwaɗateye a ndo neheye tə
həlay i gula ŋgay aye: “Dum abəra
ka təv ga, nəkurom neheye Mbəlom
a vəlakummezeleme aye! Duma ako
nakə ma mbatiye ɗaɗa bay Mbəlom
a ləvatay ha bo a Fakalaw ta gawla
ŋgay hay aye. 42 Hərwi, ahəl nakə
may a wur fagaya na, ka vəlumeŋ
wu mənday bay. Yam a geŋ na, ka
vəlumeŋ yam bay, 43Neŋ mbəlok eye
na, ka təmum ga a gay kurom bay,
petekeɗ andaya fagaya bay na, ka
pumeŋ ka bo petekeɗ bay, neŋ ɗəvats
eye ada neŋma daŋgay na, ka gumeŋ
gər bay.”

44 «Nəteye dərmak ta mbəɗeye
faya, ta gwaɗeye: “Nəmaa ŋgataka
may a wur fakaya, yam a gaka,
nəkarmbəlok eye, ɗəvats eye kəgəbay
ma daŋgay nəmaa gaka gər bay na,
kəɗay?”

45 «Bəy ma mbəɗateye faya,
ma gwaɗateye: “Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na, wu
nakə ka slum faya məgay a ndo

* 25:30 ZəbamaMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye ka gər aye.



Mata 25:46 49 Mata 26:19

wawa eye tsekweŋ mə walaŋ i ndo
neheye bay na, ka gumeŋ a neŋ bay
dərmak.”»

46 Yesu a gwaɗatay: «Nəteye, ta
diye tahutiyena, ɗəretsətsehnakəma
ndəviyebayka tor eye. Ndoneheye tə
ge wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye
na, ta diye a sifa nakəmandəviye bay
aye.»

26
Ta pəla tsəveɗməgəse na Yesu
Markus 14.1-2; Luka 22.1-2;

Yuhana 11.45-53
1Ahəl nakəYesu a ndəv hamatətike

aye na, a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
2 «Ka sərum ha magurlom i Pak a
zəkaw na, məhəne sulo. Neŋ Wawa i
Ndo ta gəsiye ga hərwi ada tâ dar ga
kamayakomazləlmbaɗa eye.»

3 A həlay niye na, bagwar hay i
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ta madugula i Yahuda hay tə
haya gər a gay i Kayif, bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom. 4Təma ha
ka bo bazlam mə walaŋ tay, a satay
məgəse Yesu taməkal adaməkəɗe na.
5 Ane tuk na, tə gwaɗ: «Kâ gəsakwa
na təmagurlom nakay bay bəna, ndo
hay ta gəriye kway ha bay.»

Ŋgwas wuray a mbəɗa mal ka gər i
Yesu

Markus 14.3-9; Yuhana 12.1-8
6 Yesu neŋgeye ma gəma i Betani,

mə gay i ndo wuray tə zalay Simoŋ.
Ndoweye niye a ndzawa na, ɗəvats i
madəgweɗe a gaway.

7 Ahəl nakə faya ta ndiye wu
mənday aye na, ŋgwas wuray a ye
naha ka təv i Yesu ta dosmə həlay a le
haladzay, maraha eye tə mal nakə a
ze huŋŋa tsakala eye haladzay aye. A
mbəɗamal niye ka gər i Yesu. 8Gawla
ŋgay hay tə ŋgatay na, a yatay a gər
bay, tə gwaɗ: «A nas ha mal nakay
na, hərwi mey? 9 Ŋgama meeneŋ
mâ səkəm ha na, ma hutiye ha suloy
haladzay ada ma pateye suloy eye a
ndo i mətawak hay.»

10 Yesu a səratay naha a gər ka ba-
zlam tay niye, a gwaɗatay: «Ka kwa-
sumeye gər a ŋgwas nakay na, hərwi
mey? Wu nakə a ge hərwi ga aye
na, lele haladzay. 11 Ndo i mətawak
hay na, nəteye ka təv kurom huya.
Ane tuk na, neŋ na, na ndziye tə
nəkurom huya bay. 12 Neŋgeye ka
mbəɗa mal ka bo ga hərwi mələve ha
bo i məzle ga a bəɗ. 13 Neŋ faya na
gwaɗakumeye, sərumha: Kwa a ŋgay
ta ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye nakay
kaməndzibəra tebiyena, ta tsikiye ka
ŋgwas nakay hərwi wu nakə a ge aye.
Ndo hay ta mətsiye ha gər bay.»

Yudas Iskariyot a pəla tsəveɗ məge
ɗaf ka Yesu

Markus 14.10-11; Luka 22.3-6
14Ndo nəteməwalaŋ i gawla i Yesu

haykurogəreye sulo,məzeleŋgayYu-
das Iskariyot, a yeka təv i bagwarhay
indoneheye təvəlawaywuaMbəlom
aye. 15 A ye naha, a gwaɗatay: «Taɗə
na pəlakum tsəveɗ məgəse Yesu na,
ka vəlumeŋeye mey?» Bagwar hay i
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
tə paslay kwar i suloy kuro kuro
mahkar*, tə vəlay. 16A dazlay pat eye
niye Yudas a pəla həlay nakə lele eye
hərwi məge ɗaf ka Yesu aye.

Yesu a ləva ha bo tə ɗaf i Pak
Markus 14.12-16; Luka 22.7-14

17 Pat makurre i magurlom nakə tə
ndayawa wu mənday nakə gəɗe faya
bay aye na, gawla i Yesu hay ti ye ka
təv i Yesu, tə gwaɗay: «A saka nəmaa
daka ɗaf i magurlom i Pak na, ka
waray?»

18 Yesu a gwaɗatay: «Dum a wu-
zlahgəma, a gay i ndoweye andaya,
gwaɗumay: “Miter a gwaɗ: Həlay eye
i ga kə slaw. Na ndiye ɗaf i Pak ta
gawla ga hay na, mə gay yak.”»

19 Gawla i Yesu hay ti ye tə ge wu
nakə Yesu a tsikatay aye. Tə da wu
mənday i Pakmə ɗəma.

* 26:15 Zəbama Zakari 11.12.
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Yesu a ɗa ha gawla ŋgay nəte ma
giye faya ɗaf

Markus 14.17-21; Luka 22.21-23;
Yuhana 13.21-30

20 Huwa a ge na, Yesu ta gawla
ŋgay hay kuro gər eye sulo ti ye tə
ndza, ta dazlay a mənde wu mənday.
21 A həlay nakə nəteye faya ta ndiye
wumənday aye na, Yesu a gwaɗatay:
«Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum
ha na, ndo nəte məwalaŋ kurom ma
giye fagaya ɗaf.»

22 A ndalatay a gawla ŋgay hay
tebiye. Tsa na, ta dazlay matsətsehe
faya, nəte ta nəte: «Bəy Maduweŋ,
neŋ ɗaw?»

23 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Mata ge fagaya ɗaf na,
ndo nakə faya nəmaa tələkiye həlay
a səra salamay aye. 24 Neŋ Wawa i
Ndo na mətiye andza nakə Ɗerewel
i Mbəlom a tsik aye. Ane tuk na,
ɗəretsətseh ka gər i ndo nakəma giye
ɗaf ka neŋWawa i Ndo aye. Ndo niye
na, ŋgamameeneŋ tâ wa na bay.»

25 Yudas, ndo nakə ma giye ɗaf ka
Yesu aye, a tsətsah faya: «Neŋ ɗaw,
Miter?»
Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Andza nakə ka tsik aye.»
Ɗaf i BəyMaduweŋ
Markus 14.22-26; Luka 22.15-20; 1

Koriŋte hay 11.23-25
26 Ahəl nakə faya ta ndiye ɗaf aye

na, Yesu a zla peŋ, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna ha
peŋniye, a vəlatay a gawlaŋgayhay, a
gwaɗatay: «Zlum, ndayum. Nakay na,
bo ga.»

27 Ma dəba eye a zla gəvet, a gay
naha sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba eye a
vəlatay, a gwaɗatay: «Sum nəkurom
tebiye. 28Nakay na, bambaz ga nakə
Mbəlom ma ɓariye dzam ta ndo hay
aye. Ta mbəɗiye ha na, hərwi məpəse
ha mezeleme i ndo hay haladzay.
29 Neŋ faya na tsikakumeye, na ta
siye wu məse nakay sa bay hus a pat
nakə ka ta sakweye weɗeye ma bəy i
Bəba gaMbəlom aye.»

30 Ma dəba eye, ta zambaɗay a
Mbəlom ta dəmes† na, ti ye tə tsal a
Mahəmba i Tetəɗœz.

Piyer ma gwaɗiye: «Na sər Yesu
bay»

Markus 14.27-31; Luka 22.31-34;
Yuhana 13.36-38

31Ma dəba eye na, Yesu a gwaɗatay
a gawla ŋgay hay: «Bəgom ta həvaɗ
nakay nəkurom tebiye ka gərumeye
gaha. HərwimawatsaeyeməƊerewel
i Mbəlom, a gwaɗ: “Na ta kəɗiye na
ndo mətsəkure tay, ada təɓaŋ niye
hay mahaya gər eye ta ŋgəniye gər
kweye kweye kwaaŋgay.‡” 32Ane tuk
na, na mbəlaw abəra ma mədahaŋ
na, na həbiye kuromma Galile.»

33 Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Kwa siye i ndo hay ta gər kar ha na,
neŋ na gəriye kar ha ɗaɗa təbey.»

34 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ faya na gwaɗakeye: Sər ha na,
bəgom ta həvaɗ nakay dzagulok ma
ta zlahiye na, ɓa ka gwaɗ sik mahkar
ka sər neŋ bay.»

35 Piyer a gwaɗay: «Na sər kar bay
na, na tsikiye ɗaɗa bay, kwa taɗə ka
mətameye ka bo salamay.» Siye i
gawla ŋgay hay tebiye tə tsik andza
niye dərmak.

YesumaGetsemene
Markus 14.32-42; Luka 22.39-46;

Yuhana 18.1
36 Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl

a təv eye andaya tə zalay Getsemene.
Mə ɗəma na, a gwaɗatay: «Ndzum
kanaŋ. Na diye, na ɗuwulay nahame
aMbəlom kataɗay.»

37Tsa na, ti ye ta Piyer ada tawawa
i Dzebede hay sulo. Tə ndisl a ɗəma
na, mevel i Yesu a dazlay məwure
faya ada a dzədzar haladzay. 38 A
gwaɗatay: «Ɗərev ga na, kə rah tə
ɗəretsətseh i mədahaŋ. Nəkurom na,
ndzum kanaŋ, ndzakwa na, tsezle-
zleŋŋe.»

39 A ye abəra ka təv niye izaɗ tsek-
weŋ, a ye naha a kal ha bo ka dala
bərut daʼar ka dala. A ɗuwulay naha
me a Mbəlom, a gwaɗ: «Bəba ga,

† 26:30 Tə ge dəmes ka mandəve i mənde ɗaf i Pak na, mə Dəmes hay 113 ka 118. ‡ 26:31 Zakari
13.7.
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taɗə ma giye bo na, zla fagaya abəra
ɗəretsətseh nakay na siye tey. Ane
tuk na, kâ ge andza nakə a seŋ a neŋ
aye bay, ge andza nakə a saka a nəkar
aye.»

40Amawka təv i gawlaŋgayneheye
mahkar aye na, nəteye mandzahəra
eye. A gwaɗay a Piyer: «Andza niye,
ka slum faya məndze tə neŋ tsezle-
zleŋŋe tə ɗəre kwa ɓəre nəte bay na,
kəkay? 41Ndzum tə ɗəre tsezlezleŋŋe
ada ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi
ada kâ dəɗum a masəpete i Fakalaw
bay. Məsəfəre na, a say məge wu lele
eye, ane tuk na, gədaŋ kuromandaya
məsəmay naha a masəpete i Fakalaw
bay.»

42A ye fataya abəra masulo eye sa,
a ye naha a ɗuwulay me a Mbəlom.
A gwaɗ: «Bəba, taɗə ka sliye məzle fa-
gaya abəra ɗəretsətseh nakay na siye
bay na, vəleŋ gədaŋ nâ sa andza nakə
a saka a nəkar aye.»

43 Tsa na, a maw ka təv i gawla
ŋgay neheye sa. A ndzatay a gər
na, nəteye mandzahəra eye. Tə mba
fayaməndze tə ɗəre kwa tsekweŋbay
tebiye. 44 A gər tay ha, a ye sa. A
ɗuwulay me a Mbəlom andza nakə
meeneŋ eye. 45 Tsa na, a maw ka
təv i gawla ŋgay hay, a gwaɗatay:
«Faya ka ndzahərumeye sa ada faya
ka zəzəkumeye bo ba? Gummetsehe,
anəke na, həlay eye kə slaw. Neŋ
Wawa i Ndo ta vəlay ga ha a həlay i
ndo i mezeleme hay tuk. 46 Lətsum,
takwa ta dzakwa gər! Zəbum, ndo
nakə ma giye fagaya ɗaf aye, kə
ndzew.»

Tə gəs na Yesu
Markus 14.43-50; Luka 22.47-53;

Yuhana 18.2-11
47 Ahəl nakə Yesu faya ma tsikiye

membaayena, pəslaŋYudasneŋgeye
nakə nəte mə walaŋ i gawla i Yesu
hay kuro gər eye sulo aye, a ye naha.
Ti ye naha ta ndo hay haladzay ta
maslalam tay hay ada ta sakwal tay
hay. Maa slər tay naha na, bagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom tamadugula i Yahuda hay.

48 Yudas ndo məgatay ɗaf ka Yesu
aye ɓa kə ɗatay ha wu nakə ma giye.
A gwaɗatay: «Ndo nakə na ye na gəs
na ka bo təmbolok təmbolok aye na,
neŋgeye! Gəsum na.»

49Yudas a həndzəɗ naha kwayaŋŋa
ka təv i Yesu, a gwaɗay: «Zay ɗaw,
Miter!» Tsa na, a gəs na ka bo
təmbolok təmbolok.

50 Tsa na, Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Dzam ga, wu nakə ka yaw
məgena, gena.» Tsana, siye indohay
ti yenaha, təwuyakurakaYesu, təgəs
na.

51 Ndo nəte mə walaŋ i ndo neh-
eye nəteye tə Yesu aye, a ŋgwaɗaw
maslalam ŋgay mbəhhat, a fay ha
a ndo i məsler i bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom, a ɗəsay na
zləm fats ka dala. 52 Tsa na, Yesu
a gwaɗay: «Ma ha maslalam yak
a gay ŋgay eye hərwi ndo neheye
ta giye vəram ta maslalam aye na,
ta bəbazliye tay ha ta maslalam
dərmak. 53 Neŋ na sliye məzalay a
Bəba ga Mbəlom, mâ sləreŋew gawla
ŋgay hay gwezem haladzay anəke na,
ka sər təbəɗew? 54 Ane tuk na, kə ge
andza niye na, wu nakə tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom ma giye bo na, ma
kəkay kəla?»

55 Yesu a gwaɗatay a ndo hay: «Ka
yumaw fagaya ta maslalam kurom
hay ada ta sakwal kurom hay andza
ta gəsiye ndo i məkal ɗaw? Pat pat
neŋmandza eyemə gay iməɗəslay ha
gər a Mbəlom, na tətikawa, ka gəsum
ga bay! 56 Ane tuk na, wu neheye
tebiye tə ge bo aye na, hərwi ada wu
nakə ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay təwatsaməƊerewel iMbəlomaye
tâ ge bo.»
Tsa na, gawla ŋgay hay tə gər ha, ta

hway faya abəra.

Yesu kame i bagwar i Yahuda hay
Markus 14.53-65; Luka 22.54-

55,63-71; Yuhana 18.12-14,19-23
57 Ma dəba eye ndo neheye tə gəs

Yesu aye na, ti ye ha Yesu a gay
i Kayif bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom. Mə ɗəma na, ndo
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mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye ta madugula i Yahuda hay,
nəteye mahaya gər eye. 58 Ahəl nakə
faya ta diye ha Yesu aye na, Piyer
a pay bəzay ma dəba dəreŋ hus a
dalamətagay i gay i bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom. A ye naha
a fələkwa a dalamətagay, a ndza ka
təv i ndo niye hay faya ta tsəpiye
məgeɗ aye. A saymazəbe faya ta giye
ha tə Yesu na, kəkay.

59 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
madugula i Yahuda hay tebiye ta pəla
ndo hay hərwi maraw fayame hərwi
məgay sariya i məkəɗe na. 60Ndo hay
haladzay ti ye naha ta raw faya me.
Ane tuk na, ta huta tsəveɗ məkəɗe
na bay. Ka mandəve ŋgay eye na,
ndo hay sulo ti ye naha, tə gwaɗ:
61 «Ndo nakay a gwaɗ: “Na sliye faya
mambəzle ha gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom ada ma məhəne mahkar na,
na ɗəzliye na weɗeye.”»

62 Tə tsəne andza niye na, bagwar
i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a
lətse, a gwaɗay a Yesu. «Kambəɗatay
faya a ndo neheye təbəɗew? Tə tsik
fakaya na, mey?» 63Ane tuk na, Yesu
a ndza ŋgway tete. Bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom a gwaɗay:
«Neŋ faya na tsətsahiye fakaya tə
məzele i Mbəlom nakə ma ndziye ka
tor eye, mbəɗeŋew faya: Nəkar na,
KəristeWawa i Mbəlom ɗaw?»

64Yesu a gwaɗay faya: «Andza nakə
ka tsik aye. Ane tuk na, sərum ha,
ma dazlay anəke, ka ŋgatumeŋeye a
neŋ Wawa i Ndo na ndziye tə həlay
i mənday i Mbəlom, neŋgeye nakə
gədaŋ eye ka gər i wu hay tebiye
aye. Ka ŋgatumeŋeye sa na, ma
magərmbəlom na deyeweye ma pa-
zlay.»

65 Bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom a tsəne andza niye na, a
ndalay haladzay. A ŋguraɗa ha pe-
tekeɗ ŋgay, a gwaɗ: «Kə tsalay ka
gər a Mbəlom! Ka pəlakweye na, sa
mey, na gwaɗ ka tsənum wu nakə a
tsik aye. 66 Nəkurom ka dzalum na,
kəkay?»

Ndohay tambəɗay faya, tə gwaɗay:
«Neŋgeye ndo məge mənese, təɗe
məkəɗe na.»

67 Tsa na, ta tufay slesleɓ ka ɗəre
a Yesu, tə fay ta məpeɗe həlay, siye
hay tə fay kamaholom. 68Tə gwaɗay:
«Kəriste, nəkar ndoməɗe ha bazlam i
Mbəlom ba! Tsikamay, maa faka na,
way?»

Piyer a gwaɗ: «Na sər Yesu bay»
Markus 14.66-72; Luka 22.56-62;

Yuhana 18.15-18,25-27
69 Piyer na, neŋgeye mandza eye

ma dalamətagay ma bəra. Ŋgwaswu-
ray a gawa məsler mə gay i bagwar
i ndo məvəlaway wu a Mbəlom niye,
a həndzəɗ ka təv i Piyer, a gwaɗay:
«Nəkar dərmak na, ndo i Yesu, ndo i
Galile.»

70Ane tukna, Piyeraɗaybərakəzaŋ
a Yesu kame i ndo niye hay tebiye, a
gwaɗ: «Aʼay, na sər wu nakə a saka
mətsikeŋ aye bay.»

71 Ma dəba eye Piyer a ye a ndza
sləp ka həlay məgeɗ. Ŋgwas wuray
a ye ka təv ŋgay, a gwaɗatay a ndo
neheye ka təv niye aye: «Ndo nakay tə
ndzawa tə Yesu ndo i Nazaret!»

72Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesuma-
sulo eye. A mbaɗa, a gwaɗ: «Aʼay, na
gwaɗum na sər ndo niye bay tiya!»

73 Ma dəba i məndze tsekweŋ
na, ndo neheye ka təv niye aye, ta
həndzəɗ ka təv i Piyer, tə gwaɗay:
«Ta deɗek, nəkar dərmak na, nəte
mə walaŋ i gawla i Yesu hay. Hərwi
mətsike me nakə faya ka tsikiye na, a
ɗa ha təv yak nakə ka yaw abəra mə
ɗəma aye.»

74 Tsa na, Piyer a gwaɗ: «Kə ge
na raw me na, Mbəlom mâ geŋ
ɗəretsətseh. Na mbaɗa na, ta deɗek
na sər na ndo nakay bay.»
Kwayaŋŋa dzagulok a zlaha.

75 Bazlam i Yesu nakə a tsik aye
a mayaw a gər a Piyer. Yesu a
gwaɗay: «Dzagulok ma ta zlahiye na,
ɓa ka gwaɗ sik mahkar ka sər neŋ
bay.» Tsa na, Piyer a yaw abəra ma
dalamətagay, a tuwa tsɨɗuk tsɨɗuk.
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27
Ti ye ha Yesu a gay i Pilat
Markus 15.1; Luka 23.1; Yuhana

18.28-32
1 Pərik i mekedœ na, bagwar hay i

ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ta madugula i Yahuda hay tə ma
ha ka bo bazlam tebiye hərwiməkəɗe
na Yesu. 2Tə dzawa na Yesu ada ti ye
haa gay i Pilat ŋgomna i dala i Yahuda,
ndo i Roma. Tə vəlay ha a Pilat.

Yudas a kəɗ bo ŋgay
Məsler hay 1.18-19

3 Yudas, ndo nakə a ge ɗaf ka Yesu
aye, a zəba ta gəs na Yesu a sariya
na, a dzala ka wu nakə a ge aye na,
ŋgwalak eye bay. A həl kwar i suloy
nakə tə vəlay kuro kuro mahkar aye,
a matay naha a bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom ta
madugula i Yahuda hay. 4A ye naha
a gwaɗatay: «Na ge mənese, hərwi na
ge ɗaf ka ndo nakə kə ge mənese bay
aye.»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Bazlam

yak bəna, i maymey tey.»
5Yudas a kutsatay naha suloy niye

mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Tsa na, a ye a həruwa bo ta ləɓer, a
mət.

6 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlawaywuaMbəlomtəhəl suloniye,
tə gwaɗ: «Suloy nakay na, bazlam
kway mapala eye kə vəlakway tsəveɗ
məpe na a gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom bay. Suloy nakay na, i
məkəɗe gər i ndo.»

7Ma dəba eye, madugula i Yahuda
hay təma ha ka bo bazlamməwalaŋ
tay hərwi suloy niye na, ta səkəm
guvah abəra ka ndo məŋgere gərwa.
A guvah eye niye na, ta liye a ɗəma
slele hay. 8Hərwi niye, hus ka bəgom
tə zalay a guvah eye niye na, Guvah
i Bambaz. 9 Andza niye, a ɗa ha
na, bazlam i Zeremi ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom nakə a tsik aye. A
gwaɗ: «Tə həl kwar i suloy kuro kuro
mahkar, niye na tsakala nakəndo i Is-
rayel hay tə gwaɗ ta vəliye hərwi ŋgay

aye. 10 Ada ta səkəm ha guvah abəra
ka ndo məŋgere gərwa andza nakə
Bəy Maduweŋ Mbəlom a gweɗeŋ ge
aye.*»

Yesu kame i Pilat
Markus 15.2-5; Luka 23.3-5;

Yuhana 18.33-38
11 Yesu neŋgeye kame i Pilat. Pilat

a tsətsah faya, a gwaɗay: «Nəkar na,
bəy i Yahuda hay deɗek ɗaw?»
Yesu a gwaɗay faya: «Nəkar ka tsik

segey.»
12 Bagwar hay i ndo neheye

tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
madugula hay tə ɗəs parasay ka
Yesu haladzay. Ane tuk na, Yesu ka
mbəɗatay faya bay. 13Pilat a gwaɗay:
«Wu neheye faya ta tsikiye fakaya
tebiye aye na, ka tsəne təbəɗew?»

14Ane tuk na, Yesu ka mbəɗay faya
kwa tsekweŋ bay. Niye na, a gay
wadəŋwadəŋ a Pilat.

Tə gay sariya a Yesu i məkəɗe
Markus 15.6-15; Luka 23.13-25;

Yuhana 18.3–19.16
15 Magurlom i Pak kə ndzew na,

ŋgomna a gərawa ha ndo i daŋgay
nəte, ndo nakə a satay a ndo hay aye.
16 A həlay niye na, ndoweye andaya
neŋgeye seweɗ eye ma daŋgay, tə za-
lay Barabas. 17 Ndo hay tə haya gər
haladzay. Pilat a tsətsah fataya, a
gwaɗatay: «A sakum nâ gərakum ha
na, way? Barabas tsukuɗu Yesu nakə
tə zalay Kəriste aye ɗaw?» 18 Pilat a
sərha təgəsaynahaYesuna, təge faya
na, sələk kəriye.

19 Ahəl nakə Pilat mandza eye ka
təv məge sariya aye na, ŋgwas ŋgay
a slər ndo ka təv ŋgay, a ye naha a
gwaɗay: «Kâ gay wuray a ndo nakay
bay, hərwi kə ge mənese bay. Ta
həvaɗ nakay, na sa ɗəretsətseh hal-
adzaymaməsine hərwi ŋgay.»

20 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
madugula hay tə vəlatay gədaŋ a ndo
hay, ta tsətsah ka Pilat mâ gəratay ha
Barabas. Yesu na, mâ kəɗ na. 21 Pilat
a gwaɗatay: «Na gərakumeye ha ndo

* 27:10 Zəbama Zakari 11.12-13; Zeremi 18.2-3; 19.1-2; 32.6-15.
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i daŋgay nəte. Mə walaŋ tay nəte a
sakum nâ gərakum ha na, way?»
Ta mbəɗay faya. «Gəramay ha na,

Barabas!»
22Pilat a tsətsah fataya, a gwaɗatay:

«Ada na geye a Yesu nakə tə zalay
Kəriste aye na, mey?»
Nəteye tebiye tə gwaɗay: «Darna ka

mayakomazləlmbaɗa eye!»
23 Pilat a gwaɗatay: «Neŋgeye a ge

na, mənese waray?»
Ane tuk na, ta səkah ha mawude

haladzay tagədaŋ, təgwaɗ: «Darnaka
mayakomazləlmbaɗa eye!»

24 Pilat a zəba faya ma sliye məge
wuray kwa tsekweŋ bay ada ndo hay
faya ta dazleye mawude haladzay
na, a təɗ yam, a bara həlay kame i
ndo niye hay, a gwaɗatay: «Mənese i
məkəɗe ndo nakay na, ka gər ga bay.
Mənese eye na, ka gər kurom.»

25Ndohay tebiye tambəɗay faya, tə
gwaɗay: «Ayaw, nəmaa təma. Mənese
i məkəɗe ndo nakay mâ yaw ka gər
may ada ka wawamay hay.»

26 Tsa na, Pilat a gəratay ha
Barabas. Yesu na, a ndaɓa na ta
mandalaɓa, a vəlatay ha a sidzewhay
hərwi ada tâ ye tâ dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.

Sidzew hay tə ŋgwasa ka Yesu
Markus 15.16-20; Luka 19.2-3

27 Ma dəba eye na, sidzew i Pilat
hay ti ye ha Yesu a gay i ŋgomna. Ti ye
naha, təhaya gər a sidzewhay tebiye.
28 Ta tsəkw faya abəra petekeɗ ŋgay
hay. Tə pa faya petekeɗ ndozza eye.†
29 Tə ɗəsaw dak tə slapa na ka bo, ta
pay a gər a Yesu andza dzagwa i bəy.
Tə vəlay sakwal‡ a həlay. Ta dəkway
gurmets a huvo ada tə ŋgwasa faya, tə
gwaɗay: «Zay ɗaw, bəy iYahudahay?»
30Ta tuf faya slesleɓ ada ta buwa faya
abəra sakwal nakə mə həlay aye, tə
fay ha ka gər. 31Ta ndəv ha məŋgwese
faya na, ta tsəkw faya abəra petekeɗ
ndozza eye niye, tə ma ha faya pe-
tekeɗ ŋgay hay. Ti ye ha hərwi madar
na kamayakomazləlmbaɗa eye.

Ta dar na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye

Markus 15.21-32; Luka 23.26-43;
Yuhana 19.17-27

32Ahəl nakə sidzewhay faya tadiye
ha Yesu, ta tasiye abəra mə walaŋ
gay aye na, tə dzəgər ta ndo i Siren,
məzele ŋgay Simoŋ. Tə gay kutoŋ ka
məzlemayakomazləlmbaɗaeyenakə
ta dariye faya Yesu aye. 33 Tə ndisl
a təv eye andaya tə zalay Golgwata,
andza məgweɗe: «Təv i mətasl i gər».
34 Tə vəlay guzom madzapa eye tə
wuye ɗuwekeke eye. Yesu a ndzaka
na, a say bay.

35Madəba eyena, ta dar naYesu ka
mayakomazləlmbaɗa eye. Tə ge tsak-
wal ka petekeɗ ŋgay hərwi məsəre
mata hute na, way. Tsa na, ta ŋgəna
ha a bo mə walaŋ tay. 36 Tsa na,
tə ndza mə ɗəma hərwi matsəpe na
Yesu. 37Təwatsa gər i bazlam nakə tə
kəɗ na faya Yesu aye, tə gwaɗ: «Nakay
na, Yesu bəy i Yahuda hay.» Ta lawna
zal ka gər ŋgay. 38 Ta dar ndo i məkal
hay sulo ka tsakay i Yesu, nəte təhəlay
i mənday, neŋgeɗ tə həlay i gula.

39 Ndo neheye ti yawa ta təv niye
na, tə ɓəlawa ha gər tay hay tekəm
tekəm tə mətsaɗay pəleslesle. 40 Tə
gwaɗaway: «Hey! Nəkar haɓe a saka
mambəzl ha gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom ada ka gwaɗ ma məhəne
mahkar na, ka ɗəzl na aye na, təv i
wu yak aye na, məŋgay tuk? Nəkar
təma ha bo yak eye tey! Kə ge nəkar
Wawa i Mbəlom na, mbəzlaw abəra
kamayako nakaymazləlmbaɗa eye.»

41 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye ada ta madugula i Yahuda
hay tə ŋgwasa ka Yesu. Tə gwaɗ: 42 «Kə
təma tay ha siye i ndo hay tuk na, a
sla fayamətəme ha gər ŋgay təbəɗew?
A gwaɗ neŋgeye bəy i Israyel hay sa
na, mâ mbəzlaw abəra ka mayako
mazləlmbaɗa eye ada nəmaa dzaliye
ha. 43 A dzala ha ka Mbəlom sa na,
a gwaɗ neŋgeye Wawa i Mbəlom. Kə

† 27:28 Petekeɗ ndozza eye: Petekeɗ nakə sidzew i Roma hay tə pawa ka bo andza petekeɗ i bəy aye.
‡ 27:29 Sakwal niye na, a bəram i sakwal i bəy bagwar eye.
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geMbəlom awuɗa na na,mâ təmaha
anəke.» 44 Ndo i məkal neheye sulo
ta dar tay naha ka tsakay ŋgay aye, tə
tsaɗay andza niye dərmak.

Məməte i Yesu
Markus 15.33-41; Luka 23.44-49;

Yuhana 19.28-30
45 A dazlay ta magərhəpat, ləvoŋ

a ge ka dala niye tebiye tekəɗəgəm.
A ge na, hus a ɓəre mahkar i huwa.
46Ma giye ɓəre mahkar i huwa, Yesu
a wuda ta magala kələrra, a gwaɗ:
«Eli, Eli, lama sabaktani?» Andza
məgweɗe: «Mbəlom ga, Mbəlom ga,
ka gər ga ha na, hərwi mey?§»

47Siye i ndo neheye ka təv aye niye
tə tsəne na, tə gwaɗ: «Faya ma zaleye
a Eliya!» 48 Kwayaŋŋa ndo nəte mə
walaŋ tayniye ahway, a yenahaa zla
wuye andaya kofkoffa. A tsəhuɓ ha a
wuye guyakaka. A hak ka gwavəkw.
Tsa na, a pay naha ka bazlam a Yesu
hərwi ada mâ ɗəvətse. 49 Ane tuk
na, siye i ndo hay tə gwaɗ: «Ŋgatay,
zəbakwa faya təday, Eliya ma deyew-
eye ma təmiye ha ɗaw?» 50 Ane tuk
na, Yesu a wuda ta magala kələrra.
Tsa na, a mət.

51 A həlay niye kwayaŋŋa, petekeɗ
nakə a ŋgəna ha gay iməɗəslay ha gər
a Mbəlom sulo aye, a ta ka bo bəra
sulo tsaŋŋa kwa abəra mə gəma hus
ka dala. Dala a ɓəl, hotokom hay ta
ŋgəma wudəgər wudəgər. 52 Tsəvay
hay ta həndək, ndo məpe mədzal
gər hay ka Mbəlom haladzay neheye
tə mət aye tə mbəlaw. 53 Tə ndo-
hwaw abəra ma tsəvay. Ma dəba i
mələtsew i Yesu abəra ma mədahaŋ
na, ti ye a Zerozelem, gəma tsəɗaŋŋa
eye. Mə ɗəma na, ndo hay haladzay
ta ŋgatatay.

54 Bagwar i sidzew ta sidzew niye
hay faya ta həbiye ka Yesu dziye, tə
ŋgatay dala a ɓəl tə wu neheye a ge
bo aye tebiye na, zluwer a gatay hal-
adzay, tə gwaɗ: «Ta deɗek, ndo nakay
na, Wawa i Mbəlom!» 55 Ŋgwas hay
haladzay nəteye malətsa eye dəreŋ
faya ta zəbiye naha faya. Tə payaw
bəzay a Yesu kwa abəra ma gəma i

Galile, tə gaway məsler. 56Mə walaŋ
tay niye hay na, Mari nakə a yaw
abəra ma gəma i Magədala aye, Mari
maya i Yakuba ta Yusufa ada tamaya
i wawa i Dzebede hay.

Tə pa na Yesu a tsəvay
Markus 15.42-47; Luka 23.50-56;

Yuhana 19.38-42
57 Huwa a ge na, ndo wuray zlele

eye a yaw. Neŋgeye ndo i gəma i Ari-
mate, məzele ŋgay Yusufa. Neŋgeye
dərmak, gawla i Yesu. 58 A ye ka
təv i Pilat, a tsətsah faya mədahaŋ i
Yesu. Pilat a vəlay tsəveɗ ka məzle
mədahaŋ i Yesu. 59 Yusufa a ye a zla
na mədahaŋ i Yesu abəra ka mayako
mazləlmbaɗa eye, a zla rəkwat a
mbəkwa na. 60A pa na a tsəvay nakə
a la ka geseh weɗeye hərwi ŋgay eye
ŋgway aye. Tsa na, a bədəŋgwal beber
bagwar eye hərwi madərəzle faya. A
dərəzl faya na, a ye ŋgway. 61 Mari i
Magədala ta Mari neŋgeɗ nəteye an-
daya mandza eye ɗəgerger bəse ta
tsəvay.

Sidzew ha ta tsəpa na tsəvay
62 Tədœ eye andza məgweɗe pat

nakə a mbay naha a pat i mələve bo
i mazəzukw bo aye, bagwar hay i
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ta Farisa hay, ti ye dziye a gay
i Pilat. 63 Ti ye naha, tə gwaɗay:
«Ŋgalaka, nəmaa yaw ka təv yak na,
hərwi wu nakə ndo i parasay nakay
a tsik ahəl niye aye na, ka mamayaw
a gər. A gwaɗ: “Ma dəba i məhəne
mahkar na, na lətseweye abəra ma
mədahaŋ.” 64 Gwaɗatay a sidzew
hay na, tâ tsəpa na tsəvay lele hus a
məhəne mamahkar eye bəna gawla
ŋgay hay ta deyeweye ta kəliye na.
Ma dəba eye ta gwaɗateye a ndo hay:
“Yesu kə lətsew abəra ma mədahaŋ.”
Parasayŋgaymasəkahiyewenewene
eyema ziye nakə kurre aye.»

65Pilat a gwaɗatay: «Həlum sidzew
hay anaŋ dum tay ha ka tsəvay, tâ
tsəpa andza nakə a sakumeye.»

66 Tə həl bo ti ye. Ti ye naha tə ləva
bo təmatsəpe tsəvay. Tə slərəɓaname

§ 27:46 Dəmes hay 22.2.
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i tsəvay, tə gəs na əŋgəts lele. Tsa na, tə
pa sidzew hay kamatsəpe na.

28
Yesu a lətsew abəramamədahaŋ
Markus 16.1-10; Luka 24.1-12;

Yuhana 20.1-10
1Ma dəba i pat i mazəzukw bo na,

pat i luma i sidzew tamekedœ,Mari i
Magədala taMarineŋgeɗ ti yemazəbe
ka tsəvay. 2 Tə ndisl naha kwayaŋŋa
na, dala a ɓəl haladzay dzekiɓ dzekiɓ
hərwi gawla i Mbəlom a mbəzlaw
mə mbəlom, a yaw a bədəŋgwal be-
ber abəra ka tsəvay, toŋ a ndza faya.
3 Gawla i Mbəlom niye na, a dəv
andza mawutseɗe ada petekeɗ ŋgay
a sləɗe haladzay herre. 4 Zluwer a
gatay a sidzew neheye faya ta tsəpiye
tsəvay aye. Ta dzədzar haladzay, ta
təra andza nəteye maməta eye hay
tsaɗək tsaɗək.

5 Gawla i Mbəlom a gwaɗatay a
ŋgwas niye hay: «Kâ dzədzarum bay.
Na sər nəkurom faya ka pəlumeye
Yesu, ndo nakə ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye aye. 6 Neŋgeye an-
daya kanaŋ bay, kə lətsew abəra ma
mədahaŋ andza nakə a tsik aye. Du-
mara zəbum ka təv nakə tə həna ha
faya kwa. 7Dumbəse ta gwaɗumatay
a gawla ŋgay hay na: “Yesu kə lətsew
abəra ma mədahaŋ, ma lahakumeye
a Galile. Ka ŋgatumeye mə ɗəma.”
Anaŋwu nakə na tsikakum aye.»

8 Ŋgwas niye hay ta hway abəra
ka tsəvay bəse. Zluwer a gatay, ane
tuk na, ɗərev tay maŋgwasa eye. Ta
hway məɗatay ha labara eye a gawla
i Yesu hay. 9 Kwayaŋŋa, Yesu a yaw
tə dzəgər ta nəteye, a gwaɗatay: «Na
tsikakum me!» Ŋgwas niye hay ta
həndzəɗ naha ka təv ŋgay, ta dəkway
gurmets a huvo. Tə gəs na abəra mə
sik ada tə ɗəslay ha gər. 10 Yesu a
gwaɗatay: «Kâ dzədzarum bay. Dum
gwaɗumatay amalamar ga hayna, tâ
ye a Galile. Ta ŋgeteŋeyemə ɗəma.»

Wunakə sidzew hay ta təkər aye
11Ahəl nakə ŋgwas hay faya ta diye

abəra ka tsəvay, nəteye ka tsəveɗ

aye na, siye i sidzew neheye faya ta
həbiye ka tsəvay aye ti ye a walaŋ
i gay. Ti ye naha ta təkər wu nakə
a ge bo aye tebiye a bagwar hay i
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye. 12 Bəy hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye tə haya
gər ta madugula i Yahuda hay. Tə
ma ha ka bo bazlam mə walaŋ tay.
Tə vəlatay suloy haladzay a sidzew
neheye ta tsəpa tsəvay aye. 13 Tə
gwaɗatay: «Wunakə ka təkərumateye
a ndo hay aye na, anaŋ: “Ahəl nakə
nəmay mandzahəra eye ta həvaɗ aye
na, gawla i Yesu hay ta yaw, ta kəla
na mədahaŋ i Yesu.” 14 Taɗə ŋgomna
kə tsəne na, ma gakumeye wuray
bay. Nəmaa səriye wu nakə nəmaa
tsikiye.» 15 Sidzew hay tə həl suloy
nakə tə vəlatay aye. Ti ye tə ɗəs
parasay andza nakə tə tsikatay aye.
Andza niye, bazlam nakay a ɗa zləm
a Yahuda hay tebiye hus ka bəgom.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla ŋgay
hay

Markus 16.14-18; Luka 24.36-49;
Yuhana 20.19-23;Məsler hay 1.6-8

16 Ma dəba eye na, gawla i Yesu
hay kuro gər eye nəte ti ye a Galile.
Ti ye naha, tə tsal a mahəmba nakə
Yesu a gwaɗatay «Tsalum a ɗəma» aye.
17 Tə ndisl a ɗəma na, tə ŋgatay a
Yesu, tə ɗəslay ha gər. Ane tuk na,
siye mə walaŋ tay ta dzala ha faya
ta deɗek eye bay. 18 Yesu a həndzəɗ
ka təv tay, a gwaɗatay: «Mbəlom
kə vəleŋ gədaŋ mə mbəlom ada ka
məndzibəra. 19 Hərwi niye, dum ha
bazlam ga ka təv i ndo i gəma hay
tebiye, tərum tay ha gawla ga hay.
Dzəhuɓum tay ha a yam ta məzele i
Bəba Mbəlom, təməzele i Wawa ŋgay
ada tə məzele i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. 20 Tətikumatay bazlam neheye
na tsikakumeye. Tâ rəhay ha gər
tebiye, tâ dzala ha faya. Ada neŋ,
na ndziye tə nəkurom pat pat hus ka
mandəve i məndzibəra.»
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Ŋgwalak i bazlam nakə
Markusa watsa aye
Məfələkwe

Markus a dazlay məwetse labara
nakay na, a gwaɗ nakay na: «Labara
ŋgwalakeyenakəa tsikkaYesuKəriste
Wawa i Mbəlom». A ɗa ha Yesu na,
ndo məge məsler, a sla faya məge wu
hay. Ka tətikatay a ndo hay, ka həhar
fakalaw abəra mə bo i ndo hay, kə
pəsatay hamezeleme a ndo hay. Yesu
a gwaɗ neŋgeye Wawa i Ndo, a yaw
a vəl ha məsəfəre ŋgay hərwi mətəme
tay ha ndo hay abəra mə mezeleme
tay.
Markus a watsa ka məsler i Yesu,

i Yuhana madzəhuɓe ndo a yam, ka
gər i madzəhuɓe i Yesu tə masəpete
nakə a say a Fakalawmasəpat na aye,
a ɗa ha məsler i Yesu ta məmbəle tay
ha ndo i ɗəvats hay tə matətike nakə
a tətikatay a ndo hay aye. A watsa
ka gər i məndze maduk i duk eye ka
məndzibəra, ka gər i məməte ŋgay ka
mayako mazləlmbaɗa eye, mələtsew
ŋgay abəramamədahaŋ.
Madazlay i labara 1.1-13
Məsler i Yesuma Galile 1.14–9.50
Yesu a lətse abəra ma Galile a ye a
Zerozelem 10.1-52

Maduk i duk i məhəne i Yesu 11.1–
15.47

Mələtsew i Yesu abəramamədahaŋ
16.1-8

Yesu a bəz ha bo ada mede ŋgay a
mbəlom 16.9-20

Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
Mata 3.1-12; Luka 3.1-18; Yuhana

1.19-28
1 Labara ŋgwalak eye nakə a tsik ka

Yesu Kəriste Wawa i Mbəlom aye, a
dazlay 2 andza nakəmawatsa eye mə
ɗerewel i Ezay ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Neŋ Mbəlom, na sləriye naha ndo

məɗe ha bazlam ga kame yak.
Ma lambaɗakeye na tsəveɗ.
3Fayamawudiyemə kəsaf, a gwaɗ:

Lambaɗumay tsəveɗaBəyMaduweŋ,
lambaɗumay tsəveɗ hay fehe
lele, tâ hədzak bay.*»

4 Andza niye, Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam a ndohwaw mə kəsaf.
A tsikatay me a ndo hay, a
gwaɗatay: «Mbəɗumhamede kurom.
Dzəhuɓum bo a yam adaMbəlomma
pəsakumeye hamənese kurom hay.»

5Ndoneheyema Zerozelemada ka
dala i Yahuda ti ye tebiye. Tə yawa ka
təv i Yuhana. Tə ɗawa ha mezeleme
tay hay parakka kame i ndo hay ada
Yuhana a dzəhuɓawa tay ha a yam
mə magayam nakə tə zalay Yurdum
aye. 6 Yuhana niye na, petekeɗ ŋgay
maŋgara eye ta məkwets i zləgweme
ada a ɓarawa bəzihuɗ ŋgay na, ta
həzlay. A ndayawa mə kəsaf niye na,
heyew ta wum.

7 Anaŋ labara nakə a tsik aye sa, a
gwaɗ: «Ndo mekeleŋ eye ma deyew-
eye kame ga, neŋgeye na, gədaŋ eye
a ze ga. Na sliye mahəndzəɗe ka
təv ŋgay, məpəlay ha ləɓer i tahərak
ŋgay bay tebiye. 8Neŋ na, na dzəhuɓ
kurom ha a yam tsa. Neŋgeye na,
ma dzəhuɓiye kurom ha ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye.»

Madzəhuɓe i Yesu a yam, a say a
Fakalawmasəpete Yesu

Mata 3.13–4.11; Luka 3.21-22, 4.1-
13

9 Ma məhəne niye na, Yesu a yaw
ma Nazaret ka dala i Galile. A
ndislew na, Yuhana a dzəhuɓ na a
yam məmagayam nakə tə zalay Yur-
dum aye. 10 A həlay nakə faya ma
tsalaweye abəra ma yam aye na, a
ŋgatay a magərmbəlom a ta ka bo
bəra ndzaɗəɗəɗa. Tsa na, Məsəfəre
i Mbəlom a mbəzlaw ka Yesu andza
bodobodo. 11 Ada mətsike me a
tsənew abəra mə mbəlom, a gwaɗ:
«Nəkar na, wawa ga. Na wuɗa kar
haladzay. Ɗərev ga faya ma ŋgwasiye
tə nəkar.»

12 Kwayaŋŋa Məsəfəre i Mbəlom
a zla na a makulkwandah. 13 Yesu
a ndza mə kəsaf məve kuro kuro
faɗ. Mə ɗəma na, a say a Fakalaw
masəpete na ada mədəɗe ha a

* 1:3 Ezay 40.3.
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mezeleme. Mə kəsaf niye na, wu i
pesl hay mə ɗəma haladzay. Gawla
i Mbəlom hay ti yaw ka təv i Yesu, tə
vəlay wumənday.

Yesuma gəma i Kafernahum
Mata 4.18-22; Luka 5.1-11

14Madəba eye na, tə gəs na Yuhana
a daŋgay. Tə gəs na Yuhana na, Yesu
a ye a Galile. A ɗa ha Labara Ŋgwalak
eye i Mbəlom mə ɗəma. 15 A gwaɗ:
«Həlay eye kə ndislew tuk, mbəɗum
ha mede kurom. Təmum Labara
Ŋgwalak eye i Mbəlom a ɗərev kurom
hərwi Bəy i Mbəlom ka həndzəɗaw.»

16 Yesu a zəŋgal me i dəlov i Galile.
Ahəl nakə faya ta zəŋgaliyeme i dəlov
niye aye na, a ŋgatay a ndo məgəse
kəlef hay sulo. Niye hay na, Simoŋ
ta malamar ŋgay Aŋdəre, faya ta
kaliye gadaŋ tay a dəlov. 17 Tsa na,
Yesu a gwaɗatay: «Dumara, pumeŋ
bəzay. Anəke faya ka həlumeye kəlef,
ane tuk na, na təriye kurom ha ndo
məhəlaw ndo hay.» 18 Tə tsəne na, tə
gər ha gadaŋ tay hay, tə pay bəzay a
Yesu.

19 Yesu a ye kame tsekweŋ na, a
ŋgatay a Yakuba ta malamar ŋgay
Yuhana. Nəteye na, wawa i Dzebede
hay. A ŋgatatay na, nəteye mə
kwalalaŋ i yam faya ta lambaɗiye
gadaŋ tay hay. 20 Kwayaŋŋa Yesu a
zalatay. Tə tsəne məzele i Yesu na, tə
gər ha bəba tayDzebedemə kwalalaŋ
i yam ta ndo i məsler ŋgay hay, tə pay
bəzay a Yesu.

Yesu a mbəl tay ha ndo hay abəra
ma ɗəvats tay haywal wal

Mata 8.14-17; Luka 4.31-44
21 Yesu ta gawla ŋgay hay ti ye a

wuzlahgəma i Kafernahum. Pat i
mazəzukw bo na, Yesu a ye a gay
i maɗuwule me. Mə ɗəma na, a
tətikatay a ndo hay. 22 Ndo hay tə
tsəne matətike ŋgay nakə a tətikatay
aye na, a gatay hərɓaɓəkka. Hərwi
neŋgeye a tətikatay andza i ndo ne-
heye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye bay. Ane tuk na, i ŋgay
a tətikatay na, ta məzlaɓ eye. Hərwi

bazlam niye hay ti yaw na, abəra mə
neŋgeye ŋgway.

23 Ahəl nakə faya ma tətikateye a
ndo hay aye na, ndo wuray məsəfəre
lele bay eye, paf a ye naha a gay
i maɗuwule me niye. Tsa na, a
wuda ta magala kələrra. 24 A gwaɗ:
«Nəkar Yesu ndo i Nazaret, mey yak
ka nəmay na, mey? Ka yaw na, mata
dze may ha ɗaw? Nəkar way na,
na sər ha lele: Nəkar na, ndo nakə
tsəɗaŋŋaMbəlom a sləraw aye.»

25Tsa na, Yesu a gay me, a gwaɗay:
«Ndza ɗikɗik. Dara abəra mə bo i ndo
nakay.»

26 Kwayaŋŋa məsəfəre lele bay eye
a ɓəl ha ndo niye ta gədaŋ təmawude
eye kələrra. Tsa na, a yaw abəra mə
bo i ndo niye.

27Ka təv niye na, a gatay a ndo hay
daɓək daɓək, hərɓaɓəkka. Tə gwaɗmə
walaŋ tay: «Eh! Eh! Nakay na, wu
wuray? Labara nakay a tsik aye na,
ta məzlaɓ eye. Nakay na, ndo waray,
a gataymeaməsəfəre lelebayeyehay
ada tə gəsayme na, ndo waray.»

28 Labara i Yesu a ɗa a zləm
kwayaŋŋa ka dala i Galile tebiye.

29 Ma dəba eye na, Yesu ta gawla
ŋgay hay ti ye abəra mə gay i
maɗuwule me niye, ti ye a gay i
Simoŋ ta Aŋdəre. Nəteye ti ye dziye
ta Yakuba ada ta Yuhana. 30 Tə ndisl
naha na, mese i Simoŋ mahəna eye
mə gay, maraɓaraɓ a gay. Tsa na, tə
gwaɗay a Yesu: «Mese i Simoŋ lele
bay.» 31 Yesu a ye ka təv ŋgay a gay.
A ye naha na, a gəs na abəra mə
həlay, a lətse ha ka mbəlom. Tsa na,
maraɓaraɓ a ndala faya abəra. A ye,
a gataymbəlok.

32 Ta huwa ma dəba i pat mədəɗe
na, ndo hay tə həlaw ndo i ɗəvats
hay haladzay ta ndo neheye fakalaw
mə bo tay aye. 33 Ndo i gəma niye
hay tebiye tə haya gər ka məgeɗ i
gay nakə Yesu mə ɗəma aye. 34 Ndo
neheye ɗəvats a gatay wal wal aye
na, Yesu a mbəl tay ha ada a həhar
fakalaw abəra ka ndo hay haladzay
dərmak. Ane tuk na, Yesu a ŋgərəz
fataya, a gwaɗatay: «Kâ tsikum me
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bay.» Hərwi nəteye na, Yesu neŋgeye
way na, tə sər na.

35 Pərik, mbəlomɗa i dzagulok
məzlehe na, Yesu a lətse, a ndohwaw
abəra mə gay. Tsa na, a ye dəreŋ
abəra ma wuzlahgəma. A ye na, a
təv nakə ndəray andayamə ɗəma bay
aye. A ye a ɗəma mata ɗuwule me.
36 Simoŋ ta siye i gawla ŋgay hay ta
pəɗeke abəra ka məndzehəre na, ta
ŋgatay a Yesu bay. Tsa na, ti ye ta pəla
na Yesu. 37Ka təv nakə faya ta pəliye
na aye na, ta huta na. Tə gwaɗay:
«Ndohayhaladzay faya ta pəliye kar.»

38 Yesu a gwaɗatay: «Kwa ta pəliye
ga bəbay na, takwa a təv mekeleŋ.
Ka deyekweye na, a gəma neheye
bəse bəse aye. Na ɗiye ha bazlam i
Mbəlom mə ɗəma dərmak. Na yaw
na, hərwiye.»

39 A ndəv ha mətsike me ŋgay niye
na, a lətse a ye a həhal ka dala i
Galile tebiye. A ɗawa ha bazlam
i Mbəlom mə gay i maɗuwule me
ada a həharawa fakalaw abəra ka gər
mavuwe hay.

Yesu ambəl ha ndomadəgwaɗa eye
Mata 8.1-14; Luka 5.12-16

40 Pat wuray na, ndo wuray
madəgwaɗa eye a ye ka təv i Yesu. A
ye naha na, a dəkw gurmets kame i
Yesu. A tsətsah ka Yesu, a gwaɗay:
«Kə saka na, ka sliye faya matəre ga
ha tsəɗaŋŋa.»

41 Yesu a zəba faya na, a gay mə
bo. A nduɗa ha həlay ŋgay, a lamay.
Tsa na, a gwaɗay: «A seŋ na, təra
tsəɗaŋŋa!»

42 Tsa na, ɗəvats i madəgweɗe a ye
faya abəra. Ambəl suwuɗ suwuɗ lele.

43 Ane tuk na, Yesu a gay me, ada
a gwaɗay: 44 «Do, ka diye wu yak na,
tsəne lele hədzakay zləm.» Tsa na,
Yesu a gwaɗay: «Tsəne lele: Kâ tsik
wu nakay a ndəray bay. Ane tuk na,
do ta bəzay ha bo a ndo məvəlay wu
a Mbəlom ada vəl wu nakə Musa a
tsik aye hərwi məɗatay ha a ndo hay
tebiye na, ka təra tsəɗaŋŋa.»

45 Ma dəba eye na, ndo niye a
ye. A ye naha ɗuh na, a pa bo

ka matəkəratay wu nakə a təra tə
neŋgeye aye a ndo hay. Yesu kə sla
faya mabəz ha bo ma wuzlahgəma
sa bay. A ndzawa na, dəreŋ ta wu-
zlahgəma,ma təv neheye ndo haymə
ɗəma haladzay bay aye. Ada huya,
ndo hay ti yawa ka təv ŋgay kwa
məŋgay, kwaməŋgay.

2
Yesu ambəl ha ndomatəra eye
Mata 9.1-8; Luka 5.17-26

1 A ndza məhəne tsakway na, Yesu
a mbəɗa gər a Kafernahum. Ndo hay
tə tsəne Yesu kə maw a Kafernahum,
neŋgeye mə gay nakə a ndzawa mə
ɗəma aye na, 2 ndo hay ti ye, tə haya
gər haladzay ka təv ŋgay. Tə rah a
gay niye ɓərits. Kwa ma bəra, ka me
i məgeɗ bəbay, təv andaya bay hərwi
ndo hay. Tə haya gər andza niye na,
hərwi Yesu a tətikawatay bazlam i
Mbəlom.

3Ahəl nakə Yesu fayama tətikateye
bazlam i Mbəlom a ndo hay aye na,
ndo hay faɗ tə zlay naha ndo matəra
eye madzawa eye ka sləlah. 4 Ta pəla
tsəveɗ mede ha ka təv i Yesu na, ta
huta tsəveɗ bay, hərwi ndo hay hal-
adzay ka tsəveɗ. Tsa na, tə tsal ka gər
i gay niye. Gər i gay niye na, fatata.
Tə sləl bəɗ. Ta ɗaŋgar ha ta təv nakə
Yesu mə ɗəma aye. Təmbəzla ha ndo
matəra eye niye ta ləɓer ka təv i Yesu
ta sləlah ŋgay niye dzay.

5Yesua zəbakamədzal gər taynakə
tə dzala ha faya na, a gwaɗay a ndo
niyematəra eye: «Wawa ga, na pəsaka
hamezeleme yak hay.»

6Mə gay niye na, ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlommapala eye, nəteye
andayamandza eyedərmak. Tə tsəne
andza niye na, tə dzala mə gər tay, tə
gwaɗ: 7 «Ndo nakay a tsik me i ŋgay
andza niye na, kəkay? Nakay na, a
tsalay ka gər a Mbəlom. Bəna way
nakə ɗa məpəsay ha mezeleme a ndo
aye? Maa sla məpəsay ha mezeleme
a ndo na, Mbəlom nəte ŋgweŋ bəna,
way?»

8 Tsa na, Yesu a sər wu nakə tə
dzala mə gər tay aye, a gwaɗatay: «Ka
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dzalum andza niyemə gər kuromna,
hərwi mey? 9Maa da me məgwaɗay
a ndo matəra eye: “Mezeleme yak kə
pəsa” na, waray, kəgəbay “Lətse zla
sləlahyakdo”na,maadamemə ɗəma
na, waray? 10 A seŋ na, sərum ha
neŋWawa i Ndo na, gədaŋ ga andaya
məpəsatayhamezelemeandohayka
məndzibəra.»
Tsa na, a gwaɗay a ndoniyematəra

eye: 11 «Faya na gwaɗakeye, lətse, zla
sləlah yak, do a mətagay.» 12 Yesu
a tsikay andza niye na, kwayaŋŋa a
lətse, a zla sləlah ŋgay. A ye kame i
ndo niye hay mahaya gər eye duwak
duwak lele, a yaw abəra. Ndo niye
hay mbərzəzza eye tə ŋgatay na, a
gatay hərɓaɓəkka. Ta zambaɗay a
Mbəlom tə gwaɗ: «Eh! Eh! Nakay na,
gədaŋ i Mbəlom bəna, ka ŋgatakway a
wu andza nakay ɗaɗa bay.»

Yesu a zalay Levi
Mata 9.9-13; Luka 5.27-32

13Madəbaeyena, Yesuambəɗagər,
a ye ka me i dəlov nakə tə zalay dəlov
i Galile aye. Ndo hay haladzay tə
yawa naha ka təv ŋgay. A tətikawatay
bazlam i Mbəlom. 14 Yesu a ndəv
ha matətike, a lətse faya ma diye ka
tsəveɗ na, a ndzay a gər a ndo mat-
sekele dzaŋgal ka təv i məsler ŋgay.
Ndo niye na, tə zalay Levi. Neŋgeye
na, wawa i Alfe. Yesu a gwaɗay:
«Dara, peŋ bəzay!» Tsa na, Levi a lətse
a pay bəzay.

15 Pat wuray na, Yesu ta gawla
ŋgay hay tə nda wu mənday mə gay
i Levi. Ndo matsekele dzaŋgal hay
ada ta ndo i mezeleme hay tə nda
wu mənday dziye tage Yesu. Nəteye
tebiye tə pay bəzay a Yesu.

16 Mə ɗəma na, ndo neheye tə
dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala
eye a ndo hay aye ta Farisa hay,
nəteye andaya dərmak. Tə ŋgatay a
Yesu faya ma ndiye wu mənday ta
ndo imezelemehayna, tə gwaɗatay a
gawla i Yesu hay: «A nda wumənday
ka təv eye nəte ta ndo matsekele
dzaŋgal hay ada ta ndo i mezeleme
hay na, hərwi mey?»

17 Yesu a tsəne bazlam tay niye na,
a gwaɗatay: «Ndo neheye wuray a
gatay bay nəteye zayzay aye na, ta
pəliye ndo i sidembay. Mata pəle ndo
i sidemna, ndoneheyeɗəvats eyehay
aye. Na yawməzalatay a ndo neheye
tə gwaɗay a gər taynəteye ŋgwalak eye
hay aye bay, ane tuk na, məzalatay a
ndo i mezeleme hay ɗuh.»

Məge daliyam
Mata 9.14-17; Luka 5.33-39

18 Pat wuray na, gawla i Yuhana
hay ta Farisa hay, ta ge daliyam
andza nakə tə gawa ma slala tay
aye. Ndo hay tə yaw ta tsətsah ka
Yesu, tə gwaɗay: «Gawla i Yuhana ta
Farisa hay nəteye na, ta ge daliyam.
Ada hərwi mey gawla yak hay tə ge
daliyam bay na, kemey?»

19 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Nəteye na, ta giye
daliyam bay, hərwi nəteye na, andza
mə magurlom i məzle dahəlay. Ahəl
nakə zal i dahəlay ka təv tay mba
aye na, ndo neheye mazala eye a
magurlom iməzle dahəlay na, ta giye
daliyam ɗaw? Ahəl nakə zal i dahəlay
andaya mba na, ta sliye faya məge
daliyam bay. 20 Ane tuk na, pat eye
ma slaweye na, ta gəsiye fataya abəra
zal i dahəlay niye. Pat eye niye na, ta
giye daliyam tuk.

21 «Bazlam nakay na, andza petekeɗ
guram eye tə weɗeye. Ta nasiye ha
petekeɗ weɗeye mətepe ka petekeɗ
guram eye bay. Hərwi taɗə ta tapa
petekeɗweɗeye ka guram eye na, pe-
tekeɗweɗeyemaŋgərɗiye ha petekeɗ
guram eye. Tsa na, ma ŋguraɗiye.
Petekeɗ guram eye niye ma səkahiye
maŋgureɗe haladzay.

22 «Sa na, ndo ma mbəɗiye guzom
lelem eye a gwezem i həzlay guram
eye bay na, ka sərum ha təbəɗew.
Hərwi ta mbəɗa a ɗəma na, guzom
niye lelem eye kə kwasa na, həzlay
niye guram eye ma ndohwiye. Gu-
zom dərmak səktih ma mbəɗiye ka
dala. Ane tuk na, guzom lelem eye
ta mbəɗiye na, a gwezem i həzlay
weɗeye dərmak.»
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Mələvay gər a pat i mazəzukw bo
na, Yesu

Mata 12.1-8; Luka 6.1-5
23 Pat i mazəzukw bo na, Yesu ta

gawla ŋgay hay ti ye ta guvah wuray.
Ma guvah niye tə ge a ɗəma na, wuye
andaya tə zalay bəle. Gawla i Yesu
hay tə həɓ wu niye, tə nda. 24 Farisa
hay tə ŋgatatay na, tə gwaɗay a Yesu:
«Zəba, gawla yak hay ta giye wu nakə
bazlam i Mbəlom mapala eye a ge
faya me pat i mazəzukw bo aye na,
hərwi mey?»

25 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ɗaɗa ka dzaŋgum wu
nakə Davit a ge ahəl niye aye
təbəɗew?* May a wur faya ta ndo
ŋgay hay. 26 Tsa na, a ye a fələkwa a
madzawadzawa i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. A ye naha, a zla makwala
nakə tə vəlay a Mbəlom aye. A nda.
A vəlatay a ndo ŋgay hay dərmak,
tə nda. Bazlam i Mbəlom mapala
eye a vəl tsəveɗ ka mənde na, a ndo
məvəlaywuaMbəlom ɗekɗekbəɗaw?
Wu nakay a ge bo na, ahəl nakə
Abiyatar neŋgeye bagwar eye i ndo
məvəlaway wu aMbəlom aye.»

27 Yesu a gwaɗatay sa: «Mbəlom a
vəl pat i mazəzukw bo na, ada mâ
dzəna ndo zezeŋ bəna, Mbəlom a ge
ndo zezeŋ hərwi məpay bəzay bay.»
28 A gwaɗatay: «Maa ləvay gər a pat i
mazəzukw bo na, neŋWawa i Ndo.»

3
Yesu ambəl ha ndo pat imazəzukw

bo
Mata 12.9-14; Luka 6.6-11

1 Pat eye andaya na, Yesu a ye a
gay i maɗuwule me. Mə ɗəma na,
ndoweye andaya həlay ŋgay maməta
eye. 2 Ndo mekeleŋ eye hay an-
daya mə gay i maɗuwule me niye
dərmak. Tə dzala mə gər tay, tə
gwaɗ: «Zəbakwa faya lele, ŋgatay ma
mbəliye ha ndo nakay maməta həlay
eye pat i mazəzukw bo ɗaw?» Tə
tsik andzaniye na, hərwiməhəle faya
bəra suwat. 3 Yesu a gwaɗay a ndo

niyehəlayŋgaymaməta eye: «Lətseka
niye kame i ndo hay tebiye.»

4 Tsa na, Yesu a tsətsah ka ndo ne-
heye ta zəbiye faya aye. A gwaɗatay:
«Bazlam kwaymapala eye a vəl tsəveɗ
məge na, mey? A gwaɗ: Gum ŋgwalak
pat i mazəzukw bo tsukuɗu, gum na,
seweɗ ɗaw? Məmbəlehando tsukuɗu
məgər ha mâ mət ɗaw?» Ane tuk na,
ta mbəɗay faya bay.

5 Yesu a zəba fataya na, a ndalay
haladzay, hərwi ta kula ha mədzele
gər tay. Tsa na, a gwaɗay a ndo niye
həlay maməta eye: «Nduɗa ha həlay
yak.» A nduɗa ha na, həlay ŋgay a
mbəl suwuɗ suwuɗ. 6 Tsa na, Farisa
hay ti yaw a bəra mə gay i maɗuwule
me niye. Tə haya gər ta ndo i Herod
hay. Tə haya gər na, hərwi ta hutiye
tsəveɗ kaməkəɗe Yesu na, kəkay.

Yesu ta ndo hay haladzay
7 Yesu ta gawla ŋgay hay ti yaw

abəra mə gay i maɗuwule me niye
dərmak. Ti ye ka me i dəlov nakə
tə zalay dəlov i Galile aye. Ndo hay
haladzay tə patay bəzay. Ndoweye
neheye na, ti yaw abəra ma Galile, ti
yawabəra kadala i Yahuda 8kwando
neheyemaZerozelemayedərmak. Ti
yaw abəra ka dala i Idume ada ta ndo
neheye ta diye i magayam i Yurdum
aye, ti yaw abəra ma gəma neheye tə
mbay naha a Tir ta Sidoŋ aye. Ndo
neheye ti yaw haladzay ka təv i Yesu
aye na, hərwi tə tsəne wu nakə Yesu a
gawa aye.

9 Yesu a ŋgatatay a ndo neheye hal-
adzay ti ye naha ka təv ŋgay aye na, a
gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Ləvum
bo ta kwalalaŋ i yam. Na tsaliye a
ɗəma, hərwi ada ndo hay tâ dzəgəɗ ga
ha bay.»

10 Andza nakə Yesu a mbəlawa tay
ha ndo i ɗəvats hay haladzay aye na,
ndo i ɗəvats hay tebiye ta hway ka təv
ŋgay hərwi matətele faya. 11Ndo ne-
heye fakalaw mə bo tay aye tə ŋgatay
a Yesu na, tə kal ha bo kame i Yesu.
Ta wuda, tə gwaɗ: «Nəkar na, Wawa
i Mbəlom.»

* 2:25 Zəbama 1 Samuyel 21.2-7.
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12 Ane tuk na, Yesu a gatay me, a
gwaɗatay: «Neŋ way na, kâ tsikumay
a ndəray bay.»

Yesu a pala ndo i maslaŋ ŋgay hay
Mata 10.1-4; Luka 6.12-16

13 Tsa na, Yesu a zalatay a ndo ne-
heye a say mə ɗərev ŋgay aye. Tə tsal
a tsaholok. 14Ma tsaholok niye na, a
pala ndo i maslaŋ ŋgay hay kuro gər
eye sulo abəra mə walaŋ tay niye. A
pala tay ha na, hərwi ada ta ndziye
dziye ada ma sləriye tay ha mata ɗa
ha labara i Mbəlom. 15 Ma vəlatay
gədaŋ kamahəhere fakalaw abəra ka
ndo hay dərmak.

16Məzele i ndo neheye Yesu a pala
tay ha kuro gər eye sulo aye na, anaŋ:
Simoŋ nakə Yesu a pa faya məzele
Piyer, 17 Yakuba ta malamar ŋgay
Yuhana, nəteyewawa iDzebede, a pa
fatayaməzelena, Bowenerges, andza
məgweɗe wawa i maləve i Mbəlom,
18 ada Aŋdəre, Filip, Bartelemi, Mata,
Tomas, Yakuba wawa i Alfe, Tade,
Simoŋ ndo məge vəram hərwi dala
ŋgay, 19ada Yudas Iskariyot ndoməge
ɗaf ka Yesu.

Yesu: Mbəlom kəgəbay Fakalaw
Mata 12.22-32; Luka 11.14-23,

12.10
20 Ma dəba eye na, Yesu a maw a

gay nakə a ndzawamə ɗəma aye. Tsa
na, slala i ndo neheye tə yawa naha
ka təv ŋgay haladzay aye na, ti ye
naha ka təv ŋgay haladzay sa. Hərwi
niye, Yesu ta gawla ŋgay hay tə huta
həlay i mənde ɗaf kwa tsekweŋ bay
tebiye. 21Ndo ŋgay hay tə tsəne andza
niye na, ti ye mata gəsa ahaya Yesu.
Hərwi tə gwaɗ: «Neŋgeye na, andza
gər mavuwe.»

22Ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ti yaw abəra
ma Zerozelem, tə gwaɗawa: «Yesu
na, Bedzabul mə bo ŋgay.» Siye hay
tə gwaɗawa: «Maa vəlay gədaŋ ka
mahəhere fakalaw na, bəy i fakalaw
hay.»

23 Yesu a zalatay a ndo niye hay
a tsikatay me ta dzeke, a gwaɗatay:
«Bəy i Fakalaw təFakalaw tahəhariye

bo tay na, ma kəkay? 24 Taɗə gəma
ka ŋgəna, faya ta giye magazləga mə
walaŋ tay na, gəma niye ma hutiye
gədaŋməndze huya ɗaw? 25Taɗə ndo
haymə gay tay faya ta giyemagazləga
məwalaŋ tay na, ndo neheye mə gay
niyena, tahutiyegədaŋməndzehuya
ɗaw? 26Ka dzalum na, bəy i Fakalaw
ma həhariye bo ŋgay ɗaw? Ka həhar
boŋgayna, gədaŋŋgaymandziyebay,
ma dziye.

27 «Ka sərum təbəɗew ndo ma sliye
faya məfələkwe a gay i ndo i gədaŋ
məhəla ahaya wu ŋgay bay. Ma
ta sliye məfələkwe na, ma lahiye
mədzewe na təday. Kə dzawa na tuk
na, ma sliye faya mede a gay, mahəla
ahaya wu ŋgay hay tuk.

28 «Sərum ha na, Mbəlom ma
pəsatay hamezeleme a ndo hay. Kwa
bazlam tay nakə ta tsik lelebay ka
Mbəlom aye na, Mbəlom ma pəsatay
ha. 29Ane tuk na, anaŋ ndo kə tsalay
ka gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na,
ɗaɗa ma hutiye məpəse me təbey.
Mezeleme ŋgay ma ndziye ka tor
eye.»

30 Yesu a tsikatay andza niye na,
hərwi tə gwaɗawa: «Neŋgeye na, gər
mavuwe.»

May i Yesu tamalamar i Yesu hay
Mata 12.46-50; Luka 8.19-21

31May i Yesu tamalamar i Yesu hay
tə ndisl naha tuk. Tə ndisl naha na,
tə lətse ma bəra. Tsa na, tə slər ndo
məzalay naha a Yesu. 32 Ka təv eye
niye na, ndo hay haladzay mandza
eye. Tə lawara na Yesu a wuzlah.
Ndo nakə tə slər naha aye a gwaɗay
a Yesu: «Pa zləm təday. May yak ta
malamar yak hay faya ta tsətsahiye
kar ma bəra.»

33 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«May ga ta malamar ga hay na, way
hay?» 34 Tsa na, a zəba ka ndo niye
hay, a dzaha gər tuwzik ada a gwaɗ:
«May ga tamalamar ga hay na, nəteye
anaŋ. 35Hərwimatəramalamar ga ta
may ga na, ndo neheye faya ta giye
wu nakə a say aMbəlom aye.»
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4
Dzeke i ndomasləge
Mata 13.1-9; Luka 8.4-8

1 Yesu a ye mata ɗa ha labara i
Mbəlom ka me i dəlov nakə tə zalay
dəlov i Galile aye sa. Ndo hay hal-
adzay tə haya gər ka təv ŋgay. Tsa na,
Yesu a tsal a kwalalaŋ i yam ada a
ndza a ɗəma. Kwalalaŋ i yamniyena,
ka gər i dəlov i Galile niye. Ndo neh-
eye haladzay tə haya gər ka təv ŋgay
aye na, nəteye mandza eye ka dala
bəse ka pəpəz i dəlov. 2A tətikawatay
wu hay haladzay ta dzeke. Ada
matətikeŋgaynakə fayama tətikateye
na, a gwaɗawatay:

3 «Tsənum! Ndowuray a ndohwaw
abəra mə gay. A həl hulfe ŋgay, a ye
ha a pesl mata sləge. 4 A ye naha
na, a dazlay a masləge.* Ahəl nakə
faya ma kutsiye hulfe ŋgay a guvah
aye na, siye hay tə kuts ka tsakay i
tsəveɗ. Ɗiyeŋ hay ti yaw, tə pala na
tebiye. 5 Hulfe mekeleŋ eye a dəɗ
ka sik i pəlaɗ, təv nakə bətekwew an-
daya faya haladzay bay aye. Hulfe
niye hay tə ndzohwaw bəse tsa. Tə
ndzohwaw bəse na, hərwi bətekwew
andaya ka sik i pəlaɗ niye bay. 6Ane
tuk na, pat a tsaraw, a zla faya abəra
ŋgulak na, a fəka na hulfe neheye
tə ndzohwaw aye. Tə kula heryew
heryewhərwi ta huta bəɗməpe zləlay
haladzay bay. 7 Neŋgeɗ a dəɗ a gay
i dak. Dak niye hay tə gəl. Tsa
na, dak niye hay tə ŋgəɗətsa na hulfe
niyeandzohwawaye, kwahulfeniye
hay ta ge bo bay ada ta nah bay.
8 Siye sa na, tə kuts ka təv lele eye,
tə ndzohwaw na, lele. Tə gəl ada tə
nah, gər eye həɓəts həɓəts lele. Mə
walaŋ tay niye na, neheye hohway
tay hay makwehe nəte na, wur eye
kuro kuromahkar, siye hay a ge kuro
kuro məkwa, mekeleŋ eye hay a ge
temerre.»

9 Yesu a ndəv ha andza niye na,
a gwaɗatay: «Ndo nakə zləm andaya
mətsəne aye na, mâ tsəne lele!»

Yesu a geməsler ta dzeke na, hərwi
mey?

Mata 13.10-17; Luka 8.9-10
10 Ahəl nakə Yesu ta ndo neheye

tə ndzawa ka təv ŋgay ada ta gawla
ŋgay hay ti ye abəra ka təv i ndo
niye hay haladzay aye, ka təv nakə
nəteye mahəteye na, gawla ŋgay hay
ta tsətsah faya tə gwaɗay: «Dzeke niye
a sayməgweɗe na, mey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Nəkurom na, Mbəlom kə
ɗakum ha wu nakə maŋgaha eye ma
bəy ŋgay aye. Ane tuk na, ndo siye
hay ta tsəniye wu hay na, ta dzeke.
12Andza niye nəteye na,
“Ta zəbiye faya tə ɗəre tay ada ta

ŋgateye bay.
Ta tsəne tə zləm tay ada ta səriye

ha andza məgweɗe mey na, ta
səriye ha bay.

Bəna ta ta maweye ka təv i Mbəlom
ada Mbəlom ma ta pəsatay ha
mezeleme tay.†”»

Yesua ɗatayhadzeke i ndomasləge
Mata 13.18-23; Luka 8.11-15

13 Tsa na, Yesu a gwaɗatay:
«Nəkurom, ka tsənum dzeke nakay
a say məgweɗe mey na, ka tsənum
bəɗaw? Ka tsənum dzeke nakay bay
na, ada ka sərumeye siye i dzeke
mekeleŋ eye hay na, ma kəkay tuk?
14 A say məgweɗe na, anaŋ: Ndo
masləge a sləga bazlam i Mbəlom.
15 Ndo mekeleŋ eye hay ta ndzəkit
bo andza tsakay i tsəveɗ. Bazlam i
Mbəlom a dəɗ ka tsakay i tsəveɗ eye
niye. Ndo neheye tə tsəne aye na,
Fakalaw a yaw a buwa na bazlam i
Mbəlom niyemasləga eyema nəteye.

16 «Siye hay ta ndzəkit bo sik i pəlaɗ
nakə hulfe a kuts faya aye. Nəteye
tə tsəne bazlam i Mbəlom kwayaŋŋa
na, ta təma tə məŋgwese. 17 Ane
tuk na, ta gəray tsəveɗ a bazlam i
Mbəlom ada mâ pa zləlay a ɗərev tay
bay. Tə dzala ha faya na, tsekweŋ
tsa. Ma dəba eye ɗəretsətseh kəgəbay
madzəgur me a ndzatay a gər hərwi

* 4:4 Ma gəma niye i tay na, ta sləgawa tə tsəluv təbey. Tə kutsawa ha na, məkutse məkutse. † 4:12
Ezay 6.9-10.
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bazlam i Mbəlom. Tsa na, tə gər ha
mədzele gər abəra kaMbəlom ta bəse.

18 «Ndomekeleŋ eye hay ta ndzəkit
bo ta hulfe nakə a dəɗ a gay i dak aye.
Tə tsəne bazlam i Mbəlom, 19 ane tuk
na, mədzal gər ka wu i məndzibəra,
bor i zlele ada ta bor i wu mekeleŋ
eye hay wal wal yuh a ye tay a bo.
Wu niye hay tə ŋgəɗətsa na bazlam i
Mbəlom nakə mə ɗərev tay aye. Tsa
na, bazlam i Mbəlom dərmak kə wa
hohwaymə ɗərev tay bay.

20 «Ndomekeleŋ eye hay ta ndzəkit
bo ta dala nakə lele aye. Hulfe a kuts
faya na, a ndzohw lele. Nəteye tə
tsəne bazlam i Mbəlom na, ta təma a
ɗərev tay lele. Bazlam i Mbəlom a gəl
mə ɗərev tay lele ada a nah. Neŋgeɗ,
makwehenəte na,wur eye kuro kuro
mahkar, neŋgeɗ sa na, wur eye kuro
kuroməkwa ada siye temerre.»

Dzeke i lalam
Luka 8.16-18

21 Tsa na, Yesu a tsikatay dzeke
sa, a gwaɗatay: «Ndo ma zlaweye
lalam ŋgay ma piye faya ako ada ma
hurəkwiye faya gəse ɗaw? Kəgəbay,
ma piye na a dəba i sləlah ɗaw? Ma
piye na ɗuh na, ka wu məpe lalam
bəɗaw? 22 Ma piye na ka wu məpe
lalamna, hərwiadaɗəremâzəbadza-
ydzay ada wu neheye ɗəre a ŋgatay
bay aye na, mâ zəba lele. Wu ne-
heye maŋgaha eye ta ta zəbiye mə
dzaydzay. 23 Ndo nakə zləm andaya
mətsəne aye na, mâ tsəne lele!»

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Gumay
metsehe a wu nakə ka tsənum aye!
Ndoweyekəpayzləmlelena,Mbəlom
ma səkaheye ha mətsəne, hərwi
ada mâ tsəne lele. Hərwi Mbəlom
ma ləvakumeye wu tə wu nakə ka
ləvawumatay wu a ndo hay aye.
25 Hərwi ndo nakə wu ŋgay andaya
na, ta səkahay ha sa. Ane tuk na, ndo
nakə wuray ŋgay andaya bay aye na,
kwa tsekweŋ eye nakə andaya faya
aye na, ta buwiye na.»

Dzeke i hulfe
26 Yesu a gwaɗatay sa: «Anaŋ Bəy i

Mbəlom a ndzəkit bo na, andza ndo

wuray a həl hulfe a ye a sləga na a
guvah ŋgay. 27Madəba eye huwa a ge
na, ndo niye a ye ŋgway amətagay. Ta
həvaɗ na, a ndzahərawa ada ta həpat
na, apəɗekawaabərakaməndzehəre,
a lətsawa ka mbəlom. Ahəl nakə faya
ma giye andza niye na, hulfe nakə
masləga aye a ndzohw ada faya ma
gəliye. Neŋgeye na, wu nakə a sləga
aye faya ma gəliye ma kəkay na, a
sər bay. 28 Dala a ndzohwa ahaya
wu niye ka gər bo ŋgay. A ndzohw
a dazlay na, səmber aye ka me i bəɗ.
Tsa na, a ye tə gər. Ma dəba eye na, a
pawur ada a nah lele. 29Anah tsa na,
ndo i guvah a zla bembek ŋgay a ye
matadzenawuŋgayniyehərwihəlay
məpele wu abəra ka dala kə sla.»

Dzeke i wur i ɓəzaŋ
Mata 13.31-32,34; Luka 13.18-19

30 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka
ndzəkitakway ha Bəy i Mbəlom sa
tə mey? Ka dəɗakwatay ha labara
nakay a zləm a ndo hay na, ta
dzeke waray? 31 Anaŋ Bəy i Mbəlom
a ndzəkit bo sa na, andza wur i
ɓəzaŋ. Ahəl nakə ta sləgiye mba
na, mə walaŋ i wur i wu neheye
ka məndzibəra tebiye na, neŋgeye
tsekweŋ. 32 Ane tuk na, ta sləga na,
ma ndzohwiye. Kə ndzohw na, ma
gəliye a ze ala neheye tə sləga ka
dədaŋaye tebiye. A təraandzagərɗaf,
ɗiyeŋ hay ta ŋgariye faya gay tay ada
mezek eyema gateye ŋgama.»

33 Andza niye, Yesu a tsikawatay
labara ŋgay a ndo hay tebiye na, ta
dzeke andza nakay anaŋ eye. A
tsikawatay na, wu nakə ndo neheye
ta sliye faya mətsəne lele aye. 34Yesu
a tsikawatay wu hay na, ze mətsike
ta dzeke bay. A tsikawatay na, ta
dzeke. Ane tuk na, ahəl nakə nəteye
mahəteye ta gawla ŋgay hay aye na,
dzeke eye a say məgweɗe mey na, a
ɗawatay ha tebiye.

Yesu a gayme a vavəray
Mata 8.23-27; Luka 8.22-25

35 Pat eye niye huwa a ge na,
Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Lətsakwa! Takwa! Tasakwa a diye
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i dəlov neŋgeɗ.» 36 Tə lətse, tə gər tay
handohaykaniye. Gawlaŋgayhay tə
zlana takwalalaŋ i yamnakəneŋgeye
mə ɗəma aye. Siye i kwalalaŋ i yam
mekeleŋ eye hay andaya bəse ka təv
ŋgay sa.

37 Ahəl nakə faya ta diye, ta tasiye
a diye i dəlov neŋgeɗ aye na, vavəray
bagwar eye a ge haladzay. Yam
a tsal ka bo ɗaŋgwala wekit wekit
ada faya ma viye a kwalalaŋ i yam
niye, mazlambar ma rahiye a ɗəma.
38 Yesu na, neŋgeye ŋgway duk ma
dəba, mə huɗ i kwalalaŋ niye ada
neŋgeye mandzahəra eye. Gər ŋgay
mapa eye ka təv gər. Gawla ŋgay
hay ta dzədzar haladzay, ta pəɗeke ha
abərakaməndzehəre təgwaɗay: «Ndo
matətike ndo, faya kamətakweye na,
a gakamə gər təbəɗew?»

39 Tsa na, Yesu a pəɗeke abəra ka
məndzehəre. A lətse, a ŋgərəz ka
mətasl, a gay me ada a gwaɗay a
dəlov niye: «Ndza ɗikɗik!» Kwayaŋŋa
mətasl a gər ha məge. Məɓəle i wuray
kwa tsekweŋ andaya sa bay.

40 Tsa na, Yesu a gwaɗatay a gawla
ŋgay hay: «Ka dzədzarum kate na,
hərwi mey? Ka dzalum ga ha zuk
bəɗaw?»

41 Kwayaŋŋa ta dzədzar haladzay,
tə gwaɗ a bo mə walaŋ tay: «Nakay
i ŋgay ndo waray nakə a gay me a
mətasl ta yam na, tə gəsayme aye?»

5
Yesu ambəl ha gərmavuwe
Mata 8.28-34; Luka 8.26-39

1 Ma dəba eye na, Yesu ta gawla
ŋgay hay tə ndisl a diye i dəlov niye.
Təv eye niye ti ye a ɗəma aye na, dala
i Geraseni hay. Tə ndisl a ɗəma na,
təmbəzlaw abəramə kwalalaŋ i yam.
2Yesuambəzlawabəraməkwalalaŋ i
yam na, kwayaŋŋa ndo wuray a ndo-
hwaw abəra mə walaŋ i tsəvay hay,
hərwi mede ka təv i Yesu. Ndoweye
niye na, məsəfəre lele bay eyemə bo.

3 A ndzawa na, mə walaŋ i tsəvay
hay. Ndəray kwa nəte a mba faya
məgəse ada mədzewe na bay. Kwa
mədzewe tə tsalalaw bəbay na,

ndəray a mba faya bay. 4 Haɓe
tə dzawaway na sik tə səselek ada
tə paway tsalalaw a həlay. Wu
neheye tə dzawa ha aye na, a ŋgəzlah
ndərtsətsətse. Ndəray kwanəte amba
faya məgəse na bay. 5 Ta huwa, kwa
ta həpat a həhalawa na, mə walaŋ
i tsəvay hay ada mə mahəmba. A
həhalawa na, tə mawude eye ada a
tawa bo ŋgay tə kwar tsuraɗ tsuraɗ.

6Gər mavuwe niye a ŋgatay naha a
Yesu dəreŋ na, a hway ka təv ŋgay. A
hway naha na, a dəkway gurmets a
huvo. 7 Tsa na, a wuda ta gədaŋ, a
gwaɗ: «Nəkar Yesu Wawa i Mbəlom
Fetek, ka wuɗa ka neŋ na, mey? Am-
boh təməzele iMbəlom, kâgeŋwuray
bay.»

8 A tsik andza niye na, hərwi Yesu
a gwaɗaway: «Nəkar fakalaw, dara
abəramə bo i ndo nakay!»

9 Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay:
«Məzele yak way?»
Fakalaw a mbəɗay faya a Yesu, a

gwaɗay: «Məzele ga Haladzay, hərwi
nəmay haladzay.»

10 Tsa na, a gay amboh a Yesu ha-
ladzay hərwi ada Yesu mâ həhar na
dəreŋ abəra ka dala niye bay tey.

11 Azlakwa bay, mə mahəmba wu-
ray ka təv eye niye na, madəras
hay andaya faya ta tsəkuriye tay ha.
12 Fakalaw niye hay mə bo i ndo niye
tə gay amboh a Yesu, tə gwaɗay: «Am-
boh, gər may ha nəmaâ ye a bo i
madəras taɗaheye.» 13Yesu a vəlatay
tsəveɗ. Tsa na, məsəfəre lele bay eye
ti yaw abəra mə bo i ndo niye ti ye
tə fələkwa a bo i madəras niye hay.
Madəras niye hay haladzay ta giye
gwezem sulo ta hwayaw abəra ma
tsaholok niye ti ye tə kuts a dəlov, tə
dze a ɗəma.

14 Ndo mətsəkure madəras neheye
tə ŋgatay andza niye na, ta hway, ti ye
a wuzlahgəma mata ɗatay ha labara
niye a ndo hay ada a ndo neheye
nəteye dəreŋ tawuzlahgəma aye. Tsa
na, ndo hay ti yawmata zəbe naha ka
wu nakə a ge bo aye.

15Ndo niye hay tə ndislew ka təv i
Yesu na, tə ŋgatay a ndo nakə fakalaw
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hay tə ndzawa mə bo ŋgay haladzay
aye. Tə ŋgatay na, mandza eye, pe-
tekeɗ ka bo ada neŋgeye lele bəna
andza nakə a ndzawa aye bay. Tə
ŋgatay andza niye na, ta dzədzar.
16Ndoneheye labara i gərmavuwe ta
madəras hay a ge bo ka ɗəre tay aye
na, nəteyedərmak ta təkəratay labara
eye andoneheye ti ye naha, nəteye ta
ŋgatay təbey aye. 17Tə tsəne na, tə gay
amboh a Yesu, tə gwaɗay: «Amboh, do
abərama gəmamay.»

18 Ahəl nakə Yesu faya ma tsaliye
a kwalalaŋ i yam aye na, ndo niye a
mbəl hərwi fakalaw hay ti yaw abəra
mə bo ŋgay na, a gwaɗay a Yesu: «Am-
boh nâ paka bəzay tey?»

19 Ane tuk na, Yesu kə vəlay tsəveɗ
ka məpay bəzay bay. Yesu a gwaɗay:
«Do! Ta bəzay ha bo a ndo yak
hay. Təkəratay ŋgwalak nakə Bəy
Maduweŋ a ge hərwi yak aye.» 20 A
tsəne andza niye na, a lətse a ye a
dala nakə tə zalay Dekapol* aye. A
ndisl a ɗəmana, adazlaymatəkəratay
wu nakə Bəy Maduweŋ a ge hərwi
ŋgay aye. Ndo neheye tebiye tə tsəne
labara niye na, a gataymasuwayaŋ.

Yesuambəl hadem iDzayrusabəra
mamədahaŋ

Ŋgwas wuray ɗəvats eye məve kuro
gər eye sulo

Mata 9.18-26; Luka 8.40-56
21 Ma dəba eye na, Yesu ta gawla

ŋgay hay təmaw tə kwalalaŋ i yam ka
dəlov niye. Təmaw a diye neŋgeɗ. Tə
ndisl a ɗəma na, ndo hay haladzay ti
ye ka təv ŋgay. Ndo hay ti ye ka təv
ŋgay na, neŋgeye ka me i dəlov niye
mba.

22 Bəy i gay i maɗuwule me wuray
tə zalay Dzayrus, a ye naha dərmak.
A ŋgatay a Yesu na, a dəkway gurmets
a huvo. 23 A gay amboh a Yesu, a
gwaɗay: «Dem gawurayhalabay faya
ma mətiye. Amboh, dara ta peŋ faya
həlay ada mâ mbəl tey.» 24 Yesu a
tsəne andza niye na, a həl bo, ti ye
salamay.

Ahəl nakə fayama diye na, ndo hay
haladzay gədəbille tə pay bəzay ada
faya ta ŋgəɗətsiye na kwa tə waray,
tə waray. 25 Ŋgwas wuray andaya
dərmak. Ŋgwas eye niye na, ɗəvats
eye. Bambaz a mbəɗawayaw abəra
mə huɗ. Ɗəvats eye niye kə ndza
faya məve kuro gər eye sulo. 26 Ki
ye ha a gay i ndo i sidem hay wal
wal haladzay. A sa ɗəretsətseh kəriye
bəna, kəhuta zay bay. Kədze ha suloy
ŋgay haladzay ka sidem ada kə gay
ŋgama kwa tsekweŋ bay. Ɗuh ɗəvats
niye a zaka faya.

27-28 Ŋgwas niye a tsəne wu nakə
ndo hay faya ta tsikiye ka gər i Yesu
aye na, a ye a walaŋ i ndo niye hay
Yesu mə ɗəma aye. A dzala mə gər
ŋgay, a gwaɗ: «Na lamay a petekeɗ
ŋgay na, na mbəliye segey.» Tsa na,
a ye tsəriɗ tsəriɗməwalaŋ i ndo niye
hay. A ndisl bəse ka təv i Yesu ta dəba
na, a lamay a petekeɗ i Yesu. 29 A
ye a lamay nets na, kwayaŋŋa bam-
baz niye a mbəɗawayaw faya abəra
a tərəts tsandzaŋ. A sər ha mə bo
ŋgayna, kəmbəl abərama ɗəvats ŋgay
niye.

30 Kwayaŋŋa Yesu a sər ha gədaŋ
ki yaw abəra mə bo ŋgay. Tsa na, a
mbəɗa me a diye i ndo neheye faya
ta pay naha bəzay ma dəba aye. A
tsətsah, a gwaɗ: «Maa lamayapetekeɗ
ga na, way?»

31 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya,
tə gwaɗay: «Ka gwaɗiye “Maa lemeŋ
way” na, ka ŋgatay a ndo neheye
haladzay faya ta ŋgəɗətsiye kar
təbəɗew?»

32 Ane tuk na, Yesu a zəba ɗəre
ka təv niye pərwasla hərwi ada mâ
ŋgatay a ndo nakə a lamay a petekeɗ
ŋgay aye. 33 Ŋgwas niye a lamay a
petekeɗ i Yesu aye na, a dzədzar slaɓ
slaɓ, hərwi a sər ha wu nakə a ge bo
tə neŋgeye. A ye a dəkway gurmets a
huvo aYesu. Tsa na, a ɗayhawunakə
deɗek aye a Yesu. 34 Yesu a gwaɗay:
«Dem ga, mədzal gər yak kə mbəl kar
ha. Do wu yak barbarra. Ka mbəl

* 5:20 Dekapol na, gəma nakə dala mə ɗəma kuro aye.
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abəra ma ɗəvats yak nakay na, ka tor
eye.»

35Ahəl nakə Yesu faya ma tsikeye a
ŋgwas niye andza niye na, ndo hay ti
yaw mə gay i Dzayrus. Ti yaw na, ka
təv i Dzayrus. Tə gwaɗay: «Dem yak
kəmət, ka wurɗeye me a miter na, sa
meriye?»

36Ane tuk na, Yesu na, kə pa gər ka
bazlam tay niye bay. Yesu a gwaɗay
a Dzayrus: «Kâ dzədzar bay, dzala ha
ka neŋ tsa na, tsɨy.»

37 Tsa na, a lətse, a ye. Ahəl nakə
faya ma diye na, a gatay me a ndo
hay ada tâ zəŋgal na bay. A vəlay
tsəveɗ mede ka bo dziye na, a Piyer,
a Yakuba ta malamar ŋgay Yuhana.
38 Tə ndisl naha a gay i Dzayrus bəy
i gay i maɗuwule me na, Yesu a zəba
ɗəre na, ndohay faya ta tuwiye taŋgof
taŋgof, siye hay faya ta tuwiye tə
mawude eye ndəŋndəŋ. 39 Yesu a
ŋgatay andza niye na, a fələkwa a gay,
a ye naha a gwaɗatay a ndo neheye
mə gay aye: «Mədzəɗay ta mətuway
nakay na, kemey? Wawa nakay
na, kə mət bay, neŋgeye mandzahəra
eye.»

40Ndo hay wuyi tə ŋgwasa faya. Tsa
na, a həharataya ahaya abəra. Maa
ləkaw ka təv ŋgay mə gay na, bəba
ta may i wawa ta gawla ŋgay neheye
mahkar ti ye kabodziye. Nəteye, ti ye
tə fələkwa a gay nakə wawa mahəna
eyemə ɗəma aye. 41Tə ndisl naha na,
Yesu a gəs dem niye abəra mə həlay
ada a gwaɗay: «Talita kum!» (Andza
məgweɗe: «Dem, faya na gwaɗakeye,
lətse!»)

42 Tsa na, dem niye kwayaŋŋa hu-
rum a lətse. A ye tə sik ŋgay kuteŋ
kuteŋ. Məve i dem niye na, kuro gər
eye sulo. Tsa na, ndo niye hay tə
ŋgatay a wu niye a ge bo aye na, a
gatay masuwayaŋ. 43 Tsa na, Yesu a
gwaɗatay: «Wunakaynageayena, kâ
ɗumay ha a ndəray bay.» A gwaɗatay
a bəba ta may i dem niye: «Vəlumay
wumənday adamâ nda.»

6
Yesu ka dala i Nazaret
Mata 13.53-58; Luka 4.16-30

1 Ma dəba eye na, Yesu ta gawla
ŋgay hay, tə lətse abəra ka təv niye,
ti ye a gəma nakə Yesu a gəl mə
ɗəma aye. 2 Pat i mazəzukw bo na,
a ye a gay i maɗuwule me. Mə
ɗəma na, ndo hay haladzay. A
ɗatay ha bazlam i Mbəlom. Tə tsəne
bazlam i Mbəlom nakə a tsikatay
aye na, a gatay hərɓaɓəkka. Tə
gwaɗ: «A hutaw labara nakay na,
məŋgay? Maa vəlay ndaraw nakay
na, way? Masuwayaŋ nakay faya ma
giye na, a yawməŋgay? 3Neŋgeye na,
ndo matsətseɗe mayako bəɗa? Ada
neŋgeye na, wawa i Mari bəɗa? Mala-
marŋgayhayna, Yakuba, Zozes, Yuda
ada Simoŋ bəɗa? Malamar ŋgay dem
aye hay dərmak nəteye ka təv kway
kanaŋ, nəkway dziye bəɗaw?» Hərwi
wu neheye tebiye ndo i Nazaret hay
ta kərahməpemədzal gər ka Yesu.

4 Yesu a gwaɗatay: «Ndo məɗe ha
bazlam iMbəlomna, ndo hay ta təma
na ada tə ɗəslay ha gər kwa məŋgay.
Ane tuk na, ma gəma ŋgay mə walaŋ
i ndo ŋgay hay ta malamar ŋgay hay
na, tə ɗəslay ha gər bay.»

5Hərwi niye, Yesu kə sla məge ma-
suwayaŋ i wuray kwa tsekweŋ bay
tebiye. Wu nakə a ge aye na, a pa
həlay ka ndo wuray hay ɗəvats eye
hay ada tâmbəl abərama ɗəvats. 6Ka
təv eye niye, a gay wadəŋ wadəŋ a
Yesu hərwi nakə ta dzala ha bay aye.
Tsa na, a lətse a ye a gəma mekeleŋ
eye hay bəse ta gəma ŋgay niye. A ye
na, mata ɗatay ha bazlam iMbəlom a
ndo hay.

Yesu a slər gawla ŋgay hay kuro gər
eye sulo

Mata 10.1,5-15; Luka 9.1-6
7 Pat wuray na, Yesu a zalatay a

gawla ŋgay hay kuro gər eye sulo, a
gwaɗatay: «Na sləriye kurom ha a
gəma hay wal wal. Ka deyumeye na,
sulo sulo.» Tsa na, a vəlatay gədaŋ ka
mahəhere məsəfəre neheye ŋgwalak
eye bay aye abəra ka ndo hay.
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8 A gwaɗatay: «Ka deyumeye na,
kâ zlum wuray a həlay bay. Sakwal
na, ka zlumeye kəla. Ane tuk na, kâ
zlum wu mənday bay. Kwa ɓəɓoro,
kwa suloy kâ pum a gwezem bay.
9 Tahərak na, pum a sik, ane tuk na,
kâhəlumpetekeɗ iməkelkabokurom
hay sulo, sulo bay.»

10 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka ndis-
lum a gəma nakə ka deyumeye a
ɗəma aye na, ndzum mə gay nakə
ta təma kurom tə məŋgwese aye. Kâ
yum kurom abəra mə gay niye bəse
tsa bay. Ndzum mə ɗəma hus a pat
nakə ka deyumeye a gəma mekeleŋ
eye. 11 Taɗə ndo i gəma niye ka
deyumeye a ɗəma, ta təma kurom
bay ada agəna ta kərah məpe zləm
ka bazlam kurom na, dum kurom
abəra ma gəma niye. Ahəl nakə ka
yumaw kurom, nəkurom ka tsəveɗ
mazlambar ka gərumeye ha tsəveɗ i
gəma niye na, tətəkum ha bətekwew
i gəma niye abəra ka sik kurom hay.
Niye na, ta səriye ha ta təma kurom
bay.»

12Yesu a ndəvatay ha me ŋgay niye
a tsikatay aye na, tə həl bo ti ye. Tə
ndisl a gəma niye hay na, ta dazlay a
məɗe ha bazlam i Mbəlom a ndo hay.
Tə gwaɗatay a ndo i gəma niye hay:
«Mbəɗum ha mede kurom» 13 ada ta
həhar fakalaw abəra ka ndo hay. Tə
faɗa mal ka ndo neheye ɗəvats eye
hay aye. Tə mbəl tay ha abəra ma
ɗəvats niye. Ndo neheye tə mbəl tay
ha aye na, nəteye haladzay.

Herod ta Yuhanamadzəhuɓe ndo a
yam

Mata 14.1-12; Luka 3.19-20, 9.7-9
14Yesu a ɗa a zləmhaladzay a gəma

hay wal wal tebiye. Kwa bəy nakə tə
zalayHerodayekə tsəne labara i Yesu
dərmak.
Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ

ka Yesu: «Neŋgeye na, Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam kə lətsew
abəra ma mədahaŋ. Hərwi niye nakə
a huta gədaŋ kaməgemasuwayaŋ.»

15Siyehayna, təgwaɗ: «Neŋgeyena,
Eliya ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
niye ahəl niye.»

Siyehay tə gwaɗ: «Neŋgeyena, ndo i
maslaŋ iMbəlomnəteməwalaŋ i ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye
ahəl niye aye.»

16 Herod a tsəne andza niye na, a
gwaɗ: «Ndo niye na, Yuhana nakə
ahəl niye na ɗəs faya abəra gər eye na,
kə lətsew abəra ma tsəvay.»

17Heroda tsikandzaniyena, hərwi
maa vəl tsəveɗ ka məgəse Yuhana na,
bo ŋgay eye. Tə gəs na ada tə pa na a
daŋgay. Tə pay səselek a sik. Herod
a ge andza niye na, hərwi Yuhana a
gay me ka mabuwe Herodiyad ŋgwas
i malamar ŋgay nakə tə zalay Filip
aye. 18A gəs Yuhana a pa na a daŋgay
na, hərwi Yuhana a gwaɗay: «Bazlam
i Mbəlom a geme kamabuwe ŋgwas i
malamar yak.»

19 Yuhana a tsik andza niye na,
a ndalay a Herodiyad. A say haɓe
məkəɗe Yuhana. Herodiyad a sla
məkəɗe na Yuhana bay na, hərwi
Herod. 20 Hərwi mey na? Herod
na, a dzədzaraway a Yuhana. A
dzədzaraway na, a sər ha Yuhana na,
neŋgeye ndo lele eye, kə ge mənese
bay. Herod a ge faya me hərwi ada tâ
kəɗ na bay. A tsəne andza niye na, a
dzədzar haladzay. Haɓe ɗuh a pawa
zləmkabazlam iYuhanana, lele. Aya
ane a sla fayamatəme bay.

21 Pat eye andaya na, Herodiyad a
huta tsəveɗ ka məkəɗe Yuhana tuk.
Pat eye niye na, Herod a ge magur-
lom i pat iməweŋgay. A zalatay a ndo
ŋgay neheye bagwar eye ma məsler
ka dala ŋgay aye. A zalay a bagwar
i sidzew hay ada ta ndo neheye ka
dala i Galile məzele tay a ɗa a zləm
aye. Ti ye naha tebiye a magurlom
niye. 22 Anəke na, dem i Herodiyad
niye a ye, a fələkwa ka təv i ndo ne-
heye mahaya gər eye. A ye naha
na, a dazlay a məhetse. Məhetse i
dem niye a hats eye na, a le ka bəy
ta ndo neheye a zalatay a magurlom
aye. Bəy a zalay a demniye a gwaɗay:
«Nəkar na, tsətsah fagaya wu nakə a
saka aye, na vəlakeye.» 23 A mbaɗay
tsaɗ tsaɗ, a gwaɗay: «Kwa mey mey!
Ka tsətsah na, na vəlakeye. Kwa dala,
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na ɗəsakeye faya abəra, na vəlakeye
ha a nəkar ka ləviye.»

24 Tsa na, dem niye a yaw abəra, a
ye ka təv i may ŋgay. A gwaɗay a may
ŋgay: «May ga, bəy a gweɗeŋ “Tsətsah
wu nakə a saka aye, na vəlakeye” na,
na tsətsah faya na, mey?»
May ŋgay a gwaɗay: «Tsətsah na,

mâ ɗəsaka gər i Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam.»

25Demniyeama tabəseka təv ibəy.
A ye naha a tsətsahwu nakə a say aye
tuk. A gwaɗay a bəy: «A seŋ na, vəleŋ
gər i Yuhana madzəhuɓe ndo a yam
ka bəgəlam anəke kiyye.»

26 Bəy a tsəne andza niye na, a
ndalay haladzay, hərwi a say məkəɗe
na Yuhana bay. Kwa a ndalay bəbay
na, a sla makərahay ha bay hərwi
ɓa ka mbərəm məmbeɗe kame i ndo
neheye mazala eye a magurlom aye.
27 A zalay a sidzew ŋgay nəte, a
gwaɗay: «Do bəse! Tâ ɗəsaw gər i
Yuhanamadzəhuɓendoayamadakâ
pa ahaya ka bəgəlam.» Sidzew niye
a ye. A ye naha na, a fələkwa a gay i
daŋgay, a ɗəs gər i Yuhana. 28 Tsa na,
a pa ahaya ka bəgəlam. A zla ahaya a
vəlay a dem niye. Dem niye a təma,
a ye ha a vəlay a may ŋgay dərmak.
29Gawla i Yuhana hay tə tsəne, ta ɗəs
gər abəra ka Yuhana na, ti yaw tə zla
ahaya mədahaŋ i Yuhana abəra ma
daŋgay, tə pa na a bəɗ.

Tapa i ɗaf zləm tə kəlef sulo
Mata 14.13-21; Luka 9.10-17;

Yuhana 6.1-14
30Yesukə slərndo imaslaŋŋgayhay

mata ɗa ha bazlam i Mbəlom. Anəke
na, təmaw tuk. Təmaw ka təv i Yesu,
ta təkəray wu nakə tə gaw aye ada tə
matətike nakə ta tətikatayaw a ndo
hay aye.

31 Azlakwa bay ka təv nakə nəteye
mə ɗəma aye na, ndo hay haladzay
faya ta diye naha ka təv tay ada siye
hay haladzay faya ta mbəɗiye gər wu
tay. Yesu ta gawla ŋgay hay ta huta
həlay i mənde wu mənday kwa tsek-
weŋ bay tebiye. Yesu a zəba faya
andza niye na, a gwaɗatay a gawla
ŋgay hay: «Takwa kway abəra kanaŋ,

takwa a təv nakə ndo hay andaya
bay aye ta zəzukwakwabomə ɗəma.»
32 Tsa na, tə lətse, tə tsal a kwalalaŋ i
yam, ti ye a təv nakə ndəray andaya
mə ɗəma bay aye.

33 Ahəl nakə faya ta diye na, ndo
hay haladzay ta ŋgatatay faya ta diye.
Tə sər ha faya ta diye wu tay. Tsa na,
ndo hay ti yaw abəra ma gəma hay
wal wal ta hway tə sik, ka məndisle
a təv nakə Yesu ta gawla ŋgay hay ta
diye a ɗəma aye.

34 Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl
naha na, Yesu a mbəzlaw abəra ma
kwalalaŋ i yam. A zəba ɗəre na, ndo
hay mbərzəzza mahaya gər eye. A
zəba fatayana, tə gayməbohaladzay.
Hərwi ndo neheye ta ndzəkit bo na,
andza təɓaŋ neheye ndo mətsəkure
tay andaya bay aye. Tsa na, a dazlay
mətsikatay labara hay wal wal hal-
adzay.

35 Mazlambar huwa faya ma giye
na, gawla a Yesu ta həndzəɗ ka təv
i Yesu tə gwaɗay: «Anəke huwa kə
ge ada təv nakay kəsaf na, kəkay?
Ndo neheye tebiye ta ndeyeweye
wu mənday na, məŋgay? 36 Ŋgama
gwaɗatay tâ ye mata səkəmaw wu
mənday ma wuzlahgəma ada mə gay
i ndo neheye tə mbay naha a wu-
zlahgəma aye.»

37 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Nəkurom eye vəlumatay
wumənday!»
Gawla ŋgay hay ta tsətsah faya,

tə gwaɗay: «Nəmaa hutaweye dala
masəkəmaw wu mənday a ndo neh-
eye ɗa ta rahiye na, məŋgay?»

38 Yesu a gwaɗatay: «Tapa i mak-
wala nakə andaya fakuma aye na,
nday? Ehey! Dum, zəbum ahaya
təday!» Tə tsəne andza niye na, ti ye
ta zəba kamakwala niye, nəteye tapa
nday.
Ta zəbaw faya na, ti yaw tə gwaɗay

a Yesu: «Makwala andaya na, tapa
zlam tə kəlef sulo.»

39 Ma dəba eye, Yesu a gwaɗatay:
«Dum naha gwaɗumatay a ndo hay tâ
ndza ka bəruk ka bəruk, ka guzer.»
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Guzer niye na, beremeffe a ndzo-
hwaw mba. 40 Gawla i Yesu hay tə
tsikatay a ndo niye hay andza niye.
Tə ndza ka guzer niye. Ta nar bo
na, siye nəteye temerre temerre. Siye
hay kuro kuro zlam kuro kuro zlam.

41 Tə ndza na, Yesu a həl tapa
i makwala niye zlam tə kəlef niye
sulo aye. Tsa na, a zəba ɗəre a
mbəlom, a gay naha sɨsœ a Mbəlom.
Andəvhaməgaynaha sɨsœaMbəlom
na, a ŋgəna ha makwala niye. A
vəlatay a gawla ŋgay hay, a gwaɗatay:
«Vəlumatay a ndo hay.» Tsa na, ti
ye ta ŋgənatay a ndo neheye mandza
eye tebiye. Yesu a həl kəlef neh-
eye sulo aye, a ŋgənatay ha faya a
ndo niye hay mandza eye tebiye sa.
42 Kwa way a nda makwala niye tə
kəlef eye kamərehe.

43Madəba eye na, gawla i Yesu hay,
ti ye naha, tə hayay gər a siye i mak-
wala tə kəlef eye nakə a ləkaw aye. Tə
hayay gər na, a rah a gwaŋ kuro gər
eye sulo. 44Ndo neheye tebiye tə nda
makwalaniye ayena, hasləkahayna,
gwezem zlam.

Yesu a ye ka gər i yam tə sik
Mata 14.22-33; Yuhana 6.15-21

45Ma dəba eye kwayaŋŋa na, Yesu
a gwaɗatay a gawla hay ŋgay: «Tsalum
a kwalalaŋ i yam, dum ka gər i dəlov
nakay a diye neŋgeɗ. Ka deyumeye
na, a diye i gəma i Betesayda. Dum
kame! Na ndziye kurom naha a
ɗəma.» Tsa na, tə lətse ti ye. Yesu na, a
tsikataymeandoneheye andatayha
wu mənday aye. A gwaɗatay: «Dum
kurom a mətagay kurom hay tuk.»
46Ma dəba eye na, ndo neheye ti ye
wu tay na, Yesu a tsal a tsaholok. A
ye na, mata ɗuwule me.

47 Həvaɗ a ge na, ahəl nakə gawla
i Yesu hay faya ta diye, tə ndisl a
wuzlah i dəlov. Yesu na, neŋgeye
mahəŋgeye ka dala mba, kə həl bo
mede zuk bay. 48 Gawla ŋgay hay
faya ta giye ɗəretsətseh hərwi mətasl
a ge ta gədaŋ ta diye tay, a say məme
ha kwalalaŋ i yam ta dəba. Yesu
a ŋgatatay na, nəteye faya ta siye

ɗəretsətseh. Mbəlomɗa i dzagulok
məzlehe na, Yesu a həl bo a ye ka təv
tay tsəpak tsəpak ka gər i yam tə sik.
A həndzəɗ bəse ta nəteye na, a say
məlahatay kame.

49 Tə ŋgatay a Yesu faya ma diye
ka gər i yam tə sik na, tə gwaɗ ma
giye na, wu matəre ka ndo. Ta wuda.
50 Nəteye niye tebiye tə ŋgatay na, ta
dzədzar haladzay.
Ane tukna, neŋgeyea tsikataynaha

me, a gwaɗatay: «Tete kurom! Kâ
dzədzarum bay. Nakay na, neŋ!»

51 Tsa na, a həndzəɗ ka təv i
kwalalaŋ i yam. A tsal ka təv tay a
kwalalaŋ i yam na, mətasl a ndza
ɗeɗik. Tsa na, a gatay hərɓaɓəkka a
gawlaŋgayhay. 52Agatayhərɓaɓəkka
na, hərwi ta sər ha gədaŋ i Yesu zuk
bay. Kwamasuwayaŋ nakə Yesu a ge
ta wu mənday aye bəbay na, huya ta
pa na a mədzele gər tay bay, hərwi ta
kula ha gər tay.

Yesu a mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay
maGenesaret

Mata 14.34-36
53Ma dəba eye nakə Yesu ta gawla

ŋgay hay tə tas abəra ma dəlov niye
aye na, tə ndisl a gəma eye andaya
tə zalay Genesaret. Tə ndisl a ɗəma
na, tə ɓar na, kwalalaŋ i yam tay ka
pəpəz i dəlov niye. 54 Tə mbəzlaw
abəra ma kwalalaŋ i yam na, ndo ne-
heyema gəmaniye aye tə sər na Yesu.
55 Ta hway məzalatayaw a ndo hay
kwa məŋgay kwa məŋgay, ta həlatay
ahaya ndo i ɗəvats hay a Yesu. Kwa
ma gəma waray waray Yesu a yawa
na, tə həlaway naha ndo i ɗəvats hay
ta sləlah. 56 Kwa Yesu a ye na, a
ŋgay, kwa a gəma wawa eye, kwa
a gəma bagwar eye, kwa ndo neh-
eye mandza eye ma dəba i gəma aye
bəbay na, ndo hay tə haya gər ka təv
məhaygər. Təhəlawayawndo i ɗəvats
hay. Tə gaway amboh a Yesu hərwi
ada mâ vəlatay tsəveɗ a ndo i ɗəvats
hay tâ lamay na, a me i petekeɗ ŋgay
tsa. Ndo neheye ta lamay aye na,
nəteye tebiye ta mbəl.
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7
Farisa hay tə kule tay
Mata 15.1-20

1 Pat wuray na, Farisa hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye, tə yaw ma Zerozelem. Tə
yaw tə haya gər ka təv i Yesu. 2 Tə
ŋgatay a siye i gawla i Yesu hay na,
tə nda wu mənday andza niye ze
məbere həlay. Andza məgweɗe na, ta
barahəlay andzanakəkule i bəba təte
tay hay a tsikatay aye bay.

3Hərwi mey na, Farisa hay nəteye
ta Yahuda hay tebiye na, tə ɗəslaway
ha gər a kule i bəba təte tay hay. Ta
bara həlay lele andza nakə mə kule
tay bay na, ta ndiye ɗaf bay. 4 Taɗə
ta maw mə luma na, ta bariye həlay
təday ada ta ndiye ɗaf. Sa na, tə
ɗəslaway ha gər a siye i kule tay hay
wal wal, andzamatsekeɗe gəse, gəzla
ta səŋgəle i ɓəre.

5 Anəke na, Farisa hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye ta tsətsahkaYesu, tə gwaɗay:
«Gawla yak hay tə ɗəslay ha gər a kule
i bəba təte kway təbey na, kemey? Tə
nda ɗaf ze məbere həlay andza i kule
i bəba təte kway hay na, kemey?»

6 Yesu a tsəne andza niye na,
a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəkurom na, ndo i bəbərek hay
andza nakə Ezay ndo maslaŋ i
Mbəlom a watsa ahəl niye! A watsa
na, Mbəlom a gwaɗ:
“Ndo neheye ta zembeɗeŋ na, tə ba-

zlam ɗekɗek tsa,
ɗərev tay na, dəreŋ tə neŋ.

7Nəteye faya ta zembeɗeŋeye kəriye,
ane tuk na, kəriye bəna deɗek
bay.

Wu nakə faya ta tətikateye a ndo hay
aye na,

bazlam mapala eye i ndo hay
tsa.*”»

8 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka gərum
ha bazlam i Mbəlom mapala eye
hərwi məɗəslay ha gər a kule i ndo
hay ɗuh na, kəkay!» 9 A gwaɗatay

sa: «Asah! Ka gərum ha bazlam i
Mbəlom mapala eye na, dəreŋ tə
nəkurom, hərwi məgay gər a kule i
bəba təte kuromhay lele ɗuh! 10Musa
a gwaɗ: “Rəhay ha gər a bəba yak
ta may yak bəɗaw!†” A gwaɗ sa:
“Ndoweye kə tsaɗay a bəba ŋgay
ta may ŋgay na, kutoŋ tâ kəɗ na
bəɗaw!‡” 11 Nəkurom na, ka təmum
bazlam nakay bay. Nəkurom faya
ka tətikumatay a ndo hay na, kule i
kurban tə məgweɗe a bəba kurom ta
may kurom na: “Wu nakə na sliye
faya məvəlaka haɓe hərwi madzəne
kar aye na, kurban” (andza məgweɗe
zlele nakəmavəla eye hərwi Mbəlom
aye). 12Ma dəba eye na, a sakum ndo
mâ dzəna bəba ŋgay ta may ŋgay sa
bay. 13Andza niye, faya ka nasumeye
ha bazlam iMbəlom tə kule nakə faya
ka tətikumatay a ndo hay aye. Ada
faya ka gumeye wu hay haladzay
andza nakay sa.»

14Ma dəba eye na, Yesu a zalatay a
ndo hay. Ti ye naha ka təv ŋgay. Ti
ye naha na, a gwaɗatay: «Nəkurom
tebiye pum zləm ada tsənum wu
nakay. 15 Wu nakə ndo ma ndiye a
huɗ aye na, ma nasiye ha ndo ka təv i
Mbəlom bay. Mata nas ha ndo na, wu
nakə a yaw abəra mə ɗərev i ndo aye.
16 [Ndonakə zləmandaya fayana,mâ
tsəne!]»

17 Yesu a ndəv ha andza niye na, a
ye ŋgway a gay. Gawla ŋgay hay ta
zəŋgal na a gay. Ti ye naha ta tsətsah
tə gwaɗay: «Dzeke nakə meeneŋ ka
tsik aye na, mbəɗaw bo na, kəkay?»

18 Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom
dərmak na, ka sərum bəɗaw? Wu
mənday nakəndomandiye a huɗ eye
na, ma nasiye ha ɗərev i ndo zezeŋ
bay. 19 Hərwi wu mənday nakə ndo
zezeŋ a nda aye na, a ye a ɗərev bay.
A ye na, a kutes tsa adama deyeweye
abəramə bo.»
Bazlam i Yesu nakay a ɗa ha na,

kwa wu mənday waray waray na,
ndoma ndiye.

* 7:7 Ezay 29.13. † 7:10 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12; Bazlam mapala eye masulo eye 5.16.
‡ 7:10 Madayaw abərama Ezipt 21.17; Levitik 20.9.
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20Yesu a gwaɗatay sa na: «Wu nakə
manasiyehandoka təv iMbəlomaye
na, wu nakə a yaw abəra mə ɗərev
aye. 21Hərwi mədzal gər lelebay eye
a yaw na, abəra mə ɗərev. Ta diye
a mede nakə ŋgwalak eye bay aye,
məgeməkal,məkəɗegər indo, 22məge
madama, məwe bor ka wu i ndo,
məge seweɗ, məvatay gər a ndo hay,
məge zlərwek, məge sələk, maŋgəlay
bəzay a ndo hay, məɗəslay ha gər a
bo, matəre ha bo andza gər mavuwe.
23 Wu neheye tebiye lelebay aye na,
a yaw abəra mə bo i ndo zezeŋ. Wu
neheye lelebay aye na, ma nasiye ha
ndo ka təv i Mbəlom.»

Ŋgwas Kanan wuray a dzala ha ka
Yesu

Mata 15.12-28
24Madəba eye na, a lətse a ye abəra

ka təv niye. A ye ka dala i Tir ada
a Sidoŋ. A ye a gay eye andaya mə
ɗəma. A ye a ɗəma na, a say haɓe
ndəraymâ sər haneŋgeyekaniyebay.
Ane tuk na, neŋgeyena, a slaməŋgehe
bo bay.

25-26 Ŋgwas wuray andaya ka dala
i Tir eye niye. Neŋgeye na, slala i
Yahuda hay təbey. Təwa nama gəma
nakə tə zalay Fenisi aye. Fenisi na,
neŋgeye ka dala i Siri. Ŋgwas eye
niye na, dem ŋgay andaya mahorvov
a gay. A tsəne labara i Yesu nakə ndo
hay faya ta tsikiye na, a ye ka təv i
Yesu ta bəse. A ye naha a dəkway
gurmets a Yesu, a gwaɗay: «Amboh!
Fakalaw faya ma giye ha ɗəretsətseh
tə dem ga, həhar faya abəra tey.»

27 Ane tuk na, Yesu a gwaɗay a
ŋgwas niye na, «Gər ga ha! Neŋ na, na
dzəniye slala ga təday andza nakə ta
vəlateye wumənday a wawa hay aye
təday ada tâ rah. Məzle wu mənday
i wawa hay məkalatay a wawa i kəra
hay na, lele bay.»

28Ŋgwas a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Andza niye, bəy ga. Kwa neŋ Yahuda
hay bay bəbay na, ka sliye faya
madzəne ga segey. Hərwi kwa wawa
hay faya ta ndiye wu mənday na,
nakəadəɗaw fatayaabəraməbazlam

aye na, wawa i kəra hay ta paliye, ta
ndiye bəɗaw?»

29 Yesu a tsəne andza niye na, a
gwaɗay a ŋgwas: «Bazlam yak nakə
ka mbəɗeŋew faya ye na, lele. Do a
mətagay, fakalaw ki yaw abəramə bo
i dem yak.»

30 Tsa na, ŋgwas niye a maw a
mətagay na, demŋgaymahəna eye ka
təvməhəne. Fakalawki ye fayaabəra.

Yesu a mbəl ha ndo wuray
madəŋgəzlak eye

31Madəbaeyena, Yesua lətseabəra
ma gəma i Tir. A həl bo, a ye ta gəma
eye andaya tə zalay Sidoŋ ada ta dala
nakə tə zalay Dekapol aye. A yaw tə
ɗəma na, hərwi məmaw ka tsakay i
dəlov i Galile.

32Andislewa ɗəmana, tə zlay naha
ndo wuray mandək aye. Tə gay am-
boh a Yesu, tə gwaɗay: «Amboh! Pa
həlay ka ndomaynakay adamâmbəl
abərama ɗəvats ŋgay nakay tey.»

33 Tsa na, Yesu a gay wiyaw a
mandək niye mahəŋgeye, ti ye dəreŋ
abəra ka təv i ndo hay. Ti ye naha na,
a paywurhəlay a zləmimandəkniye.
A pay wur həlay na, a zləm sulo sulo.
A tuf slesleɓ ka wur həlay a lamay ha
a ɗərneh i ndo niye. 34 Tsa na, a zəba
ɗəre a mbəlom. A ma ha məsəfəre
ŋgək a bəzihuɗ. Tsa na, a gwaɗay a
ndo niye: «Effata!» Andza məgweɗe:
«Zləm yak mâ həndək!» 35Kwayaŋŋa
zləmindoniyeahəndək. A tsənezləm
lele tuk. Wunakə a ɓaray na ɗərneh a
tsik ha me lelebay eye na, a pəla tuk.
A tsik mewulaŋaŋa lele tuk.

36Madəbaeyena, Yesuagataymea
ndo niye hay tebiye, a gwaɗatay: «Kâ
ɗum ha wu nakə na ge aye a ndəray
bay.» Yesu a gatay me məɗe ha na,
nəteye tə zaka ha məɗe ha wu i Yesu
niye a giye ɗuh.

37WunakəYesu a ge ayena, a gatay
masuwayaŋ a ndo hay. Tə gwaɗ: «Wu
nakə Yesu a ge tebiye aye na, lele hal-
adzay. Neŋgeye na, kwa ndo mandək
eye hay, ka həndəkatay na zləm, tə
tsəne zləm lele. Kwa ndo neheye tə
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tsikme bay aye na, ka lambaɗatay ha
ɗərneh tay, tə tsik me lele.»

8
Ndo hay gwezem faɗ Yesu a vəlatay

wumənday
Mata 15.32-39

1Patwurayna, ndohayhaladzay tə
haya gər ka təv i Yesu sa. Yesu a zəba
fataya na, may a wur fataya. Ada wu
mənday andaya fataya bay. Yesu a
zalatay a gawla ŋgay hay, a gwaɗatay:
2 «Ndo neheye na, tə geŋ mə bo ha-
ladzay, hərwi anaŋ məhəne mahkar
na, nəteye ka təv ga ada wu mənday
andaya fataya bay. 3 Na gwaɗatay:
“Dum kurom ze mənde wu mənday”
na, may ma kəɗiye tay ha ka tsəveɗ,
ta ndisliye a mətagay tay hay bay.
Hərwi ndo siye hay məwalaŋ tay na,
nəteye dəreŋ.»

4 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya,
tə gwaɗay: «Anəke mə kəsaf nakay
na, ka hutakweye wu mənday ɗa
məvəlatay andoneheyena,məŋgay?»

5Yesu a tsətsah ka gawla ŋgayhay, a
gwaɗatay: «Makwala andaya fakuma
na, tapa nday?»
Tsa na, ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:

«Makwala andaya famaya na, tapa
tasəla.»

6 Tsa na, Yesu a gwaɗatay a ndo
niye hay tâ ndza ka dala. A ye, a
həlaw makwala neheye tapa tasəla
aye. A gay naha sɨsœ a Mbəlom.
A gay naha sɨsœ a Mbəlom na, a
ŋgəna ha ɗaf niye, a vəlatay a gawla
ŋgay ada tâ vəlatay a ndo hay tebiye.
Gawla ŋgay hay tə vəlatay makwala
niye a ndo hay. 7 Kəlef andaya ka
gawla ŋgay hay tsakway sa. Yesu
a həl kəlef niye, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom. A vəlatay a gawla ŋgay hay.
A gwaɗatay: «Ŋgənumatay a ndo hay
dərmak.»

8 Makwala tə kəlef niye na, kwa
wayanda ɓəh ɓəhkamərehe. Gawla i
Yesu hay tə hayay gər a bəmalə nakə a
ləkaw aye na, kəteh tasəla. 9Ndo neh-
eye tə nda ɗaf aye na, ta giye gwezem
faɗ.

Ma dəba eye na, Yesu a gwaɗatay:
«Dum kurom tuk!» 10 Tsa na, Yesu a
tsal ŋgway a kwalalaŋ i yam ta gawla
ŋgay hay. Ti ye a gəmawuray tə zalay
Daləmanuta.

Farisa hay ta tsətsah masuwayaŋ
ka Yesu

Mata 16.1-12
11Tə ndisl a Daləmanuta na, Farisa

hay ti ye naha ka təv tay. Ti ye
naha na, ta dazlay mətsike me ta
Yesu, hərwi a satayməhəle faya abəra
suwat. Ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay:
«Gamay masuwayaŋ nakə ma ɗiye ha
ka yaw abəra ka təv i Mbəlom aye.»

12 Yesu a tsəne bazlam tay nakə tə
tsik aye na, a ma ha məsəfəre ŋgək
a bəzihuɗ, a gwaɗatay: «Nəkurom
ndo neheye tə ɗəre ka tsətsahumeye
masuwayaŋ sa na, kemey? Anaŋ na
tsikakumeye ta deɗek: Ɗaɗa ndəray
ma gakumeyemasuwayaŋ bay!»

13 Tsa na, Yesu a gər tay ha. A tsal
ŋgway a kwalalaŋ i yam, a ye a tas
abərama dəlov niye a diye neŋgeɗ.

14 Gawla i Yesu hay ta zəba wu
tay hay na, ta mətsa ha gər tə
masəkəme makwala. Andaya fataya
mə kwalalaŋ i yam na, tapa nəte tsa.
15 Ahəl nakə faya ta diye na, Yesu a
gatay ɗaf, a gwaɗatay: «Gummetsehe!
Tsəpum gər kurom abəra ka gəɗe i
Farisa hay tə bəmalə i Herod.»

16 Gawla ŋgay hay tə tsəne andza
niye na, tə ma ha ka bo bazlam mə
walaŋ tay. Tə gwaɗ: «A tsikakway
na, hərwi nakəmakwala andaya fak-
waya bay aye!»

17Tsana, Yesua sərataynahakawu
nakə faya ta miye ha a bo mə walaŋ
tay aye. A gwaɗatay: «Ka ŋgurumeye
bo kurom hərwi makwala nakə an-
daya fakumabayayena, kemey? Ada
ka tsənum zuk bəɗaw? Ka pum a
mədzal gər kurom təbəɗew? Mədzal
gər kurom na, madərəzla eye kəla
ɗaw?

18 «Ɗəre andaya fakuma ada kâ
ŋgatumay a ɗəre bəɗaw? Zləm an-
daya fakuma hərwi mətsəne ada kâ
tsənum bəɗaw?



Markus 8:19 74 Markus 8:35

«Ada kə makumaw a gər təbəɗew?
19 Na ge tə makwala na, kəkay? Na
ŋgəna hamakwala tapa zlam na, ndo
hay gwezem zlam tə nda bəɗaw? Ada
nakə a ləkaw ka hayumay gər na,
gwaŋ nday?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Gwaŋ

kuro gər eye sulo.»
20 Yesu a gwaɗatay sa: «Makwala

neheye tapa tasəla aye na ŋgənatay a
ndo hay gwezem faɗ aye na, nakə a
ləkaw a rah na, kəteh nday?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Kəteh

tasəla.»
21 Yesu a gwaɗatay: «Aya! Ada ka

sərum ha sa bəɗaw?»
Yesu ambəl ha guluf

22 Tsa na, tə ndisl a gəma wuray tə
zalayBetesayda. Mə ɗəmana, təgəsay
naha həlay a ndoweye andaya guluf
eye ka təv i Yesu. Tə gay amboh a
Yesu. Tə gwaɗay: «Tətal ka ndo may
anaŋ adamâ ŋgatay a ɗəre tey.»

23Yesu a gəs ndo niye guluf eye mə
həlay, a ye ha abəra ma wuzlahgəma.
Ti ye naha na, Yesu a tuf slesleɓ ka
ɗəre i guluf niye. A pa faya həlay, a
tsətsah faya a gwaɗay: «Ka ŋgatay a
wu ɗaw?»

24 Guluf niye a zəba ɗəre na, a
gwaɗay a Yesu: «Na ŋgatay a ndo hay.
Na ŋgatatay na, andza gərɗaf hay, ane
tuk na, faya ta diye.»

25 Tsa na, Yesu a pay həlay ka ɗəre
sa. Ɗəre i guluf niye na, ambəl lele. A
ŋgatay a ɗəre kulir kulir tuk.

26 Yesu a gwaɗay: «Anəke na, do
wu yak a mətagay tuk. Kâ ye ta wu-
zlahgəma bay kəla.»

Piyer a ɗa ha Yesu neŋgeyeKəriste
Mata 16.13-20; Luka 9.18-21

27 Ma dəba eye na, Yesu ta gawla
ŋgay hay tə lətse, ti ye abəra ma gəma
niye. Ti ye a gəma neheye bəse tə
mbay naha a gəma i Sezare Filipi aye.
Ahəl nakə nəteye ka tsəveɗ faya ta
diye na, Yesu a tsətsah ka gawla ŋgay
hay, a gwaɗatay: «Ndo hay tə gwaɗ
fagaya neŋ na, way?»

28 Ta mbəɗay faya tə gwaɗay:
«Siye hay tə gwaɗ nəkar na, Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam, ndo mekeleŋ
eye hay tə gwaɗ nəkar na, Eliya, siye
hay tə gwaɗ nəkar na, nəte məwalaŋ
i ndoməɗe ha bazlam iMbəlom hay.»

29Yesua tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Ada nəkurom ka gwaɗum i kurom,
neŋ na, way?»
Tsa na, Piyer a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Nəkar na, Kəriste.»
30 Tsa na, Yesu a gatay me, a

gwaɗatay: «Kâ tsikumay a ndəray
bay.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay
Mata 16.21-28

31 Tsa na, Yesu a pa bo ka
mətsikatay me a zləm. A gwaɗatay:
«Neŋ Wawa i Ndo na, kutoŋ na
siye ɗəretsətseh haladzay. Bagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom ta ndo neheye tə dzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ada
siye i madugula hay na, nəteye ta
wuɗiye ga bay. Ta kaliye ga ha,
ta ta kəɗiye ga. Ane tuk na, na
həniye sulo mamahkar eye na, na
lətseweye abəra ma mədahaŋ.» 32 A
ɗatay ha parak parak lele ka həmbər
mətsikatay bay.
Tsa na, Piyer a zalay kətsah

mahəŋgeye, a gayme. 33Yesu ambəɗa
me ka təv i gawla ŋgay siye hay. A
zəba naha fataya. A gay me a Piyer,
kutik kutik, a gwaɗay: «Do abəra ka
təv ga. Do a dəba, nəkar na, Fakalaw.
Ka dzala gər andza Mbəlom bay, ka
dzala gər na, andza i ndo zezeŋ.»

34 Tsa na, Yesu a zalatay a ndo
hay ta gawla ŋgay hay. A gwaɗatay
a nəteye tebiye: «A say a ndoweye
məpeŋ bəzay na,mâ gər hawunakə a
say a ɗərev ŋgay aye. Mâ zla mayako
mazləlmbaɗa eye adamâ peŋ bəzay.*
35Andza niye, ndo nakə a saymətəme
haməsəfəre ŋgay aye na, ma dziye ha
ɗuh. Ane tuk na, ndo nakə ma dziye
ha məsəfəre ŋgay hərwi ga ada hərwi
Labara Ŋgwalak eye na, ma təmiye ha

* 8:34 Məzle mayako mazləlmbaɗa eye na, andza məgweɗe: Məndze maləva bo eye məvəle ha
məsəfəre ŋgay andza Yesu.
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ɗuh. 36 Taɗə ndoweye kə huta zlele i
məndzibəra tebiye a neŋgeye, ane tuk
na, kə dze haməsəfəre ŋgay na, ŋgama
ŋgay aye na,mey? 37Wuandaya nakə
ndo zezeŋma sliye fayaməvəle hərwi
mambəɗa ahaya məsəfəre ŋgay aye
ɗaw?

38«Nəkuromndoneheyeanəkeaye,
nəkurom na, mə walaŋ i ndo neh-
eye tə sər Mbəlom bay, faya ta giye
mezeleme aye. Taɗə ndoweye ka
kərah ga ada kə ɗatay ha bazlam ga
a ndo hay bay na, neŋ dərmak na
ta kərahiye na. Na ta kərahiye na
na, ahəl nakə neŋ Wawa i Ndo na
deyeweye ta məzlaɓ i Bəba Mbəlom
ada ta gawla i Mbəlom hay aye.»

9
1 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha

na, ndo siye hay mə walaŋ kurom
neheye anəke kanaŋ aye, nəteye na,
ta mətiye zuk bay. Ta ta mətiye na,
ta ŋgateye tə ɗəre tay a Bəy i Mbəlom
nakəma ləviye bəy ŋgay ta gədaŋ aye
təday.»

Bo i Yesu ambəɗa
Mata17.1-13; Luka9.28-36; 2Piyer

1.16-18
2Madəba iməhəneməkwana, Yesu

a zalay a Piyer, a Yakuba ta Yuhana,
ti ye tə tsal a mahəmba zəbol eye.
Ahəl nakə nəteye mə mahəmba niye
mahəteye na, bo i Yesu a mbəɗa ka
ɗəre tay. 3Petekeɗŋgay ambəɗaherre
kuɗekuɗek. Məsləɗe i petekeɗ niye
na, ndəray kwa nəte ka məndzibəra
ma sliye məsləɗe ha andza niye na,
andaya bay.

4 Kwayaŋŋa gawla i Yesu neheye
mahkar aye tə ŋgatatay a Eliya ta
Musa nəteye faya ta tsikiye me tə
Yesu.

5 Tsa na, Piyer a gwaɗay a Yesu:
«Miter ga! Lele na, ndzakwa kanaŋ.
Nəmaa kəruwakumeye madza-
wadzawa mahkar, nəte i yak, nəte i
Musa ada nəte i Eliya.» 6 Piyer a tsik
andza niye na, hərwi a sər wu nakə
ma tsikiye bay. Hərwi nəteye neheye
mahkar aye na, ta dzədzar haladzay.

7 Pazlay a mbəzlaw mə mbəlom, a
dərəzl tay ha. Ma pazlay niye na,
bazlam a tsənew abəra mə gəma, a
gwaɗ: «Nakay na, wawa ga. Na wuɗa
na haladzay. Pumay zləm a wu nakə
ma tsikakumeye!»

8 Tsa na, gawla i Yesu neheye
mahkar aye ta zəba ɗəre na, ndəray
andaya sabay. Andayaka təvniyena,
Yesumahəŋgeye.

9 Ahəl nakə faya ta mbəzlaweye
abəra mə mahəmba aye na, Yesu a
gwaɗatay: «Wu nakə ka ŋgatumay aye
na, kâ təkərumay a ndəray bay hus a
pat nakə neŋ, Wawa i Ndo na lətsew
abəra ma mədahaŋ aye təday.» 10 Ta
təmabazlamnakəYesua tsikatayaye.
Anəke na, ta tsətsah mə walaŋ tay, tə
gwaɗ: «Mələtsew abəra ma mədahaŋ
na, andzaməgweɗemey?»

11Tsa na, gawla ŋgay hay ta tsətsah
faya, tə gwaɗay: «Ndo neheye tə
dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala
eye tə gwaɗ na, Eliya ma lahaweye
madayaw təday na, hərwi mey?»

12 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Andza niye, Eliya ma
lahaweye madayaw. Ma lambaɗiye
tay ha wu hay tebiye təday. Ta watsa
kagər iWawa iNdodərmak. Təwatsa
na, tə gwaɗ: “Neŋgeye na, ma siye
ɗəretsətseh haladzay ada ta zəbiye
faya andza ndo bay” bəɗaw? 13 Na
tsikakumeye parakka: Eliya na, ɓa ki
yaw tsɨy. Ndo hay ta gay wu nakə a
satay aye. Bazlam i Mbəlom kə tsik
faya andza niye.»

Yesu ambəl ha wawa
Mata 17.14-21; Luka 9.37-43

14Tə ndisl ka təv i siye i gawla ŋgay
hay na, tə ndzay naha a gər a ndo
hay haladzay tə lawara tay ha a wu-
zlah. Ndoneheye tədzaŋgawabazlam
i Mbəlom mapala eye aye ta gawla i
Yesu hay faya ta kəɗiye wuway a bo.
15Ndohay təŋgatayaYesu faya tadiye
naha ka təv tay ta gawla ŋgay neheye
mahkar aye na, a gatay hərɓaɓəkka.
Tsa na, ta hway ka təv ŋgay mata
tsikay me. 16A gwaɗatay: «Ka kəɗum
wuway ta nəteye ka wuyemey?»



Markus 9:17 76 Markus 9:33

17 Tsa na, ndoweye andaya mə
walaŋ i ndo niye hay a mbəɗayaw
faya, a gwaɗay: «Miter, neŋna zlakaw
wawa ga, hərwi mahorvov a gay. A
gay na, a ɓaraway ka bazlam ŋgəts.
18Mahorvov a gəsawa na. A gəsawa
na na, kwa ka waray. A kalawa ha ka
dala ɓəra ɓəra. Makukufay a yawaw
faya abəra ada a həpəɗawa zler ada a
sarawa ha. Na tsətsah ka gawla yak
neheye ta həhar faya bəra mahorvov
tey na, təmba fayamahəhere bay.»

19 Yesu a tsikatay parakka a ndo
niye hay, a gwaɗatay: «Nəkurom ne-
heye anəke ka dzalum ha ka Mbəlom
bay aye! Na ndziye ka təv kurom
na, hadzəgay? Na zliye ŋgatay hərwi
kurom na, məndze hadzəgay? Ahe!
Zlumeŋ ahaya wawa eye kanaŋ.»

20Ti ye, tə zlayawwawa niye.
Fakalaw niye mə bo i wawa niye a

ŋgatay a Yesu na, a ɓəl ha wawa niye
ta gədaŋ. Wawa niye a dəɗ. Tsa na, a
tambolomha ka dala tambolom tam-
bolom. Makukufay a yaw ka bazlam.

21 Yesu a gwaɗay a bəba i wawa
niye: «Wu nakay a gay na, kə ndza
faya hadzəgay?»
Bəba i wawa niye a mbəɗay faya,

a gwaɗay: «Wu nakay a dazlay na,
neŋgeyewawa eyemba. 22Fakalaw a
kalawa ha a ako ada a yamhərwi ada
mâmət. Taɗə ka sliye faya na, amboh
dzənamay tey.»

23 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Ka gwaɗ na, “Taɗə ka sliye faya na,
dzənamay tey” ba! Ane tuk na, hərwi
ndo nakə kə dzala ha ka neŋ aye na,
wuray andayama giye bo hərwi ŋgay
bay na, andaya bay.»

24Tsa na, bəba i wawa niye a wuda
ta magala, a gwaɗ: «Na dzala ha!
Səkeheŋ hamədzele ka nəkar.»

25 Ahəl nakə Yesu ta bəba i wawa
niye faya ta tsikiye me aye na, ndo
hay ta hway naha haladzay ka təv
tay. Yesu ka zəba ndo hay faya ta diye
naha na, a ŋgərəz ka fakalaw, a gwaɗ:
«Nəkar fakalaw nakaymatəra ha ndo
mandək eye ada mətsike me bay aye
na, faya na gwaɗakeye dara abəramə

bo i wawa nakay. Kâ ma faya mede a
bo i wawa nakay ɗaɗa sa bay!»

26 Fakalaw niye a wuda, a ɓəl ha
wawa niye ta gədaŋ. Tsa na, a ndo-
hwaw abəra mə bo i wawa niye.
Wawa niye ma kaleye zləva andza
mamətiye. Ndohayhaladzay kaniye
tə gwaɗ: «Wawa nakay na, kə mət.»
27 Yesu a gəs na mə həlay, a lətse ha.
Wawa niye a lətse kambəlom.

28 Tsa na, Yesu ta gawla ŋgay hay,
ti ye abəra ka niye, ti ye a mətagay.
Ahəl nakə nəteye mahəteye mətagay
na, ta tsətsah faya tə gwaɗay: «Nəmay,
nəmaa mba faya mahəhere fakalaw
abəra ka wawa niye təbey na, hərwi
mey?»

29 Yesu a mbəɗatay faya: «Ka
ɗuwulumay me a Mbəlom bay na,
ka slumeye faya mahəhere slala i
Fakalaw niye bay.»

Yesu a ɗa ha məməte ta mələtsew
ŋgay abərama tsəvay

Mata 17.22-23; Luka 9.43-45
30 Yesu ta gawla ŋgay hay tə lətse,

ti ye abəra ma təv niye. Ti ye a təv
mekeleŋ eye ta dala i Galile. Yesu
a say na, ndo hay tâ sər ha təv nakə
neŋgeye mə ɗəma aye bay. 31 A say
ndohay tâ sər faya bayna, hərwi faya
ma tətikateye a gawla ŋgay hay.
A tətikawatay a gawla ŋgay hay na,

a gwaɗawatay: «NeŋWawa i Ndo na,
ta gəsiye ga, ta vəlateye ga ha a həlay
a ndo hay. Ta kəɗiye gamədahaŋ eye,
ada ma məhəne mamahkar eye na,
na lətseweye abəra mamədahaŋ.»

32 Ane tuk na, gawla ŋgay hay ta
tsəne me ŋgay niye a say məgweɗe
mey na, ta tsəne bay. Ada ta dzədzar
matsətsehe faya.

Matəmewawa hay
Mata 18.1-5; Luka 9.46-48

33Tsa na, tə ndisl a Kafernahum. Ti
ye naha, ti ye a gay nakə tə ndzawa
mə ɗəma aye. Ahəl nakə nəteye mə
gay niye na, Yesu a tsətsah fataya, a
gwaɗatay: «Meeneŋ faya ka deyekw-
eye ka tsəveɗ na, ka tsikumməwalaŋ
kurom na, ka wuyemey?»
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34 Ta mbəɗay faya a Yesu bay.
Hərwi ahəl nakə faya ta diye ka tsəveɗ
aye na, ta tsətsah ka boməwalaŋ tay,
tə gwaɗ: «Ndo nakə neŋgeye bagwar
eye a ze ndo mə walaŋ kway nakay
aye na, way?»

35 Yesu a ndza ka dala. Tsa na, a
hayay gər a gawla ŋgay hay kuro gər
eye suloka təvŋgay. Agwaɗatay: «Ndo
nakə a say matəre bagwar eye ka gər
i ndo hay aye na, mâ həna ha gər ɗuh.
Sa na, mâ təra ndo məgay məsler a
ndo hay tebiye.»

36Tsa na, Yesu a zlawawa tsekweŋ,
a lətsehaawuzlah tay. Agəsnawawa
niye kurup kurup ka bo lele. 37 Tsa
na, a gwaɗatay: «Ndoweye ka təma na
wawa nakay lele andza wawa nakay
anaŋ eye hərwi nakə a wuɗa ga aye
na, a təma na, neŋ. Ndoweye ka təma
ga na, a təma neŋ mahəgeye bay. A
təma na, ndo nakə a sləra ga ahaya
dərmak.»

Ndo nakə kə neŋ ɗəre bay aye na,
ndo ga

Luka 9.49-50
38 Ma dəba eye na, Yuhana a

gwaɗay a Yesu: «Miter, nəmaa ŋgatay
andoweye fayamahəhariye fakalaw
abəra mə bo i ndo ta məzele yak. A
samay haɓeməgayme hərwi neŋgeye
na, ndo kway bay.»

39 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Kâ gumay me bay. Hərwi ndoweye
kə gemasuwayaŋ təməzele ga na,ma
tsikiye fagaya wu nakə lelebay aye
bay. 40 Hərwi ndo nakə kə nakway
ɗəre bay aye na, neŋgeye ndo kway.»

41 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye
kə vəlakum yam məse hərwi nakə ka
pumeŋ bəzay a neŋ Kəriste aye na,
sərum ha ta deɗek, magogoy ŋgayma
dziye bay.»

Masəpete
Mata 18.6-9; Luka 17.1-2

42 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye
ka səpat ndo nəte mə walaŋ i wawa
neheye tə dzala ha ka neŋ aye a
mezeleme na, ŋgama tâ ɓaray maɗiz i
kwar a ɗay ada tâ kal ha a huɗ i bəlay.
43 Taɗə həlay yak ma dəɗiye kar ha

a mezeleme na, ɗəs na. Ŋgama huta
məsəfəre ka təv i Mbəlom tə həlay yak
nəte tə bəmalə nakə ta kaliye kar ha
a ako nakə ma mbatiye ɗaɗa bay tə
həlay yak sulo aye. [ 44Mə ɗəma na,
mətul neheye tə nda ndo aye na, tə
mət bay, ada ako nakə ɗaɗamambat-
iyebayaye.] 45Taɗə sik yakmadəɗiye
kar ha a mezeleme na, ɗəs na. Ŋgama
ɗuh na, fələkwa a Bəy i Mbəlom tə sik
yak nəte tə bəmalə nakə ta kaliye kar
ha a ako tə sik yak sulo aye. [ 46Hərwi
mə ɗəma na, mətul neheye tə nda
ndo aye na, tə mət bay, ada ako nakə
ɗaɗa ma mbatiye bay aye.] 47Ada kə
ge taɗə ɗəre yak ma dəɗiye kar ha a
mezeleme na, ŋgwaɗ na. Ŋgama ɗuh
na, fələkwaaBəy iMbəlom tə ɗəre yak
nəte tə bəmalə nakə ta kaliye kar ha a
ako nakə ɗaɗamambatiye bay tə ɗəre
yak sulo aye. 48 Mə ɗəma na, mətul
neheye tə nda ndo aye na, təmət bay,
ada ako nakə ɗaɗa ma mbatiye bay
aye.»

49 Yesu a gwaɗatay sa: «Andza ako
nakə ndo məvəɗe ma vəɗiye ha wu
aye na, ndo neheye tə dzala ga ha
ta siye ɗəretsətseh hərwi mede tay.
Sluwal dərmak andza niye, ta giye
ka ala na, ada mâ vəɗ. 50 Sluwal na,
wu nakə lele aye. Ane tuk na, taɗə
sluwal a tsəhən bay na, ta giye ha sa
kəkay ada mâ tsəhən na? Wewer an-
daya matəra ha lele sa bay. Nəkurom
dərmak na, tərum andza sluwal nakə
a tsəhən leleaye. Məwalaŋkuromna,
ndzum barbarra.»

10
Yesu a tsik kamahəhere ŋgwas
Mata 19.1-12; Luka 16.18

1 Ma dəba eye na, Yesu ta gawla
ŋgayhay tə lətse, ti ye abəramaKafer-
nahum, ti ye ka dala i Yahuda. Tsa
na, tə lətse, ti ye tə tasmagayam i Yur-
dum. Mə ɗəma na, ndo hay haladzay
tə haya gər ka təv ŋgay sa. Tsa na, a
tsikataybazlamimbəlomandzanakə
a tsikawatay aye.

2 Farisa hay ti ye naha ka təv ŋgay.
Ti ye naha ka təv ŋgay na, hərwi a
satay məhəle faya abəra suwat. Ta
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tsətsah faya tə gwaɗay: «Bazlam kway
mapala eye kə vəl tsəveɗ a ndo ka
mahəhere ŋgwas ŋgay ɗaw?»

3 Yesu a mbəɗatay faya na, tə
matsətsehe dərmak. A gwaɗatay:
«Bazlammapala eyewaraynakəMusa
a vəlakum a tsik ka mahəhere ŋgwas
na?»

4 Tə gwaɗay: «Musa a gwaɗ na, taɗə
ndoweye a say mahəhere ŋgwas ŋgay
na, mâ watsay ɗerewel i mahəhere a
həlay. Kəwatsay na, adamâ həhar na
tuk. Ndo hay ta səriye ha manaŋ ka
həhar na ŋgwas ŋgay na, ka ɗerewel
niye.»

5 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Musa
a watsakum gər i bazlam mapala
eye nakay andza nakay na, hərwi
ɗərev kuromnakəmakula eye toŋgwa
toŋgwa. 6 Ahəl niye ka madazlay
na, andza niye bay. Hərwi mawatsa
eye ka madazlay i məge məndzibəra
na: “Mbəlom a ge hasləka ada ŋgwas.
7 Hərwi niye hasləka ma gəriye ha
bəba ŋgay ta may ŋgay, ta ndziye ta
ŋgwas ŋgay. 8Ada nəteye ta təriye na,
bo nəte.*” Andza niye, nəteye sulo sa
bay, ane tuk na, andza ndo nəte.»

9 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo zezeŋ
mâ ŋgəna ha wu nakə Mbəlom a
dzapa ha aye bay.»

10 Yesu ta gawla ŋgay hay ti ye wu
tay. Ahəl nakə nəteyemə gay ta gawla
ŋgay hay aye na, gawla ŋgay hay ta
tsətsah sa, tə gwaɗay: «Bazlam niye ka
tsik eye na, andzaməgweɗemey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Taɗə ndoweye ka həhar
na ŋgwasŋgay ada kə zla a ɗəmaŋgwas
mekeleŋ eye na, kə ge madama. Kə
gay mənese a ŋgwas ŋgay kurre eye.
12 Taɗə ŋgwas a wuɗa na zal ŋgay sa
bay, a zla zalmekeleŋ eye dərmak na,
kə gemadama.»

Yesu a təmawawa hay
Mata 19.13-15; Luka 18.15-17

13 Ma dəba aye na, ndo hay tə həl
naha wawa hay a Yesu hərwi ada mâ
pa fataya həlay ada tâ huta ŋgama.

Ane tuk na, gawla ŋgay hay tə gatay
me a ndo niye hay tə həlay naha
wawa hay aye. 14Yesu a ŋgatay andza
niye na, a yay a gər bay. A ndalay. A
gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Gərum
tay ha wawa hay tâ yaw ka təv ga!
Kâ həharum tay hay bay, hərwi Bəy
i Mbəlom mavəla eye na, a slala
i ndo neheye andza wawa neheye.
15Sərumha na, ndoweye ka təmaBəy
i Mbəlom andza wawa neheye bay
na, ma diye a Bəy i Mbəlom bay.»

16 Tsa na, a zla wawa niye hay a
həlay nəte ta nəte. A pa fataya ŋgama.

Ndo i zlele ta Bəy iMbəlom
Mata 19.16-30; Luka 18.18-30

17Yesu ta gawla ŋgay hay tə lətse, ta
diye na, ndoweye a yaw ka təv ŋgay
mahwaymahway. A ndisl ka təv ŋgay
na, a dəkway gurmets kame ŋgay, a
gwaɗay: «Miter lele eye, nahutiye sifa
nakəma ndəviye bay aye na, na giye
na, kəkay?»

18 Yesu a gwaɗay: «Ka zeleŋ ndo
lele eye na, kemey? Ndo lele eye na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ. 19Ka sər bazlam
i Mbəlom mapala eye ɗaw? Bazlam i
Mbəlom mapala eye a gwaɗ na: “Kâ
kəɗ gər i ndo bay, kâ ge madama bay,
kâ ge məkal bay, kâ raw me ka ndo
kame i sariya bay, kâ vay gər a ndo
bay, rəhatay ha gər a bəba yak tamay
yak.†”»

20 Ndo niye a gwaɗay: «Miter, gər
i bazlam mapala eye neheye ka
paslaweye na, na hənay ha gər kwa
mawawa.»

21 Yesu a ndazl na na, a wuɗa na
haladzay. Tsa na, a gwaɗay: «A ləkaw
fakaya abəra na, wu nəte. Anəke na,
do ta səkəm ha zlele yak hay tebiye
ada kâ ŋgənatay suloy aye a ndo i
mətawak hay. Ka ge andza niye na,
ka ta hutiye zleleməmbəlom. Tsa na,
dara, peŋ bəzay.»

22Ndo niye a tsəne bazlam niye na,
ɗərev a həɓay. A ye ŋgway ta mevel
eye, hərwi zlele ŋgay na, haladzay.

23 Yesu a ŋgatay a ndo niye a ye
ŋgway na, a zəba ka gawla ŋgay niye

* 10:8 Madazlay i wu hay 1.27, 2.24. † 10:19 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12-16; Bazlam mapala
eyemasulo eye 5.16-20.
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hay tə lawara na a wuzlah aye. A
gwaɗatay: «Kay! Hərwi ndo i zlele na,
mede a Bəy i Mbəlom i ŋgay na, mada
me eye haladzay.»

24 Gawla ŋgay hay tə tsəne bazlam
niye na, a vəlatay madzədzere. Ane
tuk na, Yesu a gwaɗatay sa: «Wawa ga
hay! Mede a Bəy i Mbəlom na, mada
me eye haladzay! 25 Tə bəmalə nakə
ndo i zlele ma diye a Bəy i Mbəlom
aye na, ŋgama zləgwememâ ye ta bəɗ
i ləpəre.»

26 Tsa na, a gatay wadəŋ wadəŋ a
gawla ŋgay hay. Tə gwaɗ mə walaŋ
tay: «Ane tuk na, kə ge andza niye na,
mata sle mətəme na, way?»

27 Yesu a zəba fataya, a gwaɗatay:
«Ndəray ma sliye mətəme bay. Ane
tuk na, Mbəlom ma sliye mətəme ha
ndo. Hərwi neŋgeye na, wuray a zay
gədaŋ təbey.»

28 Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Tsəne!
Nəmay anaŋ, nəmaa gər ha wu
hay tebiye hərwi məpaka bəzay na,
kəkay?»

29 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Sərum ha! Ndoweye
kə gər ha gay ŋgay, malamar ŋgay
hasləkaeyehay tamalamarŋgaydem
eye hay, may ŋgay, bəba ŋgay, wawa
ŋgay hay, guvah ŋgay hərwi ga ada
hərwiLabaraŊgwalakeyena, 30anəke
ahəl kway nakay ma hutiye a ɗəma
gay hay, malamar hasləka eye hay,
malamar dem eye hay, maya hay,
wawa hay, guvah hay na, haladzay
a ze nakə a gər ha aye. Kəla na, ta
geye ɗəretsətseh haladzay dərmak.
Aza kame na, ma hutiye sifa nakə
ma ndəviye bay aye. 31 Mə walaŋ i
ndo neheye anəke nəteye ndo i me
hay aye na, haladzay ta təriye ndo
i dəba ada mə walaŋ i ndo neheye
anəke nəteye ndo i dəba hay aye na,
haladzay ta təriye ndo i me.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay
Mata 20.17-19; Luka 18.31-34

32 Yesu ta gawla ŋgay hay, tə həl
bo, tə lətse hərwi mede a Zerozelem.
Anəke na, nəteye ka tsəveɗ faya ta
diye. Kame tay na, Yesu. Gawla ŋgay

niye hay ta dzədzar. Ndo neheye tə
patay bəzay faya ta diye ka bo dziye
ta dzədzar haladzay.
Yesu a zalatay a gawla ŋgay niye

hay kuro gər eye sulo aye abəra mə
walaŋ i ndo niye hay kətsah sa. Ka
təv niye na, a tsikatay wu nakəma ta
təriye ka gər ŋgay aye.

33A gwaɗatay: «Tsənum, anəke na,
faya ka deyekweye a Zerozelem. Mə
ɗəma na, neŋWawa i Ndo ta vəlateye
ga ha a həlay a bagwar i ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ada
a ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapalaeye. Tageŋeye sariya
i məkəɗe. Ta vəlay ga ha a həlay i
ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye.
34Nəteye na, ta ŋgweseŋeye dəla abəra
mə gər. Ta tufeŋeye slesleɓ a ɗəre. Ta
ndaɓiye ga tamandalaɓa. Tsa na, ada
ta kəɗiye ga tuk. Aya ane, ma dəba
i məhəne mahkar na, na lətseweye
abəramamədahaŋ.»

Ndo bagwar eye ta ndo i məsler
Mata 20.20-28; Luka 22.25-27

35 Ma dəba aye na, Yakuba ta
Yuhana wawa i Dzebede hay ta
həndzəɗ ka təv ŋgay, tə gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ may, a samay na, gamay
wu nakə a samay matsətsehe fakaya
aye?»

36Yesu a gwaɗatay: «A sakumnâ ge
hərwi kurom na, wuyemey?»

37 Ta mbəɗay faya tə gwaɗay: «Wu
nakə nəmaa tsətsah fakaya aye na,
ahəl nakə aza ka ndziye ma bəy yak
na, vəlamay tsəveɗnəmaândzaka təv
yak, nəte ta diye i həlay i mənday ada
neŋgeɗ ta diye i həlay i gula yak tey.»

38Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: «Ka
sərum wu nakə ka tsətsahumeye aye
bay? Ka slumeye məse ɗəretsətseh
nakə na siye aye ɗaw? Ka slumeye
faya matəme tâ dzəhuɓ kurom ha a
ɗəretsətseh nakə ta dzəhuɓiye ga ha a
ɗəma aye ŋgway ɗaw?»

39 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:
«Nəmaa sliye faya.»
Yesu a gwaɗatay: «Andza niye

deɗek, ɗəretsətseh nakə na ta siye na,
ka ta sumeye. Ɗəretsətseh nakə ta
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dzəhuɓiye ga ha a ɗəma aye na, ta
dzəhuɓiye kurom ha a ɗəma. 40 Ane
tuk na, məndze ta diye i həlay i
mənday ga kəgəbay ta diye i həlay i
gula ga na, mata tsike na, neŋ bay.
Təv məndze niye na, i ndo neheye
Mbəlom a ləvatay ha bo aye wu tay.»

41 Siye i gawla ŋgay neheye kuro
aye tə tsəne bazlam niye na, a
ndalatay haladzay. Tə ge mevel ka
Yakuba ta Yuhana. 42 Hərwi niye
Yesu a zalatay tebiye ka təv ŋgay,
a gwaɗatay: «Ka sərum ha na, ndo
neheye ta zəba fataya andza bəy
bagwar eye ka məndzibəra faya ta
ləviye ndo hay ta gədaŋ ada ndo
bagwar eye hay ta ɓərəkiye ha gədaŋ
tay ka siye i ndo hay. 43 Ane tuk na,
mâ ge andza niye mə walaŋ kurom
bay. Ɗuh na, kə ge ndəray mə walaŋ
kurom a say matəre bagwar eye na,
mâ təra ndo i məsler kurom. 44 Ada
taɗə ndo mə walaŋ kurom a say
matəre ndo i me na, mâ təra beke
i ndo hay tebiye ɗuh. 45 Kwa neŋ
Wawa i Ndo na yaw na, hərwi ada
ndo hay tâ geŋ məsler bay. Na yaw
ɗuh na, hərwi məgatay məsler a ndo
hay ada məvəle ha məsəfəre ga hərwi
məmbəle tay ha ndo hay haladzay.»

Yesu ambəl ha ndo guluf eye
Mata 20.29-34; Luka 18.35-43

46 Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl
a gəma i Zeriko. Ahəl nakə ti yaw
abəra ma gəma niye na, ndo hay ha-
ladzay tə patayaw bəzay. Faya ta
diye na, tə ndzay a gər a guluf wuray
faya ma rəkiye wu mandza eye ka
tsakay i tsəveɗ. Məzele ŋgay na, Bar-
time, andza məgweɗe wawa i Time.
47Guluf niye a tsəne taɗakay fayama
diye na, Yesu ndo i Nazaret na, a
wuda, a gwaɗ: «Yesu, Wawa i Davit,
nâ gakamə bo təbəɗew?»

48 Ndo hay haladzay tə gay me,
tə gwaɗay: «Ka bəbəl mey? Ndza
ɗikɗik!»
Neŋgeye na, a səkah ha mawude sa

ɗuh: «Wawa i Davit, nâ gaka mə bo
təbəɗew?»

49 Tsa na, Yesu a lətse, a gwaɗatay:
«Dum zalumeŋayaw,mâ yaw.»

Ti ye tə zalay a guluf niye, tə
gwaɗay: «Ɗərev mâ ye fakaya abəra
bay. Lətse! Dara, faya ta zalakeye.»

50 Tsa na, a lətse hurum, a kal ha
petekeɗ i mətasl ŋgay əvez ka dala. A
ndapa a mbəlom, tsa na, a ye ka təv i
Yesu.

51Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «A
saka nâ ge hərwi yak na, mey?»
Guluf niye a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Miter, a seŋ na, nâ ŋgatay
a ɗəre sa tey.»

52 Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Ka pa
mədzal gər yak ka neŋ ta deɗek. Do,
kambəl!»
Tsa na, guluf niye a ŋgatay a ɗəre

kwetseh kwetseh lele. A pay bəzay a
Yesu.

11
Yesu a ndisl a Zerozelem
Mata 21.1-11; Luka 19.28-40;

Yuhana 12.12-19
1Anəke na, Yesu ta gawla ŋgay hay,

nəteye bəse ta Zerozelem. Nəteye mə
mahəmba nakə tə zalay Mahəmba i
Tetəɗœz aye. Ka mahəmba eye niye
na, gəma i Betifadze ta Betani an-
daya. Mə ɗəma na, Yesu a slər tay
ha gawla ŋgay hay sulo, a gwaɗatay:
2 «Dum a gəma nakə kame kurom
aye. Ka ndislum naha a ɗəma na, ka
ndzumeye a gər a zuŋgo wawa eye
ɗa məzle ndo maɓara eye. Ndəray kə
ndza faya ɗaɗa zuk bay. Pəlumaw
ada kâ yumeŋ ahaya. 3 Ndəray kə
gwaɗakum: “Ka pəlumeye zuŋgo eye
məge ha mey?” na, gwaɗumay: “A
say a Bəy Maduweŋ. Ma ta ma ahaya
kanaŋ bəse, ma ndziye bay.”»

4 Tsa na, ti ye a gəma niye. Ti ye
naha a ɗəma na, tə huta zuŋgo niye
wawa aye maɓara eye ma bəra ka
məgeɗ, ka tsakay i tsəveɗ. Tsa na,
tə pəla ha zuŋgo niye. 5 Mə ɗəma
na, ndo hay andaya mandza eye.
Tə gwaɗatay: «Ka gumeye ka niye
mey? Ka pəlumeye zuŋgo eye məge
hamey?»

6 Tsa na, ta mbəɗatay faya andza
nakə Yesu a tsikatay naha aye. Ndo
niye hay tə tsəne andza niye na, tə
gər tay ha. Tsa na, ti ye ha zuŋgo
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niye. 7 Ti ye ahaya zuŋgo niye a Yesu
na, ta fətəl faya petekeɗ tay hay. Tsa
na, a ndza ka zuŋgo niye. 8Ndo hay
haladzay ta fətəl petekeɗ tay hay ka
tsəveɗ. Siye hay tə pa hawal i gərɗaf
neheye tə ɗəsaw ma guvah hay aye
hərwiməɗəslay ha gər a Yesudərmak.
9Ndo neheye kame i Yesu ta ndo ne-
heye ma dəba ŋgay aye na, ta wuda,
tə gwaɗ: «Zambaɗakway a Mbəlom!
Mâ pa ŋgama ka ndo nakə faya ma
deyeweye tə məzele i Bəy Maduweŋ
aye! 10Mbəlom mâ pa ŋgama ka bəy
i bəba kway Davit! Zambaɗakway
a Mbəlom, neŋgeye nakə mə mbəlom
aye!»

Yesu a vəlay mezeleme a gərɗaf i
gurov

Mata 21.18-19
11 Tsa na, tə ndisl a Zerozelem. Tə

ndisl naha a Zerozelem na, ti ye a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A
ndisl naha na, a zəba kawu nakə ndo
hay faya ta giye mə ɗəma aye. Ma
dəba eye na, ti ye ta gawla ŋgay hay a
gəma i Betani. Ti ye a ɗəma na, hərwi
mazlambar pat fayama dəɗiye.

12 Tədœ eye na, Yesu ta gawla ŋgay
hay tə lətse abəra ma gəma i Betani,
tə ma a Zerozelem. Ka tsəveɗ faya
ta diye na, may a wur ka Yesu. 13 A
ŋgatay naha a dərizl i gərɗaf wuray
andza gurov slambah faya haladzay.
Tsa na, a ye mata zəbaw faya. A
gwaɗ: «Iŋgeɗhay na hutiye hohway
ŋgay eye na ndiye.» A ye, a ndisl naha
ka təv i dərizl i gərɗaf niye na, kakup-
kuppaslambahɗekɗekbəna, hohway
andaya bay. Hərwi kə ndisl ahəl ŋgay
məwe bay. 14Tsa na, Yesu a gwaɗay a
dərizl i gərɗaf niye: «Ndəray mâ nda
hohway yak ɗaɗa sa bay!» Tsa na,
gawla ŋgay hay ta tsəne.

Yesu mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom

Mata 21.12-17; Luka 19.45-48;
Yuhana 2.13-22

15 Ma dəba eye na, tə ndisl a Ze-
rozelem sa. Yesu a ye naha na, a ye
a dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər

a Mbəlom. A ye naha na, a dazlay
mahəhere tay ha ndo masəkəme wu
hay ta ndo neheye ta səkəmiye hay
wu hay aye. A pay həlay a tabal
i ndo mambəɗe ha suloy, a mbəzl
ha təv məndze i ndo masəkəme ha
bodobodo hay. 16 A gatay me a
ndo məzle wu i tsakala kwa waray
waraymede ha ta dalamətagay i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. 17A ɗatay
ha lele, a gwaɗatay: «Mawatsa eye mə
Ɗerewel iMbəlomna: “Ta zaleye a gay
ga na, gay i maɗuwule me i slala i
ndohaywalwal tebiye.*” Ane tukna,
nəkurom ka tərum ha lar i məkal hay
na, kəkay?†»

18 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye, tə tsəne wu nakə Yesu a
gawa aye na, ta dzədzar hərwi ndo
hay ta wuɗa bazlam i Yesu niye a
tsikatayaye. Tapəla tsəveɗkaməkəɗe
na Yesu.

19 Ta huwa pat pizze na, Yesu ta
gawla ŋgay hay tə lətse, ti ye abərama
Zerozelem.

Məpe mədzal gər ka Yesu tə
maɗuwuleme

Mata 21.20-22
20 Tədœ eye pərik i mekedœ na,

Yesu ta gawla ŋgay hay tə ma a Ze-
rozelem. Ahəl nakə faya ta diye na,
tə ŋgatay a dərizl i gərɗaf niye andza
gurov aye. Dərizl i gərɗaf niye na,
makula eye hus ta zləlay eye dzay.
21 Piyer a ŋgatay na, bazlam i Yesu
nakə a tsikay a dərizl i gərɗaf niye a
mayawagər. Tsana, a gwaɗayaYesu:
«Miter, zəba ka dərizl i gərɗaf nakə ka
vəlay mezeleme aye na, kə kula.»

22 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Gərumay ha mədzal gər
kurom a Mbəlom! 23 Sərum ha lele,
ndoweye kə gwaɗay a mahəmba
nakay: “Lətse abəra kanaŋ, ta kal ha
bo a bəlay”, kə ge a tsik ta mədzal
gər nəte na, Mbəlom ma təmiye
na. Ada mâ sər ha na, ma giye bo
andza nakə a tsətsah aye. 24 Hərwi
niye faya na tsikakumeye: Taɗə ka

* 11:17 Ezay 56.7. † 11:17 Zeremi 7.11.
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ɗuwulum me, ka tsətsahum wu ka
Mbəlom na, dzalum ha na, ɓa ka
hutum tsɨy. Mbəlomma vəlakumeye.
25 Agəna nəkurom ta magum eye
ta ndo na, ka ta ɗuwulumeye me
a Mbəlom na, dum pəsum ha bo
təday. Ada Mbəlom Bəba kurom mə
mbəlom ma pəsakumeye ha dərmak.
[ 26 Taɗə nəkurom mandza eye huya
ta magum eye na, Bəba kurom nakə
mə mbəlom aye ma pəsakumeye ha
bay dərmak.]»

Gədaŋ i Yesu
Mata 21.23-27; Luka 20.1-8

27 Ma dəba eye na, tə ma a Ze-
rozelem tuk. Yesu a ye a dalamətagay
i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Ahəl nakə faya ma həhaliye mə ɗəma
aye na, bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye ada ta madugula siye hay,
ti ye ka təv i Yesu. 28 Ti ye naha na,
ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ka ge wu
neheye na, ta gədaŋ waray? Maa
vəlaka gədaŋ eye na, way?»

29 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Neŋdərmakna tsətsahiye
fakuma matsətsehe nəte, taɗə ka
mbəɗumeŋew faya na, na ge wu
neheye ta gədaŋ waray na, na
tsikakumeye. 30Maa sləraw Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam na, way? Maa
sləraw na, Mbəlom tsukuɗu ndo hay
ɗaw? Mbəɗumeŋew faya tey.»

31 Tsa na, tə tsik mə walaŋ tay,
tə gwaɗ: «Ka mbəɗakweye faya na,
kəkay? Taɗə ka gwaɗakwa, maa slər
ha Mbəlom, Yesu ma gwaɗakweye:
“Ka dzalum ha ka wu nakə Yuhana
a tsik aye bay na, kemey?” 32 Ada
ka mbəɗakweye faya məgweɗe maa
slərawYuhanana, ndohay, ka tsikak-
weye təta bay.» Tə tsik təta bay na,
hərwi ndo hay tebiye tə sər ta deɗek
Yuhana na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom. Ta dzədzar mətsike andza
niye hərwi ndo hay. 33 Ta mbəɗay
faya a Yesu, tə gwaɗay: «Nəmaa sər
bay.»

Yesu a gwaɗatay: «Neŋ bəbay na
ge wu neheye ta gədaŋ i way na, na
tsikakumeye bay.»

12
Dzeke i ndo neheye tə həl tay ha a

guvah nəteye seweɗ eye hay aye
Mata 21.33-46; Luka 20.9-19

1 Ma dəba eye na, Yesu a tsikatay
me ta dzeke, a gwaɗatay: «Ndoweye
a ɗəs guvah. A zəv a ɗəma dərizl i
gərɗaf haladzay. Dərizl i gərɗaf niye
hay na, tə wa hohway aye. A ndəv
ha mazəve na, a lawara na həndits ta
zleɗ. Tsa na, a lambaɗ a ɗəma təgwaɗ
hərwimaɗɨtse a ɗəmahohway i dərizl
i gərɗaf niye hay. A ɗəzl a ɗəma təv
matsəpe wu. A ndəv ha malembeɗe
guvah ŋgayniye na, a həl ndo iməfəte
hay ada tâ fətay na. Bo ŋgay aye a ye a
tsekene.

2 «Həlay i maŋgəle hohway i dərizl
i gərɗaf niye hay kə sla. A slər ndo
nəte mə walaŋ i ndo i məsler ŋgay
hay hərwi ada tâ vəlayaw faya abəra
i ŋgay. 3 Tsa na, ndo i məsler niye a
ye. A ye naha na, ndo neheye faya ta
tsəpiye guvah aye tə gəs na. Tə ndaɓa
na ada ta həhara ahaya həlay kəriye.
4 Ndo i guvah a ŋgatay andza niye
na, a slər ndo neŋgeɗ. A ye naha na,
kurah təwuya fayaməkəɗe na. Tə kəɗ
na ka gər, tə tsaɗay pəleslesle. 5 Ndo
i guvah niye a zla ndo i məsler ŋgay
mamahkar eye, a slər na sa. Neŋgeye
na, tə kəɗ na mədahaŋ eye. Ndo i
guvah niye a slər ndo wal wal sa. Tə
ge tay ha andza niye dərmak. Siye
hay tə ndaɓa tay ha, siye tə kəɗ tay
mədahaŋ eye hay.

6 «Anəke a zəkayaw a ndo i guvah
niye na, wawa ŋgay nəte nakə a wuɗa
na haladzay aye. A slər nawawaŋgay
niye nəte aye. Hərwi a dzala a gwaɗ:
“Wawa ga na, ta rəhay ha gər, ta geye
wuray bay.”

7 «Wawa niye a ye. Tə ŋgatay na,
tə gwaɗ mə walaŋ tay: “Aya! Anaŋ
magedze ŋgay nakə ma ta ndiye na
guvah ŋgay aye, ki yaw! Takwa,
kəɗakwa na, ada guvah nakay ma
mətsakweye a nəkway!” 8 Tsa na, ti
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ye faya, tə gəs na. Tə kəɗ na. Tə kal ha
mədahaŋ eye dəreŋ abəra ma guvah
niye.»

9 Tsa na, Yesu a tsətsah fataya a
gwaɗatay: «Ndo i guvah ma giye
anəke na, kəkay? Ndo i guvah niye
ma deyeweye na, ma gəsiye tay ha
ndo niye hay, ma kəɗiye tay ha. Ada
ma həliye a ɗəma ndo mekeleŋ eye
hay. 10Ka dzaŋgum bazlam nakaymə
Ɗerewel i Mbəlom bəɗaw? Mə ɗəma
mawatsa eye na, a gwaɗ:
“Kwar nakə ndo maɗəzle gay hay tə

kal ha aye na,
maa təra kwar lele eye a ze siye
kwar hay na, neŋgeye ɗuh.

11Maa gwaɗ kwar niye mâ təra kwar
nakə lele eye hərwi maɗəzle
gay na, Mbəlom.

Niye na, məsler i Mbəlom hərwi
kway.*”»

12Madugula i Yahuda hay tə sər ha
a tsik andza niye na, ka nəteye. Tsa
na, ta pəla tsəveɗməgəse na. Ane tuk
na, tə gər ha, ti ye wu tay hərwi ta
dzədzar ma ta ndalateye a ndo hay.

Məvəlay dzaŋgal a bəy i Roma
Mata 22.15-22; Luka 20.20-26

13 Ma dəba eye na, tə slər Farisa
hay ta ndo hay ŋgal mə walaŋ i ndo
i Herod. Ti ye ka təv i Yesu hərwi
məhəle faya abəra suwat. 14 Ti ye
naha tə gwaɗay: «Miter, nəmaa sər ha
nəkar ka tsik na, deɗek. Kadzədzaray
a wu nakə ndo hay ta dzaliye təbey
ada ka ŋgəna tay ha ka bo bəra
ndo hay təbey. Faya ka tətikateye
a ndo hay deɗek ka mede nakə a
say a Mbəlom aye. Ane tuk na, a
samay matsətsehe fakaya: Bazlam
kwaymapala eye kəvəl tsəveɗməvəle
dzaŋgal a bəy i Roma tsukuɗu kə vəl
tsəveɗ məvəle bay? Lele məvəle bay
tsukuɗu, lele məvəle ɗaw?»

15Yesu a sər ha a satay məhəle faya
abəra suwat. Tsa na, a gwaɗatay: «A
sakumməhəle fagaya abəra suwat na
ka mey? Ehe zlumeŋew kwar i suloy
təday, a seŋmazəbe faya.»

16Tə zlaynahakwar i suloynəte. Tə
vəlay.
A təma kwar i suloy niye a zəba

faya. Tsa na, a tsətsah, a gwaɗatay:
«Mandzəkit bo nakay ta məzele nakay
faya na, i way?»
Tə gwaɗay: «I bəy i Roma ada

mawatsa eye faya na, məzele ŋgay.»
17 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Aya!

Wu i bəy i Roma na, vəlumay ha a
bəy i Roma ŋgway. Wu i Mbəlom na,
vəlumay ha aMbəlom ŋgway.»
Tə tsəne bazlam i Yesu niye na, a

gatay hərɓaɓəkka.

Mələtsew abəramamədahaŋ
Mata 22.23-33; Luka 20.27-40

18Ma dəba eye na, Saduke hay ti ye
ka təv i Yesu. Azlakwa bay Saduke
hayna, nəteye tədzalaha təgwaɗ: «Ka
mət na, mələtsew abəra mamədahaŋ
andaya sa bay.» 19 Ti ye ta tsətsah ka
Yesu, tə gwaɗay: «Miter, bazlam nakə
Musa awatsamay a bazlam iMbəlom
mapala eye na, anaŋ. A gwaɗ: “Taɗə
ndo a mət a gər ha ŋgwas ŋgay, ta wa
zuk bay na, mata zle na madakway i
ŋgwas niye na, malamar i ndo niye a
mət aye bəɗaw? Ma zliye na, hərwi
ada hulfe i ndo niye amət ayemâ dze
bay.†” 20Aya andaya ahəl niye ndo ta
malamar ŋgay hay tasəla. Malamar
tay bagwar eye a zla dahəlay. A zla
dahəlay na, a mət. A mət na, ta wa
ta dahəlay ŋgay niye a zla aye bay.
21Məmbagerŋgaya zlanamadakway
i ŋgwas niye. Tsa na, a mət ze məwe
wawa ta ŋgwas niye. Malamar tay
mamahkar eye a ge ha andza niye
dərmak. 22 Nəteye niye tasəla tə zla
ŋgwas niye na, tə mət tebiye. Ndəray
nəte mə walaŋ tay ta wa wawa ta
ŋgwas niye bay. Ma dəba eye nəteye
niye tebiye tə mət na, ŋgwas a mət
dərmak. 23 Pat nakə aza ndo hay ta
lətseweye abəramamədahaŋ aye na,
ŋgwas niye ma mətseye na, a way?
Hərwi mey na, nəteye niye tasəla aye
ta zla na ka ŋgwas!»

* 12:11 Dəmes hay 118.22-23. † 12:19 Madazlay i wu hay 38.8; Bazlam mapala eye masulo eye
25.5-10.
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24 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Andza niye bay. Kâ
vumay gər a mədzal gər kurom bay.
Ka tsikum andza niye na, hərwi ka
sərum wu nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye bay ada ka
sərum gədaŋ i Mbəlom bay. 25 Ahəl
nakə ta lətseweye abəramamədahaŋ
aye na, hasləka hay ta ŋgwas hay ta
zliye bo sa bay. Ane tuk na, ta ndziye
na, andza gawla iMbəlomneheyemə
mbəlom aye. 26Bazlam nakə a tsik ka
mələtsew abəra ma mədahaŋ aye na,
ka dzaŋgum ɗaɗa mə ɗerewel i Musa
təbəɗew? A ɗa ha na, bazlam nakə
Mbəlom a tsikayawmə gay i dak niye
dzaydzay andza faya ma təmiye na
aye. Ka təv eye niye na, Mbəlom a
gwaɗay a Musa: “Neŋ na, Mbəlom
i Abraham, Mbəlom i Izak, Mbəlom
i Zakob.‡” 27 Mbəlom na, neŋgeye
Mbəlom i mədahaŋ hay bay, neŋgeye
Mbəlom i ndo neheye ta ndziye huya
ta sifa aye. Nəkurom ka dzum tsəveɗ
hərwi nakə ka gwaɗum mələtsew
abəramamədahaŋ andaya bay aye.»

Bazlammapala eye bagwar eye
Mata 22.34-40; Luka 10.25-28

28 Ahəl nakə Yesu ta Saduke hay
faya ta tsikiye me aye na, ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye andaya dərmak, faya ma
piye zləm. A tsik ma mədzele gər
ŋgay, a gwaɗ: «Yawa! Yesu a mbəɗatay
faya a Saduke hay na, lele.» Tsa na,
a həndzəɗ ka təv i Yesu. A tsətsah
ka Yesu a gwaɗay: «Bazlam i Mbəlom
mapala eye nakə a ze siye hay aye na,
waray?»

29Yesu a gwaɗay: «Bazlam i Mbəlom
nakə mapala eye a ze siye hay aye
na, anaŋ: “Nəkurom Israyel hay,
pum zləm! Bəy Maduweŋ Mbəlom
kway na, neŋgeye Bəy Maduweŋ
nəte ŋgweŋ. 30 Wuɗa Bəy Maduweŋ
Mbəlom yak tə ɗərev yak tebiye, ta
məsəfəre yak tebiye, tə metsehe yak
tebiye, ada ta gədaŋ yak peteh.§”
31 Bazlam mapala eye masulo eye

anaŋ sa: “Wuɗa ndo i məgeɗ yak
dərmak andza ka wuɗa na gər yak.*”
Bazlam i Mbəlom mapala eye maze
neheye sulo aye na, andaya sa bay.»

32Tsana, ndomədzaŋgawabazlam i
Mbəlommapala eye a gwaɗay a Yesu:
«Lele haladzay ŋgalaka! Wu nakə ka
tsik aye na, deɗek. Bəy Maduweŋ
na, neŋgeye Mbəlom nəte. Ma dəba
ŋgayna,Mbəlommekeleŋeyeandaya
bay. 33 Kwa way mâ wuɗa Mbəlom
tə ɗərev ŋgay tebiye, ta ndaraw ŋgay
tebiye. Ada mâ wuɗa ndo i məgeɗ
ŋgay dərmak andza a wuɗa na gər
ŋgay. Niye na, a ze məfəkay naha slo i
gənawaMbəlomtəməvəlaynahasiye
i wu hay wal wal.»

34 Yesu a ŋgatay ndo niye a mbəɗay
faya na, tə metsehe lele. Tsa na, a
gwaɗay a ndo niye: «Nəkar na, bəse tə
mede a Bəy i Mbəlom.»
Ma dəba eye na, horoy a gatay a

ndo haymatsətsehe faya bazlam.
Kəriste na,Wawa i Davit ɗaw?
Mata 22.41-46; Luka 20.41-44

35Ahəl niye na, Yesu a tətikawatay
a ndo hay mə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom. A tsətsah ka ndo hay,
a gwaɗatay: «Ndo mədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye tə gwaɗ
Kəriste neŋgeye na, Wawa i Davit na,
kəkay? 36Hərwi kwa Davit na, a tsik
ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, a gwaɗ:
“Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗay a

BəyMaduweŋ ga na:
Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

hus apatnakəneŋ,napiye tayha
ndo məne ɗəre yak hay a huɗ i
sik yak aye.†”

37 «Davit tə gər ŋgay na, kə za-
lay a Kəriste “Bəy Maduweŋ” tuk
na, Kəriste ma təriye wawa ŋgay na,
kəkay?»
Bazlam i Yesu niye a tsik eye na, a

yatay a gər a ndo niye hay faya ta pay
zləmaye.

Məgaymetsehe amasəpete
Mata 23.1-14; Luka 20.45-47

‡ 12:26 Madayaw abəra ma Ezipt 3.2-4, 6, 15-16. § 12:30 Bazlam mapala eye masulo eye 6.4-5.
* 12:31 Levitik 19.18. † 12:36 Dəmes hay 110.1.
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38Wu nakə faya ma tətikateye aye
na, anaŋ. A gwaɗatay: «Həbum
gər kurom abəra ka ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye hay.
Nəteye i tay ta wuɗa mahəhele na,
ta rəkwat eye. Ka təv məhay gər na,
a satay ndo hay tâ tsikatay me ta
məɗəslatay ha gər. 39 Kwa mə gay
i maɗuwule me na, ta pəlawa i tay
na, təv məndze nakə kame i ndo hay
aye, ndo hay ta ŋgatateye lele. Mə
magurlom, ta wuɗa na, təv məndze
ŋgwalak eye. 40Wu nakə tə vəlawatay
a madakway i ŋgwas hay aye na, tə
ndayawa na. Tə ɗuwulawa me na,
vəɗvəɗ a ndəv bəse bay hərwi ada
ndo hay tâ gwaɗ fataya nəteye ndo
ŋgwalak eye hay. Slala i ndo neheye
andza nakay aye na,Mbəlomma giye
fataya sariya na, ma ziye ndo siye
hay!»

Madakway i ŋgwasmətawak eye
Luka 21.1-4

41 Ma dəba eye na, Yesu a ndza
bəse ta təv nakə ndo hay tə pawa a
ɗəma suloy mə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom. Ahəl nakə ndo hay faya
ta piye suloy a wu məpe suloy aye
na, Yesu faya ma zəbiye ka ndo hay
ta piye suloy eye na, kəkay. Ndo i
zlele hay haladzay tə pa a ɗəma suloy
haladzay. 42 Madakway i ŋgwas wu-
ray mətawak eye a ye naha dərmak.
A ye naha a pa a ɗəma koɓo sulo.
Koɓo ŋgay niye na, a sla dala nəte
bay. 43 Yesu a ŋgatay a madakway i
ŋgwas niye na, a zalatay a gawla ŋgay,
a gwaɗatay: «Sərum ha, madakway
i ŋgwas nakay na, maa vəl dala ha-
ladzay a ze i ndo hay na, neŋgeye.
44 Hərwi ndo mekeleŋ eye hay tə vəl
na, abəra ka siye. A gatay mə gər
sa bay. Ane tuk na, madakway i
ŋgwasnakaymətawak eyena, a vəl ha
tebiye, siye andaya sa bay.»

13
Yesu a ɗa ha ta mbəzliye ha gay i

məɗəslay ha gər aMbəlom
Mata 24.1-2; Luka 21.5-6

1 Ahəl nakə Yesu a yaw abəra ma
dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom aye na, ndo nəte mə walaŋ i
gawla hay a gwaɗatay: «Miter! Zəba
ka gay nakay tey. Ma ɗəzliye na,
bagwar eye ada kwar neheye ta ɗəzl
ha aye na, bagwar eye hay ada tə le
haladzay!»

2 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Zəba gay nakay na, ka ŋgatumeye a
kwar kwanəte ka gər i kwar ŋgeɗbay.
Tambəzliye ha hele hele.»

Ŋgoɗgor i mandəve i məndzibəra
Mata 24.3-14; Luka 21.7-19

3 Ma dəba eye na, Yesu a tsal a
mahəmba nakə tə zalay Mahəmba i
Tetəɗœz aye. A ye naha na, a ndza
ɗəgerger tə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom. A mahəmba niye ti ye
na, tage Piyer, Yakuba, Yuhana, ta
Aŋdəre tsa bəna ndo hay tebiye bay.
Məmahəmba niye na, ta tsətsah faya
tə gwaɗay: 4 «Tsikamay, wu neheye ta
ta giye bo na, kəɗay? Ada ŋgoɗgor
waray nakə nəmaa səriye ha na, wu
neheye tebiye ta ndisleweye aye?»

5 Tsa na, a dazlay mətsikatay,
a gwaɗatay: «Gum metsehe lele!
Ndəray mâ səpat kurom bay. 6Hərwi
ndo hay haladzay ta deyeweye ta
məzele ga. Kwa way ma gwaɗiye:
“Neŋ na, Kəriste!” Ada ta səpatiye
ndo hay haladzay. 7 Ka tsənum
ndo hay faya ta giye vəram bəse
tə nəkurom kwa neheye dəreŋ tə
nəkurom aye na, kâ dzədzarum bay.
Wu neheye na, kutoŋ ta ndisleweye.
Ane tuk na, niye na, mandəve i
məndzibəra zuk bay. 8 Slala ŋgeɗ ta
giye vəram ta slala neŋgeɗ, bəy ta bəy
ta giye vəram. Dala ma ɓəliye ma
gəma hay wal wal, ada mandərzlaŋ
ma giye. Wu neheye ta giye bo na,
andza məwe wawa nakə a dazlay a
ŋgwas aye.

9 «Ɗəretsətseh neheye ta ndzakum
a gər na, gumay metsehe a gər lele.
Hərwi mey na, hərwi ndo hay ta
gəsiye kurom, ta diye kurom ha a
gay i sariya. Ta ndaɓiye kurom ta
mandalaɓa mə gay i maɗuwule me
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hay. Ta diye kurom kame i ndo
mələve dala hay ada kame i bəy hay,
hərwi nakə ka pumeŋ bəzay a neŋ
aye. Niye na, ta səriye ha ka pumay
bəzay na, a Mbəlom deɗek. 10Wu ne-
heye ta giye bo andza niye na, hərwi
ada ndo i məndzibəra hay tebiye tâ
tsəne Labara Ŋgwalak eye. 11 Taɗə ta
gəs kurom, ta diye kurom ha kame
i ndo məge sariya hay na, kâ dza-
lum nəmaa ta gwaɗiye kəkay na, kâ
dzədzarum bay. Ta ye kurom ha
na, tsikum wu nakə a yakumaw a
mədzal gər aye. Hərwi ma deyeweye
na, abəra mə nəkurom bay. Mata
ɗakum ha wu nakə ka tsikumeye na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 12 Həlay eye
ma slaweye na, ndo hay ta vəliye ha
malamar tay hay ada tâ kəɗ tay ha,
bəba hay ta giye ta wawa tay hay
andza niye dərmak. Wawa hay ta
natay ɗəre a bəba tay hay, ta kəɗiye
tay ha. 13 Ndo hay tebiye ta nakum-
eye ɗəre hərwi ga. Ane tuk na, ndow-
eye kə səmay naha hus ka mandəve
aye na, Mbəlomma təmiye ha.»

Tambəzliye ha Zerozelem
Mata 24.15-28; Luka 21.20-24

14 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka
ŋgatumeye a wuray maga zluwer
eye andza mazəlatoŋgo. Wuye niye
na, ma ta ndziye ka təv nakə haɓe
ma ndziye faya bay aye. (Ndoweye
kə dzaŋga na, mâ tsəne lele.) Ndo
neheyekadala iYahudaaye, taŋgatay
a wu niye na, tâ hway a mahəmba
hay. 15Ndo nakə neŋgeye ka gər i gay
aye na, mâ mbəzlaw hərwi məzlaw
wu mə gay bay. Kə mbəzlaw na, mâ
hway ɗuh. 16 Ada ndo nakə neŋgeye
ma guvah aye na, mâ mbəɗa gər a
mətagay ŋgay məzlaw petekeɗ ŋgay
bay. 17 Pat eye niye na, ɗəretsətseh
wene wene eye na, ka gər i ŋgwas
neheye tə bo sulo aye ada ka ŋgwas
neheye faya ta vəlateye wah a wawa
tay hay aye! 18 Gumay amboh a
Mbəlom, hərwi ada wu neheye mâ
ge bo a həlay i mətasl bay. 19 Hərwi
mey na, pat eye niye na, ɗəretsətseh
bagwar eye. Slala i ɗəretsətseh niye

ma ta deyeweye na, kə ge bo ɗaɗa
bay kwa ka gər nakə Mbəlom a ge
məndzibəra aye hus anəke. Ada slala
i ɗəretsətseh niye na, ɗaɗa ma ta giye
andaya sa bay. 20 Taɗə Mbəlom mâ
zla həlay eye bəna, ndəray kwa nəte
ma təmiye bay. Ane tuk na, a nəkiɗ
ha hərwi ndo ŋgay neheye a pala aye.

21 «Taɗə ndəray kə gwaɗakum:
“Zəbum! Kəriste anaŋ!” kəgəbay
“Zəbum! Neŋgeye atay!” na, kâ
təmum bazlam ŋgay bay. 22 Andza
niye, ndo masəpete ndo hay ta
deyeweye. Tagwaɗiyenəteyena, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom, kəgəbay
ndo mətəme ha ndo nakə Mbəlom
a sləraweye. Nəteye na, ta giye
masuwayaŋ hay ada tə wu neheye
ma giye hərɓaɓəkka aye hərwi taɗə
ma giye bo na, masəpete tay ha
ndo neheye Mbəlom a pala aye.
23Nəkuromna, gummetsehe lele! Na
tsikakum ka bo abəra kurre.»

Madayaw iWawa i Ndo
Mata 24.29-35; Luka 21.25-33

24 «Ma dəba i ɗəretsətseh neheye
na, pat eye niye na, pat ma giye an-
daya sa bay ada kiye ma dəviye bay.
25 Wurzla hay dərmak ta kutsaw-
eye abəra ka magərmbəlom ada wu
neheye gədaŋ eye ka magərmbəlom
aye ta ɓəliye haladzay. 26 Tsa na,
ndo hay ta ŋgeteŋeye a neŋ Wawa
i Ndo na deyeweye ma pazlay ta
gədaŋ haladzay ada ta məzlaɓ eye.
27 Kwayaŋŋa ma sləraweye gawla i
Mbəlom hay, ta hayay gər a ndo neh-
eyeapala tayhaayeabərakakokway
iməndzibəra tebiye kwa kawaray ka
waray ka təv ŋgay.»

Dzeke i gurov
28 A gwaɗatay: «Tsənum dzeke i

gurov təday. Ka ŋgatumay a gurov ka
ɗuɗa na, ka sərum ha gwaduvay kə
ge, mazlambar yam ma piye bəɗaw?
29 Andza niye ahəl nakə ka ŋgatumay
a wu neheye ta ndislew na, sərum
ha neŋ Wawa i Ndo mazlambar na
deyeweye, neŋ ka məgeɗ. 30 Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na,
wu nakay tebiye ma giye bo na, ndo



Markus 13:31 87 Markus 14:11

neheye anəke aye ta mət zuk bay.
31Magərmbəlom ta dala ta dziye, ba-
zlam ga na, ɗaɗama dziye bay.»

Maa sər pat nakə məndzibəra ma
ndəviye na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ

Mata 24.36-44
32 «Ma deyeweye pat waray na,

ndəray kwa nəte a sər bay. Ada ma
deyeweye ahəl waray na, ndəray a
sər həlay eye bay sa. Kwa gawla i
Mbəlom hay mə mbəlom, kwa neŋ
wawa ŋgay bəbay, nəmaa sər bay.
Maa sər pat eye na, Mbəlom Bəba ga
nəte ŋgweŋ. 33Gummetsehe bəna, kâ
dzədzarum bay, hərwi ka sərum ma
deyeweye kəɗay na, ka sərum həlay
eye bay. 34 Ma deyeweye na, andza
ndo i gay nakə a say mede a tsekene
aye. A ye na, a gəratay ha gay ŋgay a
ndo i məsler ŋgay hay ada tâ gay gər
a bəɗgay ŋgay lele. A vəl məsler kwa
a way. A ndo matsəpe məgeɗ na, a
gwaɗay: “Tsəpa na lele, kâ ndzahəra
bay.” 35 Nəkurom dərmak andza
niye. Ndzum na, tsezlezleŋŋe, hərwi
ka sərum ndo i gay ma deyeweye ta
huwa, agəna tamagərhəvaɗ, agəna ta
mbəlom ɗa, agəna tamekedœ,ndəray
a sər bay. 36 Agəna ma deyeweye
həf na, ma ndzakum a gər nəkurom
mandzahəra eye bay. 37 Wu nakə
faya na tsikakumeye na, na tsikateye
a ndo hay tebiye. Na gwaɗateye:
Kâ ndzahərum bay! Ndzum tsezle-
zleŋŋe!»

14
Ta pəla tsəveɗməgəse na Yesu
Mata 26.1-5; Luka 22.1-2; Yuhana

11.45-53
1 A zəkaw məhəne sulo nakə

Yahuda hay ta hatsiye magurlom i
Pak ada ta mənde wu mənday nakə
tə zalay peŋ aye na, gəɗe faya bay.
Ahəl niye na, bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndomədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye faya ta pəliye tsəveɗ ka
məgəse Yesu ta məkal hərwi ada tâ
kəɗ na. 2 Tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Kâ

gəsakwa na tə magurlom nakay bay
bəna, ndohay ta gəriye kwayha bay.»

Ŋgwaswuray ambəɗamal ka Yesu
Mata 26.6-13; Yuhana 12.1-8

3 Ahəl niye na, Yesu ma gəma i
Betani, mə gay i ndo wuray tə zalay
Simoŋ. Ndoweye niye a ndzawa na,
ɗəvats i madəgweɗe a gaway. Ahəl
nakə faya tandiyewuməndayayena,
ŋgwaswuray a ye a fələkwa ka təv tay
dos ŋgaymə həlay maraha eye təmal
nakə a ze huŋŋa aye. Mal niye na,
tsakala eye haladzay. A ye naha na,
a həɓ ha me i dos niye məɗakw. Tsa
na, a mbəɗa mal niye ka gər i Yesu.
4Ndoneheyeka təv i Yesu ayena, siye
hay a ndalatay haladzay. Tə gwaɗmə
walaŋ tay: «Asah! Ŋgwas nakay a nas
ha mal nakay na, kemey? 5 Ta səkəm
ha na, ta hutiye dala haladzay segey?
Ada dala aye na, ta sliye məvəlatay a
ndo i mətawak hay bəɗaw!» Tə may
hamənese haladzay a ŋgwas niye.

6Yesu a gwaɗatay: «Ɗuhbay, gərum
ha ŋgwas nakay na, səfek. Ka kwa-
sumeye gər a ŋgwas nakay na, hərwi
mey? Wu nakə a ge hərwi ga aye na,
lele haladzay. 7 Ndo i mətawak hay
na, nəteye ka təv kurom huya. Kə
sakum məgatay ŋgwalak a mətawak
hay na, ka mbumeye faya məgatay
kwa kəɗay. Ane tuk na, neŋ na, na
ndziye tə nəkurom huya bay. 8Ŋgwas
nakay a geŋ na, wu nakə gədaŋ ŋgay
a mba faya məge aye. Neŋgeye na, kə
lahmambəɗe ka bo gamal nakə haɓe
ta giye fagaya pat nakə ta piye ga a
bəɗ aye. 9Neŋ faya na gwaɗakumeye,
sərum ha: Kwa a ŋgay ta ɗiye ha
Labara Ŋgwalak eye ka məndzibəra
tebiye na, ta tsikiye ka ŋgwas nakay
hərwi wu nakə a ge aye. Ndo hay ta
mətsiye ha gər bay.»

Yudas a ge ɗaf ka Yesu
Mata 26.14-16; Luka 22.3-6

10Ndo nəteməwalaŋ i gawla i Yesu
niye hay kuro gər eye sulo aye, a ye
ka təv i bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye. Məzele
ŋgayna, Yudas Iskariyot. A yehərwi a
sayməge ɗaf ka Yesu. 11Bagwar hay i
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ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye tə tsəne labaranakə a tsikatay aye
na, a yatay a gər haladzay. Tsa na,
tə gwaɗay: «Nəmaa vəlakeye dala.»
Yudas a maw abəra ka təv tay na, a
yaw a pəla wewer ada həlay nakə lele
eye hərwi məge ɗaf ka Yesu aye.

Yesu tə gemagurlom iPak ta gawla
ŋgay hay

Mata 26.17-30; Luka 22.7-23;
Yuhana 13.21-30; 1 Koriŋte hay 11.23-
25

12 Pat makurre i magurlom nakə tə
ndayawa wu mənday nakə gəɗe faya
bay aye na, tə kəɗawa təɓaŋ hərwi
məde wu mənday i Pak. Pat eye niye
na, gawla i Yesu hay ta tsətsah, tə
gwaɗay a Yesu: «A saka nəmaâ ye
mata daka ɗaf i magurlom i Pak na,
ka waray?»

13 Yesu a tsəne andza niye na, a
slər gawla ŋgay hay sulo ka me, a
gwaɗatay: «Dum a wuzlahgəma! Ka
yum naha na, ka ndzumeye a gər a
ndo faya ma zliye yam ta gəzla eye.
Ka ŋgatumay na, pumay bəzay. 14Gay
nakə ma fələkwiye a ɗəma aye na,
fələkum dərmak ada kâ tsətsahum ka
ndo i gay niye, gwaɗumay: “Miter
a gwaɗaka: Gay nakə nəmaa ndiye
mə ɗəma wu mənday i magurlom i
Pak ta gawla ga hay aye na, məŋgay?”
15 Ka tsətsahum andza niye na, ma
ɗakumeye faya ka gay nakə ka gər i
gay neŋgeɗ aye. Huɗ i gay niye na,
bagwar eye. Wuhaymə ɗəmamaləva
bo eye tsɨy. Wu neheye ka gak-
weye ha məsler aye tebiye andaya
mə ɗəma. Ka dumeye wu mənday i
magurlom i Pak na, mə ɗəma.»

16 Gawla ŋgay niye hay sulo aye tə
lətse, ti ye a wuzlahgəma. Ti ye naha
na, tə ndzay a gər andza nakə Yesu a
tsikatay aye. Tsa na, tədawumənday
i Pakmə ɗəma.

17Huwa a ge na, Yesu ta gawla ŋgay
hay kuro gər eye sulo, ti ye a gay
niye tuk. 18 Ahəl nakə faya ta ndiye
wumənday aye na, Yesu a gwaɗatay:
«Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum
hana, ndonəteməwalaŋkwaynakay

kandayakweyewumənday dziye na,
ma giye fagaya ɗaf.»

19 Gawla ŋgay hay tə tsəne andza
niye na, a ndalatay. Tsa na, kwa way
a tsətsah faya, tə gwaɗay: «Neŋ ɗaw?
Neŋ ɗaw?»

20 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Ndo nəte mə walaŋ
kurom neheye kuro gər eye sulo aye.
Mata ge fagaya ɗaf na, ndo nakə faya
ka ndayakweye wu mənday dziye
aye. 21 Neŋ Wawa i Ndo na mətiye
andza nakə Ɗerewel i Mbəlom a tsik
aye. Ane tuk na, ɗəretsətseh ka gər i
ndo nakəma giye ɗaf ka neŋ Wawa i
Ndo aye. Ndo niye na, ŋgamameeneŋ
tâ wa na bay.»

22 Ahəl nakə faya ta ndiye ɗaf aye
na, Yesu a zla peŋ, a gay naha sɨsœ
a Mbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna
ha peŋ niye, a vəlatay a gawla ŋgay
hay, a gwaɗatay: «Zlum. Nakay na,
bo ga.» 23 A zla gəvet maraha eye tə
wu məse, a gay naha sɨsœ a Mbəlom.
Ma dəba eye a vəlatay tə sa tebiye tay
eye. 24Yesu a gwaɗatay sa: «Nakay na,
bambaz ga nakə Mbəlom ma ɓariye
dzam ta ndo hay aye. Ta mbəɗiye ha
na, hərwi ndo hay haladzay. 25 Neŋ
faya na tsikakumeye, na ta siye wu
məse nakay sa bay hus a pat nakə na
ta siyeweɗeyemaBəy iMbəlomaye.»

26 Ma dəba eye, ta zambaɗay a
Mbəlom ta dəmes na, ti ye tə tsal a
Mahəmba i Tetəɗœz.

Yesu a ɗa ha Piyer ma ta gwaɗiye:
«Na sər Yesu bay»

Mata 26.31-35; Luka 22.31-34;
Yuhana 13.36-38

27 Ahəl nakə faya ta diye ka tsəveɗ
aye na, Yesu a gwaɗatay a gawla
ŋgay hay: «Nəkurom neheye tebiye
ka gərumeye ga ha, ka hwayum-
eye kurom. Mawatsa eye mə ba-
zlam i Mbəlom na: “Na ta kəɗiye
na ndo mətsəkure tay ada təɓaŋ hay
ta ŋgəniye gər kweye kweye kwa
a ŋgay.*”» 28 Yesu a gwaɗatay sa:
«Ane tuk na, na mbəlaw abəra ma
mədahaŋ na, na həbiye kurom ma
Galile.»

* 14:27 Zakari 13.7.
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29Piyer neŋgeyena, a gwaɗay: «Kwa
siye i ndohay ta gər karhana, neŋna,
na gəriye kar ha bay.»

30 Tsa na, Yesu a mbəɗay faya
a Piyer a gwaɗay: «Neŋ faya na
gwaɗakeye: Sər ha na, bəgom ta
həvaɗ nakay, dzagulok ma ta zlahiye
sik sulo na, ɓa ka gwaɗ sikmahkar ka
sər neŋ bay.»

31 Piyer a mbəɗay faya sa: «Na sər
kar bay na, na tsikiye ɗaɗa bay, kwa
taɗə ka mətameye ka bo salamay.»
Siye i gawla ŋgay hay tebiye tə tsik
andza niye dərmak.

Nəteye kaMahəmba i Tetəɗœz
Mata 26.36-46; Luka 22.39-46

32 Tsa na, tə ndisl a təv wuray tə
zalay Getsemene. Tə ndisl naha na,
Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Ndzum kanaŋ! Neŋ na, na diye na ta
ɗuwuliye me.»

33 Yesu a ye na, nəteye ti ye dziye
tage Piyer, Yakuba ada Yuhana. Tə
ndisl naha na, ɗərev a ye abəra
ka Yesu, a dzədzar haladzay. 34 A
gwaɗatay: «Ɗərev ga na, kə rah tə
ɗəretsətseh i mədahaŋ. Nəkurom na,
ndzum kanaŋ tsezlezleŋŋe!»

35Aye izaɗabəraka təv i gawlaŋgay
neheye mahkar aye. A ye naha na, a
kalbokadalabərut təhuɗ. Aɗuwulay
naha me a Mbəlom a gwaɗ: «Taɗəma
giye bo na, həlay i ɗəretsətseh nakay
mâ ye fagaya abəra vuw tey.» 36 A
gwaɗ: «Abba, Bəba ga, nəkar na, wu-
ray a wuraka bo təbey. Zla fagaya
abəra ɗəretsətseh nakay na siye tey.
Kwa mey na, andza nakə a saka a
nəkar aye bəna, andza nakə a seŋ a
neŋ aye bay.»

37 Ma dəba eye, a maw ka təv i
gawla ŋgay neheye mahkar aye. A
maw a ndzatay a gər na, nəteye
mandzahəra eye. Tsa na, a za-
lay a Piyer a gwaɗay: «Simoŋ, ka
ndzahəra ɗaw? Nəkar na, ka mba
faya məndze tə ɗəre kwa ɓəre nəte
təbəɗew? 38 Ndzum tə ɗəre tsezle-
zleŋŋe ada ɗuwulumayme aMbəlom
hərwi ada kâ dəɗum a masəpete i
Fakalaw bay. Məsəfəre na, a sayməge

wu lele eye, ane tuk na, gədaŋ kurom
andaya məsəmay naha a masəpete i
Fakalaw bay.»

39 Yesu a ndəv ha na, a ye abəra ka
təv tay izaɗ sa. A ye mata ɗuwule
me. A ye naha a tsik na, bazlam ŋgay
neheye a tsik kurre aye. 40 Tsa na, a
maw ka təv i gawla ŋgay neheye sa. A
ndzatay a gər na, nəteyemandzahəra
eye. Təmba faya məndze tə ɗəre kwa
tsekweŋ bay tebiye. Ta pəɗeke abəra
ka məndzehəre na, tə sər wu nakə ta
tsikiye bay. Yesu a ye mata ɗuwule
me sa.

41 A maw mamahkar eye na,
a gwaɗatay: «Huya faya ka
ndzahərumeye ɗaw? Nəkurom faya
ka zəzəkumeye bo kurom ba? Anəke
na, ka ndəv tsɨy, həlay eye kə ndislew
tuk! Neŋ Wawa i Ndo ta vəlay ga
ha a həlay i ndo i mezeleme hay
tuk. 42Lətsum, takwa, ta dzakwa gər!
Zəbum, ndo nakə ma giye fagaya ɗaf
aye, kə ndzew.»

Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56; Luka 22.47-53;

Yuhana 18.3-12
43 Ahəl nakə Yesu faya ma tsikiye

membaayena, pəslaŋYudasneŋgeye
nakə nəte mə walaŋ i gawla i Yesu
hay kuro gər eye sulo aye, a ye naha.
Ti ye naha ta ndo hay haladzay ta
maslalam tay hay ada ta sakwal tay
hay. Maa slər tay naha na, bagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye ada ta
madugula hay. 44Yudas ndoməgatay
ɗaf ka Yesu aye ɓa kə ɗatay ha wu
nakə ma giye. A gwaɗatay: «Ndo
nakə na ye, na gəs na ka bo təmbolok
təmbolok aye na, neŋgeye! Gəsum na.
Ka deyumeye ha na, tsəpum na lele.»

45Yudas a ndisl naha na, a həndzəɗ
kwayaŋŋa ka təv i Yesu, a gwaɗay:
«Miter!» Tsa na, a gəs na ka bo
təmbolok təmbolok. 46Ndo niye hay
tə ŋgatay andza niye na, kwayaŋŋa tə
gəs na Yesu.

47 Ka təv niye ndo nəte mə walaŋ
tay, pəkat a ŋgwaɗaw maslalam ŋgay.
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Tsa na, a fay ha a ndo i məsler i bag-
war i ndo məvəlaway wu a Mbəlom,
a ɗəsay na zləm fats ka dala. 48 Yesu
a gwaɗatay: «Ka yumaw fagaya ta
maslalam kurom hay ada ta sak-
wal kurom andza ta gəsiye ndo i
məkal ɗaw? 49 Pat pat na ndzawa
ka təv kurom. Na tətikawa mə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, ka
gəsum ga bay. Wu neheye a ge bo
na, hərwi ada mâ ge bo andza nakə
Ɗerewel i Mbəlom a tsik aye.»

50 Tə gəs na Yesu na, gawla ŋgay
hay ta hway kweye kweye tə gər ha.
51Faya ta diye ha Yesu na, ndowuray
gawlaayeazəŋgalnaYesu. Kaboŋgay
na, gwedere tsa. Ndo neheye faya ta
diye ha Yesu aye tə ge andza ta gəsiye
na gawla niye na, 52a gər ha gwedere
ŋgay ŋguɗek, a hway ŋgway bo kəriye.

Yesu kame i bagwar i ndo neheye tə
vəlawaywu aMbəlom aye

Mata 26.57-68; Luka 22.54-55,63-
71; Yuhana 18.13-14,19-24

53 Ti ye ha Yesu na, a gay i bagwar
i ndo məvəlaway wu a Mbəlom aye.
Mə ɗəma na, bagwar hay i ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom tebiye,
madugula hay ta ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye tebiye
nəteye mahaya gər eye.

54 Piyer neŋgeye na, a zəŋgal naha
Yesu dəreŋ ma dəba. A ye naha a
fələkwaadalamətagay i bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom niye. Mə
ɗəma na, a ndza ka təv i ndo niye hay
faya ta tsəpiye məgeɗ aye. A ye naha
a ndza ka ako ka təv tay niye.

55 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
madugula i Yahuda hay tebiye ta pəla
ndo hay hərwi maraw fayame hərwi
məgaysariya iməkəɗena. Ane tukna,
ta huta faya mənese bay. 56Ndo hay
haladzay ta raw fayame. Ane tuk na,
marawme tay niye ki ye tay faya bay.
Kwaway a tsik i ŋgaywal.

57 Siye i ndo mekeleŋ aye hay tə
lətse, ta raw me ka Yesu, tə gwaɗ:
58 «Nəmaa tsəne faya abəra a gwaɗ:
“Na mbəzliye ha gay i məɗəslay ha

gər a Mbəlom nakay ndo hay ta ɗəzl
eye ada ma məhəne mahkar na, na
ɗəzliye a ɗəmamekeleŋ nakə tə həlay
i ndo zezeŋ bay aye.”» 59 Kwa tə tsik
andza niye bəbay na, huya bazlam
tay niye ki ye tay ka bo bay.

60Tsa na, bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom a lətse tsəkwaɗ kame
i ndo hay. A tsətsah ka Yesu, a
gwaɗay: «Ka mbəɗatay faya a ndo
neheye təbəɗew? Tə tsik fakaya na,
mey?»

61 Ka bazlam tay niye na, Yesu ka
mbəɗatay faya bay. Kə tsikatay faya
kwa tsekweŋ bay tebiye.
Bagwar i ndo məvəlaway wu a

Mbəlomniyea tsətsah faya sa: «Nəkar
na, Kəriste Wawa i Mbəlom nakə
nəmay fayanəmaazambaɗeye ɗaw?»

62 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Neŋ na, neŋgeye. Ma dazlay anəke,
ka ŋgatumeŋeye a neŋWawa i Ndo na
ndziye tə həlay i mənday i Mbəlom,
neŋgeye nakə gədaŋ eye ka gər i wu
hay tebiye aye. Ka ŋgatumeŋeye sa na,
ma magərmbəlom na deyeweye ma
pazlay.»

63 Bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom a tsəne andza niye na, a
ndalay haladzay. A ŋguraɗa ha pe-
tekeɗ ŋgay. Tsa na, a gwaɗ: «Ka
pəlakweye na, sa mey? 64Ka tsənum
wunakə a tsik aye bəɗaw? A tsalay ka
gər aMbəlom. Niye na, ka dzalumna,
kəkay?» Ndo niye hay tebiye tə gay
sariya i məkəɗe na.

65 Kwayaŋŋa siye i ndo mekeleŋ
eye hay təwuya faya kurah. Ta tufay
slesleɓ a ɗəre. Təmbuzay na ɗəre ada
tə kəɗ na. Tə gwaɗay: «Nəkar ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom ba! Tsika-
may, maa faka na, way?» Tsa na,
tə vəlatay ha a həlay a ndo matsəpe
gay i bəy i ndo məvəlaway a Mbəlom.
Nəteye tə gəs na ada tə fay ka ma-
holom pura pura.

Piyer a gwaɗ: «Na sər Yesu bay»
Mata 26.69-75; Luka 22.56-62;

Yuhana 18.15-18,25-27
66 Piyer na, neŋgeye andaya huya

ma dalamətagay ka dala. Ŋgwas nakə
a gawa məsler mə gay i bagwar i ndo
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məvəlaway wu a Mbəlom aye, a ye
naha a ndzay a gər a Piyer. 67 A
ŋgatay a Piyer mandza eye ka ako. A
zəba faya ndzuzle, a gwaɗay: «Nəkar
dərmak na, ndo i Yesu, ndo i Nazaret
na gwaɗ bəɗa?»

68 Piyer a tsəne na, a gwaɗay a
ŋgwas niye: «Aʼay! Na sər wu nakə
a saka mətsike aye bay. Na sər bay
tebiye.» Tsa na Piyer a ye abəra ma
dalamətagay. Ayea lətse sləpkahəlay
i məgeɗmadayaw abəra. [Kwayaŋŋa
dzagulok a zlaha.]

69 Piyer a ye a ndza sləp ka həlay i
məgeɗ na, ŋgwas niye kə ŋgatay naha.
Tsa na, a masay ha slala i bazlam
ŋgay nakə a tsikay a Piyer kame i ndo
neheye mə ɗəma aye. «Ndo nakay na,
nəte məwalaŋ tay.»

70 Piyer a tsəne na, a gwaɗ: «Na sər
ndo niye bay.»
Məndze tsekweŋna, ndoneheyeka

təv eye niye tə gwaɗay sa: «Nəkar na,
məwalaŋ tay, nəkurom dziye. Nəkar
na, ndo i Galile!»

71 Piyer a mbaɗa a gwaɗ: «Na sər
ndo nakə ka tsikum faya aye bay. Kə
ge na raw me na, Mbəlom mâ geŋ
ɗəretsətseh.»

72Kwayaŋŋa dzagulok a zlaha ma-
sulo aye. Tsa na, bazlam i Yesu nakə
a tsik aye a mayaw a gər a Piyer
tuk. Yesu a gwaɗay: «Dzagulok ma
ta zlahiye sik sulo na, ɓa ka gwaɗ
sik mahkar ka sər neŋ bay.» Piyer
a dzala ha ka bazlam i Yesu nakə a
tsikay aye na, a hwayaw abəra. A ye
a tuwa tsɨɗuk tsɨɗuk.

15
Yesu kame i Pilat
Mata 27.1-2,11-26; Luka 23.1-5,13-

25; Yuhana 18.28–19.16
1Pərik imekedœ, bagwar hay i ndo

neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta madugula hay ta ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ada ta
madugula hay tebiye, tə haya gər. Tə
haya gər na, hərwi mətsike məwalaŋ
tay məge ha Yesu na, kəkay? Ta ndəv
ha məhay gər na, tə dzawa na Yesu

ada ti ye ha a gay i Pilat. Ti ye naha
na, tə vəlay ha a Pilat.

2 Pilat, neŋgeye na, a tsətsah ka
Yesu, a gwaɗay: «Nəkar na, bəy i
Yahuda hay deɗek ɗaw?»
Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Nəkar ka tsik segey.»
3 Bagwar hay i ndo neheye tə

vəlaway wu a Mbəlom aye tə ɗəs
parasay haladzay ka Yesu.

4 Ma dəba eye na, Pilat a tsətsah
faya sa, a gwaɗay: «Nəkar na, ka
mbəɗa faya bay na, kəkay? Ka tsəne
wu neheye faya ta tsikiye fakaya hal-
adzay aye təbəɗew!»

5 Ada kwa Yesu ka həndək bazlam
ndœ mambəɗay faya sa bay tebiye.
Tsa na, a gay wadəŋwadəŋ a Pilat.

6 Ka məve, ta giye magurlom nakə
tə zalay Pak aye na, Pilat a gərawa ha
ndo i daŋgay nəte. A gər ha na, ndo
nakə ta tsətsahawa aye. 7 Azlakwa
ahəl niye na, ndoweye andaya tə
zalay Barabas, neŋgeye ma daŋgay.
Neŋgeye mə walaŋ i ndo neheye tə
nay ɗəre a bəy i dala i hay aye. Tə
gəs tay na, hərwi tə kəɗ ndo ahəl i
magazləga tay niye.

8 Anəke na, ndo hay tebiye ti ye
a gay i Pilat. Ti ye naha a ɗəma
na, kwa way a tsətsah ka Pilat wu
nakə a təmawatay na andza nakə ta
tsətsahawa aye. 9 Tsa na, Pilat a
mbəɗatay faya a gwaɗatay: «A sakum
nâ gərakum ha na, bəy i Yahuda hay
ɗaw?» 10 Pilat a sər ha bagwar hay i
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye tə gəsay naha Yesu na, tə ge faya
na, sələk kəriye.

11 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye, nəteye
ɗuhna, təvəlataygədaŋandohayada
məgwaɗay a Pilat mâ gəratay ha na,
Barabas bəna, Yesu bay.

12 Pilat a gwaɗatay a ndo hay sa:
«A sakum nâ ge ha ta ndo nakay ka
zalumay bəy i Yahuda hay aye na,
kəkay?»

13 Tsa na, ndo hay ta mbəɗay faya
tə mawude, tə gwaɗay: «Dar na ka
mayakomazləlmbaɗa eye!»
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14Pilat a tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Neŋgeye a ge na, mənese waray?»
Ane tuk na, ta səkah ha mawude

haladzay tagədaŋ, təgwaɗ: «Darnaka
mayakomazləlmbaɗa eye!»

15 Pilat a say məŋgwasatay ha ɗərev
a ndo niye hay. Andza niye a gəratay
ha Barabas. Yesu na, a ndaɓa na ta
mandalaɓa, a vəlatay ha a sidzewhay
hərwi ada tâ ye tâ dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.

Tə gay sariya a Yesu i məkəɗe
Mata 27.27-31; Yuhana 19.2-3

16 Sidzew hay ti ye ha Yesu a huɗ
i gay i ŋgomna ada tə zalatay a siye i
sidzewhay tebiye, ti yedərmak. 17Mə
ɗəma na, ta tsəkw faya abəra petekeɗ
ŋgay hay. Tə zla petekeɗ ndozza eye,
tə kalay ka bo. Tə ɗəsaw dak tə slapa
na ka bo, tə pay a gər a Yesu andza
dzagwa i bəy. 18 Tsa na, ta dazlay
mətsikay me. Tə gwaɗay: «Zay ɗaw?
A nəkar bəy i Yahuda hay!» 19 Tə
tsikay andza niye na, ada tə fay ka
gər ta sakwal. Ta tufay slesleɓ a ɗəre.
Ta dəkway gurmets kame ŋgay hərwi
mətsikayme andza bəy.

20 Ta ndəv ha məŋgwese faya na,
ta tsəkw faya abəra petekeɗ nakə tə
kalay ka bo ndozza aye ada təmayha
ka bo petekeɗ ŋgay hay. Tsa na, tə gəs
ahaya abəra hərwimede hamata dar
na kamayakomazləlmbaɗa eye.

Mata 27.33-44; Luka 23.26-43;
Yuhana 19.17-27

21 Ahəl nakə faya ta diye ha Yesu
matadarnakamayakomazləlmbaɗa
eye na, pəslaŋ ndo wuray məzele
ŋgay Simoŋ. Neŋgeye na, ndo i Siren,
neŋgeye bəba i Aləgəzandər ta Ru-
fus. Neŋgeye faya ma diye ta təv
niye. Neŋgeye a maw abəra mə pesl.
Sidzew hay tə ŋgatay na, tə gay kutoŋ
ka məzle mayako mazləlmbaɗa eye
nakə ta dariye faya Yesu aye.

22 Tsa na, ti ye ha Yesu a təv
eye andaya tə zalay Golgwata, andza
məgweɗe: Təv imətasl i gər. 23Təndisl
naha a ɗəmana, a satay a sidzewniye
hay məvəlay guzom madzapa eye tə

wuye andaya tə zalay mir. Ane tuk
na, a say a Yesu bay, a kərahməse.

24Madəba eyena, ta dar naYesu ka
mayako mazləlmbaɗa eye. Ta dar na
na, tə ge tsakwal ka petekeɗ ŋgay hay.
Tə ge andza niye na, məsəre ha mata
zle na, way?

25 Ta dar na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye na, ta mekedœ ta
ɓəre tsɨɗ. 26 Tə watsa ka palalam eye
andaya gər i bazlam nakə tə kəɗ na
faya Yesu aye. Gər i bazlam nakə tə
watsa aye na, anaŋ: «Neŋgeye na, bəy
i Yahuda hay.»

27 Pat niye na, ta dar məkal hay
sulo ka mayako mazləlmbaɗa eye ka
tsakay i Yesu dərmak. Ta dar tay na,
nəte təhəlay imənday, neŋgeɗ təhəlay
i gula. [ 28 Anaŋ andza nakay wu
nakə bazlam i Mbəlom a tsik aye na,
a gwaɗ: «Neŋgeye na, tə pasla na a
walaŋ i ndo i seweɗ hay.*»]

29 Ndo neheye ti yawa ta təv niye
na, tə ɓəlawa ha gər tay hay tekəm
tekəm tə mətsaɗay pəleslesle. Tə
gwaɗay: «Hey! Nəkar haɓe a saka
mambəzl ha gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom ada ka gwaɗ ma məhəne
mahkar na, ka ɗəzl na aye na,
təv i wu yak aye na, məŋgay tuk?
30 Nəkar təma ha bo yak aye tey!
Mbəzlaw abəra ka mayako nakay
mazləlmbaɗa eye!»

31 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye a ndo hay tə ŋgwasa ka Yesu
andza niye dərmak. Tə tsik məwalaŋ
tay, tə gwaɗ: «Kə təmatayha siye i ndo
hay tuk na, a sla faya mətəme ha gər
ŋgay təbəɗew? 32Kəriste, Bəy i Israyel
hay mâ mbəzlaw abəra ka mayako
mazləlmbaɗa eye anəke! Taɗə nəmaa
ŋgatay kə mbəzlaw abəra ka mayako
mazləlmbaɗa eye na, nəmay nəmaa
dzaliye ha ka neŋgeye.»
Ndo neheye ta dar tay ka tsakay i

Yesu aye tə tsaɗa na Yesu dərmak.
* 15:28 Ezay 53.12.
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Məməte i Yesu
Mata 27.45-56; Luka 23.44-49;

Yuhana 19.28-30
33Magərhəpat a ge na, ləvoŋ a ge ka

dala niye tebiye tekəɗəgəm. A ge na,
hus a ɓəre mahkar i huwa. 34 Ta ɓəre
mahkar eye niye na, Yesu a wuda
ta magala kələrra, a gwaɗ: «Eluya,
Eluya, lama sabaktani?» Andza
məgweɗe: «Mbəlom ga, Mbəlom ga,
ka gər ga na, hərwi mey?†»

35Siye i ndo neheye ka təv aye niye
tə tsəne na, tə gwaɗ: «Pum zləm təday,
fayama zaleye a Eliya!»

36 Tsa na, ndo nəte mə walaŋ tay
niye, a hway, a ye a zlaw wuye
kofkoffa. A tələka ha a wuye andaya
guyakaka, wu niye a rah a ɗəma.
Tsa na, a hak na ka gwavəkw zəbol
eye, a pay naha ka bazlam a Yesu
ada mâ ɗəvətse abəra mə ɗəma wu
niye. Ndoweye niye a gwaɗ: «Ŋgatay,
zəbakwa faya təday, aza Eliya ma
deyeweyemambəzla ahaya ɗaw?»

37Ane tuk na, Yesu a wuda ta mag-
ala kələrra. Tsa na, a mət.

38 A mət na, kwayaŋŋa petekeɗ
nakə a ŋgəna ha gay iməɗəslay ha gər
a Mbəlom sulo aye, a ta ka bo bəra
sulo tsaŋŋa kwa abəra mə gəma hus
ka dala.

39 Bagwar i sidzew i Roma hay,
neŋgeye andaya malətsa eye kame
i Yesu, Yesu a mət ma kəkay na, a
ŋgatay. Tsa na, a gwaɗ: «Ta deɗek, ndo
nakay na, Wawa i Mbəlom!»

40 Ŋgwas wuray hay andaya ka təv
eye niye dərmak. Nəteye dəreŋ faya
ta zəbiye naha faya. Mə walaŋ tay
niye andaya na, Mari nakə a yaw
ma gəma i Magədala aye, Salome ada
ta Mari may i Yakuba nakə gawla
aye, may tay ta Zozes. 41 Nəteye na,
ta zəŋgalawa na Yesu ada tə gaway
məsler ahəl nakə Yesu, neŋgeye ka
dala i Galile aye. Ka təv eye niye
na, siye i ŋgwas hay andaya haladzay.
Nəteye, tə yaw ka bo dziye tage Yesu
abərama Zerozelem.

Tə pa na Yesu a tsəvay
Mata 27.57-61; Luka 23.50-56;

Yuhana 19.38-42
42 Huwa ɓa ka mbərəm məge tsɨy.

Pat eye niye na, pat mələve bo i
Yahuda hay, andza məgweɗe pat
məhəne mə gay i pat i mazəzukw
bo. 43 Ta huwa eye niye na, ndo
wuray tə zalayYusufa a yaw. Neŋgeye
ndo i gəma i Arimate. Yusufa na,
neŋgeye nəte mə walaŋ i bagwar i
ndo məge sariya dərmak. Neŋgeye
dərmak fayamahəbiyeBəy iMbəlom.
Agəs ɗərevkadzədzarbay, a ye a gay i
Pilatmata tsətsahawmədahaŋ i Yesu.
44 Pilat a tsəne ɓa Yesu kə mət na, a
gay wadəŋ wadəŋ. Tsa na, a zalay a
bagwar i sidzew niye. A tsətsah faya
abəra, a gwaɗay: «Yesu a mət na, kə
ndza haladzay ɗaw?» 45Ma dəba eye
bagwar i sidzew niye a mbəɗay faya
na, tsa na, a vəlay tsəveɗ a Yusufa ka
məzle mədahaŋ i Yesu. 46Yusufa a ye
a səkəmaw rəkwat. A səkəmaw na,
a maw a mbəzla ahaya mədahaŋ i
Yesu abəra ka mayako mazləlmbaɗa
eye. Tsa na, a mbəkwa namədahaŋ a
ɗəma. A zla na a ye, a pa na a tsəvay.
Tsəvay niye na, tə la ka geseh ka təv
nakə sərpalahha aye. A pa na a ɗəma
na, a bədəŋgwalaw faya beber bagwar
eye kamadərəzl na tsəvay niye.

47 Mari i Magədala ta Mari may i
Zozes na, faya ta zəbiye ka təv nakə tə
pa na Yesu aye.

16
Yesu a lətsew abərama tsəvay
Mata 28.1-8; Luka24.1-12; Yuhana

20.1-10
1 Pat i mazəzukw bo a ye abəra mə

ɗəmana,Mari iMagədala,Marimay i
Yakuba ta Salome, ti ye ta səkəmmal
huŋŋa eye, hərwi a satay məwetse ka
mədahaŋ i Yesu.

2 Pat i luma i sidzew i mekedœ
ŋgwas neheye ti ye ka me tsəvay.
Tə husa na, pat faya ma tsaraweye
tərɗassa. 3 Ahəl nakə faya ta diye
na, ta tsətsah ka bo mə walaŋ tay, tə

† 15:34 Dəmes hay 22.2.
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gwaɗ: «Mata bədəŋgwalakway na be-
ber abəra ka me i tsəvay na, way?»
4 Tə ndisl naha na, ta zəba ɗəre. Ta
zəba ɗəre na, tə ŋgatay a beber niye
bagwar eye ta dərəzl ha ka tsəvay aye
na, ɓa mabədəŋgwala eye faya abəra,
madzaka eye ka tsakay tsɨy.

5 Ti ye naha na, tə fələkwa a tsəvay
niye. Ti ye na tə ŋgatay a ndo gawla
aye. Neŋgeye mandza eye ta diye i
həlay i mənday. Ndoweye niye na,
tə petekeɗ kweɗek kweɗek eye ka bo.
Petekeɗ eye niye faya na, zəbol eye
təzl. Ŋgwas niye hay tə ŋgatay andza
niye ta dzədzar slaɓ slaɓ.

6 Ane tuk na, a gwaɗatay: «Kâ
dzədzarum bay. Faya ka pəlumeye
na, Yesu ndo i Nazaret, neŋgeye nakə
ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa
eye. Neŋgeye andaya kanaŋ bay, kə
mbəlaw abəra ma mədahaŋ. Ehey!
Zəbum, təv nakə tə həna ha faya aye
na, anaŋ. 7Dum anəke ta tsikumatay
faya a gawla ŋgay hay ada kâ ɗumay
ha a Piyer lele. Gwaɗumatay na, ma
lahakumeye a Galile. Ka ŋgatumeye
mə ɗəmaandzanakəa tsikakumeye.»

8 Tə tsəne andza niye na, tə ndo-
hwaw abəra na, ta hway dəreŋ
abəra ka təv i tsəvay niye. Ta hway
na, hərwi zluwer a gatay, faya ta
dzədzariye. Ta təkəray a ndəray kwa
tsekweŋ bay tebiye hərwi zluwer a
gatay.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla ŋgay
hay

Mata 28.9-10,16-20; Luka 24.36-
49; Yuhana 20.11-23;Məsler hay 1.6-8

9 Pat i luma i sidzew pərik i
mekedœ na, Yesu a lətsew abəra ma
mədahaŋ. A lətsew na, a bəzay ha
bo kurre a Mari nakə a yaw abəra
ma Magədala aye. Neŋgeye na, ŋgwas
nakəYesu ahəhar faya abəra fakalaw
hay tasəla aye. 10 A ye a təkəratay a
ndo neheye tə ndzawa tage Yesu aye.
A ye naha na, faya ta tuwiye hərwi
mədahaŋ i Yesu. A təkəratay wu nakə
a ge bo təneŋgeye. 11Tə tsənewunakə
a tsikatay aye, a gwaɗatay: «Yesu na,
kə mbəlaw abəra ma mədahaŋ, neŋ
na, na ŋgatay bəna mey na!» Ndo

neheye ta təma bazlam ŋgay niye a
tsikatay aye bay.

12 Ma dəba eye na, Yesu a mbəɗa
ha bo ŋgay wal a bəzatay ha bo a
gawla ŋgay hay sulo. A bəzatay ha bo
na, ahəl nakə nəteye ka tsəveɗ faya ta
diye a gəma aye. 13Ndo niye hay sulo
aye təmaw a Zerozelem. Təmaw na,
ta təkəraywunakə təŋgatay aye a siye
i gawla i Yesu hay. Nəteye ta təmatay
na bay ŋgway huya.

14Madəbaeye sana, Yesuabəzatay
ha bo a gawla ŋgay hay kuro gər eye
nəte. A bəzatay ha bo na, ahəl nakə
nəteye faya ta ndiye ɗaf aye. Tsa
na, a gatay me hərwi mədzele gər tay
nakə andaya bay aye, ada hərwi ta
dzala ha ka wu nakə ndo neheye tə
tsikatay kurre, tə gwaɗatay: «Nəmaa
ŋgatay a Yesu kə lətsew abəra ma
mədahaŋ» aye na, ta dzala ha bay.
15Tsana, a gwaɗatay: «Anəkena, dum
ka kokway i məndzibəra tebiye. Ɗum
ha Labara Ŋgwalak eye a ndo zezeŋ
tebiye ka məndzibəra. 16 Ndo nakə
kə tsəne ada kə dzala ga ha tə ɗərev
nəte ada ta dzəhuɓ ha a yam aye na,
ma təmiye. Ndo nakə kə dzala ga ha
bay aye na, Mbəlom ma ta giye faya
sariya 17 Ta ta səriye ha ndo neheye
ta dzala ga ha ta deɗek na, ma kəkay?
Nəteye na, ta sliye faya mahəhere
fakalaw abəra mə bo i ndo tə məzele
ga. Ta tsikiyeme təbazlamigəmahay
wal wal. 18 Kwa taɗə ta gəs dədœ tə
həlay, kwa tə samuwar na,ma gateye
wuray kwa tsekweŋ bay tebiye. Ta
piye həlay ka ndo i ɗəvats hay na, ta
mbəliye.»

Yesu a tsal aMbəlom
Luka 24.50-53;Məsler hay 1.9-11

19 Yesu Bəy Maduweŋ a tsikatay
andzaniye na, a tsal ŋgway ambəlom.
A ye na, a ndza tə həlay i mənday i
Mbəlom. 20 Gawla ŋgay hay dərmak
ti ye mata ɗa ha bazlam ŋgwalak eye
niye Yesu a tsikatay aye kwa a ŋgay.
BəyMaduweŋadzənawa tayhaadaa
vəlawatay gədaŋ ka məge wu neheye
a ge masuwayaŋ aye. Maa ɗa ha tə
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tsik bazlam i Mbəlom ta gədaŋ i Yesu
na, masuwayaŋ nakə tə gawa aye.
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Ŋgwalak i bazlam nakə
Lukaa watsa aye

Məfələkwe
Luka a ɗa ha Yesu na, neŋgeye

ndo mətəme ha ndo nakə Mbəlom
ma sləratayaweye a ndo i Israyel
hay aye. Ane tuk na, neŋgeye ndo
mətəme ha ndo i məndzibəra hay
tebiye. Məsəfəre i Mbəlom a zalay a
Yesu hərwi ada mâ ɗatay ha labara i
məŋgwese amətawakhay. Labara eye
nakay na, labara i mawuɗe bo hərwi
ndo i mezeleme hay wal wal tebiye
ada labara i məŋgwese. A dazlay na, a
tsik kaməmaw i Yesu, kamede i Yesu
ambəlom.
Ka ndzay a gər a bazlam i Luka mə

Mata, ma Markus ada ma Yuhana.
Kə ɗa ha ka gər i məwe Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam ada ka gər i
məwe Yesu.
Madazlay 1.1-4
Məwe ta məgəle i Yuhana tə Yesu
1.5–2.52

Bazlam i Yuhana nakə a tsik aye
3.1-20

Madzəhuɓe i Yesu a yam tə
masəpete 3.21-43

Məsler ta labara i Yesu ma Galile
4.14–9.50

Yesu a lətse abəra ma Galile a ye a
Zerozelem 9.51–19.27

Maduk i duk i məhəne i Yesu ka
məndzibəra 19.28–23.56

Mələtsew, mabəz ha bo tə mede i
Yesu ambəlom 24.1-53

1A nəkar Tiyofil ŋgwalak i ndo, ndo
hay haladzay ɓa ta vəl ha gər tay
məwetse labara nakə Yesu a ge mə
walaŋmay aye.

2 Tə watsa na, wu nakə nəteye tə
tsəne abəra ka ndo neheye tə ɗa ha
bazlam iMbəlom aye. Nəteye neheye
na, ta ŋgatay tə ɗəre tay kwa kamada-
zlay ŋgay aye. 3 Aya! Neŋ dərmak a
seŋ məwatsaka naha ka gər i bazlam
eye nakay, hərwi na pəla na bəzay i
bazlam nakay kwa kamadazlay ŋgay
eye. 4 Anəke na, nəkar dərmak ka

sliye fayaməsəre ha bazlam nakay ta
tətikaka aye na, deɗek.

Gawla i Mbəlom a yaw a ɗa ha
məwe i Yuhana

5 Ahəl nakə Herod neŋgeye bəy ka
dala i Yahuda aye na, ndoweye an-
daya tə zalay Zakari. Neŋgeye na,
gwala i Abiya, ndo məvəlay wu a
Mbəlom aye. Məzele i ŋgwas ŋgay na,
Elizabet. Neŋgeye dərmak na, gwala
i Aroŋ bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom. 6 Nəteye salamay tay eye
kame i Mbəlom na, ndo lele eye hay.
Wu neheye Mbəlom a tsik aye tə ba-
zlam mapala eye na, tə pay bəzay tə
metsehe lele. 7Ane tuk na, wawa tay
andaya bay. Hərwi Elizabet na, a wa
bay. Dəlay eye. Sa na, nəteye guram
eye tsɨy.

8-9 Anəke na, həlay i ndo neheye tə
zalatay Abiya hay aye kə sla hərwi
məfəkay naha wu a Mbəlom. Andza
nakə ndo neheye tə vəlaway nahawu
a Mbəlom tə pawa faya bo aye na, tə
ge duk a way. Duk a way nakə tə ge
aye na, a dəɗ ka Zakari. Mata fəkay
nahawuma təv niye tsəɗaŋŋa eyemə
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom na,
neŋgeye. Tsa na, a fələkwa a təv niye
mata fəkay naha wu aMbəlom.

10 Ahəl nakə Zakari faya ma fəkay
naha wu a Mbəlom mə gay aye na,
ndo hay haladzay ma bəra faya ta
ɗuwuliye me.

11A həlay niye na, gawla i Mbəlom
a yaw a bəzay ha bo a Zakari. A
lətse tə həlay i mənday i təv nakə
tə fəkaway naha faya wu a Mbəlom
aye. 12 Zakari a ŋgatay na, a dzədzar
haladzay, zluwer a gay. 13 Ane tuk
na, gawla i Mbəlom niye a gwaɗay:
«Zakari, kâ dzədzar bay. Ɓa Mbəlom
kə tsəne maɗuwule me yak. Eliza-
bet, ŋgwas yak ma ta wakeye wawa
hasləka eye. Ka ta zaleye Yuhana.
14Ɗərev yakma ta ŋgwasiye haladzay.
Pat iməweŋgayna, ndohayhaladzay
ta ŋgwasiye hərwi ŋgay. 15Neŋgeye na,
ma ta təriye bagwar eye, ndo məgay
məsler a Bəy Maduweŋ. Ɗaɗa ma
ta siye guzom bay. Kwa wu nakə
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makwasa eye na, ma ndzakiye bay.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma ndziye
faya kwa mə huɗ i may ŋgay. 16 Ma
ta matay ahaya Israyel hay haladzay
ka təv i Bəy Maduweŋ tay Mbəlom.
17Maa lahayawmadayawkameaBəy
Maduweŋ na, neŋgeye. Ma tsikateye
me a ndo hay ta məzlaɓ bagwar eye
andza i Eliya hərwi ada bəba hay tâ
sər bo ta wawa tay hay. Ma matay
ahaya ndo neheye ta rəhay ha gər a
Mbəlom bay aye ka təv i Mbəlom. Ma
təriye tay ha ndo ŋgwalak eye hay. Ma
ta tsətsaliye tayhandoneheyenəteye
maləva bo eye hərwi Bəy Maduweŋ
aye.*»

18 Ane tuk na, Zakari a gwaɗay
a gawla i Mbəlom: «Na səriye ha
wu nakay ka tsikeŋ aye deɗek na,
kəkay? Neŋ na, ɓa guram eye, ŋgwas
ga dərmak na, guram eye tuk na,
kəkay?»

19 Gawla i Mbəlom a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «Neŋ Gabəriyel. Neŋ
na, ka təv i Mbəlom. A sləra ga
ahaya mətsikaka bazlam nakay ada
nâ zlakawLabaraŊgwalak eye. 20Ane
tuk na, ka dzala ha ka bazlam nakay
bay sa na, wu nakay ma giye bo ka
səriye mətsike me bay hus a pat nakə
ta wiye na wawa niye aye.»

21 Ndo neheye faya ta həbiye Za-
kari ma bəra aye na, a gatay wadəŋ
wadəŋ. Tə gwaɗ: «Zakari kə yaw abəra
bay, kwa meeneŋ na, hərwi mey?»
22 Zakari a yaw abəra na, a sla faya
mətsike me bay. Tsa na, ndo neheye
ma bəra aye tə sər wu ka bəzay ha bo
a Zakari mə gay. A tsikatay me na, tə
həlay tsa. Neŋgeye huyamandək eye.

23 Həlay i məge məsler i Zakari
mə gay i Mbəlom a ndəv na, a ye a
mətagay. 24 Ma dəba i kiye tsakway
na, wawa a dəɗay a huɗ a Elizabet.
Kiye zlam na, a ŋgahawa bo mə gay. A
gwaɗmə ɗərev ŋgay: 25«Anəke na, Bəy
Maduweŋ kə ŋgeteŋ. Kə vəleŋ wawa.
Ndo hay ta ŋgwasiye fagaya sa bay.»

Gawla i Mbəlom a ɗa ha məwe i
Yesu

26Kiye a yay a Elizabet məkwa na,
Mbəlom a slər gawla ŋgayGabəriyel a
gəmawuray tə zalayNazaret kadala i
Galile. 27A slər ha na, a gay i dem eye
andaya mədel i ndo wuray tə zalay
Yusufa gwala i Bəy Davit. Tə zalay a
dem eye niye na, Mari.

28 Gawla i Mbəlom niye a fələkwa
a gay i Mari, a ye naha a gwaɗay:
«Na tsikaka me Mari, Bəy Maduweŋ
kə gaka ŋgwalak.»

29 Mari a tsəne andza niye na,
a dzədzar a gwaɗ mə ɗərev ŋgay:
«Mətsikeme niye na, andzaməgweɗe
mey?»

30 Gawla i Mbəlom a gwaɗay: «Kâ
dzədzar bay Mari, Mbəlom a wuɗa
kar. 31 Wawa ma dəɗakeye a huɗ.
Ka ta wiye wawa niye na, hasləka
eye. Ka ta zaleye Yesu. 32Neŋgeye na,
ma ta təriye bagwar eye. Ta ta zal-
eye Wawa i Mbəlom Fetek mə gəma.
Bəy Maduweŋ Mbəlom ma təriye ha
bəy bagwar eye andza bəba təte ŋgay
Davit: 33Neŋgeye ma ta ləviye tay ha
Israyel hay ka tor eye. Bəy ŋgay na,
ma ndəviye bay.»

34Mari a gwaɗay a gawla i Mbəlom
niye: «Wuyema ta giye bo na, kəkay?
Neŋ na, na sər zal zuk bay tuk na,
kəkay!»

35 Gawla i Mbəlom a mbəɗay
faya: «Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
mbəzlaweye fakaya. Gədaŋ iMbəlom
Fetek ma ndziye fakaya andza
mezek. Yawa! Wawa niye ka ta
wiye na, ta zaleye Tsəɗaŋŋa, Wawa
i Mbəlom. 36 Zəba dem i bəba yak
Elizabet kwa neŋgeye guram eye
bəbay na, anəke kiye kə yay məkwa.
37Hərwiwuraya zay gədaŋaMbəlom
təbey.»

38 Tsa na, Mari a gwaɗay a gawla
i Mbəlom: «Neŋ ndo i məsler i Bəy
Maduweŋ. Mâ ge bo andza nakə ka
tsik aye.»
Tsa na, gawla i Mbəlom a ye ŋgway.
Mari a ye a gay i Elizabet

39 Ma dəba i məndze tsekweŋ na,
Mari a lətse a ye ta bəse a gəma eye

* 1:17 ZəbamaMalasi 3.23-24.
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andaya mə mahəmba i Yahuda. 40 A
ye na, a gay i Zakari. A ye naha a
ndisl na, a fələkwa a gay. A tsikay me
a Elizabet.

41 Elizabet a tsəne mətsike me i
Mari na, wawa a hats mə huɗ ŋgay.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw ka
Elizabet. 42 Tsa na, Elizabet a wuda,
a gwaɗ: «Nəkar na, Mbəlom kə pa
fakaya ŋgama a ze siye i ŋgwas hay
tebiye. Ŋgama mâ ndza ka wawa
niye ka wiye. 43May i Bəy Maduweŋ
ga a yaw ka təv ga na, kəkay! Neŋ
təday na, way! 44 Na gwaɗ ka ŋgatay
ba! Ahəl nakə ka tsikeŋ me aye na,
wawa a ɓəl tə məŋgwese eye mə huɗ
ga. 45Nəkar na, ɗərev yak maŋgwasa
eye hərwi wu nakə Bəy Maduweŋ a
tsik aye na, ka təma, ma giye bo!»

46Tsa na, Mari a gwaɗ:
«Na zambaɗeye a Bəy Maduweŋ tə

ɗərev ga peteh.
47Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi

Mbəlomnakə a təma ga ha aye.
48 Ka zəba fagaya tsekweŋ mə walaŋ

i ndo neheye neŋ ndo i məsler
ŋgay.

Ndo neheye anəke aye ta ndo neh-
eye ta ta wiye tay ha aye na,
ta gweɗeŋeye “Nəkar na, ɗərev
yakmaŋgwasa eye.”

49 Hərwi Mbəlom bagwar eye kə ge
wu nakə lele aye hərwi ga.

Neŋgeye na, Mbəlom tsəɗaŋŋa
eye.

50 Neŋgeye na, ŋgwalak ŋgay ɗaɗa a
ndəv təbey.

Ndo neheye ta rəhay ha gər aye na,
ŋgwalakŋgaymandziyehuya ta
nəteye.

51Ka bəz ha gədaŋ ŋgay,
ka həhar tay ha ndo neheye tə

ɗəslay ha gər a bo tay aye.
52 Ka həhar tay ha bəy hay abəra ka

təvməndze i bəy tay hay.
Kəvəlataygədaŋando imətawak
hay.

53Ndo neheye may a gatay aye na, kə
vəlatay wumənday.

Ndo imezelemehayna, ka həhar
tay ha.

54 Ki yaw madzəne tay hay Israyel
hay, ndo i məsler ŋgay hay.

Mbəlom na, kə mətsa ha gər ta
ŋgwalak ŋgay bay.

55Kə ge andza nakə a tsikatay a bəba
təte kway hay ahəl niye aye.

A tsikay a Abraham ada a gwala
i Abraham hay tebiye ka tor
eye.»

56 Mari a ndza mə gay i Elizabet
kiye mahkar. Tsa na, a ye amətagay.

Məwe i Yuhana
57 Anəke na, kiye i Elizabet kə sla

məwe. A wa wawa hasləka eye.
58 Ndo ŋgay hay ta ndo i məgeɗ ŋgay
hay tə tsəne Mbəlom kə gay ŋgwalak a
Elizabet na, ti ye mata ŋgwese ka bo
dziye.

59Wawa a həna tsamahkar na, ndo
hay ti yaw mata ɗəse na wawa niye.
A satay haɓe məpe faya məzele na,
Zakari, tə məzele i Bəba ŋgay. 60 Ane
tuk na,may i wawa niye, a gwaɗatay:
«Aʼay! Ta zaleye na, Yuhana.»

61 Tə gwaɗay: «Məzele andaya
andza niye ma gwala yak bay tuk na,
kəkay!»

62 Tsa na, ta tsətsah ka bəba ŋgay
wulək wulək tə həlay. Tə gwaɗay: «A
sakaməpeməzelekawawana,way?»

63 Zakari a tsətsah fataya palalam
nakə təwatsawa faya aye. Tə zlayaw.
Tsa na, a watsa: «Məzele ŋgay na,
Yuhana.» Tsa na, a gatay wadəŋ
wadəŋ tebiye tay eye.

64 Kwayaŋŋa bazlam i Zakari a
həndək ka mətsike me. Tsa na, a
zambaɗay aMbəlom.

65 Ndo i məgeɗ hay tebiye ta
dzədzar. Ndo i gəma niye hay tebiye
hus a mahəmba i Yahuda tə tsikawa
faya. 66Kwaway a tsəne bazlam niye
na, tə dzalawa faya mə gər tay, tə
gwaɗawa: «Wawa nakay ma ta təriye
na, mey?» Ta deɗek, gədaŋ i Bəy
Maduweŋ ka gər ŋgay.

Zakari a zambaɗay aMbəlom
67 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a

mbəzlaw ka Zakari, bəba i wawa
niye. Tsa na, a ɗa ha, a gwaɗ:
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68 «Zambaɗakway a Bəy Maduweŋ
kwayMbəlom i Israyel hay.

Neŋgeye kə mbəzlaw a walaŋ
kway hərwi məmbəle kway
hay.

69Neŋgeyekə slərakwayawndogədaŋ
eye hərwi mətəme kway hay.

Neŋgeye na, gwala i Davit ndo i
məsler i Mbəlom.

70 Bazlam nakay na, Mbəlom ɓa kə
tsikatay a ndo məɗe ha ba-
zlam ŋgay tsəɗaŋŋa eye hay
ahəl niye.

71 A gwaɗ na, ma ta təmiye kway ha
abəra mə həlay i ndo i vəram
kway hay,

adamə həlay i ndo neheye tebiye
tə nakway ɗəre aye.

72Kə gatay ŋgwalak ŋgay a bəba kway
hay.

Ma mətsiye ha gər ta dzam nakə
a ɓar eye bay.

73Mbəlom ɓa ka mbərəm məmbaɗay
a bəba təte kway Abraham.

74 A gwaɗ: Ma ta təmiye kway ha
abəra mə həlay i ndo i vəram
kway hay na,

hərwi ada kâ slakwa faya məgay
məsler tə madzədzar eye sa
bay.

75 A ge andza niye na, hərwi ada kâ
tərakwa ndo ŋgay hay.

Ka tərakweye na, ndo ŋgay
tsəɗaŋŋa eye hay huya ma
məndze kway.

76 Nəkar na, wawa ga, ta ta zalak-
eye na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom Fetek,

hərwi nəkar na, ka laheye kame
a BəyMaduweŋ, ka lambaɗeye
na tsəveɗ.

77 Ka ta tsikateye a ndo ŋgay hay ma
deyeweyemətəme tay ha.

Ma ta pəsatay hamənese tay hay.
78 Mbəlom kway na, ŋgwalak ŋgay a

ndəv bay.
Andza niye, dzaydzay ŋgay ma
dəvakweye andza pat nakə
fayama tsaraweye.

79 Tsa na, ma dəvateye dzaydzay
a ndo neheye ma mezek i
mədahaŋ aye.

Ma lakiye kway ka tsəveɗ i zay.»
80 Yawa! Yuhana a gəl na, metsehe

ŋgayasəkahkamekame. A lətseayea
kəsaf. A ndzamə ɗəmahus a pat nakə
a bəzatay ha bo parakka a Israyel hay
aye.

2
Məwe i Yesu
Mata 1.18-25

1 Ahəl niye tə wa Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam na, Agustus
neŋgeye bəy i Roma. Anəke na, a
gwaɗatay a ndo hay tâ pasla ndo
hay ka dala ŋgay tebiye. 2Nakay na,
makurre i məpesle ndo nakə tə pasla
ahəl niye Kiriniyus a ləvawa gəma i
Siri ka dala i Roma aye. 3 Kwa way
a ye mata wetse məzele ŋgay na, ma
gəma ŋgay.

4 Andza niye, Yusufa neŋgeye ma
ndziye ma gəma i Nazaret ka dala
i Galile. A tsəne na, a ye ka dala i
Yahudamagəmanakə tə zalayBetele-
hem aye. Gəma nakə tə wa mə ɗəma
bəba təte ŋgay Davit aye. 5A ye na, ta
Mari mədel ŋgay tə bo sulo eye mata
wetse məzele tay.

6 Ahəl nakə nəteye ma Betelehem
aye na, həlay i məwe wawa i Mari kə
sla. 7 A wa malkwara ŋgay niye na,
hasləka eye. A mbuza na a petekeɗ,
a həna ha a təv mənde wu mənday i
gənaw hay hərwi ta huta təv mə gay i
mbəlok hay bay.

Gawla i Mbəlom hay ta bəzatay ha
bo a ndomətsəkure gənaw hay

8Ma gəma niye na, ndo mətsəkure
gənaw hay andaya tə hənawa mə
pesl, tə tsəkurawa gənaw tay hay ta
həvaɗ. 9 Gawla i Mbəlom a mbəzlaw
a bəzatay ha bo. Təv niye nəteye
mə ɗəma aye na, a dəv dzaydzay ta
gədaŋ i Bəy Maduweŋ. Tsa na, ndo
mətsəkuregənawniyehay tadzədzar.

10Ane tuk na, Gawla iMbəlomniye
a gwaɗatay: «Kâ dzədzarum bay!
Na zlakumaw na, Labara Ŋgwalak
eye. Ndo hay haladzay ta ŋgwasiye
hərwi bazlam nakay. 11 Bəgom ta
həvaɗ nakay ta wakum ndo mətəme
kurom ha ma Betelehem, ma gəma
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i Davit. Neŋgeye na, Kəriste, Bəy
Maduweŋ. 12 Dum ta zəbumaw
faya. Ka ŋgatumeye a wawa eye.
Ka sərumeye ha neŋgeye na, hərwi
mambuza eyeməpetekeɗ. Mahəniye
ma təvmənday wu i gənaw hay.»

13 Kwayaŋŋa, gawla i Mbəlom hay
haladzay tə yaw ka təv i gawla i
Mbəlom niye ta zambaɗay a Mbəlom
tə gwaɗ:
14 «Ŋgama mâ təra mə mbəlom

məgəma, ka gər i ndo hay
tebiye.

Zay mâ təra ka məndzibəra mə
walaŋ i ndo neheye Mbəlom a
wuɗa tay ha aye.»

15Tsa na, gawla i Mbəlom hay ti ye
wu tay a mbəlom. Ti ye wu tay na,
ndomətsəkure gənawhay tə gwaɗmə
walaŋ tay: «Lətsakwa, takwa hus a
Betelehem ta zəbakwaw ka wu nakə
a ge bo aye, nakə Bəy Maduweŋ a
ɗakway ha aye.»

16 Ti ye ta bəse a Betelehem. Tə
ndisl naha a ɗəma na, tə ŋgatay a
Mari ta Yusufa ada ta wawa ndəriz
niye mahəna eye ma təv mənday wu
i gənaw hay.* 17 Tə ŋgatay andza
niye na, ta təkəratay wu nakə gawla i
Mbəlom a tsikatay ka gər i wawaniye
aye. 18Kwa way a tsəne wu nakə ndo
mətsəkure gənaw hay ta təkər aye na,
a gatay hərɓaɓəkka. 19 Mari na, wu
neheye tə tsik aye na, a pa na tebiye
a gər a dzalawa faya.

20Tsana, ndomətsəkuregənawhay
tə maw wu tay. Tə ɗəslay ha gər a
Mbəlom ta zambaɗay hərwi wu nakə
tə tsəne ada tə ŋgatay aye na, kə ge bo
andza nakə tə tsikatay aye.

21Məhəne tasəla a gematsamahkar
eye na, həlay i məɗəse wawa kə sla. A
pa faya məzele Yesu. Məzele niye na,
məzele nakə gawla i Mbəlom a tsikay
a Mari ahəl niye kə huta huɗ zuk bay
aye.

Yusufa ta Mari ti ye ha Yesu a Ze-
rozelem

22 Həlay i məbere bo tay ka ɗəre
i Mbəlom kə sla andza bazlam i

Mbəlom mapala eye nakə Musa a
watsa aye. Andza niye, Yusufa ta
Mari təzlawawa, ti yehaaZerozelem
mata bəzay ha a Bəy Maduweŋ,
23 hərwi mawatsa eye mə ɗerewel i
Musa na: «Malkwara i wawa hasləka
eye na, i Mbəlom.†» 24 Ada andza
nakəmawatsa eyemə ɗerewel iMusa
na, ti ye tə vəlay maydagwar sulo
kəgəbay bodobodo sulo aMbəlom.‡

25 Yawa! Ndoweye andaya ma
Zerozelem, məzele ŋgay Simeyoŋ.
Neŋgeye na, ŋgwalak i ndo, ka təma
bazlam i Mbəlom lele. Faya ma
həbiye ndo mətəme tay ha Israyel
hay. Simeyoŋ na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ka neŋgeye. 26Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ɓa kə tsikay, a gwaɗay: «Ka ta
mətiye na, ka ŋgateye a Kəriste nakə
BəyMaduweŋma sləraweye təday.»

27 Anəke na, Simeyoŋ a ye a gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom ta gədaŋ
i Məsəfəre i Mbəlom. Ahəl niye na,
bəba i Yesu hay ti ye naha tə fələkwa
a gay ta wawa məge andza nakə ba-
zlam i Musa mapala eye a tsik aye.
28Tsa na, Simeyoŋ a zla wawa niye a
həlay, a zambaɗay aMbəlom, a gwaɗ:
29«BəyMaduweŋ ga, anəke na, gər ha

ndo i məsler yakmâ ye ŋgway,
mâ mət tə zay, hərwi ka ge wu
nakə ka tsik aye.

30Na ŋgatay tə ɗəre ga a ndo mətəme
ha ndo yak nakə ka sləraw aye.

31 Ka ləva ha bo na, hərwi ndo hay
tebiye.

32 Ndo nakə ka sləraweye na,
neŋgeye na, dzaydzay nakəma
dəvateye a ndo hay tebiye ka
məndzibəra

ada neŋgeye ma vəlateye məzlaɓ
a ndo yak hay Israyel hay.»

33 Bəba ta may i Yesu na, a gatay
hərɓaɓəkka hərwi bazlam i Simeyoŋ
niye a tsik aye.

34 Tsa na, Simeyoŋ a pa fataya
ŋgama i Mbəlom. A gwaɗay a Mari
may i wawa niye: «Wawa nakay na,
Israyel hay haladzay ta dəɗiye faya.
Andza niye, ndo hay haladzay ta

* 2:16 Zəbamə Luka 2.7. † 2:23 Madayaw abəra ma Ezipt 13.2, 12. ‡ 2:24 Levitik 12.8.
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maweye ka təv i Mbəlom hərwi ŋgay.
Ma ta ɗatay ha məsler i Mbəlom na,
neŋgeye. Ane tuk na, ndo hay ta
kərahiye na. 35Wunakəmaŋgaha eye
ma mədzal gər kwa i way i way na,
mabəziye haparakka. Nəkar dərmak
Mari, ɗəretsətsehma ta ŋgəniye ha ka
bo bəra ɗərev yak andzamaslalam.»

36 Ŋgwas wuray andaya guram
eye ketef ketef, məzele ŋgay Anna.
Neŋgeye na, ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom. Dem i Fanuwel gwala i
Aser. Ahəl nakə neŋgeye dem eye
na, a ye a zal. A ndza mə zal məve
tasəla na, zal ŋgay niye a mət. 37 Tsa
na, ki ye a zal sa bay, a ndza ŋgway
madəgway i ŋgwas eye. Məve ŋgay
na, kuro kuro tsamahkar gər eye faɗ.
Ma məndze ŋgay na, a gaway məsler
a Mbəlom. A yawa a gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom ta həvaɗ kwa ta
həpat pat pat. A ɗuwulaway me a
Mbəlom. A gawa daliyam. 38 A ye a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom na,
ahəl nakə Simeyoŋ faya ma tsikiye
me mba aye. A ye naha, a gay naha
sɨsœaMbəlom. A tsik kawawaniye a
ndo neheye faya ta həbiye madayaw
i ndomətəme ha ndo nakəma təmiye
ha Zerozelem aye.

39 Yusufa ta Mari ta ndəv ha məge
wu nakə mawatsa eye mə bazlam i
Mbəlommapala eye na, ta mbəɗa gər
a gəma tay a Nazaret ka dala i Galile.
40 Wawa niye faya ma gəliye na,
gədaŋ tə metsehe ŋgay a səkah kame
kame, ŋgama i Mbəlom tə neŋgeye.

Yesu tamadugula i Yahuda hay
41 Ka məve na, Yusufa ta Mari ti

yawa amagurlom i Pak a Zerozelem.
42 Yesu a ge məve kuro gər eye sulo
na, ti ye dziye ta bəba ŋgay hay andza
nakə ti yawa aye.

43 Magurlom a ndəv na, tə maw a
mətagay. Yesu na, kə mətsa ma Ze-
rozelem. Bəba ŋgay hay ta sər faya
bay. 44Nəteye tə dzala mə gər tay na,
Yesu neŋgeye ta ndo neheye ti ye ka
bo dziye. Tə ndza hwapat ka mede.
Ta huwana, tə pa bo kamapəle namə
walaŋ i gwala tay hay adaməwalaŋ i

dzam tayhay. 45Tapəla nana, ta huta
na bay. Ta mbəɗa gər a Zerozelem tə
mapəle na haladzay.

46Ma dəba i məhəne mahkar, ti ye
naha tə huta na mə gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. Neŋgeye ma
ndziye mə walaŋ i ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye, faya
ma piye zləm ka bazlam ada faya
ma tsətsahiye fataya bazlam hay.
47Ndo niye hay tə tsəne wu nakə faya
ma tsikiye na, a gatay hərɓaɓəkka
hərwi ndaraw ŋgay ada tə mambəɗe
ka bazlam nakə a mbəɗawatay faya
aye.

48 Bəba ŋgay hay tə ŋgatay andza
niye na, a gatay hərɓaɓəkka. May
ŋgay a gwaɗay: «Wawa ga, ka gamay
andza niye na, hərwi mey? Nəmay ta
bəba yak na, faya nəmaa pəliye kar.
Mədzal gərmay ka dzədza haladzay.»

49A gwaɗatay: «Ka pəlumeye ga na,
hərwimey? Neŋna, nandziyeməgay
i bəba ga na, ka sərum təbəɗew.»

50Ane tukna, ta tsənewunakəYesu
a tsikatay aye bay.

51 Tsa na, Yesu a lətse ti ye ta
bəba ŋgay hay a Nazaret. Yesu na, a
hənawatay ha gər lele. May ŋgay a pa
na bazlam niye a gər ŋgay.

52 Yesu a gəl na, metsehe ŋgay a
səkah kame kame. A yay a gər a
Mbəlom haladzay ada ndo hay ta
zambaɗaway haladzay.

3
Yuhana madzəhuɓe ndo a yam na,

ndoməɗe ha bazlam iMbəlom
Mata 3.1-12; Markus 1.1-8;

Yuhana 1.19-28
1 Ahəl niye na, Tiber neŋgeye bəy

i Roma. Kə va ma bəy kuro gər eye
zlam. Poŋos Pilat, bəy nakə ka dala
i Yahuda aye. Herod neŋgeye a ləva
dala i Galile. Malamar ŋgay Filip
na, a ləva dala i Iture ta Trakoni-
tit, Lisaniyas i ŋgay na, a ləva dala i
Abilen. 2 Bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom na, Han ta Kayif.
Ahəl niye na, Yuhana wawa i Zakari
na, mə makulkwandah. Mbəlom a
tsikayawme a slər na.
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3Tsana, Yuhanaadazlaymahəhele
gəma neheye tə mbay naha a ma-
gayam i Yurdum aye tebiye. A
gwaɗawatay a ndo hay: «Mbəɗum
ha mede kurom. Dzəhuɓum bo a
yam adaMbəlomma pəsakumeye ha
mənese kurom hay.»

4 Andza niye, nakay na, wu nakə
mawatsa eye mə ɗerewel i Ezay ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom aye, a
gwaɗ: «Ndo fayamawudiyemə kəsaf,
a gwaɗ:
“Lambaɗumay tsəveɗaBəyMaduweŋ,

lambaɗumay tsəveɗ hay fehe
lele, tâ hədzak bay!

5Loloŋ hay tebiye ta ta rahiye fəɗeɗe!
Mahəmba hay ta tsaholok hay ta
ta miye ka dala faɗaɗa!

Tsəveɗ neheyemahədzaka eye hay ta
ta lambaɗiye tay hay dandər
dandər lele!

Tsəveɗ neheye tsərsloslo tə kwar
aye hay ta ta ləviye fehe lele!

6Mbəlom ma təmiye tay ha ndo hay
kəkay na, ndo hay tebiye ta
ŋgateye.*”»

7 Ndo hay haladzay ti yawa naha
ka təv i Yuhana hərwi adamâ dzəhuɓ
tay ha a yam. Yuhana a gwaɗawa tay:
«Wawa i palas hay! Maa ɗakum ha
hwayum abəra ka sariya i Mbəlom
nakə bəse kə ndzew aye na, way?
8 Anəke na, gum məsler neheye
ŋgwalak eye ndo hay ta səriye ha ka
mbəɗum ha mede kurom aye tuk.
Ka dzalum mə gər kurom “Nəmay
na, wawa i Abraham hay sa na,
ma ta gamay mey bay!” Sərum ha
na, Mbəlom ma sliye faya məge tay
ha kwar neheye anaŋ aye wawa i
Abraham hay! 9 Ɓa hadzaya maləva
bo eye məɗəse tay ha dərizl i gərɗaf
hay ta zləlay eye dzay tebiye. Dərizl
i gərɗaf neheye tebiye tə wa hohway
ŋgwalak eye bay aye na, ta ɗəsiye tay
ha ada ta kaliye tay ha ako.»

10 Ndo hay ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Nəmaa giye na, mey?»

11 A mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ndo nakə məkelkabo ŋgay sulo aye

na,mâvəlaynəteandonakə i ŋgayan-
daya bay aye. Ndo nakə wu mənday
ŋgay andaya na, tâ ŋgəna ta ndo nakə
i ŋgay andaya bay aye.»

12 Ndo matsekele dzaŋgal hay ti
ye naha hərwi madzəhuɓe bo a yam
dərmak. Ta tsətsah ka Yuhana tə
gwaɗay: «Miter,nəmaa giye na,mey!»

13Ambəɗatay faya a gwaɗatay: «Kâ
təmum wu abəra ka ndo mâ ze nakə
bəy i dala a gwaɗakum təmum aye
bay.»

14Sidzew hay ta tsətsah andza niye
dərmak: «Ada nəmay na, nəmaa giye
mey tey?»
A gwaɗatay: «Kâ buwum suloy

abəra ka ndo ta gədaŋbay. Kâ rawum
me ka ndo hərwi matəme faya bəra
suloy bay. Ɗuh həbum na, madagər
kurom nakə ta vəlakumeye ka kiye
aye.»

15Ndohay ta dazlaymədzele kawu
nakə ma giye bo aye, tə dzalawa mə
gər tay tə gwaɗ: «Ma giye Yuhana na,
Kəriste.»

16 Yuhana a gwaɗatay a nəteye
niye tebiye: «Neŋ na, na dzəhuɓiye
kurom ha a yam tsa. Ndo mekeleŋ
eye ma deyeweye kame ga, neŋgeye
na, gədaŋ eye a ze ga. Na sliye
mahəndzəɗe ka təv ŋgay məpəlay
ha ləɓer i tahərak ŋgay bay tebiye.
Neŋgeye, ma dzəhuɓiye kurom ha ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada ta ako.
17Wumahəve daw andaya mə həlay.
Ma ŋgəniye tay ha daw ta dzəndzar.
Daw na, ma hayay gər ma həliye na a
de. Ada dzəndzar na, ma dziye a ako
nakəmambatiye ɗaɗa bay aye.»

18 Yuhana a ɗawatay ha Labara
Ŋgwalak eye təməvəlatay gədaŋ tə ba-
zlam hay wal wal.

19Yuhana kə gayme aHerod hərwi
a zla Herodiyad ŋgwas i malamar
ŋgay. Ada Yuhana kə gay me ka wu
hay wal wal. 20 Herod a səkah ha
məge mənese sa. A gəs na Yuhana a
daŋgay.

Madzəhuɓe i Yesu a yam
Mata 3.13-17;Markus 1.9-11

* 3:6 Ezay 40.3-5.
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21 Ma dəba aye Yuhana a dzəhuɓ
tay hay ndo hay tebiye a yam na,
a dzəhuɓ ha Yesu a yam dərmak.
A həlay nakə faya ma ɗuwuliye me
aye na, magərmbəlom a həndək
tuwaŋ. 22 Tsa na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
a mbəzlaw faya, ɗəre a ŋgatay andza
bodobodo. Tsa na, mətsike me a
tsənew abəra mə mbəlom a gwaɗ:
«Nəkar na, wawa ga. Na wuɗa kar
haladzay. Ɗərev ga faya ma ŋgwasiye
tə nəkar.»

Bəba təte i Yesu hay
Mata 1.1-17

23 Yesu a dazlay a məge məsler
na, məve ŋgay ma giye kuro kuro
mahkar. Ndo hay tə dzala tə gwaɗ
neŋgeye na, wawa i Yusufa. Yusufa
wawa i Heli 24 Heli wawa i Matat,
Matat wawa i Levi, Levi wawa i
Melki, Melki wawa i Zanay, Zanay
wawa i Yusufa, 25 Yusufa wawa i
Matatiyas, Matatiyas wawa i Amos,
Amos wawa i Nahum, Nahum wawa
i Esəli, Esəli wawa i Nagay, 26 Nagay
wawa iMaat,Maatwawa iMatatiyas,
Matatiyas wawa i Semeyin, Semeyin
wawa i Zozek, Zozek wawa i Zoda,
27 Zoda wawa i Yohanan, Yohanan
wawa i Resa, Resawawa i Zorobabel,
Zorobabel wawa i Salatiyel, Salatiyel
wawa i Neri, 28 Neri wawa i Melki,
Melki wawa i Addi, Addi wawa i
Kozam, Kozam wawa i Elmadam,
Elmadam wawa i Er, 29 Er wawa i
Zozowe, Zozowe wawa i Eliyezer,
Eliyezer wawa i Zorim, Zorim wawa
i Matat, Matat wawa i Levi, 30 Levi
wawa i Simeyoŋ, Simeyoŋ wawa i
Yahuda, Yahuda wawa i Yusufa, Yus-
ufa wawa i Zonam, Zonam wawa i
Eliyakim, 31Eliyakim wawa i Meliya,
Meliya wawa i Mena, Mena wawa i
Matata, Matata wawa i Natan, Natan
wawa i Davit, 32 Davit wawa i Zese,
Zesewawa iObed,Obedwawa iBooz,
Booz wawa i Salmoŋ, Salmoŋwawa i
Nasoŋ, 33 Nasoŋ wawa i Aminadab,
Aminadab wawa i Admiŋ, Admiŋ
wawa i Arni, Arni wawa i Hesron,
Hesron wawa i Fares, Fares wawa
i Yahuda, 34 Yahuda wawa i Zakob,

Zakob wawa i Izak, Izak wawa i
Abraham, Abraham wawa i Tara,
Tara wawa i Nakor, 35 Nakor wawa
i Serok, Serok wawa i Ragu, Ragu
wawa i Falek, Falek wawa i Eber,
Eber wawa i Sala, 36 Sala wawa i
Kaynam, Kaynam wawa i Arfadzad,
Arfadzad wawa i Sem, Sem wawa i
Nuhu,Nuhuwawa iLamek, 37Lamek
wawa i Matosalem, Matosalem
wawa i Henok, Henok wawa i Iyaret,
Iyaret wawa i Maleleyel, Maleleyel
wawa i Kaynam. 38 Kaynam Wawa
i Enos, Enos wawa i Set, Set wawa
i Adam, Adam neŋgeye na, Wawa i
Mbəlom.

4
A say a Fakalawmasəpete na Yesu
Mata 4.1-11;Markus 1.12-13

1 Ma dəba eye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
a rahay a bo i Yesu na, a ye abəra
ka təv i magayam i Yurdum niye.
Tsa na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ye
ha a makulkwandah. 2 Mə ɗəma
na, Yesu kə ndza məhəne kuro kuro
faɗ, Fakalaw a say masəpete na. Ma
məndze niye na, Yesu kə nda wu
mənday kwa tsekweŋ bay tebiye. Ka
mandəve i məhəne niye hay na, may
a wur faya tuk.

3Tsa na, Fakalaw a yaw ka təv ŋgay,
a gwaɗay: «Taɗə kə ge nəkar Wawa i
Mbəlomna, gwaɗayakwarnakaymâ
təraka wumənday.»

4Yesu a mbəɗay faya: «Mawatsa eye
mə bazlam i Mbəlom na: “Ndo zezeŋ
ma ndziye na, ta wu mənday ɗekɗek
bay.*”»

5 Fakalaw a ye ha ka gər i
gəma. Kwayaŋŋa a bəzay ha bəy i
məndzibəra tebiye. 6A bəzay ha na, a
gwaɗay: «Na vəlakeye a nəkar hərwi
gədaŋ ta zlele neheye ma bəy i dala
neheye tebiye mavəla eye a neŋ. Na
sliye faya məvəle kwa a way andza
nakə a seŋ aye. 7 Taɗə ka dəkweŋ
gurmets na, na vəlakeye ha tebiye a
nəkar.»

8 Yesu a mbəɗay faya: «Mawatsa
eye mə bazlam i Mbəlom na, a gwaɗ:

* 4:4 Bazlammapala eyemasulo eye 8.3.
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“Ɗəslay ha gər a Bəy Maduweŋ yak
Mbəlom, ada ka geye məsler na, a
neŋgeye nəte ŋgweŋ.†”»

9 Fakalaw a ye ha a gəma i Ze-
rozelem, ka gər i gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. Tə ndisl a ɗəma na,
a gwaɗay a Yesu: «Taɗə kə ge nəkar
Wawa iMbəlomsana, kalhaboabəra
ka gər i gay nakay ka dala. 10Hərwi
mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom
na, a gwaɗ: “Mbəlom ma gwaɗateye
a gawla ŋgay hay na, tâ dzəna kar, tâ
tsəpa kar. 11 Tâ kəndawa kar, hərwi
ada sik yakmâ ndzay a kwar bay.‡”»

12 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Mawatsa eyeməbazlam iMbəlomna,
a gwaɗ: “KâdzahaBəyMaduweŋyak
Mbəlom bay.§”»

13 Fakalaw a ndəv ha wewer ŋgay
tebiye hərwimasəpete Yesu. Ma dəba
eye na, a ye ŋgway abəra ka təv i Yesu
hus a pat mekeleŋ eye.

Yesu a geməslermaGalile
Mata 4.12-17;Markus 1.14-15

14 Ma dəba eye na, Yesu a mbəɗa
gər a Galile. A ye na, neŋgeyemaraha
eye ta gədaŋ i Məsəfəre i Mbəlom.
Mə ɗəma na, məzele ŋgay a ɗa zləm
a gəma hay tebiye. 15 A tətikawatay
bazlam i Mbəlom a ndo hay mə gay
i maɗuwule me. Ndo hay tebiye ta
zambaɗaway.

Ndo i gəma i Nazaret hay ta kərah
Yesu

Mata 13.53-58;Markus 6.1-6
16 Ma dəba eye Yesu a lətse, a

ye a gəma i Nazaret. Nazaret na,
gəma nakə a gəl mə ɗəma aye. Pat i
mazəzukw bo na, a lətse a ye a gay
i maɗuwule me andza nakə a gawa
ha aye. Mə ɗəma na, a lətse hərwi
mədzeŋge bazlam i Mbəlom. 17 Tsa
na, ti ye naha tə zlayaw ɗerewel i
Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom,
tə vəlay. Tsa na, a pəla ha ɗerewel
niye. A pəla ha na, a huta təv nakə
mawatsa eye, a gwaɗ:
18«Məsəfəre i BəyMaduweŋ ka gər ga.

A zla ga, a sləra ga ahaya na,
hərwi məzlatayaw Labara
Ŋgwalak eye a ndo i mətawak
hay.

A sləra ga ahaya na, hərwi məɗatay
labara i mətəme a ndo i daŋgay
hay.

A sləra ga ahaya hərwi
mahəndəkatay na ɗəre a guluf
hay.

A sləra ga ahaya na, mətəme tay
ha, ndo neheye faya ta gateye
ɗəretsətseh aye.

19 Məɗe ha məve nakə Mbəlom
ma gateye ŋgwalak ŋgay a ndo
hay aye na, kə ndislew.*»

20 Yesu a ndəv ha mədzeŋge andza
niye na, a paɗa na ɗerewel niye. A
may ha a ndo məge məsler i gay i
maɗuwule me niye. Tsa na, a ye a
ndza ŋgway. Ndo niye hay tebiye mə
gay imaɗuwuleme aye na, ta zəba ka
Yesu.

21Tsa na, Yesu a dazlaymətsikatay,
a gwaɗatay: «Nəkurom neheye faya
ka pumay zləm a wu nakə faya na
tsikakumeye na, wu nakə na dzaŋga
mə Ɗerewel i Mbəlom aye na, ɓa kə ge
bo bəgom tsɨy.»

22Ndo niye hay tebiye tə tsik faya,
tə gwaɗ: «Ndo nakay na, lele.» Ada
Bazlam i Yesu niye a tsikatay aye
na, bazlam niye ŋgwalak eye a gatay
hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ: «Neŋgeye na,
wawa i Yusufa na gwaɗ bəɗa?»

23 Yesu a gwaɗatay sa: «Ta deɗek,
nəkurom ka tsikumeŋeye bazlam
i dzeke nakay anaŋ aye. Ka
gweɗumeŋeye: “Nəkar ndo mətəme
ha ndo, təma ha bo yak aye tey.”
Nəmaa tsəne wu neheye ka ge ma
Kafernahum aye. Anəke na, ge ma
gəma yak andza neheye ka ge ma
Kafernahum aye dərmak.»

24 Tsa na, a gwaɗatay sa: «Sərum
ha ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
na, kwa nəte ta təma na ma gəma
ŋgay nakə tə wa na mə ɗəma aye bay.
25 Sa tsa na, sərum ha ahəl i Eliya

† 4:8 Bazlammapala eye masulo eye 6.13. ‡ 4:11 Dəmes hay 91.11-12. § 4:12 Bazlammapala
eyemasulo eye 6.16. * 4:19 Ezay 61.1-2.
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ndo i maslaŋ i Mbəlom na, madak-
way i ŋgwas hay haladzayma Israyel.
Ahəl niye na, yam kə pa bay məve
mahkar ta kiye məkwa. Mandərzlaŋ
bagwar eye a ge ka dala niye tebiye.
26 Madakway i ŋgwas hay andaya
ma Israyel, ane tuk na, Mbəlom kə
slər Eliya a gay i madakway i ŋgwas
hay kwa nəte bay tebiye. Ane tuk
na, Mbəlom a slər Eliya na, a gay i
madakway i ŋgwas wuray a ndzawa
ka dala i Səripta ma gəma i Sidoŋ.†
27 Ahəl i Elize ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom na, ndo madəgwaɗa eye hay
haladzay ka dala i Israyel. Mbəlom
kə mbəl tay ha ndo niye madəgwaɗa
eye hay kwa nəte bay, a mbəl ha na,
Namaŋ ndo i gəma i Siri.‡»

28 Ndo niye hay tebiye mə gay i
maɗuwule me aye tə tsəne bazlam
ŋgay niye na, a ndalatay haladzay.
29 Tsa na, tə lətse, tə pay həlay a
Yesu. Ti ye ahaya abəra ma wu-
zlahgəma, ti ye ha a gər i mahəmba
i Nazaret. Gəma i Nazaret ma geye
na, ka mahəmba eye niye. Tə tsal ha
a ɗəma na, hərwi madzəgəɗa ahaya a
zavay. 30 Ane tuk na, Yesu a ye mə
walaŋ tay tsəriɗ tsəriɗ a ye ŋgway.

Yesu a mbəl ha ndo nakə məsəfəre
lele baymə bo aye

Markus 1.21-28
31 Ma dəba eye na, Yesu a lətse a

ye a Kafernahum. Kafernahum na,
wuzlahgəma i Galile. Pat i mazəzukw
bo na, pat pat a tətikawatay a ndo
hay. 32Ndo hay tə tsənematətike ŋgay
niye na, a gatay hərɓaɓəkka. Hərwi
matətike ŋgay nakə a tətikatay aye ta
məzlaɓ eye.

33Azlakwa baymə gay i maɗuwule
me niye na, ndoweye andaya gər a
vuway. A wuda ta gədaŋ kələrra, a
gwaɗ: 34 «Nəkar Yesu ndo i Nazaret,
mey yak ka nəmay na, mey? Ka yaw
na,matadzemayha ɗaw? Nəkarway
na, na sər ha lele: Nəkar na, ndo nakə
tsəɗaŋŋaMbəlom a sləraw aye!»

35Tsa na, Yesu a gay me, a gwaɗay:
«Ndza ɗikɗik! Dara abəra mə bo i ndo
nakay!»
Tsa na, fakalaw a kal ha ndo niye

kame i ndo niye hay ɓərra. Tsa na, a
ndohwaw abəra mə bo i ndo niye. Kə
gay wuray a ndo niye kwa tsekweŋ
bay. 36 Ka təv niye na, a gatay a
ndo hay daɓək daɓək, hərɓaɓəkka. Tə
gwaɗ mə walaŋ tay: «Eh! Eh! Nakay
na, bazlam waray! Nakay i ŋgay na,
ndo waray a tsik me ta məzlaɓ eye! A
gatayme ta gədaŋ aməsəfəre lele bay
eye hay na, tə gəsay me ada tə ndo-
hwaw abəramə bo ndo nakay aye!»

37 Labara i Yesu a ɗa a zləm ma
gəma niye tebiye.

Yesu a mbəl tay ha ndo hay abəra
ma ɗəvats tay haywal wal

Mata 8.14-17;Markus 1.29-34
38Madəbaeyena, Yesuayawabəra

mə gay i maɗuwule me niye. A həl
bo a ye a gay i Simoŋ. A ye naha
na, mese i Simoŋ lele bay. Maraɓaraɓ
a gay haladzay. Tsa na, tə gwaɗay
a Yesu: «Maraɓaraɓ a gay a mese i
Simoŋ, dzəna na tey!» 39 Yesu a lətse,
a yeka təvŋgay. Ayenahana, a guɗuk
faya. A ŋgərəz ka maraɓaraɓ niye
ta gədaŋ. Tsa na, maraɓaraɓ niye a
ndala abərakaŋgwasniye. Kwayaŋŋa
a gataymbəlok.

40 Ma dəba eye pat a dəɗ na, ndo
hay tə həlayaw ndo neheye ɗəvatsmə
bo tay tebiye a Yesu. Kwa slala i
ɗəvats waray waray na, tə həlayaw
a Yesu. Yesu a pa fataya həlay nəte
nəte tay eye. A mbəl tay ha abəra
ma ɗəvats tay niye hay. 41 A həhar
fakalaw hay abəra mə bo i ndo hay
haladzay dərmak. Fakalaw niye hay
tawuda, tə gwaɗay: «Nəkarna,Wawa
i Mbəlom!»
Ane tuk, na, Yesu a ŋgərəz fataya.

A gwaɗatay: «Kâ tsikum me bay.»
Hərwi nəteye na, tə sər ha Yesu na,
Kəriste.

Yesu a ɗa ha bazlam i Mbəlom mə
gay i maɗuwuleme

Markus 1.35-39
† 4:26 1 Bəy hay 17.8-16. ‡ 4:27 2 Bəy hay 5.1-14.
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42Ɗəre a tsaɗakwayaŋŋana, Yesu a
lətse a ndohwaw, a yawabəramə gay.
A ye dəreŋ abəra ma wuzlahgəma. A
ye a təv nakə ndəray andayamə ɗəma
bay aye. Ndo hay haladzay ta zəba
ɗəre na, ta ŋgatay a Yesu bay. Tsa na,
ta pəla na. Tə huta na Yesu na, a satay
Yesumâye fataya abəra bay,mândza
ta nəteye huya.

43Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: «Na
diye a gəma mekeleŋ eye hay, na ta
ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye i Bəy i
Mbəlom dərmak. Mbəlom a sləra ga
ahaya na, hərwiye.»

44 Tsa na, a lətse, a ye a ɗawa ha
bazlam iMbəlommə gay i maɗuwule
me neheye ka dala i Yahuda aye.

5
Makurre i gawla i Yesu hay
Mata 4.18-22;Markus 1.16-20

1 Pat wuray na, Yesu a ye ka me i
dəlov i Genesaret. A ye na, a lətse ka
me i dəlov i Genesaret niye. Ka təv
eye niye na, ndo hay haladzay faya ta
lawariye na hərwi mətsəne bazlam i
Mbəlom.

2 Yesu a ŋgatay a kwalalaŋ i yam
hay sulo ka ɗakal. Ndo məgəse kəlef
hay tə mbəzlaw abəra mə ɗəma, faya
ta bariye gadaŋ tay hay. 3 Tsa na,
Yesu a ye, a tsal a kwalalaŋ i yam
neŋgeɗ. Kwalalaŋ i yam niye na, i
Simoŋ. Tsa na, a gay amboh a Simoŋ,
a gwaɗay: «Amboh, həndzəɗ ga ha
tsekweŋ a bəra ka ɗakal.» Simoŋ a
ge ha andza niye. Yesu a ndza a
kwalalaŋ i yam niye na, a pa bo ka
matətikatay bazlam i Mbəlom a ndo
niye hay.

4 A ndəv ha matətikatay a ndo hay
na, a gwaɗay a Simoŋ: «Həndzəɗ ha
kwalalaŋ i yam dəreŋ, a təv nakə
sɨɗuk aye, a wuzlah i dəlov. Ka ye ha
na, nəkar ta ndo məpaka bəzay yak
hay kalum gadaŋ kurom hay a yam
hərwi məgəse kəlef.»

5 Simoŋ a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Ŋgalaka, nəmaa ye gər haladzay ta
həvaɗ hərwi məgəse kəlef ada kwa
nəte nəmaa gəs bay. Aya ane nəkar ka

tsikeŋ, nâ ge sa na, na kaliye gadaŋ
hay a yam.»

6Tsa na, tə kal gadaŋ tay niye hay a
yam. Təkal aɗəmana, kəlefhay ti yea
gadaŋ tay niye hay haladzay. Gadaŋ
tay niye hay a dazlay a maŋgəzlehe
ndərtsətse hərwi kəlef kə rah a ɗəma
ka zal naha. 7 Tsa na, tə gatay naha
wiyaw a mandala tay neheye mə
kwalalaŋ i yamneŋgeɗ aye hərwi ada
tâ yaw tâ dzəna tay tey. Mandala tay
niye hay ti yaw. Tə vaha ahaya gadaŋ
niye hay abəra ma yam. Tə rah ha,
kwalalaŋ i yam niye hay sulo aye tə
kəlef. Kwalalaŋ i yam niye hay ta sər
masəleme a huɗ i yam hərwi maraha
eye hay haladzay.

8 Simoŋ Piyer a ŋgatay andza niye
na, a ye a dəkway gurmets a huvo a
Yesu. A gwaɗay: «Dowu yak abəra ka
təv ga Bəy Maduweŋ, hərwi neŋ na,
ndo i mezeleme!»

9 Simoŋ a dzədzar haladzay. Ndo
niye hay nəteye dziye ta dzədzar
andza Simoŋ dərmak. Ta dzədzar na,
hərwi kəlef niye tə gəs haladzay aye.
10 Andza niye, ndo məpay bəzay a
Simoŋ, ta dzədzar dərmak. Ndo neh-
eye tə paway bəzay a Simoŋ aye na,
Yakuba ta Yuhana wawa i Dzebede
hay.
Ane tukna, Yesu a gwaɗay a Simoŋ:

«Kâ dzədzar bay. Nəkar na, ka ta
həlaweye ndo hay ka təv ga.»

11Tsa na, təma tay ahaya kwalalaŋ
i yam tay hay ka ɗakal. Tə gər ha
wu tay niye hay tebiye tə pay bəzay a
Yesu.

Yesu a mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay
ada a pəsatay hamezeleme

Mata 8.1-4; Markus 1.40-45
12 Pat wuray na, Yesu a ye a wu-

zlahgəma wuray. Ahəl nakə neŋgeye
mə ɗəma aye na, paf ndo wuray
madəgwaɗa eye a ye naha. A ŋgatay a
Yesuna, a kal habokameŋgay. Dəbuz
daʼar ka dala, a gay amboh a Yesu, a
gwaɗay: «Ŋgalaka, taɗə kə saka na, ka
sliye fayamatəre ga ha tsəɗaŋŋa.»

13 Yesu a tsəne andza niye na, a
nduɗa ha həlay ŋgay, a lamay. Tsa na,
a gwaɗay: «A seŋ na, təra tsəɗaŋŋa!»
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Kwayaŋŋa ɗəvats i madəgweɗe a
ndala abəra ka ndo niye.

14 Yesu a gwaɗay: «Tsəne lele: Kâ
tsik wu nakay a ndəray bay. Ane
tuk na, do ta bəzay ha bo a ndo
məvəlaway wu a Mbəlom ada vəl wu
nakə Musa a tsik aye hərwi məɗatay
ha a ndo hay tebiye na, ka təra
tsəɗaŋŋa.»

15Kwa andza niye bəbay na, labara
i Yesu a ɗa a zləm haladzay. Ndo
hay haladzay tə hayawa gər ka təv
ŋgayhərwiməpayzləmabazlamŋgay.
Siyehay ti yawaka təvŋgayhərwi ada
mâ mbəl tay ha abəra ma ɗəvats tay
hay.

16 Ane tuk na, Yesu na, a yawa a
təv neheye dəreŋ aye. A yawa a ɗəma
mata ɗuwule me.

Yesu ambəl ha ndomatəra eye
Mata 9.1-8; Markus 2.1-12

17 Pat wuray na, Yesu faya ma
tətikateye a ndo hay. Farisa hay ta
ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye, nəteye andaya dərmak.
Ti yaw na, ma gəma neheye ka dala i
Galile aye tebiye, ma Zerozelem ada
abəra ma Yahuda. Yesu a mbəlawa
tay ha ndo i ɗəvats hay ta gədaŋ i Bəy
MaduweŋMbəlom.

18 Ahəl nakə Yesu faya ma
tətikateye a ndo hay aye na, ndo
hay, tə zlay naha ndo wuray matəra
eye madzawa eye ka sləlah. Ta pəla
tsəveɗ mede ha məpe kame i Yesu.
19 Ane tuk na, ta huta tsəveɗ mede
məfələkwa ha a gay bay, hərwi ndo
hay haladzay ka tsəveɗ. Tsa na, tə tsal
ka gər i gay niye. Tə sləl bəɗ ɗəgerger
tə Yesu. Tə mbəzla ha ndo niye ta
sləlah eye dzay tə walaŋ i ndo niye
hay kame i Yesu. 20 Yesu a ŋgatay
a mədzal gər i ndo niye hay na, a
gwaɗay a ndomatəra eye niye: «Dzam
ga, na pəsaka hamezeleme yak hay.»

21 Ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye ta Farisa hay tə
tsəne bazlam i Yesu niye na, tə tsik
mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Nakay na,
ndo waray i ŋgay a tsalay ka gər a
Mbəlom aye! Way nakə ɗa məpəsay
ha mezeleme a ndo na, way. Maa

sla məpəsay ha mezeleme a ndo na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ bəna, way?»

22 Tsa na, Yesu a sər wu nakə tə
dzala mə gər tay aye, a gwaɗatay: «Ka
dzalum andza niyemə gər kuromna,
hərwi mey? 23Maa da me məgweɗe:
“Mezeleme yak kə pəsa” na, waray,
kəgəbay “Lətse, do” na, maa da me
mə ɗəma na, waray? 24 A seŋ na,
sərum ha neŋ Wawa i Ndo na, gədaŋ
ga andaya məpəsatay ha mezeleme a
ndo hay kaməndzibəra.»
Tsa na, a gwaɗay a ndomatəra eye:

«Faya na gwaɗakeye, lətse, zla sləlah
yak do amətagay!»

25 Kwayaŋŋa ndo niye a lətse hu-
rum kame i ndo niye hay tebiye. A
zla sləlah ŋgay niye tə zla ahaya. A ye
kame i ndo niye hay duwak duwak
tə mazambaɗay a Mbəlom. A ye a
mətagay.

26 Ndo niye hay mbərzəzza aye
tə ŋgatay andza niye na, a gatay
hərɓaɓəkka. Ta zambaɗay a Mbəlom.
Tə dzədzar haladzay ada tə gwaɗ:
«Bəgom na, ka ŋgatakway a wu məge
masuwayaŋ eye!»

Yesu a zalay a Levi
Mata 9.9-13;Markus 2.13-17

27 Ma dəba eye na, Yesu a lətse a
yaw abəra mə gay niye. Yesu faya
ma diye na, a ŋgatay a ndo matsekele
dzaŋgal mandza eye ka təv i məsler
ŋgay. Ndo niye na, tə zalay Levi. Yesu
a gwaɗay: «Dara, peŋ bəzay!» 28 Tsa
na, Levi a lətse, a gər ha wu ŋgay hay
tebiye, a pay bəzay a Yesu.

29Ma dəba eye ti ye a gay i Levi. Ti
ye naha na, Levi a datay wumənday.
Tə nda wu mənday niye na, nəteye
haladzay təndomatsekele dzaŋgalha
ada tə siye i ndo hay haladzay.

30 Farisa hay ta ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye tə
ŋgatay a Yesu faya ma ndiye ɗaf ta
ndo i mezeleme hay na, tə tsik faya
wu nakə lelebay aye. Tə gwaɗatay
a gawla i Yesu hay: «Ka ndayum wu
məndayadaka sumwuka təvmanəte
eye ta ndo matsekele dzaŋgal hay
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ada ta ndo i mezeleme hay na, hərwi
mey?»

31 Yesu a tsəne bazlam tay niye na,
a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndo
neheye wuray a gatay bay nəteye
zayzay aye na, ta pəliye ndo i si-
dem bay. Mata pəle ndo i sidem
na, ndo neheye ɗəvats eye hay aye.
32 Na yaw məzalatay a ndo neheye
tə gwaɗay a gər nəteye ŋgwalak eye
hay aye bay, ane tuk na, məzalatay a
ndo imezelemehay ɗuh, hərwi ada tâ
mbəɗa hamede tay.»

Wuweɗeye ta wu guram eye
Mata 9.14-17;Markus 2.18-22

33 Ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay:
«Gawla i Yuhana ta gawla i Farisa hay
tə gawa daliyam ada ta ɗuwulawa.
Ane tuk na, gawla yak hay i tay tə
ndayawawumənday ada tə sawawu
məse na, kəkay?»

34 Yesu a mbəɗatay faya: «Ka dza-
lum na, nəteye na, ta giye daliyam
ɗaw? Ta giye bay hərwi nəteye na,
andza məmagurlom i məzle dahəlay.
Ahəl nakə zal i dahəlay ka təv tay
mbaayena, ndoneheyemazala eyea
magurlom iməzle dahəlay na, ta giye
daliyam bay. 35 Ane tuk na, pat eye
ma slaweye na, ta gəsiye fataya abəra
zal i dahəlay niye. Pat eye niye na, ta
giye daliyam tuk.»

36 Yesu a tsikatay dzeke nakay sa.
A gwaɗatay: «Ɗaɗa ndəray ma ɗəsiye
petekeɗ weɗeye mətepe ka petekeɗ
guram eye bay. Hərwi taɗə ta tapa
petekeɗ weɗeye ka guram eye na,
petekeɗ weɗeye ma ŋgərɗiye ha pe-
tekeɗ guram eye niye. Ta nasiye ha
petekeɗ weɗeye. Petekeɗ weɗeye ta
guram eye ta diye ka bo bay. 37 Sa
na, ndo ma mbəɗiye guzom lelem
eye a gwezem i həzlay guram eye
bay na, ka sərum təbəɗew? Hərwi ta
mbəɗa a ɗəma na, guzom niye lelem
eye kə kwasa na, həzlay guram eye
ma ndohwiye. Guzom dərmak səktih
ma mbəɗiye ka dala ada gwezemma
nasiye. 38 Ane tuk na, guzom lelem
eye ta mbəɗiye na, a gwezem i həzlay

weɗeye dərmak. 39 Sərum ha ndo kə
sa guzom makwasa eye na, ma dəba
eye na, ma siye lelem eye sa bay.
Hərwi təgwaɗ: “Guzommakwasaeye
na, lele.”»

6
Yesu na, a ləvay gər a pat i

mazəzukw bo
Mata 12.1-8; Markus 2.23-28

1 Pat i mazəzukw bo na, Yesu ta
gawla ŋgay hay ti ye ta guvah wuray.
Ma guvah eye niye tə ge a ɗəma na,
wuye andaya tə zalay bəle. Gawla i
Yesu hay tə həɓ wu niye. Ta gugwah
na wu niye ada tə nda.

2 Siye i Farisa hay ta ŋgatatay. Tsa
na, tə gwaɗatay: «Ka gum wu nakə
bazlam i Mbəlom mapala eye a ge
faya me pat i mazəzukw bo aye na,
hərwi mey?»

3Yesu ambəɗatay faya a gwaɗatay:
«Ɗaɗa ka dzaŋgum wu nakə Davit a
ge ahəl niye aye təbəɗew?* May a
wur faya ta ndo ŋgay hay. 4 Tsa na,
a ye, a fələkwa a madzawadzawa i
məɗəslayha gər aMbəlom. Ayenaha,
a zlamakwalanakə təvəlayaMbəlom
aye. A nda. A vəlatay a ndo ŋgay
haydərmak, tənda. Bazlam iMbəlom
mapala eye a vəl tsəveɗ ka mənde
na, a ndo məvəlaway wu a Mbəlom
ɗekɗek bəɗaw?»

5Yesuagwaɗatay sa: «Maa ləvaygər
apat imazəzukwbona,Wawa iNdo.»

Yesu a mbəl ha ndo wuray maməta
həlay eye

Mata 12.9-14;Markus 3.1-6
6 Pat eye andaya pat i mazəzukw

bo na, Yesu a ye a gay i maɗuwule
me. A ye naha a pa bo kamatətikatay
a ndo hay. Mə ɗəma na, ndoweye
andaya həlay i mənday ŋgay maməta
eye. 7Mə gay imaɗuwuleme niye na,
ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye ta Farisa hay nəteye an-
daya. Faya ta zəbiye ka Yesu. Tədzala
mə gər tay, tə gwaɗ: «Zəbakwa faya
lele, ŋgataymambəliye ha ndo nakay
maməta həlay eye pat i mazəzukw bo

* 6:3 1 Samuyel 21.2-7.
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ɗaw?» Tə tsik andza niye na, hərwi
məhəle faya bəra suwat.

8 Ane tuk na, Yesu a sər ha mədzal
gər tay. A gwaɗay a ndo niye həlay
ŋgay maməta eye: «Lətse, do, lətse ka
niye, kame i ndo hay tebiye.» Ndo
niye a lətse ka niye.

9 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Na
tsətsahiye fakuma: Bazlamkwayma-
pala eye a vəl tsəveɗməge na, mey? A
gwaɗ: Gum ŋgwalak pat i mazəzukw
bo tsukuɗu, gum na, seweɗ ɗaw?
Məmbəle ha ndo pat i mazəzukw bo
tsukuɗuməgər hamâmət ɗaw?» Ane
tuk na, ta mbəɗay faya bay.

10 Yesu a zəba fataya. Tsa na, a
gwaɗay a ndo niye həlaymaməta eye
«Nduɗa ha həlay yak.»
A nduɗa ha na, həlay ŋgay a mbəl a

təra lele suwuɗ suwuɗ.
11 Tsa na, a ndalatay a ndo

mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye ta Farisa hay. Tə tsik ma
walaŋ tay ta hutiye tsəveɗ ka məkəɗe
Yesu na, kəkay.

Yesu a pala ndo i maslaŋ ŋgay hay
Mata 10.1-4; Markus 3.13-19

12 Ahəl niye Yesu a ye, a tsal a
tsaholok hərwi maɗuwule me. A
ndza ma tsaholok niye huyup ka
maɗuwulay nahame aMbəlom.

13Ɗəre a tsaɗana, a zalatay a gawla
ŋgay hay ka təv ŋgay. Ti ye naha. Tsa
na, apalaməwalaŋ tayniyendokuro
gər eye sulo. A zalatay ndo i maslaŋ
hay.

14Nəteye na: Simoŋ nakə a pa faya
məzele Piyer aye, ta malamar ŋgay
Aŋdəre, Yakuba ta Yuhana, Filip ta
Bartelemi, 15Mata ta Tomas, Yakuba
wawa i Alfe, Simoŋ ndo məge vəram
hərwi dala ŋgay, 16 Yuda wawa i
Yakuba, Yudas Iskariyot ndo məge
ɗaf ka Yesu.

Yesu ta ndo hay haladzay
Mata 4.23-25

17 Yesu ta gawla ŋgay niye hay, tə
mbəzlaw abəra ma tsaholok niye. Ti
yaw tə ndza ka təv eye andaya bar-
bara eye fatata. Gawla ŋgay hay ka
təv eye niye haladzay. Ndo hay ha-
ladzay mbərzəzza andaya ka təv eye

niye dərmak. Ndo niye hay na, ti
yawabərakwamaZerozelemkadala
i Yahuda ada mə Tir ta Sidoŋ gəma
neheye təmbay naha a bəlay aye.

18 Ndo niye hay ti yaw ka təv ŋgay
na, mata pay zləm a bazlam ŋgay
ada hərwi mâ mbəl tay ha abəra ma
ɗəvats tay hay wal wal. Ndo neheye
məsəfəre lele bay eye hay mə bo tay
aye na, kə mbəl tay hay. 19 Kwa way
a pəla tsəveɗməlamay nets tsa hərwi
gədaŋ a yaw abəra mə bo ŋgay. Ndo
neheye ta lamayayena, ambəl tay ha
tebiye.

Ŋgama tamarava
Mata 5.1-12

20Yesu a zəbaka gawlaŋgayhayna,
a gwaɗatay:
«A nəkurom ndo i mətawak hay,

ŋgwasum
hərwi Bəy i Mbəlom na, i kurom.

21 A nəkurom neheye may a wur
fakuma anəke aye, ŋgwasum

hərwi Mbəlom ma vəlakumeye
wu nakə a sakum aye.

A nəkurom neheye faya ka tuwum-
eye anəke aye, ŋgwasum

hərwi ka ta ŋgwasumeye.
22 Nəkurom neheye ndo hay faya ta

gakum eye ɗəretsətseh aye,
kwa ta kal kurom ha,
kwa ta tsaɗakum,
kwa ta tsik fakumawu nakə lele-
bay eye hərwi nakə ka dzalum
haWawa i Ndo aye na,

ŋgwasum.
23 Aza pat nakə wu neheye ta ndza-

kum a gər aye na,
mbərzlum təməŋgwese eye
hərwiMbəlommatavəlakumeye
magogoy kurom bagwar eye
məmbəlom.

Aya ane, sərum ha na, bəba təte tay
hay tə gatay a ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom hay na, andza
niye.

24 A nəkurom ndo i zlele hay,
ɗəretsətseh ka gər kurom

hərwi ɓa ka hutum magogoy
kurom tsɨy.

25 A nəkurom neheye hawa i wu
a gakum bay aye wu kurom
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andaya anəke haladzay aye,
ɗəretsətseh ka gər kurom

hərwimayma tawuriye fakuma.
A nəkurom neheye faya ka

ŋgwasumeye anəke aye,
ɗəretsətseh ka gər kurom

hərwi ka ta ndzumeye ta mədzal
gər aye ada ka tuwumeye.

26Anəkuromneheyendohay tə gwaɗ
fakumanəkuromŋgwalak i ndo
hay aye, ɗəretsətseh ka gər
kurom.

Hərwi bəba təte tay hay tə
gwaɗawa ka ndo neheye tə
gwaɗ nəteye ndo məɗe ha ba-
zlam iMbəlomaye ta səpatawa
ndo hay ahəl niye na, andza
niye.»

Wuɗumndoməne ɗəre kurom hay
Mata 5.38-48, 7.12

27 «Ane tuk na, na tsikakum-
eye a nəkurom neheye faya ka
pumeŋeye zləm aye: Wuɗum ndo
məne ɗəre kurom hay. Gumatay
ŋgwalak a ndo neheye tə nakum ɗəre
aye. 28 Pum ŋgama ka ndo neheye
faya ta vəlakumeye mezeleme aye.
Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ndo
neheye faya ta gakumeye ɗəretsətseh
aye.

29 «Taɗə ndoweye kə faka ka ma-
holom na, mbəɗay ha maholom i
diye neŋgeɗ. Ndoweye ka buwa faka
abəra kələmedze yak na, gər ha mâ
zla na fayaməkelkabo yak i huɗ aye.

30 «Ndo ka tsətsah fakaya wu na,
vəlay ada taɗə ndoweye kə zla faka
abəra wu yak na, kâ tsətsah faya bay.

31 «Ka gwaɗum ndo hay tâ gakum
ŋgwalak na, gumatay ŋgwalak a ndo
hay dərmak.

32 «Kâ wuɗum ndo neheye ta wuɗa
kurom aye ɗekɗek bay. Taɗə ka
wuɗum ndo neheye ta wuɗa kurom
aye ɗekɗek na, ka dzalum na, ka
hutumeye merəɓe kurom ɗaw? Kwa
ndo i mezeleme hay ta wuɗa ndo
neheye ta wuɗa tay ha aye dərmak!
33Ada taɗə ka gumatay ŋgwalak a ndo
neheye faya ta gakumeyeŋgwalak aye

ɗekɗek na, ka dzalum na, ka hutum-
eye merəɓe kurom ɗaw? Kwa ndo i
mezeleme hay na, tə ge andza niye.

34 «Taɗə ka vəlumateye wu a ndo
neheye ka sərum ha nəteye ta sliye
məmakum ha aye na, ka dzalum na,
ka hutumeye merəɓe kurom ɗaw?
Kwa ndo i mezeleme hay tə vəlawa
wu na, a ndo i mezeleme hay andza
nəteye hərwi ada tâ matay ha andza
nakə tə vəlatay aye! 35 Ɗuh bay,
wuɗum ndo məne ɗəre kurom hay!
Gumatay ŋgwalak. Ka vəlumatay wu
na, kâ gwaɗum tâ makum ha a ɗəma
bay. Mbəlom ma ta vəlakumeye a
ɗəma magogoy kurom na, haladzay.
Nəkurom ka ta tərumeye wawa i
Mbəlom Fetek. Hərwi neŋgeye na,
a wuɗa ndo i həzay hay ta ndo i
seweɗ hay dərmak. 36 Tərum ndo
məge ŋgwalak hay andza Bəba kurom
Mbəlom, neŋgeye ndo i ŋgwalak.

Kâ gumatay sariya a ndo hay bay
Mata 7.1-5

37 «Kâ gum sariya ka ndo bay.
Mbəlom dərmak ma gakumeye
sariya bay. Kâ rawum me ka ndo
hay bay. Mbəlom bəbay ma rawiye
fakuma me bay. Pəsumatay ha
mənese a ndo hay, Mbəlom dərmak
ma pəsakumeye hamənese kurom.

38 «Vəlumatay wu a ndo hay,
Mbəlom dərmak ma vəlakumeye.
Mbəlom ma vəlakumeye na,
ma rahakumeye ha lele. Ma
dzədzakakumeye ha a gwezem
kurom hay na, madzədzeke
madzədzeke. Mbəlommaləvakumeye
wutəwunakəka ləvawumatayhawu
a ndo hay aye dərmak.»

39Yesu a tsikatay ta dzekemekeleŋ
eye sa, a gwaɗatay: «Guluf ma sliye
məgəsay həlay a guluf neŋgeɗ ɗaw?
Nəteye salamay tay eye ta dəɗiye a
bəɗ. 40Ndo nakə faya ma tətikiye wu
aye na, ma ziye ndo matətikay wu
bay. Ane tuk na, ndo nakə faya ta
tətikay wu kə sər tsɨy na, ma təriye
andza ndomatətikay wu.»

41 A gwaɗatay sa: «Nəkar na, ka
ŋgatay a tsakwal mə ɗəre i malamar
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yak. Ane tuk na, mayako nakə mə
ɗəre yak aye ka ŋgatay bay na, hərwi
mey? 42 Kəkay, ka sliye məgweɗe:
“Malamar ga, ehey nâ zlaka ahaya
tsakwal abəra mə ɗəre yak” na, ɗuh
i yak aye mayako gəlawwa ka ŋgatay
bay na, kəkay? Nəkar ndo i bəbərek,
lah faya məzle ahaya mayako abəra
mə ɗəre yak təday ada ka ŋgateye
a ɗəre kwetseh kwetseh. Ka zlaya
ahaya tsakwal abəra mə ɗəre i mala-
mar yak tuk.»

Dərizl i gərɗaf ta hohway ŋgay eye
hay

Mata 7.16-20, 12.33-35
43 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha

na, dərizl i gərɗaf lele eye na, ma
wiye hohway i dərizl i gərɗaf nakə
lele bay aye bay, andza niye dərizl i
gərɗaf lele bay eye ma wiye hohway
i gərɗaf nakə lele eye bay aye. 44 Ka
sərakwa ka bo abəra dərizl i gərɗaf
hay ta hohway tay hay. Ka slum-
eye faya maŋgəle hohway i gurov
abəra ka wuradak bay ada ka slum-
eye maŋgəle hohway i təroz abəra ka
dzəgew bay. 45 Sərum ha na, ndo
nakə ŋgwalak eye na, ma giye wu
ŋgwalak eye hay hərwi mə ɗərev ŋgay
na, wu neheye ŋgwalak eye dərmak.
Ndo nakə seweɗ eye na, ma giye wu
neheye seweɗ eye hərwi ɗərev ŋgay
maraha eye təwu neheye seweɗ eye.
Hərwi kwa way a ndohwa ahaya na,
wu nakə maraha eye mə ɗərev ŋgay
aye.»

Gay hay sulo
Mata 7.24-27

46Yesu a gwaɗatay sa: «Ka zalumeŋ
aneŋ “BəyMaduweŋ,BəyMaduweŋ”
na, hərwi mey? Ada wal faya ka
gumeye wu nakə na tsikakum aye
bay sa tuk na, kəkay? 47 Tsənum, na
ɗakumeye ha ndo nakə a peŋ bəzay
ta ɗeɗik aye. Neŋgeye na, a pay zləm
a bazlam ga lele. Kə pay zləm na, a
ge ha məsler tə bazlam nakə a tsəne
aye. 48 Neŋgeye a ndzəkit bo na, ta
ndo nakə a say maɗəzle gay aye. A
dazlay na, a la na mədok i gay sɨɗuk
lele. A ndəv haməle na, a ɗəzla ahaya

mədok i gay ŋgay niyema bəɗ tə kwar
lele. Tsa na, a ŋgar na gay niye tuk.
Yam a pa na, mazaw a yaw ŋgəf ka
gay ŋgay niye na, ɗaɗa a mba faya
mambəzle ha bay, hərwi maɗəzla eye
lele. 49 Aya ane tuk na, ndo nakə a
tsəne bazlam ga ada kə ge ha məsler
bay na aye, neŋgeye dərmak a ndzəkit
bo ndo nakə a say məge gay aye. Ane
tuk na, a dazlay kwayaŋŋa ze məle
na mədok eye. A pa na mədok eye
təhas ka dala tsa. A ndəv na, yam
a pa. Mazaw i magayam hay ŋgəf ti
yaw ka gay niye na, kwayaŋŋa bərem
ambəzl, tsekək yamahəl na gay niye.
A mbəzl na, liyeh liyeh kwa tsekweŋ
ka ləkaw bay.»

7
Gədaŋ i Yesu a zemədahaŋ
Mata 8.5-13

1 Yesu a ndəv ha mətsikatay a ndo
niye hay ka təv ŋgay aye na, a həl bo a
ye a Kafernahum.

2 Ma Kafernahum na, ndo i Roma
wuray andaya neŋgeye bagwar i
sidzew. Ndo i məsler ŋgay andaya
a wuɗa na haladzay. Ndoweye niye
na, bo a wur faya haladzay. 3Bagwar
i sidzew niye a tsəne ndo hay faya ta
tsikiye ka Yesu na, a slər ndo hay mə
walaŋ i madugula i Yahuda hay. A
slər tay ha na, hərwi ada tâ zalayaw
mâyawmâmbəl ha ndo iməsler ŋgay
niye.

4Ndo niye hay ti ye, tə ndisl ka təv
i Yesu na, ta dazlayməgay amboh ha-
ladzay. Tə gwaɗay: «Bagwar i sidzew
may a gwaɗaka: “Dara mbəleŋ ha
ndo i məsler ga tey.” Ka ye, ka dzəna
na ndoweye niye na, lele. 5 Neŋgeye
na, ndo lele eye. A wuɗa slala kway
haladzay. Ada maa ɗəzlakway gay i
maɗuwule me na, neŋgeye.»

6Yesu a tsəne andzaniye na, a lətse,
ti ye ka bo dziye. Mazlambar nəteye
bəse tə gay i bagwar i sidzew. Bagwar
i sidzew niye a sləraw ndo hay ka
təv i Yesu. Ti yaw tə gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, tə gwaɗaka na, kâ ye gər
madayawsabay. Neŋna sla ɗa, nəkar
kâ ye a gay ga bay. 7Hərwi niye, neŋ
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həreŋ na sla mede naha ka təv yak
bay. Ane tuk na, ka tsik bazlam yak
nəte na, ndo i məsler ga ma mbəliye
segey. 8Neŋna, fayana rəhayhagər a
bagwargaada sidzewgahay ta rəheŋ
ha gər dərmak. Na gwaɗay a ndo nəte
mə walaŋ tay “Do!” na, ma diye. Na
gwaɗay a ndo neŋgeɗ “Dara!” na, ma
deyeweye. Na gwaɗay a beke ga “Ge
nakay!” na, ma giye.»

9 Yesu a tsəne bazlam i bagwar i
sidzew niye na, a yay a gər lele. A
mbəɗa me a diye i ndo neheye ta
zəŋgal naha aye. A gwaɗatay: «Sərum
hana, ɗaɗaneŋnahuta slala imədzal
gər nakay bay, kwama Israyel.»

10 Tsa na, ndo neheye tə sləra tay
ahayaaye tambəɗagəragay ibagwar
i sidzew niye. Ti ye naha na, ndo
i məsler i sidzew niye kə mbəl tsɨy.
Neŋgeye zay zay!

11Madəba eye na, Yesu a ye a gəma
eye andaya tə zalay Nay. Gawla ŋgay
hay tə ndo hay haladzay tə pay bəzay.
12 Ahəl nakə mazlambar ta ndisliye
ta fələkwiye a wuzlahgəma niye na,
tə dzəgər ta ndo hay faya ta zliye
mədahaŋ ta diye ha ka me tsəvay.
Maa mət na, wawa i madakway i
ŋgwaswuray. Wawa ŋgay na, nəte eye
niye. Ndo i gəma niye haladzay tə
laka na ŋgwas niye ka ɗa tsəvay.

13 Yesu a ŋgatay na, madakway i
ŋgwas niye a gay mə bo, a gwaɗay:
«Kâ tuwa sa bay.» 14 Tsa na, a ye a
lamay a hubok niye faya ta zliye ha
mədahaŋ aye. Ndo məzle mədahaŋ
hay tə lətse. Yesu a gwaɗ: «Gawla, faya
na gwaɗakeye, lətse!»

15Mədahaŋniye a lətse, a ndza. Tsa
na, a dazlay a mətsike me. Yesu a zla
na a vəlay amay ŋgay.

16 Ndo niye hay tebiye ka təv eye
niye ta dzədzar. Nəteye tebiye ta
zambaɗay a Mbəlom, tə gwaɗ: «Ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom bagwar
eye ki yaw a walaŋ kway! Mbəlom ki
yawmadzəne ndo ŋgay hay.»

17Wu niye Yesu a ge aye a ɗa zləm
ka dala i Yahuda tebiye ta dala neh-
eye ambay naha aye.

Yesu ta Yuhana
Mata 11.2-19

18 Gawla i Yuhana hay ta təkər
wu neheye Yesu a ge aye a Yuhana.
Yuhana a tsəne na, a zal ndo hay
məwalaŋ i gawla ŋgay niye hay sulo.
19 Tsa na, a slər tay ha ka təv i Bəy
MaduweŋYesu. A slər tay ha na, tâ ye
tâ tsətsah faya, tâ gwaɗay: «Nəkar na,
Kəriste nakə ma deyeweye aye ɗaw?
Kəgəbay nəmaâ həba ndo mekeleŋ
ɗaw?»

20 Gawla i Yuhana niye sulo eye
ti ye. Tə ndisl ka təv i Yesu na, tə
gwaɗay: «Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam a sləramaya ahaya ka təv yak
matsətsehe fakaya, a gwaɗ nəmaâ
gwaɗaka: Nəkar na, Kəriste nakə ma
deyeweye aye ɗaw? Kəgəbay nəmaâ
həba ndomekeleŋ ɗaw?»

21 Ahəl eye niye, Yesu faya ma
mbəliye tay ha ndo hay haladzay
abəra ma ɗəvats ada tə bo nakə a wu-
rawa fataya aye. A mbəl tay ha gər
mavuwe hay, a həndəkatay na ɗəre a
guluf hay.

22 Tsa na, Yesu a mbəɗatay ka ba-
zlam i ndo niye hay Yuhana a slər tay
naha ka təv ŋgay aye tuk, a gwaɗatay:
«Gwaɗumay na, guluf hay tə ŋgatay a
ɗəre, ndo matəra eye hay ti ye lele,
ndo madəgwaɗa eye ta mbəl suwuɗ
suwuɗ, mandək hay tə tsəne zləm,
mədahaŋ hay ta lətsew a sifa, ndo
i mətawak ta tsəne Labara Ŋgwalak
eye.»

23 Yesu a gwaɗatay sa: «Məŋgwese
ka gər i ndo nakə kə gər hamədzal gər
abəra ka neŋ bay aye!»

24 Gawla i Yuhana hay ti ye wu
tay na, Yesu a dazlay mətsike ka
gər i Yuhana. A tsikatay a ndo
hay haladzay, a gwaɗatay: «Ka yum
a kəsaf mata zəbaw na, ka mey?
Ka zəbumaw ka guzer nakə mətasl
faya ma ɓəliye ha aye ɗaw? Aʼay
andza niye bay. 25 Aya ane kəla ka
yum ka zəbumaw na, ka mey? Ka
zəbumaw na, ka ndo malambaɗa bo
eye tə petekeɗ lele eye ɗaw? Tsukuɗu
kəkay? Ane tuk na, ndo neheye tə
pa ka bo petekeɗ lele eye ada wu tay
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hay lele eye na, nəteye mandza eye
na, mə gay i bəy hay. 26 Ka yum
mata zəbaw na, ka wuye mey? Ka
zəbumaw na, ka ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom ɗaw? Ayaw, neŋgeye
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ada
neŋ faya na gwaɗakumeye, neŋgeye
a ze ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom.
27 Yuhana na, ndo nakə tə watsa a
Ɗerewel aye, Mbəlom a gwaɗ:
“Neŋ na sləriye naha ndo məɗe ha

bazlam ga kame yak.
Ma lambaɗakeye na tsəveɗ.*”»

28 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha
na, mə walaŋ i ndo zezeŋ hay tebiye
ndo nakə a ze Yuhana aye na, an-
daya bay. Ane tuk na, ndo nakə
neŋgeye tsekweŋmakətsa eyemaBəy
i Mbəlom aye na, a ze Yuhana.»

29 Ndo hay tebiye tə pa zləm ka
bazlam ŋgay, kwa ndo matsekele
dzaŋgal hay. Hərwi tə sər wu nakə a
tsik aye na, bazlam i Mbəlom deɗek.
Ada Yuhana ka dzəhuɓ tay ha a yam
deɗek. 30 Ane tuk na, Farisa hay ta
ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye ta kal ha wu nakə a say
a Mbəlom haɓe məge hərwi tay aye
ada ta kərah Yuhana madzəhuɓe tay
hay a yam.

31 Yesu a gwaɗatay sa: «Na
ndzəkitiye tayhayndoneheyebəgom
aye na, tə mey? Na ndzəkitiye tay
ha bo na, tə mey? 32 Ta ndzəkit bo
na, ta wawa neheye mandza eye ka
pəlaɗ nakə ndo hay tə hayawa faya
gər aye. Siye hay faya ta wudatay
naha a siye hay, tə gwaɗatay: “Nəmaa
fakum naha fagam i məhetse, ka
hatsum bay, nəmaa gakum naha
dəmes imədahaŋ na, ka tuwumbay.”
33 Andza niye, Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam, a ndayawa wu mənday
bay, a sawa guzom bay. Nəkurom
ka gwaɗum: “Neŋgeye na, məsəfəre
nakə ŋgwalak eye bay ayemə bo ŋgay.”
34 Neŋ Wawa i Ndo na yaw, na nda
wu mənday ada na sa wu məse, ka
gwaɗum: “Zəbum ka ndo nakay. A
dzala i ŋgay na, ka wu mənday ada

ka məse guzom. Neŋgeye na, dzam
i ndo matsekele dzaŋgal hay ta ndo
i mezeleme hay.” 35 Ane tuk na,
wawa i Mbəlom hay tebiye tə sər ha,
metsehe i Mbəlom na, deɗek.»

Mawuɗe bo na, hohway i məpəse
mezeleme

36Farisawuray a zalay a Yesumata
nde wu mənday mə gay ŋgay. Yesu a
ye a gay i ndo niye. Ti ye naha na, ta
dazlay amənde wumənday.

37 Ma gəma niye na, ŋgwas wuray
andaya mezeleme aye. A tsəne Yesu
andaya mə gay i Farisa niye faya ta
ndiye wumənday na, a ye a gay i ndo
niye. Dos ŋgay mə həlay maraha eye
tə mal nakə a ze huŋŋa aye. 38 A ye
naha, a lətse a dəba i Yesu bəse tə sik
ŋgay hay. Tsa na, a tuwa ta yam ɗəre.
A bara na sik i Yesu ta yam ɗəre ŋgay
niye. Tsa na, a takaɗ na ta məkwets i
gər ŋgay. A gəs na ka bo sik niye ada a
mbəɗa fayamal ŋgay niye tuk.

39 Farisa niye a zalay a Yesu ka wu
mənday aye a ŋgatay andza niye na,
a tsik ma mədzele gər ŋgay, a gwaɗ:
«Ndo nakay na, ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom bay! Ŋgwas nakay faya ma
tətaliye faya aye na, mezeleme eye.
Ada ŋgwas nakay mezeleme eye na, a
sər ha bəɗaw!»

40Tsa na, Yesu a sər wu nakə Farisa
niye a dzala aye. A gwaɗay a Farisa
niye: «Simoŋ, a seŋ mətsikaka wu an-
daya.»
Simoŋ a mbəɗay faya: «Tsik me,

Miter.»
41 Yesu a gwaɗay: «Ndoweye hay

andaya sulo. Ndoweye niye hay sulo
aye na, gwedere i ndo fataya. Ndo
neŋgeɗ na, ma hamiye kwar i su-
loy temerre zlam. I ndo neŋgeɗ ma
hamiye suloy kuro kuro zlam. 42Ane
tuk na, ndo neheye sulo aye na, tə
sla məheme gwedere i ndo niye bay.
Ndo niye a gəratay ha gwedere ŋgay a
nəteye neheye sulo aye tebiye.» Yesu
a təkəray andza niye na, a gwaɗay:
«Mə walaŋ tay neheye sulo aye mata
wuɗe ndo niye ka zal na, way?»

* 7:27 Malasi 3.1, Madayaw abəra ma Ezipt 23.20.
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43 Simoŋ a mbəɗay, a gwaɗay: «Na
dzala maa wuɗa ndo niye ka zal na,
ndo nakə kwar i suloy faya temerre
zlam aye.»
Yesu a gwaɗay faya: «Deɗek, ka

mbəɗa faya na, lele.»
44 Tsa na, Yesu a mbəɗa me a diye

i ŋgwas. A gwaɗay a Simoŋ: «Simoŋ
ka ŋgatay a ŋgwas nakay ba? Na yaw
na, a gay yak ɗuh bəɗaw? Ada nəkar
ka təɗeŋew yam hərwi məbere ha sik
ga bay. Aya ane, ŋgwas nakay na,
kə bereŋ na sik ga ta yam ɗəre ŋgay
ada ka takaɗ na taməkwets i gər ŋgay
bəɗaw? 45 Nəkar, ka təma ga a gay
yak tə məgəse ga ka bo bay. Ane tuk
na, neŋgeye na, kwa i madayaw ga
kanaŋ na, faya ma gəsiye ka bo sik
ga. 46 Nəkar na, ka mbəɗeŋ mal ka
gər bay. Ane tuk na, neŋgeye na, ka
mbəɗeŋ mal ka sik. 47 Hərwi niye
sər ha na, mawuɗe bo ŋgay nakə a
wuɗa ga haladzay aye. A ɗa ha na,
mezeleme ŋgay neheye a ge haladzay
aye na, na pəsay ha tebiye. Ane tuk
na, i ndo nakə tə pəsay ha mezeleme
ŋgay tsekweŋayena, neŋgeyedərmak
a wuɗa ndo na, tsekweŋ dərmak.»

48 Tsa na, Yesu a gwaɗay a ŋgwas
niye: «Ŋgwas,mezeleme yak kə pəsa.»

49 Ndo niye hay faya ta ndiye wu
mənday dziye, tə tsikməwalaŋ tay, tə
gwaɗ: «Nakay i ŋgay ndo wuray a dza
bokaməpəsayhamənese andoaye?»

50 Aya ane, Yesu a gwaɗay a ŋgwas
niye: «Mədzal gər yak kəmbəl kar ha.
Do wu yak barbarra.»

8
Ndo neheye tə pay bəzay a Yesu aye

1Madəba eye na, Yesu a ye awalaŋ
i gay hay ta gəma hay. A ye a həhal
mə ɗəma na, a ɗa ha Labara Ŋgwalak
eye i Bəy i Mbəlom mə ɗəma tebiye.
Gawla ŋgay hay kuro gər eye sulo tə
paway bəzay. 2 Ŋgwas neheye Yesu
a həhar fataya abəra fakalaw aye ta
neheye ambəl tay ha abərama ɗəvats
aye ta zəŋgal na dərmak. Nəteye na:
Mari nakə tə zalay Mari Magədala

eye, Yesu a həhar faya abəra Fakalaw
hay tasəla aye; 3 Zan ŋgwas i Kuza
neŋgeye ndo məgəse dala i Herod;
Suzan; ada ta ŋgwas hay wal wal ne-
heye ta dzənawa Yesu ta gawla ŋgay
hay təwu tay hay aye.

Dzeke i ndomasləge
Mata 13.1-9; Markus 4.1-9

4 Ndo hay haladzay ti ye naha ma
gəma hay wal wal. Yesu a ŋgatay a
ndo niye hay ti ye naha haladzay tə
haya gər ka təv ŋgay na, a tsikatay
me ta dzeke a gwaɗatay: 5 «Ndo wu-
ray a ndohwaw abəra mə gay. A həl
hulfe ŋgay a ye ha a pesl mata sləge.
A ye naha na, a dazlay a masləge.
Ahəl nakə faya ma kutsiye hulfe ŋgay
a guvah aye na, siye hay tə kuts ka
tsakay i tsəveɗ. Hulfe niye na, ndo
hay ta mbərasla na, ɗiyeŋ hay tə pala
na tebiye. 6 Siye a dəɗ ka sik i pəlaɗ.
Tə ndzohwaw na, kwayaŋŋa tə kula
heryew heryew. Tə kula na, hərwi ta
huta yam ma bəɗ bay. 7Neŋgeɗ a dəɗ
a gay i dak. Dak niye hay tə gəl. Tsa
na, dak niye hay tə ŋgəɗətsa na hulfe
niyeandzohwawaye, kwahulfeniye
hay ta ge bo bay ada ta nah bay. 8Ane
tuk na, siye hay tə kuts ka təv lele eye.
Tə ndzohwaw ada tə gəl. Tə gəl na, tə
nah lele. Makwehe nəte na, wur eye
faya temerre.»
Yesu a gwaɗatay sa: «Ndonakə zləm

andaya fayamətsəneayena,mâ tsəne
lele!»

Yesu a geməsler ta dzeke na, hərwi
mey?

Mata 13.10-17;Markus 4.10-12
9Madəba eye na, gawla ŋgay hay ta

tsətsah faya, tə gwaɗay: «Dzeke nakə
ka tsik aye na, a sayməgweɗemey?»

10 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Nəkurom na, Mbəlom kə
ɗakum ha wu nakə maŋgaha eye ma
bəyŋgayaye. Ane tukna, ndosiyehay
ta tsəniyewuhay na, ta dzeke. Andza
niye:
“Ta sliye mazəbe faya, ane tuk na, ta

ŋgateye bay.
* 8:10 Ezay 6.9.
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Ta sliye faya mətsəne, ane tuk
na, andza məgweɗe mey na, ta
tsəniye bay.*”»

Yesu a ɗa ha dzeke i ndomasləge
Mata 13.18-23;Markus 4.13-20

11Yesu a gwaɗatay sa: «Dzekenakay
a say məgweɗe na, anaŋ: Hulfe na,
bazlam i Mbəlom 12 Ndo siye hay ta
ndzəkit bo ta tsakay i tsəveɗ nakə
hulfe a kuts faya aye. Nəteye na,
tə tsəne bazlam i Mbəlom. Tsa na,
Fakalaw a yaw a buwa na bazlam i
Mbəlom niye tə tsəne aye abəra mə
ɗərev tay. A buwa na na, hərwi ada
tâ dzala ha faya bay ada tâ təma bay.
13 Siye hay ta ndzəkit bo ta təv nakə
bətekwew andaya faya haladzay bay
aye. Tə tsəne bazlam i Mbəlom ada
ta təma tə məŋgwese eye lele. Ane
tuk na, ta huta məpe zləlay mə ba-
zlam i Mbəlom bay. Ɗəretsətseh tə
masəpete i Fakalaw a ndzatay a gər
na, tə gər ha mədzele gər abəra ka
Mbəlom. 14Hulfe neheye təkuts a gay
i dak hay aye na, ta ndzəkit bo ta ndo
neheye tə tsənebazlam iMbəlomaye.
Ane tuk na, bor i məndzibəra, bor i
zlele, ta bor i wu mekeleŋ eye hay
wal wal a ye tay a bo. Wu niye hay
tə ŋgəɗətsa na bazlam i Mbəlom nakə
mə ɗərev tay aye. Bazlam i Mbəlom
dərmak kə huta məvəle hohway bay.
15Hulfe nakə a kuts ka təv lele eye na,
ta ndzəkit bo ta ndo neheye tə tsəne
bazlam i Mbəlom aye na, tə pa na a
ɗərev tay lele. Tə gay metsehe lele.
Bazlam i Mbəlom a gəl mə ɗərev tay,
tə nah lele.»

Dzeke i lalam
Mata 4.21-25

16 Yesu a tsikatay dzeke sa, a
gwaɗatay: «Ɗaɗa ndo ma zlaweye
lalam ŋgay ma piye faya ako ada ma
hurəkwiye faya gəse ɗaw? Kəgəbay
ma piye na a dəba i sləlah ɗaw? Ɗuh
ma piye na na, ka wu məpe lalam
hərwi ada ndo neheye ta fələkwiye
a gay aye mâ dəvatay dzaydzay.
17 Sərum ha na, wu neheye maŋgaha
eye hay aye na, ta zəbiye ŋgəray
ŋgəray ta həpat. Ada wu neheye ndo

hay tə sər bay aye na, ndo hay ta ta
səriye mə dzaydzay.»

18 A gwaɗatay sa: «Gumay metsehe
amətsənewunakə ka pawumay zləm
aye. Hərwi ndoweye kə pay zləm lele
na, Mbəlom ma səkahiye ha mətsəne
ada mâ tsəne lele. Ane tuk na, ndo
nakə a say mətsəne bay aye na, kwa
tsekweŋ eye nakə a tsəne aye na, ta
buwiye na.»

Ndo i Yesu hay
Mata 12.46-50;Markus 3.31-35

19May i Yesu tamalamar i Yesu hay
ta pəla na Yesu. Ta pəla na na, ta huta
na Yesu. Ane tuk na, ta ndisl ka təv
ŋgay bay hərwi ndo hay haladzay ka
tsəveɗ. 20 Tə gwaɗay a Yesu: «May
yak ta malamar yak hay, nəteye ma
bəra faya ta tsətsahiye kar. A satay
məŋgataka.»

21 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay
faya, agwaɗatay: «Mayga tamalamar
ga hay na, ndo neheye faya ta pay
zləm a bazlam i Mbəlom ada faya ta
giye wu nakə bazlam i Mbəlom a tsik
aye.»

Gədaŋ i Yesu na, a zemətasl
Mata 8.23-27;Markus 4.35-41

22 Pat wuray na, Yesu a gwaɗatay a
gawla ŋgay hay: «Tsalakwa a kwalalaŋ
i yam takwa a diye i dəlov neŋgeɗ.»
Tsa na, tə tsal a kwalalaŋ i yam, ti ye.

23 Ahəl nakə faya ta diye ka gər
i yam aye na, Yesu a ndzahəra. A
ndzahəra na, kwayaŋŋamətasl a vəzl
ka gər i dəlov niye ta gədaŋ. Tsa na,
kwalalaŋ i yama rah ta yammazlam-
bar ta kutsiye a yam.

24 Gawla ŋgay hay ta həndzəɗ ka
təv ŋgay. Ta wuda ka bo, ta pəɗeke
ha Yesu abəra ka məndzehəre. Tə
gwaɗay: «Bəy may, Bəy may, ka
mətakweye!»
Tsa na, Yesu a pəɗeke, a gay me a

mətasl ada a yam. Kwayaŋŋa mətasl
a ndza ɗeɗik. Məɓəle i wuray kwa
tsekweŋ andaya sa bay.

25 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Ka yum ha mədzal gər kurom
aye a ŋgay!»



Luka 8:26 116 Luka 8:41

Ane tuk na, ta dzədzar haladzay. A
gatay hərɓaɓəkka. Tə gwaɗməwalaŋ
tay: «Nakay na, ndo wuray? A gatay
me a mətasl ta yam na, tə gəsay me
aye!»

Gədaŋ i Yesu na, a ze i Fakalaw
Mata 8.28-34;Markus 5.1-20

26 Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl a
gəma i Geraseni nakə ta diye i dəlov
niye tə zalay dəlov i Galile aye. Niye
na, bəse kame i dala i Galile.

27 Yesu a mbəzlaw abəra mə
kwalalaŋ i yam na, ndo wuray a
ndzawa ma wuzlahgəma, a ŋgatay a
Yesu na, a yaw ka təv ŋgay. Ndoweye
niye na, gər a vuway. Kə ndza
haladzayapawakabopetekeɗ sabay
ada a hənawamə gay bay sa tsa. Ane
tuk na, a hənawa mə walaŋ i tsəvay
hay.

28 A ŋgatay a Yesu na, kwayaŋŋa a
wuda ta gədaŋ. A kal ha bo kame i
Yesu. Tsa na, a gwaɗay: «Nəkar na,
Yesu Wawa i Bəy Mbəlom Fetek. Ka
wuɗa ka neŋ na, mey? Amboh kâ
geŋ wuray bay tey.» 29 A tsik andza
niye na, hərwi Yesu a gwaɗaway a
fakalaw: «Dara abəra mə bo i ndo
nakay.»
Tə dzawaway na sik tə səselek ada

tə paway tsalalaw a həlay. Ane tuk
na, a ŋgəzlahawa ha wu niye hay
tə dzawawa na aye ndərtsətsətse ada
fakalaw a yawa ha a təv dəreŋ aye
hay abəraməwalaŋ i gay, a kəsaf.

30 Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay:
«Məzele yak na, way?»
Fakalaw niye a mbəɗay faya a

gwaɗay: «Məzele ga na, Haladzay.»
A tsikay a Yesu andza niye na, hərwi
nəteye haladzay mə bo i ndo niye.
31 Fakalaw niye hay tə gay amboh a
Yesuhərwi adamâkuts tayabəɗnakə
kutsɨk bagwar eye aye bay. 32 Ka
təv eye niye na, madəras hay andaya
faya ta pəliye wu mənday tay hay
ma tsaholok wuray. Fakalaw niye
hay mə bo i ndo niye tə gay amboh
a Yesu hərwi ada mâ vəlatay tsəveɗ
məfələkwe a bo i madəras niye hay.
Yesu a vəlatay tsəveɗ mede a bo i
madəras niye hay. 33 Tsa na, fakalaw

niye hay ti yaw abəra mə bo i ndo
niye ti ye, tə fələkwa a bo i madəras
hay. Madəras niye haladzay aye ta
hwayaw abəra ka mahəmba niye. Ti
yaw tə kuts a dəlov niye tebiye, tə dze
a ɗəma.

34Ndomətsəkuremadərasniyehay
tə ŋgatay andza niye na, ta hway, ti ye
a wuzlahgəma mata ɗatay ha labara
niye a ndo hay ada a ndo neheye
nəteye dəreŋ ta wuzlahgəma aye hay.
35 Tsa na, ndo hay tə tsəne na, ti yaw
mata zəbe naha ka wu nakə a ge bo
aye. Ti yaw tə ndislew ka təv i Yesu
na, tə ŋgatay a ndo niye fakalaw hay
ti yaw abəra mə bo ŋgay aye mandza
eye ka təv i Yesu. Anəke na, pe-
tekeɗ ka bo ada neŋgeye lele, andza
nakə a ndzawa aye sa bay. Tə ŋgatay
andza niye na, ta dzədzar. 36 Ndo
neheye labara i gər mavuwe a ge
bo ka ɗəre tay aye nəteye dərmak ta
təkəratay labara eye a ndo niye hay
ti ye naha, nəteye ta ŋgatay təbey aye.
Gər mavuwe niye ambəl kəkay na, ta
təkəratay. 37 Tə tsəne na, ndo i dala
i Geraseni niye tebiye ta tsətsah ka
Yesu tə gwaɗay: «Do abəra ka dala
may» hərwi ta dzədzar haladzay. Tsa
na, Yesua tsal a kwalalaŋ i yamhərwi
mede abəra ka dala niye.

38 Ndo nakə fakalaw hay ti yaw
abəra mə bo ŋgay aye, a gay am-
boh a Yesu ada Yesu mâ vəlay tsəveɗ
mâ zəŋgal na. Ane tuk na, Yesu
kə vəlay tsəveɗ ka məpay bəzay bay.
A gwaɗay: 39 «Do a mətagay yak!
Təkəratay andohaywunakəMbəlom
a ge hərwi yak aye, kwa tsekweŋ ka
gər ha faya abəra bay.» Tsa na, ndo
niye a ye a təkər wu nakə Yesu a ge
hərwi ŋgay ayemawuzlah gay tebiye.

Gədaŋ i Yesuna, a ze ɗəvats hayada
a zemədahaŋ

Mata 9.18-26;Markus 5.21-43
40Yesuamawmadiye i dəlovadiye

neŋgeɗ na, ndo hay haladzay faya ta
həbiye na. Ndo niye hay tə ŋgatay a
Yesu na, ta təma na lele.

41 Tsa na, ndo wuray tə zalay Dza-
yrus a ye naha dərmak. Neŋgeye na,
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bəy i gay imaɗuwuleme. A ye naha a
dəkway gurmets a huvo a Yesu. A gay
amboh a Yesu, a gwaɗay: «Amboh kâ
ma a gay ga tey.» 42A say Yesu mâ ye
a gayŋgayna, hərwi demŋgayandaya
nəte məve ŋgay ma giye kuro gər eye
sulo. Dem eye niye na, bo a wur faya
mamətiye.
Ahəl nakə Yesu faya ma diye na,

ndo hay haladzay faya ta ŋgəɗətsiye
na kwa təwaray kwa təwaray.

43 Ŋgwas wuray andaya dərmak.
Ŋgwas eye niye na, ɗəvats eye. Bam-
baz a mbəɗawayaw abəra mə huɗ.
Ɗəvats eye niye kə ndza faya məve
kuro gər eye sulo. Kə dze ha zlele
ŋgayhaladzay a gay i ndo i sidemhay.
Ane tuk na, ndəray nəte kə sla faya
məmbəle ha bay.

44 A ye a walaŋ i ndo niye hay.
Tsa na, a həndzəɗ ka təv i Yesu
ta dəba, a lamay a me i petekeɗ
i Yesu. Kwayaŋŋa bambaz nakə a
mbəɗawayaw faya abəra aye a tərəts.
A huta zay.

45 Yesu a tsətsah, a gwaɗ: «Maa
lemeŋ, way?» Nəteye tebiye tə sər
maa lamayway na, tə sər bay.
Piyer a gwaɗay: «Bəy ga, ka

gwaɗiye “Maa lemeŋ way” na, ka
ŋgatay tə lawara kar ada faya ta
ŋgəɗətsiye kar kwa tə waray kwa tə
waray təbəɗew.»

46 Aya ane tuk na, Yesu a gwaɗ:
«Ndəray kə lemeŋ, hərwi na sər ha
gədaŋ ki yaw abəramə bo ga.»

47Ŋgwas niye a sər ta huta na na, a
ye ka təv i Yesu təmadzədzere eye. A
ye a dəkway gurmets a huvo a Yesu.
A təkəray, a lamay hərwi mey ada a
mbəl kwayaŋŋa na, a təkəray kame i
ndo niye hay tebiye.

48 Yesu a gwaɗay: «Dem ga, mədzal
gər yak kə mbəl kar ha. Do wu yak
barbarra.»

49 Ahəl nakə Yesu faya ma tsik-
eye a ŋgwas niye andza niye na, ta
sləraw ndo abəra mə gay i bəy i gay i
maɗuwule me niye tə zalay Dzayrus
aye. A yaw a gwaɗay: «Dem yak kə
mət. Kâ wurɗayme aMiter sa bay.»

50 Ane tuk na, Yesu kə tsəne, a
gwaɗay a Dzayrus: «Kâ dzədzar bay,
dzala ha ka neŋ tsa na tsɨy, dem yak
mambəliye.»

51Tə ndisl naha a gay i Dzayrus na,
kəvəlatay tsəveɗandohayməfələkwe
a gay bay. Ti ye na, ta Piyer, Yuhana
ta Yakuba ɗekɗek tsa ta bəba ada ta
may i wawa. 52 Mə gay i mədahaŋ
niye na, ndo hay tebiye taŋgof taŋgof,
siye faya tandəviyekuɗahərwiwawa
niye a mət aye. Yesu a ye naha
na, a gwaɗatay: «Kâ tuwum bay.
Dem nakay na, kə mət bay, neŋgeye
mandzahəra eye.»

53 Ane tuk na, ndo niye hay tə
ŋgwasay dəla mə gər, tə sər lele dem
niye na, kəmət.

54 Yesu a ye naha na, a gəs na dem
niyemə həlay ada a gwaɗay ta gədaŋ:
«Wawa, lətse!»

55 Dem niye a mbəl. Kwayaŋŋa
a lətse tsəkwaɗ. Yesu a gwaɗatay:
«Vəlumay wumənday.»

56 Tsa na, bəba ta may i wawa a
gatay hərɓaɓəkka. Ane tuk na, Yesu
a gwaɗatay: «Wu nakay a təra aye na,
kâ tsikumay a ndəray bay.»

9
Yesu a slər gawla ŋgay hay kuro gər

eye sulo
Mata 10.5-15;Markus 6.7-13

1 Pat wuray na, Yesu a zalatay a
gawla ŋgay hay kuro gər eye sulo,
a hayatay gər. A vəlatay gədaŋ ta
məzlaɓ ka mahəhere fakalaw hay
abəra kandohay tebiye adaməmbəle
tay ha abəra ma ɗəvats tay hay. 2Ma
sləriye tay ha na, mata ɗa ha Bəy i
Mbəlomadaməmbəle tay handohay.

3A tsikatay me a zləm, a gwaɗatay:
«Ka deyumeye na, kâ zlum wuray a
həlay bay tebiye. Kwa sakwal, kwa
gwezem, kwa wu mənday, kwa su-
loy ada kwa way mâ zla petekeɗ i
məkelkabo sulo bay. 4 Ka ndislum
a gəma nakə ka deyumeye a ɗəma
aye na, ndzum mə gay nakə ta təma
kurom tə məŋgwese aye. Kâ yum
kurom abəra mə gay niye bəse tsa
bay. Ndzum mə ɗəma hus a pat nakə
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ka deyumeye a gəma mekeleŋ eye.
5Adama gəma nakə ta wuɗamatəme
kurom təbey aye na, dum abəra ma
gəma tay. Ahəl nakə nəkurom ka
tsəveɗ mazlambar ka gərumeye ha
tsəveɗ i gəma niye na, tətəkum ha
bətekwew i gəma tay abəra ka sik
kurom hay. Niye na, ta səriye ha ta
təma kurom bay.»

6 Yesu a ndəvatay ha bazlam ŋgay
niye na, tə həl bo ti ye tuk. Ti ye na,
ta həhal ma gəma hay tebiye. Tə ɗa
haLabaraŊgwalakeye. Təmbəl tayha
ndo i ɗəvats hay kwaməŋgayməŋgay.

Herod a dzədzar
Mata 14.1-12;Markus 6.14-16

7 Azlakwa bay, Herod neŋgeye bəy
ka dala i Galile, a tsəne wu nakə faya
ma giye bo aye na, a vəlaymədzal gər
haladzay. Hərwi ndo hay tə gwaɗ:
«Yuhana madzəhuɓe ndo a yam kə
mbəlaw abəramamədahaŋ.»

8 Siye hay tə gwaɗ: «Ma giye maa
yaw na, Eliya.»
Siye hay tə gwaɗ sa: «Neŋgeye na,

ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom nəte
mə walaŋ i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom niye hay ahəl niye a lətsew
abəramamədahaŋ.»

9 Ane tuk na, Herod a gwaɗ:
«Yuhana na, maa ɗəs faya abəra gər
na, neŋ. Ada ndo nakay na tsəne ndo
hay faya ta tsikiye faya na, way?»
Tsa na, a pəla tsəveɗ məŋgatay a

Yesu.
Tapa i ɗaf zlam tə kəlef sulo
Mata 14.13-20; Markus 6.30-44;

Yuhana 6.1-14
10 Anəke na, ndo i maslaŋ hay tə

maw tuk. Tə maw ka təv i Yesu ta
təkəray wu nakə tə gaw aye. Ma dəba
aye na, Yesu ta ndo i maslaŋ ŋgay hay
ti ye abəra ka təv niye. Ti ye a təv
ayeandayabəse ta gəmanakə tə zalay
Betesayda aye.

11Ane tuk na, ndo hay ta sər fataya.
Tsa na, tə patay bəzay. Yesu a ŋgatatay
na, a təma tay ha. A ɗatay ha Bəy
i Mbəlom ada a mbəl tay ha ndo i
ɗəvats hay.

12 Mazlambar huwa faya ma giye
na, gawla i Yesu hay ta həndzəɗ ka

təv i Yesu. Ti ye naha tə gwaɗay:
«Gwaɗatay a ndo neheye na, tâ ye a
wuzlahgəma ada a gay i ndo neh-
eye təmbay naha a wuzlahgəma aye.
Tâ ye mata həne mə ɗəma ada mata
nde wu mənday bəna, kəkay? Hərwi
nəkway anaŋ na, ma təv nakə dəreŋ
aye.»

13 Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay:
«Nəkurom eye vəlumatay wu
mənday!»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Tapa i

makwala andaya na, zlam ada kəlef
hay sulo tsa. A saka na, nəmaâ ye
mata səkəmawwuməndayhərwindo
neheye tebiye ɗaw?»

14 Ndo neheye tebiye ka təv i Yesu
aye na, hasləka hay ta giye gwezem
zlam.
Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:

«Dum gwaɗumatay a ndo hay tâ ndza
ka dala. Tâ ndza bəruk i ndo kuro
kuro zlam, kuro kuro zlam.»

15 Tsa na, gawla ŋgay hay ta təma
wu nakə a tsikatay aye. Ti ye tə
tsikatay a ndo niye hay andza niye.
Tə ndza bəruk kuro kuro zlam, kuro
kuro zlam.

16Tsa na, Yesu a həl tapa imakwala
zlam təkəlef niyehay sulo aye. A zəba
ɗəre a mbəlom ada a gay naha sɨsœ
a Mbəlom hərwi wu mənday niye.
A ŋgəna ha ada a vəlatay a gawla
ŋgay hay hərwi ada nəteye dərmak tâ
ŋgənatay a ndo hay.

17Gawla i Yesu hay ta ŋgənatay wu
mənday niye a ndo hay. Kwa way a
nda wu mənday niye ka mərehe. Tə
hayay gər a bəmalə nakə a zəkaw aye
na, a rah gwaŋ hay kuro gər eye sulo.

Deɗek eye Yesu na, way?
Mata 16.13-19;Markus 8.27-29

18 Pat wuray na, Yesu faya ma
ɗuwuliye memahəŋgeye. Gawla ŋgay
hay ti ye ka təv ŋgay. Tə ndisl naha
na, Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Ndo hay tə gwaɗ fagaya, neŋ na,
way?»

19 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:
«Siye hay tə gwaɗ nəkar na, Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam. Ndomekeleŋ
eye hay tə gwaɗ nəkar na, Eliya. Siye
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hay tə gwaɗ nəkar na, nəte məwalaŋ
i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
niye hay ahəl niye a lətsew abəra ma
mədahaŋ.»

20Yesua tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Ada nəkurom ka gwaɗum i kurom,
neŋ na, way?»
Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Nəkar na,

Kəriste, ndo nakə Mbəlom a sləraw
aye.»

21 Tsa na, Yesu a gatay me, a
gwaɗatay: «Kâ ɗumay ha a ndəray
bay.» 22A gwaɗatay sa: «Neŋ Wawa i
Ndo na, kutoŋ na siye ɗəretsətseh ha-
ladzay. Madugula i Yahuda hay, bag-
war hay i ndo neheye tə vəlaway wu
aMbəlom aye ta ndomədzaŋgawa ba-
zlam iMbəlommapala eye na, nəteye
ta wuɗiye ga bay. Ta kaliye ga ha, ta
ta kəɗiye ga. Ane tuk na, na həniye
sulo mamahkar eye na, na lətseweye
abəramamədahaŋ.»

Məpay bəzay a Yesu na, kəkay?
Mata 16.20-28;Markus 8.30–9.1

23 Tsa na, Yesu a zalatay a ndo hay
ta gawla ŋgay hay ka təv ŋgay. A
gwaɗatay a nəteye tebiye: «A say a
ndoweye məpeŋ bəzay na, mâ gər ha
wu nakə a say a ɗərev ŋgay aye. Mâ
zlamayakomazləlmbaɗa eye adamâ
peŋ bəzay pat pat. 24Andza niye, ndo
nakə a say mətəme ha məsəfəre ŋgay
aye na, ma dziye ha ɗuh. Ane tuk
na, ndo nakə ma dziye ha məsəfəre
ŋgay hərwi ga aye na, ma təmiye ha
ɗuh. 25 Taɗə ndoweye kə huta zlele i
məndzibəra tebiye a neŋgeye, ane tuk
na, kə dze haməsəfəre ŋgay na, ŋgama
ŋgay aye na, mey?

26 «Taɗə ndoweye ka kərah ga ada
kə ɗatay ha bazlam ga a ndo hay bay
na, neŋ dərmak na ta kərahiye na.
Na ta kərahiye na na, ahəl nakə neŋ
Wawa i Ndo na deyeweye ta məzlaɓ
ga ada ta məzlaɓ i Bəba Mbəlom ada
ta gawla i Mbəlom hay aye.»

27 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha
na, ndo siye hay mə walaŋ kurom
neheye anəke kanaŋ aye, nəteye na,
ta mətiye zuk bay. Ta ta mətiye na,
ta ŋgateye tə ɗəre tay a Bəy i Mbəlom

nakəma ləviye bəy ŋgay ta gədaŋ aye
təday.»

Bo i Yesu ambəɗa
Mata 17.1-8; Markus 9.2-8

28 Ma dəba i bazlam ŋgay niye a
tsik aye a ndza məhəne tsamahkar
na, a zalay a Piyer, a Yuhana, ada a
Yakuba, ti ye tə tsal amahəmba. Ti ye
a ɗəma na, mata ɗuwule me.

29Ahəl nakəYesu fayama ɗuwuliye
me aye na, ɗəre ŋgay a mbəɗa. Pe-
tekeɗ ŋgay ambəɗa herre kuɗekuɗek,
a sləɗa haladzay. 30 Kwayaŋŋa, ndo
hay sulo ti yaw ka təv ŋgay. Nəteye
faya ta tsikiye me. Ndoweye niye
hay na, Musa ta Eliya. 31 Ti yaw na,
tə dzaydzay i Mbəlom. Tə tsik ka
məsler i Yesu nakə ma ta ndəviye ha
ta mədahaŋ ŋgayma Zerozelem aye.

32Ahəl nakə ndo niye hay sulo aye
faya ta tsikiye me ta Yesu aye na,
Piyer ta ndo neheye nəteye dziye na,
nəteye mandzahəra eye. Ane tuk na,
ta pəɗeke abəra ka məndzehəre. Ta
pəɗeke na, tə ŋgatay a dzaydzay i Yesu
ada tə ndo niye hay sulo malətsa eye
hay ka təv i Yesu aye.

33 Ka təv nakə ndo niye hay ta
diye wu tay abəra ka təv i Yesu aye
na, Piyer a gwaɗay a Yesu: «Bəy ga!
Lele na, ndzakwa kanaŋ. Nəmaa
kəruwakumeye madzawadzawa
mahkar, nəte i yak, nəte i Musa ada
nəte i Eliya.» Piyer a tsik andza niye
na, a sər wu nakəma tsikiye bay.

34Ahəl nakə faya ma tsikiye andza
niye na, pazlay a mbəzlaw a dərəzl
tay ha dezəgələm. Gawla i Yesu niye
hay mahkar eye tə ŋgatay a pazlay
niye a dərəzl tay ha aye na, ta dzədzar
haladzay.

35 Ma pazlay niye na, mətsike me
a tsənew abəra mə ɗəma, a gwaɗ:
«Nakay na, wawa ga. Na zla na,
neŋgeye. Pumay zləm a wu nakə ma
tsikakumeye!»

36Ma dəba i bazlam niye, tə ŋgatay
na, a Yesu mahəŋgeye. Gawla i Yesu
niye mahkar aye wu nakə tə ŋgatay
aye na, ta təkəray a ndəray zuk bay.
Tə ndza wu tay tete.
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Yesu a mbəl ha wawa wuray ma-
horvov a gay

Mata 17.14-18;Markus 9.14-27
37 Tədœ eye na, Yesu ta gawla

ŋgay niye hay mahkar aye, tə
mbəzlaw abəra mə mahəmba. Faya
ta mbəzlaweye na, ndo hay haladzay
ti yawmədze gər tə Yesu.

38 Mə walaŋ i ndo niye haladzay
aye na, ndoweye andaya a pa bo ka
mawude. A gwaɗ: «Miter! Amboh
zəba ka wawa ga nakay tey! Wawa
ga mekeleŋ eye andaya bay. Neŋgeye
nəte ŋgweŋ. 39 Fakalaw a gəsawa
na. A gəsawa na na, ta gədaŋ. A
wudawa ka bo ada a kalawa ha ka
dala ɓəra ɓəra. Makukufay a yawaw
ka bazlam. A gawa ha ɗəretsətseh
haladzay ada a yawa faya abəra bəse
bay. 40Na gatay amboh a gawla yak
hay tâ həhar faya abəra fakalaw tey
na, təmba faya bay.»

41 Yesu a tsəne andza niye na, a
wuda, a gwaɗ: «Nəkurom neheye
anəke, ka dzalum ha ka Mbəlom bay
aye. Na zliye ŋgatay hərwi kurom na,
məndzehadzəgay. Ahe! Do, zlaahaya
wawa yak eye kanaŋ!»

42 Tsa na, Bəba i wawa a ye a zla
ahaya wawa niye. Ahəl nakə wawa
niye ma ta husiye naha ka təv i Yesu
kəɗiyya na, mahorvov a kal ha ka
dala ɓəra. A tambolom ha ka dala ta
gədaŋ.
Kwayaŋŋa Yesu a ŋgərəz kamahor-

vovniye. Ambəl hawawaadaavəlay
ha a bəba ŋgay. 43Ndo niye hay tebiye
ka təv niye a gatay hərɓaɓəkka. Tə
gwaɗ: «Ta deɗek Mbəlom na, gədaŋ
eye.»

Yesu a ɗa hamədahaŋ ŋgay
Mata 17.22-23;Markus 9.30-32
Nəteye tebiye a gatay hərɓaɓəkka.

Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
44 «Wu nakə na ɗakumeye ha anəke
aye na, pumna awuzlah imədzal gər
kurom lele: Neŋ Wawa i Ndo na, ta
gəsiye ga, ta vəlateye ga ha a həlay a
ndo hay.»

45 Ane tuk na, gawla ŋgay hay ta
tsəne bazlam ŋgay niye bay. Mətsəne
ŋgay eye andza məgweɗe kəkay na,

maŋgaha eye hərwi ada tâ tsəne bay.
Ada zluwer a gatay matsətsehe ka
Yesu ka gər i bazlam eye niye.

Matəmewawa hay
Mata 18.1-5; Markus 9.33-37

46 Gawla i Yesu hay ta dazlay
məkəɗe wuway mə walaŋ tay. Tə kəɗ
wuway na, məsər ha bagwar eye mə
walaŋ tay na, way? 47 Ane tuk na,
Yesu a səratay naha ka wu nakə tə
dzala aye. Tsa na, a zla wawa. A
lətse ha ka təv ŋgay. 48 A gwaɗatay:
«Ndoweyeka təmanawawanakay lele
hərwi nakə a wuɗa ga aye na, a təma
na, neŋ. Ndoweye ka təma ga na, a
təma na, ndo nakə a sləra ga ahaya
aye. Hərwi ndo nakə wawa eye mə
walaŋ kurom aye, maa təra bagwar
eye na, neŋgeye ɗuh.»

Ndo nakə kə neŋ ɗəre bay aye na,
ndo ga

Markus 9.38-40
49 Ma dəba eye na, Yuhana a

gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, nəmaa
ŋgatay a ndoweye faya ma həhariye
fakalaw abəra ka ndo ta məzele
yak. A samay haɓe məgay me hərwi
neŋgeye na, məwalaŋ kway bay.»

50 Ane tuk na, Yesu a mbəɗay faya
a gwaɗay: «Kâ gumay me bay. Hərwi
ndo nakə kə nakum ɗəre bay aye na,
neŋgeye ndo kurom.»

Yesu a ye a Zerozelem
51 Həlay nakə kutoŋ Yesu ma diye

abəra kaməndzibəra ayemazlambar
kə ndislew. Tsa na, a həl bo ta deɗek
eye mede a Zerozelem. 52A slər ndo i
məsler ŋgay hay kame. Ti ye naha tə
fələkwa a gəma i Samari hərwi mede
mələve ha bo təmede i Yesu nakəma
diye a ɗəma aye. 53Ane tuk na, ndo i
gəma niye hay ta wuɗa mâ ye naha a
gəma tay bay. Ta wuɗa bay na, hərwi
nakə fayamadiye ta diye i Zerozelem
aye.

54 Yakuba ta Yuhana tə tsəne
andza niye na, tə gwaɗay a Yesu:
«Bəy Maduweŋ! A saka na, nəmaâ
tsətsahaw ako mə mbəlom mâ
mbəzlaw fatayamatəma tay ha abəra
mə ɗəma ɗaw?»
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55 Yesu a tsəne me tay niye na, a
mbəɗameka təv tayagatayme. 56Tsa
na, ti ye a gəmamekeleŋ eye.

Gawla i Yesu hay tə vəl bo tay peteh
kaməpay bəzay a Yesu

Mata 8.19-22
57 Ahəl nakə nəteye ka tsəveɗ faya

ta diye na, ndo wuray a yaw ka təv i
Yesu, a gwaɗay: «Kwa a ŋgay ka diye
na, na pakeye bəzay.»

58 Yesu a gwaɗay: «Mezerew hay
na, bəɗ tay andaya hərwi məhəne mə
ɗəma, ɗiyeŋ hay dərmak gay tay an-
daya. Ane tuk na, neŋ Wawa i Ndo
na, təv ga andaya nakə na həniye mə
ɗəma hərwi mazəzukwe bo aye bay.»

59 Yesu a gwaɗay a ndo mekeleŋ
eye: «Peŋ bəzay.»
Ane tuk na, ndo niye a gwaɗay a

Yesu: «Bəy ga! Vəleŋ tsəveɗ nâ ye, nâ
la na bəba ga təday.»

60 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Gər ha mədahaŋ hay tâ la bo tay.
Nəkar, do ta ɗa ha Bəy i Mbəlom.»

61 Ndo mekeleŋ eye a yaw ka təv
i Yesu sa a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
neŋ na, na pakeye bəzay. Aya ane,
vəleŋ tsəveɗ nâ ye, nâ tsikatayaw me
a ndo i gay ga hay təday.»

62 Yesu a ɗa ha parakka, a gwaɗay:
«Ndoweye faya ma fətiye tə sla hay na,
ma sliye faya mazəbe ɗəre ta dəba
bay. Andza niye ndoweye niye na,
ma sliye faya məge məsler i Bəy i
Mbəlom bay.»

10
Yesu a slər tay ha gawla ŋgay hay

kuro kuro tasəla gər eye sulo
1 Ma dəba eye na, Yesu a pala

gawla ŋgay mekeleŋ eye hay kuro
kuro tasəla gər eye sulohərwiməsləre
tay ha. A slər tay ha na, sulo sulo
kame ŋgay, a wuzlahgəma hay tebiye
ada a təv neheye bo ŋgay eye a say
mede a ɗəma aye dərmak.

2A pala tay ha na, a gwaɗatay: «Wu
mənday andaya haladzay məpele ka
dala. Ane tuk na, ndo məpele na
abəra ka dala na, nəteye haladzay

bay. Hərwi niye, gumay amboh a ndo
i guvahmâ səkah ha ndo iməsler hay
hərwi məpele wu mənday abəra ka
dala.

3 «Dum! Na sləriye kurom ha na,
nəkurom ka tərum andza wawa i
təɓaŋ hay a wuzlah i ndo neheye
nəteye andza kəra i pesl hay aye.
4 Ka deyumeye na, kâ həlum suloy
a həlay bay, kâ zlum ɓəɓoro bay, kâ
həlum tahərak kurom hay a sik bay,
kâ lətsum ka tsəveɗ hərwi mətsikay
me a ndo bay.

5 «A gay nakə ka deyumeye a ɗəma
aye na, lahum məgweɗe: “Zay mâ
ndza ka gay nakay.” 6 Taɗə ndəray
ka təma kurom mə gay niye lele na,
zay kurom ma ndziye ka gay niye.
Taɗə ka təma zay kurom bay na,
mum ha zay kurom. 7 Ndo nakə ka
təma kurom aye na, ndzum mə gay
ŋgay. Wu nakə ta vəlakumeye na,
ndayum, ada sum wu məse nakə ta
vəlakumeye, hərwi ndo məge məsler
na, kutoŋma hutiye merəɓe ŋgay.

8 «Taɗə ka ndislum a wuzlahgəma
waray waray ta təma kurom na,
ndayum wu nakə ta vəlakumeye.
9Mbəlum tay ha ndo i ɗəvats niye hay
ma gəma niye ada kâ gwaɗumatay a
ndo i gəma niye hay: “Bəy i Mbəlom
ka həndzəɗaw fakuma.” 10 Ane tuk
na, kâ yum kwa a gəma waray,
waray, ta təma kurom bay na, dum
kurom abəra ma gəma niye. Dum
ka tsəveɗ ada gwaɗumatay a ndo hay
tebiye: 11 “Burhway i gəma kurom
nakay a mətsamay ka sik aye na,
nəmaa tətəkwakum na kurom. Ɗuh
bay! Sərum ha na, Bəy i Mbəlom
ka həndzəɗaw fakuma.” 12 Sərum ha
pat i sariya i Mbəlom na, sariya i
ndo i gəma niye na, ma ziye i gəma i
Sodom.*»

Ɗəretsətseh ka gəma neheye ta
təmaYesu bay aye

Mata 11.20-24
13 Yesu a gwaɗ sa: «A nəkurom

ndo i gəma i Koraziŋ hay, tuwum
bo kurom, hərwi ɗəretsətseh ka gər

* 10:12 Madazlay i wu hay 19.1-29.
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kurom! Anəkuromndo i gəma i Bete-
sayda hay, tuwum bo kurom hərwi
ɗəretsətseh ka gər kurom. Hərwi taɗə
masuwayaŋ neheye na ge mə gay
kurom aye nâ ge ma gəma i Tir ta
gəma i Sidoŋ na, atay na, ndo i gəma
niye hay ta dzaliye bo tay ta tuwiye,
ta pa ka bo taɓay manasa eye ada
ta kutsiye bətekwew maləməts a gər
hərwiməɗehana, tagərhamezeleme
tay. 14Hərwi niye, pat nakə Mbəlom
ma gateye sariya a ndo hay aye na,
sariya kurom ma diye me ma ziye i
ndo i gəma i Tir ta Sidoŋ.

15 «Nəkurom ndo i gəma i Kafer-
nahum hay, ka dzalum nəkurom
na, Mbəlom ma ta həliye kurom a
mbəlom wal ɗaw? Aʼay! Nəkurom
ɗuh na, Mbəlom ma ta mbəzliye
kuromhana, a təvməndze imədahaŋ
hay.»

16 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
sa: «Ndoweye kə pa zləm ka bazlam
kurom ada ka təma na, a təma na,
neŋ. Ndoweye ka təma kurom bay
na, a təma bay na, neŋ. Ndoweye ka
təma ga bay na, a təma bay na, ndo
nakə a sləra ga ahaya aye.» Ndoweye
neheye kuro kuro tasəla gər eye sulo
aye ti ye.

Gawla i Yesu neheye kuro kuro
tasəla gər eye sulo aye təmaw

17 Anəke na, gawla i Yesu niye hay
kuro kuro tasəla gər eye sulo aye tə
mawtuk. Təmawna, təməŋgwese eye
mə ɗərev tay lele. Tə gwaɗay a Yesu:
«Bəy Maduweŋ, kwa fakalaw hay ta
rəhamay ha gər təməzele yak.»

18 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Na ŋgatay a Fakalaw a
dəɗaw mə gəma andza mawutseɗe
i Mbəlom. 19 Anaŋ tsənum! Na
vəlakum gədaŋ ka mandəresle tay
ha dədœ hay ta hərdəde hay ada ka
mandəresle na gədaŋ i ndoməne ɗəre
kurom tebiye. Wuray kwa tsekweŋ
ma gakumeye bay. 20 Ane tuk na, kâ
ŋgwasum hərwi nakə fakalaw hay ta
rəhakum ha gər aye bay. Ŋgwasum

ɗuh na, hərwi məzele kurom hay
mawatsa eyeməmbəlom.»

Yesu a ŋgwasa
Mata 11.25-27, 13.16-17

21 Kwayaŋŋa Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a rahay a bo a Yesu. Tsa na,
a wuda tə məŋgwese eye, a gwaɗ:
«A nəkar Bəba Mbəlom, ndo mələve
magərmbəlom ta dala, na gaka sɨsœ
hərwi nəkar ka ɗatay ha wu nakə
maŋgaha eye a ndo neheye tə sər
wuray bay aye, ada ka ŋgaha abəra
ka ndo i ndaraw hay ta ndo neheye
nəteye tə sər wu aye. Ayaw, Bəba
Mbəlom, a yaka a gər a nəkar hərwi
mâ ge bo andza niye.»

22Yesu a gwaɗ sa: «Bəba ga kə vəleŋ
wu hay tebiye. Wawa i Mbəlom way
na, ndəray a sər bay. Maa sər na,
Bəba Mbəlom nəte ŋgweŋ. Ada Bəba
way na, ndəray a sər bay. Maa sər na,
neŋ wawa ŋgay ada maa sər na ndo
neheye a seŋməɗatay ha aye.»

23 Tsa na, Yesu a mbəɗa me ka təv i
gawla ŋgay hay, a gwaɗatay a nəteye
mahəteye: «Ŋgwasum hərwi wu nakə
faya ka ŋgatumay aye! 24 Hərwi
sərum ha na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay ta bəy hay haladzay a
satay haɓe məŋgatay a wu nakə faya
ka ŋgatumeye, ane tuk na, ta ŋgatay
bay. A sataymətsənewu nakə faya ka
tsənumeye, ane tuk na, ta tsəne bay.»

Dzeke i ndo i Samari
25 Ndo mədzaŋgawa bazlam i

Mbəlom mapala eye andaya ka təv
eye niye dərmak. A lətse a tsətsah
ka Yesu, a gwaɗay: «Miter, na giye na
mey, nakə ada nâ huta sifa nakə ma
ndəviye bay aye? A tsikay andza niye
na, hərwi məhəle faya abəra suwat.»

26 Yesu a gwaɗay: «Ka dzaŋga mə
ɗerewel i Musa, a gwaɗ na, kəkay?»

27Ndoniye ambəɗay faya: «A gwaɗ
na: “Wuɗa na BəyMaduweŋMbəlom
yak tə ɗərev yak tebiye, ta məsəfəre
yak tebiye, ta gədaŋ yak peteh, ada
təmetsehe yak tebiye.†” Ada: “Wuɗa
ndo i məgeɗ yak dərmak andza ka
wuɗa na gər yak.‡”»

† 10:27 Bazlammapala eyemasulo eye 6.5. ‡ 10:27 Levitik 19.18.
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28Yesu a gwaɗay: «Təɗe! Ka mbəɗa
faya lele. Geandzaniyeadakahutiye
məsəfəre.»

29Ane tuk na, ndo mədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye niye a
say məgwaɗay a gər ŋgay na, neŋgeye
ndo i deɗek. A tsətsah ka Yesu a
gwaɗay: «Ada matəra ndo nakə na
wuɗiye andza neŋ aye na, way?»

30 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Ndo wuray a yaw abəra ma Ze-
rozelemma diye a Zeriko. Məkal hay
tə mbəzla faya. Ta buwa faya abəra
wu ŋgay hay tebiye. Tə kəɗ na lehhe.
Tsa na, ta hwaywu tay. Tə gər ha ndo
niyemaɓərzla eye.

31 «Ndo məvəlay wu a Mbəlom wu-
ray andaya a mbəzlaw ta tsəveɗ eye
niye. A ŋgatay a ndo niye na, a
ŋgəɗay tsaŋgəhha dəreŋ. A ye ta
tsəveɗmekeleŋ eye.

32 «Andza niye, ndo i Levit wuray a
ndisl ka təv eye niye, a ŋgatay a ndo
niye na, a ŋgəɗay dəreŋ. Aye ŋgway ta
tsəveɗmekeleŋ eye.

33 «Ane tuk na, ndo i Samari wuray
a ye naha. Faya ma diye a mahəhele,
a ndisl ka təv niye. A ŋgatay a ndo
niye na, a gay mə bo haladzay. 34 A
həndzəɗ naha ka təv i ndo niye lele. A
pəla ha gwezem ŋgay. A zlaw guzom
a baray na abəra kambəlak. Ambəɗa
fayamal ada a ɓaray faya lele. A ndəv
ha na, a zla na ka gər i zuŋgoŋgay a ye
ha a gay i mbəlok hay. A gay gər mə
ɗəma lele.

35«Tədœ eyema ta diye ŋgway na, a
tələka həlay a gwezem, a zlaw kwar i
suloy sulo. A vəlay a ndoməgeməsler
mə gay i mbəlok niye hay. A gwaɗay:
“Gay gər a ndo nakay lele. Aza na
maweye tə fanaŋ na, na makeye ha
wu nakə ka dze ha haladzay hərwi
ŋgay aye.”»

36 Yesu a gwaɗay sa: «Ka nəkar
na, mə walaŋ i ndo neheye mahkar
aye, matəra ndo i məgeɗ i ndo nakay
məkal hay tə kəɗ na aye na, way?»

37 Ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye niye a mbəɗa
faya a Yesu a gwaɗay: «Ndo nakə a
gay ŋgwalak aye.»

Yesuagwaɗay: «Aya! Nəkardərmak
do ge andza niye.»

Wu lele eye nakəndomahutiye aye
38 Yesu ta gawla ŋgay hay tə həl bo,

ti ye a gəma mekeleŋ eye. Ahəl nakə
nəteye ka tsəveɗ faya ta diye na, a ye
a gəmawuray. Mə ɗəmana, ŋgwas eye
andaya tə zalayMarta a təmanaagay
ŋgay.

39Ŋgwas niye na, malamar ŋgay an-
daya tə zalay Mari. Neŋgeye na, a
ndza ka təv i Yesu faya ma piye zləm
ka matətike i Yesu. 40 Azlakwa bay
Marta i ŋgay na, faya ma giye məsler
hay wal wal ma ləver. A yaw ka təv
i Yesu. A yaw na, a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, na gaka mə bo təbəɗew?
Malamar ga a gər ga ha mahəgeye ka
məge məsler hay wal wal tebiye na,
kəkay. Gwaɗay mâ yaw, mâ dzəna
ga.»

41 Bəy Maduweŋ a mbəɗay faya a
gwaɗay: «Marta, Marta nəkar na, ka
vəlayhamədzal gəradakahatsayɗuh
a məsler haladzay na, kəkay? 42 Ane
tuk na, wu nəte ka nəkar na, kəmətsa
fakaya abəra. Mari ɗuh na, kə zla wu
nakə lele aye. Ɗaɗa ndəray ma sliye
məzle faya abəra bay.»

11
Maɗuwulay me a Mbəlom na,

kəkay?
Mata 6.9-13, 7.7-11

1 Pat wuray na, Yesu a ɗuwulay
me ma təv eye andaya. A ndəv ha
maɗuwuleme na, ndo nəteməwalaŋ
i gawla ŋgay hay a tsətsah faya, a
gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, tətikamay
maɗuwule me a Mbəlom andza i
Yuhana nakə a tətikatay a gawla ŋgay
hay ahəl niye.»

2Yesu a gwaɗatay: «Ka ɗuwulumay
me na, ka gwaɗumeye:
Bəbamay,

kwa way mâ sər ha, məzele yak
na, tsəɗaŋŋa.

Ndo hay tebiye tâ zambaɗaka.
Bəy yakmə gəmamâ ge bo ka təvmay

dərmak,
3 vəlamay wumənday nakəma slam-

eye pat pat aye,
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4Pəsamay hamənesemay,
hərwi nəmay dərmak nəmaa
pəsatay ha a ndo neheye tə
gamaymənese aye.

Tsəpa may hərwi ada Fakalaw mâ
səpat may bay.»

5 Yesu a gwaɗatay sa: «Agəla ndo
nəte mə walaŋ kurom dzam ŋgay an-
daya. Ane tuk na, a ye ka təv i dzam
ŋgay niye ta magərhəvaɗ. A ye naha
a tsətsah a gwaɗay: “Dzam ga amboh
vəleŋ tapa i ɗaf mahkar tey. 6Hərwi
ndo nəte mə walaŋ i dzam ga hay a
yaw a mahəhele. A ndislew anəke a
gay ga. Ane tuk na, wuray andaya
məvəlay bay.” 7Ndo niye mə gay aye
a mbəɗayaw faya, a gwaɗay: “Gər ga
ha, kâ wurɗeŋ me bay! Na dərəzl na
məgeɗ ga tsɨy. Neŋ ta wawa ga hay
nəmaahəna tsɨy. Nasliye fayamələtse
məvəlaka ɗaf sa bay.”»

8Yesuagwaɗatay sa: «Sərumhana,
kwa taɗə a say mələtse bay bəbay na,
ma lətsiye ma vəleye wu nakə a say
aye. Mavəleyena, hərwiagayamboh
haladzay bəna hərwi dzam bay.

9 «Neŋ faya na tsikakumeye:
Tsətsahum, ta vəlakumeye, pəlum,
ka hutumeye, fumay a məgeɗ, ta
həndəkakumeye abəra ma məgeɗ.
10 Hərwi kwa way ka tsətsah na,
ta vəleye, kwa way ka pəla na, ma
hutiye, ada kwa way kə fay a məgeɗ
na, ta həndəkeye abəramaməgeɗ.

11«Wayməwalaŋkuromtaɗəwawa
ŋgay ka tsətsah faya kəlef na, ma
vəleye dədœ ɗaw? 12 Kəgəbay ka
tsətsah faya ɗəsle na, ma vəleye
hərdəde ɗaw? 13 Nəkurom neheye
sadzək ŋgwalak eye hay bay aye ka
sərum məvəle wu ŋgwalak eye hay
a wawa kurom hay ɗuh tuk na,
ada Bəba kurom mə mbəlom ma
ziye kurom ha ta məvəle Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a ndo neheye ta tsətsah
faya aye bəɗaw!»

Mbəlom kəgəbay Fakalaw
Mata 12.22-30;Markus 3.20-27

14 Pat wuray na, Yesu faya ma
həhariye fakalaw abəra mə bo i
ndoweye andaya a təra ha mandək

eye. Fakalaw a yaw abəra mə bo i
ndoniyena, ndoniye a tsikme lele. A
gatay a ndo niye hay mahaya gər eye
hərɓaɓəkka. 15Ndo mekeleŋ eye hay
mə walaŋ tay niye na, tə gwaɗ: «Maa
vəlay gədaŋ ka mahəhere fakalaw
hay na, Bedzabul bəy i fakalaw hay.»
16 Ndo mekeleŋ eye hay na, a satay
məhəle faya abəra suwat. Ta tsətsah
faya tə gwaɗay: «Gamay masuwayaŋ
nakəma ɗiye ha ka yaw abəra ka təv
i Mbəlom aye.»

ŊgamaMbəlom
17 Ane tuk na, Yesu a səratay naha

ka mədzal gər tay. A gwaɗatay: «Taɗə
ndo i gəma hay ta ŋgəna, faya ta
giye vəram mə walaŋ tay na, gəma
niye ma dziye. Gəma mekeleŋ eye
ma dufiye na. Taɗə ndo hay mə gay
tay faya ta giye magazləga mə walaŋ
tay na, ndo niye hay mə gay niye
ta hutiye gədaŋ məndze huya bay.
18 Taɗə Fakalaw tə Fakalaw ma giye
magazləga ka bo ŋgay na, ka dza-
lum na, bəy ŋgayma ndziye huya na,
ma kəkay? Sa na, ka gwaɗum maa
vəleŋ gədaŋ ka mahəhere fakalaw
na, Bedzabul. 19 Ka gwaɗum maa
vəleŋ gədaŋ ka mahəhere fakalaw
na, Bedzabul. Ane tuk na, a dzam
kurom hay na, maa vəlatay gədaŋ
ka mahəhere fakalaw hay na, way?
Andza niye, dzam kurom hay faya
ta ɗiye ha na, deɗek andaya mə
nəkurom bay. 20 Maa vəleŋ gədaŋ a
neŋ ka mahəhere fakalaw na, gədaŋ
i Mbəlom. Andza məgweɗe na, Bəy
i Mbəlom ɓa ki yaw tsɨy hus ka təv
kurom.»

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo gədaŋ
eye tə wu həlay ŋgay na, ma tsəpiye
gay ŋgay lele wuray ma tətaliye ka
zlele ŋgay kwa tsekweŋ bay. 22 Ane
tuk na, taɗə ndo mekeleŋ eye a ze
neŋgeye ta gədaŋ ki yaw na, ma
buwiye fayaabərawuhəlayŋgayniye
hay a səmawa ha ka bo aye. Ada ma
həliye zlele i ndoniyemaŋgənatayha
a ndo hay tebiye.»

23 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo nakə
neŋgeye tə neŋ bay aye na, neŋgeye
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ndo məneŋ ɗəre. Ndo nakə ka dzəna
ga bay aye na, neŋgeye ɗuh ndo
məneseŋ haməsler.»

Məmaw iməsəfəre nakə lele bay aye
Mata 12.43-45

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Fakalaw ki
yaw abəra mə bo i ndo na, ma diye
ma dzədziye mə kəsaf ma pəliye təv
mazəzukw bo. Kə huta bay na, ma
gwaɗeye a gər ŋgay: “Na mbəɗiye
gər a gay ga nakə na yaw abəra mə
ɗəma aye.” 25 Ma mbəɗiye gər, kə
ye naha kə ŋgatay a gay mafaɗa eye
lele ada malambaɗa eye. 26 Tsa na,
ma diye ma həlaweye siye i məsəfəre
neheye seweɗ eye hay wene wene ta
ze neŋgeye aye tasəla. Ta fələkwiye a
gay, ta ndziye mə ɗəma. Ka mandəve
eye na, wu niyemamiye ka ndo niye
ma ziye nakə kurre aye.»

27Ahəl nakə faya ma tsikiye andza
niye na, ŋgwas wuray mə walaŋ i
ndo niye hay haladzay aye, a wuda a
gwaɗ: «Məŋgwesekagər i ŋgwasnakəa
wa kar aye ada ka sa wah ŋgay aye.»

28 Ane tuk na, Yesu a mbəɗay faya
a gwaɗay: «Məŋgwese ɗuh na, ka gər i
ndoneheye faya tapayzləmabazlam
iMbəlom ada faya ta giye andza nakə
a tsik aye.»

Masuwayaŋ tə dzaydzay
Mata 12.38-42; 5.15, 6.22-23

29 Ka təv nakə ndo hay faya ta
səkahiye naha haladzay ka təv i Yesu
aye na, Yesu a pa bo ka mətsike, a
gwaɗ: «Ndo neheye anəke aye na, lele
eye hay bay. Ta tsətsahiye nâ gatay
masuwayaŋ na, kəkay! Asah! Ma
dəba i masuwayaŋ i Zonas ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom nakə tə ŋgatay
aye na, ta ŋgateye a masuwayaŋ
mekeleŋ eye bay. 30 Hərwi Zonas a
təra na, masuwayaŋ ka gər i ndo i
gəma i Ninive hay.* Andza niye neŋ
Wawa i Ndo na təriye masuwayaŋ
a ndo neheye anəke aye dərmak.
31 Ŋgwas wuray andaya neŋgeye bəy
bagwar eye, a yaw abəra ma diye
i tsakay. A yaw mətsəne bazlam
i Salomoŋ neheye maraha eye ta

metsehe aye.† Ndo andaya kanaŋ
a ze ha Salomoŋ. Hərwi niye, ahəl
nakəMbəlomma gateye sariya a ndo
hay aye na, ŋgwas nakay bəy bagwar
eye ma deyeweye abəra ma diye i
tsakay, ma lətsiye kame i ndo neheye
mamatay ha mənese. 32 Pat i sariya
i Mbəlom na, ndo i gəma i Ninive
hay ta deyeweye. Ta lətsiye kame i
ndo neheye anəke aye ta matay ha
mənese. Hərwi ndo i gəma i Ninive
hay tə tsəne bazlam i Mbəlom nakə
Zonas a tsikatay aye na, ta gər ha
mezeleme. Ndo andaya kanaŋ a ze
Zonas bəɗaw?»

33 Yesu a gwaɗatay sa: «Ɗaɗa ndo
ma zlaweye lalam ŋgay ma piye
faya ako ma ŋgahiye na kəgəbay ma
hurəkwiye faya gəse ɗaw? Ma piye
na ɗuh na, ka wu məpe lalam hərwi
adandoneheye ta fələkwiyeagayaye
mâ dəvatay dzaydzay.

34 «Ɗəre yak na, andza lalam ma
dəviyedzaydzayaboyak tebiye. Taɗə
ɗəre yak a zəba kwetseh kwetseh lele
na, bo yak kətsek mə dzaydzay. Ane
tuk na, taɗə ɗəre magulufa eye na,
bo yak ma ləvoŋ. 35 Ge metsehe lele
bəna, wu nakəmavəlakeye dzaydzay
aye mâ təra ləvoŋ bay. 36 Taɗə bo yak
kətsek mə dzaydzay, təv kwa tsek-
weŋ ma ləvoŋ bəna, niye na bo yak
tebiye mə dzaydzay. Niye na, andza
lalam nakə dzaydzay ŋgay aye faya
ma dəvakeye dzaydzay aye.»

Yesu a matay ha mənese a Farisa
hay
ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye

Mata 23.1-36;Markus 12.38-40
37 Yesu a ndəv ha mətsike me na,

Farisa wuray a zalay ka mənde wu
mənday a gay ŋgay. Ti ye ta dazlay a
mənde wu mənday. 38 Farisa niye a
zəba ka Yesu na, a gay wadəŋ wadəŋ.
Agaywadəŋwadəŋna, hərwi Yesu kə
barahəlay andza i kule taynakə a tsik
aye bay.

39 Bəy Maduweŋ a gwaɗay:
«Nəkurom Farisa hay na, ka

* 11:30 Zonas 1-4. † 11:31 1 Bəy hay 10.1-13.
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tsakaɗum na, dəba i gəsiyem ta dəba
i bəgəlam, ane tuk na, nəkurom
maraha eye ta mədzele ka makəle,
ka məge seweɗ. 40 Nəkurom na,
matərakahaŋ eye hay. Sərum ha
na, Mbəlom nakə a ge dəba i wu
hay aye na, maa ge huɗ eye na,
neŋgeye dərmak bəɗaw? 41 Ɗuh na,
wu neheye ma gəse ada neheye ka
bəgəlam kurom hay na, vəlumatay a
mətawak hay ada wu hay tebiye ma
təriye hərwi kurom tsəɗaŋŋa.

42 «Ane tuk na, nəkurom Farisa
hay na, ɗəretsətseh ka gər kurom.
Hərwi ka hayumay gər a slambah i
ala kurom hay tebiye na, mə kuro
na, ka zlawum nəte ka vəlawumay
a Mbəlom. Azlakwa ɗuh faya ka
gərumeye ha deɗek tə mawuɗe bo i
Mbəlom eye. Anaŋ gumwu nakə a ye
ka boməge aye, ze məgər ha siye bay.

43«NəkuromFarisahay, ɗəretsətseh
ka gər kurom. Hərwi mə gay i
maɗuwulemena, kawuɗumməndze
ka təv məndze nakə ŋgwalak aye.
Ada ka wuɗum tâ tsikakum me ta
məɗəslakum ha gər ka təv məhay gər
i ndo hay tebiye.

44 «Nəkurom na, ɗəretsətseh ka gər
kurom. Nəkurom na, ka ndzəkitum
bo andza tsəvay neheye ndo hay faya
ta həhaliye faya tə ŋgatay bay aye!»

45 Ndo nəte mə walaŋ i ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye hay a gwaɗay a Yesu: «Miter,
ka tsik andza niye na, ka tsaɗa nəmay
dərmak.»

46 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye hay dərmak,
ɗəretsətseh ka gər kurom! Nəkurom
na, faya ka pumeye wu mamba eye
ka ndo hay. Nəkurom eye kwa tawur
həlay nets ka lamumay madzəne tay
ha bay.

47 «Ɗəretsətseh ka gər kurom!
Hərwi nəkurom faya ka ɗəzlumeye
tsəvay male eye hay. Tsəvay niye hay
na, i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
niye hay ahəl niye bəba təte kurom
hay tə kəɗ tay ha aye. 48 Andza niye,

ka bəzum ha na, nəkurommaməsler
i bəba təte kurom niye ahəl niye.
Nəteye ta kəɗ tay hay ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom. Nəkurom i kurom
na, faya ka ɗəzlumeye ka tsəvay tay
aye hay. 49 Hərwi niye Mbəlom ta
ndarawŋgaykə tsik ahəl niye, a gwaɗ:
“Neŋ Mbəlom na sləratay naha ndo
məɗe ha bazlam ga hay ta ndo i
maslaŋ ga hay. Na slər tay naha na,
ta kəɗiye tay hay siye mə walaŋ tay,
ada siye hay ta gateye ɗəretsətseh.”
50Anəkuromndo neheye bəgom aye,
Mbəlom ma ta tsətsahiye fakuma
ndo məɗe ha bazlam ŋgay neheye ka
kəɗum tay ha zla anəke bay, kwa ka
gər nakə Mbəlom a ge məndzibəra
aye. 51Mbəlomma tsətsahiyena, kwa
ka məkəɗe i Abel‡ hus ka Zakari nakə
tə kəɗ na mə walaŋ i təv məvəlay wu
a Mbəlom tə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom aye.§

52 «Nəkurom ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye,
ɗəretsətseh ka gər kurom. Nəkurom
na, ka dərəzlumatay na məgeɗ i
məsəre wu a ndo hay. Nəkurom eye
na, ka deyumeye a ɗəma bay. Ada
ndoneheyea satayməfələkwea ɗəma
aye na, faya ka kərahumatay eye
tsəveɗməfələkwe a ɗəma.»

53 Yesu a ndəv ha mətsike me na,
a yaw abəra mə gay niye. Ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye ta Farisa hay ta payawbəzay
abəra. Ti yaw na, tə wuya ka Yesu
tə bazlam i tereŋgez hay wal wal. Ta
tsətsah faya gər i bazlam haywal wal
tebiye. 54 Ta tsətsah faya andza niye
na, hərwi ada mâ tsik bazlam nakə
ŋgwalak eye bay aye. Ada a satay
məhəle faya abəra suwat.

12
Məvəlay ha bo tebiye a Yesu
Mata 10.26-33, 12.32; 10.19-20

1 Ahəl niye na, ndo hay haladzay
ta haya gər. Nəteye ta giye gwezem
wiye. Faya ta mbərasliye bo ka sik
tay hay. Ka təv eye niye na, Yesu
a lah mətsikatay me a gawla ŋgay

‡ 11:51 Madazlay i wu hay 4.8. § 11:51 2 Labara hay 24.20-22.
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hay təday. A gwaɗatay: «Tsəpum gər
kurom abəra ka gəɗe i Farisa hay.
Andza məgweɗe bəbərek tay nakə
faya ta giye aye. 2 Wu nakə tebiye
maŋgaha eye na, ta ɗiye ha, ada wu
nakə tə tsikawa ta məkal aye na, ta
ɗiye ha. 3 Hərwi niye wu nakə ka
tsikum ma ləvoŋ aye na, ma ta ɗiye
a zləm mə dzaydzay. Wu nakə ka
tsikumay a zləm a ndo ta suksuk mə
gay aye na, ndo hay ta ta tsəniye ka
zavay.

4 «Malamar ga hay, neŋ faya na
gwaɗakumeye: Kâ dzədzarumay a
ndo neheye ta dziye ha slo i bo
aye bay. Nəteye na, ta sliye faya
məgewumekeleŋma ziye nakay bay.
5 Ndo nakə ka dzədzarumeye na, na
ɗakumeye ha: Dzədzarumay na, a
Mbəlom. Ma dəba i mədahaŋ na,
neŋgeye ɗuh ma kaliye kurom ha a
ako nakə ma mbatiye ɗaɗa bay aye.
Ayaw! Sərum ha lele! Dzədzarumay
na, a neŋgeye.

6 «Ka sərum təbəɗew, sisi hay zlam
na, ta səkəm ta dala sulo bəɗaw?
Mbəlom na, kwa nəte a mətsa ha gər
bay. 7 Nəkurom na, ka zum tay ha
ɗiyeŋ hay. Kwa məkwets i gər kurom
na, Mbəlom kə pasla na. Aya ane kâ
dzədzarum bay.

8 «Sərum ha na, ndoweye kə ɗa ha
kame i do hay kə gwaɗ: “Neŋ gawla i
Yesu” na, neŋ Wawa i Ndo na ta ɗiye
ha neŋgeye gawla ga kame i gawla i
Mbəlom hay dərmak. 9 Ane tuk na,
taɗəndoweyekə ɗahakame indohay
parakka a sər ga ha bay na, neŋ na
tsikiyekame i gawla iMbəlomhay, na
sər na bay dərmak.

10 «Kwa kə tsik wu nakə lelebay aye
ka neŋ Wawa i Ndo na, Mbəlom ma
pəseye ha. Ane tuk na, ndoweye kə
tsalay ka gər aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
na, ma hutiye məpəse me bay.

11 «Taɗə ta diye kurom ha a gay i
maɗuwulemeadakame i ndomələve
dalahərwiməge sariyana, kâdzalum
“Nəmaa ta giye kəkay” bay, kəgəbay
“Nəmaa ta gwaɗiyemey” bay. 12Mata
ɗakum ha wu nakə ka tsikumeye na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»

Zlele eyehay təzlele eyebayayehay
Mata 6.25-34, 6.19-21

13 Tsa na, ndoweye mə walaŋ i
ndo niye hay a yaw ka təv i Yesu a
gwaɗay: «Miter, gwaɗay a malamar
ga na, nəmaâ ŋgəna zlele nakə bəba
may a gəramay ha aye.»

14 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Dzam ga, maa pa ga məgakum na
sariya i wu kurom hay kəgəbay
maŋgənakum ha zlele kurom na,
maa pa ga way?»

15 Tsa na, a gwaɗatay a ndo hay
tebiye: «Gum metsehe! Həbum gər
kurom abəra ka bor i zlele. Hərwi
kwa ndo neŋgeye zlele eye bəbay na,
sifa ŋgaymə zlele ŋgay niye bay.»

16 Yesu a təkəratay dzeke, a
gwaɗatay: «Ndoweye andaya zlele
eye,wuŋgayməpele abərakadalana,
haladzay. 17A dzala ada a tsətsahay a
gər ŋgay, a gwaɗ: “Na giye kəkay? Təv
andaya hərwi məhayay gər a wu ga
hay bay.”

18«A gwaɗ sa: “Wunakə na giye na,
anaŋ: Na mbəzliye ha de ga hay. Na
ŋgariye a ɗəma bagwar eye hay neh-
eye ta sliye ɗa məhayay gər a ɗəma
a wu mənday ga hay tə siye i wu ga
hay aye. 19 Na ge andza niye na,
na gwaɗeye a bo ga: Bo ga! Wu ga
na, haladzay. Ma ndziye məve weɗe
weɗe. Anəke na, zəzukw bo tuk! Nda
wumənday, sawuməsay adaŋgwasa.”

20 «Ane tuk na, Mbəlom a gwaɗay
a ndo niye: “Nəkar na, matərakahaŋ
eye! Bəgom ta həvaɗ nakay na, ka
mətiye. Ada wu neheye tebiye ka
hayay gər aye na, i way tuk!”»

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Andza niye,
hərwi ndo nakə a hayay gər a zlele a
bo ŋgay eye ŋgway aye. Ane tuk na, ka
ɗəre i Mbəlom na, zlele eye bay.»

22 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Hərwi niye neŋ faya na
tsikakumeye: Kâ dzalum gər hərwi
wu mənday kəgəbay hərwi petekeɗ
bay. 23 Hərwi məsəfəre na, a ze
wu mənday ada bo kurom na, a
ze petekeɗ segey. 24 Zəbum ka
maŋgəhak hay təday: Nəteye na, ta
sləga bay, tə pala wu tay tə hayay gər
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andaya bay. De tay andaya məpe
a ɗəma wu tay hay bay. Kwa ada
sewene tay andaya bay. Ane tuk
na, Mbəlom faya ma vəlateye wu
mənday. Nəkurom na, ka zum ɗiyeŋ
hay bəɗaw?

25 «Way nakə mə walaŋ kurom ma
sliye faya masəkah ha məndze ŋgay
ka məndzibəra ta mədzele gər ŋgay
nakə faya ma dzaliye aye na, way?
26 Aya! Ka wu nakə tsekweŋ aye na,
ka slum faya məge ɗuh bay tuk na,
ka dzalumeye ka wu siye na hərwi
mey? 27Ehey zəbumka guzer neheye
mavurza eye təday! Nəteye na, tə
ge məsler i wuray bay, tə ŋgar pe-
tekeɗ bay. Faya na gwaɗakumeye,
kwa Salomoŋ nakə zlele eye hal-
adzay aye, ɗaɗa kə pa ka bo petekeɗ
andza məvurze i guzer neheye bay.
28 Andza niye Mbəlom na, faya ma
pateye ka bo petekeɗ a guzer hay ka
bəgom nakay. Tədœ na, guzer niye ta
kuliye. Ta kula na, ta kaliye tay ha
ako. Kə ge andza niye na, nəkurom
ɗuh Mbəlom ma pakumeye petekeɗ
ka bo ma ziye i guzer hay bəɗaw?
Kwa a nəkurom neheye mədzal gər
tsekweŋ aye bəɗaw!

29 «Ka ndəɗikum gər huya ka
mədzelekawunakəka tandayumeye
tə wu məse aye bay. 30Maa pəla wu
neheye na, ndo neheye tə sərMbəlom
bay aye. Nəteye na, ta zəzukway bo a
mapəle bay tebiye. Ane tuk na, Bəba
kurom mə mbəlom a sər wu nakə a
sakumaye. 31Lahummapəlena, Bəy i
Mbəlom ada wu siye hay na, Mbəlom
ma vəlakumeye. 32Nəkurom neheye
haladzaybay aye, kâ dzədzarumbay!
Hərwi ki yay a gər a Mbəlom Bəba
kurom kə vəlakum təv məndze ma
bəy ŋgay.

33 «Nəkurom ɗuh səkəmum ha wu
kuromhayadavəlumatay suloyeyea
ndo i mətawak hay. Ŋgarum gwezem
neheye ta nasiye bay aye. Ada ka
hayumay gər a ɗəma a zlele kurom
nakə mə mbəlom aye. Mə ɗəma na,
məkal ma sliye mede faya bay. Kwa
mətul ma ndisliye faya bay. 34Hərwi

ɗərev kurom mandza eye na, ma təv
nakə zlele kurommə ɗəma aye.»

Ndzum tsezlezleŋŋe mahəbe
məmaw i Yesu

Mata 24.45-51
35 «Ɓarum na bəzihuɗ kurom hərwi

məge məsler. Pum ako ka lalam
kurom hay mâ mbata bay. 36 Tərum
na, andza ndo məge məsler neheye
ndo i gay a gəratay ha gay ŋgay, a
ye məzle dahəlay aye. Nəteye na, ta
həbiye na hus ahəl nakə ma maw-
eye abəra ma məzle dahəlay aye. Kə
maw kə fay aməgeɗ na, ta həndəkeye
na məgeɗ. 37 Məŋgwese ka gər i ndo
i məsler niye hay ndo i gay tay kə
ndislew na,ma ndzateye a gər nəteye
mandzahəra eye bay. Sərum ha lele!
Ndo i gayniyema ɓariyebəzihuɗŋgay
ta wu i məɓere bəzihuɗ. Ma zalateye
a ndo i məsler ŋgay hay. Ma ndziye
tay ha ka təv məndzay. Ma vəlateye
wu mənday. 38 Kwa taɗə a maw na,
ta magərhəvaɗ kwa kə gawmahonok
kazaymagərhəvaɗ, ki yawkəndislew
fataya faya ta həbiye na ta ndzahəra
bay na, məŋgwese ka gər tay.»

39 Yesu a gwaɗatay sa: «Tsənum
wu nakay lele: Ndo i gay mâ sər
həlay nakə məkal ma deyeweye ma
kəliye na aye na, ma gəriye ha gay
ŋgayməkal mâ yawmâ sləlay na bay.
40Nəkurom dərmak ləvum bo, hərwi
neŋ Wawa i Ndo na maweye ahəl
waray na, ka sərumeye bay.»

41 Tsa na, Piyer a tsətsah faya
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, dzeke
nakaykandzəkit habona, hərwimay
ɗekɗek tsukuɗu hərwi ndo hay tebiye
ɗaw?»

42 Bəy Maduweŋ a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Ndo i məsler ŋgwalak eye
ada ma giye məsler tə metsehe lele
eye na, way? Neŋgeye na, ndo nakə
ndo i gay ŋgay a gwaɗay: “Gatay
gər a siye i ndo məge məsler ga
hay. Vəlatay wu mənday tə həlay
eye.” 43Məŋgwese ka gər i ndo məge
məsler niye taɗə ndo i gay ŋgay ki
yaw, kə ndzay a gər neŋgeye faya ma
giye məsler andza nakə tə tsikay aye.
44Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum
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ha na, ndo i gay ŋgay ma gəray ha
zlele ŋgay tebiye mâ ləvay gər.

45 «Ane tuk na, ndo i məsler kə
gwaɗay a gər ŋgay: “Maka! Ndo i gay
gamamaweyebəse bay.” Tsana, a pa
bo ka məndeɓe ndo i məsler hasləka
eye siye hay ta ndo i məsler ŋgwas
eye hay. Taɗə a nda wu mənday, a
sa wu məsay ada a kwaya, 46 ndo i
gay ŋgay ma maweye na, ka həlay
nakə faya ma həbiye bay aye ada a
sər bay aye. Ki yaw na, ma vəleye
ɗəretsətseh haladzay,mahəhariye na
ndo iməsler niye. Ma kaliye ha a təv i
ndo neheye ta təmabazlam iMbəlom
bay aye.

47 «Taɗə ndo i məsler a sər ha wu
nakə ndo i gay ŋgay a say mâ gay aye,
ane tuk na, ndo i məsler kə ləva ha bo
bay kəgəbay kə ge andza nakə a say
a ndo i gay ŋgay aye bay na, ta geye
ɗəretsətseh haladzay. 48 Aya ane tuk
na, ndo i məsler nakə a sər wu nakə
a say a ndo i gay ŋgaymâ gay na bay
na, ada kə ge wu nakə ɗa i məndeɓe
na na, ta ndaɓiye na haladzay bay.
Ndo nakə tə vəlay haladzay aye na,
ta tsətsahiye faya haladzay dərmak.
Ndo nakə tə gəray ha wu a həlay ha-
ladzay aye na, ta tsətsahiye faya hal-
adzay wene wene aye.»

Maŋgəne ta sariya
Mata 10.34-36

49 «Neŋ na yaw na, na zlaw ako
məkele ka dala. A seŋ na, mâ vat
anəke. 50 Ane tuk na, ta dzəhuɓiye
ga ha a ɗəretsətseh təday, a seŋ mə
ɗərevgana, kəgebo tsɨy. 51Kadzalum
na zlaw ka məndzibəra na, zay ɗaw?
Na gwaɗakumeye aʼay! Na zlaw na,
maŋgəne. 52 Ma dazleye anəke, ndo
hay zlam mə gay na, ta ŋgəniye ndo
mahkar ta kəɗiye bo ta ndo neheye
sulo aye. Ndo hay sulo ta kəɗiye bo
ta ndo neheye mahkar aye. 53 Bəba
ta wawa ŋgay ta səriye bo bay, wawa
ta bəba ŋgay ta səriye bo bay. Maya
tə dem ŋgay ta səriye bo bay ada dem
ta may ŋgay ta səriye bo bay. Maya i
zal ta dahəlay i wawa ŋgay ta səriye
bo bay ada dahəlay i wawa ta may i
zal ŋgay ta səriye bo bay.»

Məsəre ha ka bo abərawu
Mata 16.2-3, 5.25-26

54 Yesu a gwaɗawatay a ndo niye
hay tebiye dərmak sa: «Nəkurom
na, ka ŋgatumay a pazlay kə lətsew
tə məgəma na, ka gwaɗum bəse
tsa, yam ma piye ada yam ma piye
deɗek. 55 Taɗə ka ŋgatumay a mətasl
ka vəzlaw ta diye i Salawa na, ka
gwaɗum merəɓe ma giye. Ada
merəɓe ma giye deɗek. 56 Nəkurom
na, ndo məvay gər a ndo hay. Ka
sərum maŋgəne tay ha wu i dala tə
wu i magərmbəlom na, təwaray. Ada
həlay nakə anəke aye ka sərum bay
na, kəkay?

57 «Hərwi mey, nəkurom na, ka
sərum maŋgəne ha ka bo abəra wu
nakə lele bay aye tə wu nakə deɗek
aye bay na, ka mey? 58 Taɗə ndo
ka wuda fakaya, faya ka deyum-
eye kame i ndo məge sariya na,
lambaɗum ha bazlam eye ka tsəveɗ
ahəl nakə fayakadeyumeyembaaye.
Kə ge andza niye bay na, ndo niye ki
ye kar ha ka təv i ndoməge sariya na,
ndo məge sariya ma vəliye kar ha a
həlay i sidzew. Sidzew ma kaliye kar
ha a daŋgay. 59Sər ha na, kwa a ləkaw
fakaya dala nəte ka hama na bay na,
ka deyeweye abəra ma daŋgay bay.»

13
Mambəɗe tsəlok

1 Ahəl niye na, ndo hay ti yaw ka
təv i Yesu. Ti ye naha ta təkəray
tə gwaɗay: «Ahəl niye na, Pilat kə
kəɗ siye i ndo i Galile hay. A kəɗ
tay ha ahəl nakə faya ta vəlay wu a
Mbəlom aye. A dzapa ha bambaz tay
tə bambaz i gənaw neheye tə kəɗay a
Mbəlom aye.»

2Yesu ambəɗatay faya a gwaɗatay:
«Ka dzalum na, Galile neheye ta
bəbazl tay ha aye na, ta ze siye i
Galile hay tə mezeleme ɗaw? 3 Neŋ
fayana tsikakumeye, aʼay andzaniye
bay! Ane tuk na, taɗə ka gərum ha
mezeleme kurom bay na, nəkurom
tebiye ka mətumeye andza nəteye
dərmak. 4Tsukuɗundoniyehaykuro
gər eye tsamahkar aye gay zəbol eye
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a mbəzl fataya ma Silowe ka dala i
Zerozelem aye na, ka dzalum na, ta
ze tay ha siye i ndo i dala i Zerozelem
tə mezeleme ɗaw? 5 Neŋ faya na
tsikakumeye andza niye bay. Ane
tuk na, taɗə ka gərum ha mezeleme
kurom bay na, nəkurom tebiye ka
mətumeye andza nəteye.»

6 Tsa na, Yesu a tsikatay dzeke, a
gwaɗatay: «Ndoweye andaya a zəv
dərizl i gərɗaf wuray andza gurov
a guvah ŋgay. Pat wuray na, a ye
mata ŋgəlaw hohway i gərɗaf niye.
A ye naha na, dərizl i gərɗaf niye
kə wa bay. 7 Ndo i guvah niye a
gwaɗay a ndo matsəpay na guvah
niye: “Zəba! Kə ge anəke məve
mahkar na yawaw mata pəle naha
hohway i dərizl gərɗaf nakay. Ane
tuk na, na huta faya hohway bay. Ma
neseŋeye ha təv ma guvah kəriye na,
hərwi mey? Ɗəs na abəra mə ɗəma!”
8Ane tuk na, ndomatsəpay na guvah
niye a mbəɗay faya a gwaɗay: “Ndo i
gay ga, biyeŋ na, gər ha. Na leye bəɗ
ka tsakay eye tuwwe. Na lay na, na
peyebərbur. 9Nagehaandzaniyena,
agəna ka viye neŋgeɗ na,mawiye. Kə
wa bay na, ka ɗəsiye na tuk.”»

Yesu ambəl ha ndoabərama ɗəvats
pat i mazəzukw bo

10 Yesu faya ma tətikatay a ndo
hay mə gay i maɗuwule me pat i
mazəzukw bo. 11 Ŋgwas wuray an-
daya ɗəvats eye mə ɗəma dərmak.
Ɗəvats niye kə ndza faya məve kuro
gər eye tsamahkar. Fakalaw a təra
ha. A guɗuk ha a mba faya mələtse
dzik bay. 12Yesu a ŋgatay a ŋgwas niye
na, a zalay. Tsa na, a gwaɗay: «Ka
mbəl abəra ma ɗəvats yak.» 13 Yesu
a pa faya həlay. A pa faya həlay na,
kwayaŋŋa a lətse dzik lele. Tsa na,
ŋgwas niye a zambaɗay aMbəlom.

14 Ane tuk na, wu nakə Yesu a
ge, a mbəl ha ndo pat i mazəzukw
bo aye na, a ndalay a bəy i gay i
maɗuwuleme. A tsikatay a ndo hay a
gwaɗatay: «Pat andaya məkwa hərwi
məge məsler. Kâ mbəlamay ha ndo

na, patniyehaybəna, pat imazəzukw
bo bay!»

15 Bəy Maduweŋ a mbəɗay faya a
gwaɗay: «Nəkurom tebiye na, ndo
neheye ta məvay gər a ndo aye! Pat
i mazəzukw bo na, kwa way a pəla
ha sla ŋgay kəgəbay zuŋgo ŋgaymede
ha ka məse yam bəɗaw? 16 Ŋgwas
nakay gwala i Abraham, Fakalaw a
dzawa na na, neŋgeyeməve kuro gər
eye tsamahkar. A ye ka bo məpəle ha
abəra ma mədzewe pat i mazəzukw
bo bəɗaw?»

17 Bazlam i Yesu niye a mbəɗatay
faya andza niye na, horoy a gatay a
ndo məne ɗəre ŋgay niye hay tebiye.
Ane tukna, ndohay tebiye na,məsler
i Yesu niye a gawa aye, a ye tay a gər
haladzay.

Dzeke i wur i ɓəzaŋ ta gəɗe
Mata 13.31-33;Markus 4.30-32

18 Yesu a gwaɗ: «Bəy i Mbəlom a
ndzəkit bo na, wuye mey? 19 Bəy i
Mbəlom a ndzəkit bo na, andza wur i
ɓəzaŋ nakə ndo a zla a sləga ka dədaŋ
aye. A sləga na na, a ndzohw. A gəl,
a təra andza gərɗaf, ɗiyeŋ hay tə ŋgar
gay tay hay ka hawal eye hay.»

20 Yesu a gwaɗatay sa: «Na ndzəkit
ha Bəy i Mbəlom sa na, ta wuyemey?
21Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na, gəɗe
nakə ŋgwas a həl tsekweŋ a dzapa ha
ta gufa aye. Gufa niye na, haladzay.
A həlaɓ tay ha ka bo na, gufa niye
mahəlaɓa eye a kwasa a həmbot.»

Mede a Bəy iMbəlom
Mata 7.13-14,21-23

22 Yesu a həl bo ma diye a Ze-
rozelem na, a ye ta wuzlahgəma ada
ta gəmahay. Fayama diye na, a ɗawa
ha bazlam i Mbəlom.

23 Ahəl nakə faya ma tsikateye
bazlam i Mbəlom aye na, ndow-
eye a tsətsah faya a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, mata təme na, ndo ma i
ŋgal eye ɗaw?»
Yesu a mbəɗa faya a tsikatay a

ndo niye hay tebiye, a gwaɗatay:
24 «Gum gədaŋ məfələkwe ta tsəveɗ
nakə maŋgəɗətse aye. Faya na
gwaɗakumeye ndo hay haladzay ta
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pəliye tsəveɗməfələkwe ada ta hutiye
tsəveɗ sa bay. 25 Hərwi ndo i gay
kə lətse ka dərəzl a məgeɗ na, ka
ndzumeye ma bəra. Ka fumeye a
məgeɗ ŋgay. Ka gwaɗumeye naha:
“Bəy Maduweŋ, həndəkamay na
məgeɗ tey.”
«Ma mbəɗakumaweye faya, ma

gwaɗakumeye: “Ka yumaw məŋgay,
na sər kurom ha bay.”

26 «Aya! Ka gwaɗumeye: “Ka
ndayakwa wumənday ada ka sakwa
wu məsay dziye tə nəkar. Ka
tətikamay bazlam i Mbəlom ka təv
neheyema gəmamay aye.”

27 «Ma gwaɗakumeye sa: “Ka yu-
mawməŋgayna, na sər kuromhabay,
a nəkurom ndo məge mezeleme hay.
Dum abəra ka təv ga!”

28 «Mə ɗəma na, ta tuwiye tə
mahəpəɗe zler eye. Ka ŋgatumeye
a Abraham, a Izak, a Zakob ta ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay ma
Bəy i Mbəlom. Nəkurom na, ta
dərəzliye fakuma abəra. 29 Ndo hay
ta deyeweye abəra mə bəzay, ma
məgəma ta deyeweye ma diye i yam
ada ta deyeweye ma diye i tsakay.
Nəteye tebiye ta diye a Bəy i Mbəlom.
Ta ndziye ta ndiye wu mənday mə
ɗəma. 30 Ane tuk na, ndo neheye
nəteye ndo i dəba hay anəke aye na,
ta təriye ndo i me hay, ndo i me hay
ta təriye ndo i dəba hay.»

Yesu neŋgeye ka tsəveɗ fayama diye
a Zerozelem

Mata 23.37-39
31 Yesu a ndəv ha mətsike me na,

kwayaŋŋa Farisa wuray ta həndzəɗ
naha ka təv ŋgay, tə gwaɗay: «Lətse do
a bəra kanaŋ! Do a təv mekeleŋ eye
bəna, a say a Herodməkəɗe kar.»

32 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Dum gwaɗumay a mez-
erew niye na, na həhariye fakalaw
abəra ka ndo hay ada na mbəliye tay
ha ndo hay abəra ma ɗəvats bəgom tə
tədœ təday. Kapatmamahkar eyena,
na ndəviye ha məsler ga. 33 Ane tuk
na, na ndisliye ha mede ga bəgom,

tədœ ada tədœ taɗay təday. Hərwi ta
kəɗiye ndoməɗe ha bazlam iMbəlom
ma təv mekeleŋ na, a ye ka bo bay. A
ye ka bo ta kəɗiye nama Zerozelem.»

34 Yesu a dazlay mətuwe Ze-
rozelem. A gwaɗ: «Nəkurom ndo
i Zerozelem hay, nəkurom ndo i
Zerozelem hay. Nəkurom neheye ka
bəbazlum tayhandoməɗehabazlam
i Mbəlom hay ada ka kəɗum tay
ha ndo neheye Mbəlom a slərakum
naha aye tə kwar! Sik nday nakə a
seŋ məhayakum gər ka təv ga andza
mandzekwer nakə ma hayatay gər a
wawa ŋgay hay a huɗ i gwezleviyek
ŋgay aye. Ane tuk na, ka wuɗum
bay! 35 Andza niye, neŋ faya na
gwaɗakumeye: Ma dazleye anəke ka
ŋgatumeŋeye sa bay hus ahəl nakə ka
gwaɗumeye: “Mbəlom mâ pa ŋgama
ka ndo nakə faya ma deyeweye ta
məzele i BəyMaduweŋ aye!*”»

14
Yesu ambəl ha ndo pat imazəzukw

bo sa
1 Pat i mazəzukw bo na, Yesu a ye

a gay i bəy i Farisa wuray hay mata
ndayaw wu mənday. Ndo hay niye
tebiye mə ɗəma aye faya ta zəzuriye
na Yesu.

2 Ndo wuray andaya ɗəvats eye,
bo ŋgay mazlambara eye. Neŋgeye
malətse eye kame i Yesu. 3 Yesu a
dazlay a mətsike me, a tsətsah ka
ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye hay ta Farisa hay. A
gwaɗatay: «Bazlam kway mapala eye
kə vəl tsəveɗ məmbəle ha ndo pat i
mazəzukwbo tsukuɗukə vəl bəɗaw?»

4 Ane tuk na, a satay mambəɗay
faya bay.
Yesu a gəs ndo niye ɗəvats eye mə

həlay. Tsa na, a mbəl ha. A gwaɗay:
«Dowu yak amətagay.»

5 Tsa na, a gwaɗatay a ndo niye
hay: «Taɗə ndo mə walaŋ kurom,
wawa ŋgay kəgəbay sla ŋgay kə dəɗ a
bəɗiyem pat i mazəzukw bo na, ma
diye kwayaŋŋa ma zla ahaya abəra
mə ɗəma bəɗaw?»

* 13:35 Dəmes hay 118.26.
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6 Ndo niye hay ta mba faya
mambəɗay faya bay.

Məhəne ha gər
7 Yesu a ge ŋgoɗgor ka ndo neheye

tə zalatay ka wu mənday aye. A ge
fataya ŋgoɗgor na, hərwi tə lah ka
təv məndzay lele eye. Hərwi niye
a tsikatay a ndo niye hay tebiye ta
dzeke. 8 A gwaɗatay: «Taɗə ndo kə
zalaka a magurlom i məzle dahəlay
na, kâ ye kâ ndza ka təvməndzay lele
eye bay. Ka ndza ka təv məndzay lele
eye na, agəna ta zalay a ndo nakə a
ze kar aye dərmak. 9 Ada ndo nakə
a zalakum ta ndo niye, ki yaw na,
ma gwaɗakeye: “Lətse! Gəray ha təv
məndzay a ndo nakay.” Ka lətsiye, ka
diye ka təv məndze nakə duk aye na,
horoy ma gakeye. 10Ɗuh bay, taɗə ta
zalaka na, do ndza ka təv məndzay
nakə lelebay duk ma dəba aye, hərwi
ada ahəl nakə ndo nakə a zalaka ki
yaw na, ma gwaɗakeye: “Dzam ga,
dara ndza ka təv məndzay lele eye.
Andza niye, nəkar, ka təriye kame i
ndo niye mazala eye hay tebiye na,
ndo bagwar eye.” 11Hərwi ndoweye
ka səgər ha bo ŋgay na, ta təriye ha
wawa eye. Ndoweye kə həna ha gər,
a təra ha bo ŋgay wawa eye na, ta
səgəriye ha bagwar eye.»

12 Tsa na, Yesu a gwaɗay a ndo
nakə a zalay aye: «Taɗə ka vəliye
wu mənday a ndo hay na, kâ zalatay
a dzam yak, a malamar yak hay, a
gwala yak hay, a ndo i zlele hay
bay, hərwi nəteye na, ta sliye faya
məzalaka. Ta hamakeye wu mənday
nakə ka vəlatay aye. 13 Ane tuk na,
taɗə ka vəlateye wumənday i magur-
lom a ndo hay na, zalatay a ndo i
mətawak hay, a ndo videl eye hay, a
ndo matəra eye hay, ada a guluf hay.
14 Ka ge andza niye na, ka ta hutiye
məŋgwese pat nakə ndo i ŋgwalak hay
ta lətseweye abəra ma mədahaŋ aye.
Nəteye na, wu tay andaya məvəlatay
a ɗəma bay. Mata vəlatay a ɗəma na,
Mbəlom.»

Dzeke i ndomazala eye hay
Mata 22.1-10

15 Ndo niye hay tebiye tə tsəne
bazlam i Yesu niye na, ndo nəte
mə walaŋ tay a gwaɗay a Yesu:
«Məŋgwese ka ndo nakə ma ta ndiye
wuməndayma Bəy i Mbəlom aye.»

16 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Pat wuray na, ndoweye andaya a
da wu mənday haladzay. A da wu
mənday niye na, a zalatay a ndo
hay haladzay ka mənde. 17 Həlay i
mənde wu mənday a sla na, a slər
ndo i məsler ŋgay mata zalatayaw a
ndo hay. Mâ gwaɗatay tâ yaw anəke
hərwi wuməndaymaləva bo eye tsɨy.

18 «Ndo i məsler a həl bo a ye a
gwaɗatay dumara. Ane tuk na, kwa
wayamayhame. Ndomakurre eye a
gwaɗay ando iməsler: “Na slaymede
naha bay. Na səkəm guvah anəke na
zəbaweye faya təday. Pəsa ga ha, mâ
ndalaka bay.”

19 «Ndo neŋgeɗ a gwaɗay: “Na
səkəm sla hay anəke sulo sulo zləm,
na diye na ta dziye tay ha təday. Am-
boh pəsa ga ha, na slay naha bay. Mâ
ndalaka bay.”

20 «Ndo mekeleŋ eye a gwaɗay sa:
“Na zla dahəlay anəke hərwi niye na
slay nahamede naha bay.”

21 «Ndo i məsler niye a maw a
mətagay. Ayeka təv indo i gayŋgay. A
təkəray bazlam i ndo niye hay a ndo i
gay ŋgay. Ndo i gay ŋgay a tsəne andza
niye na, a ndalay haladzay. A gwaɗay
a ndo i məsler ŋgay: “Do bəse ka təv
məhay gər hay, ka tsəveɗ i walaŋ i gay
hay. Zalatayaw a ndo i mətawak hay,
a ndo videl eye hay, a guluf hay, a ndo
matəra eye hay, tâ yaw kanaŋ.”

22 «Ndo i məsler a ye a zalatayaw a
slala i ndo niye hay. Amaw a gwaɗay
a ndo i gay ŋgay: “Ndo i gay ga na
ge məsler nakə ka tsikeŋ aye, ane tuk
na, təv andaya ndo hay ta rah a ɗəma
bay.”

23 «Tsa na, ndo i gay ŋgay a gwaɗay:
“Do ka tsəveɗ neheye a ye a gəma
wawa eye hay ada ka tsəveɗ neheye
a ye ta tsakay i dzal aye. Gatay kutoŋ
tâ yaw ada gay ga mâ rah ta ndo hay
ɓirtsitse. 24 Neŋ faya na gwaɗakum
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eye: Ndo neheye tə lah məzalatay
kurre ta yaw bay aye na, ndəray kwa
nəte məwalaŋ tay ta ndzakiye ɗaf ga
bay.”»

Matəre gawla i Yesu ta deɗek eye
Mata 10.37-38, 5.13;Markus 9.50

25Ndohayhaladzay təpawaybəzay
a Yesu. Ahəl nakə faya ta diye ka
tsəveɗ aye na, Yesu a mbəɗa me ka
təv i ndo niye hay faya ta pay bəzay
aye, a gwaɗatay a nəteye niye tebiye:
26 «Ndo nakə a say matəre gawla ga
aye na, mâwuɗa bəba ŋgay,may ŋgay,
ŋgwas ŋgay, wawa ŋgay hay, mala-
mar ŋgay hasləka eye hay kwa mala-
mar ŋgay dem eye hay, mâ wuɗa tay
ha mâ ze neŋ bay, kwa məgwaɗay
a gər ŋgay neŋ eye mâ ze neŋ bay,
bəna, ma sliye faya matəre gawla
ga bay. 27 Ndoweye kə zla mayako
mazləlmbaɗa eye kə peŋ bəzay bay
na, ma sliye faya matəre gawla ga
bay.

28 «Taɗə ndo mə walaŋ kurom a
say məge gay na, ma ndziye ada ma
pasliye suloy nakə ma dziye ha ka
məge gay, ma zəbiye faya ma sleye
ɗa mandəve ha məsler ɗaw. 29Andza
niye taɗə kə dzala faya dze bay. A pa
naha mədok eye ɗekɗek tsa, ka ndəv
ha maɗəzle bay na, ndo hay ta ŋgatay
na, ta ŋgwasiye faya. 30 Ta gwaɗiye:
“Ndo nakay a dazlay a maɗəzle gay
tuk na, kə mba faya mandəv ha
məsler eye bay!”

31«Andzaniye bəy nakə sidzewŋgay
hay gwezem kuro aye na, ma diye
mata ge vəram ta bəy nakə sidzew
ŋgay hay gwezem kuro kuro sulo
aye ɗaw? Ma ta diye madazlay a
vəram na, ma ndziye ma dzaliye gər
lele təday. Ma tsətsahiye a gər ŋgay:
“Anəke na, ta sidzew ga hay gwezem
kuro na, na sliye faya məge vəram
ta bəy nakə sidzew ŋgay hay gwezem
kuro kuro sulo aye ɗaw?” 32 Taɗəma
sliye faya bay na, ma sləriye ndo hay
ka təv i bəy niye ahəl nakə neŋgeye
dəreŋ mba aye. Ma tsətsahiye naha
fayaməndze zay.»

33 Yesu a gwaɗatay sa: «Andza niye
məwalaŋ kuromdərmak, taɗə ndow-
eye kə gər ha wu ŋgay tebiye bay na,
ma sliye fayamatəre gawla ga bay.»

34 Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ
eye sa, a gwaɗatay: «Ayaw sluwal na,
wu nakə lele aye. Ane tuk na, taɗə
sluwal a vəɗ sa bay na, ta sliyematəre
ha mâ vəɗ həraɓəɓa sa na, ma kəkay?
35 Ta sliye faya məge ha məsler sa
bay. Kwa məkutse a guvah andza
bərbur bəbay na, ma giye ŋgama bay.
Ta kutsiye ha a bəra. Ndo nakə zləm
andaya fayamətsəneayena,mâ tsəne
lele!»

15
Dzeke i təɓaŋ nakə a dze aye
Mata 18.12-14

1 Pat wuray na, ndo matsekele
dzaŋgal hay ta siye i ndo i mezeleme
hay tebiye ti ye ka təv i Yesu. Nəteye
niye tebiye ti ye na, mata pay zləm
a bazlam i Yesu. 2 Farisa hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye tə ŋgatay a Yesu ta ndo niye
hay na, tə may ha mənese a Yesu, tə
gwaɗ: «Ndonakay i ŋgay a təma tay ha
ndo i mezeleme hay ada ta ndiye ka
bo wu mənday ka təv manəte eye na,
kəkay?»

3 Yesu a səratay naha ka wu nakə
faya ta tsikiye. A mbəɗatay faya ta
dzeke, a gwaɗatay:

4 «Taɗə ndəray mə walaŋ kurom
təɓaŋ ŋgay hay andaya temerre ada
a dze faya abəra nəte mə walaŋ i
təɓaŋ ŋgay niye hay na, ma gəriye ha
kuro kuro tsɨɗ gər eye tsɨɗ eye niye
hay, ma diye mapəla ahaya nəte eye
niye a dze aye ma huta ahaya təday
bəɗaw? 5 Taɗə kə huta na na, ɗərev
ŋgay ma ŋgwasiye haladzay. Ma pa
ahaya təɓaŋ ŋgay niye ka dzegwem,
6 ma zla ahaya a mətagay. Kə zla
ahaya na, ma zalateye a dzam ŋgay
hay ta ndo i məgeɗ ŋgay hay ada ma
gwaɗateye: “Dumara ŋgwasakwa ka
bo dziye hərwi təɓaŋ ga nakə a dze
aye na, na huta na.”»

7 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ndo
nəte kə gər ha mezeleme ŋgay na,
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sərum ha na, məŋgwese ma giye an-
daya ka təv i Mbəlom mə mbəlom
andza niye dərmak, a ze ndo neh-
eye kuro kuro tsɨɗ gər eye tsɨɗ ta
zəba ka bo tay andza mezeleme an-
daya fataya təbey, a satay məgəre ha
mezeleme tay bay aye.»

Dzeke i kwar i suloy nakə a dze aye
8 Yesu a gwaɗatay sa: «Kəgəbay,

ŋgwas waray nakə kwar i suloy an-
daya kuro ada a dze faya abəra nəte
na, ma piye ako ka lalam, ma faɗiye
na gay ŋgay ada ma pəliye na tə
marəzlay a gər eye lele ma hutiye na
təday. 9 Kə huta na na, ma zalat-
eye a dzam ŋgay hay ta ndo i məgeɗ
ŋgay hay. Ma gwaɗateye: “Dumara,
ŋgwasakwa ka bo dziye hərwi na huta
na kwar i suloy ga nakə a dze aye.”»

10 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha,
taɗə ndo nəte kə gər ha mezeleme
ŋgay na, məŋgwese andaya mə walaŋ
i gawla i Mbəlom hay.»

Dzeke i bəba nakə a pəsay ha
mənese awawa ŋgay aye

11Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye an-
daya na, wawa ŋgay hay sulo. 12 Pat
wurayna, bowawaeyenakəa tsətsah
ka bəba ŋgay, a gwaɗay: “Bəba ga,
zlele yak nakə ka ŋgənamay ha aza ta
malamar ga aye na, vəleŋ faya abəra
i ga anəke.” Bəba tay a tsəne andza
niye na, a ŋgənatay ha zlele ŋgay a
wawa ŋgay niye hay sulo aye.

13 «A ndza məhəne tsekweŋ na,
wawa niye bo wawa eye a həl zlele
nakə bəba ŋgay a vəlay aye, a səkəm
ha. Madəbaeyena, ahəl boayehaka
bo ta suloy niye a gəma dəreŋ eye. A
ndisl a gəma niye na, a dazlay aməge
wu nakə lelebay aye. A nas ha suloy
niye tebiye.

14 «Suloy niye a ndəv faya abəra
tebiye na, mandərzlaŋ bagwar eye a
ge ma gəma eye niye. Wawa niye
a huta wu mənday sa bay. 15 Tsa
na, a ye mata pəle məsler. A huta
məsler niye na, mə gay i ndo wu-
ray ma gəma eye niye. Ndo niye a
slər ha a pesl mata tsəkure madəras
hay. 16 Ahəl nakə neŋgeye faya ma

tsəkuriye madəras hay aye na, may
a wur faya. A say haɓe mənde wu
mənday nakə tə vəlawatay amadəras
hay aye na, ndəray kə vəlay bay.

17 «Tsa na, a dazlay mədzele ka
ɗəretsətseh ŋgay. A dzala ka məndze
ŋgay nakə mə gay i bəba ŋgay aye, a
gwaɗ: “Mə gay i bəba na, ndo iməsler
ŋgay hay faya ta ndiye wu mənday
lele ada a ze naha fataya abəra. Ada
neŋ tuk na, na mətiye tə may kanaŋ
na, kəkay! 18 Ŋgama anəke na, na
həliye bo na miye ka təv i bəba ga.
Na ye na, na gwaɗeye: Bəba ga, na
ge mənese kame i Bəba Mbəlom ada
kame yak. 19Anəke na, na sla tâ zeleŋ
wawa yak sa bay. Təra ga ha andza
ndo i məsler yak tsa.” 20 A dzala
andza niye na, a həl bo a mbəɗa gər
a gay i bəba ŋgay.
«Mazlambarmandisliye a gay i bəba

ŋgay na, bəba ŋgay a ŋgatay naha
dəreŋ. A ŋgatay naha na, a gay mə
bo haladzay. Tsa na, a hway ka
təv ŋgay. A ye naha a gəs na ka bo
təmbolok təmbolok tə məŋgwese eye
lele. 21 Yawa! Wawa niye a gwaɗay:
“Bəba ga, neŋ na, na gemənese kame
i Mbəlom ada kame yak. Neŋ na, na
sla tâ zeleŋ wawa yak sa bay.”

22 «Ane tuk na, bəba ŋgay a za-
latay a ndo i məsler ŋgay hay, a
gwaɗatay: “A niye bəse! Dum naha,
zlumaw rəkwat nakə a le haladzay
aye ada kalumay ka bo. Dum naha,
zlumaw matsəraɗ, pumay a wur i
həlay ada həlumaw tahərak, pumay a
sik. 23Gəsumaw sla niye magəla eye,
kəɗum. Ndayakwa ada ka hatsakw-
eye. 24Hərwiwawaganakayna, haɓe
na gwaɗ kə mət, anəke na, neŋgeye
andaya tə ɗəre. Haɓe kə dze, anəke
na, na huta na. Anəke na, ɗərev ga kə
ŋgwasa.” Tsa na, ta dazlay a məhetse
tuk.

25 «Ahəl nakə faya ta hatsiye aye
na, wawa ŋgay bagwar eye mə pesl
ma guvah. Həlay i madayaw ŋgay a
mətagay a sla na, a həlaw bo abəra
ma guvah. A yawmazlambar bəse tə
gay i bəba ŋgay na, a tsəne məhetse
ta gaŋgaŋ eye dəɓtsim dəɓtsim. 26Tsa
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na, a zalay a ndo nəte mə walaŋ i
ndo iməsler i bəba ŋgay hay, a tsətsah
faya a gwaɗay: “Maa ge mə gay kway
bəgom na, mey?” 27 Ndo i məsler
i bəba ŋgay niye a mbəɗay faya a
gwaɗay: “Faya ta hatsiye hərwimala-
maryakkəmawmatəveye. Adabəba
yakakəɗ slaniyemagəla eyehərwi kə
huta na wawa ŋgay, neŋgeye andaya
zayzay lele, wuray kə gay bay.”

28 «Wawa bagwar eye a tsəne andza
niye na, a ndalay haladzay. A kərah
mede a mətagay. Bəba ŋgay a yaw
ka təv ŋgay, a gay amboh. A gwaɗay:
“Dara a mətagay.” 29 Ane tuk na,
wawa ŋgay a mbəɗay faya a gwaɗay:
“Tsəne wu nakə na tsikakeye təday.
Kwa anəke bay, na gaka məsler na,
məve haladzay ada ɗaɗa na kərah ba-
zlam yak ɗaw? Ka vəleŋwawa i voʼar
ada nâ ge ha magurlom ta dzam ga
hay tey na, ka vəleŋ ɗaw? 30Ane tuk
na, anaŋ wawa yak nakay a nasaka
ha zlele ka ŋgwas hay aye na, anəke a
maw na, ka kəɗay sla sa na, kəkay?”

31 «Bəba ŋgay a mbəɗay faya a
gwaɗay: “Wawa ga, mâ ndalaka bay.
Nəkar mandza eye na, huya ka təv
ga ada zlele ga hay tebiye na, i yak
bəɗaw? 32 A ye ka bo təɗe məge
magurlom tə məŋgwese eye na, lele
ŋgway. Hərwi malamar yak nakay na
gwaɗ na, kə mət. Anəke na, neŋgeye
andaya tə ɗəre. Haɓekədze, anəkena,
na huta na!”»

16
Mbəlom ta suloy
Mata 6.24, 11.12-13, 5.31-32;

Markus 10.11-12
1Ma dəba eye na, Yesu a gwaɗatay

agawlaŋgayhay sa: «Ndoweyeandaya
zlele eye, ndo məpesle suloy ŋgay an-
daya. Ti ye naha tə gwaɗay a ndo i
zlele niye: “Ndo məpaslaka na suloy
yak na, faya ma nasakeye ha zlele
yak.”

2«Ndo i zleleniyea tsəneandzaniye
na, a zalay a ndo məpesle suloy ŋgay
niye a gwaɗay: “Na tsəne ndo hay tə
tsik kanəkarna,mey? Suloyndayna,
pesleŋ na ka ge ha na, wu waray wu

waray, hərwi nəkar na, ka sliye faya
matəre ndo i məsler ga sa bay.”

3 «Ndo məpesle suloy niye a tsik
mə gər ŋgay, a gwaɗ: “Ndo i gay ga
mahəhariye ga abəramaməsler ŋgay
ada na giye na, kəkay? Ada kwa
gədaŋgaandayaməfəte sabay tukna,
kəkay? Na gwaɗ na rəkiye na, horoy
ma geŋeye. 4Ah! Na sər na giye hərwi
ada ndo hay ta təmiye ga a gay tay
taɗə ta kal ga ha abəramaməsler na!”

5 «A ye a zalatay a ndo neheye
gwedere i ndo i gay ŋgay andaya fa-
taya aye nəte ta nəte. Ti ye naha.
Tsa na, a gwaɗay a ndo kurre eye:
“Gwedere i ndo i gay ga fakaya na,
nday?”

6 «Ndo niye a mbəɗay faya a
gwaɗay: “Dos i mal temerre.”
Ndo məpesle suloy niye a gwaɗay:
“Ɗerewel i gwedere yak anaŋ. A niye
ndza bəse, watsa a ɗəmana, dos imal
kuro kuro zləm tsa.”

7 «Tsa na, a gwaɗay a ndo neŋgeɗ:
“Ada nəkar na, gwedere i ndo i gay
ga fakaya na, nday?” Ndo niye a
mbəɗay faya a gwaɗay: “Taɓay i bəle
temerre.”
«Ndoməpesle suloy niye a gwaɗay:

“Ɗerewel i gwedere yak anaŋ. A niye
ndza bəse, watsa a ɗəma taɓay i bəle
kuro kuro tsamahkar tsa.”

8 «Ndo i gay ŋgay a ŋgatay andza
niye na, a zambaɗay a ndo məpesle
suloy ŋgay hərwi a ge məsler ta
bəbərek. Andza niye, ndo neheye
tə sər Mbəlom bay aye na, tə dzala
ka wu nakə ma ta giye bo kame
aye. Ta wuɗa bo mə walaŋ tay.
Nəteye bəbərek eye hay ta ze ha ndo i
Mbəlom hay.»

9 Yesu a səkah ha me ŋgay niye, a
gwaɗatay: «Neŋ faya na gwaɗumeye
sa: Gumŋgwalak tə zlele i məndzibəra
nakay lele. Hərwi taɗə ka ndəv
fakumaabərana, ka tahutumeye sifa
nakəma ndəviye bay aye.

10 «Ndo nakə a ge wuwawa eye hay
ta tsəveɗ eye na, ma giye wu bagwar
eye hay ta tsəveɗ eye dərmak. Ndo
nakə kwa wu wawa eye hay a ge na
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ta tsəveɗ eye bay aye na, wu bag-
war eye hay dərmak ma giye na ta
tsəveɗ eye bay. 11Ada taɗə ka mbum
faya məge məsler ta tsəveɗ eye lele
tə zlele i məndzibəra nakay bay na,
mata vəlakum zlele lele eye na, way?
12Taɗə ka sərumməgay gər awu i ndo
hay bay na,mata vəlakumwu kurom
neheye ka ləvumay gər aye na, way?

13 «Ndəray ma sliye məge məsler a
ndo i gayŋgayhay sulobay. Hərwipat
neŋgeɗ na, ma geye seweɗ a ndo i gay
ŋgay neŋgeɗ, ma wuɗiye na neŋgeɗ
lele. Kəgəbay ma gəseye me a ndo
neŋgeɗ, a ndo neŋgeɗ na, ma gəseye
me bay tebiye. Nəkurom bəbay ka
slumeye faya məge məsler a Mbəlom
ada a suloy sulo sulo bay.»

14Farisa hay tə tsəne bazlam i Yesu
neheye a tsik aye tebiye. Tə ŋgwasa ka
Yesu hərwi nəteye na, ta wuɗa suloy
haladzay.

15 Yesu a gwaɗatay a Farisa niye
hay: «Nəkurom ka təv ɗəre i ndo hay
na, ka gwaɗum nəkurom ndo lele
eye hay. Ane tuk na, Mbəlom na,
a sər ɗərev kurom hay. Hərwi wu
nakə ndo hay tə gwaɗ bagwar eye
na, ka təv ɗəre i Mbəlom na, lele bay
tebiye. 16Həlay i bazlam i Musa ma-
pala eye tə ɗerewel i ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay kə ndza hus
a həlay i Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam. Kwa abəra ahəl niye na, tə
ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye i Bəy i
Mbəlom. Həlay nakay na, kwa way
a ge gədaŋ hərwi məfələkwe a Bəy
i Mbəlom. 17 Magərmbəlom ta dala
na, ta ndəviye. Ane tuk na, kwa wu
tsekweŋ ma dziye abəra mə bazlam
gamapala eye bay.

18 «Ndoweye ka həhar na ŋgwas ŋgay
ada kə zla a ɗəma ŋgwasmekeleŋ eye
na, kə ge madama. Ada ndoweye kə
zla ŋgwasnakə zal ŋgay ahəharna aye
na, kə gemadama dərmak.»

Ndo i zlele ta Lazar
19 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye

andaya zlele eye. Neŋgeye a pawa
ka bo petekeɗ nakə a le haladzay

aye ada masəkəme ŋgay eye na, su-
loy haladzay. Neŋgeye mandza eye
pat pat ma wiya ada wu mənday
ŋgay na, lele. 20 Ndoweye andaya
dərmak məzele ŋgay Lazar. Neŋgeye
na, mətawak eye, wuray ŋgay andaya
bay. Bo ŋgay tebiye na, mbəlak eye
ɗekɗek. A yaw ka məgeɗ i ndo i zlele
niye. A hənawa mə ɗəma. 21 A say
haɓe mənde batatuk i wu mənday
nakə a kutsawa abəra ka təv mənde
wumənday i ndo i zlele niye. Ane tuk
na, kəra hay tə yawa naha ka təv ŋgay
mandekeɗembəlak ŋgay niye ɗuh.

22 «Ma dəba eye na, Lazar a mət.
Gawla i Mbəlom hay tə zla na ka təv
i Abraham. Ndo niye zlele eye a mət
dərmak. Tsa na, tə la na. 23 Ndo
niye zlele eye na, a sawa ɗəretsətseh
haladzay ma təv məndze i mədahaŋ
hay. A zəba ɗəre, a ma ha ɗəre a
gəma na, a ŋgatay naha a Abraham ta
Lazar nəteye ka təvmanəte eye dəreŋ
tə neŋgeye. 24 A zalay naha a Abra-
ham, a gwaɗay: “Bəba ga Abraham,
na gaka mə bo təbəɗew? Amboh slər
Lazar na, mâ tələka wur həlay ŋgay
a yam ada mâ təkweŋew ka ɗərneh
mageŋ zayya tey. Hərwi neŋ faya
na siye ɗəretsətseh haladzay ma ako
nakay.”

25 «Ane tuk na, Abraham a gwaɗay
naha: “Wawa ga, sər ha na, ka huta
ka məndzibəra na, haladzay. Lazar
neŋgeye na, kə sa ɗəretsətseh hal-
adzay. Anəke na, neŋgeye mandza
eye barbarra, ma ndiye i ŋgay tey.
Anəke nəkar na, ka siye ɗəretsətseh
dərmak tey. 26 Ada sa tsa na, bəɗ
zəbol eye mə walaŋ kway. Andza
niye ndo neheye a sataymede naha a
diye kuromayena, ta sliye fayamede
naha bay. Adamadayaw abəra ka təv
kurom a təvmay bəbay na, ma tasiye
bo bay.”

27«Ndo i zlele niye a gwaɗay naha a
Abraham: “Amboh, slər Lazar a gay
i bəba ga, 28malamar ga hay andaya
zlam. Mâ ye mâ gatay ɗaf na, tâ yaw
a təv i ɗəretsətseh nakay bay.”

29 «Abraham a mbəɗay faya, a
gwaɗay: “Malamar yak hay na, Musa
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ta ndoməɗe ha bazlam iMbəlom hay
andaya ta ɗatay ha. Tâ pay zləm a
bazlam tay.”

30«Ndo i zlele niye a gwaɗay aAbra-
ham: “Niye na, ma sliye ɗa bay, bəba
ga Abraham. Ane tuk na, taɗə ndəray
a maw abəra ma bəɗ, a ye ka təv tay
na, ta mbəɗiye hamede tay.”

31 «Abraham a gwaɗay: “Taɗə ta pay
zləm a Musa ta ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom hay bay na, kwa ndo mâ
lətsew abəra ma mədahaŋ, mâ ye ka
təv tay bəbay na, ta tsəniye bay.”»

17
Mezeleme
Mata 18.6-7,21-22;Markus 9.42

1 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Wu hay andaya haladzay ta
səpatiye tay ha ndo hay ka məge
mezeleme. Kutoŋ ma giye bo andza
niye. Ane tuk na, ɗəretsətseh ka gər
i ndo nakə ma səpatiye ndo hay ka
məgemezeleme aye. 2Ŋgama tâ ɓaray
maɗiz i kwar a ɗay ada tâ kal ha a huɗ
i bəlay tə bəmalə nakə ma səpatiye
nəte mə walaŋ i wawa neheye tsek-
weŋ tsekweŋ kaməgemezeleme aye.
3Anəke na, gummetsehe lele, həbum
gər kurom.
«Taɗəmalamar yak kə gakamənese

na, tsikay faya ta tsəfetsəfe aye. Ada
taɗə kə gər ha mezeleme ŋgay na,
pəsay ha mezeleme ŋgay. 4 Taɗə a
gakaməneseməwalaŋ iməhəne nəte
sik tasəla ada faya ma deyeweye ka
təv yakməgwaɗaka: “Na nasaka, am-
boh pəsa ga ha” na, pəsa ha.»

Məgəle hamədzal gər
Mata 17.20

5Ndo imaslaŋ i Yesu hay ta tsətsah,
tə gwaɗay a Yesu: «Bəy Maduweŋ,
səkahamay ha mədzal gər ka nəkar
tey.»

6 Bəy Maduweŋ a mbəɗatay faya
a gwaɗatay: «Taɗə ta deɗek mədzal
gər kurom mâ ge andaya tsekweŋ
andza wur i ɓəzaŋ na, ka slumeye
faya məgwaɗay a dərizl i gərɗaf i ku-
voray nakay: “Ŋgwaɗ abəra kanaŋ, do
ta zəv bo a bəlay” na,ma gəsakumeye
me.»

Ndo məge məsler neheye ta hutiye
magogoy bay aye

7 Yesu a gwaɗatay sa: «Way nakə
mə walaŋ kurom, ndo i məsler ŋgay
faya ma fəteye ma guvah agəna ma
tsəkureye na gənawŋgayhay, kəmaw
a mətagay na, ndo i gay ŋgay ma
gwaɗeye: “Dara bəse, nda ɗaf” ɗaw?
8Ane tukna,magwaɗeye ɗuhna: “Do
naha, deŋew ɗaf ga. Mbəɗaw ka bo
petekeɗ mekeleŋ hərwi məhəleŋew
ɗaf ga. Ahəl nakə neŋ faya na ndiye
ada na siye wu məse aye na, ma
dəba eye nəkar dərmak ka sliye faya
mənde wu mənday ada ka siye wu
məse.” Ndo i gay ŋgay ma tsikeye
andza niye bəɗaw? 9 Ka dzalum na,
ma geye sɨsœ a ndo iməsler ŋgayniye
hərwi kə gay na wu nakə a tsikay ge
aye ɗaw?

10 «Nəkurom dərmak andza niye,
taɗə ka gum məsler nakə Mbəlom a
gwaɗakum “gum” aye na, gwaɗum
ɗuh na: “Nəmay ndo məge məsler tsa
hərwi nəmay, nəmaa ge na, məsler
nakə təɗe a ye ka bo nəmaa giye.”»

Yesu ambəl tay ha ndomadəgwaɗa
eye hay kuro

11 Yesu faya ma diye a Zerozelem
na, a ye tə kokway nakə a ŋgəna ha
dala i Samari ta dala i Galile aye.
12Mazlambar ma ta ndisliye a gəma
wuray na, ndo madəgwaɗa eye hay
kuro ta hway naha a satay mədzəgər
tage Yesu. Tə lətse dəreŋ. 13Tsa na, ta
wuda ta gədaŋ, tə zalay naha a Yesu,
tə gwaɗ: «Yesu, Bəy! Nəmaâ gaka mə
bo təbəɗew!»

14Yesu a ŋgatatay, a gwaɗatay naha:
«Dum ta bəzumay ha bo a ndo neheye
təvəlawaywuaMbəlomaye.» Nəteye
faya ta diyemata bəzatay ha bo a ndo
məvəlaway wu a Mbəlom na, təmbəl
suwuɗ suwuɗ.

15 Ndo nəte mə walaŋ tay a zəba
ka bo ŋgay na, kəmbəl suwuɗ suwuɗ.
A mbəɗa gər ka təv i Yesu pəlasl. A
ye təmazambaɗay naha a Mbəlom ta
magala. 16A ye naha na, a kal ha bo
kame iYesu tadaʼar luzkadala. A gay
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sɨsœ haladzay a Yesu. Ndoweye niye
na, ndo i Samari hay.

17 Yesu a gwaɗ: «Na gwaɗ tə mbəl
na, kuro tebiye bəɗaw? Neheye tsɨɗ
eye na, nəteye məŋgay? 18Ndəray kə
dzala məwalaŋ tay madayaw məgay
naha sɨsœaMbəlombay. Ɗuhmayaw
na, bərakəzaŋ nakay ɗaw?» 19 Tsa
na, Yesu a gwaɗay a bərakəzaŋ niye:
«Lətse! Do wu yak, mədzal gər yak
nakə ka dzala ha ka neŋ aye kə mbəl
kar ha.»

Maasərpat imandəve iməndzibəra
na,Mbəlom nəte ŋgweŋ

Mata 24.23-28,37-41
20 Pat wuray na, Farisa hay ta

tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Bəy i
Mbəlomma ta deyeweye na, kəɗay?»
Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay:

«Bəy i Mbəlom ma deyeweye na,
ndo hay ta ŋgateye bay. 21 Ta
gwaɗiye: “Zəbum neŋgeye anaŋ
kanaŋ” kəgəbay “Neŋgeye atay” bay.
Hərwi sərum ha Bəy i Mbəlom na,
neŋgeyeməwalaŋ kurom.»

22 Tsa na, a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Həlay eye ma deyeweye ma
sakumeye məŋgatay a Wawa i Ndo
kwa pat eye nəte tsa, ane tuk na, ka
ŋgatumeye bay. 23 Ta gwaɗumeye:
“Zəbum atay!” Kəgəbay “Zəbum
neŋgeye anaŋ!” Ane tuk na, kâ yum
bay, kâ hwayum faya bay. 24 Pat
eye ma deyeweye neŋ Wawa i Ndo
na deyeweye na, andza mawutseɗe i
mbəlomnakə awutseɗena, dzaydzay
ŋgay eye a dəv kwa abəra mə bəzay
i mbəlom hus a məgəma aye. Na
deyeweye na, andza niye. 25 Ane
tuk na, na siye ɗəretsətseh haladzay
təday ada ndo neheye anəke aye ta
kaliye ga ha.»

26 «Wu nakə a ge bo a həlay i Nuhu
aye na, pat nakə neŋ Wawa i Ndo na
deyeweye na, ma ta giye bo andza
niye dərmak.* 27 Ahəl niye na, ndo
hay tə ndayawa wu mənday ada tə
sawawuməsay, tə zlawa dahəlay hay
ada tə vəlawa dem tay hay a zal hus a

pat nakə Nuhu a fələkwa a kwalalaŋ
i yam aye. Yam bagwar eye a rah ka
məndzibəra a dze tay ha siye i ndo
hay tebiye.

28 «Sa na, ma ta təriye andza a
həlay i Lot: Ndo hay tə ndayawa wu
mənday ada tə sawa wu məsay. Ta
səkəmawa wu hay ada ta səməkawa
ha. Ta zəvawa dərizl i gərɗaf hay ada
ta ɗəzlawa gay tay hay. 29Ane tuk na,
pat nakə Lot a lətse a yaw abəra ma
gəmaiSodomayena, akoapawabəra
mə mbəlom andza yam ada tə wuye
andaya a təmawafafafa, a dze tay ha
ndo i gəma niye hay tebiye.† 30 Pat
nakə neŋ Wawa i Ndo na deyeweye
na, ma ta təriye andza niye dərmak.

31 «Pat eye niye na, ndo nakə ka gər
i gay ada wu ŋgay hay mə gay aye na,
mâ mbəzlaw hərwi məzlaw wu mə
gay bay. Andza niye ndo nakəma gu-
vah aye na, mâ maw a mətagay bay.
32Wu nakə a ge bo ta ŋgwas i Lot aye
na, mâ mətsakum gər bay!‡ 33 Ndo
nakəkapəlamətəmehaməsəfəreŋgay
aye na, ma ta dziye ha ɗuh. Ane tuk
na, ndo nakə ma dziye ha məsəfəre
ŋgay hərwi ga aye na, ma təmiye ha
ɗuh.

34 «Sərum ha pat eye niye ta həvaɗ
na, ndo hay sulo mahəna eye ka
sləlah na, ta zliye nəte, ta gəriye ha
neŋgeɗ. 35Ŋgwas hay sulo ta ləgəriye
salamay ka ber, ta zliye nəte, ta gəriye
ha neŋgeɗ. [ 36 Hasləka hay sulo ma
guvah ta fətiye, ta zliye nəte, ta gəriye
ha neŋgeɗ.]»

37 Gawla ŋgay hay ta tsətsah faya
tə gwaɗay: «Wu niye ma ta giye
bo andza niye na, ka waray Bəy
Maduweŋ.»
Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay:

«Təv nakə wu maməta eye mə ɗəma
aye na, magoduk hay ta hayiye gər a
ɗəma.»

18
Maɗuwulay me a Mbəlom tə

marəzlay a gər
* 17:26 Madazlay iwuhay 6.5-12, 7.6-23. † 17:29 Madazlay iwuhay 19.24-25. ‡ 17:32 Madazlay
i wu hay 19.26.
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1Madəbaeye, Yesua tsikataydzeke
hərwi məɗe tay ha na, tâ ɗuwulayme
a Mbəlom huya tâ ye gər maɗuwule
me bay. 2A gwaɗatay:
«Ndo məge sariya wuray ma gəma

eye andaya. Ndoweye niye na,
madzədzere i Mbəlom mə ɗərev ŋgay
təbey, ada ndo a gay mə gər bay sa.
3Madakway i ŋgwas andayama gəma
eye niye dərmak. Madakway i ŋgwas
niye a yawa ka təv ŋgay pat pat hərwi
mâ gay na sariya ŋgay tey. A gwaɗay
a ndo məge sariya niye: “Gamay na
sariya ta ndoməne ɗəre ga anaŋ tey.”

4 «Kə ndza haladzay ndo məge
sariya a kəma məge sariya i madak-
way i ŋgwas niye bay. A dzala mə gər
ŋgay a gwaɗ: “Ayaw! Neŋ na dzala
gər kaMbəlombayadakwandoageŋ
mə gər bay, 5 ane tuk na, madakway i
ŋgwas nakay faya ma wurɗeŋeye me,
ŋgama na geye na sariya ŋgay təday
bəna, ma gəriye ha madayaw ka təv
ga bay.”»

6 Bəy Maduweŋ a gwaɗatay sa:
«Tsənum wu nakə ndo məge sariya
niye ŋgwalak eye bay a tsik aye!
7AdaMbəlomneŋgeyena,madzəniye
ndo ŋgay hay bəɗaw? Taɗə faya ta
tuway naha bo na, ma giyemahonok
madzəne tay ɗaw? 8 Sərum ha na,
ma dzəniye tay ta bəse. Ane tuk na,
azaneŋWawa iNdonadeyeweyena,
na hutiye ndo mədzal gər hay ka neŋ
ŋgway ɗaw?»

Ndo i Farisa ta ndo matsekele
dzaŋgal

9Yesua tsikataydzekemekeleŋ eye
sa. Dzeke niye na, hərwi ndo neh-
eye tə dzala tə gwaɗ nəteye ka ɗəre
i Mbəlom na, ŋgwalak eye hay ada
nəteye ta zəba ka siye i ndo hay na,
andza ndo hay bay. 10A gwaɗatay:
«Ndoweye hay andaya sulo, ti ye a

gay i məɗəslay ha gər a Mbəlommata
ɗuwulay me a Mbəlom. Ndo neŋgeɗ
na, ndo Farisa, neŋgeɗ na, ndo mat-
sekele dzaŋgal.

11 «Ti ye naha na, ndo Farisa niye
a lətse təv ŋgay wal. A gwaɗ mə
ɗərevŋgay: “A!A!Mbəlomga, na gaka

naha sɨsœ hərwi neŋ na, andza siye
i ndo hay təbey. Nəteye na, məkal
eye hay, ndo ŋgwalak eye hay bay. Tə
gawamadama. Neŋna, na gakanaha
sɨsœ hərwi neŋ andza ndo matsekele
dzaŋgal nakay təbey. 12Mə luma nəte
na, na gawa daliyam sik sulo. Wu ga
kuro na, na vəlawa nəte.”»

13 «Ndo matsekele dzaŋgal neŋgeye
na, a lətse dəreŋ. Kwa kə lətse ha
gərmazəbe ɗəreambəlombay tebiye.
Ane tuk na, a gwaɗ: “Mbəlom! Na
gaka mə bo tey hərwi neŋ na, ndo i
mezeleme.”»

14 Yesu a gwaɗatay: «Sərum ha na,
ndo matsekele dzaŋgal nakay a ye a
ŋgway a mətagay na, neŋgeye ka təv
i Mbəlom na, lele. Ane tuk na, ndo
Farisa niye neŋgeye na, andza niye
təbey. Hərwi ndo nakə a say tâ gwaɗ
neŋgeye bagwar eye na, Mbəlom ma
təriye ha wawa eye ɗuh. Ndo nakə
a təra ha bo ŋgay wawa eye kame i
ndo hay aye na, Mbəlomma təriye ha
bagwar eye ɗuh.»

Yesu a təmawawa hay
Mata 19.13-15;Markus 10.13-16

15 Ma dəba eye na, ndo hay tə həl
nahawawa tsekweŋ tsekweŋeyehay
a Yesu hərwi ada mâ pa fataya həlay
ada tâ huta ŋgama. Ane tuk na, gawla
ŋgayhay tə gatayme andoniye hay tə
həlay naha wawa hay aye.

16 Yesu a gwaɗatay a wawa hay:
«Həndzəɗumaw ka təv ga.» A
gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Gərum
tay ha wawa hay, tâ yaw ka təv ga!
Kâ həharum tay ha bay, hərwi Bəy
i Mbəlom mavəla eye na, a slala i
ndo neheye andza wawa neheye.
17Sərumha na, ndoweye ka təmaBəy
i Mbəlom andza wawa neheye bay
na, ma diye a Bəy i Mbəlom bay.»

Ndo i zlele ta Bəy iMbəlom
Mata 19.16-30;Markus 10.17-31

18 Bəy i Yahuda wuray a tsətsah ka
Yesu, a gwaɗay: «Miter lele eye, na
hutiye sifa nakə ma ndəviye bay aye
na, na giye na, kəkay?»

19 Yesu a gwaɗay: «Ka zeleŋ ndo
lele eye na kemey? Ndo lele eye na,
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Mbəlom nəte ŋgweŋ. 20Ka sər bazlam
i Mbəlom mapala eye ɗaw? Bazlam i
Mbəlommapala eye a gwaɗna: Kâ ge
madama bay, kâ kəɗ gər i ndo bay, kâ
geməkal bay, kâ rawmekandokame
i sariya bay, rəhatayha gər a bəba yak
ta may yak.*»

21 Ndo niye a mbəɗay faya a
gwaɗay: «Gər i bazlam mapala eye
neheye ka paslaw aye na, na hənay
ha gər kwamawawa.»

22 Yesu a tsəne andza niye na, a
gwaɗay: «A zəkaw fakaya abəra wu
nəte sa: Anəke na, do ta səkəm ha
zlele yak hay tebiye ada kâ ŋgənatay
suloy eye a ndo i mətawak hay. Ka ge
andza niye na, ka ta hutiye zlele mə
mbəlom. Tsa na, dara, peŋ bəzay.»

23 Ane tuk na, ndo niye a tsəne
bazlam niye na, a ndalay haladzay
hərwi zlele ŋgay na, haladzay.

24 Yesu a zəba faya na, a ndalay, a
gwaɗ: «Hərwi ndo i zlele na, mede
a Bəy i Mbəlom i ŋgay na, mada me
eye haladzay. 25 Tə bəmalə nakə ndo
i zlele ma diye a Bəy i Mbəlom aye
na, ŋgama zləgweme mâ ye ta bəɗ i
ləpəre.»

26 Ndo neheye tə tsəne bazlam i
Yesu nakə a tsik aye na, tə gwaɗ: «Ane
tuk na, kə ge andza niye na, mata sle
mətəme na, way?»

27 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ndəray ma sliye mətəme
bay. Ane tuk na, Mbəlom ma sliye
mətəme ha ndo.»

28 Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Tsəne!
Nəmay anaŋ, nəmaa gər ha gay may
hərwi məpaka bəzay na, kəkay?»

29 Yesu a gwaɗatay: «Sərum ha,
ndoweye kə gər ha gay ŋgay, ŋgwas
ŋgay, malamar ŋgay hasləka eye hay
ta malamar ŋgay dem eye hay, bəba
ŋgay ta may ŋgay, wawa ŋgay hay
hərwi Bəy i Mbəlom na, 30 anəke ahəl
kway nakay ma hutiye a ɗəma hal-
adzay ada kame na, ma hutiye sifa
nakəma ndəviye bay aye.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay
Mata 20.17-19;Markus 10.32-34

31 Yesu a zalatay a gawla ŋgay niye
hay kuro gər eye sulo aye abəra mə
walaŋ i ndo hay kətsah. Tsa na, a
gwaɗatay: «Tsənum! Anəke na, ka
tsalakweye a Zerozelem. Mə ɗəma
na, wu nakə ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay tə watsa ahəl niye ka
gər i neŋ Wawa i Ndo aye na, ma
giye bo tuk. 32 Ta vəlateye ga ha a
ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye.
Ta ŋgwasiye fagaya, ta tseɗeŋeye, ta
tufeŋeye slesleɓ a ɗəre. 33 Ta ndaɓiye
ga tamandalaɓaada takəɗiyega. Ane
tuk na, ma məhəne mamahkar eye
na, na lətseweyeabəramamədahaŋ.»

34 Ane tuk na, gawla ŋgay hay ta
tsəne wu nakə a tsik aye bay. A ge
fataya bazlam nakə Yesu a tsik aye a
sayməgweɗemeyna,maŋgaha eye. A
tsik na, ka gər i wu waray na, tə sər
bay.

Yesu ambəl ha ndowuray guluf eye
ma gəma i Zeriko

Mata 20.29-34;Markus 10.46-52
35 Mazlambar Yesu ma ndisliye

a Zeriko na, guluf wuray andaya
mandza eye ka tsakay i tsəveɗ, a
rəkawa wu ka ndo hay. 36 A tsəne
ndo hay faya ta diye ka tsəveɗ na, a
gwaɗatay: «Labara i mey?»

37Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Yesu
ndo i Nazaret ma diye tə faʼanaŋ.»

38 Guluf niye a tsəne andza niye
na, a wuda ta magala, a gwaɗ:
«Yesu, Wawa i Davit, nâ gaka mə bo
təbəɗew?»

39Ndoneheye tə lahnahakameaye
na, tə gay me a guluf niye hərwi ada
mâ bəbəl wuray bay, mâ ndza ɗikɗik.
Ɗuh a zaka ha mawude haladzay

ta magala, a gwaɗ: «Wawa i Davit, nâ
gakamə bo təbəɗew!»

40 Yesu a ndisl naha na, a lətse,
a gwaɗatay: «Dum gəsumayaw həlay
kanaŋ.» Tsana, ti ye tə gəsayawhəlay.
A ndisl naha ka təv i Yesu na, Yesu a
tsətsah faya, a gwaɗay: 41 «A saka nâ
ge hərwi yak na, mey?»

* 18:20 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12-16; Levitik 5.16-20.
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Guluf niye a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Bəy ga, a seŋ na, nâ ŋgatay a
ɗəre sa tey.»

42Tsana, Yesuagwaɗay: «Yawa lele,
mədzal gər yak nakə ka dzala ga ha
aye na, kəmbəl kar ha.»

43 Kwayaŋŋa guluf niye a ŋgatay a
ɗəre. A pay bəzay a Yesu. A zambaɗay
a Mbəlom. Ndo niye hay haladzay
aye təŋgatay awunakə a ge bo ayena,
nəteye tebiye ta zambaɗay aMbəlom.

19
Yesu ta Zase

1 Yesu a ndisl a Zeriko na, a ye ta
wuzlahgəma i Zeriko niye.

2Ahəl nakə faya ma diye na, ndow-
eye andaya tə zalay Zase, neŋgeye
andaya dərmak. Neŋgeye na, zlele
eye. Neŋgeye bagwar i ndomatsekele
dzaŋgal hay. 3A pəla tsəveɗməŋgatay
a Yesu na, way. Ane tuk na, kə
ŋgatay bay hərwi ndo hay haladzay
ada neŋgeyena, dakwel eye. 4Ahway
kame, a yenahaa tsal a gərɗaf i kuvo-
ray. A tsal a gərɗafna, hərwiməŋgatay
a Yesu nakə ma diye ta tsəveɗ niye
aye.

5Yesu a ndisl naha a bəzay i gərɗaf i
kuvorayniyena, a zla gər kambəlom,
a zəba ɗəre a gərɗaf niye. A ŋgatay
naha a Zase. Tsa na, a gwaɗay naha:
«Zase, mbəzlaw bəse. Bəgom na diye
na ta ndziye mə gay yak.»

6 Zase a tsəne andza niye na, a
mbəzlaw bəse. Tsa na, ti ye ka bo a
gay ŋgay. Ti ye naha na, a təma tay ha
təməŋgwese lele.

7Ndo hay tə ŋgatay andza niye na, a
ndalatay. Ta ŋgəlay bəzay a Yesu. Tə
gwaɗ: «Ndo nakay a ye mata ndze mə
gay i ndo i mezeleme ɗaw!»

8 Zase neŋgeye a lətse kame i Bəy
Maduweŋ a gwaɗay: «Tsəne Bəy
Maduweŋ ga! Anəke na, na ŋgəniye
ha zlele ga wuɗak, na ŋgənatay ha a
mətawak hay. Ada taɗə na zla suloy
abəra ka ndoweye ka zal na, na may
ha ŋgway a ɗəmamadzəga faɗ.»

9 Yesu a tsəne andza niye na, a
gwaɗay: «Bəgommətəmeki yawagay
yakhərwi nəkarna,wawa iAbraham

dərmak. 10Hərwi neŋWawa i Ndo na
yaw na, mapəle ndo neheye madza
eye hay adamətəme tay ha.»

Dzeke i suloy nakəndoa ŋgənatay a
ndo iməsler ŋgay hay aye

Mata 25.14-30
11 Ndo niye hay faya ta pay zləm

a bazlam ŋgay niye hay na, Yesu
a tsikatay dzeke sa. A tsik dzeke
niye na, mazlambar ma ndisliye a
Zerozelem. Ndo hay tə dzala na, tə
gwaɗ: «Mazlambar Bəy i Mbəlom ma
deyeweye tuk.» 12 Wu nakə Yesu a
tsikatay aye na, anaŋ, a gwaɗatay:
«Ndoweye andaya neŋgeye na,

gwala i bəy hay. A ye a gəma dəreŋ
eye hərwi ada tâ pa ahaya a bəy. Ta
pa na a bəy na,mamaweyema ləviye
ndo ŋgay hay. 13Ma ta həliye bo ma
diye na, a zalatay a ndo i məsler ŋgay
hay kuro. Nəteye niye kuro aye ti
ye naha. Ti ye naha na, a ŋgənatay
kwar i suloy. A vəlatay kwar i suloy
nəte nəte tay aye. Kwar i suloy niye
nəte na, suloy mə ɗəma haladzay. A
gwaɗatay: “Mbəɗum ha həlay hus a
pat nakə namaw aye.”

14 «Ane tuk na, ndoweye niye a say
bəy aye na, ndo i gəma ŋgay hay ta
wuɗa na bay. Tə slər ndo haymadəba
ŋgay hərwi tâ ye tâ gwaɗatay na: “A
samay ndo nakay mâ təra bəy may
bay.”

15 «Ada ɗuh huya ta pa na a bəy. Tə
pa na a bəy na, a maw a gəma ŋgay
tuk. A maw na, a zalatay a ndo i
məslerŋgayniyehayaŋgənataykwar
i suloy aye hərwi məsəre hamagogoy
nakə tə huta faya aye.

16 «Ndo makurre eye a ye naha, a
gwaɗay: “Ndo i gay ga, kwar i suloy
nakə ka vəleŋ aye na, na huta faya
kuro.”

17 «Bəy niye a gwaɗay: “Nəkar na,
ndo iməsler lele eyedeɗek. Anəkena,
na piye kar a bəy, ka ləviye gəmakuro
hərwi məsler nakə tsekweŋ aye ka ge
na ta tsəveɗ eye.”

18 «Ndo masulo eye a ye naha a
gwaɗay: “Ndo i gay ga, suloy niye ka
vəleŋ eye na, na huta faya zlam.”
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19«Bəya gwaɗayandoniye: “Nəkar
na, na piye kar bəy eye, ka ləviye
gəma zlam.”

20 «Ma dəba eye na, ndo neŋgeɗ a
ye naha a gwaɗay: “Ndo i gay ga,
kwar i suloy yak nakə ka vəleŋ aye
anaŋ. Na ləva faya bo lele na mbuza
na a petekeɗ, na ŋgaha na lele. 21Na
dzədzaraka haladzay, hərwi nəkar
na, ndo makula gər eye. Wu yak bay
na, ka zliye tsa, ka sləga bay na, ka
dziye tsa.”

22 «Bəy niye a mbəɗay faya a
gwaɗay: “Nəkarna, ndo iməsler nakə
ŋgwalak eye bay aye. Maa gəs kar a
sariya na, bazlam yak eye wu yak.
Ka sər ha kurre neŋ na, ndo makula
gər eye, ada kwa wu ga bay na, na
zliye, na sləga bay na, na dziye tsa
na, 23 ada ka mey, meeneŋ na, peŋ
na suloy a gay nakə tə pawa a ɗəma
suloy aye. Atay ka məmaw ga na, na
diye na həlaweye abəra mə ɗəma na,
na hutiye fayamagogoy.”

24«Tsana, a gwaɗatay andoneheye
ka təv aye niye: “A niye zlum faya
abəra kwar i suloy niye. Vəlumay
faya a ndo nakə kwar i suloy andaya
faya kuro aye.”

25 «Ndo niye hay ta mbəɗay faya tə
gwaɗay: “Bəy may, neŋgeye na, kwar
i suloy ŋgay andaya kuro segey!”

26 «Bəy niye a gwaɗatay: “Sərum
ha na, ndo nakə wu ŋgay andaya na,
ta səkahay ha sa. Ane tuk na, ndo
nakəwuŋgayandayabayayena, kwa
tsekweŋ eye nakə andaya faya aye
na, ta zliye na faya abəra. 27Ane tuk
na, ndo neheye a satay nâ təra bəy
tay bay aye na, dumnaha, gəsumatay
ahaya ada kâ kəɗum tay ha ka ɗəre ga
kanaŋ.”»

Məfələkwe i Yesu a Zerozelem
Mata 21.1-11; Markus 11.1-11;

Yuhana 12.12-19
28 Yesu a ndəv ha mətsike me

niye andza niye na, a ye a ndzatay
kame a ndo hay mede a Zerozelem.
29 Mazlambar ta husiye a gəma i
Betifadze ta Betani bəse ta mahəmba
nakə tə zalay Mahəmba i Tetəɗœz

aye na, a slər gawla ŋgay hay kame
sulo. 30 A gwaɗatay: «Dum a gəma
nakə kame kurom aye. Ka ndislum
naha na, ka ndzumeye a gər a zuŋgo
wawaeyemaɓaraeyendəraykəndza
faya ɗaɗa zuk bay. Pəlumaw ada kâ
yumeŋ ahaya kanaŋ. 31 Taɗə ndəray
ka tsətsah fakuma: “Ka pəlumeye na
zuŋgo eye a ŋgay” na, gwaɗumay: “A
say a BəyMaduweŋ.”»

32Ndo i məsler niye hay sulo aye tə
həl bo ti ye. Ti ye naha na, tə ndzay
a gər andza nakə Yesu a tsikatay aye.
33 Tsa na, ta dazlay a məpəle zuŋgo
niye. Ahəl nakə nəteye faya ta pəliye
zuŋgo niye na, ndo i zuŋgo niye a
gwaɗatay: «Ka pəlumeye na zuŋgo
eye hərwi mey?»

34Tambəɗay faya tə gwaɗay: «A say
a BəyMaduweŋ.»

35 Gawla i Yesu neheye sulo aye, ti
ye ahaya zuŋgo niye a Yesu. Ti ye
ahaya na, ta fətəl faya petekeɗ tay
hay. Tsa na, tə tsal ha faya Yesu.

36 Faya ta diye na, ndo hay ta
fətəl petekeɗ tay hay ka tsəveɗ
nakə Yesu faya ma diye tə ɗəma
aye. 37 Mazlambar faya ta ndisliye
a Zerozelem ta tsəveɗ nakə ma
mbəzlaw ta Mahəmba i Tetəɗœz aye
na, gawla ŋgay hay tebiye ta dazlay a
mazambaɗay a Mbəlom tə məŋgwese
eye lele ada tə mawude ta magala
ŋgəlakaka hərwi masuwayaŋ nakə tə
ŋgatay Yesu a ge aye.

38 Tə gwaɗawa: «Mbəlom mâ pa
ŋgama ka Bəy nakə fayamadeyeweye
təməzele i BəyMaduweŋ aye!*»
«Zayməmbəlom, adazambaɗakway

a Mbəlom, neŋgeye nakə mə mbəlom
aye!»

39 Mə walaŋ i ndo niye hay hal-
adzay aye na, Farisa hay andaya. Tə
gwaɗay a Yesu: «Miter, gwaɗatay a
gawla yak hay tâ gər ha mabəbəle
wuray.»

40 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Sərum ha na, kwa nəteye
ta ndza ɗikɗik bəbay na, kwar hay ta
wudiye!»

* 19:38 Dəmes hay 118.26.
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Yesuatuwaɗəretsətseh iZerozelem
41 Ahəl nakə Yesu a ndisl neŋgeye

bəse tə wuzlahgəma i Zerozelem aye
na, a ŋgatay na, a tuwa. 42 A gwaɗ:
«A nəkar Zerozelem, taɗə bəgom ka
sər wu nakə ma sliye faya məvəlaka
zay aye na, haɓe ka təmiye abəra mə
ɗəretsətseh. Ane tuk na, anəke na,
maŋgaha eye faka abəra, ka sliye faya
məŋgatay bay! 43Pat i ɗəretsətseh hay
ta deyeweye fakaya. Ndo məne ɗəre
yak hay ta deyeweye tə wu həlay tay
ta lawariye kar tuwzik, ta dərəzliye
kar. Ta ŋgəɗətsiye kar kwa tə waray
tə waray. 44 Ta bəbazliye kurom ta
ndo yak hay tebiye. Kwa kwar ka gər
i kwar ta gəriye ha bay, ta mbəzliye
ha tebiyehelehele. Hərwimeyandza
niye na? Hərwi nəkar na, pat nakə
Mbəlom ma yaw mata dzəne kar aye
na, ka sər ha bay!»

Yesu a tsikatay bazlam i Mbəlom a
ndo hay

Mata 21.12-17; Markus 11.15-19;
Yuhana 2.13-22

45 Yesu a ndisl a Zerozelem na, a
ye a dalamətagay i gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. A ye naha na, a
dazlay mahəhere ndo məge tsakala
hay abəra ma dalamətagay i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom niye. A
gwaɗatay: 46«Mawatsa eyeməƊerewel
i Mbəlom na: “Gay gama ta təriye na,
gay i maɗuwule me.†” Ane tuk na,
nəkurom ka tərum ha lar i məkal hay
na, kəkay?‡»

47 Yesu a tsikawatay bazlam i
Mbəlom a ndo hay pat pat mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. Bagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye hay
ada ta madugula hay, ta pəla tsəveɗ
ka məkəɗe na Yesu. 48 Ane tuk na,
ta gəsiye na ma kəkay na, tə sər bay.
Ta huta faya tsəveɗ məgəse na bay.
Hərwi ndo hay tebiye faya ta pay
zləm a wu nakə faya ma tətikateye
na, təmetsehe eye lele.

20
Gədaŋ i Yesu
Mata 21.23-27;Markus 11.27-33

1 Pat wuray na, Yesu faya ma
tətikateye a ndo hay ada faya ma
ɗateye ha Labara Ŋgwalak eye ma
dalamətagay i gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. Ahəl nakə faya ma
tətikateye na, bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndomədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye hay ada tamadugula hay
ti ye ka təv i Yesu. 2 Ti ye naha ta
tsətsah faya tə gwaɗay: «Ka ge wu
neheye na, ta gədaŋ waray? Maa
vəlaka gədaŋ aye na,way, tsikamay?»

3Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Neŋ dərmak na tsətsahiye fakuma:
4Maa slərawYuhanamadzəhuɓe ndo
a yam na, way? Maa sləraw na,
Mbəlom tsukuɗu ndo hay ɗaw?»

5 Ane tuk na, tə tsik mə walaŋ tay
tə gwaɗ: «Ka mbəɗakweye faya na,
kəkay? Taɗə ka gwaɗakwa, maa slər
ha Mbəlom, Yesu ma gwaɗakweye:
“Ka dzalum ha ka wu nakə Yuhana a
tsik aye bay na, kemey?” 6 Ada taɗə
ka gwaɗakwamaa slərawYuhanana,
ndo hay, ndo hay tebiye ta kaliye
kway tə kwar, ta kəɗiye kway. Hərwi
tə sər ha ta deɗek Yuhana na, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom.»

7 Ta mbəɗay faya a Yesu, tə
gwaɗay: «Maa sləra ahaya Yuhana
ndo madzəhuɓe ndo a yam way na,
nəmaa sər bay.»

8 Yesu a gwaɗatay: «Neŋ bəbay na
ge wu neheye ta gədaŋ i way na, na
tsikakumeye bay.»

Dzeke i ndo wuray a zəv dərizl i
gərɗaf a guvah ŋgay

Mata 21.33-46;Markus 12.1-12
9 Ma dəba eye na, Yesu a tsikatay

me a ndo hay ta dzeke, a gwaɗatay:
«Ndoweye andaya a ɗəs guvah. A zəv
a ɗəma gərɗaf hay haladzay. Dərizl i
gərɗaf niye hay na, tə wa hohway. A
ndəv hamazəve na, a həl ndo iməfəte
hay ada tâ fətay na. Bo ŋgay aye a

† 19:46 Ezay 56.7. ‡ 19:46 Zeremi 7.11.
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ye a tsekene. A ye na, ma ndzaweye
haladzay.

10«Həlay imaŋgəle hohway i gərɗaf
niye hay kə sla. A slər ndo nəte mə
walaŋ i ndo i məsler ŋgay hay hərwi
ada tâ vəlayaw faya abəra i ŋgay. Ndo
i məsler ŋgay a həl bo a ye. A ye naha
na, ndo neheye faya ta tsəpiye guvah
aye, tə gəs na. Tə ndaɓa na ada ta
həhar na həlay kəriye.

11 «Ndo i guvah a ŋgatay andza niye
na, a slər ndo neŋgeɗ sa. Ndo niye a
həl bo a ye. A ye naha na, tə gəs na
ada tə ndaɓa na dərmak. Tə tsaɗay
pəleslesle, ta həhar na. Ta vəlay wu-
ray kwa tsekweŋ bay. 12Ndo i guvah
a slər ndo mamahkar eye sa. Ndo
niye a ye na, tə gay mbəlak. Tsa na,
tə kala ahaya abərama guvah niye.

13 «Ndo i guvah niye a gwaɗ: “Na
giye anəke na, kəkay? Na sləriye
wawa ga nakay nəte na wuɗa na ha-
ladzay aye təday. Agəla neŋgeye na, ta
rəhay ha gər, ta geye wuray bay.”

14«Ane tukna, təŋgatayawawaniye
na, tə tsikməwalaŋ tay tə gwaɗ: “Aya!
Anaŋmagedze ŋgaynakəma ta ndiye
na guvah ŋgay aye, ki yaw! Kəɗakwa
na, ada guvahnakaymamətsakweye
a nəkway!” 15Tsa na, ti ye faya, tə gəs
na. Tə kəɗ na. Tə kal ha mədahaŋ eye
abərama guvah niye.»
Tsa na, Yesu a tsətsah fataya a

gwaɗatay: «Ndo i guvah ma giye tay
ha anəke na, kəkay? 16 Ndo i guvah
niye ma deyeweye ma gəsiye tay ha
ndo niye hay, ma kəɗiye tay ha. Kə
kəɗ tay ha na, ma həliye a ɗəma ndo
mekeleŋ eye hay.»
Ndo hay tə tsəne wu niye hay a tsik

aye na, tə gwaɗ: «Wu niye andza niye
na, ma giye bo bay.»

17Ane tuk na, Yesu a zəba fataya a
gwaɗatay: «Dzeke nakay mə Ɗerewel
i Mbəlom aye a say məgweɗe na,
kəkay?
“Kwar nakə ndo maɗəzle gay hay tə

kal ha aye na,
matəra kwar lele eye a ze siye i
kwar hay na, neŋgeye ɗuh.*”

18 «Kwa way kə dəɗ ka kwar niye
na, ma toliye. Ada kwar niye kə dəɗ
kandoweyena,ma ləgəriye na kərɗik
kərɗik andzamereɓek.»

19 Ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye hay ta bagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye hay ta pəla tsəveɗ
kwayaŋŋa ka məgəse na Yesu hərwi
tə sər ha Yesu a tsik dzeke niye na, ka
nəteye. Ane tuk a, ta dzədzaratay a
ndo hay.

Məvəle dzaŋgal a bəy i Roma
Mata 22.15-22;Markus 12.13-17

20 Ma dəba eye na, ta dazlay a
matsəpe na Yesu. Tə slər ndo ka təv
ŋgay. Ndo niye hay tə slər tay ha aye
na, tə ge ha gər tay andza nəteye ndo
lele eyehaykame iMbəlom. Ndoniye
hay na, a satay mapəle mənese abəra
ka Yesu mə bazlam ŋgay neheye ma
tsikiye aye. Taɗə ta huta faya abəra
mənese na, ta sliye faya məvəlay a
həlay a ndo məvəle dala tuk. Hərwi
bəy i Romana, neŋgeye gədaŋ eye ada
maa ləva dala i Roma na, neŋgeye.

21Ndo neheye tə slər tay ha aye na,
ti ye ka təv i Yesu. Ti ye naha ta
tsətsah faya andza nakay, tə gwaɗay:
«Miter, nəmaa sər ha nəkar ka tsik na,
deɗek. Ka ŋgəna tay ha ka bo bəra
ndo hay təbey. Ka gwaɗ ada faya ka
tətikateye a ndo hay na, wu neheye
deɗek aye. 22 Ane tuk na, a samay
matsətsehe fakaya, bazlamkwayma-
pala eye kə vəl tsəveɗməvəle dzaŋgal
a bəy i Roma tsukuɗu kə vəl tsəveɗ
məvəle bay ɗaw?»

23Ane tuk na, Yesu a sər ha, a satay
məhəle faya abəra suwat. Tsa na, a
gwaɗatay: 24 «Ehey bəzumeŋ ahaya
kwar i suloy təday.» Tabəzayhakwar
i suloy niye. A gwaɗatay: «Mandzəkit
bo nakay ta məzele nakay faya na, i
way?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «I bəy i

Roma.»
25 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Aya!

Wu i bəy i Roma na, vəlumay ha a
bəy i Roma ŋgway. Wu i Mbəlom na,
vəlumay ha aMbəlom ŋgway.»

* 20:17 Dəmes hay 118.22.
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26 Ka gər i bazlam niye Yesu a
tsikatay kame i ndo hay tebiye na, ta
huta faya abəra mənese bay tebiye.
Ɗuh bazlam ŋgay nakə a tsikatay aye
na, a gatay hərɓaɓəkka, a dərəzlatay
ka bazlam.

Tə tsik ka gər i mələtsew abəra ma
mədahaŋ

Mata 22.23-33;Markus 12.18-27
27Madəbaeyena, siye i Sadukehay

ti ye ka təv i Yesu. Saduke hay na, ndo
neheye tə gwaɗ: «Kamət na,mələtsew
abəra ma mədahaŋ andaya sa bay»
aye. 28 Ti ye naha, ta tsətsah ka Yesu,
tə gwaɗay: «Miter, bazlam nakəMusa
a watsamay a bazlam i Mbəlom ma-
pala eye na, anaŋ. A gwaɗ: “Taɗə
ndo a mət a gər ha ŋgwas ŋgay ta wa
zuk bay na, mata zle na madakway i
ŋgwas niye na, malamar i ndo niye a
mət aye†” bəɗaw? Ma zliye na, hərwi
ada hulfe i ndo niye amət ayemâ dze
bay. 29 Yaw! Andaya ahəl niye ndo
tamalamarŋgayhay tasəla. Malamar
tay makurre eye a zla dahəlay. A zla
dahəlay na, a mət. A mət na, ta wa
ta dahəlay ŋgay niye a zla aye bay.
30 Məmbager ŋgay a zla na madak-
way i ŋgwas niye. A zla na, a mət.
31Malamar tay mamahkar eye a zla.
A zla na, a mət. Siye hay tebiye tə ge
andza niye dərmak. Nəteye neheye
tasəla aye tə zla ŋgwas niye na, təmət
tebiye. Ndəray kwa nəte mə walaŋ
tay ta wa ta ŋgwas niye bay. 32 Ka
mandəve ŋgay eye na, ŋgwas niye a
mət dərmak. 33Patnakəazamədahaŋ
hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ
aye na, ŋgwas niye ma mətseye na, a
way? Hərwi nəteye niye tasəla eye ta
zla na ka ŋgwas!»

34 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Hasləka ta ŋgwas neheye
kaməndzibəra nakay anaŋ aye na, ta
zliye bo. 35 Ane tuk na, ndo neheye
Mbəlom a pala tay ha, nəteye ta
ndziye ka məndzibəra nakə weɗeye
na, ta lətseweye abəra ma mədahaŋ
na, ta zliye bo nakay na, zal kəgəbay,

ŋgwas na, ta zliye bo sa bay. 36Nəteye
na, ta mətiye sa bay. Ta ndziye na,
andza gawla i Mbəlom hay. Nəteye
wawa i Mbəlom hay, hərwi ta lətsew
abəramamədahaŋ aməsəfəre.

37 «Mələtsew abəra ma mədahaŋ
na, ka sərakwa ha mədahaŋ hay ta
lətseweye abərama bəɗ na, hərwi ba-
zlam iMusa nakə a tsik ahəl niye aye.
A ɗa ha na, bazlam nakə Mbəlom a
tsikayawmə gay i dak niye dzaydzay
andza faya ma təmiye na aye. A
zalay a Bəy Maduweŋ na, “Mbəlom
i Abraham, Mbəlom i Izak, Mbəlom
i Zakob.‡” 38 A tsik andza niye na,
hərwi Mbəlom na, neŋgeye Mbəlom i
mədahaŋ hay bay, neŋgeye Mbəlom
i ndo neheye ta ndziye huya ta sifa
aye. Ta ndziye ma sifa na, hərwi
Mbəlom.»

39 Siye i ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye tə tsəne andza
niye na, tə gwaɗ: «Miter, bazlam yak
niye ka tsik aye na, təɗe.» 40Tə tsikay
andza niye na, hərwi horoy a gatay
matsətsehe faya wu hay.

Yesu a yaw na, ma gwala i way?
Mata 22.41-46;Markus 12.35-37

41 Yesu a gwaɗatay: «Ndo hay tə
gwaɗ ka Kəriste na, neŋgeye Wawa i
Davit na, kəkay? 42 Ɗuh Davit tə gər
ŋgay a gwaɗma ɗerewel i Dəmes hay
na:
“Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗay a

BəyMaduweŋ ga na:
Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

43 hus a pat nakə na piye tay ha
ndo məne ɗəre yak hay a huɗ i
sik yak aye.§”

44 «Ane tuk na, Davit na, kə zalay a
Kəriste “Bəy Maduweŋ” tuk na, ada
ndo hay ta gwaɗiye wawa ŋgay na,
ma kəkay?»

Sariya ka gər i ndomədzaŋgawa
bazlam iMbəlommapala eye hay

Mata 23.1-36;Markus 12.38-40
45 Ahəl nakə ndo hay faya ta pay

zləm a bazlam ŋgay nakə faya ma
tsikateyena, Yesuagwaɗatayagawla

† 20:28 Bazlam mapala eye masulo eye 25.5-6. ‡ 20:37 Madayaw abəra ma Ezipt 3.6. § 20:43
Dəmes hay 110.1.
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ŋgay hay: 46«Həbum gər kurom abəra
kandomədzaŋgawabazlam iMbəlom
mapala eye hay. Nəteye i tay ta wuɗa
mahəhele na, ta rəkwat eye. Ka təv
məhay gər na, ta wuɗa ndo hay tâ
tsikatay me ta məɗəslatay ha gər. Mə
gay i maɗuwule me na, ta pəlawa i
tay na, təv məndze nakə kame i ndo
hay aye, ndo hay ta ŋgatateye lele. Mə
magurlom, ta wuɗa na, təv məndze
ŋgwalak eye. 47Wu nakə tə vəlawatay
a madakway i gwas hay aye na, tə
ndayawa na. Tə ɗuwulaway me a
Mbəlom na, vəɗvəɗ a ndəv bəse bay
hərwi ada ndo hay tâ gwaɗ fataya
nəteye ndo ŋgwalak eye hay. Slala
i ndo neheye andza nakay aye na,
Mbəlomma giye fataya sariya na,ma
ziye i ndo siye hay.»

21
Məvəlay wu a Mbəlom tə ɗərev nəte

eye
Mata 12.41-44

1 Ma dəba eye, Yesu a zəba ka bo
bəra ɗəre na, a ŋgatay a ndo i zlele hay
ta piye suloy awuməpe suloymə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom. 2 Yesu
a ŋgatay a madakway i ŋgwas wuray
mətawak eye, a ye naha a pa a ɗəma
koɓo sulo dərmak.

3 Yesu a gwaɗatay: «Sərum ha
madakway i ŋgwas nakay na, kə vəl
dala haladzay a ze i ndo hay tebiye.
4 Hərwi ndo mekeleŋ eye hay tə vəl
na, abəra ka siye. A gatay mə gər
sa bay. Ane tuk na, madakway i
ŋgwasnakaymətawak eyena, a vəl ha
tebiye, siye andaya sa bay.»

Yesu a ɗa ha ta mbəzliye gay i
məɗəslay ha gər aMbəlom

Mata 24.1-2; Markus 13.1-2
5Ndomekeleŋeyehay tə tsikkagay

i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Tə gwaɗ:
«Gay nakay na, a le. Kwar neheye ta
ɗəzl ha aye na, tə le. Ada wu neheye
tə vəlay aMbəlom aye, tə le.»
Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: 6 «Wu

nakə faya ka zəbumeye faya aye na,
pat mekeleŋ eye na, ka ŋgatumeye a
kwar kwanəte ka gər i kwar ŋgeɗbay.
Tambəzliye ha hele hele.»

Ŋgoɗgor i mandəve i məndzibəra
Mata 24.3-14;Markus 13.3-13

7 Ndo niye hay ka təv eye niye ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «Miter,wune-
heye ka tsik aye ta giye bo na, kəɗay?
Ŋgoɗgor waray nakə nəmaa səriye ha
na, wu neheye tebiye ta ndisleweye
aye?»

8Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Gum metsehe lele! Ndəray mâ səpat
kurom bay. Hərwi ndo hay haladzay
ta deyeweye ta məzele ga. Kwa way
ma gwaɗiye: “Neŋ na, Kəriste, həlay
eye kə ndislew!” Ane tuk na, kâ
pumatay bəzay bay. 9 Ka tsənum
ndo hay faya ta giye vəram ta ndo
neheye ta niye ɗəre a bo aye na, kâ
dzədzarum bay. Wu neheye na, ku-
toŋ ta ndisleweye təday. Ane tuk na,
niye na, mandəve i məndzibəra zuk
bay.»

10 Yesu a gwaɗatay sa: «Slala ŋgeɗ
ta giye vəram ta slala neŋgeɗ, bəy
ta bəy ta giye vəram. 11 Dala ma
ɓəliye, ada mandərzlaŋ ma giye,
ɗəvats i magədama haladzay ma
gateye a ndo hay ma gəma hay wal
wal. Wu neheye a ge masuwayaŋ
eye tə wu mekeleŋ eye hay wal wal
ma dzədzariye tay ha ndo hay, ta ta
deyeweyeməmbəlom.

12 «Ane tuk na, wu niye hay
ta deyeweye na, ta gakumeye
ɗəretsətseh. Ta gəsiye kurom a
gay i maɗuwule me, ta gakumeye
sariya ada ta dərəzliye fakuma a
gay i daŋgay. Ta gəsiye kurom, ta
diye kurom ha kame i bəy hay ada
kame i ndo mələve dala hay hərwi
ga. 13 Niye na, həlay eye i kurom
məhəle mbal i gər ga tuk. 14 Pat eye
kə ndislew na, gəsum ɗərev lele. Kâ
dzədzarum mə ɗərev kurom anəke
na: “Mata mbəɗe famaya abəra me
way?” na, kâ dzalum bay. 15 Neŋ
eye na ɗakumeye ha bazlam nakə ka
tsikumeye adandarawnakəkwando
məne ɗəre kurom hay ta sliye faya
mədəɗe kurom ha ta sariya bay aye.

16 «Kwa bəba kurom hay ta may
kurom hay ta giye fakuma ɗaf. Mala-
mar kurom hay, wurbəba kurom hay
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ta dzam kurom hay ta giye fakuma
ɗaf. Ta gəsiye kurom ada ta gakum-
eye sariya i mədahaŋ a siye hay hal-
adzay mə walaŋ kurom. 17 Ndo hay
tebiye ta nakumeye ɗəre hərwi ga.
18Ane tuk na, sərum ha na, məkwets
i gər kurom kwa nəte ma dziye bay.
19Gum gədaŋ lele. Ka ta mbəlumeye
ha məsəfəre kurom hay na, andza
niye.»

Tambəzliye ha Zerozelem
Mata 24.15-21;Markus 13.14-19

20 «Taɗə ka ŋgatumay a vəram kə
lətsew, ta lawara Zerozelem na,
sərum ha mazlambar ta mbəzliye ha
bəse tuk. 21 Ndo neheye ka dala i
Yahuda aye, ta ŋgatay awuniye na, tâ
hway a mahəmba hay. Ndo neheye
nəteye ma wuzlah gay i Zerozelem
aye na, tâ hwayaw abəra mə ɗəma
dəreŋ ada ndo neheye mə gəma aye
na, tâ hway a wuzlah gay bay.

22 «Hərwi pat eye niye na, pat nakə
Mbəlom ma giye sariya ŋgay aye tuk.
Niyena, andzanakəndo imaslaŋhay
tə tsik faya mə Ɗerewel i Mbəlom ma
ta giye bo aye. 23 Pat eye niye na,
ɗəretsətsehwenewene eye na, ka gər
i ŋgwas neheye tə bo sulo aye ada ka
ŋgwas neheye faya ta vəlateye wah
a wawa tay hay aye! Ayaw! Ndo
i gəma neheye ta ta siye ɗəretsətseh
haladzay hərwiMbəlomma ta gateye
ɗəretsətseh. 24 Ndo niye hay tə sər
Mbəlombayaye siyehay ta kəɗiye tay
ha ta maslalam. Siye hay ta gəsiye
tay ha beke eye hay, ta diye tay ha
a gəma hay wal wal. Ndo neheye tə
sər Mbəlom bay aye ta deyeweye, ta
mbəzliye ha Zerozelem hele hele. Ta
ndziyemə ɗəmana, hus ahəl tay nakə
ka ndəv aye.»

Madayaw iWawa i Ndo
Mata 24.29-31;Markus 13.24-27

25Yesu a gwaɗatay sa: «Pat eye niye
wu niye hay ta dazlay na, ka pat, ka
kiye, ka wurzla hay, wu məge ma-
suwayaŋwal wal ta bəziye ha bo. Ma
ta giye na, andza mətasl nakə a vəzl
haladzay vəvəva a ɓəl ha dəlov i yam
wekit wekit aye. Ndo i məndzibəra

hay tebiye ta dzədzariye,ma vəlateye
mədzal gər. 26 Ndo hay haladzay ta
ta mətiye tə zluwer i wu niye hay.
Andza niye wu neheye gədaŋ eye ka
magərmbəlom aye ta ɓəliye haladzay.

27 «Ma dəba eye na, ndo hay ta
ŋgeteŋeye a neŋ Wawa i Ndo na
deyeweye ma pazlay ta gədaŋ ada
ta məzlaɓ eye haladzay. 28 Aza ka
ŋgatumay a wu niye hay ta dazlay
məndislew na, ləvum bo lele ada
zlum gər kurom ka mbəlom, hərwi
Mbəlomma ta təmiye kurom ha bəse
tuk.»

Dzeke i gurov
Mata 24.32-35;Markus 13.28-31

29 Yesu a tsikatay dzeke sa, a
gwaɗatay: «Zəbum ka gurov ada ka
dərizl i gərɗaf hay tebiye kwa! 30 Ka
ŋgatumatay ta gəgar ha ka bo abəra
slambah hay ada ta dazlay a maɗuɗe
na, ka sərum ha gwaduvay kə ge,
mazlambar yam ma piye bəɗaw!
31 Andza niye ka ŋgatumay a wu
neheye ta ndislew na, sərum ha Bəy i
Mbəlom neŋgeye bəse tə nəkurom.

32 «Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, wu nakay tebiye ma
giye bo na, ndo neheye anəke aye ta
mət zuk bay. 33Magərmbəlom ta dala
ta dziye, bazlamga na, ɗaɗamadziye
bay.»

Gumaymetsehe a bo kurom
34 «Gumay metsehe a bo kurom.

Kâ gərumay ha ɗərev kurom a wu
məse bay, kâ kwayum bay ada kâ
vəlumay ha mədzal gər kurom a wu
i məndzibəra bay. Ka gumeye met-
sehe a bo kuromna, hərwi ada sariya
i Mbəlom mâ ndzakum a gər həf
bay. 35 Hərwi pat eye ma deyeweye
na, ndo hay tebiye ka məndzibəra ta
səriye ka bo bay. Ma mbəzliye tay
ha təɓəts andza ɓalay nakə a mbəzl
wu aye. 36 Ndzum tsezlezleŋŋe,
ɗuwulumay me a Mbəlom pat pat.
Ka gum andza niye na, ka hutumeye
gədaŋ ka məsəmay naha a wu neh-
eye tebiye ta ndzakumeye a gər aye.
Andzaniyekambumeye fayamələtse
ka təv ga, neŋWawa i Ndo.»
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37 Ta həpat na, Yesu a tətikawa tay
ha ndo hay ma dalamətagay i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom, ta huwa
na, a yawa mata həne ma tsaholok
nakə tə zalayMahəmba i Tetəɗœz aye.
38Pərik imekedœna, ndohay ti yawa
a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
mata pay zləmamatətike i Yesu.

22
Yudas a ge ɗaf ka Yesu
Mata 26.1-5,14-16; Markus 14.1-

2,10-11; Yuhana 11.45-53
1 Magurlom nakə tə zalay magur-

lom i Pak aye na, mazlambar ta hat-
siye. Ahəl i magurlom tay niye na,
tə ndayawa wu mənday tay nakə tə
zalay «peŋ» aye na, gəɗe faya bay.
2 A həlay i magurlom eye niye na,
bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta ndo neheye tə
dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala
eye aye ta pəla tsəveɗ ka məkəɗe na
Yesu. Ane tuk na, ta dzədzar ta ndo
hay.

3 Fakalaw a fələkway a bo a Yudas
nakə tə zalay Iskariyot aye. Neŋgeye
na, nəte məwalaŋ i gawla i Yesu niye
hay kuro gər eye sulo, aye. 4 Yudas
a həl bo a ye ka təv i bagwar hay i
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ada ka təv i bagwar i sidzew ne-
heye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom aye. A ye na, hərwi
mapəle tsəveɗ ka məge ɗaf ka Yesu.
5 A yatay a gər a ndo niye hay hal-
adzay, tə gwaɗay: «Nəmaa vəlakeye
dala.» 6 Yudas a tsəne andza niye
na, a təma bazlam tay niye. Tsa na,
a maw abəra ka təv tay, a ye a pəla
wewer ada həlay nakə lele eye hərwi
məge ɗaf ka Yesu ndo hay ta səriye
faya bay aye.

Yesu ta gawla ŋgay hay, tə ge
magurlom i Pak

Mata 26.17-25; Markus 14.12-21;
Yuhana 13.21-30

7 Yaw! Ahəl nakə tə ndayawa wu
mənday nakə gəɗe faya bay aye na,
pat i məkəɗe təɓaŋ hərwi məde wu
mənday i Pak aye kə husaw tuk.
8 Yesu a slər Piyer ta Yuhana, a

gwaɗatay: «Dum ta dumakway wu
mənday i magurlom i Pak nakə ka
ndayakweye.»

9Piyer ta Yuhana ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «A saka nəmaâ daka ɗaf na,
ka waray?»

10 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Tsənum lele! Taɗə
faya ka deyumeye, ka ndislum a
wuzlahgəma na, ka ndzumeye a gər
a ndo faya ma zliye yam ta gəzla
aye. Pumay bəzay hus a gay nakə
ma fələkwiye a ɗəma aye, 11 ada
gwaɗumay a ndo i gay niye: “Miter a
tsətsah fakaya, a gwaɗaka: Gay nakə
nəmaandiyewumənday imagurlom
iPak tagawlagahayayena,məŋgay?”
12 Ka tsətsahum andza niye na, ma
ɗakumeye faya ka gay nakə ka gər i
gay neŋgeɗ aye. Huɗ i gay niye na,
bagwar eye. Wu hay maləva bo eye
mə ɗəma. Ka dumeye wu mənday i
magurlom i Pak na, mə ɗəma.»

13Gawla i Yesu niye hay sulo eye tə
həl bo ti ye. Ti ye naha na, tə ndzay
a gər andza nakə Yesu a tsikatay aye.
Tsa na, tə da wu mənday i Pak mə
ɗəma.

Wumənday i BəyMaduweŋ
Mata 26.26-30;Markus 14.22-26; 1

Koriŋte hay 11.23-25
14 Həlay i mənde wu mənday niye

a sla na, Yesu ta ndo i maslaŋ ŋgay
hay ti ye naha, tə ndza hərwi mənde
wu mənday. 15 A gwaɗatay: «Na ta
giye ɗəretsətseh na, a seŋ haladzay
mənde wu mənday i magurlom i Pak
nakay tage nəkurom təday. 16 Ayaw!
Neŋ faya na tsikakumeye, ɗaɗa na ta
ndiye wu mənday nakay sa bay hus
a pat nakə deɗek ŋgay eye ma giye bo
ma Bəy i Mbəlom aye.»

17 Ma dəba eye na, a zla gəvet, a
rah ha ta wu məsay. A gay naha sɨsœ
a Mbəlom. Tsa na, a gwaɗ: «Zlum
gəvet nakay ada kâ sum wu məsay
nakay mə ɗəma aye. 18 Neŋ faya
na tsikakumeye, na ta siye wu məse
nakay sa bay ka madazlay anəke hus
a pat nakə Bəy i Mbəlom ma deyew-
eye aye.»
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19 Tsa na, a zla peŋ, a gay naha
sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba eye na, a
ŋgəna ha peŋ niye, a vəlatay a gawla
ŋgay hay, a gwaɗatay: «Nakay na, bo
ga, mavəla eye hərwi kurom. Gum
ha andza nakay huya hərwi ada kâ
dzalum ha ka neŋ.»

20 Ma dəba i mənde wu mənday
niye na, a zla gəvet, a gwaɗatay:
«Wuməse nakay na, bambaz ga nakə
Mbəlom ma ɓariye dzam ta ndo
hay aye. Ta mbəɗiye ha na, hərwi
kurom. 21 Ane tuk na, zəbum ndo
nakəma giye fagaya ɗaf aye na, faya
ka ndayakweye wu mənday dziye.
22Neŋ Wawa i Ndo na mətiye andza
nakəƊerewel iMbəloma tsik aye. Ane
tuk na, ɗəretsətseh ka gər i ndo nakə
ma giye fagaya ɗaf aye.»

23 Gawla ŋgay hay tə tsəne andza
niye na, ta dazlay a matsətsehe ka
bo mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Way nakə
mata ge andza niye mə walaŋ kway
na, way?»

Bagwar eye na, way?
24Madəba eye na, gawla i Yesu hay

ta dazlay məkəɗe wuway mə walaŋ
tay haladzay, tə gwaɗ: «Way nakə mə
walaŋ kway nakay neŋgeye bagwar
eye na, way?»

25 Yesu a gwaɗatay: «Bəy bagwar
eye i gəma hay faya ta ləviye bəy hay.
Ndo neheye gədaŋ tay andaya aye
na, a satay dzam ta ndo hay. 26 Ane
tuk na, nəkurom na, kâ gum andza
nəteye təbey! Ɗuh na, ndo nakə bag-
war eye na, mâ təra andza wawa eye
tsekweŋ ada ndo nakəma ləviye ndo
hay aye na, mâ təra ndo i məsler.

27 «Ayaw! Bagwar eye na, way
tuk? Ndo nakə neŋgeye mandza eye
ta geye məsler ka həlay aye tsukuɗu
ndo məge məsler ba? Bagwar eye
na, ndo nakə ta geye məsler aye
bəɗaw? Andza niye, neŋ nakay anaŋ
mə walaŋ kurom anəke aye, neŋ na,
andza ndo i məsler.

28 «Nəkurom na, ka ndzum ka təv
ga. Ka zlum ŋgatay ma wuzlah i
ɗəretsətseh nakə tə geŋ aye haladzay.

29Neŋ bəbay na, na vəlakumeye Bəy i
Mbəlom andza bəba ga Mbəlom nakə
a vəleŋ aye. 30 Ka ndayumeye ada
ka sumeye wu məsay tage neŋ ma
Bəy ga, ada ka ta ndzumeye ka təv
məndze i bəy hərwi məge sariya ka
gwala i Israyel neheye kuro gər eye
sulo aye.»

Piyer ma gwaɗiye: «Na sər Yesu
bay»

Mata 26.31-35; Markus 14.27-31;
Yuhana 13.36-38

31 Yesu a gwaɗay a Simoŋ Piyer:
«Simoŋ, Simoŋ tsəne! Fakalawkəhuta
gədaŋ məɓəle kurom ha, ma həviye
kurom andza mahəve daw nakə ta
həvawa hərwi maŋgəne tay ha ka bo
abəra ta dzəndzar aye. 32Ane tuk na,
neŋ na ɗuwulay me a Mbəlom hərwi
yak. Na ɗuwulay me a Mbəlom na,
hərwi ada mədzal gər yak ka neŋ mâ
ge bəle bay. Ka tsətsahməpəseme na,
vəlatay gədaŋ amalamar yak hay.»

33 Piyer a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
neŋ na, maləva bo eye kwa mede a
daŋgay ka deyemeye salamay. Kwa
məməte, ka mətameye salamay!»

34 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Ka tsik na, deɗek ŋgway ɗaw Piyer.
Tsəne! Na tsikakeye, bəgom nakay
dzagulok ma ta zlahiye na, ɓa ka
gwaɗ sik mahkar ka sər neŋ bay.»

Mələvebo ta suloyada tamaslalam
35Yesuagwaɗatayagawlaŋgayhay

sa: «Ahəl niye na slər kurom ha ze
dala, ze gwezem, ze tahərak mə sik
na, wuray kə kətsakum ɗaw?»
Ta mbəɗay faya: «Wuray kwa tsek-

weŋ kə kətsamay bay.»
36Yesu a gwaɗatay: «Anəke ɗuh na,

ndo nakə suloy ŋgay andaya aye na,
mâ həl. Ndo nakə gwezem ŋgay an-
daya aye na, mâ zla dərmak. Ada
ndo nakəmaslalam ŋgay andaya bay
aye na, mâ səkəm ha rəkwat ŋgay
ada mâ səkəm maslalam. 37 Hərwi
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
na, tə gwaɗ: “Neŋgeye na, ndo hay tə
pasla na a walaŋ i ndo i məkəɗe ndo
hay.*” Na tsikakumeye: Wu nakə

* 22:37 Ezay 53.12.
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Ɗerewel i Mbəlom a tsik aye na, ma
giye bo tebiye.»

38 Gawla ŋgay hay tə gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ,maslalamhay anaŋ sulo.»
Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Niye na, ɗa kə sla.»
Yesu a ye mata ɗuwulay me a

Mbəlomma tsaholok i tetəɗœz
Mata 26.36-46;Markus 14.32-42

39Ma dəba aye na, Yesu a ye abəra
ka təv niye, a ye a tsal a Mahəmba
i Tetəɗœz andza nakə a gawa ha
aye. Gawla ŋgay hay tə pay bəzay.
40 Tə ndisl naha a ɗəma na, Yesu a
gwaɗatay: «Ɗuwulumayme a Mbəlom
hərwi ada kâ dəɗum a masəpete i
Fakalaw bay.»

41 Tsa na, a gər tay ha gawla ŋgay
hay. A ye abəra ka təv tay əzaɗ
dəreŋ tsekweŋ tsa. A ye naha a dəkw
gurmets ka dala, a ɗuwulay me a
Mbəlom, 42 a gwaɗ: «Bəba, taɗə ka
wuɗana, zla fagaya abəra ɗəretsətseh
nakay na siye tey! Ane tuk na, ge na,
andza nakə a saka aye bəna, andza
nakə a seŋ a neŋ aye bay.»
[ 43 Tsa na, gawla i Mbəlom a

mbəzlaw mə mbəlom, a yaw a bəzay
ha bo hərwi məvəlay gədaŋ. 44 Yesu
a dzədzar, mədzal gər ŋgay a mbəɗa
haladzay. A ɗuwulay me a Mbəlom
ta gədaŋ sa. Merəɓe nakə faya aye na,
a təra andza bambaz nakə a təkw ka
dala təluk təluk aye.]

45 A ndəv ha maɗuwulay me a
Mbəlomna, ambəɗagərka təv i gawla
ŋgay hay. A ye naha a ndzatay a gər
na, nəteyemandzahəra eye. Madagər
a gatay hərwi ɗərev a ndalatay. 46 A
gwaɗatay: «Lətsum, ɗuwulumay me
a Mbəlom hərwi ada kâ dəɗum a
masəpete i Fakalaw bay.»

Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56; Markus 14.43-50;

Yuhana 18.3-11
47 Ahəl nakə Yesu faya ma tsikiye

me mba aye na, ndo hay haladzay ti
ye naha. Maa ndzatay naha kamena,
Yudas neŋgeye nakə nəte mə walaŋ i
gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo
aye. A ye naha bəse ka təv i Yesu
hərwi məgəse na ka bo təmbolok

təmbolok. 48 Ane tuk na, Yesu a
gwaɗay: «Yudas, ka giye ɗaf ka neŋ
Wawa i Ndo na, ta məgəse ga ka bo
təmbolok təmbolok ɗaw?»

49 Gawla i Yesu hay tə ŋgatay a
wu niye hay faya ma giye bo andza
niye na, ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Bəy Maduweŋ, nəmaa watsa tay ta
maslalam ɗaw?»

50 Tsa na, ndo nəte mə walaŋ tay
a fay a ndo i məsler i bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom, a ɗəsay na
zləm i həlay i mənday fats ka dala.

51 Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay a
gawla ŋgay hay: «Gərum tay ha, niye
na, ɗa.»
Tsa na, a lamay a zləm i ndo niye, a

paha suwuɗ suwuɗ.
52Tsa na, Yesu a tsikatay a bagwar i

ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye, a bagwar hay i ndo matsəpe
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom hay
ada a madugula i Yahuda niye hay
ti ye naha faya mata gəse na aye,
a gwaɗatay: «Ka yumaw fagaya ta
maslalam kurom hay ada ta sakwal
kurom andza ta gəsiye ndo i məkal
ɗaw? 53 Ada pat pat ka ndzawakwa
ka bo dziye mə gay i məɗəslay ha gər
aMbəlomna, ka pəlum tsəveɗməgəse
ga bay. Ane tuk na, i kurom na, həlay
eyekə sla tuk, adahəlay indonakəma
ləvoŋ ayema bəziye ha gədaŋ ŋgay.»

Piyer a gwaɗ: «Na sər Yesu bay»
Mata 26.57-58,69-75; Markus

14.53-54,66-72; Yuhana 18.12-18,25-
27

54Tə gəs naYesu, ti yehaa gay i bag-
war i ndo məvəlaway wu a Mbəlom.
Piyer na, a patay naha bəzaymadəba
dəreŋ. 55Ma dalamətagay i gay niye
na, ta vat ako ma wuzlah eye. Ndo
hay nəteye mandza eye ka ako eye
niye. Piyer ayenahaandzaka təv tay
dərmak.

56 Ŋgwas wuray andaya a gawa
məsler mə gay eye niye a ŋgatay a
Piyer mandza eye ka ako. A zəba
faya, a ndazl na Piyer lele. Tsa na, a
gwaɗ: «Nəkar dərmakna, ndo i Yesu.»
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57Ane tuk na, Piyer a mbəɗay faya
a ŋgwas niye, a gwaɗay: «Aʼay! Na sər
na bay!»

58 Məndze tsekweŋ na, ndo
mekeleŋ eye a ŋgatay a Piyer, a
gwaɗay: «Nəkar dərmak na, nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu hay!»
Piyer a gwaɗay a ndo niye: «Aʼay!

Neŋ naməwalaŋ tay bay.»
59Andzamadəba eye tsekweŋma-

zlambar ɓəre nəte na, ndo mekeleŋ
eye a tsik sa, a gwaɗ: «Ta deɗek ndo
nakay na, tə ndzawa tə Yesu dərmak!
Sa tsa na, neŋgeye ndo i Galile hay.»

60Ane tuk na, Piyer a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «A saka məgweɗe mey na,
na sər bay.»
Kwayaŋŋa ahəl nakə faya ma

tsikiye me mba aye na, dzagulok a
zlaha. 61 Bəy Maduweŋ a mbəɗa bo,
a ndazl naha Piyer ndzuzle a ɗəre.
Tsa na, wu nakə Yesu a tsikay a Piyer
aye na, a mayaw a gər tuk. A gwaɗay
na: «Bəgom dzagulok ma ta zlahiye
na, ɓa ka gwaɗ sikmahkar ka sər neŋ
bay.» 62Tsa na, Piyer a yaw abəra ma
dalamətagay, a tuwa tsɨɗuk tsɨɗuk.

Ndo hay tə ŋgwasa ka Yesu
Mata 26.67-68;Markus 14.65

63Ndo neheye ta tsəpawa Yesu aye,
tə ŋgwasawa ka Yesu ada tə kəɗawa
na. 64 Tə mbuzaway na ɗəre ada
ta tsətsahawa faya, tə gwaɗaway:
«Nəkar na, Kəriste ba! Tsikamay,maa
faka na, way?» 65Ada tə tsikaway wu
siye hay haladzay hərwi mətsaɗay a
Yesu.

Yesu kame i madugula i Yahuda
hay

Mata 26.59-66; Markus 14.55-64;
Yuhana 18.19-24

66 Ɗəre a tsaɗa na, madugula i
Yahuda hay, bagwar hay i ndo ne-
heye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndomədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye hay tə haya gər. Tsa na, ti
ye ha Yesu kame i sariya tay.

67 Ti ye naha ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Nəkar na, Kəriste ɗaw?
Tsikamay tey!»

Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Kwa taɗə na tsikakum bəbay na, ka
təmumeye bay, 68 ada taɗə na tsətsah
fakuma na, ka mbəɗumeŋeye faya
bay. 69 Ane tuk na, sərum ha kwa
anəkeWawa iNdomandziye təhəlay
i mənday i Mbəlom gədaŋ eye.»

70 Tsa na, nəteye niye tebiye tə
gwaɗay: «Azlakwa nəkar na, Wawa i
Mbəlom ɗaw?»
Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Bo kurom eye ka gwaɗum neŋ
neŋgeye.»

71 Tə tsəne andza niye na, tə gwaɗ:
«Ka pəlakweye na, sa mey. Ɓa bo
kway eye ka tsənakwa wu neheye a
tsik tə bazlam ŋgay aye.»

23
Ti yehaYesukame i Pilat adakame

i Herod
Mata 27.1-2,11-14; Markus 15.1-5;

Yuhana 18.28-38
1 Ma dəba eye na, ndo niye hay

tebiye tə lətse, ti ye ha Yesu a gay i
Pilat. 2 Tə ndisl naha a ɗəma na, ta
dazlay a məɗəse parasay ka Yesu ha-
ladzay, tə gwaɗ: «Nəmaa ndzay a gər
a ndo nakay na, faya ma tsəviye tay
ha ndo may hay a pesl. A gwaɗatay
na: “Kâvəlumaydzaŋgal abəy i Roma
bay” ada a gwaɗ neŋgeye Kəriste, bəy
bagwar eye.»

3 Pilat a tsətsah ka Yesu, a gwaɗay:
«Nəkar na, bəy i Yahuda hay deɗek
ɗaw?»
Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Nəkar ka tsik segey.»
4 Pilat a gwaɗatay a bagwar hay i

ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ada a ndo hay tebiye: «Neŋ na, na
huta mənese nakə ma gəsiye na ndo
nakay a sariya aye na, na huta bay.»

5 Ane tuk na, ndo hay tebiye tə
gwaɗay ta magala: «Faya ma tsəviye
tay ha ndo hay təmatətike ŋgay nakə
a tətikawatay aye. A dazlay məge
andza niye na, ka dala i Galile. A
həhal ha ka dala i Yahuda tebiye ada
kəyaahayakanaŋanəkeaZerozelem
sa.»
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6Pilat a tsəne bazlam tay niye na, a
tsətsah, a gwaɗ: «Ndo nakay na, ndo i
Galile ɗaw?»

7 Tə gwaɗay faya: «Yesu na, ndo i
Galile.»
Azlakwa maa ləva Galile na, bəy

nakə tə zalay Herod aye. Pat eye niye
na, neŋgeye andaya ma Zerozelem.
Tsa na, Pilat a gwaɗatay: «Dum ha
Yesu ka təv i Herod.»

8 Herod a ŋgatay a Yesu na, ɗərev
ŋgay a ŋgwasa haladzay. Kə tsəne
ndo hay tə tsikawa ka Yesu ada a say
məŋgatay a Yesu na, kwa anəke bay. A
say na, Yesu mâ gay masuwayaŋ ka
təv ŋgay.

9 A tsətsah wu hay haladzay ka
Yesu. Ane tuk na, Yesu ka mbəɗay
faya wuray kwa tsekweŋ bay.

10 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye, ta ye naha dərmak. Tə ɗəs
parasay ka Yesu haladzay ta gədaŋ.

11Herod ta sidzewŋgayhay tə tsəne
andza niye na, tə tsaɗay a Yesu ada
tə ŋgwasa faya haladzay. Tə pa faya
petekeɗ nakə a le haladzay aye. Tsa
na, təma ha a gay i Pilat.

12 Kurre na, Herod ta Pilat na, ta
wuɗa bo bay, tə nay ɗəre a bo. Pat eye
niye na, ta təra ta dzam eye tuk.

Mata 27.15–26; Markus 15.6–15;
Yuhana 18.39–19.16

13Ma dəba eye na, Pilat a zalatay a
bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye, a bəy i dala hay
ta ndo i gəma hay tebiye. 14 A
gwaɗatay: «Ka gəsumeŋew ndo nakay
ka gwaɗum na, faya ma tsəviye tay
ha ndo hay a pesl ba! Ada na tsətsah
faya bazlam, ane tuk na, na huta faya
mənese nakə ma gəsiye na ta sariya
aye bay. Ka ɗəsum faya parasay.
15 Herod Aŋtipas bəbay kə huta faya
mənese bay, hərwi niye kə makwaya
ahaya kway. Ndo nakay na, kə ge
wuray kwa tsekweŋ nakə məkəɗe na
aye bay. 16Hərwi niye, na ndaɓiye na
ta mandalaɓa ada na gəriye ha.»
[ 17 Ka viye ka viye na, Pilat a

gərawatay ha ndo abəra ma daŋgay
nəte hərwi magurlom i Pak.]

18 Andza niye ndo hay tə tsəne ba-
zlam i Pilat niye na, tə pa bo ka
mawude ta gədaŋ, nəteye tebiye tə
gwaɗ: «Kəɗnandonakay, gəramayha
na, Barabas!»

19Barabas na, tə gəs na hərwi a kəɗ
ndo ahəl nakə tə ge magazləga ma
wuzlahgəma aye.

20 A say a Pilat məgər ha Yesu. A
tsikatayandoniyehaysa. 21Ndoniye
hay tebiye ta wuda, tə gwaɗ: «Dar na
kamayakomazləlmbaɗa eye! Dar na
kamayakomazləlmbaɗa eye!»

22 Pilat a gwaɗatay mamahkar eye
sa: «Neŋgeye a ge na, mənese waray?
Neŋ na, na huta faya mənese nakə
məkəɗena ayena, nahuta bay. Hərwi
niye, na ndaɓiye na tamandalaɓa na,
ada na gəriye ha.»

23 Ane tuk na, ndo hay tə tsəne
andza niye na, ta səkah ha mawude
haladzay ta gədaŋ, tə gwaɗ: «Dar na
ka mayako mazləlmbaɗa eye!» Tsɨy
mawude tay niye a gay zləma Pilat.

24 Tsa na, a təma andza i ndo
hay nakə a satay aye. 25 A gəratay
ha Barabas andza nakə a satay aye.
Azlakwa ɗuh Barabas tə gəs na a
daŋgay na, hərwi a kəɗ ndo ahəl nakə
tə ge magazləga ta ndo i Roma hay
aye.
Yesu na, Pilat a vəlatay ha a ndo

hay, a gwaɗatay: «Gumay wu nakə
andza a sakumməgay aye!»

Ti ye ha Yesumata kəɗe na
Mata 27.32-44; Markus 15.21-32;

Yuhana 19.17-27
26Ahəl nakə faya ta diye ha Yesu ka

təv nakə ta kəɗiye namə ɗəma aye na,
tə dza gər ka tsəveɗ ta ndoweye an-
daya tə zalay Simoŋ a maw abəra mə
pesl. Neŋgeye na, ndo i gəma i Siren.
Sidzew hay tə gəs na tə gay kutoŋ ka
məzlemayako niyemazləlmbaɗa eye
hərwi ada mâ zla naha ma dəba i
Yesu.

27 Ndo hay haladzay tə pay bəzay
a Yesu. Ŋgwas hay haladzay faya ta
tuwiyehərwiŋgay. 28Yesuambəɗabo
ka təv i ŋgwasniye hay faya ta tuwiye,
a gwaɗatay: «A nəkurom ŋgwas i Ze-
rozelem hay, kâ tuwumhərwi ga bay.
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Ɗuh na, tuwum hərwi bo kurom ada
hərwi wawa kurom hay. 29 Hərwi
həlay eye ma deyeweye, ta gwaɗiye:
“Məŋgwese ka gər i ŋgwas neheye ɗaɗa
tawa bay aye ada neheye ɗaɗawawa
kə sa wah tay bay aye!” 30 Ndo hay
ta gwaɗeye a mahəmba hay: “Am-
boh mbəzlaw famaya tey!” Ada ta
gwaɗeye a tsaholok hay: “Amboh
ŋgahamay tey!”* 31Ayaw! Ta gay wu
nakay andza nakay a mayako ŋgəɗiz
eye na, ada mayako makula eye na,
ma giye na, kəkay?»

32Ti yehaYesuka təvnakə ta kəɗiye
na aye na, ta gəs naha ndowuray hay
sulo tə gemənese hərwimadar tay ha
kamayako tageYesudziye. 33Təndisl
naha ka təv niye tə zalay Təv iMətasl i
Gər aye. Sidzewhay ta dar na Yesu ka
mayako mazləlmbaɗa eye na, ka təv
eye niye. Ta dar tay ha ndo niye hay
sulo tə ge mənese aye dərmak, nəte tə
həlay imənday, neŋgeɗ tə həlay i gula.

34Yesuagwaɗ: «Bəbaga, pəsatayha
mənese tay hərwi wu nakə ta giye na,
tə sər bay.»
Sidzew hay tə ge tsakwal ka pe-

tekeɗ ŋgay hərwi məsəre ha petekeɗ
mamətsa eye na, a way. Tsa na, ta
ŋgəna ha a bo petekeɗ niye.

35Ndo hay tebiye nəteye ka təv eye
niye faya ta zəbiye ka Yesu. Bagwar i
madugula i Yahuda hay tə ŋgwasa ka
Yesu, tə gwaɗ: «Neŋgeye na, kə təma
tay ha siye i ndo hay sa na, mâ təma
ha bo ŋgay tey. Taɗə kə ge neŋgeye na,
Kəriste, neŋgeye nakə Mbəlom a zla
na aye na, mâ təma ha gər ŋgay tey.»

36 Sidzew hay tə ŋgwasa ka Yesu
dərmak, ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay
tə vəlaywuye andaya guyakaka. 37Tə
gwaɗay: «Kə ge nəkar bəy i Yahuda
hay na, təma ha bo yak aye tey!»

38 Ka mayako niye mazləlmbaɗa
eye na, ta law naha faya palalamwu-
ray zal ka gər i Yesu, təwatsa: «Nakay
na, bəy i Yahuda hay.»

39 Ndo nəte mə walaŋ i ndo niye
sulo tə ge mənese, ta dar tay ka bo
dziye tage Yesu aye a tsaɗay a Yesu. A

gwaɗay: «Ka gwaɗ nəkar na, Kəriste
sa na, təma ha gər yak ada kâ təma
may ha tey!»

40 Ane tuk na, ndo neŋgeɗ a may
hamənese a gwaɗay: «Ka sər Mbəlom
təbəɗew? Nəkar anəke ta kəɗiye kar
andza neŋgeye dərmak. 41 Ane tuk
na, i may ta kəɗmay na, təɗe bəna, ta
kəɗiye may ka wu nakə ka gama lele
bay aye. Neŋgeye na, kə ge mənese
kwa tsekweŋ bay.»

42 Tsa na, a gwaɗay a Yesu: «Pat
nakə ka deyeweye andza bəy bagwar
eye na, kâ mətsa ga ha gər bay, dzala
fagaya tey.»

43 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ faya na tsikakeye: Sər ha na,
bəgom nakay ka ta ndzameye tə
nəkar məmbəlom.»

Məməte i Yesu
Mata 27.45-46; Markus 15.33-41;

Yuhana 19.28-30
44Magiyemazlambarmagərhəpat,

ləvoŋ a ge ka dala niye tebiye
tekəɗəgəm. A ge na, hus a ɓəre
mahkar i huwa. 45 Pat a ndərmaɗa a
təv eye. Tsa na, petekeɗ nakə a ŋgəna
ha ka bo abəra gay iməɗəslay ha gər a
Mbəlom sulo aye a ŋguraɗa tsaŋŋama
wuzlah.

46Yesu a wuda ta magala kələrra, a
gwaɗ: «Bəba, na gər ha məsəfəre ga a
həlay yak.†»
A tsik andza niye na, a mət tuk.
47 Bagwar i sidzew i Roma hay a

ŋgatay a wu niye a ge bo aye na, a
zambaɗay a Mbəlom, a gwaɗ: «Ta
deɗek ndo nakay na, ndo lele eye.»

48Ndo neheye haladzay ti ye mata
zəbaw faya aye, tə ŋgatay a wu nakə
a ge bo aye na, a ndalatay haladzay,
ti ye wu tay a mətagay. 49 Dzam i
Yesu hay ta ŋgwas neheye tə payaw
bəzaykwaabəramaGalile ayenəteye
malətsa eye dəreŋ faya ta zəbiye ka
wu nakəma giye bo aye.

Tə pa namədahaŋ i Yesu a tsəvay
Mata 27.57-61; Markus 15.42-47;

Yuhana 19.38-42
50 Ndoweye andaya tə zalay Yus-

ufa. Neŋgeye ŋgwalak i ndo. Neŋgeye
* 23:30 Oze 10.8. † 23:46 Dəmes hay 31.6.
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nəte məwalaŋ i ndo məge sariya hay
dərmak. 51 Neŋgeye na, kə ndza ta
nəteye ka məge bəbərek tay ada ka
məsler tayniye təgeayena, kəndza ta
nəteye bay. Neŋgeye na, ndo i gəma i
Arimate. Gəma eye niye mə ɗəma na,
Yahuda hay. Neŋgeye faya ma həbiye
Bəy i Mbəlom.

52 A ye a gay i Pilat. A ye naha a
tsətsah faya tsəveɗkaməzlemədahaŋ
i Yesu. 53 Pilat a vəlay tsəveɗ ka
mədahaŋ i Yesu. Tsa na, a ye a
mbəzla ahaya mədahaŋ i Yesu abəra
ka mayako mazləlmbaɗa eye. A
mbəkwa na mədahaŋ niye ta rəkwat.
A zla na a ye ha, a pa na a tsəvay
nakə mala eye ka geseh aye. Tsəvay
eye niye na, ta pa a ɗəma mədahaŋ
ɗaɗa zuk bay. 54 Pat eye niye na, pat
i luma i dezele. Andza məgweɗe pat
i mələve bo i pat i mazəzukw bo ada
pat i mazəzukw boma dazleye.

55Ŋgwas neheye tə pay naha bəzay
a Yesu kwa abəra ma Galile aye, ti
ye ka bo dziye ta Yusufa. Ta zəba ka
tsəvay ada ta zəba faya Yusufa a pa
na mədahaŋ i Yesu na, kəkay. 56 Tsa
na, tə maw a mətagay. Tə maw na,
tə ləva ha bo tə mal ada tə wurde
hərwi mambəɗe ka mədahaŋ i Yesu.
Ane tuk na, pat i mazəzukw bo na, ta
zəzukw bo. Hərwi bazlam i Mbəlom
mapala eye a gememəgeməsler pat i
mazəzukw bo.

24
Yesu a lətsew abərama tsəvay
Mata 28.1-10; Markus 16.1-8;

Yuhana 20.1-10
1 Pat i luma i sidzew pərik i

mekedœ na, ŋgwas niye hay ti ye ka
me tsəvay. Tə zla mal tay niye hay
tə ləva ha bo aye ka həlay. 2 Tə ndisl
naha na, tə ŋgatay a beber nakə ta
dərəzl ha ka tsəvay ayemabədəŋgwala
eye faya abəra, madzaka eye dzakka
ka tsakay aye. 3Tə fələkwa a ɗəmana,
ta ŋgatay a mədahaŋ i Bəy Maduweŋ
Yesu bay. 4 Tə sər wu nakə ta dzaliye
bay.
Kwayaŋŋa ndo hay sulo ti yaw

dzərik kame tay ta bəzatay ha bo.

Petekeɗ tay hay ka bo na, a dəv hal-
adzay. 5Tə ŋgatay a ndo niye hay sulo
aye na, ta dzədzar haladzay. Ta rəh
gər tay hay ka dala rəhe rəhe.
Ndo niye hay sulo aye tə gwaɗatay:

«Ka pəlumeye ndo nakə neŋgeye an-
daya tə ɗəre mə walaŋ i mədahaŋ
hay na, hərwi mey? 6 Neŋgeye an-
daya kanaŋ bay, kə lətsew abəra ma
mədahaŋ. Wu nakə a tsikakum ahəl
niye neŋgeye ma Galile mba aye na,
mâmakumaw amədzal gər. 7A gwaɗ
na: “Kutoŋ neŋ Wawa i Ndo na, tâ
vəlay ga ha a həlay i ndo i mezeleme
hay. Ta dariye ga na, ka mayako
mazləlmbaɗa eye, ada kə həna sulo
ma mamahkar eye na, na lətseweye
abəramamədahaŋ.”»

8 Tə tsəne andza niye na, bazlam
i Yesu niye a tsikawatay aye a
matayaw a gər tuk.

9 Tsa na, ti ye abəra ka me tsəvay
niye. Ti ye ta təkəratay labara niye
a gawla i Yesu niye hay ta zəkaw
kuro gər eye nəte aye ada a siye i
ndo neheye tə paway bəzay a Yesu
aye dərmak. 10Məwalaŋ i ŋgwas niye
hay na, Mari nakə a yaw ma gəma
i Magədala aye, Zan ta Mari may i
Yakuba ada ŋgwas neheye nəteye ka
bo dziye ta təkəratay labara i bazlam
aye niye a ndo i maslaŋ i Yesu hay.

11 Ane tuk na, ndo niye tə tsəne
bazlam tay niye hay ta təkəratay aye
na, ta təma bay, ta zəba faya andza
bazlam i matərakahaŋ.

12 Ane tuk na, Piyer a lətse a hway
ka me tsəvay mata zəbaw. A ndisl
naha ka me tsəvay na, a zəba ɗəre
a tsəvay niye zərəɗ. A ŋgatay naha
na, a rəkwat nakə təmbəkwa ha Yesu
aye ɗekɗek. Tsa na, a mbəɗa gər a
mətagay. Wu niye a ge bo aye na, a
gay hərɓaɓəkka.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla ŋgay
hay

Markus 16.12-13
13 Pat eye niye gawla i Yesu hay

sulo mə walaŋ tay niye hay, tə həl
bo ti ye a gəma nakə tə zalay Imayus
aye. Gəma niye na, dəreŋ tsəfa ta
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Zerozelem. Taɗə ka diye tə sik abəra
ma Zerozelem na, ka giye ka tsəveɗ
ɓəre sulo. 14Ahəl nakə faya ta diye na,
faya ta tsikiye kawu nakə a ge bo aye
tebiye.

15 Ahəl nakə nəteye faya ta tsikiye
me ada faya ta kəɗiye wuway ka gər
i wu nakə a ge bo aye na, Yesu a yaw
a həndzəɗ ka təv tay. Ti ye ka tsəveɗ
eye nəte. 16Faya ta ŋgateye a Yesu ane
tuk na, tə sər na bay hərwi wuye a
gwaɗatay ta sər na bay.

17Yesua tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Ka tsikumna, kagər i bazlamimey?»
Tə tsəne andza niye na, tə lətse.

Ɗərev a ndalatay haladzay. 18 Ndo
nəte mə walaŋ tay niye sulo aye na,
məzele ŋgay Kəleyopas, a gwaɗay:
«Wu nakə a ge bo ma məhəne neheye
ka sər bay na, nəkar mbəlok eye ma
Zerozelem kəla ɗaw?»

19 A mbəɗay faya, a gwaɗay: «Maa
gemey?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Wu

nakə a ge tə Yesu ndo i Nazaret
aye na, ka tsəne təbəɗew? Neŋgeye
na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom.
Məsler nakə a gawa aye tə bazlam
nakə a tsikawa kame i Mbəlom ada
kame i ndo aye hay na, ta gədaŋ
eye 20 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ta bag-
war kway hay tə gəs na. Tə vəlay ha
a Pilat, a gay sariya i məkəɗe. Ma
dəba aye na, ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye. 21 Nəmaa dzala
haɓe mə gər may na, nəmaa gwaɗ
mata təma tay ha Israyel hay na,
neŋgeye. Ane tuk na, zle ka wu
neheye a ge bo aye, kə ge məhəne
mahkar bəgom. 22 Sa tsa na, siye
i ŋgwas neheye mə walaŋ may ta
vəlamay madzədzere. Kə ma may
ha hərɓaɓəkka. Hərwi ta wula pərek
i mekedœ ka me tsəvay, 23 ane tuk
na, ta huta na mədahaŋ i Yesu bay.
Ta mbəɗaw gər, tə maw ka təv may
na, ta təkəramay, tə gwaɗ gawla i
Mbəlom hay ta bəzatay ha bo ada
gawla iMbəlom niye hay tə gwaɗatay
na, Yesu andaya tə ɗəre. 24 Nəmaa
tsəne andza niye na, siye i ndo mə

walaŋ may hay ti ye ka me tsəvay sa.
Ti ye, tə huta na, andza i ŋgwas niye
hay ta təkəramay aye. Ane tuk na, ta
ŋgatay a Yesu bay.»

25 Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom
ndo neheyemetsehe andaya fakuma
bay aye. Wu neheye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay tə ɗa ha kurre
na, a mbakum a mədzal gər kurom
təbəɗew? 26 Ka sərum təbəɗew,
Kəristemadiyeabəyŋgayna,magiye
ɗəretsətseh haladzay təday.»

27 Tsa na, a ɗatay ha wu nakə tə
tsik ka neŋgeye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye tebiye. Ma dazlay mə ɗerewel i
Musa ada mede ha hus a ɗerewel i
ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hay.

28 Ahəl nakə faya ta diye, tə ndisl
bəse ta gəmanakə faya ta diye a ɗəma
aye na, Yesu a ge andza ma zliye
tsəveɗ ŋgay. 29 Ane tuk na, ndo niye
hay tə gwaɗay: «Kâ ye a təv eye bay,
ndza tə nəmay. Hərwi ɗəre faya ma
gəsiye ada mazlambar həvaɗ segey.»
Tsa na, tə fələkwa a gaywuray, a ndza
ta nəteye.

30 Yesu a pa bo ka mənde wu
mənday ta nəteye. A zla peŋ, a gay
naha sɨsœ a Mbəlom. Tsa na, a
ŋgənatay ha peŋ niye ada a vəlatay.
31Kwayaŋŋa ɗəre tay a həndək, tə sər
na tuk. Ane tuk na, ta zəba ɗəre
na, neŋgeye andaya ka təv tay sa bay
kə gər tay ha. 32 Tə gwaɗ mə walaŋ
tay: «Ahəl nakə faya ma ɗakway ha
Ɗerewel i Mbəlom ka tsəveɗ aye na,
wuyemə ɗərevmay andza ako!»

33 Ndo niye sulo aye tə lətse
kwayaŋŋa ta mbəɗa gər a Zerozelem.
Tə ndisl naha a wuzlah gay na, tə
ndzay a gər a gawla i Yesu neheye
kuro gər eye nəte aye tə siye i ndo
mekeleŋ eye hay nəteye mahaya gər
eye.

34 Ndo niye hay tə ŋgatatay a ndo
neheye sulo aye na, tə gwaɗatay: «Ta
deɗek Bəy Maduweŋ kway kə lətsew
abəramamədahaŋ, Simoŋkəŋgatay!»

35 Nəteye dərmak ta təkəratay wu
nakə a ge bo ta nəteye ka tsəveɗ aye.
Tə gwaɗatay: «Nəmaa ŋgatay a Yesu
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ada nəmaa sər na na, ahəl nakə a
ŋgənamay peŋ aye.»

Yesu a bəzatay ha bo a gawla ŋgay
hay kuro gər eye sulo

Mata 28.16-20; Markus 16.14-18;
Yuhana 20.19-23;Məsler hay 1.6-8

36 Ahəl nakə nəteye faya ta tsikiye
me mba aye na, Yesu a yaw a walaŋ
tay slekərtik. Tsa na, a gwaɗatay:
«Zaymâ ndza fakuma!»

37 Gawla ŋgay niye hay ta dzədzar,
zluwer a gatay haladzay. Hərwi tə
dzala ma giye na, manakasla.

38 Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay:
«Ka dzədzarum andza niye na, hərwi
mey? Ada ka dzalum mə gər kurom
andza niye na, kemey? 39 Zəbum
ka həlay ga tə sik ga. Na gwaɗ neŋ
deɗek ŋgway bəɗaw? Tətalum fagaya
ada zəbum fagaya lele. Hərwi sərum
ha manakasla na, slo faya bay ada
mətasl mə ɗəma andza neŋ nakə faya
ka zəbumeye fagaya aye bay.»

40 A tsikatay andza niye na, a
bəzatay ha vavay nakə ka həlay ŋgay
hay ada ka sik ŋgay hay. 41Məŋgwese
a rah a ɗərev i gawla ŋgay niye hay
ada a gatay hərɓaɓəkka. Ada huya ta
dzala ha faya zuk bay. Tsa na, Yesu
a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Wu
mənday andaya fakuma ɗaw?» 42 Ti
ye naha tə zlayaw siye i kəlef mafəka
eye nəte, tə vəlay. 43Yesu a təma kəlef
niye ada a həpəɗ kame tay.
Tsa na, a gwaɗatay: 44 «Ahəl niye

neŋ tə nəkurom mba aye na, na
tsikakum, na gwaɗawakum: Wu
nakə tə watsa ka gər ga mə ɗerewel
i Musa, mə ɗerewel i ndo məɗe ha
bazlam iMbəlomhayadamə ɗerewel
iDəmeshayayena, kutoŋwuniyema
giye bo.»

45 Tsa na, Yesu a həndəkatay ha
metsehe hərwi ada tâ sər Ɗerewel i
Mbəlom. 46 A gwaɗatay sa: «Wu
nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
aye na, anaŋ: Kəriste na, ma ta
giye ɗəretsətseh, ada məhəne sulo
mamahkar eye na, ma lətseweye
abəramamədahaŋ. 47Adama sləriye
ndo hay ka məɗatay ha bazlam i
Mbəlom a slala i ndo i məndzibəra

hay tebiye tâ gər ha mezeleme hərwi
ada Mbəlom mâ pəsatay ha mənese
tay hay. Tâ dazlay na, ma Ze-
rozelem. 48 Maa təra ndo i məhəle
mbal i wu nakay ma giye bo tebiye
na, nəkurom. 49 Ada neŋ eye na
sləraweye fakuma wu nakə Bəba a
gwaɗ ma vəlakumeye. Nəkurom
na, ndzum ma wuzlah gay. Həbum
gədaŋ iMbəlomnakəmavəlakumeye
məmbəlom aye.»

Yesu a tsal ambəlom
Markus 16.19-20; Məsler hay 1.9-

11
50Ma dəba eye na, Yesu a həl gawla

ŋgay hay abəra ma gəma niye, a ye
tay ha a təv nakə bəse ta gəma i Be-
tani aye. Mə ɗəma na, a zla həlay
ka mbəlom. Tsa na, a pa fataya
ŋgama. 51 Ahəl nakə faya ma piye fa-
taya ŋgama aye na, a ye fataya abəra,
a tsal ka təv i Mbəlom. 52 Nəteye na,
tə ɗəslay ha gər ada ta mbəɗa gər a
Zerozelem ta məŋgwese eye haladzay
mə ɗərev tay. 53 Ti yawa a gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom pat pat, ta
zambaɗaway aMbəlom.
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Ŋgwalak i bazlam nakə
Yuhanaa watsa aye
Məfələkwe

Ŋgwalak i bazlam nakay Yuhana a
watsa na, hərwi ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu neheye mandza eye ma
Siri kəgəbay ma Azi, ma Turki nakə
anəke aye.
Wunakəmawatsaeyemə ɗəmaaye

na,wal abərakaMata, kaMarkusada
ka Luka. A vəlay məzlaɓ haladzay a
bazlam neheye matsika eye ta dzeke
ada aməsler i Yesu.
Madədo 1 ka 12 faya ma tsikiye ka
məslerneheyeagemasuwayaŋa
ge aye.

Madədo 13 ka 21 faya ma ləviye ha
bo ada faya ma tsikiye ka həlay
nakə Yesu ma diye ka təv i Bəba
ŋgay aye.

Labara i məməte i Yesu aye
(madədo 18 ada 19) ta ndzəkit bo tə
wuneheyeməMata,maMarkus, ada
mə Luka aye, tə tsik ka wu eye nəte
ŋgweŋ.
Pat i Magurlom i Pak na, Yesu a

bəzatay ha a gawla ŋgay (madədo 20
ada 21).
Ŋgwalak i bazlam i Yuhana na, kə

tsik ka məwe i Yesu bay. Ane tuk
na, ka madazlay na, a ɗa ha Yesu
Kəriste na, neŋgeye bazlam iMbəlom,
neŋgeye andaya huya taMbəlom (1.1-
18). Yesu neŋgeye bazlam iMbəlom, a
yawməndze ta ndo zezeŋ hay.

Bazlam iMbəlom a təra ndo
1 Ahəl nakə Mbəlom kə ge

məndzibəra zuk bay aye na, ndo
nakə tə zalay bazlam i Mbəlom aye
na, neŋgeye andaya. Neŋgeye na, ta
Mbəlom ada neŋgeye na, Mbəlom.
2Ahəl nakəMbəlomkə geməndzibəra
zuk bay aye na, neŋgeye andaya ta
Mbəlom 3Mbəlom a gewu hay tebiye
na, tə həlay ŋgay. Wu kwa nəte nakə
Mbəlom a ge ze neŋgeye na, andaya
bay. 4 Maa vəl sifa a ndo hay na,
neŋgeye. Sifa niye na, a vəlatay

dzaydzay a ndo hay. 5Dzaydzay niye
ma dəviye ma ləvoŋ ada ləvoŋ kə
mbata ha bay.

6 Ahəl niye na, Mbəlom a sləraw
ndoweye andaya tə zalay Yuhana.
7 A yaw na, məɗatay ha dzaydzay
eye niye a ndo hay hərwi ada ndo
hay tebiye tâ tsəne bazlam ŋgay
ada tâ dzala ha ka bazlam ŋgay.
8 Yuhana neŋgeye na, dzaydzay niye
ma dəvateye a ndo hay aye bay.
Neŋgeye a yaw na, mata ɗatay ha
a ndo hay tsa. 9 Dzaydzay niye na,
dzaydzay deɗek eyema deyeweye ka
məndzibəra,ma dəvateye dzaydzay a
ndo hay tebiye.

10 Ndo nakə tə zalay bazlam
i Mbəlom aye na, ki yaw ka
məndzibəra. Kwa taɗə Mbəlom a ge
məndzibəra tə həlay ŋgay bəbay na,
ndo hay ta sər na bay. 11 A yaw na,
a təv ŋgay, ane tuk na, ndo ŋgay hay
ta təma na bay. 12 Ane tuk na, ndo
mekeleŋ eye hay na, ta təma na ada
ta dzala ha. Nəteye na, kə vəlatay
tsəveɗ matəre wawa i Mbəlom hay.
13 Ta təra wawa i Mbəlom hay na,
andza nakə ndo hay faya ta wiye bo
ka məndzibəra aye bay ada hərwi
nakə a satay a ndo hay aye bay. Ane
tuk na, ta təra wawa i Mbəlom hay
na, hərwiMbəlomeyeŋgwayavəlatay
məsəfəre weɗeye.

14 Neŋgeye nakə tə zalay bazlam i
Mbəlom aye na, ka təra ndo zezeŋ
ada ki yaw kə ndza mə walaŋ kway.
Neŋgeyena, a gatay ŋgwalak a ndohay
haladzay. Ka bəzakway ha deɗek i
Mbəlom. Nəmaaŋgatay aməzlaɓŋgay.
Maa vəlay məzlaɓ niye na, Mbəlom
Bəba ŋgay. A vəlay na, a wawa ŋgay
niye nəte aye.

15 Yuhana faya ma ɗatay ha a ndo
hay, a wuda kələrra a gwaɗ: «Ndo
nakə na tsik faya aye na, neŋgeye
anaŋ. Ahəl niye na gwaɗ na: “Ndow-
eye andaya ma deyeweye ma dəba
ga a ze ga, hərwi neŋgeye na, andaya
kwaahəl nakə tawaga zukbay aye.”»

16 Andza niye nəkway tebiye ka
hutakwa ŋgwalak ŋgay, kə pa fakwaya
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ŋgama ada ma piye fakwaya ŋgama
ŋgay huya. 17 Mbəlom a vəlakway
bazlam ŋgay mapala eye na, tə həlay
i Musa. Ane tuk na, ŋgwalak ŋgay ta
deɗek ŋgay a vəlakway na, tə həlay
i Yesu Kəriste. 18 Ndəray ɗaɗa kə
ŋgatay a Mbəlom bay. Ane tuk na,
wawa ŋgay niye nəte ayemandza eye
ka təv i bəba ŋgay aye, neŋgeye na,
Mbəlom. Mbəlom neŋgeye kəkay na,
ka bəzakway ha.

Bazlam nakə Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam a tsik aye

Mata 3.1-12; Markus 1.1-8; Luka
3.1-18

19 Pat wuray na, bagwar i Yahuda
neheye ma Zerozelem aye tə slər ndo
məvəlay wu a Mbəlom hay ta Levit
hay ka təv i Yuhana mata tsətsehe
faya: «Nəkar təday na, way?»

20 Ti ye ta tsətsah faya na, ka kərah
mambəɗatay faya bay. Ane tuk na,
a tsikatay parakka kame i ndo hay
tebiye. A gwaɗatay: «Neŋ na, Kəriste
bay.»

21 Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ada
nəkar na way? Nəkar na, Eliya ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom niye ahəl
niye ɗaw?»
Yuhana a mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Aʼay.»
Ta tsətsah faya sa, tə gwaɗay:

«Nəkar na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom nakə faya nəmaa həbiye
ɗaw?*»
Yuhana a mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Aʼay.»
22 Tə gwaɗay: «Ada tebiye nəkar

kəla na, way? Ɗamay ha tey hərwi
nəmaa ta tsikateye a ndo neheye tə
sləra may ahaya aye. Bo yak eye ka
gwaɗ nəkar na, way?»

23 Yuhana a gwaɗatay: «Neŋ na,
ndo nakə Ezay ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom a tsik faya ahəl niye, a gwaɗ
ka neŋ na:
“Ndonakə fayamawudiyeməkəsaf a

gwaɗ:
Lambaɗumay tsəveɗ a BəyMaduweŋ

fehe lele,

mâ hədzak bay.†”»
24 Mə walaŋ i ndo neheye tə slər

tay naha ka təv i Yuhana aye na,
Farisa hay andayaməwalaŋ tay. 25Ti
ye naha tə gwaɗay: «Taɗə nəkar na,
Kəriste bay, nəkar Eliya bay, nəkar
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə
faya nəmaa həbiye bay na, ada faya
ka dzəhuɓiye tay ha ndo hay a yam
na, hərwi mey?»

26 Yuhana a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Neŋ na, na dzəhuɓiye
ndo hay na, a yam tsa, aya ane ndo
andaya mə walaŋ kurom ka sərum
na bay. 27Neŋgeye na, ma deyeweye
kame ga. Na sliye mahəndzəɗe ka təv
ŋgay məpəlay ha ləɓer i tahərak ŋgay
bay tebiye.»

28 Wu niye a ge bo tebiye na,
ma gəma i Betani, ma diye i maga-
yam i Yurdum ka təv nakə Yuhana
a dzəhuɓawa a ɗəma ndo hay a yam
aye.

Yesu na, wawa i təɓaŋ iMbəlom
29 Tədœ eye na, Yuhana a ŋgatay a

Yesu faya ma deyeweye ka təv ŋgay.
Tsa na, a gwaɗ: «Wawa i təɓaŋ nakə
Mbəlom ma vəliye hərwi məpəsatay
ha mezeleme i ndo hay aye na, atay
ma deyeweye. 30 Na gwaɗ: “Ndo
ma deyeweye ma dəba ga, neŋgeye
a ze ga, hərwi neŋgeye na, kwa ahəl
nakə ta ge məndzibəra zuk bay aye
na, neŋgeye andaya.” Na tsik na, ka
neŋgeye. 31 Neŋ kurre na, neŋgeye
way na, na sər na bay. Ane tuk na,
neŋ na yaw na, madzəhuɓe tay ha
ndo hay a yam tsa, ada məɗatay ha a
Israyel hay hərwi ada tâ sər na.»

32 Yuhana a ɗatay ha, a gwaɗatay
sa: «Na ŋgatay a Məsəfəre i Mbəlom
faya ma mbəzlaweye abəra mə
mbəlom andza bodobodo. A yaw a
ndza ka gər ŋgay. 33 Ahəl niye na,
neŋgeye way na, na sər ha zuk bay.
Ane tuk na, Mbəlom nakə a sləra ga
ahaya madzəhuɓe ndo hay a yam
aye na, a gweɗeŋ: “Ka ta ŋgateye a
Məsəfəre ma mbəzlaweye abəra mə
mbəlommandziye ka gər i ndo. Mata

* 1:21 Bazlammapala eyemasulo eye 18.15. † 1:23 Ezay 40.3.
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dzəhuɓe tay ha ndo hay ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye na, neŋgeye.” 34 Ada
neŋ na, na ŋgatay, na ɗa ha. Ta deɗek
neŋgeye na,Wawa i Mbəlom.»

Gawla i Yesu kurre eye hay
35 Tədœ eye na, Yuhana ta gawla

ŋgay hay sulo ti ye ka təv eye niye
sa. 36 A ŋgatay a Yesu faya ma diye
na, a gwaɗ: «Nakay na, wawa i təɓaŋ
i Mbəlom nakə a vəl aye.»

37Gawla iYuhananiyehay suloaye
tə tsəne andza niye na, tə pay bəzay
a Yesu. 38 Faya ta diye na, Yesu a
zəbaɗəreadəba, aŋgatatay faya tapay
bəzay. A tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Ka pəlummey?»
Tə gwaɗay: «Rabi, təv yak nakə ka

ndzawa mə ɗəma aye na, ka waray?»
(Rabi na, andzaməgweɗe «Miter»).

39 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Dumara, takwa, ka
ŋgatumeye a təv ga nakə neŋ na
ndzawamə ɗəma aye.»
Tsa na, ti ye. Ti ye naha tə ŋgatay

a təv nakə neŋgeye mandza eye mə
ɗəma aye. Ti ye na, ma giye ɓəre faɗ.
Tə ndza ka bo dziye hus a həvaɗ.

40 Ndo nəte mə walaŋ tay niye tə
tsəne bazlam i Yuhana niye a tsik aye
ada təpaybəzayaYesuayena,məzele
ŋgay Aŋdəre. Neŋgeye malamar i
Simoŋ Piyer. 41Aŋdəre a ndzay a gər
kurre na, a malamar ŋgay Simoŋ. A
gwaɗay: «Nəmaa ŋgatay a ndo nakə
Mbəlom a pay dzagwa i bəy a gər
aye.» Andzaməgweɗe, Kəriste.

42 A laka ha Simoŋ ka təv i Yesu.
Tsa na, Yesu a zəba faya, a gwaɗay:
«Nəkar na, Simoŋ, wawa i Yuhana.
Ta ta zalakeye na, Sefas.» Andza
məgweɗe Piyer‡.

Yesu a zal Filip ta Nataniyel
43 Tədœ eye na, a say a Yesu mede

a Galile. Ahəl nakə faya ma diye na,
a ndzay a gər a Filip, a gwaɗay: «Dara,
peŋ bəzay!» 44Filip neŋgeye na, ndo i
gəma i Betesayda, gəma nakə Aŋdəre
ta Piyer ti yaw abəra mə ɗəma aye
dərmak.

45 Ma dəba aye na, Filip a ye a
ndzay a gər a Nataniyel, a gwaɗay:
«Ndo nakə Musa a watsa faya mə
ɗerewel ŋgay ada ndo məɗe ha ba-
zlam iMbəlom hay təwatsa faya ahəl
niye aye nəmaa ŋgatay. Neŋgeye na,
Yesu, ndo i gəma i Nazaret wawa i
Yusufa.»

46 Nataniyel a gwaɗay faya: «Ka
dzala na, wu lele eye ma sliye faya
madayaw abəra ma gəma i Nazaret
ɗaw?»
Filip a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Dara, ka ŋgateye.»
47 Yesu a ŋgatay a Nataniyel faya

ma diye naha ka təv ŋgay na, a tsik
ka Nataniyel, a gwaɗ: «Ndo i Israyel
nakə ɗeɗəŋ eye na, anaŋ. Neŋgeye na,
marawme andaya faya kwa tsekweŋ
bay.»

48 Nataniyel a tsətsah faya, a
gwaɗay: «Ka sər ga ha na, ma kəkay?»
Yesuambəɗay fayaagwaɗay: «Ahəl

nakə Filip kə zalakaw zuk bay aye na,
na ŋgataka, nəkar mə bəzay i gurov.»

49 Tsa na, Nataniyel a gwaɗay:
«Miter, nəkar na, Wawa i Mbəlom,
nəkar Bəy bagwar eye i Israyel hay!»

50 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Andza niye, ka dzala ha ka neŋ
na, hərwi na gwaɗaka na ŋgataka
naha mə bəzay i gurov aye ɗaw?
Nəkar na, ka ta ŋgateye a wu bag-
war eye hay ta ziye nakay anaŋ aye!»
51 Yesu a gwaɗay sa: «Sərum ha
na, ka ŋgatumeye a magərmbəlomma
həndəkiye tuwaŋ. Gawla i Mbəlom
hay ta tsaliye ada ta mbəzlaweye ka
gər ga, neŋWawa i Ndo!»

2
Mabəzləme gər i dahəlay ma gəma i

Kana
1Məhəne suloma dəba i mədzəgər i

Yesu ta Nataniyel na, mabəzləme gər
i dahəlay a ge bo ma gəma i Kana, ka
dala i Galile. May i Yesu andaya mə
ɗəma. 2Ta zalay a Yesu ta gawla ŋgay
hay dərmak.

3 Faya magurlom ma giye na, gu-
zom a ndəv fataya abəra. May i Yesu

‡ 1:42 Piyer: Tə bazlam i Mere na, pəlaɗ.
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a gwaɗay a wawa ŋgay Yesu: «Guzom
andaya sa bay. Ka ndəv na, kəkay?»

4 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«May ga, wu nakə neŋ na giye na,
mata tsikeŋ na, nəkar ɗaw? Həlay ga
kə slaw zuk bay.»

5 May i Yesu a tsəne andza niye
na, a ye a gwaɗatay a ndo i məsler
hay: «Gum wu nakə ma tsikakumeye
tebiye.»

6 Ka təv eye niye na, gah hay an-
daya məkwa. Gah niye hay məkwa
aye na, Yahuda hay ta mbəɗawa a
ɗəma yam ka məbere wu hay ada tə
həlay andza nakə bazlam tay mapala
eye a tsik aye. Gah niye hay na,
yammadiyea ɗəmamagiyekalawah
zlam, zlam.

7 Yesu a gwaɗatay a ndo i məsler
hay: «Dum naha təɗumaw yam,
rahum ha a gah neheye tsesləsle
tsesləsle.» Ndo i məsler niye hay ti
ye tə təɗaw yam. Tə rah ha a gah
niye hay tsesləsle tsesləsle. 8 Yesu
a gwaɗatay: «Anəke na, təɗum yam
nakay, zlumay naha a ndo mələvay
gər amagurlom,mândzakana.» Ndo
i məsler hay tə zlay naha yam niye.

9Ndomələvay gər amagurlomniye
a ndzaka na, yam niye a təra guzom
aye. A ndzaka na, guzom eye a yaw
məŋgay na, a sər bay. Ane tuk na,
ndo i məsler neheye tə təɗ yam aye
na, nəteye tə sər ha. Yesu a zalay a
zal i dahəlay, 10 a gwaɗay: «Kwa way
kə zalatay a ndo hay na, ma vəlateye
guzom nakə a tsəhən aye təday. Ta
sa haladzay na, ma vəlateye nakə a
tsəhən bay aye tuk. Ane tuk na, nəkar
na, ka pa na nakə lele eyewu yak hus
anəke na, kəkay!»

11Nakayna,makurre imasuwayaŋ
nakə Yesu a lah məge aye. A ge na,
ma Kana ka dala i Galile. Andza niye
Yesu a bəz haməzlaɓŋgay. Hərwi niye
gawla ŋgay hay tə dzala ha ka Yesu.

12 Ma dəba aye na, Yesu a ye a
Kafernahumtamayŋgay, tamalamar
ŋgay hay ada ta gawla ŋgay hay. Tə
ndzamə ɗəmaməhəne tsakway.

Yesu a həhar ndo hay abəra mə gay
məvəlay wu aMbəlom

Mata 21.12-13; Markus 11.15-17;
Luka 19.45-46

13 Magurlom i Yahuda hay nakə
tə zalay Pak aye na, mazlambar kə
ndzew bəse. Hərwi niye, Yesu a həl
bo a ye a Zerozelem. 14 A ndisl a
Zerozelem na, a ye a dalamətagay i
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A
ye naha a ɗəma na, a ndzay a gər a
ndomasəkəme ha sla hay, ta təɓaŋ, ta
maydagwar hay. A ndzay naha a gər
a ndo mambəɗe suloy hay mandza
eye hay ka wu məpe wu tay hay
dərmak.

15 Tsa na, a zla ləɓer, a slapa ha
ka bo, a təra ha mandalaɓa. A ye
a həhar tay ha ndo niye hay abəra
dəreŋ, tə sla tay hay, ta təɓaŋ tay hay
tebiye abəra mə gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. A kwats ha suloy i
ndo mambəɗe suloy ka dala, a pay
həlay a wu məpe wu tay niye hay.
16 A gwaɗatay a ndo masəkəme ha
maydagwar hay: «Həlum wu kurom
neheye abəra kanaŋ! Kâ tərum ha
gay i Bəba ga, gay i məge tsakala mə
ɗəma bay.»

17 Gawla ŋgay hay tə ŋgatay andza
niye na, wu nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye a matayaw a
gər. Tə watsa na, tə gwaɗ: «Gay
yak nakay na, na wuɗa na haladzay.
Mədzal gər ga peteh, na pa na a
ɗəma.*»

18 Bagwar i Yahuda hay ta tsətsah
faya, tə gwaɗay: «Ka sliye faya məge
na, masuwayaŋ waray nakə ada
nəmay nəmaa səriye ha ta vəlaka
tsəveɗkaməgewuandzanakayaye?»

19 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Mbəzlum ha gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom nakay. Ma
məhəne mahkar na, na lətsiye ha ka
mbəlom.»

20 Tə gwaɗay: «Gay nakay nəmaa
ndza faya ka maɗəzle na, məve kuro
kuro faɗ gər eye məkwa tuk na, ada
nəkar i yak na, ma məhəne mahkar
tsa na, ka ɗəzl na, kəkay?»

* 2:17 Dəmes hay 69.10.
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21Ane tuk na, gay i məɗəslay ha gər
aMbəlomniyeYesua tsik fayaayena,
a tsik dzeke ka bo ŋgay. 22 Ahəl nakə
Yesu a mət ada a lətsew abəra ma
mədahaŋ aye na, bazlam ŋgay niye a
tsik aye amatayawa gər a gawla ŋgay
hay. Pat eye niye na, tə dzala ha ka
wu nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlomaye ada ka bazlamŋgaynakə
a tsik aye.

23 Ahəl nakə Yesu neŋgeye ma Ze-
rozelem ada neŋgeye mə magurlom
i Pak aye na, kə ge wu neheye a ge
masuwayaŋ haladzay aye. Andza
niye, ndo hay haladzay ta ŋgatay a
masuwayaŋ niye hay ada ta dzala ha
ka Yesu. 24Ane tuk na, Yesu na, kə pa
mədzal gər ŋgay ka nəteye bay hərwi
neŋgeye a sər tay ha tebiye, 25 ada
neŋgeye na, ndo məɗay ha wu nakə
mə bo i ndo zezeŋ aye ka həlay təbey
hərwiboŋgayeyea sərhawunakəmə
ɗərev i ndo zezeŋ aye.

3
Yesu ta Nikodem

1 Ndoweye andaya məzele ŋgay
Nikodem. Neŋgeye na, bagwar eye
mə walaŋ i ndo neheye tə ləvawa
Yahuda hay aye. Neŋgeye na, Farisa
hay. 2Pat wuray na, a ye ka təv i Yesu
ta həvaɗ. A ye naha, a gwaɗay: «Miter,
nəmaa sər ha Mbəlom a sləra kar
ahaya na, ka matətikamay wu hay
deɗek, hərwi ndəray ma sliye faya
məge masuwayaŋ andza nakə ka ge
aye bay taɗə gədaŋ i Mbəlom andaya
faya bay na, ma sliye faya bay.»

3 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Sər hana, ndoweyekəwaboweɗeye
bay na, ma sliye faya mede a Bəy i
Mbəlom bay.»

4Nikodem a tsətsah faya a gwaɗay:
«Ndo guram eye tsɨy tuk na, ma wiye
boweɗeye sana, kəkay? Masliye faya
məmeahuɗ imayŋgayada tawiyena
masulo eye sa ɗaw?»

5 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Sər ha na, ta dzəhuɓ kar ha a yam
ada ta Məsəfəre i Mbəlom bay na, ka
sliye faya mede a Bəy i Mbəlom bay.

6 Ndo nakə ndo zezeŋ a wa aye na,
ndo zezeŋ ŋgway. Ada ndo nakə tə
wa na ta Məsəfəre i Mbəlom aye na,
məsəfəre ŋgway. 7 Bazlam nakə na
gwaɗaka “wum bo masulo” aye na,
mâ gaka wadəŋ wadəŋ bay. 8Mətasl
a vəzl a təv nakə a say aye. Ka tsəne
mavəzle ŋgay eye, ane tuk na, a yaw
məŋgay ada ma diye a ŋgay na, ka sər
bay. Ma giye bo ta ndo nakə təwa na
ta Məsəfəre i Mbəlom aye na, andza
nakay.»

9 Nikodem a gwaɗay: «Ada tebiye
wuyema giye bo na, kəkay?»

10 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Nəkar ndo matətikay wu a ndo hay
nakə bagwar eye ma gwala i Israyel
aye. Ane tuk na, ka sər wu neh-
eye bay na, kəkay?» 11 Sər ha na,
nəmaa tsikakum na, wu nakə nəmaa
sər aye ada ka gər i wu nakə nəmaa
ŋgatay aye. Ane tuk na, a sakum
matəme wu nakə nəmaa ɗakum ha
aye bay. 12 Na tsikakum ka wu
nakay ka məndzibəra aye ka təmum
bay. Ada kəkay taɗə na tsikakum
ka wu nakə mə mbəlom aye na, ka
təmumeye ɗaw?

13 «Ndəray ɗaɗa kə tsal a mbəlom
bay. Ndo nakə neŋ Wawa i Ndo
aye nəte ŋgweŋ. 14 Andza nakə ahəl
niye Musa a lətse ha ɓəre nakə tə
vəɗ na andza dədœ ka mayako mə
makulkwandah aye na, andza niye
neŋ Wawa i Ndo kutoŋ ta lətsiye ga
ha ka mayako dərmak*, 15 hərwi ada
kwa way kə dzala ha ka neŋ Wawa
i Ndo na, ma hutiye sifa nakə ma
ndəviye bay aye. 16 Hərwi Mbəlom
a wuɗa məndzibəra na, haladzay.
Hərwi niye a slərawWawa ŋgay felik
eye hərwi ada kwa way kə dzala ha
faya na, ma dziye sa bay. Ane tuk na,
ma hutiye sifa nakə ma ndəviye bay
aye. 17Mbəlom a sləraw Wawa ŋgay
ka məndzibəra na, hərwi ada mâ ge
sariya ka ndo hay bay. A sləra ahaya
na, hərwi ada ndo hay tâ təma ɗuh.

18 «Ndo nakə kə dzala ha ka Wawa
i Mbəlom aye na, sariya ma ta gəsiye
na bay. Ane tuk na, ndo nakə kə dzala

* 3:14 Məpesle 21.
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ha bay aye na, ɓa sariya kə gəs na,
hərwi kə dzala ha ka felik i Wawa i
Mbəlom bay. 19 Sariya ma ta gəsiye
ndo hay ta tsəveɗ waray na, ma ta
gəsiye tay ha na, andza nakay: Dza-
ydzay ki yaw ka məndzibəra. Ane
tuk na, ndo hay ta wuɗa dzaydzay
niye bay. Nəteye ta wuɗa ɗuh na,
ləvoŋ, hərwi tə gawa na, wu neheye
lele bay aye hay. 20 Kwa way kə ge
mənese na, a ma nay ɗəre a dzay-
dzay. Ma həndzəɗiye ta təv i dzay-
dzay bay, hərwi a saywuŋgayneheye
a gawa lele bay aye na, mâ zəba bay,
a dzədzar. 21 Ane tuk na, ndo nakə a
gawawu lele eye hay aye na, neŋgeye
ma zəbiye mə dzaydzay hərwi ada
ndo hay tâ ŋgatay a wu neheye lele a
geaye, ada tâ sərhamaageməslermə
neŋgeye na, Mbəlom.»

Yesu ta Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam

22 Ma dəba aye na, Yesu ta gawla
ŋgayhay tə lətse ti ye kadala i Yahuda.
Tə ndza mə ɗəma ada ta dzəhuɓawa
ndo hay a yam. 23 Ahəl niye na,
Yuhana a dzəhuɓawa ndo hay a yam
dərmak. Adzəhuɓawa tayhandohay
na, ma gəma i Enon bəse ta gəma i
Salim hərwi dəlov andaya haladzay
ma təv eye niye. Ndo hay ti yawa
nahaka təvŋgay ada adzəhuɓawa tay
ha a yam. 24 Ahəl niye na, ta gəs na
Yuhana a daŋgay zuk bay.

25 Pat wuray na, siye i gawla i
Yuhana hay ta dazlay a məkəɗe
wuway ta ndo i Yahuda wuray ka
məbere wu hay ta məndze tsəɗaŋŋa.
26 Gawla i Yuhana niye hay ti ye ka
təv i Yuhana, ti ye naha tə gwaɗay:
«Miter, ndo niye ahəl niye ka dzum
gər ma diye i magayam i Yurdum ka
tsik faya aye na, faya ma dzəhuɓiye
tay ha ndo hay a yam ada ndo hay
tebiye faya ta diye ka təv ŋgay tuk na,
kəkay?»

27 Yuhana a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Taɗə Mbəlom kə vəlay
bay na, ndəray ma sliye məhute bay
tebiye. 28 Bo kurom eye ka slumeye
faya məhəle mbəl ga, na gwaɗakum:
“Neŋ na, Kəriste bay. Ane tuk na,

Mbəlom a sləra ga ahaya, nâ lahayaw
kame tsa.” 29Ndo nakə a zla dahəlay
aye na, dahəlay niye na, i ŋgay ŋgway.
Ane tuk na, dzam i zal i dahəlay niye
na, ma lətsiye sləp ka tsakay ŋgay
ada ma piye zləm ka bazlam ŋgay.
Kə tsəne bazlam ŋgay niye faya ma
piye faya zləm aye na, ma ŋgwasiye
haladzay. Andza niye məŋgwese niye
anəke na, i ga haladzay dərmak.
30Neŋgeye na, mâ səkah kame kame,
neŋ na, na nəkiɗ.

31 «Ndo nakə a yaw abəra mə
mbəlom aye na, neŋgeye ka gər i ndo
hay tebiye. Ndo nakə neŋgeye ka
məndzibəra aye na, neŋgeye ndo i
məndzibəra ŋgway ada ma tsikiye na,
ka wu i məndzibəra hay. Ane tuk na,
ndonakə ayawabəra ka təv iMbəlom
aye na, neŋgeye ka gər i ndo hay
tebiye. 32Ma tsikiye na, ka wu nakə a
ŋgatayadaa tsəneaye. Ane tukna,wu
nakə a tsik aye na, ndəray ma təmiye
bay. 33Ndoweye ka təmabazlamŋgay
nakə a tsik aye na, niye na, faya ma
ɗiyehawunakəMbəloma tsikayena,
deɗek. 34Ndo nakə Mbəlom a sləraw
aye na, faya ma tsikiye na, bazlam i
Mbəlom, hərwi Mbəlom kə rah ha ta
Məsəfəre ŋgay. 35 Bəba ŋgay a wuɗa
na wawa ŋgay ada kə vəlay mələve i
bəy ŋgay. 36Ndo nakə kə dzala ha ka
Wawa i Mbəlom aye na, ma hutiye
sifa nakə ma ndəviye bay aye. Ndo
nakə a kərah mədzala ha ka Wawa i
Mbəlom aye na, ma hutiye sifa niye
təbey. Mevel i Mbəlom ma ta ndziye
faya.»

4
Yesu ta ŋgwas i Samari wuray

1Farisa hay tə tsəne, ndo hay tə pay
bəzay a Yesu ada a dzəhuɓawa tay ha
ndo hay a yam na, haladzay a ze i
Yuhana. 2 Azlakwa ta deɗek eye na,
Yesu a dzəhuɓawa tay ha ndo hay a
yam bay. Maa dzəhuɓawa tay ha ndo
hay a yam na, gawla ŋgay hay bəna,
bo ŋgay eye bay.

3 Ahəl nakə Yesu a tsəne wu nakə
Farisa hay tə tsik faya na, a həl bo
abəra ka dala i Yahuda a ye ka dala i
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Galile. 4 Tsəveɗ mede a Galile na, ta
dala i Samari. 5 Ahəl nakə faya ma
diye na, a ndisl a təv aye andaya ka
dala i Samari tə zalay Sikar. Təv niye
na, bəse ta guvah nakə Zakob a vəlay
a wawa ŋgay Yusufa ahəl niye aye.*
6 Ada bəɗiyem nakə Zakob a la ahəl
niye andaya ka təv aye niye.
Yesu a ndisl ka bəɗiyem niye na,

ki ye gər, a ndza ka tsakay i bəɗiyem
niye. Məndisle nakə Yesu a ndisl
naha ka təv aye niye na, ma giye
magərhəpat. 7-8 Ahəl nakə gawla i
Yesu hay ti ye mata səkəmaw wu
mənday mə walaŋ gay na, ŋgwas i
Samari wuray a ye naha mata təɗe
yam. A yaw na, Yesu a gwaɗay:
«Təɗəŋew yam nâ sa tey.»

9 Ŋgwas i Samari niye a gwaɗay a
Yesu: «Na gwaɗ nəkar na, Yahuda hay
bəɗa! Ada ka tsətsahiye yam ka neŋ
ŋgwas i Samari na, kəkay?» Ŋgwas
niye a tsik andza niye na, hərwi
Yahuda hay tə dzawa gər a bo ta
Samari hay bay.

10 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Taɗə ka sər wu nakə Mbəlom ma
vəliye ada ka sər neŋ nakə na tsətsah
fakaya yam aye na, nəkar ɗuh ka
tsətsahiye fagaya yamnakəmavəliye
sifa aye ada na vəlakeye.»

11 Ŋgwas niye a gwaɗay faya: «Bəy
ga, wu mətəɗe yam andaya fakaya
bay ada bəɗiyem eye na, sɨɗuk tuk
na, ka hutiye yam nakə ma vəliye
sifa a ndo aye na, ma kəkay? 12Maa
lamay bəɗiyem nakay na, bəba təte
kway Zakob. Bo ŋgay eye kə sa yam
ma bəɗiyem nakay. Wawa ŋgay hay
ta gənaw ŋgay hay ta sa yam ma
bəɗiyemnakaydərmak. Adanəkarka
dzala na, ka ze na Zakob ɗaw?»

13 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Kwa way kə sa yam nakay na, yam
ma geye sa. 14 Ane tuk na, ndoweye
kə sa yamnakəneŋnavəleyena, ɗaɗa
yam ma geye sa bay. Yam nakə na
vəleye na, ma təriye andza bəɗiyem
nakə a ŋgəz waɗ waɗ aye ada ma
vəleye sifa nakəmandəviye bay aye.»

15 Ŋgwas niye a gwaɗay: «Bəy ga,
vəleŋ yam eye niye tey hərwi ada
yam mâ geŋ sa bay ada nâ yaw ɗaɗa
mətəɗe naha yam kanaŋ sa bay.»

16 Yesu a gwaɗay: «Do, pəla ahaya
zal yak ada kâ yumaw kanaŋ.»

17 Ŋgwas niye a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Zal ga andaya bay.»
Yesu a gwaɗay: «Ka gwaɗ zal yak

andaya bay na, ka tsik na, deɗek.
18 Hərwi zal yak hay na, zlam ada
ndo nakə anəke nəkurom mandza
eye salamay aye na, zal yak bay. Ka
tsik na, deɗek.»

19Tsana, ŋgwasniye a gwaɗay: «Ah!
Bəy ga, na sər ha nəkar na, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom. 20 Bəba təte
may Samari hay tə ɗəslaway ha gər a
Mbəlomna,mə gər i gəmanakay. Ane
tuk na, nəkurom Yahuda hay na, ka
gwaɗum i kurom təv məɗəslay ha gər
a Mbəlom na, ma Zerozelem.»

21 Yesu a gwaɗay: «Ŋgwas nakay,
dzala ha ka wu nakə na tsikakeye,
həlay eye ma deyeweye na, ndo
hay ta ɗəslay ha gər a Bəba Mbəlom
na, mə gər i gəma nakay ɗekɗek
kəgəbay ma Zerozelem ɗekɗek tsa
bay. 22 Nəkurom Samari hay ka
sərum wu nakə ka ɗəslumay ha gər
aye bay. Nəmay Yahuda hay na,
nəmaa sər, hərwi Mbəlom a bəzatay
ha tsəveɗ i mətəme a ndo hay na, ta
Yahuda hay. 23Ane tuk na, həlay eye
ma deyeweye ɓa həlay eye anaŋ tsɨy,
Məsəfəre i Mbəlom ma vəliye gədaŋ
a ndo neheye a satay məɗəslay ha
gər a Bəba Mbəlom ta deɗek eye na,
ta ɗəslay ha gər ta deɗek Mbəlom
ma pəliye na, slala i ndo niye hay.
24Mbəlom na, məsəfəre. Hərwi niye
ndo neheye ta ɗəslay ha gər aye na,
tâ ɗəslay ha gər na, ta deɗek ada ta
gədaŋ i məsəfəre.»

25Ŋgwas niye a gwaɗay: «Na sər ha
na, ndo nakə Mbəlom a pay dzagwa
i bəy a gər aye ma deyeweye (andza
məgweɗe Kəriste). Aza ki yaw na, ma
ɗakway ha wu hay tebiye.»

* 4:5 Madazlay i wu hay 33.19.
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26 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ nakə faya na tsikakeye me
anəke, neŋ eye.»

27Ahəl nakə Yesu ta ŋgwasniye faya
ta tsikiye me na, gawla i Yesu hay tə
maw tuk. Tə ŋgatay a Yesu faya ta
tsikiye me ta ŋgwas niye na, a gatay
hərɓaɓəkka. Ane tuk na, ndəray kwa
nəte məwalaŋ tay ka tsətsah ka Yesu,
kə gwaɗay: «Ka pəla abəra ka ŋgwas
eye mey?» kəgəbay «Ka tsikumeye
me ta ŋgwas eye na, hərwi mey?» na,
ndəray ka tsətsah faya bay.

28Ŋgwasniye a gər ha kalawahŋgay
ka bəɗiyem, a mbəɗa gər a walaŋ gay.
A ye naha a gwaɗatay a ndo hay:
29«Dumara, zəbumkandowurayanaŋ
eye təday, a pesleŋ na wu nakə na
gawa ahəl niye aye tebiye. Ma giye
na, Kəriste nakə Mbəlom a gwaɗ ma
sləraweye aye.»

30 Ndo hay tə tsəne bazlam i ŋgwas
niye a tsikatay aye na, ti yaw abəra
məwalaŋ gay, ti yaw ka təv i Yesu.

31Ahəl nakəŋgwasniyeayeawalaŋ
gay aye, gawla i Yesu hay nəteye faya
ta geye amboh a Yesu mâ nda wu
mənday, tə gwaɗay: «Miter may, nda
wumənday!»

32Ane tukna, Yesu ambəɗatay faya
a gwaɗatay: «Wu mənday ga andaya
nakə na ndiye, nəkurom ka sərum
bay.»

33 Gawla ŋgay hay tə tsəne andza
niye na, tə tsik məwalaŋ tay, tə gwaɗ:
«Ma giye na, ndəray kə zlayaw wu
mənday kəla ɗaw?»

34Yesu a gwaɗatay: «Wumənday ga
na, məge wu nakə a say a ndo nakə
a sləra ga ahaya aye ada mandəve
ha məsler nakə a vəleŋ a gweɗeŋ
ge aye. Matəra wu mənday ga na,
neŋgeye.» 35 Yesu a gwaɗatay sa:
«Dzeke andaya, a gwaɗ: “A ləkaw kiye
faɗ na, ta dziye wu mənday abəra
ka dala.” Ane tuk na, neŋ ɗuh na
gwaɗakumeye: Ehey, zəbum ka gu-
vahhay lele, təday. Wuhayna, ta nah
tsɨy. Kə sla mədze. 36 Ndo nakə ma
dziye na wu mənday abəra ka dala
aye na, ma hutiye merəɓe ŋgay ada

ma hayay gər a wumənday niye. Wu
məndayna, andzaməgweɗendoneh-
eye ta huta sifa nakəma ndəviye bay
ka tor aye. Andza niye ndo masləge
ta ndo mədze wu abəra ka dala na,
ta ŋgwasiye salamay. 37 Hərwi dzeke
nakə a gwaɗ: “Ndoneŋgeɗmasləgiye,
ndo neŋgeɗ na, ma dziye na abəra
ka dala”, a tsik na, deɗek. 38 Na
slər kurom a guvah mata dze na wu
mənday nakə ka fətumay bay aye, ka
təmumay a həlay a ndo hay tsa.»

39Ndo i dala i Samari niye hay ha-
ladzay tə dzala ha ka Yesu. Tə dzala
ha na, hərwi ŋgwas niye a ɗatay ha
parakka a gwaɗatay: «A pesleŋ wu
nakə na gawa ahəl niye tebiye.»

40 Samari niye hay tə ndisl naha ka
təv i Yesu na, ta tsətsah ka Yesu, tə
gwaɗay: «Ndza ka təv may tey.» Yesu
a təma bazlam tay niye, a ndza ka təv
tayməhəne sulo. 41Yesu a tsikawatay
bazlam i Mbəlom. Tə tsəne na, ndo
siye hay haladzay tə dzala ha ka Yesu
sa. 42Ndo niye hay tə gwaɗay a ŋgwas
niye: «Anəke nəmaa dzala ka Yesu na,
hərwi wu nakə ka təkəramay aye sa
bay. Nəmaa dzala ha na, hərwi nakə
nəmaa tsəne wu nakə bo ŋgay eye a
tsik aye. Ada nəmaa sər ha neŋgeye
na, ndo mətəme ha ndo i məndzibəra
hay deɗek.»

Yesu a mbəl ha wawa i ndo məge
məsler i bəy bagwar eye

43 Yesu a ndza ka təv niye məhəne
sulo na, a həl bo a ye abəra ka təv
niye, a ye a Galile. 44 Bo i Yesu eye a
tsik, tə gər ŋgay, a gwaɗ: «Ndoməɗe ha
bazlam i Mbəlom na, ta rəhay ha gər
ma gəma ŋgay bay.»

45Azlakwa ɗuhYesu andisl a Galile
na, ndo i dala niye hay ta təmana lele
təməŋgwese eye hərwi nəteye dərmak
ta ye a magurlom i Pak niye ma Ze-
rozelem aye ada a həlay i magurlom
niye na, ta ŋgatay awu nakə Yesu a ge
aye.

46 Andza niye, Yesu a mbəɗa gər a
Kana ka dala i Galile sa, gəma nakə
a təra ha yam guzom eye. Ndo məge



Yuhana 4:47 165 Yuhana 5:13

məsler i bəy bagwar eye wuray an-
daya, wawa ŋgay ɗəvats eyema gəma
i Kafernahum.

47 A tsəne Yesu kə maw abəra ma
Yahuda neŋgeye ka dala i Galile na, a
həl bo a ye ka təv i Yesu. A ye naha a
gay amboh a Yesu, a gwaɗay: «Amboh
tamaaKafernahum, tambəleŋahaya
wawa ga andaya ɗəvats eye faya ma
mətiye tey.»

48 Yesu a gwaɗay: «Nəkurom na,
taɗə na gemasuwayaŋ eye bay na, ka
dzalumeye ha bay na, kəkay?»

49Ndo məge məsler niye a mbəɗay
faya, a gwaɗay: «Bəy ga, tama bəse
bəna wawa gama tamətiye.»

50 Yesu a gwaɗay: «Mbəɗa gər a
mətagay, wawa yakmambəliye.»
Ndo niye a dzala ha ka bazlam

i Yesu niye a tsikay aye. A ma a
mətagay.

51Ahəl nakə ndo niye faya ma diye
a mətagay, neŋgeye ka tsəveɗ mba
na, ndo i məsler ŋgay hay ti yaw, tə
ŋgəlayaw gər həf ka tsəveɗ tə gwaɗay:
«Wawa yak kəmbəl!»

52 A tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Wuye a gay ŋgama na, kəɗay?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «A gay

ŋgama na, məveneŋ ta ɓəre nəte i
huwa.»

53A sər ha həlay niye na, tits həlay
nakə Yesu a gwaɗay: «Wawa yak ma
mbəliye» aye. Tsa na, neŋgeye ta ndo
i gay ŋgay hay tebiye tə dzala ha ka
Yesu.

54 Nakay na, masuwayaŋ masulo
eye nakə a ge ma Galile aye. A ge na,
ahəl nakə a maw abəra ma Yahuda
aye.

5
Yesu a mbəl ha ndo wuray matəra

eyema Zerozelem
1 Ma dəba eye na, magurlom i

Yahuda hay andaya ma Zerozelem.
Hərwi niye, Yesu a ye a magurlom i
Yahuda niye hay ma Zerozelem aye.
2Ma Zerozelem niye na, dəlov wuray
andaya bəse ta Məgeɗ i Təɓaŋ hay
nakə ti yawa tay ha tə ɗəma a walaŋ
gay aye. Tə zalay a dəlov eye niye tə

bazlam i Yahuda hay na, Baytidzata.
Ka tsakay i dəlov niye na, galak an-
daya maŋgəna eye zlam. 3 Ndo i
ɗəvats hay haladzay tə hənawa mə
ɗəma: Guluf hay, ndo matəra eye,
ndo neheye sik tay maməta eye hay.
[Tahəbawayamnakəma ɓəliyewekit
wekit aye. 4 Hərwi həlay eye an-
daya gawla i Mbəlom a mbəzlawaw,
a ɓəlawa ha. Kə ɓəl ha na, ndo nakə
kə lah kurre məkal ha bo a yam
niye gawla i Mbəlom a ɓəl ha aye
na, kə mbəl abəra ma ɗəvats ŋgay.
Kwa ɗəvats eye na, kəkay kəkay, ma
mbəliye.]

5 Mə walaŋ i ndo i ɗəvats niye
hay na, ndoweye andaya kə ndza ma
ɗəvats məve kuro kuro mahkar gər
eye tsamahkar. 6 Yesu a ndisl a təv
i ndo i ɗəvats niye hay na, a ŋgatay
a ndo niye mahəna eye ada a tsəne
na, ndo niye kə ndza ma ɗəvats məve
haladzay. A tsətsah faya, a gwaɗay:
«A sakaməmbəle ɗaw?»

7 Ndo niye ɗəvats eye a gwaɗay:
«Ahəl nakə yam faya ma ɓəliye na,
ndəray andaya məzle ga, məkele ga
ha a ɗəma bay. Na gwaɗ na dziye
faya bo məkele ha bo a ɗəma na, ndo
mekeleŋ eye a leheŋ a ɗəma.»

8 Yesu a tsəne andza niye na, a
gwaɗay: «Lətse, zla təv məhəne yak,
do wu yak!»

9Kwayaŋŋa ndo niye a mbəl. A zla
təvməhəne ŋgay ada a pa bo kamede.
Azlakwa bay, wu niye a ge bo na,

pat i mazəzukw bo. 10 Bəy i Yahuda
hay tə ŋgatay a ndo niye a mbəl
eye faya ma zliye təv məhəne na, tə
gwaɗay: «Bəgom na, pat i mazəzukw
bo sa na, tsəveɗ andaya məzle hubok
pat i mazəzukwe bay.»

11 A mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ndonakə ambəl ga ha aye, a gweɗeŋ:
“Zla təvməhəne yak do wu yak.”»

12 Ndo niye hay ta tsətsah faya:
«Ndoweye i ŋgay way nakə ma
gwaɗakeye: “Zla təv məhəne yak ada
kâ ye ha” pat i mazəzukw bo na,
way?»

13 Ane tuk na, ndo niye a sər ndo
nakə ambəl ha aye bay, hərwi Yesu ki
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ye ŋgway abəra ka təv niye, kə gər tay
ha ndo niye hay haladzay aye.

14Ma dəba aye na, Yesu tə dza gər
ta ndo nakə a mbəl ha aye mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom, a gwaɗay:
«Anəke na, kambəl tuk. Kâ gemənese
sa bay. Ka ge mənese na, wu ma ta
gakeyema ziye nakə a gaka aye.»

15 Ma dəba eye ndo niye a ye, a
gwaɗatay a bəy i Yahuda hay: «Maa
mbəl ga ha na, Yesu.» 16 Tsa na, bəy
i Yahuda niye hay ta dazlay məgay
seweɗ a Yesu hərwi nakə a mbəl ha
ndo pat i mazəzukw bo aye.

17 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay
faya, a gwaɗatay: «Bəba ga faya ma
giye məsler na, pat pat ada neŋ na
giye andza niye dərmak.»

18Bəy i Yahuda hay tə tsəne bazlam
i Yesu niye na, ta səkah ha mapəle
tsəveɗməkəɗe na. A satay məkəɗe na
Yesu na, hərwi a rəhay ha gər a pat i
mazəzukw bo bay, ɗekɗek bay. Ane
tuk na, hərwi nakə a gwaɗ Mbəlom
na, bəba ŋgay aye. Andza məgweɗe a
ləva ha gər ŋgay ta Mbəlom.

Bəba Mbəlom kə vəlay gədaŋ a
wawa ŋgay tebiye

19 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Sərumhana, neŋna sliye
faya ka məge wu tə həlay ga aye tsa
bay. Na giye na, wu nakə na ŋgatay
Bəba ga a gawa aye. Wu nakə Bəba
ga a gawa aye na, neŋ wawa ŋgay
na giye dərmak. 20 Bəba ga a wuɗa
neŋwawa ŋgay, adama ɗeŋeye hawu
nakə a gawa aye tebiye. Ma ɗeŋeyeha
məsler bagwar eye sa a zewuneheye
ada azama gakumeye hərɓaɓəkka.

21«Andza nakə BəbaMbəlom ambəl
ha ndo hay abəra ma mədahaŋ ada
faya ma vəlateye sifa aye na, andza
niye neŋ wawa ŋgay na vəliye sifa a
ndo neheye a seŋ aye.

22 «Ada sa na, Bəba ma giye sariya
tə həlay ŋgay aye bay. Kə vəleŋ gədaŋ
a həlay ga ka məge sariya. 23 A ge
ha andza niye na, hərwi ada ndo
hay tebiye tâ ɗəsleŋ ha gər andza
nakə ndo hay faya ta ɗəslay ha gər
a neŋgeye Bəba Mbəlom aye. Taɗə

ndoweyekə ɗəsleŋhagər aneŋwawa
ŋgaybayna, kə ɗəslay ha gər aBəba ga
nakə a sləra ga ahaya bay dərmak.»

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha
na, ndoweye kə pay zləmabazlam ga
neheye na tsik aye ada kə dzala ha
ka Mbəlom nakə a sləra ga ahaya aye
na, kə huta sifa nakəma ndəviye bay
aye. Mbəlom ma ta geye sariya bay.
Neŋgeye na, ɓa ki ye abəra ka tsəveɗ i
məməte. Ka dazlay a məndze ma sifa
nakə ka tor eye.

25 «Ayaw! Sərum ha na, pat eye ma
deyeweye, ɓa ɗuh pat eye anaŋ ki
yawtsɨy, ahəl nakəndoneheyenəteye
andza mədahaŋ hay ta tsəniye wu
nakəWawa i Mbəlom a tsik aye. Ndo
neheye ta pay zləm ada ta dzala ha
kawunakəna tsik aye na, tambəliye.
26Mbəlom na, gədaŋ ŋgay andaya ma
vəliye sifa a ndo. Andza niye kə vəleŋ
gədaŋ aneŋwawaŋgaymavəliye sifa
a ndo dərmak. 27Ada kə vəleŋ gədaŋ
a neŋ wawa ŋgayməge sariya ka ndo
hay. A vəleŋ gədaŋ məge sariya ka
ndo hay na, hərwi neŋWawa i Ndo.

28 «Mâ gakum masuwayaŋ bay,
hərwi pat eye ma deyeweye na,
mədahaŋ neheye ma bəɗ ta tsəniye
bəɗiɗay ga. 29 Ta tsəne na, ta
lətseweye abəra ma mədahaŋ. Ndo
neheye ahəl niye tə gawa wu ŋgwalak
eye na, ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ, ta hutiye sifa nakə ma
ndəviye bay aye. Ada ndo neheye
tə gawa wu ŋgwalak eye bay aye na,
ta lətseweye abəra ma mədahaŋ i tay
na, ta gəsiye tay a sariya. 30 Neŋ na,
na sliye faya məge wuray ka gər bo
ga bay. Na giye sariya na, andza nakə
Mbəlom a tsikeŋ aye ada sariya ga
nakə na giye na, deɗek hərwi na pəla
na, wunakə a yeŋ a gər a neŋ eye bay.
Ane tuk na, na giye na, wu nakə a yay
agər andonakəa sləra gaahayaaye.»

Ndo neheye ta həliye mbal i Yesu
aye

31 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə na ta
mbal i gər ga na, ndo hay ta gwaɗiye
deɗek bay.» 32Ane tuk na, mata həle
mbal i gər ga na, ndo mekeleŋ eye
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ada na sər ha ndoməhəle mbal ga na,
ma həliye, ta deɗek. 33Ka slərum ndo
hay ka təv i Yuhana ada kə tsikakum
wu nakə deɗek eye. 34Neŋ na, na pa
gər ka məhəle mbal i ndo təbey. Ɗuh
na tsikakum andza niye na, hərwi
ada kâ hutum mətəme. 35 Ahəl niye,
Yuhana na, a təra andza lalam nakə
ta piye faya ako hərwi adamâ ɗakum
ha deɗek aye. Ma məndze tsakway
na, ka təmum bazlam ŋgay ada ka
ŋgwasum hərwi dzaydzay ŋgay niye.

36 «Ane tuk na, i ga na, wu mekeleŋ
eye neheye a ze bazlam i Yuhana
nakə a tsik ta həliye mbal i gər ga
aye na, anaŋ. Neŋ faya na tsikiye ka
məsler nakəBəba ga a vəleŋ a gweɗeŋ
“ge”aye. Wuneheye faya tabəziyeha
masləra ga ahaya na, Mbəlom deɗek.

37 «Ada Bəba ga nakə a sləra ga
ahaya na, ma həliye mbal ga. Ane
tuk na, ka tsənum bəɗiɗay ŋgay ɗaɗa
bay ada ka ŋgatumay ɗaɗa bay. 38 Ka
təmum bazlam ŋgay hay, ta ndza mə
ɗərev kurombay hərwi ka dzalumha
ka neŋ wawa ŋgay nakə a sləraw aye
bay.

39 «Ada nəkurom na, faya ka
dzaŋgumeye Ɗerewel i Mbəlom pat
pat hərwi ka pum mədzal gər kurom
na, ka gwaɗum ka hutumeye mə
ɗəma sifa nakə ma ndəviye bay aye.
Bazlam i Mbəlom neheye tə həl mbal
na, i gər ga. 40Azlakwa ɗuh a sakum
madayaw ka təv ga məhute sifa nakə
deɗek aye bay na, kəkay?»

41 Yesu a gwaɗatay: «Ka dzalum
na, a seŋ ndo hay tâ zembeɗeŋ
ɗaw? Aʼay! Neŋ na, mədzal gər ga
a ye ka mazembeɗe nakə ndo hay
ta zambaɗawatay a siye i ndo hay
aye təbey. 42 Ane tuk na, nəkurom
na, andza neŋ təbey. Na sər ha
ta deɗek, ka wuɗum Mbəlom bay.
43 Na yaw na, maa sləra ga ahaya
na, Bəba ga Mbəlom ada ka wuɗum
matəme ga bay. Ane tuk na, taɗə
ndo mekeleŋ eye mâ yaw ta gədaŋ
ŋgay na, ka təmumeye na. 44 A
sakum na, ndo hay tâ zambaɗakum.

Ɗuh Mbəlom nakə deɗek eye na, ka
wuɗum mazambaɗay bay. Ada taɗə
nəkurom andza niye deɗek na, ka
dzalumeye ha fagayama kəkay?

45 «Ane tuk na, kâ dzalum na, na ta
makumeye ha mənese kame i Bəba
ga bay. Mata makum ha mənese
na, Musa neŋgeye nakə ka pum faya
mədzal gər kurom aye. 46 Taɗə ka
dzalumha kaMusa ta deɗek na, haɓe
ka dzalum ha ka neŋ, hərwi Musa a
watsa na, ka neŋ. 47 Taɗə ka dzalum
ha ka wu nakəMusa a watsa aye bay
na, ka dzalumeye kawunakə faya na
tsikiye na, ma kəkay?»

6
Yesu a vəlatay wu mənday a ndo

hay ta giye gwezem zlam
Mata 14.13-21; Markus 6.30-44;

Luka 9.10-17
1 Ma dəba aye na, Yesu a lətse,

a ye a tas a diye i dəlov i Galile.
Dəlov niye na, tə zalay dəlov i Tiber
dərmak. 2Ndohayhaladzay təpaway
bəzay. Təpawaybəzayna, hərwinakə
tə ŋgataway a masuwayaŋ neheye a
gawa aye. Masuwayaŋ niye a gawa
aye na, ambəlawa tay ha ndo i ɗəvats
hay.

3 Yesu ta gawla ŋgay hay tə tsal a
mahəmba, ti ye tə ndza mə ɗəma.
4Magurlom i Yahuda hay nakə tə za-
lay Pak aye na,mazlambar kə ndzew.
5 Yesu a zəba ɗəre na, a ŋgatay a ndo
hayhaladzay ta diyenahaka təvŋgay.
Tsa na, a tsətsah ka Filip, a gwaɗay:
«Ka hutakwaweye məsəkəmaw wu
mənday ɗa məvəlatay a ndo neheye
tebiye na, məŋgay?»

6Yesua tsikayaFilipandzaniyena,
mazəbe ka mədzal gər i Filip. Hərwi
Yesu na, a sər wu nakəma giye.

7 Filip a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Kwa taɗə ka səkəmakwaw wu
mənday ta dinar* sulo, kwa way ada
mâ huta tsekweŋ tsekweŋ bəbay na,
ma slateye bay.»

8 Ndo mekeleŋ eye mə walaŋ i
gawla ŋgay hay, məzele ŋgay Aŋdəre

* 6:7 Dinar: Kwar i suloy temerre sulo, ma hamiyemerəɓe i ndoməgeməsler pat nəte. ZəbaməMata
20.2.
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malamar i Simoŋ Piyer, a gwaɗay:
9 «Wawa wuray anaŋ kanaŋ na, tapa
i makwala andaya faya zlam tə kəlef
hay sulo. Ane tuk na, hərwi ndo neh-
eye haladzay aye na, ma sliye mey?»

10 Tsa na, Yesu a gwaɗatay a gawla
ŋgay hay: «Dum gwaɗumatay a ndo
hay tâ ndza tebiye ka dala.»
Ka təv eye niye na, guzer an-

daya haladzay beremeffe a ndzo-
hwaw mba. Gawla ŋgay hay ti ye, tə
gwaɗatay a ndo hay, ndzum ka dala.
Ndo niye hay tebiye tə ndza ka dala.
Hasləka hay ɗekɗek ta giye gwezem
zlam.

11 Ndo niye hay tebiye tə ndza na,
Yesu a zla makwala niye, a gay naha
sɨsœ a Mbəlom, a ŋgəna ha. A ŋgəna
ha na, a vəlatay a ndo niye hay
mandza eye. A həl kəlef niye hay, a
ge ha andza niye sa. Tə ndamakwala
niye tə kəlef aye kamərehe tay.

12 Tə nda makwala niye tə rah lele
na, Yesuagwaɗatayagawlaŋgayhay:
«Hayumay gər a siye nakə a zaw aye
kwa tsekweŋ mâ dze bay.» 13 Tsa na,
tə hayay gər a makwala nakə a zaw
abəra ka ndo neheye tə nda aye. Tə
hayay gər na, a rah a gwaŋ kuro gər
eye sulo.

14 Ndo hay tə ŋgatay a masuwayaŋ
niye Yesu a ge nakə a bəz ha gədaŋ i
Yesu aye na, tə gwaɗ: «Ndo nakay na,
ndoməɗe ha bazlam iMbəlomdeɗek.
Neŋgeye na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom nakə tə tsik faya ahəl niye
tə gwaɗma deyeweye kaməndzibəra
aye.»

15 Yesu a sər ha ndo niye hay ta
deyeweye ta piye na a bəy ta gədaŋ
na, a mbəɗa gər, a tsal ŋgway a tsa-
holok niye sa. A tsal na, mahəŋgeye.

Yesu a ye ka gər i yam tə sik
Mata 14.22-33;Markus 6.45-52

16Huwa a ge na, gawla i Yesu hay
təmbəzla ka me i dəlov. 17Ti ye naha
na, tə tsal a kwalalaŋ i yam, ta dazlay
mətese a diye neŋgeɗ mede a gəma i
Kafernahum. Ahəl nakə faya ta diye
na, həvaɗ kə ge fataya tsɨy, ada Yesu
kə husa ka təv tay zuk bay. 18 Dəlov
niye a dazlay məɓəle haladzay wekit

wekithərwimətasl age tagədaŋ. 19Ta
ye ma giye kilomiter zlam kəgəbay
məkwa na, tə ŋgatay a Yesu faya ma
diye naha ka təv i kwalalaŋ yam tay,
ka gər i yam tə sik. Tə ŋgatay na, ta
dzədzar haladzay.

20Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: «Kâ
dzədzarum bay. Nakay na, neŋ!»

21 Gawla ŋgay hay a satay məgəsay
naha mə həlay a kwalalaŋ i yam.
Kwayaŋŋa kwalalaŋ i yam niye a
husa dənuts ka me i dəlov ka dala, ka
təv nakə a sataymede a ɗəma aye.

Wumənday nakəma vəliye sifa aye
22 Tədœ eye na, ndo niye hay hal-

adzay eye tə ze naha ma diye i dəlov
niye ta pəla Yesu. Ta sər ha na,
kwalalaŋ i yam ka təv eye niye na,
nəte. Tə sər ha na, Yesu kə tsal a
kwalalaŋ i yam niye bay. Ane tuk na,
gawla ŋgay hay ti ye na, mahətay eye.
23 Siye i ndo hay ti yaw tə kwalalaŋ i
yam tay hay abəra ma gəma i Tiber,
tə ndislew tə ndzay a gər a ndo hay
ka me i dəlov niye bəse ta təv nakə
ndo hay tə nda wu mənday mə ɗəma
aye, wumənday nakə Yesu a zla a gay
naha sɨsœ a Mbəlom ada a vəlatay a
ndo niye hay aye. 24Ndo hay ta zəba
ɗəre na, Yesu andaya bay ada gawla
ŋgay hay bəbay nəteye andaya ka təv
niye bay na, tə tsal a kwalalaŋ i yam
niye hay, ti ye a Kafernahum mata
pəle na Yesu.

25 Ti ye tə huta na Yesu ka me i
dəlov niye ta diye neŋgeɗ. Ti ye tə
gwaɗay: «Miter, ka ndislew kanaŋ na,
sa kəɗay?»

26 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ayaw! Sərum ha na, ka
pəlum ga na, hərwi nakə ka ndayum
wu mənday ka rahum ɓəh ɓəh lele
aye bəna, hərwi nakə ka tsənum
masuwayaŋ nakə na giye a say
məgweɗe mey na, ka tsənum bay.
27 Kâ gum məsler hərwi wu mənday
nakə ma nasiye aye bay. Ɗuh gum
məsler na, hərwi wu mənday nakə
ma nasiye bay ma ndziye huya ada
ma vəliye sifa nakə ma ndəviye bay
ka tor eye. Wu mənday niye na,
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neŋ Wawa i Ndo na vəlakumeye. Na
vəlakumeye na, hərwi Bəba Mbəlom
kə vəleŋ gədaŋ kaməge.»

28 Ta tsətsah faya tə gwaɗay:
«Nəmaa giye na, məsler waray nakə
ma deyeye a gər a Mbəlom aye?»

29 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Məsler nakə a yay a gər a
Mbəlom ka gumeye na, dzalumha ka
neŋ ndo nakə a sləra ga ahaya aye.»

30 Tə gwaɗay: «Kə ge andza niye
na, nəmaa ta dzaliye ha fakaya na,
ka bəzamay ha masuwayaŋ waray?
Kəgəbay ka giye na, məsler waray?
31 Hərwi ahəl niye bəba təte kway
hay ti yaw abəra mə Ezipt, nəteye
mə makulkwandah na, tə nda wu
mənday nakə a yaw mə mbəlom tə
zalayman aye†. Andza nakə təwatsa
məƊerewel i Mbəlom aye na, tə gwaɗ:
“Mbəlom kə vəlatay wumənday nakə
a yawməMbəlom aye, tə nda.‡”»

32 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Sərumha na, wumənday
nakə ahəl niye Musa a vəlakum
mə makulkwandah aye na, wu
mənday nakə a yaw abəra mə
mbəlom aye ta deɗek bay. Ane
tuk na, wu mənday nakə bəba ga
Mbəlomma vəlakumaweye abəramə
mbəlom aye na, nakə ta deɗek aye.
33 Hərwi wu mənday niye Mbəlom
ma vəlakumeye na, neŋ ndo nakə na
mbəzlaw abəra mə mbəlom aye, ada
wumənday niye na, ma vəlateye sifa
a ndo i məndzibəra hay.»

34 Tə gwaɗay: «Bəy may, vəlamay
wumənday niye huya tey.»

35 Yesu a tsikatay parakka, a
gwaɗatay: «Wu mənday nakə ma
vəliye sifa a ndo hay aye na, neŋ.
Ndoweye ki yaw ka təv ga ada kə
dzala ha ka neŋ na, may ma wuriye
faya ɗaɗa bay, yam ma geye ɗaɗa sa
bay. 36 Ane tuk na, ɓa na tsikakum
ka ŋgatumeŋ ada ka dzalumga hawal
bay. 37 Ndo neheye Bəba ga a vəleŋ
tay ha aye na, ta deyeweye ka təv ga.
Ada ndo nakə ki yaw ka təv ga aye
na, ɗaɗa na kaliye ha bay. 38 Hərwi

na mbəzlaw abəra məmbəlom na, ka
məge wu nakə a yeŋ a gər a neŋ aye
bay, ane tuk na, məge məsler nakə a
yay a gər a ndo nakə a sləra ga ahaya
aye. 39Məsler nakə a say a ndo nakə
a sləra ga ahaya aye na, waray? Ndo
neheye a vəleŋ tay ha a həlay aye na,
kwa nəte na dziye tay ha bay tebiye.
Ane tukna, na tambəliye tayhaabəra
mamədahaŋ pat i sariya. 40Wu nakə
a say a Bəba ga na, anaŋ: Ndo neheye
ta zəba ka neŋ wawa ŋgay ada ta
dzala ha fagaya aye na, tâ huta sifa
nakə ma ndəviye bay ka tor eye. Pat
i sariya na, neŋ na ta mbəliye tay ha
abəramamədahaŋ.»

41 Yahuda niye hay ta dazlay
məse bazlam ka Yesu, hərwi nakə a
gwaɗatay: «Neŋ na, wu mənday nakə
ambəzlaw abəra məmbəlom aye.»

42 Tə gwaɗ: «Na gwaɗ Yesu neŋgeye
na, wawa i Yusufa bəɗaw? Ka
sərakwa bəba ŋgay ta may ŋgay lele
tuk na, ada ma sliye faya anəke
məgweɗe neŋgeye na, a mbəzlaw
abəraməmbəlom na, kəkay?»

43 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Gərum ha məse fagaya
bazlam mə walaŋ kurom! 44 Taɗə
Bəba ga ki ye ahaya ndoweye ka təv
ga bay na, ma sliye fayamadayaw ka
təv ga bay. Bəba ga nakə a sləra ga
ahaya aye ki ye ahaya ndoweye ka
təv ga na, neŋ na ta mbəliye ha abəra
ma mədahaŋ pat i sariya. 45 Ahəl
niye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom,
tə gwaɗ: “Mbəlom neŋgeye ma ta
ɗatay ha bazlam ŋgay a ndo hay.§”
Ndoweye kə tsəne bazlam i Mbəlom
Bəba ga ada ka tətik na,madeyeweye
ka təv ga. 46Azlakwa andzaməgweɗe
ndəray ɗaɗa kə ŋgatay a Bəba ga bay,
maa ŋgatay na, neŋ ndo nakə na yaw
abəra ka təv ŋgay aye nəte ŋgweŋ.

47 «Sərum ha na, ndo nakə kə dzala
ha ka neŋ aye na, kə huta sifa nakə
ma ndəviye bay ka tor eye. 48 Neŋ
na, wu mənday nakəma vəliye sifa a
ndohay aye. 49Ahəl niyena, bəba təte

† 6:31 Madayaw abərama Ezipt 16.13-15, 31. ‡ 6:31 Madayaw abərama Ezipt 16.4. § 6:45 Ezay
54.13.
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kuromhay tə ndawumənday nakə tə
zalay man aye mə makulkwandah*,
ada huya təmət ŋgway. 50Ane tuk na,
ndoweye kə nda wu mənday nakə a
yaw abəra mə mbəlom aye na, ma ta
mətiye bay. 51 Neŋ na, wu mənday
nakəma vəliye sifa, a mbəzlaw abəra
məmbəlom aye. Ndoweye kə ndawu
mənday nakay na,mamətiye bay,ma
ndziye ka tor eye. Wu mənday nakə
na vəliye na, bo ga. Na vəliye na,
hərwi ada ndo i məndzibəra hay tâ
huta sifa.»

52 Yahuda hay tə kəɗ faya wuway
məwalaŋ tay haladzay hərwi bazlam
i Yesu niye a tsik aye. Ta tsətsah
tə gwaɗ: «Ndo nakay ma vəlakweye
bo ŋgay ada ka ndayakweye na, ma
kəkay?»

53 Yesu a gwaɗatay: «Ayaw! Sərum
ha na, taɗə ka ndayum bo ga, neŋ
Wawa i Ndo, bay ada ka sum bam-
baz ga bay na, ka hutum sifa bay.
54 Ndoweye kə nda bo ga ada kə sa
bambaz ga na, kə huta sifa nakə ma
ndəviye bay aye ada pat i sariya na,
na ta mbəliye ha abəra ma mədahaŋ.
55 Hərwi bo ga na, wu mənday nakə
deɗek aye ada bambaz ga na, wu
məse nakə deɗek aye. 56 Ndoweye
ma ndiye bo ga ada ma siye bambaz
ga na, ma ndziye huya mə neŋ ada
neŋ na ndziye mə neŋgeye. 57 Bəba
ga nakə a sləra ga ahaya na, neŋgeye
ma ndziye huya ada neŋ na ndziye
huya na, hərwi neŋgeye. Andza niye
ndoweye kə nda bo ga na, neŋgeye
dərmakma ndziye huya hərwi neŋ.

58 «Wumənday nakə a mbəzlawmə
mbəlomaye na, anaŋ: Neŋgeye andza
nakə bəba təte kurom hay tə nda ahəl
niyeməmakulkwandahaye təbey. Tə
nda wu mənday niye na, huya təmət
ŋgway. Ane tuk na, ndoweye kə nda
wu mənday nakay na, ma ndziye ka
tor eye.»

59 Yesu a tsik bazlam neheye na,
ahəl nakə neŋgeye faya ma tətikateye
a ndo haymə gay i maɗuwule mema
gəma i Kafernahum aye.

60 Gawla i Yesu niye hay tə tsəne
bazlam i Yesu niye a tsik aye na, siye
hay haladzay mə walaŋ tay tə gwaɗ:
«Bazlam nakay na, mawura bo eye.
Matambe fayaməpay zləmna,way?»

61 Yesu a səratay naha faya ka wu
nakə faya ta tsikiye ka gər ŋgay aye.
Hərwi niye a gwaɗatay: «Bazlam ga
nakəna tsik ayena, a ndalakum ɗaw?
62 Taɗə ka ŋgatumay a neŋ Wawa i
Ndo faya na tsaliye a təv ga nakə na
mbəzlaw abəra mə ɗəma aye na, ada
ka gwaɗumeye kəkay? 63 Mata vəle
sifa a ndo hay na, Məsəfəre i Mbəlom.
Ndo hay na, ta sliye faya məhute sifa
niye ta gədaŋ tay bay. Bazlam neh-
eye na tsikakum aye maa vəleŋ na,
Məsəfəre i Mbəlom ada bazlam neh-
eye ta vəliye sifa andohayaye. 64Ane
tuk na, siye hay məwalaŋ kurom na,
ta dzala ha ka neŋ bay.»
Ayaw! Ɓa kwa ka madazlay na,

Yesu a sər ha neheye ta dzaliye ha
fayabayayeadaa sərhandonakəma
ta giye faya ɗaf aye.

65 Yesu a gwaɗatay sa: «Hərwi niye
na gwaɗakum: Taɗə Bəba ga kə vəlay
tsəveɗ bay na, ndəray ma sliye faya
madayaw ka təv ga bay.»

66Ma dəba eye na, gawla ŋgay hay
haladzay tə gər ha ti yewu tay. Ta pay
bəzay sa bay.

67 Tsa na, Yesu a tsətsah ka ndo i
maslaŋ ŋgay hay kuro gər eye sulo,
a gwaɗatay: «Nəkurom dərmak a
sakummede wu kurom ɗaw?»

68 Simoŋ Piyer a gwaɗay: «Bəy ga,
bazlam yak nakə faya ka tsikiye na,
ma vəlameye sifa nakə ma ndəviye
bay aye. Nəmaa pay bəzay na, a way
saway? 69Nəmaynəmaadzalakarha
ada nəmaa sər ha nəkar na, ndo nakə
tsəɗaŋŋaMbəlom a sləraw aye.»

70 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Na gwaɗ mapala kurom
kuro gər eye sulo na, neŋbəɗaw? Ada
azlakwa ndo nəte mə walaŋ kurom
neŋgeye na, Fakalaw.»

71 A tsik andza niye na, ka Yudas
wawa i Simoŋ Iskariyot. Hərwi Yu-
das na, kwa neŋgeye nəte mə walaŋ i

* 6:49 ZəbamaMadayaw abərama Ezipt 16.
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ndo i maslaŋ i Yesu hay kuro gər eye
sulo bəbay na, ma ta giye ɗaf ka Yesu
na, neŋgeye.

7
Magurlom imadzawadzawa

1Ma dəba aye na, Yesu a həhal ka
dala iGalile tebiye a saymedekadala
i Yuda bay hərwi a satay a bagwar i
Yahuda hayməkəɗe na.

2Ahəl niye na, magurlom i Yahuda
hay nakə tə zalayMagurlom iMadza-
wadzawa aye kə ndzew mazlambar.
3 Hərwi niye malamar ŋgay hay tə
gwaɗay: «Do abəra kanaŋ do a dala
i Yahuda hərwi ada gawla yak hay
nəteye tâ ŋgatay aməsler nakə ka giye
dərmak. 4 Taɗə a say a ndoweye
ndo hay tâ sər na na, ma sliye faya
məŋgehe na wu nakə ma giye bay.
Faya ka giye məsler neheye andza
nakay sa na, ge wu neheye, ada ndo
hay tebiye tâ sər kar ha.»

5 Malamar ŋgay niye hay tə tsikay
andza niye na, kwa bo tay eye bəbay
ta dzala ha ka Yesu bay.

6 Yesu a gwaɗatay: «I ga na, həlay
eye kə slaw zuk bay. Ane tuk
na, i kurom na, kwa həlay waray
waray, lele tsa. 7 Nəkurom na,
ndo i məndzibəra hay ta sliye faya
mənakum ɗəre təbey. Ane tuk na,
neŋ na, ta neŋeye ɗəre hərwi na
gwaɗawaməsler tay nakə faya ta giye
na, lele bay. 8 Nəkurom eye, dum a
magurlom niye. Neŋ na, na diye bay,
hərwi ga na, həlay eye kə ndislew zuk
bay.»

9 A tsikatay ka bo abəra bazlam
niye andza niye na, a ndza ŋgwayma
Galile. 10 Malamar ŋgay hay ti ye a
magurlom imadzawadzawaniye na,
Yesu a ye dərmak. A zəŋgal tay naha
ma dəba. Ane tuk na, a ndisl naha a
ɗəmana, ka bəz ha bo parakka bay. A
ŋgaha bo.

11Bagwar i Yahuda hay məmagur-
lom niye, ta pəla na Yesu, ta tsətsah
ka ndo hay, tə gwaɗ: «Neŋgeye i ŋgay
tebiye na, məŋgay?»

12 Ndo hay haladzay tə kəɗ faya
wuway haladzay. Siye hay tə gwaɗ:
«Ndonakay na, neŋgeyendo lele eye.»
Siye hay tə gwaɗ: «Aʼay! Neŋgeye na,
faya ma səpatiye tay ha ndo hay.»
13 Ane tuk na, ndəray kwa nəte a sla
faya mətsike bazlam niye parakka
bay hərwi ndo hay tebiye ta dzədzar
ta bagwar i Yahuda hay.

14Magurlom niye məzaw ŋgay eye
mazlambar ka ndəv na, Yesu a ye a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A
ye naha a pa bo kamatətikatay a ndo
hay. 15 Bazlam ŋgay niye faya ma
tətikateye a ndo hay aye na, a gatay
a bagwar i Yahuda hay hərɓaɓəkka, tə
gwaɗ: «Ndo nakay kə dzaŋga bay tuk
na, ada a sərwuhaladzayna, kəkay?»

16 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Bazlam nakay faya na
tsikakumeye na, a yaw mə neŋ bay.
A yaw mə Mbəlom neŋgeye nakə a
sləra ga ahaya aye. 17Ndoweye kə say
məge wu nakə a yay a gər a Mbəlom
aye na, ma səriye bazlam ga nakə
na tsik aye a yaw abəra mə Mbəlom
kəgəbay a yaw ma mədzal gər ga.
18Ndo nakə a tsik bazlam nakə a yaw
mamədzal gər ŋgay aye na, a say ndo
hay tâ ɗəslay ha gər. Ane tuk na, ndo
nakə faya ma tətikateye a ndo hay
hərwi ada ndo hay tâ ɗəslay ha gər a
ndo nakə a sləra ahaya na, neŋgeye
ndo i deɗek. Neŋgeye na, maraw
me andaya mə neŋgeye bay. 19 Na
gwaɗmaa vəlakum bazlam iMbəlom
mapala eye na, Musa bəɗaw? Ada
ndəray kwa nəte mə walaŋ kurom
ka rəhay ha gər bay. Ada a sakum
məkəɗe ga na, hərwi mey?»

20 Ndo hay ta mbəɗay faya a Yesu,
tə gwaɗay: «Nəkar na, fakalawmə bo
yak kəla ɗaw? Mapəla tsəveɗməkəɗe
kar na, way?»

21 Yesu a gwaɗatay: «Na ge ma-
suwayaŋ nəte pat i mazəzukw bo
na, a gakum hərɓaɓəkka a nəkurom
tebiye. 22 Sərum ha, Musa kə
tsikakum ɗəsum tay ha wawa kurom
hay. Maa dazlay məge andza niye
na, bəba təte kurom hay bəna Musa
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bay. Andza niye na, ka ɗəsawum
wawa kuromhay pat imazəzukwbo.
23Ka ɗəsumwawapat imazəzukwbo
na, hərwi ada marəhay gər a bazlam
i Mbəlom mapala eye nakə Musa a
vəlakum aye. Ada na mbəl ha ndo
abəra ma ɗəvats pat i mazəzukw bo
ɗuh na, ka gum fagaya mevel na,
hərwi mey? 24Kâ gum sariya ka ndo
tə wu nakə ka ŋgatumay tə ɗəre aye
tsa bay. Ɗuh gum na, ta tsəveɗ deɗek
eye.»

25 Siye i ndo i Zerozelem hay, tə
gwaɗ: «Ndo nakə ta pəla məkəɗe na
aye na, neŋgeye bəɗaw? 26 Zəbum
faya tey: Fayama tsikiyeme parakka
mə walaŋ i ndo hay tebiye, ada
ta gwaɗay wuray kwa tsekweŋ bay
tebiye. Ma giye na, bəy kway hay
tə sər neŋgeye Kəriste nakəMbəlom a
gwaɗma sləraweye kəla ɗaw? 27Ane
tuk na, ma giye na, andza niye bay
bəna Kəriste ma deyeweye na, a yaw
məŋgay na, ndəray ma səriye bay.
Ndo nakay a yaw məŋgay na, ka
sərakwa.»

28 Andza niye, Yesu faya ma
tətikateye a ndo hay mə gay i
məɗəslay ha gər aMbəlommba, a tsik
me ta magala, a gwaɗ: «Ka sərum ga
ha azlakwa ɗaw? Neŋnayawməŋgay
na, ka sərum ha. Ane tuk na, na yaw
na, ka gər bo ga bay. Ndo nakə a sləra
ga ahaya na, neŋgeye ndo i deɗek.
Nəkurom ka sərumna bay. 29Neŋ na,
na sər na hərwi na yaw na, abəra ka
təv ŋgay ada maa sləra ga ahaya na,
neŋgeye.»

30Andzaniye, ta pəla tsəveɗməgəse
na Yesu. Ane tuk na, ndəray kə
gəs na bay hərwi həlay ŋgay aye kə
ndisl a ɗəma zuk bay. 31 Ndo hay
haladzay tə dzala ha ka Yesu. Tə
gwaɗ: «Ndonakaymagiyena,Kəriste.
Ndo mekeleŋ eye ma deyeweye ma
giyemasuwayaŋma ziye i ndo nakay
ɗaw?»

A satay a Farisa hay məgəse na
Yesu

32 Farisa hay tə tsəne wu neheye
ndo hay faya ta tsikiye ka Yesu tə
masəsəkwe aye. Nəteye ta bagwar

hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlomhay təhaya gər, tə slər sidzew
neheye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom aye hərwi ada tâ ye, tâ
gəsaw Yesu.

33 Yesu a ŋgatay andza niye na, a
gwaɗ: «Neŋ andaya ka təv kuromma
məndze tsekweŋ mba. Tsa na, na
miye gwa ka təv i ndo nakə a sləra
ga ahaya aye. 34 Ka ta pəlumeye ga
ada ka ta hutumeye ga bay hərwi ka
slumeye fayamede a təv nakə neŋ na
diye a ɗəma aye bay.»

35 Tsa na, Yahuda hay ta tsətsah
mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ma diye
na, a ŋgay nakə ada ka slakweye
faya məhute na bay aye. Ma diye
na, a walaŋ i Yahuda neheye nəteye
mandza eye mə walaŋ i Gərek hay
aye kəla ɗaw? Ada ma ta tətikateye a
Gərek hay kəla ɗaw? 36 Bazlam ŋgay
niye a gwaɗ: “Ka ta pəlumeye ga,
ada ka ta hutumeye ga bay hərwi ka
slumeye fayamede a təv nakə neŋ na
diye a ɗəma aye bay.” A tsik andza
niye na, andzaməgweɗemey?»

Yam nakə ma vəliye sifa a ndo hay
aye

37Pat imandəve imagurlomna, pat
nakə bagwar aye. Pat eye niye Yesu
a lətse, a tsik me ta magala, a gwaɗ:
«Taɗəndoweye yama gay na,mâ yaw
ka təv ga mâ sa. 38Ndoweye kə dzala
ha ka neŋ na, “yam nakə ma vəliye
sifa ayemaŋgəziyewaɗwaɗmə ɗərev
ŋgay” andza nakə tə watsa ahəl niye
məƊerewel i Mbəlom.»

39 Yesu a tsik andza niye na ka
Məsəfəre i Mbəlom. Ndo neheye ta
dzala ha ka Yesu aye na, ta hutiye
Məsəfəre niye. Ahəl nakə Yesu a tsik
andza niye na, Məsəfəre ki yaw zuk
bay hərwi Yesu kə tsal a təv nakə
Mbəlomma ɗəslay ha gər aye zukbay.

Bazlam ki ye tay ka bo a ndo hay
bay

40 Ndo hay tə tsəne bazlam i Yesu
nakə a tsik aye na, siye i ndo hay tə
gwaɗ: «Ta deɗek ndo nakay na, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə faya
ka həbakweye aye!»
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41 Siye hay tə gwaɗ: «Neŋgeye na,
Kəriste!» Ane tukna, siye hay tə gwaɗ
sa: «Kəriste na, ma deyeweye abəra
ka dala i Galile ɗaw? 42 Tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ Kəriste
ma deyeweye na, abəra ma gwala i
Davit ada ma Betelehem, gəma nakə
Davit a ndzawamə ɗəma aye.*»

43Andzaniye, bazlamaye taykabo
a ndo hay bay hərwi Yesu. 44Ndo siye
hay a satay məgəse na Yesu. Ane tuk
na, ndəray kwa nəte kə lamay bay.

Bagwar i Yahuda hay ta təma Yesu
bay

45 Sidzew neheye ta tsəpawa gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom hay, tə
maw ka təv i bagwar hay i ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
Farisa hay. Anəke tə maw na, ndo
neheye ta tsətsah fataya, tə gwaɗatay:
«Ka gəsumaw Yesu bay na, hərwi
mey?»

46 Sidzew matsəpe gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom niye hay ta
mbəɗatay faya, tə gwaɗatay: «Ndəray
kə tsik me ɗaɗa andza ndo nakay
bay!»

47 Farisa hay tə gwaɗatay:
«Nəkurom dərmak ka səpat kurom
ɗaw? 48 Ka ŋgatumay a ndəray mə
walaŋ may bəy i Farisa hay ada mə
walaŋ i bəy hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye hay kə
dzala ha ka ndo niye ɗaw? 49 Ane
tuk na, maa dzala ha ka Yesu eye na,
ndo kəriye hay, tə sər bazlam i Musa
mapala eye bay. Nəteye na, Mbəlom
kə vəlatay mezeleme.»

50Nikodem neŋgeye nəte məwalaŋ
i Farisa niye hay dərmak. Neŋgeye
ndo nakə a ye ka təv i Yesu ahəl niye
aye. A gwaɗatay a siye i Farisa niye
hay: 51 «Bazlam kway mapala eye kə
vəlakway tsəveɗ məgay sariya a ndo
andza niye kəriye tsa bay. Tsənakwa
wu nakəma tsikiye ada wu nakə a ge
aye təday.»

52 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:
«Nəkar na, ndo i Galile dərmak
ɗaw? Dzaŋga bazlam i Mbəlom lele

təday ada ka səriye ha na, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom kwa nəte ma
deyeweye abərama Galile bay.»
[ 53Kwaway a tsəne andza niye na,

a ye ŋgway amətagay.

8
Ŋgwas nakə a gemadama aye

1 Yesu a tsal a Mahəmba i Tetəɗœz.
2Tamekedœpərik na, ambəɗawa gər
a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A
ye naha a ndza ka dzaŋga. Ndo hay
haladzay ti ye naha ka təv ŋgay. Tsa
na, a dazlay amatətikatay.

3Ahəl nakə fayamatətikateyeando
hay aye na, ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlommapala eye ta Farisa hay tə
gəsaynahaŋgwaswuray tə tatsa naka
məge madama. Tə gəs naha, tə lətse
hakame indohay tebiye. 4Təgwaɗay
a Yesu: «Miter, ŋgwas nakay tə tatsa
nana, neŋgeye fayamagiyemadama.
5 Bazlam i Musa mapala eye a gwaɗ
na, ka ndzumay a gər a slala i ŋgwas
andza nakay na, kəɗum na tə kwar.
Ada nəkar ka gwaɗ faya na, kəkay?»

6 Tə tsikay andza niye na, məhəle
faya abəra suwat hərwi ada məhute
fayamənese.
Ane tuk na, Yesu a tsəne andza

niye na, a rəh gər ŋgay ka dala. A pa
bo ka məzehe ka dala ta wur həlay.
7Ndo neheye na, nəteye ta tsətsahiye
faya huya. Hərwi niye Yesu a lətse, a
gwaɗatay: «Mə walaŋ kurom nakay
ndo nakə ɗaɗa kə ge mezeleme bay
aye mâ lahay ha məkalay kwar
təday.»

8Tsa na, Yesu a rəh gər ka dala sa. A
ma kaməzehe ka dala.

9 Tə tsəne bazlam i Yesu niye a
tsikatay aye na, tə gəɗ nəte ta nəte.
Maa lahmede na, madugula hay.
Yesu ta ŋgwas niye tə ze naha sulo

tsɨy. Ŋgwas niye malətse eye huya
kame i Yesu. 10Yesu a lətse, a gwaɗay:
«Ŋgwas nakay, ndo neheye tə gəsa kar
ahaya na, nəteye məŋgay? Ndəray kə
gəs kar ta sariya bay sadzək ɗaw?»

* 7:42 Zəbama 2 Samuyel 7.12; Dəmes hay 89.4-5; Zeremi 23.5; Mise 5.1.
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11 Ŋgwas niye a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Aʼay bəy.»
Yesu a gwaɗay: «Neŋ bəbay na,

sariya ga ma gəsiye kar bay. Do wu
yak, ane tuk na, kâ ge mezeleme sa
bay.»]

Yesu na, dzaydzay nakə ma dəviye
kaməndzibəra aye

12Ma dəba eye na, Yesu a tsikatay a
ndo hay, a gwaɗatay: «Neŋ na, dzay-
dzay nakə ma dəviye ka məndzibəra
aye. Ndoweye kə peŋ bəzay na, ma
ndziye ma ləvoŋ sa bay, ma hutiye
dzaydzay, dzaydzay nakə ma vəliye
sifa a ndo hay aye.»

13 Farisa hay tə gwaɗay: «Nəkar na,
bo yak eye ka həl mbal i gər yak eye
tsa ɗaw? Bazlam yak nakə ka tsik aye
na, deɗek bay.»

14 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Kwa neŋ eye na həl mbal i
gər na, wu nakə na tsik aye na, deɗek.
Hərwi na sər təv nakə na yaw abəra
mə ɗəma aye ada təv nakə na diye a
ɗəma aye. Ane tuk na, nəkurom na,
təvganakənayawabəramə ɗəmaaye
ada təvnakənadiyeaɗəmaayena, ka
sərum bay. 15 Nəkurom na, faya ka
gumateye sariya a ndo hay na, andza
i ndo i məndzibəra hay. Neŋ na, na
giye sariya a ndəray təbey. 16 Kwa
taɗənagiye sariyabəbayna, sariyaga
na giye ta tsəveɗ eye. Hərwi na giye
sariya na,mahəgeye bay. Nəmaa giye
na, ta Bəba ga. Maa sləra ga ahaya na,
neŋgeye. 17Mawatsa eye mə bazlam
kurommapala eye na, a gwaɗ: “Taɗə
ndohay sulobazlamtaykəgenətena,
wu niye na, deɗek.*” 18 Andza niye,
neŋ na, na tsikiye ka bo ŋgway ada
Bəba nakə a sləra ga ahayama tsikiye
ka neŋ.»

19Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Bəba
yak eye na, məŋgay?»
Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Ka sərum ga ha bay ada ka sərum
Bəba ga bay. Taɗə ka sərum neŋ na,
ka sərumeye Bəba ga.»

20 Yesu a tsik bazlam niye hay na,
ahəl nakə faya ma tətikateye bazlam

ŋgay a ndo hay mə gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom aye. Neŋgeye mandza
eye ta təv nakə tə pawa a ɗəma wu
kəriye a Mbəlom aye. Ndəray kə gəs
nabayhərwihəlayŋgay eyekə sla zuk
bay.

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Na diye
gwa. Na ye na, ka pəlumeye ga. Ane
tuk na, ka mətumeye mə mezeleme
kurom. Ka slumeye faya mede a təv
nakə neŋ na diye a ɗəma aye bay.»

22 Yahuda hay tə gwaɗ mə walaŋ
tay: «A gwaɗ ka slakweye mede a təv
nakə ma diye a ɗəma aye bay na, ma
kəɗiye bo ŋgay kəla ɗaw?»

23 Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom ka
wum bo na, ka məndzibəra. Neŋ
na yaw na, mə mbəlom. Nəkurom
na, ndo i məndzibəra hay. Ane
tuk na, neŋ na, ndo i məndzibəra
təbey. 24 Hərwi niye na gwaɗakum
na: “Ka mətumeye mə mezeleme
kurom.” Kə ge ka dzalum ha neŋ ndo
nakə neŋgeye aye bay na, ta deɗek ka
mətumeyeməmezeleme kurom.»

25 Ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Nəkar na, way?»
Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Neŋ na, ndo nakə na tsikakum kwa
ahəl nakə na dazlay mətsikakum ba-
zlam ga aye. 26Wu andaya haladzay
mətsike ka gər kurom ada sariya ma
gəsiye kurom tə wu niye hay. Ane
tuk na, ndo nakə a sləra ga ahaya na,
neŋgeye ndo i deɗek ada wu nakə na
tsikateye a ndo hay aye, maa tsikeŋ
na, neŋgeye.»

27 Yesu a tsikatay ka Bəba Mbəlom
na, nəteye ta tsəne bay. 28 Yesu a
gwaɗatay sa: «Ka lətsum ga ha, ka
kəɗum neŋ Wawa i Ndo na, neŋ ndo
nakə neŋgeye aye ka sərumeye ha. Ka
sərumeyehawunakənageayena, ka
gər bo ga tsa bay. Na tsik na, wu nakə
Bəba a tsikeŋ aye ɗekɗek tsa. 29Ndo
nakə a sləra ga ahaya na, neŋgeye
tə neŋ. Kə gər ga ha mahəgeye bay
hərwi faya na giye na, wu nakə a yay
a gər aye.»

* 8:17 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 17.6; 19.15.
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30 Kwayaŋŋa ndo hay haladzay tə
dzala ha ka Yesu hərwi bazlam ŋgay
niye a tsik aye.

31 Yesu a gwaɗatay a Yahuda ne-
heye tə dzala ha faya: «Ka pumay
bəzay a bazlam ga na, ka tərumeye
gawla ga hay ta deɗek. 32Andza niye
ka sərumeye deɗek. Ada ma təma
kurom ahaya abərama beke deɗek.»

33 Tə tsəne andza niye, ta mbəɗay
faya, tə gwaɗay: «Nəmay na, gwala
i Abraham hay ada ɗaɗa nəmaa təra
beke hay bay. Ane tuk na, ka gwaɗ
nəmaa təmaweye abəra ma beke na,
kəkay?»

34 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ayaw! Sərum ha na, ndo
nakə faya ma giye mezeleme aye na,
neŋgeye ka təra beke i mezeleme.
35 Beke na, ma ndziye huya mə gay i
ndo i gay ŋgay bay. Wawa, neŋgeye
na, ma ndziye huya mə gay i bəba
ŋgay. 36 Andza niye, neŋ wawa
Mbəlom na təma kurom ahaya abəra
ma beke na, ka tərumeye beke hay sa
bay. 37Na sər ha nəkurom na, gwala
i Abraham hay. Ane tuk na, faya ka
pəlumeye tsəveɗ ka məkəɗe ga hərwi
kakərahumbazlamga. 38Neŋ,na tsik
na, wu nakə na ŋgatayaw abəra ka təv
i Bəba aye. Nəkurom ka gum na, wu
nakə bəba kurom a tsikakum aye.»

39Tambəɗay faya, təgwaɗay: «Bəba
may na, Abraham.»
Yesu a gwaɗatay: «Taɗə nəkurom

wawa i Abraham hay na, ka gum-
eye andza Abraham bəɗaw? 40 Neŋ,
na tsikawakum na, deɗek nakə na
tsənew ka Mbəlom aye. Kwa mâ
ge andza niye bəbay na, nəkurom
faya ka pəlumeye tsəveɗ məkəɗe ga.
Abraham na, neŋgeye kə ge andza
niye təbey. 41 Nəkurom na, faya ka
gumeyewu nakə bəba kurom a gawa
aye.»
Tə gwaɗay: «Nəmay na, madazla

hay bay. Wawa neheye madazla aye
hay na, ndəray a sər bəba tay hay bay.
Bəbamay na, Mbəlom nəte ŋgweŋ.»

42 Yesu a gwaɗatay: «Taɗə Mbəlom
Bəba kurom na, ka wuɗumeye ga.
Hərwi neŋ na, na yaw mə Mbəlom

ada neŋ kanaŋ na, hərwi ŋgay. Na
yaw ka gər bo ga bay, maa sləra ga
ahaya na, neŋgeye. 43 Wu nakə faya
na tsikiye ka tsənum bay na, hərwi
mey? Ka tsənum bay na, hərwi ka
slum fayamatəme bazlam ga bay.

44 «Bəba kurom na, Fakalaw ada a
yakum a gər məge na, wu nakə bəba
kurom a wuɗa aye. Neŋgeye ndo
məkəɗe ndo kwa anəke bay. Neŋgeye
na, a say deɗek təbey hərwi deɗek an-
daya mə neŋgeye bay. Maraw me na,
wu ŋgay hərwi neŋgeye ndo i maraw
me. Maraw me waray waray na, a
yaw abəra na, ma neŋgeye.

45 «Ane tuk na, neŋ na, na tsik
deɗek. A sakum mədzele ha ka neŋ
bay na, hərwi nakə na tsik deɗek
aye. 46 Way nakə mə walaŋ kurom
ma gwaɗiye ka neŋ, na ge mənese
na, way? Na tsikakum deɗek na, ka
dzalum ha faya bay na, hərwi mey?
47 Kə ge ndoweye wawa i Mbəlom
na, ma pay zləm a bazlam i Mbəlom.
Nəkuromkapumay zləmabazlamga
bay na, hərwi nakə nəkurom wawa i
Mbəlom hay bay aye.»

Yesu təAbraham
48 Bagwar i Yahuda hay tə gwaɗay

a Yesu: «Nəmaa gwaɗ nəkar ndo i
Samari ada fakalaw mə bo yak na,
nəmaa tsik na, deɗek.»

49 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Fakalaw andaya mə bo ga
bay. Neŋ faya na ɗəslay ha gər a Bəba
ga. Nəkuromna, kawuɗumməɗəsleŋ
ha gər bay. 50 Neŋ na, na ɗəslay gər
a bo ga bay. Ɗuh ndo nakə a say
məɗəsleŋhagər ayena, andaya. Mata
ge sariya eye na, neŋgeye. 51 Ayaw!
Sərum ha na, taɗə ndoweye ka rəhay
hagərabazlamgana,mamətiyeɗaɗa
bay.»

52 Yahuda hay tə gwaɗay: «Anəke
nəmaa sər ha tuk. Fakalaw andaya
mə bo yak. Abraham kəmət, ada ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay ta mət
tuk na, ada nəkar ka gwaɗ ndoweye
ka rəhay ha gər a bazlam yak na, ma
mətiye ɗaɗa bay na, kəkay? 53Nəkar
na, ka ze bəba may Abraham ɗaw?
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Neŋgeye na, kə mət ada ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay ta mət dərmak.
Nəkar na, way?»

54 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Taɗə neŋ na ɗəslay ha gər
a bo ga na,ma geŋeyeŋgama bay. Maa
ɗəsleŋ ha gər na, Bəba ga. Neŋgeyena,
ndo nakə ka gwaɗumMbəlom kurom
aye. 55 Ane tuk na, ka sərum na bay.
Neŋ na, na sər na. Taɗə na gwaɗawa
na sər na bay na, neŋ ndo i maraw
me andza nəkurom. Ane tuk na, na
sər na ada neŋ faya na rəhay ha gər
a bazlam ŋgay. 56Mbəlom kə tsikay a
bəba təte kuromAbrahammaŋgateye
a pat i madayaw ga ada Abraham
na, ɗərev ŋgay kə ŋgwasa. Abraham
aŋgatay a pat eye na,məŋgwese kə rah
a ɗərev ŋgay.»

57 Yahuda hay tə gwaɗay: «Nəkar
məve kə husa məve kuro kuro zlam
zuk bay tuk na, ka ŋgatayaw a Abra-
ham aye na, məŋgay?»

58 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ayaw! Sərum ha na, kwa
ahəl nakə ta wa na Abraham zuk bay
aye na, neŋ andaya.»

59 Tə tsəne andza niye na, tə pala
kwar, a satay məkele na Yesu. Ane
tuk na, Yesu a ŋgaha bo, ada a gəɗaw
abəra mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom.

9
Yesu ambəl ha ndowuray guluf eye

1 Pat wuray Yesu faya ma diye ka
tsəveɗ na, a ŋgatay a ndo wuray guluf
eye. Tə wa na na, guluf eye. 2Gawla
i Yesu hay tə ŋgatay a guluf niye na, ta
tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Miter, tə
wa na ndo nakay guluf eye na, hərwi
mezeleme ŋgay ŋgway tsukuɗu hərwi
mezeleme i bəba ŋgay hay ɗaw?»

3Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Tə wa na guluf eye na, hərwi
mezeleme ŋgay bay, ada hərwi
mezeleme i bəba hay ŋgay wal bay.
Neŋgeye guluf eye na, hərwi ada ndo
hay tâ ŋgatay a gədaŋ i Mbəlom nakə
magiyebo təneŋgeyeaye. 4Anəkepat
andaya mba na, kutoŋ ka gakweye
məsler i ndo nakə a sləra ga ahaya

aye. Mazlambar həvaɗ ma giye.
Həvaɗ kə ge na, ndəray ma sliye faya
məge məsler sa bay. 5 Ahəl nakə neŋ
andaya ka məndzibəra mba aye na,
neŋ na, dzaydzay nakəma dəviye ka
məndzibəra aye.»

6 Yesu a ndəv ha mətsike me na, a
tuf slesleɓ ka dala, a həlaɓ bətekwew
tsekweŋ ta slesleɓ ŋgay niye. Tsa na,
a ndaɗ, a faɗay ka ɗəre i guluf niye.
7 A gwaɗay: «Do ta bara ɗəre a dəlov
nakə tə zalay Silowe aye.» Silowe na,
andzaməgweɗe «Masləra eye».
Guluf niye a ye. A ye naha a bara

ɗəre ŋgay. A maw na, a ŋgatay a ɗəre
tuk.

8 Ndo i məgeɗ ŋgay hay ta ndo ne-
heye tə ŋgataway ka tsəveɗ faya ma
rəkiye na, tə gwaɗ: «Nakay na, ndo
niye andzawaka tsəveɗ a rəkawaaye
bəɗaw?»

9 Ndo siye hay tə gwaɗ: «Deɗek,
neŋgeye.»
Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ:

«Aʼay! Neŋgeye bay. Ane tuk na, a
ndzəkit bo neŋgeye.»
Ndo niye a gwaɗatay: «Neŋ eye

deɗek ŋgway.»
10Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ɗəre

yak a həndək na, ma kəkay?»
11 A mbəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Ndo nakə tə zalay Yesu aye a həlaɓ
bətekwew tsekweŋ, a feɗeŋ ka ɗəre
ada a gweɗeŋ: “Do a dəlov i Silowe ta
bara ɗəremə ɗəma.” Tsa na, na həl bo
na ye. Na ye naha, na bara ɗəre ga na,
ɗəre ga a həndək, na ŋgatay a ɗəre!»

12 Ta tsətsah faya sa, tə gwaɗay:
«Ndoweye niye anəke neŋgeye
məŋgay?»
A mbəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Neŋgeye ka waray na, na sər bay.»
13 Ma dəba aye na, ti ye ha ndo

niye ɗəre ŋgay a həndək aye ka təv i
Farisa hay. 14 Azlakwa Yesu a həlaɓ
bətekwew ada a həndəkay na ɗəre a
guluf niye na, pat i mazəzukw bo i
Yahuda hay. 15 Hərwi niye Farisa
hay, nəteye dərmak ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Ɗəre yak a həndək sadzək
na, ma kəkay?»
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Ndo niye a gwaɗatay: «Yesu a feɗeŋ
bətekwew ka ɗəre ada na bara ɗəre.
Tsa na, na ŋgatay a ɗəre tuk.»

16 Siye hay mə walaŋ i Farisa hay,
tə gwaɗ: «Ndo niye a ge wu niye na, a
yaw abəra ka təv i Mbəlom bay. Ba-
zlam kwaymapala eye a gwaɗ nakə a
ge məsler pat i mazəzukw bo aye. Ka
rəhay ha gər təbey.»
Ane tuk na, ndo mekeleŋ eye

hay mə walaŋ tay tə gwaɗ: «Ndo i
mezeleme ma sliye faya məge slala
i masuwayaŋ nakay na, ma kəkay?»
Mə walaŋ tay niye na, bazlam a ye

tay ka bo bay, nəteye mawuna eye.
17 Farisa niye hay ta tsətsah ka

ndo niye ɗəre ŋgay a həndək aye sa,
tə gwaɗay: «Ada nəkar ka gwaɗ ka
ndo niye a həndəkaka ha ɗəre aye,
neŋgeye na, way?»
A mbəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Neŋgeye na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom.»

18Ndo niye a ndzawa ahəl niye gu-
luf eye ada anəke ɗəre ŋgay ka həndək
na, bagwar i Yahuda hay ta dzala ha
deɗek bay. Hərwi niye tə zalay a bəba
ŋgay tamayŋgayhərwimatsətsehe fa-
taya. 19Ta tsətsah fataya, təgwaɗatay:
«Nakay na, wawa kurom deɗek ɗaw?
Ka gwaɗum ka wum na guluf eye na,
deɗek ɗaw? Ada anəke a ŋgatay a ɗəre
na, ma kəkay?»

20 Bəba ta may i ndo niye ta
mbəɗatay faya, tə gwaɗatay: «Nəmaa
sər ha ta deɗek neŋgeye na, wawa
may ada nəmaa wa na guluf eye.
21 Ane tuk na, wu nakə a təra tə
neŋgeye ada anəke a ŋgatay a ɗəre tuk
aye na, nəmaa sər bay. Ndo nakə a
həndəkay na ɗəre aye na, nəmaa sər
wal bay. Tsətsahum ka bo ŋgay eye.
Neŋgeye na, wawa eye sa bay, ma
sliye faya mambəɗakum ka bazlam
nakə ka tsətsahumeye faya aye.»

22 Tə tsik andza niye na, hərwi
ta dzədzar ta bagwar i Yahuda hay.
Hərwi ɓa bagwar i Yahuda hay ta
ɓar bazlam nəte. Ndo nakə kə gwaɗ
Yesuna, neŋgeyeKəriste na, tâ həhara
ahaya abəra mə gay i maɗuwule me
tay. 23Hərwi niye tambəɗay faya bay.

Ane tuk na, tə gwaɗ: «Neŋgeye wawa
eye sabay, tsətsahumkaboŋgay eye.»

24 Farisa hay tə zalay a ndo niye
ɗəre ŋgay a həndək aye masulo eye
sa, tə gwaɗay: «Tsikamay deɗek kame
i Mbəlom, hərwi nəmaa sər ha ndo
niye na, ndo i mezeleme.»

25 A mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Neŋgeye ndo i mezeleme, na sər bay,
ndo i mezeleme bay na sər bay. Ane
tuk na, wu nakə na sər aye na, haɓe
nandzawana, guluf eye, anəkena, na
ŋgatay a ɗəre.»

26 Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ka
ŋgatay a ɗəre na, a ge ka nəkar na,
kəkay? A həndəkaka ha ɗəre yak na,
kəkay?»

27 A mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ɓa na təkərakum tsɨy, ka wuɗum
məpay zləm bay. A sakum mətsəne
sa na, hərwi mey? A sakum matəre
gawla ŋgay hay dərmak kəla ɗaw?»

28 Tə tsəne andza niye na, tə tsaɗay
pəleslesle. Tə gwaɗay: «Gawla i ndo
niye na, nəkar! Nəmay na gawla i
Musa hay. 29 Nəmaa sər Mbəlom a
tsikay me ahəl niye na, a Musa. Ane
tuk na, ndo niye ɗuh a yaw məŋgay
na, nəmaa sər na bay.»

30 Ndo niye a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Wu nakə na tsəne aye
na, a geŋ hərɓaɓəkka! Ndo nakə a
həndəkeŋ na ɗəre aye ka gwaɗum
ka sərum təv ŋgay nakə a yaw abəra
mə ɗəma aye bay na, kəkay! 31 Ka
sərakwa ha Mbəlom na, ma pay zləm
a bazlam i ndo i mezeleme hay bay.
Ane tuk na, faya ma pay zləm kwa a
way ka rəhay ha gər ada fayama giye
wu nakə a say aye. 32 Ɗaɗa ndəray
kə tsəne ta həndəkay na ɗəre a ndo
nakə tə wa na guluf eye bay. 33 Taɗə
ndo nakay a yaw na, abəra ka təv i
Mbəlom bay na, ma sliye faya məge
wuray bay.»

34 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:
«Nəkar kwa ahəl nakə tə wa kar aye
na, nəkar mə mezeleme. A saka
matətikamay dərmak ɗaw?»
Tsa na, ta həhar na abəra mə gay i

maɗuwule me.
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35Yesu a tsəne ta həhar na ndo niye
a həndəkay na ɗəre aye abəra mə gay
imaɗuwuleme na, a pa bo kamapəle
na. A huta na ndo niye na, a gwaɗay:
«Ka dzala ha neŋWawa i Ndo ɗaw?»

36 Ndo niye a mbəɗay faya a Yesu,
a gwaɗay: «BəyMaduweŋ ga,Wawa i
Ndonakə a seŋnadzaliye ha faya aye
na, way. Ɗeŋ ha tey.»

37 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Nəkar ka ŋgatay. Neŋgeye nakə faya
ma tsikakeyeme anəke aye.»

38 Ndo niye a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, na dzala kar ha.» Tsa na,
a dəkway gurmets a huvo a Yesu.

39 Yesu a gwaɗ: «Na yaw ka
məndzibəra na, hərwi maŋgəne tay
ha ndo neheye faya ta pay bəzay a
Mbəlom abəra ta ndo neheye tə pay
bəzay a Mbəlom bay aye. Ada ndo
neheye tə ŋgatay a ɗəre bay aye na, ta
ŋgateye a ɗəre, ndo neheye tə ŋgatay
aye na, ta təriye guluf eye hay.»

40Farisa niye hay ka təv ŋgay aye tə
tsəne na, ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Nəkar ka gwaɗ nəmay na, guluf eye
hay dərmak ɗaw?»

41 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Taɗə nəkurom guluf eye
hay na, haɓe ka gumeye mezeleme
bay. Aya ane ka gwaɗum ɗuh na,
nəkurom guluf eye hay bay sa na,
hərwi niye ka ndzumeye huya mə
mezeleme.»

10
Ndomətsəkure təɓaŋ lele eye

1Yesuagwaɗatay sa: «Sərumhana,
ndoweye kə fələkwa a gay i təɓaŋ ta
məgeɗ bay, a fələkwa ta təv mekeleŋ
eye wal na, neŋgeye məkal ada ndo
mabuwe tay ha təɓaŋ hay. 2 Ane tuk
na, ndo nakə ma fələkwiye ta məgeɗ
aye na, neŋgeye ndo mətsəkure təɓaŋ
hay.

3 «Ndo matsəpe məgeɗ i gay i təɓaŋ
hay ka həndək na məgeɗ a ndo
mətsəkure təɓaŋhayna,ma fələkwiye
a ɗəma. Kə fələkwa a ɗəma na, ma
zaliye a təɓaŋ ŋgay hay ta məzele.
Ta tsəne məzele tay na, ma pəla tay

ahaya abəra. 4 Kə pəla tay ahaya
abəra tebiye na, ma ndzateye kame.
Kə ndzatay kame na, ta pay bəzay
hərwi tə sər bəɗiɗay ŋgay. 5 Ane tuk
na, ndo nakə tə sər na bay aye na, ta
pay bəzay bay. Ta pay bəzay bay na,
hərwi tə sər bəɗiɗay ŋgay bay.»

6 Yesu a tsikatay bazlam niye ta
dzeke. Ane tukna,wunakəYesua say
mətsike aye na, ta tsəne bay.

7 Hərwi niye Yesu a gwaɗatay sa:
«Sərum ha na, məgeɗ i gay i təɓaŋ
hay na, neŋ. 8Ndo neheye tə leheŋew
madayaw aye nəteye na, məkal hay,
ndo mabuwe ndo hay. Təɓaŋ hay ta
piye zləm ka bazlam tay bay. 9 Neŋ
na, məgeɗ. Ndoweye kə fələkwa tə
neŋ na, na ta təmiye ha. Neŋgeye
na, ma sliye faya məfələkwe a gay
ada ma deyeweye abəra andza nakə
a say aye. Ma ndziye na, barbarra,
ma hutiye wu mənday. 10Məkal ma
deyeweye i ŋgay na, hərwi makəle
təɓaŋ hay, məkəɗe tay ha ada hərwi
mənese tay ɗekɗek tsa. Neŋ na yaw
na, hərwi ada ndo hay tâ huta sifa.
Sifaniye tahutiyena,mandəviyebay
ka tor eye.

11 «Neŋ na, ndo mətsəkure təɓaŋ
hay ta lele eye. Ndo mətsəkure
təɓaŋ ta lele eye na, neŋgeye maləva
bo eye məvəle məsəfəre ŋgay hərwi
təɓaŋ ŋgay hay. 12 Ndo nakə a ge
məsler hərwi suloy aye na, neŋgeye
ndo mətsəkure wu ta lele eye bay. Kə
ŋgatay a kəra i pesl fayamadeyeweye
ka təɓaŋ hay na, ma huye ma gəriye
tay ha təɓaŋ hay. Kəra i pesl niye
ma həhariye tay ha təɓaŋ niye hay
ma gəsiye tay ha, siye hay ta hwiye
kweye kweye a təv eye. A ge andza
niye na, hərwi təɓaŋ niye na, i ŋgay
bay. 13 Andza niye, ndo nakə a ge
məsler hərwi suloy aye na,ma gateye
gər a təɓaŋ hay lele bay.

14 «Neŋ na, ndo mətsəkure təɓaŋ
hay ta lele eye. Na sər tay ha təɓaŋ
ga hay, nəteye dərmak tə sər ga ha.
15 Andza nakə Bəba ga a sər ga ha
andza neŋ na sər Bəba ga aye. Ada na
vəliyeməsəfəre ga hərwi təɓaŋ gahay.
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16 Təɓaŋ ga mekeleŋ eye hay nəteye
andaya ma zləget nakay bay, nəteye
ma təv eye. Ane tuk na, kutoŋ na
hayateye gər ka təv ga dərmak. Ta
tsəniye na, bəɗiɗay ga. Ta dzapiye ka
təvmanəte eye, ndomətsəkure tayha
na, nəte dərmak.

17 «Bəba ga a wuɗa ga. A wuɗa
ga na, hərwi nakə neŋ na vəliye ha
məsəfəre ga aye. Ada na sər ha na
hutiye na məsəfəre ga sa. 18 Ndəray
ma sliye faya məzle fagaya abəra
məsəfəre ga ta gədaŋ bay. Mata vəle
hana, neŋeye. Neŋna, gədaŋandaya
məvəle ha məsəfəre ga ada gədaŋ an-
daya məhute na. Nakay na, wu nakə
bəba ga a gweɗeŋ ge aye.»

19 Bagwar i Yahuda hay tə tsəne
bazlam i Yesu niye a tsik andza niye
na, ta ŋgəna. 20 Ndo siye hay hal-
adzayməwalaŋ tay tə gwaɗ: «Ma giye
na, fakalaw mə bo ŋgay! Ka pakw-
eye zləm a bazlam i gər mavuwe na,
hərwi mey?»

21 Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ:
«Ndo nakə fakalaw mə bo ŋgay aye
na, ma tsikiye me andza niye bay.
Ada fakalaw na, ma sliye faya
mahəndəkay na ɗəre a guluf ɗaw?»

Bagwar i Yahuda hay ta təma Yesu
bay

22 Ahəl niye na, Yahuda hay tə pa
magurlom i gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom nakə tə ma ha ka mbəlom
ma Zerozelem aye sa. Tə hatsawa
magurlom niye na, ka məve. Tə hat-
sawa na, ahəl i mətasl. Anəke na,
həlay iməhetsemagurlomniye kə sla
tuk. 23 Pat wuray na, Yesu andaya
mə magurlom niye dərmak faya ma
həhaliye. Faya ma həhaliye na, mə
mazambal i gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlomnakə tə zalaymazambal i Sa-
lomoŋ aye.

24 Bagwar i Yahuda hay tə lawara
na Yesu, tə gwaɗay: «Taɗə nəkar
Kəriste na, tsikamayparakka. Nəmaa
həbiyenakə adaka tsikameyena, hus
kəɗay?»

25 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ɓa na tsikakum tsɨy, ane
tuk na, ka dzalum ha bay. Məsler
nakə faya na giye na, na ge na, ta
gədaŋ i Bəba ga. Mata bəzakum ha
neŋwayna,məsler nakə fayana giye.
26Ane tuk na, nəkuromka dzalumha
bay, hərwi nəkurom na, ndo ga hay
bay.

27 «Ndo ga hay na, ta pay zləm a
bazlam ga andza təɓaŋ neheye ta pay
zləm a ndo mətsəkure tay ha aye. Na
sər tay ha ada nəteye ta peŋeye bəzay
dərmak. 28Na vəlateye sifa nakə ma
ndəviye bay aye. Nəteye na, ɗaɗa ta
mətiye bay ada ndəray ma sliye faya
mabuwe tay ha abəra mə həlay ga
bay. 29Bəba ga a vəleŋ tay ha a həlay
ga, neŋgeye na, bagwar eye a ze wu
hay tebiye. Ada ndəray ma sliye faya
mabuwewurayabəraməhəlay iBəba
ga bay. 30 Bəba tə neŋ na, nəmay
nəte.»

31Bagwar i Yahuda hay tə tsəne ba-
zlamŋgayniye na, təhəl kwar a həlay,
a satay məkəɗe na tə kwar sa. 32Yesu
a gwaɗatay: «Na ge wu lele eye hay
haladzay ta gədaŋ i Bəba ga ada ka
ŋgatumay tə ɗəre kurom. Mə walaŋ i
wuneheyenageaye, a sakumməkele
ga tə kwar faya aye na, wuwaray?»

33 Bagwar i Yahuda niye hay ta
mbəɗay faya tə gwaɗay: «Nəmaa
kəɗiye kar tə kwar ɗuh na, hərwi
məsler lele eye nakə ka giye aye bay.
Nəmaa kəɗiye kar tə kwar na, hərwi
ka tsalay ka gər a Mbəlom. Nəkar
na, ndo zezeŋ tuk na, ka gwaɗ nəkar
Mbəlom na, ma kəkay?»

34 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Mawatsa eye mə ɗerewel
kurom na, Mbəlom a gwaɗ:
“Nəkurom mbəlom hay.*” 35 Ka
sərakwa ha na, wu nakə mawatsa
eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye na,
ma ndziye andza niye huya. Ndo
neheye a tsikatay bazlam aye taɗə
Mbəlom a zalatay mbəlom hay aye
na, 36 neŋ nakə Mbəlom a zla ga ada
a sləra ga ahaya ka məndzibəra aye
na, na ze tay ha bəɗaw? Neŋ na

* 10:34 Dəmes hay 82.6.
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gwaɗ neŋWawa i Mbəlom. Nəkurom
ka gwaɗum faya na tsaleye ka gər
a Mbəlom, na tsalay ka gər na, ma
kəkay? 37 Taɗə faya na giye məsler
i Bəba ga bay na, ka dzalum ha ka
bazlam ga nakə na tsikakumeye bay.
38Ane tukna, taɗə fayana giyeməsler
ŋgay na, kwa ka təmum bazlam ga
bay bəbay na, dzalum ha ka neŋ
hərwi məsler nakə faya na giye aye
hərwi ada ka sərumeye ha parakka
neŋ ta Bəba ga na, nəmay nəte.»

39 Tə tsəne bazlam i Yesu niye na,
kwayaŋŋa tapəla tsəveɗməgəsenasa.
Ane tuk na, kə təma fataya abəra.

40Ma dəba aye na, Yesu a həl bo, a
ma a diye i magayam i Yurdum, ma-
gayam nakə Yuhana madzəhuɓe ndo
a yam a dzəhuɓawa ndo hay a ɗəma
aye. Yesu a ndza ŋgway mə ɗəma.
41 Ndo hay ti ye naha ka təv ŋgay
haladzay. Ti ye naha na, tə gwaɗawa:
«Yuhana kə ge masuwayaŋ kwa nəte
bay. Ane tuk na, wunakə a tsik tebiye
ka ndo nakay aye na, deɗek.» 42Ndo
hay haladzay tə dzala ha ka Yesu.

11
Lazar amət

1-2Ndoweye andaya tə zalay Lazar.
A ndzawa na, ma gəma i Betani.
Malamar ŋgay hay Marta ta Mari tə
ndzawa ma gəma eye niye. Mari na,
ŋgwas nakə ma ta mbəɗiye mal ka
sik i Yesu ada ma ta takaɗiye na ta
məkwets i gər ŋgay aye. Patwurayna,
Lazar a dəɗ a ɗəvats.

3 Hərwi niye malamar ŋgay niye
hay sulo eye tə slər ndo ka Yesu. Ndo
niye a ye a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
dzam yak nakə ka wuɗa na haladzay
aye na, ɗəvats a gay.»

4 Yesu a tsəne andza niye na, a
gwaɗ: «Lazarmamətiye ta ɗəvats niye
bay. Ɗəvats niye a gay na, hərwi ada
ndo hay tâ ŋgatay a məzlaɓ i Mbəlom
ada ta zembeɗeŋeye a neŋ Wawa i
Mbəlom dərmak.»

5 Yesu na, a wuɗa Marta ta mala-
mar ŋgay Mari ada a wuɗa Lazar.
6 Yesu a tsəne Lazar neŋgeye ɗəvats
eye na, ki ye bəse bay. A ndza ma

təv ŋgay niye neŋgeye mə ɗəma aye
məhəne sulo.

7 Ma dəba i məhəne niye sulo eye
na, a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Takwa abəra kanaŋ, makwa ka dala
i Yahuda.»

8 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya,
tə gwaɗay: «Eh! Miter may, kə ndza
haladzay bay nakə ndo niye hay mə
ɗəma aye a satay məkəɗe kar tə kwar
tukna, adakamakweyea ɗəmasana,
kəkay?»

9 Yesu a gwaɗatay: «A dazlay ka
mekedœ hus a huwa na, pat a dəv
dzaydzay bəɗaw? Taɗə ndoweye ma
həhaliye ta həpat na, ma ndəfiye sik
bay hərwi dzaydzay i məndzibəra
faya ma dəviye ka təv ŋgay. 10 Ane
tuk na, taɗə ndoweye ma həhaliye ta
həvaɗ na, ma ndəfiye sik hərwi ləvoŋ
zəŋzəŋ, dzaydzay andaya ka təv ŋgay
bay.»

11 Yesu a tsikatay bazlam niye hay
na,madəbaaye a gwaɗatay sa: «Dzam
kway Lazar na, kə ndzahəra. Ane tuk
na, na diye na ta pəɗekiye abəra ka
məndzehəre.»

12 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya,
tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, kə ge
neŋgeye məndzehəre eye na, ma
mbəliye.»

13Yesu neŋgeye a say məgweɗe ɗuh
na, Lazar kə mət. Ane tuk na, nəteye
tə dzala na, tə gwaɗ Yesu a tsik ka
məndzehəre nakə deɗek aye.

14 Andza niye Yesu a tsikatay
parakka, a gwaɗatay: «Lazar kə mət
bay. 15Ane tuk na, ɗəvats a gəs Lazar
na, neŋ andaya ka təv ŋgay bay. Na
ye bay na, hərwi kurom. A ge bo
andzaniyena, hərwi adanəkuromkâ
dzalum ha ka neŋ. Hərwi niye ɗərev
gamaŋgwasa eye. Lətsakwa, takwa ta
zəbakwaw faya.»

16 Tomas ndo nakə tə zalay Mawsa
aye, a gwaɗatay a siye i gawla i Yesu
hay: «Takwa, mətakwa ka bo ta Bəy
Maduweŋ kway.»

17 Yesu ta gawla ŋgay hay tə husa a
gəma niye na, ɓa Lazar kə ge məhəne
faɗ ma tsəvay. 18 Gəma i Betani na,
bəse ta Zerozelem. Ka diye abəra ma
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BetaniaZerozelemna, a slakilomiter
mahkar bay. 19Yahuda hay haladzay
ta ye naha mata gatayaw azekw a
Marta ta Mari i mədahaŋ i malamar
tay Lazar.

20 Marta a tsəne Yesu kə ndzew,
neŋgeye bəse ka tsəveɗ faya ma
deyeweyena, a lətse, ayematadzəgər
tə Yesu. Mari neŋgeye na, mandza
eye mətagay. 21 Marta a ye naha
tə dzəgər tə Yesu na, a gwaɗay a
Yesu: «Bəy Maduweŋ ga, taɗə ka ge
andaya kanaŋ na, haɓe malamar ga
ma mətiye bay. 22 Na sər ha kwa
anəke bəbay na, wu nakə ka tsətsah
aye na, Mbəlomma vəlakeye.»

23 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Malamar yak ma lətseweye abəra ma
mədahaŋ.»

24Marta a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Na sər, ahəl nakə azaməndzibərama
ndəviye, ndo hay tebiye ta lətseweye
abəra ma mədahaŋ aye na, neŋgeye
dərmak ma lətseweye abəra ma
mədahaŋ.»

25 Yesu a gwaɗay: «Neŋ na, ndo
mətəme ha ndo abəra ma mədahaŋ
adandoməvəle sifa a ndohay. Ndow-
eye kə dzala ha ka neŋna, kwa kəmət
bəbay na, ma hutiye a ɗəma sifa nakə
ma ndəviye bay aye. 26Ndo kə dzala
ha ka neŋ na, məsəfəre ŋgayma dziye
bay. Ma ndziye ka tor eye. Ka dzala
ha bəɗawMarta?»

27Marta a gwaɗay faya: «Ayaw Bəy
Maduweŋ,nadzalanəkarna, Kəriste.
Nəkar na, Wawa i Mbəlom niye tə
gwaɗ ma deyeweye ka məndzibəra
aye.»

Yesu a tuwa
28 Marta a tsik ka bo abəra andza

niye na, a mbəɗa gər a mətagay
mata zalayaw a malamar ŋgay Mari.
A ye naha a tsikay me ta suksuk
eye, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ ki
yaw, faya ma zalakeye. A gwaɗaka
dara.» 29Mari a tsəne andza niye na,
kwayaŋŋa a lətse, a ye bəse ka təv i
Yesu.

30Azlakwa Yesu na, kə husa a gəma
niye zuk bay. Neŋgeye huya ka təv
nakə tə dzəgər ta Marta aye.

31 Ndo neheye ti ye naha a gay i
Mari mata gatay azekw aye, tə ŋgatay
a Mari a lətse, a yaw abəra na, tə
payawbəzay. Tə gwaɗmagiye na,ma
diye ka tsəvaymata tuwe.

32 Mari a ye na, ka təv i Yesu. A
husa ka təv nakə Yesu mə ɗəma aye.
A ŋgatay a Yesu na, a dəkw gurmets
kameŋgay, a gwaɗay: «BəyMaduweŋ,
taɗə ka ge andaya kanaŋ na, haɓe
malamar gamamətiye bay.»

33 Yesu a zəba ka Mari na, faya ma
tuwiye ada ndo neheye ti ye naha
dziye faya ta tuwiye dərmak. Tsa na,
ɗərev a ndalay haladzay, ambəɗay ha
mədzal gər.

34A tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka
lum na na, ka waray?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Bəy

Maduweŋ, dara nəmaa ɗakeye faya.»
35Yesu a tuwa.
36 Ndo niye hay tə gwaɗ: «Zəbum

faya tey, a wuɗa Lazar haladzay!»
37 Ane tuk na, ndo siye hay mə

walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ka həndəkay ha
ɗəre a guluf, Lazar mâ mət bay na, a
sla fayaməge təbəɗew?»

Yesu a mbəl ha Lazar abəra ma
mədahaŋ

38Ɗərev a ndalay a Yesu sa. A ye ka
tsəvay. Tsəvay niye na, andza lar. Tə
pa namədahaŋ i Lazar na, a lar niye.
Ta dərəzl me i tsəvay niye na, ta be-
ber bagwar eye. 39 Yesu a gwaɗatay:
«Həndəkum faya abəra beber nakay.»
Marta malamar i mədahaŋ niye a

gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, kə ge ma
tsəvay məhəne faɗ tuk na, anəke na,
ma ziye bəɗaw?»

40 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Na tsikaka bəɗaw? Ka dzala ha
ka neŋ na, ka ŋgateye a məzlaɓ i
Mbəlom.»

41Ta həndək faya abəra beber niye.
Ta həndək faya abəra na, Yesu a zəba
ɗəre a mbəlom. A gwaɗ: «Bəba ga
na gaka naha sɨsœ haladzay hərwi
wu nakə na tsətsah naha fakaya na,
ka tsəneŋ na. 42 Na sər ha wu
nakə na tsətsahiye naha fakaya aye
na, ka tsəneŋeye na huya. Na tsik
weneweneayena, hərwi ndoneheye
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kanaŋ ka təv ga aye, tâ dzala ha maa
sləra ga ahaya na, nəkar.»

43 A tsikay naha a Mbəlom andza
niye na, a zalay a Lazar ta magala, a
gwaɗ: «Ndohwaw abəra.»

44 Tsa na, Lazar a ndohwaw abəra.
A ndohway na, tə petekeɗ niye tə pa
na ka bo a tsəvay aye tebiye. Həlay tə
sik ŋgay hay mambəkwa eye ada gər
ŋgaymambəkwa eye dərmak.
Yesu a gwaɗatay: «Pəlum faya

abəra petekeɗ niye ada kâ gərum ha
mâ ye ŋgway.»

Bagwar i Yahuda hay ta pəla tsəveɗ
kaməkəɗe na Yesu

Mata 26.1-5; Markus 14.1-2; Luka
22.1-2

45 Ndo neheye ta ye mata gayaw
azekw a Mari ada ta ŋgatay a ma-
suwayaŋ niye Yesu a ge aye na, ndo
hay haladzay ta dzala ha ka Yesu.
46Ane tuk na, ndo siye hay ti ye ka təv
i Farisa hay. Ti ye naha ta təkəratay
wu nakə Yesu a ge aye.

47 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom hay ta Farisa
hay tə hayay gər a bagwar i Yahuda
hay tebiye. Tə haya gər na, tə gwaɗ:
«Ndo nakay na, faya ma giye ma-
suwayaŋ hay haladzay huya. Ka
gakweye ha na, kəkay? 48 Taɗə ka
gərakwa ha andza niye na, ndo hay
tebiye ta dzaliye ha faya. Ndo hay
tebiye ta pay bəzay na, ndo i Roma
hay ta deyeweye ta mbəzliye ha gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ta
bəbazliye tay ha ndo kway hay.»

49 Ndoweye andaya mə walaŋ tay,
məzele ŋgay Kayif. Bəy i bagwar i
ndoməvəlawaywu aMbəlom ka viye
aye niye na, neŋgeye. A gwaɗatay:
«Ka sərum wuray kwa tsekweŋ bay.
50Ŋgama ndo nəte mâ mət hərwi ndo
hay tebiye tə bəmalə nakə ndo kway
hay tebiye ta dziye aye.»

51 Wu nakə a tsik aye na, a yaw
abəra ma mədzal gər ŋgay bay. Ka
viye eye niye na, neŋgeye bagwar i
ndoməvəlaway wu aMbəlom. Hərwi
niye Mbəlom a vəlay gədaŋ mətsike
ka wu nakə ma giye bo kame aye,
Yesu ma mətiye hərwi Yahuda hay

tebiye. 52 Ane tuk na, ma mətiye na,
hərwi Yahuda hay ɗekɗek bay. Ma
mətiye hərwi ndo i Mbəlom neheye
kweye kweye ka məndzibəra tebiye
dərmak aye, hərwi ada mâ həla tay
ahaya tebiye tâ ndza ka təv eye nəte.

53Hərwi bazlam i Kayif niye a tsik
aye na, pat eye niye ta dazlay mapəle
tsəveɗ ka məkəɗe na Yesu. 54 Hərwi
niyeYesuahəhalawana, abəzawaha
boparakkaməwalaŋ i Yahudahay sa
bay. Ane tuk na, a ye ŋgway dəreŋ a
gəma wuray tə zalay Efrayim. Gəma
niye na, bəse tə kəsaf. Tə ndza mə
ɗəma ta gawla ŋgay hay.

55Magurlom i Yahuda hay nakə tə
zalay Pak aye mazlambar kə ndzew.
Ndo hay haladzay ti yaw abəra ma
gəma hay wal wal, ti ye a Zerozelem.
Ti ye na, magurlom niye kə sla zuk
bay. Ti ye hərwi ada tâ bara bo andza
i kule tay nakə a tsik aye. 56Ahəl nakə
nəteye mə ɗəma aye na, ta pəla Yesu.
Ta tsətsah ka bo mə walaŋ tay ma
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye,
tə gwaɗ: «Ma deyeweye a magurlom
bəɗaw? Ka dzalum na, kəkay?»

57Tə tsik andza niye na, hərwi bag-
war hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta Farisa hay tə
gwaɗ: «Ndoweye kə sər təv i Yesu nakə
neŋgeyemə ɗəma aye na,mâ ɗatay ha
hərwi ada ta diye faya ta gəsiye na.»

12
Mari ambəɗamal ka sik i Yesu
Mata 26.6-13;Markus 14.3-9

1Məhetse imagurlom iPakazəkaw
məhəneməkwa na, Yesu a mbəɗa gər,
a ye a gəma i Betani. Betani na, gəma
nakəLazarmandza eyemə ɗəmaaye.
Lazar na, ndo nakə Yesu a mbəl ha
abəramamədahaŋ aye. 2Yesu a husa
naha a Betani na, tə day wu mənday.
Marta na, neŋgeye fayama vəleye wu
mənday a Yesu. Lazar na, neŋgeye
mə walaŋ i ndo neheye tə nda wu
mənday dziye tə Yesu aye.

3 Ahəl nakə faya ta ndiye wu
mənday aye na, Mari a zla dos
maraha eye tə mal nakə a ze huŋŋa
aye. Mal niye na, tsakala eye



Yuhana 12:4 183 Yuhana 12:23

haladzay. Mal niye na, tə ge ta dərizl
i gərɗaf aye andaya tə zalay nardi. A
zla mal niye, a mbəɗa ka sik i Yesu.
A takaɗ na mal niye ta məkwets i gər
ŋgay. Məze imal niye huŋŋa eye a rah
a gay niye nəteye mə ɗəma aye.

4 Yudas Iskariyot na, neŋgeye nəte
məwalaŋ i gawla i Yesu hay, neŋgeye
ma ta giye ɗaf ka Yesu. A ŋgatay a
mal niye Mari a mbəɗa ka sik i Yesu
aye na, a gwaɗ: 5 «Ass! Ta səkəm ha
mal niye bay na, hərwi mey? Haɓe
ta səkəm ha na, ka hutakweye ha
suloy haladzay segey? Ada dala eye
na, ta sliye məvəlatay a mətawak hay
bəɗaw!» 6A tsik andza niye na, hərwi
neŋgeyeməkal. Maa gəsa ha dala na,
neŋgeye. Ane tuk na, a həlawa faya
abəra ka dala aye niye. A dzala andza
niye na, kamətawak hay ɗekɗek bay.

7 Yesu a gwaɗay: «Gər ha ŋgwas
nakay na, səfek. A ge andza niye
na, hərwi neŋgeye a ge fagaya na, wu
nakə ta zliye ga ha a bəɗ aye. 8Ndo i
mətawakhayna, nəteyeka təvkurom
huya. Ane tuk na, neŋ na, na ndziye
tə nəkurom huya bay.»

A satay a bagwar i Yahuda hay
məkəɗe Lazar

9Yahudahayhaladzay tə tsəneYesu
neŋgeye ma Betani na, tə həl bo ti ye.
Ti ye na, ka təv i Yesu ɗekɗek bay.
Ti ye na, a satay məŋgatay a Lazar
nakə Yesu a mbəl abəra ma mədahaŋ
aye. 10Hərwi niye bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
tə haya gər hərwi a satay məkəɗe na
Lazar dərmak. 11 A satay məkəɗe na
Lazar na, hərwi ndo hay haladzay tə
patay bəzay sa bay, tə dzala ha ka
Yesu hərwi ŋgay.

Yesu a ye a Zerozelem
Mata 21.1-11; Markus 11.1-11;

Luka 19.28-40
12 Tədœ eye na, ndo neheye hal-

adzay ti ye naha a magurlom i Pak
aye na, tə tsəne Yesu faya ma diye
naha a Zerozelem dərmak. 13 Ti ye tə
ɗəsaw hawal i gərɗaf wuray a ndzəkit
bo təɓah məgəse ha mə həlay. Ti ye

mata dzəgər tə Yesu ka tsəveɗ. Ahəl
nakə faya tadiyena, tawuda, təgwaɗ:
«Zambaɗakway a Mbəlom! Mbəlom
mâ pa ŋgama ka ndo nakə faya ma
deyeweye ta məzele i Bəy Maduweŋ
aye! Mbəlom mâ pa ŋgama ka Bəy i
Israyel hay!»

14 Yesu a ŋgatay a zuŋgo wuray na,
a ndza faya andza nakə mawatsa
eye mə Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom a
gwaɗ:
15 «Nəkar gəma i Zerozelem, kâ

dzədzar bay!
Zəba, bəy yak fayama diye naha

mandza eye ka zuŋgo wawa
eye.*»

16 Ahəl niye na, gawla i Yesu hay
tə sər bazlam niye a tsik ka Yesu na,
tə sər zuk bay. Ahəl nakə Mbəlom a
bəz haməzlaɓ i Yesu, amatayawa gər
aye na, bazlam i Mbəlom kə tsik faya
andza niye deɗek ada ndo hay tə ge
andza niye dərmak.

17 Ahəl nakə Yesu a zalay naha a
Lazar a tsəvay, a mbəl ha abəra ma
mədahaŋ aye na, ndo hay andaya ha-
ladzay ka təv eye niye. Ndo niye hay
ta təkər wu nakə tə ŋgatay Yesu a ge
aye a ndo hay. 18Hərwi niye ndo hay
haladzay ti ye mata dzəgər tə Yesu.
Ndo niye hay tə tsəne Yesu na, kə ge
masuwayaŋ niye.

19 Farisa hay tə ŋgatay andza niye
na, tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ:
«Zəbum kwa, wu nakə faya ka gak-
weye tebiye na, ma gakweye ŋgama
bay! Ndo hay tebiye ta pay bəzay.»

Gərekwuray hay ta pəla Yesu
20 Ahəl nakə ndo hay ti ye a

magurlom i Pak mata ɗəslay ha gər a
Mbəlomayena, Gərekhayandayamə
walaŋ tay. 21 Gərek niye hay ti ye ka
təv i Filip. Filip neŋgeye ndo i gəma i
Betesayda ka dala i Galile. Ti ye naha
tə gwaɗay a Filip: «Ŋgalaka, a samay
məŋgatay a Yesu tey.»

22 Filip a tsəne na, a ye a tsikay
a Aŋdəre. Tsa na, ti ye tə tsikay a
Yesu. 23 Yesu a gwaɗatay: «Həlay eye
kə sla anəke tuk, Mbəlom ma ɗatay

* 12:15 Zakari 9.9.
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ha məzlaɓ ga i neŋ Wawa i Ndo, a
ndo hay.» 24 Yesu a gwaɗatay sa:
«Sərumha na, ta sləga hulfe i wu nəte
a bəɗ bay na, ma ndziye andza niye
ma səkahiye bay. Taɗə ta sləga na,
ma ndzohwiye. Nakay a ndzohwaw
abəra aye na, ma gəliye ada ma giye
wur haladzay. 25 Ndoweye ka wuɗa
sifa ŋgay na, ma dziye ha ɗuh. Ndow-
eye ka kərah məgay gər a sifa ŋgay
hərwi ga na, ma hutiye sifa nakə ma
ndəviye bay aye. 26 Taɗə kə say a
ndoweye məgeŋ məsler na, mâ peŋ
bəzay. Andza niye ndo i məsler ga
na, ma ndziye ka təv nakə neŋ na
ndziye mə ɗəma aye dərmak. Ndo
nakə ma geŋeye məsler aye na, Bəba
gama ɗəslay ha gər.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay
27 Yesu a gwaɗatay sa: «Anəke na,

ɗərev ki ye fagaya abəra. Ada na
gwaɗiye na, kəkay? Na gwaɗeye a
Bəba: “Bəba ga, zla fagaya abəra
ɗəretsətseh nakay tey” na, na tsikiye
ɗaw? Aʼay! Na tsikiye andza niye
bay, hərwi na yaw kaməndzibəra na,
hərwi ada nâ sa ɗəretsətseh nakay.
28 Na gwaɗiye ɗuh na, Bəba, ge wu
nakə ndo hay ta səriye na na, nəkar
bagwar eye.»
A tsik andza niye na, mətsike me

a tsənew abəra mə mbəlom, a gwaɗ:
«Ɓa na mbərəm məɗa ha məzlaɓ ga
nakə ndo hay ta ɗəsleŋeye ha gər aye
ada na ɗatay haməzlaɓ ga sa.»

29 Ndo neheye nəteye haladzay ka
təv eye niye, tə tsənemətsike me niye
a tsənew mə mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Maa ləv na, maləve i mbəlom.»
Siyehay tə gwaɗ: «Maa tsikayawme

na, gawla i Mbəlom!»
30 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay

faya, a gwaɗatay: «Mətsike me nakay
a tsənew mə mbəlom aye na, hərwi
kurom bəna hərwi ga bay. 31 Nakay
na, həlay nakə Mbəlom ma gateye
sariya a ndo hay aye tuk. Anəke
na, Mbəlom ma həhariye na bəy i
məndzibəra nakay. 32 Neŋ na, ta
gəsiye ga, ta dariye ga ka mayako

mazləlmbaɗa eye, ta lətsiye ga ha ka
bo ka mbəlom. Ta lətse ga ha na, na
zalateye a ndo hay tebiye tâ yaw ka
təv ga.» 33 Yesu a tsik andza niye na,
ka məməte ŋgay. Ma ta mətiye kəkay
na, a ɗa ha neŋgeye.

34Ndo hay tə gwaɗay: «Mə ɗerewel
i Mbəlom na, tə watsa, tə gwaɗ:
“Kəristena,mandziyena, huya.” Ada
ka gwaɗiye Wawa i Ndo na, ta ta
dariye na ka mayako na, ma kəkay?
Wawa i Ndo na, way?»

35Yesu a gwaɗatay: «Anəke na, dza-
ydzay andaya məwalaŋ kurom. Ane
tuk na, ma ndziye na, tsekweŋ tsa.
Ahəl nakə dzaydzay andaya mba aye
na, dum kame hərwi ada ləvoŋ mâ
ndzakum a gər həf bay. Hərwi ndo
nakə fayama diye ma ləvoŋ aye na, a
sər təv nakə ma diye a ɗəma aye bay.
36 Ahəl nakə dzaydzay niye faya ma
dəviye na, dzalum ha faya hərwi ada
kâ tərum ndo i dzaydzay hay.»
Yesu a tsik bazlam niye andza niye

na, a ye a ŋgaha bo abəra ka nəteye.
Yahuda hay haladzay ta dzala ha

ka Yesu bay
37 Kwa taɗə kə ge masuwayaŋ hal-

adzay ka ɗəre tay bəbay na, Yahuda
hay haladzay ta dzala ha faya bay.
38 Wu nakay a ge andza niye na,
hərwi adawunakə Ezay ndoməɗe ha
bazlam i Mbəlom a tsik ahəl niye mâ
ge bo. A gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ, maa təma bazlam

yak nakə nəmaa ɗa ha aye na,
way?

BəyMaduweŋ, ka bəzay ha gədaŋ yak
na, a way?†»

39 Hərwi niye ndo hay tə dzala ha
ka Yesu bay na, hərwi mey? Ezay a
gwaɗ:
40 «Mbəlom ka təra tay ha guluf eye

hay,
ka dərəzlatay kametsehe tay.

A satayməŋgatay tə ɗəre bay,
a satay məsəre tə metsehe tay
bay.

Taɗə a satay mambəɗe ha mede tay
na,

† 12:38 Ezay 53.1. ‡ 12:40 Ezay 6.9-10.
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na təmiye tay ha dərmak.‡»
41 Ezay a tsik wu niye na, hərwi

neŋgeye kə ŋgatay a məzlaɓ i Yesu ada
a tsikawa faya.§

42 Kwa Ezay kə tsik andza niye
bəbay na, bagwar i Yahuda hay hal-
adzay tadzalahakaYesu. Ane tukna,
tə dzala ha ka Yesu na, ta məkal. Ta
ɗa ha bay hərwi ta dzədzaray a Farisa
hay. Ta dzədzar na, hərwi ta həhariye
tay abəra mə gay i maɗuwule me tay.
43A satay na, ndo tâ zambaɗatay, ɗuh
Mbəlommâ zambaɗatay bay.

Wu nakə Yesu a tsik aye na, ma
gəsiye ndo hay a sariya

44 Ma dəba eye na, Yesu a wuda
kələrra, a gwaɗ:
«Ndoweye kə dzala ha ka neŋ na, ta

deɗek a dzala ha ka neŋ bay. Ane
tuk na, a dzala ha na, ka ndo nakə
a sləra ga ahaya aye. 45 Ndoweye kə
ŋgeteŋ na, a ŋgatay a ndo nakə a sləra
ga ahaya aye. 46 Neŋ na, na yaw ka
məndzibəra andza dzaydzay nakə a
dəv aye, hərwi ada kwa way kə dzala
ha ka neŋ na, ma ndziye ma ləvoŋ sa
bay.

47 «Taɗə ndoweye kə tsəne bazlam
nakay ada kə pay bəzay bay na, mata
gay sariya na, neŋ bay. Hərwi neŋ
nayawkaməndzibərana,matagatay
sariya a ndo hay bay, ane tuk na,
hərwi mətəme tay ha. 48 Taɗə ndow-
eye ka təma ga bay ada ka kərah
bazlam ga na, sariya ma ta gəsiye
na. Sariya ma ta gəsiye na pat nakə
məndzibəra ma ndəviye na, hərwi a
kərah bazlam ga.

49 «Andza niye, bazlam nakay na
tsik aye na, na tsik ta mədzal gər ga
bay. Ane tuk na, maa gweɗeŋ tsik
nakay na, Bəba ga nakə a sləra ga
ahaya aye. 50 Ada na sər wu nakə a
gweɗeŋ aye na, ma vəliye sifa nakə
ma ndəviye bay a ndo hay. Andza
niye wu nakə na tsikiye aye na, na
tsik na, andza nakə Bəba ga a gweɗeŋ
tsik aye.»

13
Yesu a bara sik i gawla ŋgay hay

1Həlay i magurlom i Pak mazlam-
bar kə husaw a ɗəma. Yawa! Yesu
a sər həlay ŋgay nakə ma diye abəra
ka məndzibəra aye kə sla. Ma miye
ŋgway ka təv i Bəba ŋgay. Yesu a wuɗa
ndo ŋgay neheye ka məndzibəra aye
huya. Anəke Yesu ka bəzatay ha na, a
wuɗa tay ha tə ɗərev ŋgay peteh.

2 Pat eye niye ta huwa na, Yesu
ta gawla ŋgay faya ta ndiye ɗaf. Ɓa
Fakalaw ka mbərəmməvəlay bazlam
a Yudas wawa i Simoŋ Iskariyot
hərwi adamâ ge ɗaf ka Yesu.

3 Yesu a sər ha Bəba ŋgay kə vəlay
gədaŋ ka mələve wu hay tebiye. Yesu
a sər ha neŋgeye a yaw abəra ka təv
i Mbəlom ada ma miye na, ka təv i
Mbəlom. 4 Hərwi niye Yesu a gər ha
mənde wu mənday, a lətse. A tsəkw
ka bo abəra petekeɗ. A ye naha a zla
petekeɗ i matekeɗe yam abəra ka bo,
a ɓarhabəzay i huɗ. 5Madəbaayena,
a mbəɗa yam a gandayah. Tsa na, a
dazlayməbere tayna sik a gawlaŋgay
hay. A ndəv ha məbere tay na sik na,
a pəla haya petekeɗ matekeɗe yam
niye abəra mə bəzay i huɗ, a takaɗ
yam abəra ka sik.

6 A ndisl ka təv i Simoŋ Piyer
na, Simoŋ Piyer a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ,mata bereŋ na sik ɗuh na,
nəkar ɗaw?»

7 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Wu nakə faya na giye anəke aye na,
ka səriye bay, ane tuk na, ka səriye
mba.»

8 Piyer a gwaɗay: «Aʼay! Ka ta
bereŋeye na sik ɗaɗa bay.»
Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Taɗə na baraka na sik bay na, ka
dzapameye nəte tə nəkar sa bay.»

9 Simoŋ Piyer a tsəne andza niye
na, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, kâ
bereŋ na sik ɗekɗek tsa bay. Bereŋ na
həlay ga hay ta gər ga dərmak.»

10Yesuagwaɗay: «Ndonakəkəbara
na bo ŋgay aye na, ndəluɓ andaya ka
bo ŋgay bay. Ma bariye bo sa bay. Ma
bariye na, sik ɗekɗek tsa. Nəkurom,

§ 12:41 Ezay 6.1.
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ndəluɓ andaya fakuma bay, nəkurom
tsəɗaŋŋa. Ane tuk na, ndo nəte na,
ndəluɓ faya.»

11 Yesu a sər ndo nakə ma ta giye
faya ɗaf aye. Hərwi niye a gwaɗ
nəteye tebiye mabara eye hay bay.

12A ndəv haməbaratay na sik na, a
zlapetekeɗŋgayamahakabo. Aye, a
ma ka təvmənde ɗaf tay niye, a ndza.
Tsa na, a gwaɗatay: «Ka sərum wu
nakə na gakum aye ɗaw? 13Nəkurom
faya ka zalumeŋeye “ndo mədzeŋge
ndo” ada “BəyMaduweŋ”. Ka tsikum
andza niye na, lele deɗek. Neŋ na,
andza niye deɗek. 14 Neŋ ɗuh ndo
mədzeŋge ndo ada Bəy Maduweŋ, na
barakum na sik, nəkurom dərmak
kutoŋ barumsik kuromhay a bonəte
nəteməwalaŋkurom. 15Nabəzakum
ha wu nakə ka gumeye hərwi ada
nəkurom dərmak kâ gum a bo mə
walaŋ kurom andza nakə neŋ na ge
aye. 16 Ayaw! Sərum ha na, ndo i
məsler ma ziye ha ndo i gay ŋgay bay,
ada ndo i məsler na, ma ziye ha ndo
nakə a slər na aye bay. 17 Anəke na,
ka sərumeye ha tuk. Taɗə ka gum ha
məsler təwuneheyena, kahutumeye
məŋgwese.

18 «Na tsik na, ka nəkurom tebiye
kurom aye bay. Neŋ na, na sər ndo
neheye na pala tay aye. Ane tuk na,
bazlam nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom aye na, ma giye bo andza
nakə tə watsa aye. Mawatsa eye na,
a gwaɗ: “Ndo nakə nəmaa nda ɗaf
salamay aye na, ka təra ndo məne
ɗəre ga.*” 19Na tsikakum ka bo abəra
anəke na, hərwi ada wu nakay aza kə
husaw na, ka dzalumeye ha neŋ na,
neŋ.

20 «Neŋ faya na tsikakumeye
parakka: Sərum ha, ndoweye ka
təma ndo nakə neŋ na slər ha aye na,
a təmana, neŋdərmak. Adandonakə
ka təma ga aye na, a təma na, ndo
nakə a sləra ga ahaya aye.»

Ndoməge ɗaf ka Yesu
Mata 26.20-25; Markus 14.17-21;

Luka 22.21-23

21Madəba i bazlamniye Yesu a tsik
aye na, ɗərev ŋgay a ye faya abəra. A
tsikatay parakka, a gwaɗatay: «Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na,
ndo nəte mə walaŋ kurom ma giye
fagaya ɗaf.»

22 Gawla ŋgay hay tə tsəne andza
niye na, təmahaka bo ɗəreməwalaŋ
tay tebiye. Ane tuk na, Yesu a tsik
ka way na, tə sər kwa tsekweŋ bay
tebiye. 23Ndo nəte məwalaŋ i gawla
i Yesu hay, ndo nakə Yesu a wuɗa
na haladzay aye, neŋgeye mandza
eye ka təv i Yesu. 24 Simoŋ Piyer
a gay naha mbətsekw tə ɗəre hərwi
ada mâ tsətsah ka Yesu, a tsik andza
niye na, ka way. 25 Mandərkwasla i
Yesu niye a həndzəɗ naha gər ka təv
i Yesu, a tsətsah faya, a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, ka tsik na, ka way?»

26 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Na ɗəsiye peŋ ada na giye faya ala.
Ndo nakə na vəlay aye na, mata ge
fagaya ɗaf na, neŋgeye.» Tsa na, Yesu
a ɗəs peŋ, a ge faya ala, a vəlay a
Yudas wawa i Simoŋ Iskariyot.

27 Yudas a təma peŋ niye na,
kwayaŋŋa Fakalaw a yay a mədzal
gər. Yesu a gwaɗay: «Wu nakə ka giye
na, ge na anəke bəse!»

28 Ndo neheye nəteye mandza eye
tage Yesu aye, Yesu a tsik andza niye
hərwi mey na, ndəray kwa nəte mə
walaŋ tay niye a sər bay. 29 Yudas
na, neŋgeye ndo məgəse suloy. Hərwi
niye siye i gawla i Yesu hay tə dzala
na, Yesu a gwaɗay mâ ye mata
səkəmakwayaw wu mənday hərwi
magurlom i Pak. Kəgəbay a gwaɗay
mâ yemâ vəlatay wu amətawak hay.

30Ahəl nakə Yudas a təma peŋ niye
na, kwayaŋŋa a yaw abəra. Niye na,
ta həvaɗ.

Bazlammapala eye weɗeye
31Ma dəba eye Yudas a yaw abəra

na, Yesu a gwaɗ: «Anəke na, məzlaɓ
ga i Wawa i Ndo ma bəziye parakka
ada ndo hay ta ŋgateye a məzlaɓ i
Mbəlom hərwi ga dərmak. 32 Na
bəzatay ha məzlaɓ i Mbəlom a ndo

* 13:18 Dəmes hay 41.10.
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hay, Mbəlom dərmak ma bəzatay ha
məzlaɓ i wawa ŋgay a ndo hay tə wu
nakə faya ma giye aye. Ma giye ma-
honok mabəzatay ha bay. 33 Wawa
ga hay, na ndziye tə nəkurom hal-
adzay sa bay. Na ye fakuma abəra
na, ka pəlumeye ga. Ane tuk na, wu
nakə na tsikatay a bagwar i Yahuda
hay aye na, na tsikakumeye anəke.
“Təv nakə neŋ na diye a ɗəma aye
na, ka slumeye faya mede a ɗəma
bay.” 34Na tsikakumeye bazlam ma-
pala eyeweɗeye. Bazlammapala eye
weɗeye na, waray? Wuɗum bo nəte
nəte mə walaŋ kurom. Andza neŋ
nakə na wuɗa kurom aye na, kutoŋ
wuɗumbonəte nəteməwalaŋkurom
dərmak. 35 Taɗə ka wuɗum bo nəte
nəte mə walaŋ kurom na, ndo hay
tebiye ta səriye ha nəkurom gawla ga
hay.»

Piyer ma gwaɗiye: «Na sər Yesu
bay»

Mata 26.31-35; Markus 14.27-31;
Luka 22.31-34

36 Simoŋ Piyer a tsətsah faya, a
gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, ka diye na,
a ŋgay?»
Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Anəke na, ka sliye faya məpeŋ bəzay
a təv nakə na diye a ɗəma aye bay.
Ane tuk na, həlay eyema slaweye aza
ka peŋeye bəzay.»

37 Piyer a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
na sliye fayaməpakabəzayanəkebay
na, hərwi mey? Neŋ maləva bo eye
məvəle haməsəfəre ga hərwi yak.»

38 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Nəkarmaləvaboməvəle haməsəfəre
yak hərwi ga ta deɗek ŋgway ɗaw? Na
tsikakeye parakka, sər ha na, dzagu-
lok ma ta zlahiye na, ɓa ka gwaɗ sik
mahkar ka sər neŋ bay.»

14
Yesu na, tsəveɗ i ndo hay mede a

Mbəlom
1 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay

hay: «Ɗərev mâ ye fakuma abəra
bay. Dzalum ha ka Mbəlom ada
dzalum ha ka neŋ dərmak. 2 Gay
hay andaya haladzay mə gay i Bəba

ga. Taɗə təv andaya bay na, haɓe
na gwaɗakumeye bəɗaw? Na diye
na ta lambaɗakumeye təv nakə ka ta
ndzumeye mə ɗəma aye. 3Na ye, na
lambaɗakumaw təv na, na maweye
mata həle kuromka təv ga, hərwi ada
nəkurom dərmak ka ndzumeye ma
təvnakəneŋmə ɗəmaaye. 4Nəkurom
na, ka sərum tsəveɗ nakə a ye a təv
nakə na diye a ɗəma aye.»

5Tomas a gwaɗay: «Bəy ga, təvnakə
ka diye a ɗəmaaye na, nəmaa sər bay.
Nəmaa sliye faya məsəre tsəveɗ niye
na, ma kəkay?»

6 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ na, tsəveɗ, deɗek ada sifa.
Ndoweye ki yaw ta təv ga bay na, ma
sliye faya mede ka təv i Bəba ga bay.
7 Taɗə ka sərum neŋ na, ka sərumeye
Bəbagadərmak. Kwaanəkeka sərum
na ka ŋgatumay.»

8Filip a gwaɗay: «Bəy ga, ɗamay ka
Bəba yak tsa na, tsɨy ɗamay.»

9 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Na ndza ka təv kurom na, haladzay
ada ka sər ga ha bay ŋgway huya ɗaw
Filip? Ndoweye kə ŋgeteŋ a neŋ na,
a ŋgatay na, a Bəba ga. Ada ka gwaɗ:
“Ɗamay ka Bəba yak” na, hərwi mey?
10Neŋ ta Bəba ga, nəmaymandza eye
nəte na, ka dzala ha təbəɗew? Bazlam
neheye na tsikawakum a nəkurom
tebiyena, ti yawabəraməneŋ ɗekɗek
bay. Na tsik na, i Bəba ga nakə
nəmay mandza eye nəte aye. Maa ge
məslerməneŋ na, neŋgeye. 11Taɗəna
gwaɗakum: “Neŋ ta Bəba, Bəba ga tə
neŋ, nəmaynəte” na, dzalumha faya.
Dzalumhakaməslerneheyenagawa
aye kwa.

12«Ayaw! Neŋfayanagwaɗakumeye:
Sərumhana, ndoweye kə dzala ha ka
neŋ na, ma giye məsler neheye neŋ
faya na giye dərmak. Ma ta giye na,
ma ziye neheye anəke aye, hərwi neŋ
na, na diye ka təv i Bəba ga. 13 Ka
tsətsahum kwa mey ta məzele ga na,
na gakumeye na tebiye, hərwi ada
neŋWawa iMbəlomnâbəzhaməzlaɓ
i Bəba. 14 Ka tsətsahum kwa mey ta
məzele ga na, na vəlakumeye.»
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Yesu a gwaɗmasləraweyeMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye

15 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə
ka wuɗum ga na, ka rəhumeye
ha gər a bazlam ga mapala eye.
16Neŋ, na geye amboh a Bəba ga mâ
slərakumaw ndo mekeleŋ mâ dzəna
kurom hərwi ada mâ ndza huya ka
təv kurom. 17 Ma slərakumaweye
na, Məsəfəre nakə ma ɗakumeye ha
deɗek aye. Məndzibəra na, ma sliye
faya məhute təbey hərwi kə ŋgatay
bay, ma səriye na bay sa. Nəkurom
na, ka sərumeye hərwima ndziye na,
ka təv kuromadamandziye huyamə
nəkurom. 18 Hərwi niye, na gəriye
kuromhamahəkuromeyeandzawur
mətawak hay bay. Na maweye ka təv
kurom. 19 Ma məndze tsekweŋ na,
ndo i məndzibəra hay ta ŋgeteŋeye sa
bay. Nəkurom na, ka ta ŋgatumeŋeye
hərwi neŋ na ndziye ta sifa ga huya
ada nəkurom dərmak ka ndzumeye
ma sifa huya. 20 Pat eye niye na, ka
sərumeye neŋ madzapa eye ta Bəba
ga, nəkurommadzapa eye tə neŋ ada
neŋmadzapa eye tə nəkurom.

21«Ndoweye kə pa na bazlam gama-
pala eye a gər, ada ka rəhay ha gər
na, neŋgeye na, a wuɗa ga. Bəba ga
ma wuɗiye na ndo nakə a wuɗa ga
aye, neŋdərmaknawuɗiyenaadana
bəzay ha bo ga.»

22Gawla i Yesu andayaməzele ŋgay
Yuda. Neŋgeye na, Yudas Iskariyot
bay. A gwaɗay a Yesu: «Bəy ga,
ka bəziye ha bo a nəmay ɗekɗek, ka
bəziye ha bo a ndo i məndzibəra hay
bay na, ma giye boma kəkay?»

23 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Ndoweye ka wuɗa ga na, ma rəheye
ha gər a bazlam ga. Bəba ga ma
wuɗiye na. Nəmaa deyeweye ka təv
ŋgay. Neŋ ta Bəba nəmaa ndziye mə
gay ŋgay. 24Ndo nakə a wuɗa ga bay
aye na, ma rəheye ha gər a bazlam ga
bay. Kâ mətsum ha gər tə wu nakə
na tsik aye bay. Wu nakə ka tsənum
na tsik aye na, a yaw mə neŋ bay. A
yaw na, ka təv i Bəba ga neŋgeye nakə
a sləra ga ahaya aye. 25Na tsikakum

ka bo abəra bazlam nakay anəke na,
hərwi neŋ andaya ka təv kurommba.
26Mazlambar Bəba ga ma sləraweye
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a bərəm ga,
ma dzəniye kurom. Neŋgeye na, ma
tətikakumeye wu hay tebiye ada ba-
zlam ga neheye na tsikawakum aye
na, mâmakum ahaya a gər tebiye.

27 «Anəke na diye gwa na, na
vəlakumeye məndze zay a ɗərev
kurom. Məndze nakə ɗərev kurom
mandziye zayayena, navəlakumeye
andza i məndzibəra bay. Ɗərev mâ
ye fakuma abəra bay. Kâ dzədzarum
bay. 28Ɓa ka tsənum, na gwaɗakum:
Na diye gwa. Ane tuk na, namaweye
ka təv kurom. Taɗə ka wuɗum ga na,
ka ŋgwasumeye hərwi na diye na, ka
təv i Bəba ga. Bəba ga, neŋgeye na,
bagwar eye a ze ga.

29 «Wu neheye ta ndislew zuk bay.
Na tsikakum ka bo abəra anəke na,
hərwi ada aza ta ndislew na, kâ dza-
lum ha ka wu neheye na tsikakum
aye. 30Na ta tsikakumeye wuray an-
daya haladzay sa bay. Na tsikakum-
eye wuray haladzay sa bay na, hərwi
mey? Hərwi bəy i ndo i məndzibəra
hay faya ma deyeweye. Ane tuk
na, gədaŋ ŋgay andaya kwa tsekweŋ
mələve ga bay. 31 Ane tuk na, ndo i
məndzibəra hay tâ sər ha na, nawuɗa
Bəba ga ada neŋ faya na giye andza
nakə Bəba a gweɗeŋ ge aye.
«Anəke na, lətsum takwa abəra

kanaŋ!»

15
Yesu na, dərizl i gərɗaf

1Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay
sa: «Neŋ na, andza dərizl i gərɗaf
deɗek eye. Bəba ga na, a təra andza
ndo i guvah. 2 Hawal neheye tə wa
bay aye na, ma ɗəsiye tay ha. Hawal
neheye tə wa aye na, ma kəkaliye
fataya abəra hərwi ada tâwahohway
haladzay. 3Wu neheye na tətikakum
aye na, ka təra kurom ha tsəɗaŋŋa,
andza dərizl i gərɗaf nakə ta kəkal na
aye. 4 Ndzum na, madzapa eye ka
neŋ andza neŋ nakə madzapa eye tə
nəkuromaye. Hawalkəgeneŋgeyeka
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dərizl ŋgay eye bay na, ma sliye faya
məwe ka gər bo ŋgay bay, mâ ndza ka
dərizl ŋgay. Andza niye, nəkurom ka
dzapum tə neŋ bay na, ka mbumeye
fayaməge wuray lele eye bay.»

5 Yesu a gwaɗatay sa: Neŋ na,
andza dərizl i gərɗaf, nəkuromhawal
eye hay. Ndoweye kə dzapa tə neŋ
ada na dzapa ta neŋgeye na, ma
wiye hohway haladzay andza dərizl i
gərɗaf. Hərwi ze neŋ na, ka slumeye
məge wuray lele eye bay. 6Ndoweye
kə dzapa tə neŋ bay na, Mbəlom ma
kərahiye na. Ma təriye andza hawal
i dərizl i gərɗaf nakə tə ɗəs faya abəra
aye. Ta kaliye ha ada ma kuliye. Kə
kula na, ta hayay gər ada ta dziye a
ako, ma təmiye.

7 «Taɗə ka ndzum nəkurom
madzapa eye ka neŋ ada ka pum
na bazlam ga a ɗərev na, tsətsahum
wu nakə a sakum aye, ka hutumeye.
8 Taɗə faya ka gumeye ŋgwalak huya
na, faya ka bəzumatay ha a ndo hay,
nəkurom gawla ga hay. Kə ge andza
niyena, ndohay ta zambaɗeyeaBəba
ga.

9 «Na wuɗa kurom andza nakə
Bəba a wuɗa ga aye. Ndzum
huya madzapa eye ka neŋ ada ka
sərumeye ha na, na wuɗa kurom.
10 Taɗə ka rəhumay ha gər a bazlam
ga mapala eye na, ka ndzumeye
nəkurommadzapa eye ka neŋ ada ka
sərumeye ha na wuɗa kurom huya,
andza neŋ nakə na rəhay ha gər a
bazlam i Bəba gamapala eye ada neŋ
madzapa eye təneŋgeye ada na sər ha
a wuɗa ga huya. 11 Na tsikakum wu
neheye na, hərwi ada ɗərev kurom
mâ ŋgwasa andza neŋ nakə ɗərev ga
maŋgwasa eye dərmak. Andza niye
məŋgwese ma rahiye a ɗərev kurom
lele.

12 «Bazlam ga nakə na tsikakum-
eye na, waray? Bazlam nakə na
tsikakumeye na, wuɗumbo nəte nəte
mə walaŋ kurom andza neŋ nakə na
wuɗa kurom aye. 13Ndoweye kə dze
ha məsəfəre ŋgay hərwi dzam ŋgay
hayna,mawuɗe bomazeniye na, an-
daya sa bay. 14 Taɗə ka gum wu nakə

na gwaɗum gum aye na, nəkurom
dzam ga hay. 15Na zalakumeye ndo
i məsler ga hay sa bay hərwi ndo i
məsler na, a sər wu nakə ndo i gay
ŋgay ma giye bay. Ɗuh na zalakum-
eye dzam ga hay hərwi na ɗakum ha
wu nakə Bəba a ɗeŋ ha aye tebiye.
16 Nəkurom ka zlum ga bay. Ɗuh
maa pala kurom na, neŋ hərwi ada
kâ pumeŋ bəzay. Na slər kurom ha
dərmak, kâ yummata gewunakə lele
eye ada wu niye lele eye ma ndziye
huya. Andza niye, ka tsətsahum wu
hay tebiye ta məzele ga na, Bəba
ga ma vəlakumeye. 17 Wu nakə na
tsikakumeye anəke aye na, wuɗum
bo nəte nəte məwalaŋ kurom.»

Ndo iməndzibərahay tanateyeɗəre
a gawla i Yesu hay

18 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ndo i
məndzibəra ta nakum ɗəre na, sərum
ha ɓa kurre tə nay ɗəre na, a neŋ.
19 Taɗə nəkurom ndo i məndzibəra
hay na, ta wuɗiye kurom hərwi
nəkurom ndo tay hay. Ane tuk na, ka
təra andza niye bay. Na pala kurom
abəra mə walaŋ tay. Nəkurom ka
tərum ndo tay hay sa bay. Tə nakum
ɗəre na, hərwi nakə nəkurom ndo tay
hay sa bay aye.

20 «Kâ mətsum ha gər tə bazlam
nakə na tsikakum aye bay. Na gwaɗ
ndo i məsler na, a ze ndo i gay ŋgay
bay. A seŋ məgwaɗakum na, taɗə
ta geŋ ɗəretsətseh na, ta gakumeye
ɗəretsətseh a nəkurom dərmak. Ndo
neheye ta rəhay ha gər a bazlam ga
aye na, ta dzaliye i kurom dərmak.
21Ɗəretsətseh nakə ta gakumeye na,
hərwi nakə nəkurom gawla ga hay
aye. Tə ge andza niye na, hərwi tə sər
ndo nakə a sləra ga ahaya aye bay.

22 «Taɗə na yaw na tsikatay bazlam
i Mbəlom bay na, sariya ma gəsiye
tay ha hərwi mezeleme tay bay. Ane
tuk na, anəke na yaw, na tsikatay.
Anəke ta sliye faya mətsike “nəmaa
sər mezeleme bay” na, ta sliye faya
bay. 23Ndoweye kəneŋ ɗəre na, a nay
ɗəre a Bəba ga dərmak. 24 Taɗə ɓa na
mbərəmməge məsler neheye ndəray
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ɗaɗa kə ge bay aye na, haɓe Mbəlom
ma gəsiye tay ha a sariya ŋgay bay.
Azlakwa anəke na, ta ŋgatay a məsler
gahay ada faya ta namay ɗəre ta bəba
ga. 25 Ane tuk na, a ge andza niye
na, hərwiadamâ təraandzanakəndo
tay hay tawatsaməƊerewel i Mbəlom
aye. Tə watsa, tə gwaɗ: “Tə neŋ ɗəre
na, kəriye bəna na gemənese bay.*”»

26 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo nakə
ma deyeweye madzəne kurom aye
na, ma deyeweye. Ma deyeweye na,
məhəlay i Bəba ga. Na ye ka təv i Bəba
ga na, na slərakumaweye. Ndow-
eye niye na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa aye.
Neŋgeye ma ɗateye ha deɗek a ndo
hay. Ki yaw na, ma tsikiye ka neŋ.
27Nəkurom dərmak ka ta tsikumeye
ka neŋ hərwi ahəl nakə na dazlay a
məsler aye na, nəkurom tə neŋ hus
bəgom.»

16
1 «Na tsikakum wu neheye ka bo

abəra anəke na, hərwi ada kâ gərum
ha mədzele ka neŋ bay. 2 Ta ta
həhara kurom ahaya abəra mə gay i
maɗuwule me. Həlay eye ma deyew-
eye, ndo hay ta kəɗiye kurom, ada
ta dzaliye mə gər tay na: “Nəmaa ge
na, wu nakə a yay a gər a Mbəlom
aye.” 3 Ta giye andza niye na, hərwi
nəteye tə sər Bəba ga bay ada tə sər
neŋ bay. 4 Na tsikakum ka bo abəra
anəke na, hərwi ada ahəl nakə faya
ta gakumeye andza niye na, bazlam
nakə na tsikakum aye mâmakumaw
a gər.»

Məsler nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa ma
giye
Yesu a gwaɗatay sa: «Na tsikakum

kurrebayna, hərwineŋka təvkurom
mba. 5 Anəke na, na miye gwa ka
təv i ndo nakə a sləra ga ahaya aye.
Ndəray kwa nəte mə walaŋ kurom
ma tsətsahiye təv ga nakə na diye
a ɗəma aye bay. 6 Ane tuk na, ma
ndalakumeye haladzay hərwi nakə
na gwaɗakum na, na diye gwa aye.
7Ayaw! Sərum ha lele, na ye fakuma

abəra ɗuh i kurom na, lele. Andza
niye taɗə na ye gwa bay na, ndo nakə
ma deyeweyemata dzəne kurom aye
na, ma deyeweye sa bay. Ane tuk na,
na ye na, na sləra ahaya.

8 «Ki yaw na, ma bəzatay ha a ndo
i məndzibəra hay na, nəteye faya ta
giyemezeleme, ma bəzatay ha tsəveɗ
nakə deɗek aye, ada ma bəzatay ha
sariya i Mbəlom nakə ma ta giye.
9Mezeleme nakə ma bəzatay ha aye,
a ɗa ha na, nəteye ta dzala ga ha
bay. 10Ta səriye ha tsəveɗ nakə deɗek
eye na, tsəveɗ məpeŋ bəzay a neŋ
hərwi na miye ka təv i Bəba ga. Ka ta
ŋgatumeŋeye sa bay. 11 A bəzatay ha
sariyana, hərwi ɓaMbəlomkə gəs bəy
i məndzibəra nakay a sariya.»

12 Yesu a gwaɗatay sa: «Wu neheye
na tsikakum zuk bay aye na, andaya
haladzay. Ane tuk na, na tsikakum
anəke na, ka slumeye faya mətsəne
bay. 13 Məsəfəre niye ma ɗatay ha
tsəveɗ i deɗek a ndo hay. Ki yaw na,
ma ɗakumeye ha tsəveɗ niye deɗek
eye tebiye. Ma ta tsikiye na, ka gər
bo ŋgay bay. Ane tuk na, ma ta tsikiye
na, wu nakə a tsənewkaMbəlom aye.
Ma ɗakumeye hawunakəmagiye bo
kame aye. 14Ndo hay ta ɗəsleŋeye ha
gər hərwi ŋgay. Hərwi wu neheye ma
ɗakumeye ha aye na, ti yaw abəramə
neŋ. 15Wuneheyemə həlay i Bəba ga
tebiye na, i ga dərmak. Hərwi niye na
gwaɗakum na, wu nakəMəsəfəre ma
ta ɗakumeyehaayena,madeyeweye
abəra na, mə neŋ.»

Gawla i Yesu hay ta ŋgwasiye hal-
adzay

16 Yesu a gwaɗatay: «Məndze tsek-
weŋ na, ka ŋgatumeŋeye sa bay. Ada
məndze tsekweŋ na, ka ŋgatumeŋeye
sa.»

17 Siye hay mə walaŋ i gawla ŋgay
hay tə tsəne andza niye na, tə gwaɗ
mə walaŋ tay: «A say məgweɗe na,
kəkay? A gwaɗ: “Məndze tsekweŋna,
ka ŋgatumeŋeye sa bay ada məndze
tsekweŋ na, ka ŋgatumeŋeye sa.” Ada
a gwaɗakway sa na: “Ka ŋgatumeŋeye

* 15:25 Dəmes hay 35.19; 69.5.
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sa bay, hərwi na miye ka təv i Bəba”
na, hərwi mey? 18 “Məndze tsekweŋ”
niye a tsik aye na, andza məgweɗe
mey? Ka sərakwa wu nakə a say
mətsike aye bay.»

19 Yesu a sər ha a satay a gawla
ŋgay hay matsətsehe faya bazlam.
A gwaɗatay: «Ka tsikum mə walaŋ
kurom na, ka bazlam nakə na gwaɗ
“məndze tsekweŋ na, ka ŋgatumeŋeye
sa bay ada məndze tsekweŋ na, ka
ŋgatumeŋeye sa” ɗaw?

20 «Ayaw! Sərum ha na, ka ta
tuwumeye, ka wudumeye ka bo
haladzay. Ndo i məndzibəra hay na,
ta ŋgwasiye. Ɗərev ma ndalakumeye
haladzay, ane tuk na, ɗəretsətseh
kurom ma təriye məŋgwese. 21 Ma
giye na, andza məwe wawa nakə a
dazlay aŋgwas aye. Ahəl nakəwawaa
dazlay a ŋgwas aye na, ɗərev a ndalay
hərwi ɗəretsətseh. Ane tuk na, kə wa
nawawa tsɨy na,mamətsiye ha gər tə
ɗəretsətseh. Ma ŋgwasiye hərwi wawa
nakə a wa, a yaw ka məndzibəra
aye. 22 Andza niye nəkurom mə
ɗəretsətseh anəke dərmak. Ane
tuk na, na ta ŋgatakumeye, ka ta
ŋgwasumeye haladzay, ndəray ma
sliye faya mabuwe fakuma abəra
məŋgwese niye bay.

23 «Pat eye niye na, ka ta
tsətsahumeye fagaya sa bay. Sərum
ha na, kwa mey ka tsətsahum ta
məzele ga na, Bəba ma vəlakumeye.
24 Hus anəke ka tsətsahum wuray ta
məzele ga zuk bay. Tsətsahum, ka
hutumeye ada məŋgwese ma rahiye
a ɗərev kurom lele.»

Yesu a ŋgwasa kaməndzibəra
25 Yesu a gwaɗatay: «Na tsikakum

wu neheye tebiye na, ta dzeke. Həlay
eye ma deyeweye, na tsikakumeye
ta dzeke sa bay. Ane tuk na, na
ta tsikakumeye ka gər i Bəba ga
parakka. 26 Pat eye niye na, ka
tsətsahumeye wu hay ka Bəba ga
ta məzele ga. Agəla ka gwaɗumeye
na, na ta tsətsahiye faya wu hərwi
kurom. Aʼay! Bo kurom eye ka
tsətsahumeye tə bazlam kurom.

27 Bəba, bo ŋgay eye a wuɗa kurom.
Awuɗa kuromna, hərwi nəkuromka
wuɗum ga ada ka dzalum ha neŋ na
yaw na, abəra ka təv i Mbəlom. 28Na
yaw na, ma təv i Bəba ga ada na yaw
ka məndzibəra. Anəke na, na gəriye
ha məndzibəra, na miye ka təv i Bəba
ga.»

29Gawlaŋgayhay tə gwaɗay: «Yawa!
Anəke faya ka tsik me na, parakka
tuk. Ka tsik ta dzeke sa bay. 30Anəke
nəmaa sər ha, ka sər wu hay tebiye.
Ndo ma ta tsətsahiye fakaya bazlam
na, ɓa ka sər tsɨy. Hərwi niye nəmaa
dzala kar ha, nəmaa sər ka yaw na,
abəra ka təv i Mbəlom deɗek.»

31 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ka dzalum ha na, anəke
ɗaw? 32 Pat eye ma deyeweye, ɓa ka
mbərəm madayaw tsɨy. Pat eye niye
na, ka ŋgənumeye gər kweye kweye
kwawaymamiye amətagay ŋgay. Ka
gərumeye ga ha mahəgeye. Aʼay! Ta
deɗek na, neŋ mahəgeye bay. Bəba
ga, neŋgeye tə neŋ.

33 «Na tsikakum wu neheye kurre
ada nəkurom neheye madzapa eye
tə neŋ aye na, hərwi ada kâ ndzum
zay. Ka məndzibəra na, ka gumeye
ɗəretsətseh. Ane tuk na, ɗərev mâ ye
fakuma abəra bay, hərwi neŋ na, na
ŋgwasa kaməndzibəra.»

17
Yesu a ɗuwulaymeaMbəlomhərwi

gawla ŋgay hay
1 Yesu a tsikatay ka bo abəra ba-

zlam niye na, a zəba ɗəre a mbəlom,
a gwaɗ: «Bəba ga, i ga na, həlay eye
kə husaw tuk. Bəzatay ha məzlaɓ
ga a ndo hay ada neŋ wawa yak
nâ bəzatay ha məzlaɓ yak dərmak.
2 Nəkar na, ka vəleŋ gədaŋ ka gər i
ndo hay tebiye hərwi ada nâ vəlatay
sifa nakə ma ndəviye bay aye a ndo
neheye ka vəleŋ tay naha a həlay aye.
3 Sifa niye ma ndəviye bay aye na,
andza məgweɗe ta sər kar ha, nəkar
na, Mbəlom deɗek eye nəte ŋgweŋ,
ada ta sər neŋ Yesu Kəriste nakə ka
sləratayaw aye.
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4«Ahəl nakəneŋ kaməndzibəra aye
na, na ɗa ha məzlaɓ yak a ndo hay,
hərwinandəvhaməslernakəka sləra
ga ahaya faya məge aye. 5 Anəke na,
Bəba ga, vəleŋ məzlaɓ ka ɗəre yak
andza məzlaɓ ga ahəl nakə nəmay
salamay,məndzibəra andaya zukbay
aye.

6 «Ndo neheye ka pala tay ha abəra
ka məndzibəra aye ada ka vəleŋ tay
ha a həlay ga aye, tə sər kar ha na,
hərwi ga. Nəteye tebiye na, i yak hay
ada ka vəleŋ tay ha a həlay ga. Nəteye
faya ta rəhayhagər abazlamyak. 7Tə
sər ha wu neheye ka vəleŋ tebiye aye
na, a yawmənəkar. 8Bənana tsikatay
bazlam nakə ka gweɗeŋ tsikatay aye.
Ta təma lele. Ta sər ha ta deɗek na
yaw na, abərama nəkar. Ada ta dzala
hamaa sləra ga ahaya na, nəkar.

9 «Na ɗuwulakeye naha me hərwi
tay, bəna hərwi ndo iməndzibəra hay
bay. Na ɗuwulakeye naha me na,
hərwindoneheyekavəleŋ tayhaaye.
Nəteye na, ndo yak hay. 10Ndo ga hay
na, ndo yak hay dərmak, ada ndo yak
hay na, ndo ga hay. Nəteye ta ɗatay
ha məzlaɓ ga a ndo hay. 11Anəke na,
na miye naha ka təv yak. Na gəriye
ha məndzibəra, nəteye ta ndziye ka
məndzibəra. Bəba ga, nəkar nakə
tsəɗaŋŋa eye, tsəpa tay ha ta gədaŋ
yak nakə ka vəleŋ aye. Tsəpa tay ha
hərwi ada tâ təramadzapa eyenəteye
andza nəkar tə neŋ, nəmay madzapa
eye nəte. 12Ahəl nakə nəmaa ndzawa
huya dziye na, neŋ na tsəpawa tay
ha. Na tsəpawa tay ha ta gədaŋ yak
nakə ka vəleŋ aye. Na tsəpa tay lele,
ndəray kwa nəte kə dze bay. Maa dze
na, ndonakə təwatsa fayaməƊerewel
i Mbəlom tə gwaɗ ma ta dziye a ako
nakəmambatiye bay aye.

13 «Anəke na, na diye naha ka təv
yak. Na tsik andza niye na, ahəl
nakə neŋ ka məndzibəra mba aye
hərwi ada məŋgwese ga mâ rah a
ɗərev tay. 14 Na tsikatay bazlam yak
nakə ka gweɗeŋ tsikatay aye. Ane
tuk na, ndo i məndzibəra hay faya
ta natay ɗəre hərwi nəteye na, ndo
tay hay bay andza neŋ nakə neŋ ndo

tay bay aye. 15Na ɗuwulakeye naha
me na, hərwi nakə kâ həl tay naha
abəra ka məndzibəra aye bay. Ɗuh
na ɗuwulakeye naha me na, tsəpa
tay ha hərwi ada Fakalaw mâ gatay
wuray bay. 16Hərwi nəteye na, ndo i
məndzibəra hay bay andza neŋ nakə
ndo i məndzibəra bay aye.

17 «Bəzatay ha deɗek hərwi ada tâ
təra kətsek tebiye i yak hay. Hərwi
bazlamyakna, deɗek. 18Andzanəkar
nakəka sləra ga ahayakaməndzibəra
aye na, neŋ kanaŋ dərmak faya na
sləriye tay ka məndzibəra ka məge
məsler. 19 Na vəlaka ha bo ga tebiye
hərwi tay hərwi ada nəteye tebiye tâ
təra ndo yak hay.

20 «Na ɗuwulakeye naha me na,
hərwi nəteye ɗekɗek tsa bay. Na
ɗuwulakeye naha me hərwi ndo
neheye ta piye zləm ka bazlam tay
ada aza ta dzaliye ha ka neŋ. 21 Na
ɗuwulakeye naha me hərwi ada
nəteye tebiye tâ təra nəte. Bəba, tâ
ndza madzapa eye tə nəmay andza
nəkar nakə madzapa eye tə neŋ aye
adaneŋmadzapaeye tənəkaraye. Tâ
təra na, nəte madzapa eye tə nəmay
hərwi ada ndo i məndzibəra hay
tâ dzala ha maa sləra ga ahaya na,
nəkar. 22 Na vəlatay məzlaɓ nakə ka
vəleŋayehərwiada tâ təranəte andza
nəkar tə neŋ, nəmay nəte. 23 Neŋ
madzapa eye ta nəteye andza nəkar
nakə madzapa eye tə neŋ aye hərwi
ada tâ təranəte, adando iməndzibəra
hay tâ sər na, nəkar ka sləra ga ahaya
ada ka wuɗa tay ha andza nakə ka
wuɗa neŋ aye.

24 «Bəba, a seŋ na, ndo neheye ka
vəleŋ tay ha a həlay aye na, ta ndziye
ma təvnakəna tandziyemə ɗəmaaye
dərmak hərwi ada tâ ŋgatay a məzlaɓ
ga. Ka wuɗa ga na, kwa ahəl nakə
məndzibəra andaya zuk bay aye ada
hərwi niye ka vəleŋməzlaɓ aye.

25 «Bəba ga nəkar na, ndo i deɗek.
Ndo i məndzibəra hay tə sər kar ha
bay. Ane tuk na, neŋ na sər kar ha
ada ndoneheyeməhəlay ga aye tə sər
maa sləra ga ahaya na, nəkar. 26 Tə
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sər kar ha na, hərwi ga ada ta səriye
kar ha hərwi ga dərmak hərwi ada
tâ wuɗa siye i ndo mekeleŋ eye hay
andza nakə ka wuɗa ga aye ada neŋ
dərmak nâ ndzamə ɗərev tay.»

18
Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56; Markus 14.43-50;

Luka 22.47-53
1 Yesu a ndəv ha maɗuwulay naha

me a Mbəlom na, a həl bo ta gawla
hay, ti ye a diye i magayam wuray
tə zalay Sedroŋ. Ka təv aye niye na,
dədaŋ andaya ta zəv a ɗəma gərɗaf
hay. Tsa na, ti ye a ɗəma ta gawla
ŋgayhay. 2Yudas ndo nakə a ge ɗaf ka
Yesu aye a sər təv eye niye. A sər na,
hərwi Yesu ta gawla ŋgay hay ti yawa
a ɗəma.

3Yudas a ye a dədaŋ niye ta sidzew
i Roma hay, tə siye i sidzew neheye
ta tsəpawa gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Maa slər tay naha na, bag-
war hay i ndo neheye tə vəlaway wu
aMbəlom aye ada ta Farisa hay. Ti ye
na, təwu i həlay hay, ta lalam tay hay
ada siye ta dəv ako. Maa həl tay naha
na, Yudas.

4 Azlakwa bay Yesu na, ɓa kə sər
wu nakə ma ta giye bo tə neŋgeye.
Mazlambar faya ta ndisliye naha ka
təv tay na, Yesu a həndzəɗnaha ka təv
tay. A tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka
pəlumway?»

5 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:
«Nəmaa pəla Yesu ndo i Nazaret.»
Yesu a gwaɗatay: «Yesu na, neŋ

eye.»
Yudas ndo nakə a gatay ɗaf ka Yesu

aye malətsa eye ka təv i sidzew niye
hay.

6 Tə tsəne i Yesu nakə a gwaɗatay:
«Yesu na, neŋ eye» ta ma ta dəba, tə
dəɗ ka dala tolololo.

7 Yesu a tsətsah fataya sa, a
gwaɗatay: «Ka pəlumway?»
Tə gwaɗ: «Yesu ndo i Nazaret.»
8Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Ɓa na gwaɗakum Yesu na, neŋ tsɨy.
Taɗə ka pəlum neŋ na, gərum tay ha
siye i ndo hay, tâ ye wu tay.»

9 Andza niye, wu nakə Yesu a tsik
aye na, ma giye bo andza nakə a tsik
aye. A gwaɗ: «Bəba, ndo neheye ka
vəleŋ tay ha a həlay aye na, kwa nəte
kə dze fagaya abəra bay.»

10 Simoŋ Piyer na, maslalam an-
daya faya. A ŋgwaɗawmaslalam ŋgay
niye a fay ha a ndo i məsler i bagwar
i ndo məvəlaway wu a Mbəlom. A
ɗəsay na zləm i həlay imənday fats ka
dala. Ndo i məsler niye tə zalay na,
Malkus.

11 Ane tuk na, Yesu a gwaɗay a
Piyer: «Ma ha maslalam yak a gay
ŋgay eye. Ɗəretsətseh nakə Bəba a
vəleŋ aye na, na siye bəɗaw?»

12Sidzew niye hay ta bəy tay ada ta
ndoneheye ta tsəpawagay iməɗəslay
ha gər a Mbəlom aye, tə gəs na Yesu.
Tsa na, tə dzawa na.

Sidzewhay ti yehaYesuagay iHan
13 Tə lah mede ha Yesu na, a gay i

Han təday. Han na, neŋgeye mese i
Kayif. Anəke ka viye niye na, Kayif
neŋgeye bagwar i ndoməvəlawaywu
a Mbəlom. 14 Kayif na, ndo nakə a
gwaɗatay a bagwar i Yahuda hay: «Tə
bəmalə nakə ndo hay tebiye ta dziye
na, ŋgama ndo nəte mâmət.»

Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesu
Mata 26.69-70; Markus 14.66-68;

Luka 22.55-57
15 Simoŋ Piyer ta gawla i Yesu

neŋgeɗ nəte ta zəŋgal na Yesu. Bag-
war i ndo məvəlaway wu a Mbəlom
a sər na gawla i Yesu niye neŋgeɗ
eye. Hərwi niye neŋgeye na, ti
ye a dalamətagay i bagwar i ndo
məvəlawaywuaMbəlom təYesu sala-
may. 16Ane tuk na, Piyer neŋgeye na,
a ndzama bəra, sləp ka həlay i məgeɗ
i dalamətagay niye. Gawla i Yesu
niye bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom a sər na aye na, a maw. A
yawka təv i demnakə fayama tsəpiye
məgeɗ aye a tsikay me a dem niye
hərwi ada mâ vəlay tsəveɗ a Piyer.
Piyer a fələkwa a dalamətagay tuk.

17 Ahəl nakə faya ta diye na, ŋgwas
nakə a gawa məsler mə gay i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom aye, a
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gwaɗay a Piyer: «Nəkar na, gawla i
ndo nakay dərmak ba?»
Piyer a mbəɗay faya a gwaɗay:

«Aʼay neŋ na, gawla ŋgay bay!»
18 Mətasl a ge haladzay. Hərwi

niye ndo i məsler hay ta ndo neheye
ta tsəpawa gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom ta vat ako. Nəteye mandza
eye faya. Piyer neŋgeye mandza eye
ka ako niye dərmak ta nəteye dziye.

Bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom a tsətsah ka Yesu

Mata 26.59-66; Markus 14.55-64;
Luka 22.66-71

19 Ma dəba aye na, bagwar i ndo
məvəlawaywu aMbəlom a tsətsah ka
Yesu ka gər i gawla ŋgay hay ada ka
matətike ŋgay nakə a tətikawa aye.

20 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Na tsikawatay bazlam parakka
kame i ndo hay tebiye. Na
tətikawatay a ndo hay na, mə gay i
maɗuwule me ada mə gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlomma təv nakə Yahuda
hay təhayawa gər a ɗəmaaye. Na tsik
wuray ɗaɗa ta məkal bay. 21 Ada ka
tsətsahiye fagaya bazlam na, hərwi
mey? Wu nakə na tsikawa aye na,
tsətsah ka ndo neheye tə tsəne aye.
Nəteye na, tə sərwunakəna tsik aye.»

22 Yesu a tsik andza niye na,
kwayaŋŋa ndo nəte mə walaŋ i ndo
matsəpe gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom a fay a Yesu. A gwaɗay: «Ta
mbəɗaway ka bazlam a bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom na, andza
niye ɗaw?»

23Yesu a gwaɗay a ndo niye: «Kə ge
na tsik wu nakə lele bay aye na, ɗa ha
wu nakə na tsik lele bay aye. Taɗə na
tsik lele na, ka kəɗ ga hərwi mey?»

24Tsa na, Han a slər ha Yesu a gay i
Kayif bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom. Ti ye ha Yesu na, madzawa
eye huya.

Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesu sa
Mata 26.71-75; Markus 14.69-72;

Luka 22.58-62
25 Ahəl nakə ti ye ha Yesu a gay

i Kayif aye na, Piyer neŋgeye ma
dalamətagay, mandza eye ka ako. Ta

tsətsah faya, tə gwaɗay: «Nəkar na,
gawla i ndo nakay dərmak bəɗaw?»
Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesu, a

gwaɗ: «Aʼay, neŋ gawla ŋgay bay!»
26 Ndo mə walaŋ i ndo i məsler

i bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom andaya ka təv eye niye.
Ndoweye niye na, gwala i ndo nakə
Piyer a ɗəs faya abəra zləm ahəl nakə
tə gəs na Yesu aye. A gwaɗay: «Nəkar
na, gawla ŋgay. Na ŋgataka nəkurom
tə Yesuma dədaŋ bəɗaw?»

27Ane tukna, Piyeraɗaybərakəzaŋ
a Yesu sa, a gwaɗay: «Aʼay, neŋ bay!»
Piyer a ndəv hamətsike andza niye

na, kwayaŋŋa dzagulok a zlaha.
Yesu kame i Pilat
Mata 27.1-2,11-14; Markus 15.1-5;

Luka 23.1-5
28Ɗəre a tsaɗa pərik i mekedœ na,

təmaahayaYesuabəraməgay iKayif.
Ti ye ha a gay i Pilat ndo i sik i bəy i
Roma hay. Ane tuk na, bəy i Yahuda
hay ta fələkwa a gay i Pilat bay. Ti ye
a ɗəma bay na, hərwi a satay məndze
tsəɗaŋŋa ada ta sliye faya mənde wu
mənday i Pak.

29 Hərwi niye Pilat ndo i sik i bəy
i Roma hay, a yaw abəra mə gay.
A yaw ka təv tay, a tsətsah fataya,
a gwaɗatay: «Ka gəsum ahaya ndo
nakay na, a gakummey?»

30Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Taɗə
kə ge mənese bay na, nəmaa gəsaka
ahaya ɗaw?»

31HərwiniyePilat ambəɗatay faya,
a gwaɗatay: «Kə ge andza niye na, bo
kurom eye dum ha ta gumay sariya
andza nakə bazlam kurom mapala
eye a tsikakum aye.»
Tambəɗay faya, təgwaɗay: «Nəmay

na, tsəveɗ may andaya məge sariya i
məkəɗe ndo bay.»

32Andza nakay bazlamnakəYesu a
tsik ahəl niye a ge bo aye. Ɓa kə ɗa ha
məməte ŋgay nakəma tamətiye.

33Pilat ambəɗa gər a gay. A yenaha
a zalayaw a Yesu, a tsətsah faya, a
gwaɗay: «Nəkar na, bəy i Yahuda hay
deɗek ɗaw?»

34 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Ka tsik andza niye na, bo yak eye
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ka dzala tsukuɗu, siye i ndo hay tə
tsikaka ɗaw?»

35 Pilat a gwaɗay: «Ka tsikeŋ andza
niye na, neŋ Yahuda hay təɗew? Maa
gəsa kar ahaya na, ndo yak hay ta
bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu aMbəlom aye bəna neŋ təɗew? Tə
gəsa kar ahaya na, ka ge na, mey?»

36 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Bəy ga na, kaməndzibəra nakay bay.
Taɗə bəy ga ka məndzibəra nakay na,
ndo i məsler ga hay ta giye vəram
hərwi ada ndəray mâ gəs ga məvəlay
ga ha a bəy i Yahuda hay bay. Ane tuk
na, bəy ga na, ka məndzibəra nakay
bay.»

37 Pilat a gwaɗay: «Azlakwa nəkar
na, bəy ɗaw?»
Yesu a gwaɗay: «Maa tsik na, nəkar.

Neŋ bəy deɗek. Tə wa ga, na yaw
kaməndzibəra na, kaməɗe ha deɗek.
Ndo neheye tə sər deɗek aye na, ta
təmiye bazlam ga.»

38Pilat a gwaɗay a Yesu: «Deɗek na,
wuyemey?»

Tə gay sariya a Yesu i məkəɗe
Mata 27.15-31; Markus 15.6-20;

Luka 23.13-25
Pilat a tsik bazlam ŋgay niye na, a

yaw abəra mə gay sa. A ye ka təv i
bəy i Yahuda niye hay ma bəra aye.
A gwaɗatay: «Neŋ na, na huta faya
abəra mənese bay. 39 Ane tuk na, a
say a kule kurom, nâ gərakumhando
i daŋgay nəte hərwi magurlom i Pak.
A sakum nâ gərakum ha na, bəy i
Yahuda hay ɗaw?»

40 Tə tsəne andza niye na, ta wuda
ta magala, tə gwaɗ: «Gəramay ha na,
Barabas bəna neŋgeye bay!»
Azlakwa Barabas na, ndo i galak

ɗuh.

19
1Pilat a vəlatay tsəveɗ a sidzewhay

tâ gəs na Yesu ada tâ ndaɓa na ta
mandalaɓa. 2 Sidzew hay tə ɗəsaw
dak tə slapa na ka bo, ta pay a gər a
Yesu andza dzagwa i bəy. Tə kalay ka
bo petekeɗ ndozza eye. 3 Tsa na, ta
həndzəɗ naha ka təv ŋgay, tə gwaɗay:

«Zay ɗaw, bəy iYahudahay!» Tə fayka
maholom.

4 Pilat a yaw abəra mə gay sa,
a gwaɗatay a ndo hay: «Tsənum
təday! Na gəsakuma ahaya Yesu
abəra. Sərumha neŋ na, na huta faya
abəramənese bay.»

5Tə gəsa ahayaYesuabəra tuk. Dza-
gwa i dak mə gər ada petekeɗ ka bo
ndozza. Pilat a gwaɗatay: «Ndonakay
na, anaŋ!»

6 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo
matsəpe gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom hay tə ŋgatay a Yesu na, tə pa
bo ka mawude ta magala. Tə gwaɗ:
«Dar na ka mayako mazləlmbaɗa
eye! Dar na kamayakomazləlmbaɗa
eye!»
Ane tuk na, Pilat a gwaɗatay: «Bo

kurom eye gəsum na ada kâ yum kâ
darum na ka mayako mazləlmbaɗa
eye. Neŋ na, na huta faya mənese
bay.»

7Bəy i Yahuda hay ta mbəɗay naha
faya, tə gwaɗay: «Nəmay na, bazlam
may mapala eye andaya, ada andza
bazlam may mapala eye a tsik na,
kutoŋməkəɗena, hərwi a gwaɗ: “Neŋ
na,Wawa i Mbəlom.”»

8 Pilat a tsəne bazlam tay neheye
faya ta tsikiyena, a dzədzarhaladzay.
9 A fələkwa a gay sa, a ye naha a
tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: «Ka yaw
na, məŋgay?»
Ane tuk na, Yesu ka mbəɗay faya

bay.
10 Andza niye Pilat a gwaɗay: «A

saka mətsikeŋ me a neŋ bəɗaw? Neŋ
na, gədaŋ ga andaya məgər kar ha
ada gədaŋ ga andaya madere kar ka
mayako mazləlmbaɗa eye na, ka sər
təbəɗew?»

11 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Kə geMbəlomkə vəlaka gaha ahəlay
bay na, ka sliye faya məgeŋ wuray
kwa tsekweŋ bay tebiye. Hərwi niye
ndoməgəsa ga ahayaməvəlaka ga ha
a həlay na, mənese ŋgay a ze i yak.»

12 Ka təv eye niye kwayaŋŋa na,
Pilat a pəla tsəveɗməgər ha Yesu. Ane
tuk na, bəy i Yahuda hay ta wuda
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ta magala, tə gwaɗ: «Ka gər ha ndo
nakay na, nəkar dzam i bəy i Roma
sa bay. Ndoweye kə gwaɗ neŋgeye
bəy na, neŋgeye ndo məne ɗəre i bəy
i Roma.»

13 Pilat a tsəne bazlam tay niye
hay na, a ye ahaya Yesu abəra. A
ye ka təv nakə dala eye maɗəzla eye
tə beleler aye. Tə bazlam i Yahuda
hay na, Gabata. A ndza ka təv
niye hərwi məge sariya. 14 Pat niye
na, pat i luma i dezele, mazlambar
magərhəpat. Ada həlay i magurlom i
Pak.
Pilat a gwaɗatay a Yahuda hay:

«Bəy kurom anaŋ.»
15 Ane tuk na, tə tsəne bazlam i

Pilat niye na, tə pa bo ka mawude,
tə gwaɗay: «Kəɗ! Kəɗ! Dar na ka
mayakomazləlmbaɗa eye!»
Pilat a gwaɗatay: «Nâ dar na bəy

kurom ka mayako mazləlmbaɗa eye
ɗaw?»
Bagwar hay i ndo neheye tə

vəlaway wu aMbəlom aye ta mbəɗay
faya: «Bəy may na, bəy i Roma nəte
ŋgweŋ.»

16 Andza niye, Pilat a vəlatay ha
Yesu a həlay a sidzew hay hərwi
ada tâ ye tâ dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.

Ta dar na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye

Mata 27.32-44; Markus 15.21-32;
Luka 23.26-43
Sidzew hay ti ye ha Yesu mata

kəɗe na. 17 Yesu a zla mayako
mazləlmbaɗa eye niye ta ta dariye
na faya aye, a ye ahaya abəra ma
wuzlah gay. A ye ha a təv nakə tə
zalay Təv i Mətasl i Gər aye. Tə zalay
tə bazlam i Yahuda hay na, Golgwata.
18Mə ɗəma na, sidzew hay ta dar na
Yesukamayakomazləlmbaɗaeye. Ta
dar naha ndo hay sulo ka mayako
mazləlmbaɗa eye ka tsakay i Yesu,
nəte təhəlay imənday, neŋgeɗ təhəlay
i gula, Yesumawuzlah.

19Pilat awatsa bazlamŋgay nakə tə
kəɗ na faya ka palalam. A law zal ka

gər i Yesu. A watsa na, a gwaɗ: «Yesu
ndo i Nazaret, bəy i Yahuda hay.»

20 Yahuda hay haladzay tə
dzaŋgawa bazlam niye mawatsa eye,
hərwi təv nakə ta dar faya Yesu aye
na, bəse ta wuzlah gay. Ada wu niye
təwatsa aye na, tə bazlam i gəma hay
wal walmahkar: Tə bazlam i Yahuda
hay, i Roma hay ada ta Gərek hay.

21 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye tə dzaŋga
bazlam niye na, ti ye ka təv i Pilat, tə
gwaɗay: «Kawatsa faya “Bəy iYahuda
hay” meriye. Watsa faya na: “Ndo
nakay a gwaɗ: Neŋ na, bəy i Yahuda
hay.”»

22 Pilat a gwaɗatay: «Wu nakə neŋ
na watsa aye na, ma ndziye andza
niye.»

23 Sidzew hay ta dar na Yesu ka
mayako mazləlmbaɗa eye na, tə zla
petekeɗ ŋgay aye. Ta ŋgəna ha faɗ,
kwaway a zla nəte. Tə zlaməkelkabo
ŋgay nakə maŋgara eye andza niye
məmbele andaya faya bay aye sa.
24 Tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Pe-
tekeɗ nakay na, kâ ŋguraɗakwa ha
bay. Ane tuk na, gakwa faya tsakwal
hərwi məsəre hamata zle na, way.»
Andza niye, wu nakay a ge bo

aye na, andza nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Taŋgəna ha petekeɗ gaməwalaŋ tay

ada tə ge faya tsakwal ka
məkelkabo ga.*»

Wu nakə sidzew hay tə ge aye na,
anaŋ.

25 Bəse ta təv i mayako niye
mazləlmbaɗa eye ta dar faya Yesu
aye na, may i Yesu ta malamar i may
ŋgay,Mari ŋgwas i Kəlopas ada taMari
nakə a yaw ma gəma i Magədala aye,
nəteye malətsa eye ka təv eye niye.

26Yesu a ŋgatay amayŋgay ta gawla
ŋgay nakə a wuɗa na haladzay aye. A
gwaɗay a may ŋgay: «May ga, wawa
yak anaŋ.» 27Madəba aye a gwaɗay a
gawla ŋgay niye a wuɗa na haladzay
aye: «May yak anaŋ.» Pat eye niye
gawla i Yesu niye awuɗa nahaladzay
aye a zla naMari a gay ŋgay.

* 19:24 Dəmes hay 22.19.
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Məməte i Yesu
Mata 27.45-56; Markus 15.33-41;

Luka 23.44-49
28Ma dəba eye na, Yesu a sər hawu

nakəMbəloma sləra ahaya fayaməge
aye na, ka ndəv tebiye tuk. Yesu a
gwaɗ: «Yam a geŋ.» A tsik andza niye
hərwi ada wu nakə tə dzaŋgawa mə
Ɗerewel i Mbəlom ayemâ ge bo.†

29Gəzla wuray andayamaraha eye
tə wuye andaya guyakaka. Sidzew
niye hay tə zla wuye kofkoffa, tə
tələka a wu niye. Tsa na, ta hak na
a mayako. Tə pay naha ka bazlam a
Yesu.

30 Yesu a ɗəvətse wu niye na, a
gwaɗ: «Wu tebiye ka ndəv!»
Gər ŋgay a kal gəzuk. Tsa na, a mət.

Sidzew nəte a gay naha suwal a
Yesu a dzəham

31 Tə kəɗ na Yesu na, pat i məhəne
mə gay i mazəzukw bo. Pat i
mazəzukw bo eye niye na, a ze ha
siye hay, hərwi magurlom andaya
pat eye niye. Hərwi niye a satay a
bəy i Yahuda hay mədahaŋ mâ ndza
ka mayako mazləlmbaɗa eye pat i
mazəzukw bo bay. Ti ye ta tsətsah ka
Pilat mâ vəlatay tsəveɗ ka məhəɓe sik
i ndo niye hay adaməzla ahaya abəra
kamayako.

32 Tsa na, sidzew hay ti yaw ka
təv i ndo neheye ta dar ka mayako
mazləlmbaɗa eye tage Yesu aye. Tə
həɓay ha sik a ndo makurre eye. Tsa
na, tə həɓay ha a ndo neŋgeɗ. 33 Tə
ndisl ka təv i Yesu na, ta zəba faya
na, kə mət tsɨy. Neŋgeye na, ta həɓay
ha sik ŋgay hay təbey. 34 Ane tuk na,
ndo nəte mə walaŋ i sidzew hay a
ye naha a təz na dzəham i Yesu ta
suwal. Kwayaŋŋa bambaz ta yam ta
mbəɗaw.

35 Neŋ nakə na watsa na bazlam
neheye na, na ŋgatay tə ɗəre ga ada
wu nakə na watsa aye na, deɗek eye.
Na ŋgatay tə ɗəre ga, na sər ha na tsik
na, deɗek. Na watsa na, hərwi ada
nəkurom dərmak kâ dzalum ha faya.

36 Wu neheye a ge bo na, hərwi
adawunakəmawatsa eyeməƊerewel
i Mbəlom aye mâ ge bo, a gwaɗ:
«Mətasl ŋgay hay na, kwa nəte ta
həɓiye ha bay.‡» 37 Tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom sa, tə gwaɗ: «Ta ta
zəbiye na, ka ndo nakə ta təzay na
aye.§»

Yusufa ta Nikodem tə pa Yesu a bəɗ
Mata 27.57-61; Markus 15.42-47;

Luka 23.50-56
38 Ndoweye andaya tə zalay Yus-

ufa, neŋgeye ndo i gəma i Arimate.
Neŋgeye gawla i Yesu, ane tuk na,
ta məkal, hərwi a dzədzar ta bəy i
Yahuda hay. A ye a tsətsah tsəveɗ
məzlemədahaŋ i Yesu ka Pilat. A ye a
tsətsah na, Pilat a gwaɗay faya ayaw.
Yusufa a maw, a zla na mədahaŋ i
Yesu.

39 Nikodem ndo nakə a ye ka təv i
Yesu ta həvaɗ aye, a ye naha dərmak.
Neŋgeye a zla nahamal madzapa eye
a ze huŋŋa. Wuye niye hay tebiyema
giye kilo kuro kuromahkar.

40 Yusufa ta Nikodem nəteye sala-
may tə zla mədahaŋ i Yesu. Tə
mbəkwa ta rəkwat ada ta wats faya
mal niye hay huŋŋa eye andza nakə
Yahuda hay tə gawa ahəl nakə tə lawa
mədahaŋ hay aye.

41 Ma təv niye ta dar na Yesu ka
mayako mazləlmbaɗa eye na, guvah
andaya. Ma guvah niye na, tsəvay
weɗeye mala eye mə ɗəma. Ta pa a
ɗəma mədahaŋ ɗaɗa zuk bay. 42 Pat
eye niye na, pat i mələve bo i pat
i mazəzukw bo i Yahuda hay ada
tsəvay niye na, bəse. Hərwi niye Yus-
ufa ta Nikodem tə zla Yesu tə pa na a
tsəvay.

20
Tsəvay kəriye
Mata 28.1-8; Markus 16.1-8; Luka

24.1-12
1 Pərik i mekedœ pat i luma i

sidzew na, Mari i Magədala a ye ka
me tsəvay. A ye na, həvaɗ mə ɗəma
mba, ɗəre a zəba bay. Ta dərəzl ka

† 19:28 Dəmes hay 22.16, 69.22. ‡ 19:36 Madayaw abəra ma Ezipt 12.46, Məpesle 9.12. § 19:37
Zakari 12.10.



Yuhana 20:2 198 Yuhana 20:20

tsəvay niye na, tə beber bagwar eye.
Mari a ye naha na, beber madərəzla
eye ka tsəvay sa bay, ta həndək faya
abəra. 2Mari a ŋgatay andza niye na,
a hway ka təv i Simoŋ Piyer ta gawla
nakə Yesu a wuɗa na haladzay aye. A
ye naha a gwaɗatay: «Bəy Maduweŋ
andaya ma tsəvay sa bay, ta zla na.
Ada nəmaa sər təv nakə tə pa na a
ɗəma aye bay.»

3 Tsa na, Piyer ta gawla i Yesu niye
neŋgeɗ eye tə lətse, ti ye ka tsəvay
niye. 4Nəteye salamay ta hwaykame
tsəvay. Ane tuk na, gawla i Yesu niye
neŋgeɗ eye a hway bəse a ze Piyer.
Neŋgeye a lah məndisle ka tsəvay. 5A
ndisl ka tsəvay na, a zəba ɗəre a ɗəma
zərəɗ. A ŋgatay na, a petekeɗ neheye
təmbəkwa na Yesu ayemə ɗəma. Ane
tuk na, kə fələkwa a ɗəma bay.

6 Simoŋ Piyer na, a ndisl naha ma
dəba. A ye naha a fələkwa a tsəvay,
a zəba ka petekeɗ neheye təmbəkwa
na Yesu aye na, mə ɗəma. 7 Piyer a
zəbakapetekeɗnakə tanduɗayhagər
a Yesu aye dərmak. Petekeɗ niye na,
madzapa eye tə siye hay bay. Mapaɗa
eye, təv ŋgaywal.

8 Tsa na, gawla i Yesu neŋgeɗ eye,
ndo nakə a lah naha kurre, a fələkwa
a tsəvay dərmak. A zəba faya andza
niye na, a dzala ha. 9 Gawla i Yesu
hay na,wunakəməƊerewel iMbəlom
a tsik, a gwaɗ Yesu na, kutoŋ ma
lətseweye abəramamədahaŋ aye na,
ta sər zuk bay.

10Tsa na, gawla i Yesuniye sulo eye
ta mbəɗa gər a mətagay.

Yesu a bəzay ha bo a Mari i
Magədala

Mata 28.9-10;Markus 16.9-11
11Mari neŋgeye na, malətse eye ma

bəra bəse ka təv i tsəvay faya ma
tuwiye. Faya ma tuwiye na, a rəh
ha gər a tsəvay, a zəba ɗəre a ɗəma.
12 A ŋgatay naha a gawla i Mbəlom
hay sulo tə petekeɗ ka bo kuɗekuɗek.
Nəteye mandza eye ka təv nakə tə pa
faya mədahaŋ i Yesu aye. Neŋgeɗ ta
diye i gər ada neŋgeɗ ta diye i sik.
13Gawla i Mbəlom niye hay sulo aye

ta tsətsah ka Mari, tə gwaɗay: «Ŋgwas
niye, ka tuwamey?»
Mari a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Na tuwa na, hərwi ta zla na Bəy
Maduweŋ ga ada na sər təv nakə tə pa
na a ɗəma aye bay.»

14 Mari a ndəv ha mətsike andza
niye na, a mbəɗa bo, a ŋgatay a Yesu
malətse eye ka təv niye. Mari a sər ha
neŋgeye bay.

15 Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay:
«Ŋgwas ka tuwamey? Ka pəla way?»
Mari a dzala mə gər ŋgay na, ma

giye na, ndo i guvah. Hərwi niye a
gwaɗay: «Sadzəkbay, kə gemaa zla na
nəkar na, ɗeŋ ha təv nakə ka pa na a
ɗəma aye. Na diye na ta zla ahaya.»

16Yesu a gwaɗay: «Mari!»
Mari a mbəɗa me ka təv ŋgay,

a gwaɗay tə bazlam i Yahuda hay:
«Raboni!» Andza məgweɗe: «Miter
ga!»

17 Yesu a gwaɗay: «Kâ lemeŋ bay,
hərwi na tsal ka təv i Bəba ga zuk
bay. Ane tuk na, do gwaɗatay a
malamar ga hay na, na tsaliye ka
təv i Bəba ga, neŋgeye Bəba kurom
dərmak,Mbəlomga, neŋgeyeMbəlom
kurom dərmak.»

18 Tsa na, Mari i Magədala a ye
ka təv i gawla i Yesu hay. A ye a
gwaɗatay: «Naŋgatay a BəyMaduweŋ
kway!» A təkəratay wu nakə Yesu a
tsikay aye.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla ŋgay
hay

Mata 28.16-20; Markus 16.14-18;
Luka 24.36-49

19 Ta huwa eye niye pat i luma i
sidzew, gawla i Yesu hay nəteye ma-
haya gər eye mə gay. Ta dərəzl ka bo
a gay lele hərwi ta dzədzar ta bəy i
Yahuda hay.
Tsa na, Yesu a ye naha slekərtik a

wuzlah tay. A gwaɗatay: «Zay mâ
ndza fakuma!»

20 A tsikatay andza niye na, a
bəzatay ha vavay nakə ka həlay ŋgay
hay ada ka dzəham ŋgay aye. Gawla
ŋgay hay tə ŋgatay andza niye na,
ɗərev tay a ŋgwasa haladzay hərwi tə
ŋgatay a BəyMaduweŋ.
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21Yesuagwaɗataysa: «Zaymândza
fakuma! Andza nakə Bəba a sləra ga
ahaya aye na, neŋ na sləriye kurom
dərmak.»

22 Ma dəba i bazlam ŋgay niye na,
a vəzl fataya, a gwaɗatay: «Təmum
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye! 23 Ndo neh-
eye ka pəsumatay ha mezeleme tay
hay aye na, Mbəlom ma pəsateye ha
mezeleme tay hay. Ndo neheye ta
kərah məpəse ha mezeleme aye na,
Mbəlom ma kərahiye məpəsatay ha
mezeleme tay dərmak.»

Yesu a bəzay ha bo a Tomas
24 Tomas nakə tə zalay Mawsa

neŋgeye nəteməwalaŋ i gawla i Yesu.
Azlakwa bay ahəl nakə Yesu a ye a
bəzatay ha bo a gawla ŋgay aye na,
neŋgeye andaya bay. 25 Siye i gawla i
Yesu hay tə gwaɗay: «Nəmaa ŋgatay a
BəyMaduweŋ.»
Ane tukna, Tomasambəɗatay faya,

a gwaɗatay: «Na ŋgatay a vavay i
mbəlak i poŋte ka həlay ŋgay bay, na
pa wur həlay ga a bəɗ i poŋte bay
ada na pa wur həlay ga a bəɗ i suwal
nakə ka dzəham ŋgay aye bay na, na
dzaliye ha faya bay.»

26Andzamadəbaeye lumanətena,
gawla i Yesu hay tə haya gər sa. Pat
eye niye na, Tomas andaya ta nəteye
tuk. Ta dərəzl na məgeɗ lele. Yesu a
ye naha a lətse a wuzlah tay, a gwaɗ:
«Zaymâ ndza fakuma!»

27 Tsa na, a gwaɗay a Tomas:
«Tələkaw wur həlay kanaŋ ada zəba
ka həlay ga hay. Zlaw həlay yak ada
tələkaw a dzəham ga. Gər hamədzele
gər sulo sulo, dzala ha ka neŋ nəte
ŋgweŋ.»

28 Tomas a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Tadeɗek, nəkarna, BəyMaduweŋga
adaMbəlom ga.»

29 Yesu a gwaɗay: «Ka dzala ha ka
neŋ na, hərwi nakə ka ŋgeteŋ aye.
Məŋgwese ka ndo neheye tə dzala ha
ka neŋ zeməŋgeteŋ aye.»

30 Yesu a ge masuwayaŋ siye hay
haladzay kame i gawla ŋgay hay. Ane
tuk na, na watsa tay ha a ɗerewel

nakay bay. 31 Na watsa wu neheye
na, hərwi ada kâ dzalum ha Yesu
neŋgeye na, Kəriste, neŋgeye Wawa i
Mbəlom, ada ka hutumeye sifa ma
neŋgeye hərwi ka pummədzal gər ka
neŋgeye.

21
Yesu kame i dəlov i Tiber

1 Ma dəba aye na, Yesu a bəzatay
ha bo a gawla ŋgay hay sa. A bəzatay
ha bo na, ka me i dəlov i Tiber*. A
bəzatay bo na, kəkay?

2 Pat eye niye siye i gawla i Yesu
hay nəteye ka təvmanəte eye. Nəteye
na, Simoŋ Piyer, Tomas nakə tə zalay
Mawsa aye, Nataniyel ndo i gəma i
Kanakadala iGalile,wawa iDzebede
hay ada tə siye i gawla i Yesuhay sulo.

3 Simoŋ Piyer a gwaɗatay: «Na diye
na ta gəsiye kəlef.»
Siye hay tə gwaɗay: «Nəmay

dərmak nəmaa diye, takwa dziye.»
Tsa na, tə həl bo ti ye, tə tsal a

kwalalaŋ i yam. Ta dazlay a məgəse
kəlef. Ane tuk na, ta həvaɗ eye niye
na, ta gəs kəlef kwa nəte bay tebiye.

4Ɗəre a dazlay a mətseɗe na, Yesu
a ye naha a lətse ka me i dəlov niye.
Ane tuk na, gawla ŋgay hay ta sər ha
Yesu bay. 5 Tsa na, Yesu a gwaɗatay:
«Ka gəsum kəlef ɗaw, wawa ga hay?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Aʼay!»
6Yesu a gwaɗatay: «Kalum gadaŋ ta

diye i həlay imənday kurom təday, ka
gəsumaweye.»
Tə kal gadaŋ a yam na, tə gəs kəlef

haladzay. Tə mba faya məvahaw
gadaŋ abərama yam bay.

7 Tsa na, gawla i Yesu nakə Yesu
a wuɗa na haladzay aye a gwaɗay a
Piyer: «Nakay na, BəyMaduweŋ!»
Simoŋ Piyer a tsəne andza niye:

«Nakay na, Bəy Maduweŋ» na, a zla
petekeɗ ŋgay a kal ka bo hərwi ɓa ka
tsoloka ka bo abəra. Tsa na, a kal ha
bo a yam. 8 Gawla i Yesu siye hay
təmaw ta kwalalaŋ i yam ta məvaha
ahaya gadaŋniyemaraha eye tə kəlef
aye. Nəteye haɓe na, dəreŋ tə ɗakal
bay. Ta ze ka bo abəra na, dal tsa.

* 21:1 Tiber: Məzele mekeleŋ eye i dəlov i Galile.



Yuhana 21:9 200 Yuhana 21:25

9 Tə ndislew, tə mbəzlaw ka dala
na, tə ŋgatay a ako ka təv eye niye
kəlef faya ada peŋ andaya dərmak.
10 Yesu a gwaɗatay: «Həlumaw abəra
ka kəlef kurom niye hay ka gəsumaw
aye, fəkakwa.»

11 Simoŋ Piyer a tsal a kwalalaŋ
i yam. A ye naha, a vaha ahaya
gadaŋ niye maraha eye tə kəlef bag-
war eye hay. Kəlef neheye na, nəteye
temerre tə kuro kuro zlam gər eye
mahkar. Gadaŋ niye kwa tsekweŋ
ka ŋgəzlah bay, ada azlakwa kəlef mə
ɗəmamaraha eye haladzay.

12 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Dumara ndayakwa!» Ndo kwa
nəte məwalaŋ tay ka tsətsah faya, kə
gwaɗay: «Nəkar way?» na, ka tsətsah
bay. Hərwi tə sər ha neŋgeye na, Bəy
Maduweŋ.

13Yesu a həndzəɗ naha ka təv tay, a
zla a vəlatay a gawla ŋgay hay. A zla
kəlef dərmak a vəlatay.

14 Kwa ahəl nakə Yesu a lətsew
abəra ma mədahaŋ aye, a bəzatay ha
bo a gawla ŋgayhay aye na, nakayna,
mamahkar eye.

Yesu ta Piyer
15Ma dəba i mənde ɗaf na, Yesu a

gwaɗayaSimoŋPiyer: «Simoŋwawa i
Yuhana, kawuɗa ga a ze i ndoneheye
ɗaw?»
Simoŋ Piyer a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Ayaw Bəy Maduweŋ! Ka sər
ha na wuɗa kar segey.»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a wawa i

təɓaŋ ga hay lele.»
16Yesua tsətsah fayamasulo eye sa,

a gwaɗay: «Simoŋ wawa i Yuhana, ka
wuɗa ga ɗaw?»
Simoŋ Piyer a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Ayaw Bəy Maduweŋ, ka sər
ha na wuɗa kar segey.»
Yesuagwaɗay: «Gataygər a təɓaŋga

hay.»
17 Tsa na, a tsətsah mamahkar eye

sa: «Simoŋwawa iYuhanakawuɗaga
ɗaw?»
YesuamasayhaaPiyermamahkar

eye: «Ka wuɗa ga ɗaw?» aye na, a
ndalay. A mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Bəy Maduweŋ, nəkar na, ka sər wu
tebiye. Ka sər ha na wuɗa kar!»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a təɓaŋ

ga hay. 18 Neŋ faya na gwaɗakeye:
Sər ha na, ahəl niye nəkar gawla eye
na, ka ɓarawa bəzihuɗ tə həlay yak
eye ada ka yawa na, a təv nakə a saka
aye. Ahəl nakəka ge guramayena, ka
gəsiye na həlay ka mbəlom, ada ndo
mekeleŋ eyema ɓarakeye na bəzihuɗ
ada ma diye kar ha a təv nakə a saka
bay aye.»

19 Yesu a tsik bazlam neheye na,
a ɗay ha məməte nakə Piyer ma ta
mətiye na, kəkay. Məməte ŋgay niye
na, ma bəziye haməzlaɓ i Mbəlom.
Tsa na, Yesu a gwaɗay a Piyer: «Peŋ

bəzay.»
Yesu ta gawla ŋgay nakə a wuɗa na

aye
20 Piyer a mbəɗa bo a zəba ɗəre

a dəba na, a ŋgatay a gawla i Yesu
nakə Yesu a wuɗa na haladzay aye.
Ahəl niye, ahəl nakə faya ta ndiye ɗaf
aye, maa həndzəɗ ka təv i Yesu ada
maa tsətsah: «Bəy Maduweŋ mata ge
fakaya ɗaf way?» na, neŋgeye.

21 Piyer a ŋgatay na, a tsətsah ka
Yesu, a gwaɗay: «BəyMaduweŋ,mata
gay a neŋgeyemey?»

22 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Taɗə a seŋ mâ ndza ka bəra hus ahəl
nakənamaweyena,meyak fayamey
tey? Nəkar na, peŋ bəzay!»

23 Labara nakay a dəɗatay a zləm
a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
na, gawla i Yesu niye Yesu a tsik
faya andza niye na, ma mətiye bay.
Azlakwa Yesu kə gwaɗay a Piyer ma
mətiye bay na, kə tsikay bay. Ane tuk
na, a gwaɗay na: «Taɗə a seŋmâ ndza
ka bəra hus ahəl nakə namaweye na,
me yak fayamey tey?»

24Wu neheye tebiye Yesu a ge aye
na, maa ɗa ha ada maa watsa na,
gawla i Yesu niye Yesu a wuɗa na
haladzay aye. Ada nəmaa sər ha na,
wu neheye a ɗa ha aye na, deɗek.

25 Siye i wu neheye Yesu a ge
na, nəteye haladzay. Taɗə ta watsa
tebiye ka ɗerewel nəte ta nəte na,
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ɗerewel niye hay təv ma slateye ka
məndzibəra bay.
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Ɗerewel i məsler i ndo i
maslaŋ hay
Məfələkwe

Ka Luka na, Ɗerewel i məsler i ndo i
maslaŋ hay a tsik na, huya ka Labara
Ŋgwalak eye. Faya ma tsikiye Yesu a
slər tay ha ndo i maslaŋ hay kəkay, tə
ɗa ha bazlam ŋgay kwa a ŋgay. Tə ɗa
ha təday na, ma Zerozelem ada ma
gəmaneheye təmbaynaha aye, ada a
dala neheye tə lawara na bəlay nakə
tə zalay Mediterane aye. Ta ge na
məsler nakə Yesu a vəlatay aye (Luka
24.47-48; Ɗerewel i ndo i maslaŋ hay
1.8).
Ka madazlay i ɗerewel nakay na,

Yesu a tsal ka təv i Mbəlom (1.9).
Anəke na, neŋgeye andaya ka təv
tay sa bay, ane tuk na, a sləraw
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ando imaslaŋ
hay (Məsler hay 2). Məsəfəre niye
a vəlatay tsəveɗ məɗe ha wu neheye
bagwar eye Mbəlom faya ma giye,
ada Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma
həlaweye ndo weɗeye hay ka məpe
mədzal gər ka Yesu.
Hus ka madədo 12 na, Piyer ndo

i maslaŋ i Yesu neŋgeye ndo nakə
ɗerewel nakay a tsik faya haladzay
aye.
Gawla i Yesu hay tə hutawa

ɗəretsətseh ta təv i bagwar i Yahuda
hay andza Yesu (Madədo 3 hus ka 8).
Tə ɗa ha Labara Ŋgwalak eye a ndo

neheye Yahuda hay bay aye (Madədo
8 hus ka 12).
A dazlay ka madədo 13 na, Pol ndo

i maslaŋ i Yesu a zəvay naha faya
a Piyer. Yesu Kəriste a zalay a Pol
(madədo9). Madədo13huska28 faya
ma tsikiye ka mahəhele i Pol nakə a
ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye aye.

1 A nəkar Tiyofil, mə ɗerewel ga
nakə kurre na watsaka naha aye na,
məsler i Yesu nakə a ge, tə matətike
nakə a tətik tay handohay aye tebiye,
na pasla a ɗəma, kwa ka madazlay
i məsler ŋgay, 2 hus ka mede ŋgay a
mbəlom. Ahəl nakə ki ye ŋgway a

mbəlom zuk bay aye na, kə ɗatay ha
wu hay ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a ndo neheye a pala tay andza
ndo i maslaŋ hay aye.

Yesu a gwaɗmasləraweyeMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye

3Madəba iməməte ŋgayna, kə lətsa
abəra ma mədahaŋ ka bəzatay ha bo
a ndo i maslaŋ ŋgay hay lele, a ɗatay
hana, neŋgeyeandaya. Kəndzaka təv
i gawla ŋgay hay məhəne kuro kuro
faɗ. Ma məhəne niye kuro kuro faɗ
eye na, a tsikawatay bazlam i Bəy i
Mbəlom nakəma ta ləviye.

4Pat eye andaya Yesu faya ta ndiye
wu mənday ta gawla ŋgay hay na,
a gwaɗatay: «Kâ yum abəra ma Ze-
rozelem zuk bay. Həbum wu nakə
na gwaɗakum Bəba Mbəlom a gwaɗ
ma vəlakumeye. 5 Yuhana neŋgeye
a dzəhuɓawa tay ha ndo hay na,
a yam. Ane tuk na, nəkurom na,
ma məndze aza mba tsekweŋ na,
nəkurom ta dzəhuɓiye kurom ha a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»

Yesu a tsal ambəlom
6 Ndo neheye ka təv i Yesu aye,

ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, ka ta matay ha bəy a ndo
i Israyel hay na, pat eye niye ɗaw?»

7Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Pat eye kəɗay na, mata səre na,
nəkurom bay. Mata tsike na, Bəba
ga, neŋgeye nəte ŋgweŋ gədaŋ ŋgay
andaya məge. 8 Ane tuk na, ka ta
hutumeye gədaŋ ahəl nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ma mbəzlaweye
fakuma aye. Ka ta tərumeye ndo
məɗe ha labara ga ma Zerozelem, ka
dala i Yahuda, ka dala i Samari ada
ka kokway i məndzibəra tebiye.»

9 Ma dəba i bazlam ŋgay niye hay
na, a tsal ha a mbəlom. Ahəl nakə
gawlaŋgayhay faya ta zəbiye fayana,
pazlay a ŋgaha na abəra ka ɗəre tay.

10 Yesu faya ma tsaliye na, nəteye
faya ta zəbiye naha faya huya. Tsa
na, ndo hay sulo tə petekeɗ kweɗek
kweɗek eye hay ti yaw ka təv tay,
11 tə gwaɗatay: «A nəkurom Galile
hay, faya ka mətsumeye mazəbe ɗəre
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amagərmbəlomna, hərwimey? Yesu
na, ki ye fakuma abəra a mbəlom.
Ma ta maweye na, andza nakə ka
ŋgatumay, a ye fakuma abəra aye.»

Bəruk i ndo i maslaŋ hay
12Ndo i maslaŋ i Yesu hay tə tsəne

andza niye na, tə mbəzlaw abəra
ma tsaholok niye tə zalay Mahəmba
i Tetəɗœz aye, ta mbəɗa gər a Ze-
rozelem. Tsaholok niye na, bəse ta
wuzlah gay. Mede abəra ma Ze-
rozelem a ɗəma na, ma sliye ɓəre
nəte bay. 13 Ahəl nakə tə ndisl a Ze-
rozelem aye na, ti ye naha tə tsal a
gay nakə ka gər i gay neŋgeɗ aye. Tə
ndzawa pat pat na, mə ɗəma. Məzele
i ndo neheye tə ndzawa mə gay niye
na, Piyer, Yuhana, Yakuba ta Aŋdəre,
Filip ta Tomas, Bartelemi tə Mata,
Yuda wawa i Alfe, Simoŋ ndo məge
vəram hərwi dala ŋgay* ada Yahuda
wawa i Yakuba. 14 Nəteye tebiye tə
hayawa gər pat pat, ta ŋgwas hay,
ta Mari may i Yesu ada ta mala-
mar i Yesu. Tə hayawa gər hərwi
maɗuwulay nahame aMbəlom.

Tə paMatiyas a bəram i Yudas
15 Pat wuray na, ndo məpe mədzal

gərhaykaMbəlom təhayagər. Nəteye
tebiye ta giye na, temerre tə kuro
kuro sulo. Piyer a lətse a wuzlah tay,
a gwaɗatay: 16 «Malamar ga hay, wu
nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a tsik mə
Ɗerewel i Mbəlom aye na, kə ge bo. A
tsik tə bazlam i Davit. A tsik kurre ka
Yudas nakə a təra ndoməɗatay tsəveɗ
andoneheye tə gəs Yesu aye. 17Yudas
na, neŋgeye nəte mə walaŋ may, kə
hutaməsler andza nəmay.»

18Suloy nakə tə vəlay hərwiməkəɗe
gər i ndo aye na, Yudas a səkəm ha
guvah. Mə ɗəma na, a dəɗ tə huɗ. Huɗ
ŋgay a nduzl, dende ŋgay hay ti yaw a
bəra tebiye. 19Ndo igəmaiZerozelem
hay tə tsəne labara niye na, tə zalay a
guvah niye tə me i gəma tay guvah i

Hakeldama, andza məgweɗe: Guvah
i Bambaz.

20 Piyer a gwaɗatay sa: «Azlakwa
mawatsa eyemə ɗerewel i Dəmeshay
na, a gwaɗ:
“Gay ŋgaymâ təra na, rəgay,

ndəray mâ ndza mə gay ŋgay
bay.†”

«Mawatsa eye sa na, a gwaɗ:
“Ndomekeleŋ eye

mâ zla məsler ŋgay.‡”
21 «Anəke na, a ye ka bo nakə

ka zlakweye ndo nəte mə walaŋ i
ndo neheye ta zəŋgalawa kway ahəl
nakə Bəy Maduweŋ tə nəkway ka
həhalawakwa ka gəma ka gəma aye.
22Kwa ahəl nakə Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam a dzəhuɓ Yesu a yam aye
hus ahəl ŋgay nakə a ye abəra mə
walaŋ kway a tsal a mbəlom aye na,
nəteye tə nəkway. Ndoweye niye ka
zlakweye na, ma ndziye tə nəkway.
Ma ɗiye ha labara i mələtsew i Yesu
abəramamədahaŋ.»

23 Mə walaŋ i ndo niye hay na, tə
pala ndo hay sulo. Ndo niye hay
sulo eye na, neŋgeɗməzele ŋgay Yus-
ufa nakə tə zalay Barsabas aye. Tə
pa faya məzele mamahkar eye sa,
tə zalay Zustus. Ada ndo neŋgeɗ tə
zalay Matiyas. 24 Tsa na, ndo niye
hay mahaya gər eye ta ɗuwulay me
a Mbəlom, tə gwaɗ: «Bəy Maduweŋ,
nəkar nakə ka sər ɗərev i ndo zezeŋ
aye na, ɗamay haway nakəməwalaŋ
i ndo neheye sulo ka zla, 25 hərwi
məgeməsler yak aye, a bəram i Yudas
nakə a gər ha, a ye a təv nakə a say a
neŋgeye aye.»

26 Ta ndəv ha maɗuwule me na, tə
ge tsakwal. Tsakwal a zla Matiyas,
Matiyas a təra makuro gər eye sulo i
ndo i maslaŋ hay.

2
Məsəfəre i Mbəlom a yaw

1 Magurlom i Peŋtekot* a slaw na,
gawla i Yesu hay nəteye mahaya

* 1:13 A həlay i Yesu na, Yahuda hay tə gəsawatay me a Roma hay bay, a satay mələve gər tay. Roma
ma ləva dala tay bay. † 1:20 Dəmes hay 69.26. ‡ 1:20 Dəmes hay 109.8. * 2:1 Peŋtekot na, tə
me i Gərek. Magurlom i gər i ndzuhosl. Tə ge magurlom eye na, məhəne 50 ma dəba i Pak. I ndo məpe
mədzal gər ka Yesumagurlom i məhute Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
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gər eye ka təv manəte eye. 2 Ahəl
nakə nəteye mahaya gər eye na,
kwayaŋŋa maləve i wuye a tsənew
ma magərmbəlom. Maləve i wuye
niye na, andza mətasl bagwar eye.
A ye fataya, mavəzle ŋgay eye a rah
a gay nakə nəteye mandza eye mə
ɗəmaaye. 3Kwayaŋŋa təŋgatayandza
ɗərneh i ako a yaw, a ŋgəna bo, ti ye
tə ndza ka gər i ndo niye hay nəte
nəte tebiye. 4Nəteye tebiye tə rah ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada ta dazlay
a mətsike me tə me hay wal wal.
Kwa way a tsik andza nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗay tsik aye.

5Azlakwa pat eye niye na, Yahuda
neheye tə paway bəzay a Mbəlom ta
tsəveɗ eye, nəteye andaya. Ti yawma
gəma neheye wal wal ka məndzibəra
ayemata ndze nahaməhəne tsekweŋ
ma Zerozelem. 6Tə tsənemaləve i wu
niye na, tə haya gər tebiye. Nəteye
niye tebiye a gatay wadəŋ wadəŋ. Ti
ye naha na, tə ŋgatay a ndo niye hay
mə gay aye. Kwa way a tsənemətsike
me i ndo məpe mədzal gər niye hay
faya a tsik me tə me ŋgay ŋgway.
7Nəteye neheye ti ye naha tebiye aye
faya ta zəbiye fataya, ada a gatay
hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ: «Ndo neheye
faya ta tsikiye me aye nəteye tebiye
na, Galile hay bəɗaw? 8Ada kwa way
kway eye ka tsənakwa nəteye faya ta
tsikiye me təme kway na, ma kəkay?
9Mə walaŋ kway na, siye hay ti yaw
ma dala i Partiya, ma Madiya ada
ma Elam. Siye hay ti yaw ma dala i
Mizapotami, ma Yahuda ta Kapados
ada ma dala i Poŋtus, ma dala i Azi,
10ma dala i Firigiya, ma dala i Pam-
feli, ma dala i Ezipt, ta dala Libiya
nakə bəse ta gəma i Siren aye. Siye
hay ti yaw ma Roma, 11 ma dala i
Kəret ta Arabi. Məwalaŋ tay niye hay
na, siye hay tə wa tay nəteye Yahuda
hay, siye hay madurloŋ hay ta təra
Yahuda hay matəre. Ada azlakwa
ka tsənakwa nəteye faya ta ɗiye tə
bazlam i gəma kway hay wu neheye
bagwar eyeMbəlom a ge aye.»

12 Nəteye tebiye a gatay wadəŋ
wadəŋ, tə sər wu nakə ta dzaliye bay.

Tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Wu
nakay na, andzaməgweɗemey?»

13 Siye hay tə ŋgwasa ka ndo məpe
gər niye hay ka Yesu aye, tə gwaɗ:
«Ndo neheye na, ta kwaya.»

Piyer a tsikme
14 Piyer a tsəne bazlam niye na, a

lətse. Tə lətse tə siye i ndo i maslaŋ
i Yesu niye hay kuro gər eye nəte
aye tebiye. Piyer a lətse na, a tsik
ta magala, a gwaɗatay a ndo niye
hay: «Nəkurom Yahuda hay ada tə
nəkurom neheye tebiye mandza eye
ma Zerozelem aye, pumay zləma ba-
zlam ga neheye na tsikakumeye ada
tsənumwunakəageboaye lele təday.
15Andza nakə ka dzalum aye na, ndo
neheye ta kwaya bay. Hərwi anəke
na, mekedœ mba zlezle ta kwaya tsa
ɗaw? 16 Ane tuk na, wu nakə Zowel
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik
ahəl niyeməƊerewel iMbəlomayena,
ma giye bo anəke tuk.
17 “Mbəlom a gwaɗ:
Matadayawkamandəve iməndzibəra

na, wuyemey?
Na vəlateye Məsəfəre ga a ndo hay

tebiye.
Wawa kurom hasləka eye hay tə

dem kurom hay ta təriye ndo i
maslaŋ ga hay.

Na ta bəzatay ha wu weɗeye a gawla
kurom hay.

Məsinema ta gateye a bagwar kurom
hay, na tsikiye mema nəteye.

18Ayaw! Pat eye niye na,
na sləratayaweyeMəsəfəre ga
a ndo i məsler ga hay,
ta təriye ndo i maslaŋ ga hay.

19Na ta giyemasuwayaŋməmbəlom,
ada wu neheye ta gateye
hərɓaɓəkka a ndo hay aye ka
məndzibəra.

Ndo hay ta ŋgateye a bambaz,
ta ŋgateye a ako ta geŋgis eye
tərɗœleŋŋa.

20Pat ma ta dəviye sa bay
ada kiyema təriye ndozza andza
bambaz.

Pat eye niye na, pat bagwar eye,
pat məɗəslay ha gər.

Wu neheye kə ge bo tebiye na,



Məsler hay 2:21 205 Məsler hay 2:38

BəyMaduweŋma deyeweye tuk.
21 Kwa way ka ɗuwulay me a Bəy

Maduweŋmâ təma ha na,
BəyMaduweŋma təmiye ha.†”

22 «A nəkurom Israyel hay, pumay
zləmawunakəna tsikakumeye: Yesu
ndo i Nazaret na, ndo nakə Mbəlom
a ɗakum ha gədaŋ ŋgay tə neŋgeye.
Kə ge masuwayaŋ hay wal wal mə
walaŋ kurom, kə ɗakum ha neŋgeye
way na, ka sərum. 23 Yesu, neŋgeye
Mbəlom a vəlakum ha a həlay na,
andza nakə a say aye. Wu nakə ka
gum ta neŋgeye na, ɓa Mbəlom a sər
kurre. Nəkuromkavəlumayha ando
neheye lele bay aye hay hərwi ada tâ
dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye,
ada kə mət. 24 Ane tuk na, Mbəlom
kə lətse ahaya abəra na mədahaŋ. Kə
mbəla ahaya abəra mə ɗəretsətseh i
mədahaŋ. A ndza ma mədahaŋ huya
bayna, hərwimədahaŋa sla fayabay.
25HərwiDavit kə tsik faya ahəl niye, a
gwaɗ:
“Naŋgataway aBəyMaduweŋgahuya

kame ga.
Neŋgeye ka tsakay ga

hərwi ada nâ dzədzar bay.
26 Hərwi niye ɗərev ga kə rah ta

məŋgwese,
ada bazlam ga faya ma giye
dəmes ta məŋgwese.

Bo ga ma zəzukwiye bo lele, na dza-
liye wuray sa bay.

27 Bəy Maduweŋ, ka gəriye ga ha ma
təvməndze imədahaŋhaybay.

Ka gəriye ha neŋ ndo məpe mədzal
gər ka nəkar nâ ze ma tsəvay
bay.

28Ka ɗeŋ ha tsəveɗ nakə na zəŋgaliye,
ma diye ga ha a sifa aye,

Ka təragahandomaŋgwasaeyehərwi
nəkar tə neŋ.‡”»

29Piyer a gwaɗatay sa: «Malamar ga
hay, ka bəba təte kway Davit na, na
sliye faya mətsikakum parakka lele.
Neŋgeye na, kə mət. Ta la na ada
ka sərakwa ha tsəvay ŋgay andaya
bəgom ma təv kway. 30 Ane tuk na,
ahəl niye na, neŋgeye ndo məɗe ha

bazlam iMbəlom. A sərha ɓaMbəlom
kə tsikay kurre, a gwaɗay: “Aza ma
dəba yak na, na ta vəliye bəy yak a
ndo nəteməwalaŋ i wawa yak hay.§”

31 «Neŋgeye na, ɓa kə sər ha kurre
Kəriste na, ma lətseweye abəra ma
mədahaŋ.
“Mbəlom ma gəriye ha ma təv

məndze i mədahaŋ hay bay,
ada bo ŋgay ma ziye ma tsəvay
bay.*”»

32 Piyer a gwaɗatay sa: «Yesu nakə
na tsik faya aye na, Mbəlom kə lətse
ahaya abəra ma mədahaŋ. Nəmay
tebiye nəmaa həliye na mbal ŋgay.
33Ma dəba eye na, Mbəlom kə zla na
Yesu, a pa na tə həlay i mənday ŋgay.
Mbəlom kə vəlay Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nakəMbəlom a tsik kurre a gwaɗ
ma ta vəleye aye. Neŋgeye dərmak
kə vəlamayaw wu nakə anəke ka
ŋgatumay ada ka tsənum aye. 34Davit
na, neŋgeye kə tsal a mbəlom təbey,
ane tuk na, a gwaɗ:
“Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗay a

BəyMaduweŋ ga na:
Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

35 hus a pat nakə neŋ, na piye ndo
məne ɗəre yak hay a huɗ i sik
yak hay

andza wu məpe faya sik aye
təday.†”»

NdoməpemədzalgərhaykaYesu ta
səkah

36 «Nəkurom Israyel hay tebiye
sərum ha ta deɗek, Yesu nakə ka
darum na ka mayako mazləlmbaɗa
eye na, Mbəlom a təra ha Bəy
Maduweŋ ada ndo mətəme ha ndo
hay na, neŋgeye.»

37 Ndo niye hay tebiye tə tsəne ba-
zlamniye na, ɗərev a ye fataya abəra.
Ta tsətsah ka Piyer ada ka siye i ndo
i maslaŋ hay, tə gwaɗ: «Malamar hay,
anəke nəmaa giye na, kəkay?»

38 Piyer a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Gərum ha mezeleme
kuromada tâdzəhuɓkuromhaayam
ta məzele i Yesu Kəriste hərwi ada

† 2:21 Zowel 3.1-5. ‡ 2:28 Dəmes hay 16.8-11. § 2:30 Dəmes hay 132.11. * 2:31 Dəmes hay
16.10. † 2:35 Dəmes hay 110.1.
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Yesu ma pəsakumeye ha mezeleme
kurom hay. Ka gum andza niye na,
Mbəlom ma vəlakumeye Məsəfəre
ŋgay Tsəɗaŋŋa eye. 39Hərwi Mbəlom
kə tsik kurre, a gwaɗ: Mavəlakumeye
a nəkurom ada awawa kuromhay. A
gwaɗ ma vəliye a ndo neheye nəteye
mandza eye dəreŋ aye dərmak.
Ayaw! Bəy Maduweŋ kway Mbəlom
mavəliyeMəsəfəreŋgayandoneheye
ma zalateye hərwi ada tâ pay bəzay
aye.»

40Piyer a tsikatay bazlammekeleŋ
eye hay haladzay hərwi məmatay
naha ɗərev ada tâ dzala ha. A
gwaɗatay: «Dumara abəra mə walaŋ i
ndo neheye seweɗ eye hay. Gərumay
ha bo kurom a Mbəlom mâ təma
kurom ha.»

41 Ndo hay haladzay mə walaŋ i
ndo niye hay ta təma bazlam i Piyer.
Tsa na, ta dzəhuɓ tay ha a yam. Pat
eye niye na, ndo hay ta giye gwezem
mahkar tə pa mədzal gər ka Yesu, ta
səkah tay ha ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu.

Məndze i ndo məpe mədzal gər ka
Yesu

42Nəteye niye tebiye tə paway zləm
a matətike i ndo i maslaŋ i Yesu ne-
heye ta tətikawatay aye tə metsehe
lele. Tə ndzawa ka təv manəte eye, tə
ndayawa wu mənday ka təv manəte
eye ada ta ɗuwulaway me a Mbəlom
ka təv manəte eye. 43 Kwa way a
ndzawa na, təmadzədzere eye hərwi
Mbəlom a gawamasuwayaŋ wal wal
tə həlay i ndo i maslaŋ i Yesu hay.
44Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tebiye, nəteye madzapa eye nəte, wu
tay hay tebiye ta ŋgənawa ha a bo
mə walaŋ tay. 45 Ta səkəmawa ha
wu tay hay ada ta ŋgənawa ha a bo
suloy eye kwa a way ɗa ka məge wu
ŋgay nakə a say aye. 46 Tə hayawa
gər pat pat a gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom, kwa tsekweŋ ta tərətsawa
ha bay. Tə ndayawa wu mənday
ka təv manəte eye mə gay tay hay.
Tə ndayawa wu mənday niye na, ta
məŋgwese eye, maguŋguze kwa tsek-
weŋ andaya bay. 47 Ta zambaɗaway

a Mbəlom ada nəteye niye hay tebiye
tə yatay a gər a ndo hay. Andza niye,
Bəy Maduweŋ a təmawa tay ha ndo
hay pat pat, a səkah tay ha ndo məpe
mədzal gər haykaYesu tandoneheye
fayama təmiye tay ha aye.

3
Piyer ta Yuhana tə mbəl ha ndo

matəra eye
1 Pat wuray Piyer ta Yuhana ti ye a

gay i məɗəslay ha gər a Mbəlommata
ɗuwulay me a Mbəlom. Ti ye ta ɓəre
mahkar i huwa. Ndo hay ti yawa ta
ɗuwulaway naha me a Mbəlom na,
ta ɓəre mahkar eye niye. 2Ndoweye
andaya bəse taməgeɗ i gay iməɗəslay
ha gər a Mbəlom niye. Məgeɗ nakə
tə zalay məgeɗ nakə a le aye. Ndow-
eye niye na, matəra eye kwa abəra
ka məwe ŋgay. Tə zlawa naha, tə
hənawa ha bəse ta məgeɗ niye pat
pat. A tsətsahawadala kandoneheye
ti yawa naha a gay i məvəlay wu a
Mbəlom aye. 3 Pat eye niye na, a
ŋgatay a Piyer ta Yuhana ta diye, ta
fələkwiye a gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Tsana, a tsətsah fatayadala.

4 Piyer ta Yuhana ta ndazl na lele.
Tsana, Piyer a gwaɗay: «Zəba famaya
lele.» 5 Tsa na, ndo niye a zəba fa-
taya, a zəzur tay ha tə metsehe lele.
Neŋgeye a dzala na, ta vəleŋeye wu.
6Piyer a gwaɗay: «Dalaandaya fagaya
bay tebiye, ane tuk na, na vəlakeye
na, wu nakə andaya fagaya aye. Neŋ
faya na gwaɗakeye ta gədaŋ i Yesu
Kəriste i Nazaret lətse, do!»

7 Tsa na, Piyer a gəs na abəra mə
həlay i mənday hərwi madzəne na ka
mələtse ha kambəlom. Kwayaŋŋa sik
ŋgay hay təmandərkukwasl ŋgay hay
tə huta gədaŋ. 8A ndapa a mbəlom tə
sik ŋgay hay lele. Tsa na, a pa bo ka
mede. A ye, tə fələkwa ka bo dziye ta
ndo i maslaŋ i Yesu niye hay a gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. Ndo niye
na, a ye lele ta mandepe a mbəlom
tsaɗaw tsaɗaw ada təmazambaɗay a
Mbəlom.

9Ndo hay tebiye tə ŋgatay faya ma
diye kuteŋ kuteŋ lele ada faya ma
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zambaɗeye a Mbəlom. 10 Tə sər ha,
neŋgeye ndo nakə a rəkawa bəse ta
məgeɗ nakə a le haladzay i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom aye na,
nəteye niye tebiye ta dzədzar ada a
gatay hərɓaɓəkka hərwi wu nakə a ge
bo ta ndo niye aye.

11 Piyer ta Yuhana nəteye mə
mazambal i gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom nakə tə zalay Mazambal i
Salomoŋ aye. Ndo nakə a mbəl abəra
mə matəre aye na, a wuɗa məgəre
tay ha sa bay. Ndo hay haladzay
ti ye naha mahway mahway hərwi
nəteye tebiye a gatay hərɓaɓəkka.
12 Piyer a ŋgatay a ndo neheye ti ye
naha haladzay aye na, a gwaɗatay
andza nakay: «Nəkuromndo i Israyel
hay, ndo nakay a mbəl na, a gakum
hərɓaɓəkka na, hərwimey? Nəkurom
faya ka zəbumeye famaya andza
niye na, hərwi mey? Nəkurom faya
ka dzalumeye mə gər kurom na,
maa mbəl ha ndo nakay na, Piyer ta
Yuhana hərwi bo tay eye gədaŋ eye.
Tə mbəl ha na, nəteye tə pay bəzay a
Mbəlom lele. Ane tuk na, aʼay andza
niye bay. 13 Mbəlom i Abraham,
Mbəlom i Izak ada Mbəlom i Zakob
nakə nəteye neheye ta ɗuwulay me
aye, a bəz ha məzlaɓ i ndo i məsler
ŋgay Yesu. Nəkurom eye, ka vəlumay
ha a həlay i Roma hay hərwi ada
tâ kəɗ na ada ka kalum ha kame i
Pilat. Pilat na, haɓe a say məgəre
ha. 14 Nəkurom ka kalum ha ndo
nakə ɗaɗa neŋgeye kə ge mənese bay.
Neŋgeye ndo deɗek eye. A yakum
a gər ɗuh matsətsehe tâ gərakum
ha na, ndo məkəɗe ndo. 15 Andza
niye, ka kəɗum na, ndo nakə ma
vəliye sifa a ndo hay aye. Ane tuk
na, Mbəlom kə lətse ahaya abəra mə
walaŋ imədahaŋ hay. Nəkway tebiye
ka sərakwa ha. 16Ndo nakay anaŋ ka
ŋgatumay, ka sərum ha aye na, maa
vəlay gədaŋ na, məzele i Yesu hərwi
nakə nəmaa pa mədzal gər may ka
Yesu aye. Ayaw! Ndo nakay a mbəl
lele ka ŋgatumay tə ɗəre kurom aye

na, hərwi nakə nəmaa pa mədzal gər
ka Yesu aye.

17 «Malamar ga hay, ahəl nakə
nəkurom ta bəy kurom hay ka kalum
ha Yesu aye na, neŋ na sər ha wu
nakə ka gum aye na, ka sərum bay.
18 Ane tuk na, Mbəlom a ge na,
wu nakə a tsik ahəl niye tə bazlam
i ndo məɗe ha bazlam ŋgay aye.
A gwaɗ: Kəriste na, ma ta giye
ɗəretsətseh. 19 Anəke na, mbəɗum
ha mede kurom, mbəɗumaw me ka
təv i Mbəlom hərwi ada mâ mbat-
akum ha mənese kurom hay. 20 Ka
gum andza niye na, Bəy Maduweŋ
Mbəlom ma vəlakumeye zay ada ma
ta slərakumaweye Yesu ndo mətəme
ha ndo nakə a zla na kurre hərwi
kurom aye. 21 Anəke na, kutoŋ
Yesu Kəriste ma ndziye mə mbəlom
təmaɗ hus a pat nakəMbəlom ka təra
ha wu hay tebiye andza nakə a ɗa
ha ahəl niye tə bazlam i ndo məɗe
ha bazlam ŋgay hay aye. 22 Musa,
neŋgeye a gwaɗatay a bəba təte kway
hay: “Bəy Maduweŋ kurom Mbəlom
ma ta slərakumaweye ndo məɗe ha
bazlam ŋgay andza neŋ na gwaɗ
bəɗaw? Neŋgeye na, slala kurom.
Ka ta pumay zləm a wu nakə ma ta
tsikakumeye tebiye. 23 Ndoweye kə
pay zləm a bazlam i ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom niye bay na, ma
ndziye məwalaŋ i ndo i Mbəlom hay
bay. Ta kəɗiye namədahaŋ eye.*”

24 «Siye i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay dərmak ta tsik andza
i Musa. Ta tsik ka wu nakə ma
giye bo ahəl kway nakay anaŋ aye.
Kwa Samuyel ada kwa siye i ndo
maslaŋ i Mbəlom neheye ti yaw ma
dəba ŋgay aye. 25 Malamar ga hay,
Mbəlom a tsik wu neheye tə bazlam
i ndo məɗe ha bazlam ŋgay hay na, a
nəkurom. Andza niye dərmak, ahəl
nakə Mbəlom a ɓar dzam ta bəba
təte kurom hay aye na, a gwaɗay a
Abraham: “Na ta piye ŋgama ka ndo
i məndzibəra hay tebiye tə həlay i
wawa i huɗ yak hay. Dzam nakə
Mbəlom a ɓar aye na, i kurom.†”

* 3:23 Madayaw abəra ma Ezipt 18.15, 18-19. † 3:25 Madazlay i wu hay 22.18; 26.4.
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26Andza niye, Mbəlom a sləraw ndo i
məsler ŋgay na, hərwi kurom təday. A
slərawna, hərwiməpe fakumaŋgama,
ada mətsoya kurom ahaya abəra ka
tsəveɗ i mənese.»

4
Piyer ta Yuhana kame i bagwar i

Yahuda hay
1Ahəl nakə Piyer ta Yuhana, nəteye

faya ta tsikateye me a ndo hay mba
aye na, ndo məvəlay wu a Mbəlom
hay, bəy i ndomatsəpe gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom ada ta Saduke hay
ti ye naha ka təv tay. 2 Ti ye naha
na, tə ge ɗərev haladzay ka Piyer ta
Yuhana hərwi nəteye faya ta tətikiye
tay ha ndo hay, tə gwaɗatay: «Yesu
kə lətsew abəra ma mədahaŋ ada
mələtsew i Yesu niye a lətsew aye na,
ndo hay ta sliye faya mələtsew abəra
ma mədahaŋ.» 3 Ndo niye hay tə
gəs tay ha Piyer ta Yuhana, ta dərəzl
fataya a daŋgay. Ta dərəzl fataya na,
ta gatay sariya zuk bay, hərwi həvaɗ
kə ge tsɨy. 4 Mə walaŋ i ndo neheye
tə tsəne matətike i Piyer ta Yuhana
aye na, ndo hay haladzay ta dzala ha
ka Yesu. Ndo məpe mədzal gər ka
Yesu ta səkah, ndo hay tebiyema giye
gwezem zlam.

5 Tədœ eye i mekedœ na, bəy i
Yahuda hay, madugula i Yahuda hay
ta ndomədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye tə haya gər a Zerozelem.
6 Mə walaŋ tay niye hay tə haya gər
aye na, bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom nakə tə zalay Han aye an-
daya, Kayif, Yuhana, Aləgəzandər ada
tə siye i ndo neheye ma bəɗgay i bag-
war i ndo məvəlaway wu a Mbəlom
tebiye nəteye andaya. 7 Tə həlataya
ahaya ndo i maslaŋ i Yesu niye hay
sulo eye kame tay. Tsa na, ta tsətsah
fataya, tə gwaɗatay: «Ka mbəlum ha
ndo nakay na, ma kəkay? Ka hutu-
maw gədaŋ eye na, məŋgay? Ada ka
mbəlum ha na, ta məzele i way?»

8 Ta tsətsah fataya andza niye na,
kwayaŋŋa Piyer a rah ta Məsəfəre

Tsəɗaŋŋa eye, a gwaɗatay: «Nəkurom
bəymələve ndo hay tamadugula hay,
9 ka tsətsahumeye famaya bazlam
bəgom na, hərwi nakə nəmaa gay
ŋgwalak a ndo matəra eye, a mbəl ma
kəkay ka tsətsahum famaya andza
niye na gwaɗ ba? 10 Ayaw lele! Kə
ge andza niye na, nəkurom sərum
ha, nəkurom tebiye tə siye i ndo i
Israyel hay, sərum ha na, ndo nakə
a lətse kame kurom neŋgeye zay lele
aye na, ta məzele i Yesu Kəriste nakə
a yaw abəra na Nazaret aye. Neŋgeye
ndo nakə ka darum na ka mayako
mazləlmbaɗa eye ada Mbəlom a lətse
ahaya abəra ma mədahaŋ aye na,
neŋgeye. 11 Ɗerewel i Mbəlom a tsik
faya, a gwaɗ:
“Kwar nakə nəkurom ndo maɗəzle

gay hay ka kalum ha aye na,
ka təra kwar nakə ma vəleye
gədaŋ a gay aye ɗuh.*”

12 «Ka mbakweye faya mətəme na,
tə neŋgeye nəte ŋgweŋ. Hərwi ka
məndzibəra tebiyeMbəlomkəvəl ndo
mekeleŋeyenakəmatəmiyekwayha
aye na, andaya bay.»

13Ndoniyehay təhaya gər ayena, a
gataywadəŋwadəŋ. Hərwi ta zəba ka
Piyer ta Yuhana na, ta dzədzar bay,
tə tsik me parakka. A gatay wadəŋ
wadəŋ wene wene eye na, hərwi
nəteye ta tətik wuray kwa tsekweŋ
bay tebiye. Tə sər ha nəteye na, ndo
məpay bəzay a Yesu tsa. 14 Ane tuk
na, nəteye faya ta ŋgateye a ndo nakə
a mbəl aye dərmak, neŋgeye malətsa
eye ka təv tay. Tə sər wu nakə ta
mbəɗatay faya a Piyer ta Yuhana aye
bay. 15 Tsa na, tə gwaɗatay: «Dum
abəra mə gay.» Piyer ta Yuhana ti
yawwu tay abəramə ɗəmana, nəteye
tə mətsa mə gay tə ma ha ka bo ba-
zlam. 16 Tə gwaɗ a bo mə walaŋ tay:
«Ndo neheye ka gakweye tay ha na,
kəkay? Ndo i Zerozelem hay tebiye
tə sər ha masuwayaŋ nakə tə ŋgatay
aye parakka, maa ge na, Piyer ta
Yuhana. Ka slakweye faya məmbeɗe
bay. 17Ane tuk na, gakwatay me ada

* 4:11 Dəmes hay 118.22. Kwar eye niye na, Yesu.
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pakwa fataya zluwer na, tâ tətikatay
bazlam nakay a ndo hay tə məzele
i Yesu Kəriste bay hərwi ada siye i
ndo hay tâ tsəne labara i masuwayaŋ
nakə tə ge aye bay.» 18 Ti ye tə za-
latayaw. Piyer ta Yuhana ta mbəɗa
naha gər ka təv tay. Ti ye naha na,
tə gatay me, tə gwaɗatay: «Kâ tsiku-
matay kəgəbay kâ tətikumatay a ndo
hay təməzele i Yesu sa bay.»

19 Ane tuk na, Piyer ta Yuhana
ta mbəɗatay faya, tə gwaɗatay:
«Nəkurom na, dzalum ha wu nakə
deɗek eye kame i Mbəlom aye təday.
Lele marəhay ha gər na, a nəkurom
tsukuɗu a Mbəlom ɗaw? 20 Nəmaa
sliye fayaməgər hamatətikewu nakə
nəmaa ŋgatay ada nəmaa tsəne aye
bay. Nəmaa tsikiye huya.»

21 Ndo niye hay mahaya gər eye
tə tsəne andza niye na, tə pa fataya
zluwer haladzay sa. Tsa na, tə gər tay
hay, ti ye wu tay. Tə gər tay ha na, ta
huta fataya mənese nakə ɗa məgatay
ɗəretsətseh aye bay, hərwi siye i ndo
hay nəteye tebiye faya ta zambaɗeye
a Mbəlom hərwi wu nakə Piyer ta
Yuhana tə ge aye. 22Ndo niye təmbəl
ha ta masuwayaŋ aye na, məve ŋgay
ma ziyeməve kuro kuro faɗ.

Maɗuwule me i ndo məpe mədzal
gər hay

23Tə gər tay ha Piyer ta Yuhana. Tə
gər tay ha na, ta mbəɗa gər, ti ye ka
təv i ndo məpe mədzal hay ka Yesu.
Ti ye naha na, ta təkəratay wu nakə
bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta madugula hay
i Yahuda hay tə tsik aye. 24 Tə tsəne
bazlam niye na, kwayaŋŋa nəteye
tebiye tə dzapa nəte, tə pa bo ka
maɗuwulaymeaMbəlom. Tə gwaɗay
naha aMbəlom: «BəyMaduweŋ,maa
gemagərmbəlom ta dala, ta bəlay ada
təwu neheye mə ɗəma tebiye aye na,
nəkar. 25 Maa tsik me tə bazlam i
bəba tətemayDavit ndo iməsler i yak
na, nəkar. Neŋgeye a tsik ta gədaŋ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, a gwaɗ:

“Ndo hay tebiye tə ge mevel na, ke-
mey?

Təma ha ka bo bazlam na, hərwi
mey?

26 Bagwar i bəy i dala i məndzibəra
hay ta ləva boməge vəram.

Bəy hay ta haya gər məge vəram
ta BəyMaduweŋMbəlom

ada ta ndo nakə a pay dzagwa i bəy a
gər aye.†”

27 «Andza niye deɗek, ta haya gər
ma gəma nakay. Herod tə Poŋos Pilat
ta gəma hay ada ndo i Israyel hay
ta haya gər məge vəram ka Yesu ndo
i məsler yak tsəɗaŋŋa eye. Neŋgeye
nakə ka pay dzagwa i bəy a gər aye.
28 Wu nakə tə ge andza nakay aye
na, andza i yak nakə ka tsik kurre a
saka məge ta gədaŋ yak aye. 29Anəke
na, Bəy Maduweŋ may, dzəna may
abəra ka təv i seweɗ tay neheye tə
gamay aye tey. Vəlamay gədaŋ yak
ada nəmaâ ɗa ha bazlam yak ta
deɗek. 30 Vəlamay gədaŋ hərwi ada
nəmaâ mbəl tay ha ndo hay, hərwi
ada nəmaâ ge masuwayaŋ hay wal
wal taməzele i Yesu, ndo iməsler yak
tsəɗaŋŋa eye.»

31 Ta ndəv ha maɗuwulay me a
Mbəlom na, təv nakə nəteye mahaya
gər eye mə ɗəma aye a ɓəl haladzay
dzekiɓ dzekiɓ. Nəteye niye tebiye,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a rahatay a
bo. Kwayaŋŋa tə pa bo ka məɗe ha
bazlam i Mbəlom zemadzədzere.

Məndze nəte i ndo məpe mədzal gər
hay kaMbəlom

32 Ndo neheye ta təra ndo məpe
mədzal gər haykaYesu ayena, nəteye
tebiye tə ndzawa na, nəte, ta wuɗa bo
lele ada mədzal gər tay nəte. Ndəray
kwanəteməwalaŋ taymətsikenakay
na, wu ga na, andaya bay. Mə walaŋ
tay wu tay hay tebiye ta ŋgənawa
ha a bo mə walaŋ tay. 33 Ndo i
maslaŋ i Yesu hay tə ɗawa ha bazlam
imələtsew i BəyMaduweŋYesu abəra
ma mədahaŋ ta gədaŋ haladzay. Tə
gwaɗawa: «Nəmaa ŋgatay kə lətsew
abəra ma mədahaŋ.» Ada Mbəlom

† 4:26 Dəmes hay 2.1-2.
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a pa ŋgama haladzay ka ndo məpe
mədzal gər hay. 34 Ndəray mə walaŋ
tay kwa tsekweŋ wu a kətsay bay.
Ndo neheye guvah tay hay kəgəbay
gay tay andaya na, ta səkəmawa ha.
Suloy i wu nakə ta səkəmha aye na, ti
yawa ahaya 35ada tə vəlawatay a ndo
i maslaŋ i Yesu hay. Ma dəba eye na,
taŋgənawahasuloyeyekwaawayɗa
andza nakə a say aye.

36 Andza niye ndoweye andaya tə
zalay Yusufa. Ndo i maslaŋ i Yesu
hay tə pa faya məzele na, Barn-
abas, andza məgweɗe: Ndo nakə ma
gwaɗiye tete a siye i ndo hay aye.
Neŋgeye slala ŋgay na, Levit hay. Tə
wa na ma gəma nakə tə zalay Sipəre
aye. 37 Neŋgeye a ye, a səkəm ha
guvah ŋgay. Tsa na, a zla ahaya suloy
eye, a vəlatay a ndo i maslaŋ i Yesu
hay.

5
Marawme i Ananiyas ta Safira

1 Ane tuk na, ndoweye andaya tə
zalay Ananiyas. Tə zalay a ŋgwas ŋgay
Safira. Pat wuray na, ta səkəm ha
guvah tay tə gwaɗayawməwalaŋ tay.
2 Ananiyas a həl faya abəra ka suloy
i guvah niye, a ye ha siye a vəlatay
a ndo i maslaŋ i Yesu hay. Suloy
nakə a həl faya abəra aye na, ŋgwas
ŋgay a sər faya lele. 3 A ye naha na,
Piyer a gwaɗay: «Ananiyas, ka gəray
ha ɗərev yak a Fakalaw na, hərwi
mey? Ka gər ha siye i suloy i guvah
yak a mətagay, ka zlaw tsekweŋ, ka
raway me a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
na, hərwi mey? 4Ahəl nakə ka səkəm
zuk bay aye na, guvah yak wu yak
bəna i ndəray ɗaw? Ada suloy i guvah
nakəkasəkəmhaayena, i yakbəɗaw?
Ka dzala mə gər yak məge wu andza
nakay na, ma kəkay? Ka raway me
na, a Mbəlom bəna, a ndo hay bay.»

5 Ananiyas a tsəne bazlam niye
hay na, a dəɗ abəra ka mbəlom.
Kwayaŋŋa a mət tsaɗək tsaɗək. Ndo
neheye tə tsəne labara niye aye na,
nəteye tebiye ta dzədzarhaladzay. 6A
mət na, gawla hay ti yaw tə mbəkwa

namədahaŋ. Tsa na, tə zla na, ti ye tə
la na.

7Mazlambar ma giye ɓəre mahkar
na, ŋgwas i Ananiyas a yaw a fələkwa
a gay. A yaw na, kə sər ka wu nakə
a ge bo aye bay. 8 A fələkwa naha a
gayna, Piyer a tsətsah faya, a gwaɗay:
«Tsikeŋ, suloy i guvah kurom nakə ka
səkəmum ha ta zal yak aye na, andza
nakay ɗaw?»
Ŋgwas niye a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Ayaw! Nəmaa səkəm ha na,
suloy eye andza nakay.»

9 Piyer a gwaɗay: «Ka mum ha
ka bo bazlam mə walaŋ kurom
hərwi madzəgur me ka Məsəfəre i
Bəy Maduweŋ na, kəkay? Tsəne,
ndo neheye tə la zal yak aye, nəteye
andayamalətsa eye kaməgeɗ tsɨy ada
ta deyeweye ta zliye kar dərmak.»

10 Piyer a tsikay andza niye na,
kwayaŋŋa a dəɗ ka sik i ndo i maslaŋ
i Yesu niye hay. Tsa na, a mət. Gawla
hay ti yaw, tə fələkwa naha a gay.
Ti ye naha na, kə mət. Tə zla na, ti
ye ha tə la na ka tsakay i zal ŋgay.
11Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
Kəriste tebiyeada tə siye indoneheye
tə tsəne labaraniye ayena, ta dzədzar
haladzay.

Ndo i maslaŋ hay tə gawa ma-
suwayaŋwal wal haladzay

12 Ndo i maslaŋ hay tə gawa ma-
suwayaŋwalwal haladzayməwalaŋ
i ndo hay. Ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu tə hayawa gər a dalamətagay
i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, mə
Mazambal i Salomoŋ. 13Ndo neheye
tə pa mədzal gər ka Yesu təbey aye
na, zluwer a gatay mede ka təv tay.
Ane tuk na, ndo hay tebiye tə ɗəslatay
ha gər. 14 Ndo hay haladzay faya ta
səkahiye, hasləka hay ta ŋgwas hay
tə dzala ha ka Bəy Maduweŋ. Ndo
məpe mədzal gər hay ta səkah hal-
adzay. 15Hərwi masuwayaŋ neheye
ndo i maslaŋ hay tə ge aye na, ndo
hay tə həlawa naha ndo i ɗəvats hay.
Tə həlawa tay naha ka sləlah kəgəbay
ka hubok. Tə pawa tay ha ka tsakay
i tsəveɗ hərwi ada ahəl nakə Piyer
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ma diye tə ɗəma aye na, kwa kəkay
mezek ŋgay kə husa ka ndo nəte mə
walaŋ tay ma mbəliye. 16 Ndo hay
haladzay ti yawaw abəra ma gəma
neheye tə mbay naha a Zerozelem
aye. Tə həlawa naha ndo i ɗəvats ta
ndo neheyeməsəfəre lele bay eye hay
mə bo tay aye. Ndo i maslaŋ hay tə
mbəl tay ha tebiye.

Tə gəs tay ha ndo imaslaŋ hay
17 Bagwar i ndo məvəlaway wu

a Mbəlom ta ndo neheye tə paway
bəzay aye, andzaməgweɗe ta Saduke
hay, tə tsəne ndo i maslaŋ hay faya
ta giye masuwayaŋ haladzay na, a
ndalatay, ɗərev tay a rah ta sələk.
Tə ma ha ka bo bazlam, tə gwaɗ:
«Gəsakwa tay ha!» 18 Tsa na, ti ye tə
gəs tay ha. Ti ye tə pa tay a daŋgay.
19Ane tukna, ta həvaɗ ahəl nakəndo i
maslaŋ hay nəteyema daŋgay aye na,
gawla i Mbəlom a ye, a həndəkatay
na məgeɗ i gay i daŋgay niye. A
həlatay ahaya ndo i maslaŋ niye hay
abəra mə ɗəma, a gwaɗatay: 20 «Dum
ta ɗumatay ha labara i sifa weɗeye
a ndo hay ma dalamətagay i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom!»

21Ndo imaslaŋ hay ta təmabazlam
i gawla i Mbəlom nakə a tsikatay aye.
Pərik i mekedœ na, tə həl bo ti ye a
dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom. Ti ye naha tə pa bo ka
matətikatay a ndo hay.
Bagwar i ndo məvəlaway wu a

Mbəlom ta ndo neheye nəteye dziye,
tə zalatay a madugula i Yahuda hay,
tə haya gər. Tə ma ha ka bo bazlam
məwalaŋ tay. Tsa na, tə slər ndo hay
ka ndo i maslaŋ hay a gay i daŋgay,
tâ ye tâ həlatay ahaya. 22 Ane tuk
na, ndo neheye ti ye, tə husa a ɗəma
na, ta huta tay ha mə gay i daŋgay
bay. Tə maw ka təv i ndo neheye tə
slər tay naha aye, təmatay ha labara
eye. 23Tə gwaɗatay: «Nəmaa ye naha,
nəmaa ndzay a gər a gay i daŋgay na,
madərəzla eye lele ada ndo matsəpe
məgeɗ hay nəteye andaya faya ta
tsəpiye. Ane tuk na, nəmaa həndək

naməgeɗna, nəmaahutandəraykwa
nəte bay!»

24 Tə tsəne labara niye andza niye
na, bəy i ndo matsəpe gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom ta bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
tə sər wu nakə ta dzaliye bay. Ta
tsətsahay a gər tay, tə gwaɗ: «Matəra
ta ndo i məsler niye hay na, wuye
mey?»

25 Ahəl nakə nəteye faya ta dzaliye
andza niye na, ndoweye a yaw ka
təv tay, a gwaɗatay: «Tsənum! Ndo
neheye ka pum tay a daŋgay aye na,
nəteye faya ta tətikateyeandohaymə
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom!»

26 Tə tsəne andza niye na,
kwayaŋŋa bəy i ndo matsəpe gay i
məɗəslayha gər aMbəlom tandoŋgay
hay, ti ye mata ma tay ahaya ndo i
maslaŋ niye hay. Ane tuk na, ti ye tə
ma tay ahaya na, ta gatay ɗəretsətseh
bay hərwi ta dzədzar ta ndo hay, ta ta
kaliye tay ha tə kwar.

Ndo imaslaŋ hay kame i sariya
27 Ti ye tə həlatay ahaya na, ti ye

tay ha kame i madugula i Yahuda
hay. Bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom a pa bo ka matsətsehe fa-
taya abəra bazlam. 28 A gwaɗatay:
«Nəmaa gakum me ka matətikatay
a ndo hay ta məzele i Yesu bəɗaw?
Ada ka gum na, mey? Nəkurom na,
tsəkam matətikatay a ndo hay ma
wuzlahgəma i Zerozelem tebiye na,
kəkay? Ada a sakum məgweɗe maa
kəɗ na ndo niye na, nəmay ɗaw?»

29 Piyer tə siye i ndo i maslaŋ
hay ta mbəɗatay faya, tə gwaɗatay:
«Marəhay ha gər na, a Mbəlom bəna
a ndo hay bay. 30 Ka darum na Yesu
ka mayako mazləlmbaɗa eye hərwi
ada mâ mət. Ane tuk na, Mbəlom
i bəba təte kway hay kə lətse ahaya
abəra ma mədahaŋ. 31 Mbəlom kə
lətse ahaya abəra ma mədahaŋ ta
gədaŋ ŋgay. Kə pa na a bəy, neŋgeye
ndomətəmehandohərwi ada Israyel
hay tâ mbəɗa ha mede tay. Ta huta,
Mbəlommapəsatay hamezeleme tay
hay. 32 Nəmay na, ndo məhəle mbal
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i wu neheye a ge bo aye, nəmay ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə Mbəlom
avəlatayandoneheye ta rəhayhagər
aye.»

33 Tə tsəne bazlam niye na, a
ndalatay haladzay. A satay məɗəke
tay ha ndo i maslaŋ hay. 34 Ane
tuk na, Farisa wuray andaya məzele
ŋgay Gamaliyel. Neŋgeye na, ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye. Ndo hay tebiye ta təmawa
bazlam ŋgay. A lətse mə walaŋ i
ndo niye hay mahaya gər eye, a
gwaɗatay: «Ndo neheye tâ ye abəra
kanaŋ tsekweŋ təday.»

35 Ndo i maslaŋ hay ti yaw abəra
mə ɗəma na, a gwaɗatay: «Israyel
hay, gum metsehe hərwi wu nakə a
sakumməgatay a ndo neheye. 36Ndo
niye məzele ŋgay Tiyodas aye na, mâ
makumaw a gər. A yaw ahəl niye a
gwaɗ neŋgeye na, bagwar i ndo. Ndo
hay ta giye temerre faɗ ta pay bəzay.
Ane tuk na, ta kəɗ na. Ndo neheye
tə pay bəzay aye ta ŋgəna gər tebiye.
Kwa ndəray ka ləkaw bay.

37 «Ma dəba ŋgay na, ndoweye an-
daya dərmak, məzele ŋgay Yudas.
Neŋgeye ndo i Galile. Neŋgeye a ndo-
hwaw ahəl i məpesle ndo, kə zalatay
a ndo hay haladzay ka məpay bəzay.
Neŋgeye dərmak ta kəɗ na ada ndo
neheye tə pay bəzay aye ta ŋgəna gər
tebiye kweye kweye. 38Neŋ faya na
tsikakumeye anəke, kâ mətsum ka
ndo neheye bay, gərum tay ha tâ ye
wu tay. Hərwi kə ge mədzal gər tay,
ta məsler tay, ti yaw ma ndo hay na,
ta ndziye bay. Ta dziye. 39 Ane tuk
na, kə ge məsler tay a yaw abəra mə
həlay i Mbəlom na, ka slumeye faya
məmbete ha bay. Gum metsehe lele,
fayakagumeyevəramna, kaMbəlom
ɗuh!»

40Ndo niye hay mahaya gər eye ta
təma bazlam i Gamaliyel. Tə zalatay
a ndo i maslaŋ hay sa. Ti ye naha,
tə ndaɓa tay ha. Tə gwaɗatay: «Ɗaɗa
kâ tsikumay me a ndəray tə məzele i
Yesu sa bay.» Tsa na, tə gər tay ha.

41 Ndo i maslaŋ i Yesu niye hay ti
yaw abəra mə walaŋ i məhay gər tay

niye tə məŋgwese hərwi ɗəretsətseh
nakə tə gatay hərwiməzele i Yesu aye.
42Ɗuh ta tətikawa ada tə ɗawa ha mə
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada
mə gay tay hay pat pat tə gərawa ha
bay, Yesu na, Kəriste.

6
Tə pala ndo hay tasəla hərwi

madzəne ndo imaslaŋ i Yesu hay
1 Ahəl niye na, ndo məpe mədzal

gər hay ka Yesu faya ta səkahiye ha-
ladzay. Ane tuk na, ndoməpemədzal
gər neheye tə tsik me i Gərek aye
na, tə ge ɗərev ka ndo məpe mədzal
gər neheye nəteye tə tsik bazlam i
Yahudahayaye. Təgeɗərevna, hərwi
ahəl nakə ta ŋgənawatay wu mənday
a madakway i ŋgwas hay aye na, tə
vəlawatay a madakway i ŋgwas tay
hay təbey.

2Ndo imaslaŋ neheye kuro gər eye
sulo aye, tə hayatay gər a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu, tə gwaɗatay:
«Nəmaa gəriye ha məɗe ha bazlam
i Mbəlom hərwi məmətse maŋgəne
wu mənday bay. 3 Hərwi niye mala-
mar hay, pəlum ndo hay tasəla mə
walaŋ kurom. Ka pəlumeye na, ndo
i ŋgwalak hay, ndo neheye nəteye
maraha eye taMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ada tə sər gər lele aye. Nəmaa vəliye
məsler i maŋgəne wu mənday na, a
həlay tay. 4 Nəmay, nəmaa ɗuwulay
me a Mbəlom ada ta məɗe ha bazlam
ŋgay a ndo hay.»

5 Bazlam tay niye a yatay a gər a
ndo hay tebiye. Tsa na, tə pala ndo
hay tasəla. Ndo makurre eye na,
Etiyen, ndo nakə ta mədzal gər lele
adamaraha eye taMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye, Filip, Pərakor, Nikanor, Timoŋ,
Parmenas ada Nikolas ndo i gəma i
Aŋtiyos neŋgeye a gawa kule, ane tuk
na, ahəl niye na, ka dazlay a məpay
bəzay a kule i Yahuda hay. 6 Tsa na,
ti ye tay ha ka təv i ndo i maslaŋ i
Yesu hay. Ndo i maslaŋ i Yesu hay tə
pa fataya həlay ada ta ɗuwulay me a
Mbəlom.

7 Bazlam i Mbəlom a ɗa a zləm ha-
ladzay. Ndo məpe mədzal gər hay
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ta səkah haladzay ma Zerozelem ada
ndo məvəlay wu a Mbəlom hay hal-
adzay tə dzala ha ka Yesu.

Tə gəs na Etiyen
8Etiyenna, ndonakənəteməwalaŋ

i ndo neheye tə pala tay tasəla aye.
Neŋgeyena,Mbəlomkəpa faya ŋgama
haladzay. Ka tsəveɗ i Mbəlom na,
neŋgeye gədaŋ eye haladzay. A gawa
masuwayaŋ hay məwalaŋ i ndo hay.
9 Siye i Yahuda hay nəteye andaya, tə
haya gər a gay imaɗuwulemenakə tə
zalay gay i maɗuwule me i beke neh-
eye tə gər tay ha aye. Ti yawma gəma
i Siren adama gəma i Aləgəzandəri, ti
yawma dala i Silisi adama dala i Azi.
Nəteye niye tebiye ta təma bazlam i
Etiyen bay, faya ta kəɗiye wuway ta
neŋgeye. 10Ane tuk na, ndo niye hay
təmbakaEtiyen təbazlambay, hərwi
maa vəlay ndaraw ka mətsike me na,
Məsəfəre i Mbəlom.

11 Tə vəlatay wu a ndo hay, hərwi
ada ndo niye hay tâ raw me tâ gwaɗ
na: «Nəmaa tsəne faya abəra bazlam,
faya ma tsaleye ka gər a Musa ada
fayama tsaleye ka gər a Mbəlom.»

12 Tə suta faya ndo hay, madugula
hay ada ta ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ka Etiyen. Tsa
na, təwuyakurahkaEtiyen, tə gəs na.
Ti ye ha kame i madugula i Yahuda
hay. 13 Tə həl naha ndo məɗəse faya
parasay hay, tə gwaɗ: «Ndo nakay na,
fayama tsikiyewu lele bayeyekagay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ka
bazlam i Musamapala eye. 14Nəmaa
tsəne faya abəra a gwaɗ: Yesu ndo i
Nazaret ma deyeweye, ma mbəzliye
ha gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
ada ma mbəɗiye ha kule kway nakə
Musa a vəlakway aye.»

15 Ndo niye hay tebiye nəteye
mandza eye mə gay i məhay gər aye,
təma ha ɗəre ka Etiyen. Ta zəba faya,
tə ŋgatay na, daʼar ŋgay a dəv andza i
gawla i Mbəlom.

7
Bazlam i Etiyen

1 Bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom a tsətsah ka Etiyen, a
gwaɗay: «Wu nakə tə tsik fakaya na,
deɗek ɗaw?»

2 Etiyen a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Malamar ga hay ta bəba ga hay,
tsənum wu nakə na tsikakumeye
təday. Mbəlom nakə a ze wu hay
tebiye ta məzlaɓ aye a bəzay ha bo
a bəba təte kway Abraham ka dala i
Mizapotami kurre ahəl nakə ki ye a
Haraŋ zuk bay aye, 3 ada a gwaɗay:
“Lətse abəra ma gəma yak ada gər
ha ndo yak hay, do a gəma nakə na
ɗakeye faya aye.*”

4 «Yaw! Abraham a tsəne bazlam
i Mbəlom na, a lətse abəra ma
Kaladeyen hay, a ye mata ndze ma
Haraŋ. Ma dəba eye bəba ŋgay a
mət na, Mbəlom a zla na abəra ma
Haraŋ, a ye ha a gəma nakay anaŋ
nəkway mandza eye mə ɗəma aye.
5Mə ɗəmana,Mbəlomkə vəlay guvah
i məda ŋgay kwa tsekweŋ bay, kwa
dala tsekweŋ bəbay na, kə ɗəsay bay.
ƁaMbəlomkə tsikay kurre, a gwaɗay:
“Gəma nakay na, na ta vəlakeye ha
tebiye. Aza nəkar andaya sa bay
na, wawa i huɗ yak hay ta ndziye
mə ɗəma, ma təriye i tay.” Ahəl
niye Mbəlom a tsikay a Abraham na,
wawa ŋgay andaya kwa nəte zuk bay.
6 Wu nakə Mbəlom a tsikay aye na,
a gwaɗay: “Wawa i huɗ yak hay ta
diye, ta ndziye ma gəma i ndo hay.
Mə ɗəma na, ta təriye tay beke eye
hay. Ta gateye ɗəretsətseh. Ta ndziye
məve temerre faɗ mə ɗəretsətseh.
7Ane tuk na, na ta giye sariya ka ndo
i gəma niye hay tə gatay ɗəretsətseh
aye. Madəba eyena, ta diye abərama
gəma nakay, ta diye ta ɗəsleŋ ha gər
ma təv nakə ta ndziyemə ɗəma aye.†”
8 Mbəlom a ɓar dzam ta Abraham,
a ɗay ha na, ta məɗəse bo. Ma dəba
eye, Abrahamawa Izak, a geməhəne
tsamahkar na, a ɗəs na. Izak a wa
Zakob, Izak a ɗəs na. Zakob dərmak

* 7:3 Madazlay i wu hay 12.1. † 7:7 Zəba məMadazlay i wu hay 15.13-14 ada məMadayaw abəra
ma Ezipt 3.12.
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a wa wawa hay kuro gər eye sulo.
Nəteye neheye ta təra bəba təte kway
hay na, Zakob a ɗəs tay ha dərmak.

9 «Bəba təte kway hay tə nay ɗəre
a malamar tay nakə nəte mə walaŋ
tay tə zalay Yusufa aye. Tə gəs
na ta səkəm ha beke eye a gəma i
Ezipt. Ane tuk na, Mbəlom ka tsəpa
na. 10Mbəlom kə təma ahaya Yusufa
abəra mə ɗəretsətseh hay tebiye. A
vəlay metsehe ta ŋgwalak i bo ka ɗəre
i bəy nakə a ləva Ezipt tebiye, tə zalay
Farawoŋaye. Neŋgeyeapanabəyeye
ka dala i Ezipt ada a ləvay gər a ndo
neheyemə gay ŋgay aye tebiye.

11 «Ma dəba eye na, mandərzlaŋ a
ge ka dala i Ezipt tebiye ada ka dala
i Kanan. Mandərzlaŋ niye a ge na,
mandərzlaŋ bagwar eye. Ndo hay
ta sa ɗəretsətseh haladzay. Bəba təte
kway hay tə huta wu mənday kwa
tsekweŋ bay tebiye. 12 Zakob a tsəne
wu mənday andaya ma Ezipt na, a
slər wawa ŋgay niye hay ta təra bəba
təte kway aye. A slər tay ha makurre
eye. 13 Ta mbəɗa gər masulo eye na,
Yusufa a ɗatay ha bo ada Farawoŋ
bəy bagwar eye a sər ha nəteye na,
gwala i Yusufa hay. 14 Tsa na, Yusufa
a slər ndo hay ka bəba ŋgay Zakob
ta ndo i gay ŋgay hay tebiye. Nəteye
tebiye na, kuro kuro tasəla gər eye
zləm. 15 Zakob tə həl bo, ti ye a Ezipt
ta ndo i gay ŋgay hay. Zakob amət mə
ɗəma ada bəba təte kway hay dərmak
tə mət mə ɗəma. 16Mədahaŋ tay na,
tə həlawa a gəma nakə tə zalay Sisem
aye. Tə pawa a tsəvay nakə Abraham
a səkəm abəra ka wawa i Hamor ma
gəma i Sisem ta suloy aye.

17 «Wu nakəMbəlom a tsikay kurre
a Abraham aye na, mazlambar həlay
eye kə ndislew. Gwala kway hay tə
wa bo. Ta səkah məwe bo haladzay
ma Ezipt. 18 Bəy nakə a sər Yusufa
aye na, andaya sa bay. Tə pa na bəy
weɗeye nakə faya ma ləviye dala i
Ezipt aye. Neŋgeye na, a sər Yusufa
bay. 19 Bəy niye bagwar eye a vatay
gər a bəba təte kway hay. A gawatay
ɗəretsətseh haladzay ada a gawatay
kutoŋ ka məkwetse wawa tay a pesl

ada tâ mət. 20 Həlay niye na, tə wa
na Musa. Musa a le haladzay ada a
yay a gər a Mbəlom. Tə wa na na,
tə gəl na kiye mahkar mə gay i bəba
ŋgay. 21 Ma dəba eye na, tə gər ha.
Dem i Farawoŋ a ndzay a gər, a zla
na. A ye ha a gəl na andzawawa ŋgay.
22 Andza niye, Musa a gəl bo na, a
zla metsehe ta ndaraw i Ezipt hay. A
təra ndo ta məzlaɓ eye hərwi bazlam
ŋgay neheye a tsikawa aye ta məsler
neheye a gawa aye.

23«Musaageməvekurokuro faɗna,
a say mede mata dzəne tay ha gwala
ŋgay Israyel hay. 24A ye na, a ŋgatay a
ndo i Ezipt faya ma geye ɗəretsətseh
a ndo nəte mə walaŋ i Israyel hay.
Tsa na, a ye naha a dzəna na ndo
niye faya ta geye ɗəretsətseh aye. A
kəɗ na ndo i Ezipt niye mədahaŋ eye.
25Musa a dzala na, Israyel malamar
ŋgay hay tə sər ha Mbəlom ma ta
təmiye tay ha abəra mə ɗəretsətseh tə
həlay ŋgay. Ane tuk na, tə sər bay.
26 Tədœ eye Musa a ndzatay a gər a
Israyel hay sulo faya ta kəɗiye bo. A
say a Musa maŋgəne tay ha ada tâ
ndza zay mə walaŋ tay. A gwaɗay:
“Dzam ga, nəkurom ta malamar tuk
na, ada ka gumeye ɗəretsətseh a bo
kurom ta məkəɗe bo na, hərwi mey?”
27Ane tuk na, ndo nakə faya ma geye
ɗəretsətseh a malamar ŋgay aye na, a
pay həlay aMusa, a gwaɗay: “Maa pa
kar bəy ada ndoməge may sariya na,
way? 28A sakaməkəɗe ga andza nakə
ka kəɗ ndo i Ezipt məveneŋ aye sa
ɗaw?” 29Musa a tsəne andza niye na,
a hway, a ye ŋgway ka dala iMadiyan.
Mə ɗəma na, a zla ŋgwas. Təwawawa
hasləka eye hay sulo.

30 «Ma dəba i məve kuro kuro faɗ
na,Musa neŋgeyehuyama gəmaniye
mə makulkwandah aye. Pat wuray
na, neŋgeye bəse ta mahəmba i Sinay.
Gawla i Mbəlom a yaw, a bəzay ha
bo. Musa a ŋgatay na, ma ako ka
gay i dak nakə faya ma təmiye aye.
31 Musa a ŋgatay andza niye na, a
gay hərɓaɓəkka. Ane tuk na, ahəl
nakə neŋgeye faya ma həndzəɗiye
naha faya bəse mazəbe faya na, a
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tsəne mətsike me i Bəy Maduweŋ, a
gwaɗayaw: 32 “Neŋ Mbəlom i bəba
təte yak hay, Mbəlom i Abraham,
Mbəlom i Izak, ada Mbəlom i Za-
kob.” Musa a tsəne andza niye na,
a dzədzar, zluwer a gay. Tsa na, a
say mazəbe ɗəre ka ako niye sa bay.
33 Mbəlom a gwaɗayaw sa: “Musa,
tsok na tahərak abəra mə sik, hərwi
təv nakay nəkar mə ɗəma aye na,
təv tsəɗaŋŋa eye. 34 Faya ta gateye
ɗəretsətseh a ndo ga hay ma Ezipt
kəkay na, na ŋgatay. Na tsənemətuwe
tayadanayawna,matambəle tayha.
Na sləriye kar ha, do anəke a Ezipt.‡”

35 «Musa neŋgeye nakə Israyel hay
tə kal ha, tə gwaɗay: “Maa pa kar
bəy ada ndo məge may sariya na,
way?” aye. Ane tuk na, Mbəlom a
slər ka təv tay hərwi ada mâ təra bəy
tay ada ndo mətəme tay ha abəra mə
ɗəretsətseh na, neŋgeye. Mata sləre
na kaməsler niye na, gawla iMbəlom
nakə a bəzay ha bo ma ako ka gay
i dak aye. 36 Maa ndzatay kame a
Israyel hay məndohwaw abəra ma
Ezipt na, neŋgeye. Kə ge masuwayaŋ
hay wal wal mə ɗəma. Kə ge kame
i Bəlay Ndozza eye ada mə makulk-
wandah dərmak hus a məve kuro
kuro faɗ.

37 «Maa gwaɗatay a Israyel hay:
“Mbəlom ma ta slərakumaweye
ndo məɗe ha bazlam ŋgay andza
neŋ. Ma zliye na, abəra ma gwala
kurom§” na, Musa. 38 Sa na, ahəl
nakə Israyel hay nəteye mahaya gər
eye mə makulkwandah aye na, maa
lətse mə walaŋ i bəba təte kway
ta gawla nakə a tsikawatayaw me
mə mahəmba i Sinay aye na, Musa.
Gawla i Mbəlom ma tsikataweye
bazlam nakə ma vəliye sifa aye ada
neŋgeyemamakweye ha.

39 «Ane tuk na, bəba təte kway hay
ta kərah matəme bazlam ŋgay. Ta
kal na a pesl. A satay mambəɗe
gər ka dala i Ezipt. 40 Tə gwaɗay

a Aroŋ: “Lambaɗamay mbəlom hay
hərwi məzle kame kway. Hərwi ka
sərakwa wu nakə a ndzay a gər a
Musa, ndo məhəlakway ahaya abəra
mə Ezipt na, ka sərakwa bay.*” 41Tsa
na, ta lambaɗ kule andza sla wawa
eye andza mbəlom tay. Tə vəlay wu
a kule tay niye. Tə ge magurlom tə
məŋgwese eye lele hərwi wu nakə bo
tay eye ta lambaɗ aye. 42 Ane tuk
na, Mbəlom a mbəɗatay dəba. Ma
dəbaeye tə ɗəslayhagər awurzlahay.
Mbəlom a vəlay tsəveɗ andza nakə
mawatsa eye mə ɗerewel i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay, Mbəlom a
gwaɗ:
“A nəkurom Israyel hay,

wu neheye hay ka vəlawum wal
wal

ada ta gənaw hay
məve kuro kuro faɗ aye na, a neŋ
bəɗaw?

43 Ka zlum madzawadzawa i gay i
mbəlom kuromMolok,

ka zlum mandzəkit bo i wurzla i
mbəlom kurom Refam.

Kule kurom neheye ka gum aye na,
hərwi məɗəslay ha gər.

Hərwiniyenahəliye kuromabərama
gəma nakay,

na diye kurom ha dəreŋ abəra ta
gəma i Babilon.†”»

44 Etiyen a gwaɗatay sa: «Ahəl
niye bəba təte kway hay nəteye mə
makulkwandah na, madzawadzawa
i məɗəslay ha gər a Mbəlom andaya
fataya hərwi ada tâ sər ha Mbəlom
andaya ta nəteye. Gay niye mapa
eye na, andza nakə Mbəlom a tsikay
a Musa aye. Mbəlom a gwaɗay a
Musa tâ ge na gay niye na, andza
nakə a ŋgatay aye. 45 Ma dəba eye
na, bəba təte kway hay ta vəlatay
ha madzawadzawa i məɗəslay ha gər
a Mbəlom niye a wawa i huɗ tay
hay. Ndo məndzatay kame a wawa
i huɗ tay niye hay na, Zozowe. Ti
ye a gəma niye na, ta zla na gay i
madzawadzawa niye. Mbəlom ka

‡ 7:34 Zəba məMadayaw abəra ma Ezipt 2.14–3.10. § 7:37 Bazlammapala eye masulo eye 18.15.
* 7:40 Madayaw abəra ma Ezipt 32.1, 23. † 7:43 Amos 5.25-27. Molok, tə zalay Molek ma Dzam
Guram, mbəlom i Kanan hay. Tə dzala, məvəlay a mbəlom tay niye na, ndo zezeŋ. Refam mbəlom
zlezle eye i Babilon hay.
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həhar tay ha ndo i gəma niye abəra
kame tay. Ta sla fataya. Andza
niye gay imadzawadzawa a ndzama
gəma niye hus a həlay i bəy Davit.
46 Davit na, a yay a gər a Mbəlom
haladzay. A tsətsah tsəveɗ kaMbəlom
ka maɗəzlay gay nakə wawa i huɗ i
Zakob hay ta sliye faya məɗəslay ha
gər a Mbəlom mə ɗəma aye. 47 Maa
ɗəzlay gay na, Salomoŋ.

48 «Ane tuk na, Mbəlom Fetek ma
ndziyemə gay neheye ndo hay ta ɗəzl
aye bay. Andza nakə mawatsa eye
mə ɗerewel i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom aye na, Mbəlom a gwaɗ:
49 “Təvməndze i bəy ga na, mbəlom,

adaməndzibəra na, təv sik ga.
Gay nakə ka ɗəzlumeŋeye na, slala i

gay waray?
Təv nakə ma sliye məndze mə

ɗəma aye na, waray?
50Maa ge wu neheye tebiye na, neŋ

bəɗaw?‡”»
51 Etiyen a gwaɗatay sa: «A

nəkurom neheye seweɗ eye hay. Ka
dərəzlum na ɗərev kurom ta zləm
kurom hay a məzele i Mbəlom nakə
faya ma zalakumeye. A sakum
mahəndəkay na ɗərev kurom a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye bay. Nəkurom
na, andza bəba təte kurom hay.
52 Ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
waray nakə bəba təte kurom hay ta
gay ɗəretsətseh bay aye? Kwaməkəɗe
ta kəɗ tay ha ndo neheye tə ɗa ha
madayaw i ndo nakə neŋgeye ndo
i deɗek nəte ŋgweŋ aye. Ndo nakə
anəke ka gum faya ɗaf ada ka kəɗum
na aye na, neŋgeye. 53 Mbəlom kə
vəlakum bazlam ŋgay mapala eye tə
həlay i gawla ŋgay hay§, ane tuk na,
ka rəhumay ha gər bay.»

Tə kəɗ na Etiyen
54 Ndo niye hay mahaya gər eye

tə tsəne bazlam i Etiyen niye na,
a ndalatay haladzay, ta həpəɗ zler
ka Etiyen kəraw kəraw. 55 Ane tuk
na, Etiyen na, a rah ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. Tsa na, a zəba ɗəre

a mbəlom. A ŋgatay naha a dzay-
dzay i Mbəlom ada a ŋgatay naha a
Yesu malətsa eye tə həlay i mənday i
Mbəlom. 56 A gwaɗatay a ndo niye
hay: «Tsənum! Neŋ faya na ŋgateye
ambəlommahəndəka eye adaWawa
i Ndo neŋgeye malətsa eye tə həlay i
mənday i Mbəlom.»

57 Tə tsəne andza niye na, nəteye
tebiye tawudahaladzay ada ta dərəzl
na zləm tay hay. Nəteye tebiye
ka manəte eye tə mbəzla ka Etiyen
məgəse. 58Tə gəs na, tə vaha na abəra
mə wuzlah gay. Ti ye naha, tə pa bo
ka məkele na tə kwar hərwi məkəɗe
na. Ndo məhəle mbal hay ta tsok na
petekeɗ tay hay, tə gər ha ka təv i
gawla eye andaya tə zalay Sol.

59 Ahəl nakə nəteye faya ta kaliye
Etiyen tə kwar aye na, Etiyen neŋgeye
faya ma ɗuwuleye me a Mbəlom. Mə
maɗuwulemeniye fayama ɗuwuliye
na, a gwaɗ: «Bəy Maduweŋ ga Yesu,
zla naməsəfəre ga.» 60Tsa na, a dəkw
gurmets, a wuda ta magala, a gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ ga, mezeleme nakay
tə ge aye na, kâ matay ha mənese
bay.» A tsik andza niye na, ma dəba
eye amət.

8
1Məkəɗe Etiyen nakə tə kəɗ aye na,

a yay a gər a Sol.
Pat eye niye na, kwayaŋŋa ta da-

zlay a məgatay ɗəretsətseh a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste
neheyemaZerozelemaye. Ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu ta ŋgəna gər,
ta hway tebiye. Ta hway a gəma i
Yahuda ada siye hay a Samari. Maa
ze naha na, ndo i maslaŋ hay. 2 Siye
neheye tə pa mədzal gər tay deɗek ka
Yesu aye, ti ye tə zla na mədahaŋ i
Etiyen, tə la na. Tə tuwa na haladzay.
3 Sol na, a zaka ha mabəbezle tay ha
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. A
yawa ka gay ka gay, a gəsawa ndo
məpemədzal gər haykaYesu, hasləka
hay kwa ŋgwas. A pawa tay ha a gay i
daŋgay.

‡ 7:50 Ezay 66.1-2. § 7:53 Andza nakə kule i Yahuda a tsik aye na,Mbəlom a ɗay ha bazlammapala
eye aMusa tə həlay i gawla ŋgay hay.
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Filip a ɗa ha labara weɗeye ma
Samari

4Ndo neheye ta hway, ta ŋgəna gər
aye na, ta həhal ka gəma ka gəma.
Tə ɗawa ha bazlam i Mbəlom. 5 Filip
neŋgeye na, a ye a wuzlah i dala i
Samari. A ye naha, a ɗa ha Yesu
ndo mətəme ha ndo nakə Mbəlom a
sləraweye. 6 Ndo i gəma niye hay
tebiye tə tsəne bazlam i Filip ada
tə ŋgatay a masuwayaŋ neheye a ge
aye na, tə pay zləm a bazlam ŋgay
ta səkeffe eye lele. 7 Fakalaw hay tə
yawaw abəra mə bo i ndo i ɗəvats
hay. Tə yawaw abəra mə bo tay na, ta
wudawaka bo haladzay. Ndoneheye
vərezl i bo taymaməta eye hay ta ndo
neheye ta dzəgəɗasla sik tay matəra
eye hay aye, ta mbəl. 8 Andza niye
məŋgwese bagwar eye a ge ma gəma
niye.

9 Ahəl niye na, ndoweye andaya
ka dala i Samari eye niye. Ndow-
eye niye na, tə zalay Simoŋ. Neŋgeye
na, a gawa maharam zla anəke bay
ada maharam ŋgay nakə a gawa aye
na, a gawatay a ndo i gəma niye hay
hərɓaɓəkka. Ma mədzal gər ŋgay na,
a gwaɗ neŋgeye ŋgwalak i ndo. 10Ndo
hay tebiye, gawla hay ta bagwar hay,
tə pa zləm na, ka neŋgeye. Tə gwaɗ:
«Ndo nakay na, gədaŋ i Mbəlom bag-
war eye nakə tə zalay Gədaŋ Bagwar
eye.»

11 Tə pawa zləm ka wu ŋgay nakə a
gawa aye na, lele. Hərwi maharam
ŋgay nakə a gawatay masuwayaŋ a
ndo hay aye na, kə ndza haladzay.

12Ane tuk na, Filip a ye naha mata
ɗa ha Labara Ŋgwalak eye ka Bəy i
Mbəlom ada ka Yesu Kəriste na, tə
dzala ha ka Yesu. Hasləka hay, ŋgwas
hay, Filip a dzəhuɓ tay ha a yam.
13 Simoŋ neŋgeye dərmak a dzala ha
ka Yesu, ta dzəhuɓ ha a yam. Neŋgeye
na, a ndzawaka təv i Filip. A ŋgataway
a masuwayaŋ tə wu hay wal wal
neheye Filip a gawa aye na, a gay
hərɓaɓəkka.

14Ndo i maslaŋ neheye nəteye ma
Zerozelem aye tə tsəne ndo i gəma i
Samari hay ta pa mədzal gər tay ka

bazlam iMbəlom na, tə sləratay naha
Piyer ta Yuhana. 15 Tə həl bo, ti ye.
Tə ndisl naha a ɗəma na, ta ɗuwulay
me a Mbəlom hərwi ada ndo i gəma
i Samari niye hay tə pa gər ka ba-
zlam i Mbəlom aye tâ huta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. 16Ahəl nakə ta dzəhuɓ
tay ha a yam aye na, ta dzəhuɓ tay
ha tə məzele i Yesu Bəy Maduweŋ.
Ndo kwa nəte məwalaŋ tay Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye kə mbəzlaw faya zuk
bay. 17 Hərwi niye, Piyer ta Yuhana
tə pa fataya həlay, ta ɗuwulay me a
Mbəlom. Tsa na, tə huta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye.

18 Simoŋ a ŋgatay a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tə huta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye hərwi nakə
ndo i maslaŋ hay tə pa fataya həlay
aye na, a vəlatay suloy a Piyer ta
Yuhana. 19 A gwaɗatay: «Vəlumeŋ
gədaŋ eye dərmak hərwi ada ndo
neheye na piye fataya həlay aye na,
tâ huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»

20Ane tuk na, Piyer a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «Dze ta suloy yak tebiye,
hərwi nəkar ka dzala mə gər yak
masəkəme gədaŋ i Mbəlom na, ta
suloy! 21 Ka məsler nakay nəmay
faya nəmaa giye na, ka sliye faya
mədzepe tə nəmay bay hərwi ɗərev
yak tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom bay.
22 Ɗa ha mezeleme yak, ɗuwulay
me a Bəy Maduweŋ ada agəna ma
pəsakeye ha mədzal gər yak neheye
lele bay eye. 23 Na zəba faya na,
ɗərev yak maraha eye ta bor i bo ada
mezeleme kə pa kar a daŋgay.»

24 Simoŋ a tsəne bazlam niye hay
na, a gwaɗatay a Piyer ta Yuhana:
«Bo kurom eye, ɗuwulumayme a Bəy
Maduweŋ hərwi ga hərwi ada wu
nakay ka tsikum aye mâ təra tə neŋ
bay tey.»

25Ma dəba eye na, Piyer ta Yuhana
tə ɗa ha Yesu ada tə ɗa ha bazlam
ŋgay a ndo hay. Tsa na, tə həl bo, ta
mbəɗa gər a Zerozelem. Nəteye ka
tsəveɗ faya ta diye na, tə ɗa ha Labara
Ŋgwalak eye ma gəma hay wal wal ka
dala i Samari.
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Filip ta ndo i Etiyopi wuray
26Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom

a gwaɗay a Filip: «Do, ka diye na,
ka zəŋgaliye tsəveɗ nakə a ye ta diye
i tsakay aye, ta tsəveɗ nakə a yaw
abəra ma Zerozelem a ye a gəma i
Gaza aye. Tsəveɗ eye niye na, a ye tə
kəsaf.» 27 Filip a tsəne na, kwayaŋŋa
a həl bo, a ye. A husa ka tsəveɗ, faya
ma diye na, a ŋgatay a ndo wuray,
neŋgeye bagwar i ndo məge məsler
i Bəy i Etiyopi Kandəs. Məsler ŋgay
na, mələvay gər a suloy i bəy. Bəy
i Etiyopi niye na, ŋgwas eye. A ye
a Zerozelem mata ɗəslay ha gər a
Mbəlom. 28Anəke na, faya ma maw-
eye abəra ma Zerozelem, ma diye a
mətagay. Neŋgeye mandza eye mə
muta i pəles ŋgay faya ma diye ha.
Neŋgeye faya ma dzaŋgiye ɗerewel i
Ezay ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom.

29 Filip a ŋgatay a ndo niye na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗay:
«Hway bəse ka tsakay i muta i pəles
taɗay fayama diye aye.»

30 Filip a tsəne andza niye na, a
hway, a ye a həndzəɗ naha faya.
Nəteye faya ta diye na, a tsəne ndo
i Etiyopi niye faya ma dzaŋgiye
ɗerewel i Ezay ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom. Filip a tsətsah faya, a
gwaɗay: «Wu nakə faya ka dzaŋgiye
na, ka tsəne ŋgway ɗaw?»

31 Ndo niye a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Kə ge ndəray kə ɗeŋ ha
bay na, na sliye faya mətsəne na, ma
kəkay?» Tsa na, a gwaɗay a Filip:
«Tsalaw a muta i pəles ada ndza ka
tsakay ga.» 32 Ndo niye faya ma
dzaŋgiye mə ɗerewel niye na, wuye
mey? Təv nakə faya ma dzaŋgiye mə
ɗəma aye na, a gwaɗ:
«Neŋgeye a təra andza təɓaŋ nakə tə

gəs,
ta diye ha ka təv nakə tə kəɗawa
wumə ɗəma aye.

Neŋgeye a təra andza təɓaŋ nakə ta
ɗəsiye faya abəra məkwets na,

a tuwa bay aye.
Ka həndək abəra ka bazlam bay

tebiye.

33 Tə pasla na a walaŋ i ndo hay na,
kəriye

ada ta gay sariya i deɗek bay.
Mata tsike me ka wawa ŋgay hay na,

way?
Ndəray kwa nəte andaya bay!

Neŋgeye ta dze ha məsəfəre ŋgay
abəra kaməndzibəra.*»

34 Ndo məge məsler niye a tsətsah
ka Filip a gwaɗay: «Amboh, tsikeŋ tey,
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik
niye na, kaway? A tsik na, ka bo ŋgay
eye ŋgway tsukuɗu ka ndo mekeleŋ
ɗaw?»

35 Yawa! Filip a dazlay a məɗay ha
ka təv nakə a dzaŋga aye. A ɗay ha
Labara Ŋgwalak eye i Yesu. 36 Ahəl
nakə nəteye faya ta diye aye na, tə
ndisl a təv eye andaya yammə ɗəma.
Ndo məge məsler niye a gwaɗay a
Filip: «Yam anaŋ, anəke mata geŋ
ŋgatay abəra ka madzəhuɓe bo a yam
na, mey samey?»
[ 37 Filip a gwaɗay: «Taɗə ka pa

mədzal gər yak ka Yesu na, ka sliye
fayamadzəhuɓe bo a yam.»
Ndo niye a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Na pa mədzal gər ka Yesu Kəriste.
Neŋgeye na,Wawa i Mbəlom.»]

38 Tsa na, a lətse ha muta i pəles
ŋgay niye, təmbəzlaw abəra mə ɗəma
ta Filip. Filip ta neŋgeye salamay tə
mbəzla a yam, Filip a dzəhuɓ ha a
yam.

39 Tə tsalaw abəra ma yam na,
Məsəfəre i Bəy Maduweŋ a zla na
Filip. Ndoməgeməsler niye kə ŋgatay
a Filip sa bay. Ane tuk na, neŋgeye a
ye ŋgway tə məŋgwese eye. 40 Filip a
zəba ɗəre na, neŋgeyemagəma i Azot.
Tsana, ahəl bomadiyeaSezare. Faya
ma diye na, a ɗa ha Labara Ŋgwalak
eye ka gəma, ka gəma hus a həlay
nakə a ndisl ka dala i Sezare aye.

9
BəyMaduweŋ a zalay a Sol

1 Ahəl niye na, Sol neŋgeye a dzala
huya ka məzlatay zay a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu huya hərwi
məkəɗe tay ha. A ye ka təv i bagwar

* 8:33 Ezay 53.7-8.
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i ndo məvəlaway wu a Mbəlom. 2 A
ye naha a tsətsah faya ɗerewel nakə
ma diye ha ka təv i bagwar i gay i
maɗuwuleme neheyemaDamas aye
hərwi ada taɗə ndo hay andaya faya
ta pay bəzay a tsəveɗ i BəyMaduweŋ,
hasləka hay kwa ŋgwas hay na, ma
gəsiye tay ha ada ma diye tay ha a
Zerozelem.

3 Tə watsay ɗerewel niye tə vəlay
na, a həl bo a ye a Damas.
Pol fayama ndisliye bəse ta Damas

na, dzaydzay a mbəzlaw abəra mə
mbəlom, a dəv ka təv ŋgay niye. A
lawara na a wuzlah. 4 A dəɗ ka
dala. Tsa na, a tsəne mətsike me,
a gwaɗay: «Sol, Sol, nəkar faya ka
geŋeye ɗəretsətseh andza niye na,
hərwi mey?»

5 Sol a mbəɗay faya, a gwaɗay faya:
«Nəkar eye na, way, BəyMaduweŋ?»
Mətsike me niye a mbəɗayaw faya,

a gwaɗay: «Neŋ na, Yesu nakə faya ka
geye ɗəretsətseh aye. 6 Ane tuk na,
lətse do awalaŋ gay. Ka ye a ɗəmana,
ta tsikakeye wu nakə ka giye.»

7Ndoneheye ti ye naha ka bo dziye
tə Sol aye, tə lətse ka təv niye. Kwa
mətsike me, ta sla faya mətsike bay
tebiye. Mətsike me nakə a tsənew
mə mbəlom aye na, tə tsəne. Ane
tuk na, nəteye ta ŋgatay a ndəray
bay. 8 Sol a lətse abəra ka dala. A
həndək abəra ka ɗəre na, a ŋgatay a
ɗəre bay tebiye. Tə gəsay həlay, ti
ye ha a Damas. 9 A ye naha a ɗəma
na, məhənemahkar neŋgeyemandza
eye guluf eye, a ŋgatay a ɗəre kwa
tsekweŋ bay. Məhəne mahkar eye
niye na, kə nda wu mənday bay ada
kə sa yam bay.

10 Ndo məpe mədzal gər wuray
ka Yesu andaya ma Damas, məzele
ŋgay Ananiyas. Bəy Maduweŋ a za-
lay ma məsine, a gwaɗay: «Ananiyas,
Ananiyas!»
Ananiyas ambəɗay faya, a gwaɗay:

«Neŋ anaŋ!»
11 Bəy Maduweŋ a gwaɗay: «Do

anəke ka tsəveɗ nakə tə zalay
“Mahədzaka eye bay” aye ada kâ ye
a gay i Yudas. Ka ye naha na, tsətsah

ndo i gəma i Tarsis wuray, tə zalay
Sol. Neŋgeye faya ma ɗuwuleye me a
Mbəlom, 12 ada a ŋgatay a Ananiyas
ma məsine faya ma diye naha ka təv
ŋgay ada ma piye faya həlay hərwi
adamâ ŋgatay a ɗəre.»

13 Ananiyas a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «BəyMaduweŋ,ndoniye na,
ndo haladzay ta təkəreŋ ɗəretsətseh
nakə faya ma gateye a ndo yak hay
ma Zerozelem aye tebiye. 14 Ada a
yaw kanaŋ na, bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ta vəlay tsəveɗ ka məgəse ndo
neheye faya ta pakeye bəzay kanaŋ
aye tebiye dərmak. A yaw na, hərwi
niye.»

15 Ane tuk na, Bəy Maduweŋ a
gwaɗay: «Do, hərwi na zla na ndo
niye hərwi məge məsler ga. Neŋgeye
na, ma ɗiye ha məzele ga a siye i
gəma hay ada a bəy tay hay. Ada
ma ta ɗateye ha a ndo i Israyel hay
dərmak. 16 Bo ga eye na ta ɗateye ha
wunakəmagiye ɗəretsətsehhərwi ga
aye tebiye.»

17Ananiyas a tsəne andza niye na,
a həl bo a ye. A ye naha a fələkwa
a gay nakə Sol mə ɗəma aye. A ye
naha a pa həlay ka Sol, a gwaɗay: «Sol
malamar ga, maa sləra ga ahaya ka
təv yak na, Bəy Maduweŋ Yesu. Maa
bəzaka ha bo ka tsəveɗ nakə faya ka
diye ahaya aye na, neŋgeye. A sləra
ga ahaya hərwi ada kâ ŋgatay a ɗəre
andza nakə kurre aye ada kâ rah ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»

18Kwayaŋŋawuyehay tə kutsayaw
abəra ka ɗəre i Sol andza dəba i kəlef,
a ŋgatay a ɗəre tuk. Tsa na a lətse, a ye
ta dzəhuɓ ha a yam. 19Ma dəba eye,
a nda wu mənday ada gədaŋ ŋgay a
maw tuk.
Sol a ndza məhəne tsakway ta

ndo məpay bəzay a Yesu neheye ma
Damas aye. 20 Kwayaŋŋa a dazlay a
məɗe ha bazlam i Mbəlom mə gay i
maɗuwule me hay. A ɗa ha parakka
Yesu na,Wawa iMbəlom. 21Ndo neh-
eye tebiye tə tsəne bazlam ŋgay niye
na, a gatay hərɓaɓəkka. Ta tsətsah,
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tə gwaɗ: «Maa gatay ɗəretsətseh hal-
adzay a ndo məpay bəzay a Yesu hay
ma Zerozelem na, ndo nakay bəɗaw?
Ada a yaw kanaŋ na, hərwi məgəse
tay ha ada mede tay naha a bagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye ba?»

22 Sol neŋgeye ɗuh gədaŋ ŋgay a
səkah ka məɗe ha bazlam i Mbəlom
pat pat. A ɗatay ha a Yahuda neheye
ma gəma i Damas aye parakka Yesu
na, Kəriste. Nəteye niye tə sər wu
nakə ta tsikeye faya aye sa bay.

23 Ma dəba i məhəne tsakway na,
Yahuda hay təmaha ka bo bazlamka
təv manəte eye hərwi məkəɗe na Sol.
24Ane tukna, Sol a sər taynahakawu
taynakəa satayməgeaye. Ta tsəpawa
na məgeɗ i walaŋ i gay ta həpat kwa
ta həvaɗ hərwi ada taɗə ta gəs na na,
ta kəɗiye na. 25 Sol ta gawla ŋgay hay
ti ye ta həvaɗ ka bəɗ i mavavar i zleɗ i
walaŋ gay niye. Tə zla na Sol tə pa na
a kəteh. Təmbəzla ahaya təmavavar
niye dəreŋ təwalaŋ gay.

Sol ma Zerozelem
26 Sol a ye a Zerozelem. A ndisl

nahaa ɗəmana, a saymədzepe tando
məpe mədzal gər ka Yesu hay. Ane
tuk na, ndo hay tebiye ta dzədzaray,
hərwi tə dzala na, tə gwaɗ neŋgeye ka
təra ndo məpe mədzal gər ka Yesu ta
deɗek bay. 27 Ane tuk na, Barnabas,
neŋgeye a zla na, a ye ha ka təv i ndo
i maslaŋ i Yesu hay. Ti ye naha na,
a təkəratay kəkay nakə Sol a ŋgatay
a Bəy Maduweŋ ka tsəveɗ i mede a
Damas ada kəkaynakəBəyMaduweŋ
a tsikay me aye, ada Sol a ɗa ha ba-
zlam i Yesu kwa ka dzədzar bay ma
Damas na, kə tsikatay dərmak.

28Pat eyeniyekwayaŋŋaSol andza
ka təv tay. A yawa ta nəteye a Ze-
rozelem ada tə mawa ka bo dziye,
a ɗawa ha bazlam i Bəy Maduweŋ
parakka lele. 29A tsikawatay bazlam
i Yesu a Yahuda neheye tə tsik me i
Gərek ayedərmak. Təkəɗawawuway
haladzay. Ane tuk na, ta pəla tsəveɗ a
satayməkəɗe na. 30Ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu ta təra malamar hay,

tə tsəne na, tə zla na Sol abəra ka təv
niye. Ti ye ha a gəma i Sezare. Ma
dəba eye na, ti ye ha a gəma i Tarsis.

31 Yawa! Ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu ma gəma i Yahuda, ma
Galile, ada ma Samari, nəteye tebiye
mandza eye zay zay lele. Nəteye faya
ta hutiye gədaŋ pat pat. Ta rəhay ha
gər a Bəy Maduweŋ lele. Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a vəlawatay gədaŋ, a
səkahawa tay ha haladzay.

Piyer ambəl ha Ene
32 A həlay niye na, Piyer a yawa

a gəma hay tebiye. Pat wuray na,
a ye a gəma i Lida. 33 Mə ɗəma
na, ndoweye andaya tə zalay Ene,
neŋgeyematəra eye. Məve tsamahkar
neŋgeyemahəna eye. Ahəl nakə Piyer
a ye naha aye na, a ŋgatay. 34 Piyer
a gwaɗay: «Ene! Yesu Kəriste ma
mbəliye kar ha, lətse, zla sləlah yak.»
Kwayaŋŋa Ene a lətse. 35Ndo i gəma
i Lida hay ta ndo neheye ka barrbar i
Saron aye tebiye tə ŋgatay andza niye
na, ta mbəɗa ha mədzal gər tay. Tə pa
mədzal gər tay ka BəyMaduweŋ.

Piyerambəl ahayaTabitaabərama
mədahaŋ

36 Ŋgwas məpe mədzal gər ka Yesu
andaya məzele ŋgay Tabita. Tə zalay
tə bazlam i Gərek na, Dorkas. Andza
məgweɗe: Mawene. A ndzawa i
ŋgay na, ma gəma i Zope. Neŋgeye a
gawa ŋgwalak a ndo hay huya ada a
dzənawa tay ha mətawak hay. 37 A
həlayniyena, adəɗaɗəvatsadaamət.
Amət na, tə bara na. Tsa na, tə tsal ha
a gay nakə ka gər i gay niye aye.

38 Gəma i Lida na, bəse ta gəma i
Zope. Ndo məpe mədzal gər ka Yesu
neheye ma Zope aye tə tsəne Piyer
neŋgeye ma Lida na, tə slər ndo hay
sulo ka təv i Piyer,mâ yaw. Tə gwaɗay
naha: «Nəmaa gaka naha amboh,
dara bəse təday.» Ndo neheye sulo
aye ti ye ka təv i Piyer. 39 Piyer a
tsəne bazlam tay niye na, kwayaŋŋa
a həlaw bo, ti yaw ta ndo niye hay.
Piyer a husaw na, tə laka ha a gay

nakə ka gər i gay neŋgeɗ mədahaŋ
mə ɗəma aye. Madakway i ŋgwas hay
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tə ŋgatay na, ta həndzəɗ naha ka təv
ŋgay ta mətuwe eye. Ta bəzay ha
petekeɗ neheye Tabita a ŋgarawa ahəl
nakəneŋgeye andaya tə ɗəremba aye.
40Tsa na, Piyer a həhar tay ahaya ndo
hay tebiye abəra. A dəkw gurmets,
a ɗuwulay naha me a Mbəlom. A
mbəɗa me ka təv i mədahaŋ. A gwaɗ:
«Tabita lətse!» Tabita a həndək abəra
ka ɗəre. A ŋgatay a Piyer na, a lətse, a
ndza. 41Piyer a gəs na abəraməhəlay,
adzənanamələtsehakambəlom. Tsa
na, azalatayamadakway iŋgwasniye
hay ta siye i ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu tebiye. Ta ma naha ka təv
ŋgay a gay. Ti ye naha na, a gwaɗatay:
«Anaŋ ndo kurom kəmbəl.»

42Masuwayaŋ nakə a ge bo aye na,
a ɗa a zləm ma gəma i Zope tebiye.
Ndo hay haladzay tə dzala ha ka Bəy
Maduweŋ. 43 Piyer a ndza haladzay
maZope. A ndza na,mə gay i ndowu-
ray a lambaɗawa mbal, məzele ŋgay
Simoŋ.

10
Gawla i Mbəlom a bəzay ha bo a

Korney
1 Ndo wuray ma gəma i Sezare,

məzele ŋgayKorney. Neŋgeyena, bag-
war i sidzew i Roma hay. Sidzew
niye hay na, tə zalatay Sidzew i Itali
hay. 2 Ndo niye na, a paway bəzay
a Mbəlom ada a rəhaway naha gər
a Mbəlom ta ndo i gay ŋgay hay
tebiye. A dzənawa tay ha Yahuda
neheye mətawak eye hay aye ada a
ɗuwulawayme aMbəlom pat pat.

3 Pat wuray ta huwa ma giye ɓəre
mahkar na, məsine a gay. Ane tuk
na, neŋgeye tə ɗəre. A ŋgatay a gawla
i Mbəlom parakka lele faya ma diye
naha a gay ka təv ŋgay. A ye naha a
zalay, a gwaɗay: «Korney!»

4Korney a zəba ka gawla i Mbəlom
niye tə madzədzere eye, a gwaɗay:
«Ka yaw na, labara i mey Bəy
Maduweŋ ga?»
Gawla i Mbəlom a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Mbəlomkə tsənemaɗuwule
me yak hay. Wu nakə ka vəlay a
mətawak hay aye na, a yay a gər

haladzay. Neŋgeye faya ma dzaliye
ka nəkar, ma mətsiye kar ha gər bay.
5 Anəke na, slər ndo hay a gəma i
Zope, tâ ye tâ zalayaw a ndoweye
andaya məzele ŋgay Simoŋ nakə tə
zalay Piyer aye. 6 Neŋgeye mə gay i
ndoweye andayaməzele ŋgay Simoŋ,
a lambaɗawa mbal. Gay ŋgay na, ka
me i dəlov.»

7 Gawla i Mbəlom niye a tsikay
ka bo abəra na, a ye ŋgway. Kor-
ney a zalatay a ndo i məsler ŋgay
hay sulo ada a zalay a sidzew nəte
mə walaŋ i sidzew neheye tə gaway
məsler aye. Sidzew eye niye na, ndo
məpay naha faya a Mbəlom. 8 A ye
naha a təkəratay wu nakə a ge bo
tebiye aye. Tsa na, a slər tay ha a
Zope.

Piyer a ŋgatay a wuye andza ma
məsine

9 Yaw! Ndo niye hay tə həl bo,
ti ye. Tədœ eye na, nəteye huya
ka tsəveɗ faya ta diye. Magərhəpat
na, nəteye faya mazlambar ta ndis-
liye a Zope. Ta magərhəpat eye niye
Piyer neŋgeye dərmak a tsal ka gər i
gay wuray fatata mata ɗuwulay me
a Mbəlom. 10 Tsa na, may a wur
faya, a say mənde wu mənday. Ahəl
nakə faya ta deye wu mənday aye
na, wuye a gay andza məsine. 11 A
ŋgatay a mbəlommahəndəka eye ada
wuye faya ma mbəzlaweye abəra mə
ɗəma. Wuye niye na, andza petekeɗ
mafətəla eye, bagwareye,magəsaeye
ka me eye wal wal təv faɗ, faya ma
mbəzlaweye ka dala. 12Mə ɗəma na,
wu hay haladzay. Wu i pesl hay,
gənaw hay, wu neheye tə va tə huɗ
aye, ada tə ɗiyeŋ hay.

13 Piyer a tsəne mətsike me, a
gwaɗay: «Lətse Piyer, kəɗ wu neheye
ada kâ həpəɗ!»

14 Ane tuk na, wu niye hay na,
Yahuda hay tə ge faya me mənde.
Hərwi niye Piyer a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Ah! Aʼay Bəy Maduweŋ
ga, wu nakə tə ge faya me, ka təra
tsəɗaŋŋa bay aye na, na nda ɗaɗa bay.
A seŋ bay.»
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15 Mətsike me niye a tsikayaw sa,
a gwaɗay: «Wu nakə Mbəlom a gwaɗ
tsəɗaŋŋa eye na, kâ zəba faya andza
mandzaɗak bay.»

16 A ma ahaya bazlam niye sik
mahkar. Ma dəba eye na, kwayaŋŋa
wu niye ama ŋgway ambəlom.

17 Piyer a tsətsahay a gər ŋgay, a
gwaɗ: «Wu nakay na ŋgatay aye na, a
sayməgweɗemey?»
Azlakwa ahəl nakə Piyer faya ma

dzaliye andza niye na, ndo neheye
Korney a slər tay naha aye ɓa ta
tsətsah gay i Simoŋ ada nəteye anəke
ka məgeɗ i məfələkwe. 18 Tə zal ta
gədaŋ, ta tsətsah hərwi məsəre ha ta
deɗek Simoŋ ndo nakə tə zalay Piyer
aye neŋgeye andaya kanaŋ ɗaw.

19 Ane tuk na, Piyer neŋgeye faya
ma dzaliye ka wu nakə a ŋgatay aye.
Ahəl nakə neŋgeye faya ma dzaliye
aye na, Məsəfəre i Mbəlom a gwaɗay:
«Piyer, tsəne! Ndo hay anaŋ mahkar
faya ta pəliye kar. 20 Lətse, mbəzla
ka təv tay. Do ta nəteye. Kâ dzala
faya gər sulo sulo bay, hərwi maa
slərataya ahaya na, neŋ.»

21 Piyer a tsəne andza niye na, a
mbəzlaw ka təv i ndo niye hay. A
gwaɗatay: «Neŋ na, ndo nakə faya ka
pəlumeye aye. Ka yumaw na, hərwi
mey?»

22 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:
«Nəmaa yaw, maa sləramaya ahaya
na, bəy i sidzew, məzele ŋgay Korney.
Neŋgeye na, ndo məɗəslay ha gər
a Mbəlom. Neŋgeye ndo i deɗek
ada Yahuda hay tebiye tə gwaɗ faya
neŋgeye na, lele. Gawla i Mbəlom a
gwaɗay: “Slər ndo hay ka təv i Piyer
hərwi ada mâ yaw a gay yak. Ki yaw
na, pay zləm a wu nakə ma tsikiye
aye.”» 23 Tsa na, Piyer a ye tay ha a
gay, a vəlatay təvməhənehərwi həvaɗ
kə ge.
Tədœ eye na, tə həl bo ti ye ka bo

dziye. Siye i ndo neheye ta təra ta
malamar haymaməpemədzal gər ka
Yesu aye, tə laka tay ha. 24Tədœ taɗay
eye na, tə ndisl a gəma i Sezare. Kor-
ney neŋgeye na, kə haya tay gər a ndo

ŋgay hay, ta dzam ŋgay, nəteye faya
ta həbiye. 25Ahəl nakə tə ndisl, Piyer
faya ta fələkwiye a gay i Korney aye
na, Korney a yaw ka təv tay. A guɗuk
ka dala kame i Piyer ta məɗəslay ha
gər. 26Ane tuk na, Piyer a lətse ha ka
mbəlom, a gwaɗay: «Lətse, hərwi neŋ
na, ndo zezeŋ andza nəkar dərmak.»

27 Tsa na, ti ye ka bo a gay ta Ko-
rney nəteye faya ta tsikiye me. Ti
ye naha na, ndo hay mahaya gər eye
haladzay. 28 A gwaɗatay: «Sərum ha
na, i may Yahuda hay mede a gay i
slala mekeleŋ eye hay wal kəgəbay
məndzeka təvmanəte ayena, lelebay
a wesl. Ane tuk na, Mbəlom kə ɗeŋ
ha mazəbe ka ndo neŋgeye tsəɗaŋŋa
təbey kəgəbay mede a gay ŋgay lele
bay na, kə ɗeŋ ha andza niye bay.
29Hərwi niye, ahəl nakə ka zalumeŋ
aye na, na kərah madayaw bay. Na
yaw bəse. A seŋ məsəre ha, ka za-
lumeŋew na, hərwi mey?»

30Korney ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ nakə na zalaka naha aye, anəke
kə geməhənemahkar ta ɓəremahkar
andza nakay, faya na ɗuwuleye me
a Mbəlom kanaŋ mə gay ga. Neŋ
faya na ɗuwuliye me na, kwayaŋŋa
ndo tə petekeɗ eye ka bo herre a yaw
kame ga. 31 Tsa na, a gweɗeŋ: “Kor-
ney, Mbəlom kə tsəne maɗuwule me
yak ada kə mətsa ha gər tə madzəne
yaknakəkadzənawa tayhamətawak
hay aye bay. 32 A gweɗeŋ slər ndo
hay a gəma i Zope mata zalayaw
a Simoŋ nakə tə zalay Piyer aye.
Neŋgeye mandza eye mə gay i ndo
wuray a lambaɗawa mbal, məzele
ŋgay Simoŋ. Gay ŋgay na, ka me i
dəlov.” 33 Hərwi niye, na slər naha
fakaya ndo hay kwayaŋŋa ada kâ
yaw. Sɨsœ yak, ka təma ka yaw
bəse. Anəke nəkway tebiye kanaŋ
kame i Mbəlom hərwi məpay zləm a
bazlamiBəyMaduweŋnakəavəlaka,
a gwaɗaka tsik aye.»

Piyer a ɗa ha bazlam iMbəlom
34 Piyer a dazlay a mətsike me, a

gwaɗay: «Anəke na, na sər tuk. Ndo
hay tebiye kame i Mbəlom na, nəte,
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kaŋgəna tayha kabobəra bay. 35Ndo
zezeŋ tebiye, kwa neŋgeye na, ndo i
gəma wuray wuray ka rəhay ha gər
a Mbəlom ada kə ge wu nakə deɗek
aye na, neŋgeye ka təv i Mbəlom na,
lele. 36Ka sərum haMbəlom a sləraw
bazlam ŋgay na, a Israyel hay ada
tâ huta zay i Mbəlom tə həlay i Yesu
Kəriste. Neŋgeye na, Bəy Maduweŋ
i ndo hay tebiye. 37 Bazlam nakay a
dazlay ma Galile ahəl nakə Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam a dzəhuɓawa
tay ha ndo hay a yam aye. A
gwaɗawatay a ndo hay: “Dzəhuɓum
bo a yam.” Wu nakə a ge bo ma
dəba eye, ma Yahuda ada ma təv
mekeleŋ eye tebiye na, ka sərum.
38 Ka sərum ha labara i Yesu ndo i
Nazaret. Mbəlom ka dzərif ha faya
gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Ada
sa na, Yesu ka həhal gəma ha, kə ge
ŋgwalak ada kə mbəl tay ha ndo neh-
eye Fakalaw a dzawa tay ha aye. A ge
andzaniyena, hərwiMbəlomandaya
tə neŋgeye.

39 «Nəmay na, nəmaa təra ndo
məhəle mbal i wu neheye a ge aye
tebiye ma gəma i Yahuda ada ka
dala i Zerozelem aye. Ta kəɗ na, ka
mayako mazləlmbaɗa eye. 40 Ane
tuk na, a ge məhəne sulo, mamahkar
eye na, Mbəlom kə lətse ahaya abəra
ma bəɗ. Kə vəlay tsəveɗ mâ bəzamay
ha bo a nəmay ndo i maslaŋ ŋgay
hay, 41 bəna ka bəzatay ha bo a ndo
neheye tebiye ta ŋgatay aye bay. Ane
tuk na, a bəz ha bo na, a nəmay
neheye Mbəlom a pala may kurre
andza ndoməhəlembal ŋgayhay aye.
Ma dəba eye nakə Mbəlom a lətse
ahaya abəra ma mədahaŋ aye na,
nəmaa nda wu mənday ada nəmaa
sa wu məse ta neŋgeye ka təv manəte
eye. 42 Neŋgeye a gwaɗamay: “Dum
ɗumatay ha bazlam ga a ndo hay
ada ɗumatay ha neŋ na, ndo nakə
Mbəlomapanahərwiməgatay sariya
a ndo neheye nəteye andaya tə ɗəre
ada a ndo neheye ta mət aye hay.”
43 Ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
tebiye ta tsik faya. Taɗə ndoweye
kə dzala ha ka Yesu na, Mbəlom ma

pəsay ha mezeleme ŋgay hay hərwi
wu nakə Yesu a ge aye.»

Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eyemavəla eye a
ndo neheye Yahuda hay bay aye

44 Ahəl nakə Piyer faya ma tsikiye
me mba aye na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ambəzlaw ka ndo neheye nəteye
faya ta pay zləm a bazlam ŋgay aye
tebiye. 45 Ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu, neheye nəteye Yahuda
hay ti yaw tage Piyer aye a gatay
wadəŋ wadəŋ hərwi nakə tə ŋgatay a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw ka
ndo neheye nəteye Yahuda hay təbey
aye. 46 Hərwi niye tə tsəne nəteye
faya ta tsikiye me tə bazlam neheye
nəteye tə tsəne bay aye ada faya ta
zambaɗeye aMbəlom bagwar eye.
Tsa na, Piyer a gwaɗ: 47 «Mata sle

faya məge me ka madzəhuɓe tay ha
ndo neheye anəke tə huta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye andza nəkway na,
wuye mey?» 48 Tsa na, a gwaɗatay:
«Dzəhuɓum tay ha a yam ta məzele i
YesuKəriste.» Ndoniye hay ta tsətsah
faya mâ ndza ka təv tay məhəne
tsakway tey.

11
Piyeraɗatayhawunakəageboaye

a ndoməpemədzal gər hay ka Yesuma
Zerozelem

1Ndo i maslaŋ i Yesu hay ta mala-
mar tay neheye ma Yuda aye tə tsəne
na, ndo neheye nəteye Yahuda hay
təbey aye ta təma bazlam i Mbəlom
dərmak. 2 Piyer a maw a Zerozelem
na, ndoməpemədzal gər hay ka Yesu
nəteye neheye Yahuda hay aye tə gay
meaPiyer. 3Tə gwaɗay: «Kayeka təv i
ndo neheye nəteye Yahuda hay təbey
aye ada ka nda wu mənday ta nəteye
na, hərwi mey?»

4 Piyer a tsəne andza niye na, a
təkəratay wu nakə a ge bo aye ka
madazlay hus ka mandəve aye. A
gwaɗatay: 5 «Kurre eye na, neŋ ma
gəma i Zope. Ahəl nakə neŋ faya
na ɗuwuliye me aye na, wuye a geŋ
andza məsine. Na ŋgatay a wuye
faya ma mbəzlaweye ta təv ga. Wu
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niye na, andza petekeɗ mafətəla eye,
bagwar eye, magəsa eye ka me eye
wal wal təv faɗ, fayamambəzlaweye
abəra mə mbəlom. A yaw na, bəse ta
təv ga. 6Na zəba ɗəre a ɗəma ada na
ŋgatay a wu i pesl hay, a gənaw hay,
wu neheye tə va tə huɗ aye, ada ɗiyeŋ
hay.

7 «Tsa na, na tsəne mətsike me, a
gweɗeŋ: “Lətse Piyer, kəɗ wu neheye
ada kâ həpəɗ!”

8«Nambəɗay faya, na gwaɗay: “Ah!
AʼayBəyMaduweŋ, ɗaɗanahəpəɗwu
nakə tə ge faya me aye kəgəbay wu
nakə tsəɗaŋŋa bay aye na, na həpəɗ
ɗaɗa bay.”

9 «Na tsəne mətsike me sa, a
gweɗeŋ: “Wu nakə Mbəlom a gwaɗ
tsəɗaŋŋa aye na, kâ zəba faya andza
mandzaɗak bay.” 10 A meseŋ ha
bazlam sik mahkar. Tsa na, wu niye
ama ambəlom tebiye.

11 «Azlakwa bay ndo hay mahkar
ti ye naha kwayaŋŋa a həlay niye a
gay nakə nəmay mə ɗəma aye. Tə
slərataya ahaya abəra ma Sezare.
12 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gweɗeŋ:
“Ka ge mahonok bay, do bəse.”
Malamar neheye məkwa na həlataya
ahaya kanaŋ aye na, tə laka ga
ahaya a Sezare ada nəmaa ye a gay
i Korney ta nəteye tebiye. 13 Tsa na,
a təkəramay kəkay nakə a ŋgatay a
gawla iMbəlom aye. Gawla iMbəlom
a gwaɗay: “Slər ndo a Zope, tâ ye
tâ zalayaw a Simoŋ nakə tə pa faya
məzele Piyer aye. 14 Ki yaw na, ma
tsikakeye bazlam imətəme ada a ndo
yak hay tebiye.”

15 «Na dazlay a mətsike me na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw
fataya andza nakə a mbəzlaw fak-
waya ahəl niye aye. 16 Wu nakə
Bəy Maduweŋ a tsik ahəl niye na, a
meŋaw a gər: “Yuhana a dzəhuɓ tay
ha ndo hay na, a yam ɗekɗek tsa. Ane
tuk na, nəkurom na, ta dzəhuɓiye
kurom a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.”
17 Ta deɗek, Mbəlom kə vəlatay
Məsəfəreŋgay, andzanakəavəlakway
ahəl nakə ka dzalakwa ha ka Bəy

Maduweŋ Yesu Kəriste aye. Neŋ ɗa
məgayme aMbəlom na, neŋ way?»

18 Tə tsəne bazlam niye na, ta
may ha maŋgok a Piyer sa bay.
Ta zambaɗay a Mbəlom, tə gwaɗ:
«Mbəlom kə vəlatay tsəveɗ a ndo
neheye nəteye Yahuda hay təbey aye
mambəɗe ha mede tay ada tâ huta
sifa nakə deɗek aye.»

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
maAŋtiyos

19 Ahəl nakə tə kəɗ Etiyen aye na,
ta dazlay məgatay ɗəretsətseh a ndo
məpemədzal gər hay kaYesu. Nəteye,
ta dazlay mahway a gəma mekeleŋ
eye hay. Siye hay mə walaŋ tay, ti
ye a Fenisi, a Sipəre, siye hay a gəma
i Aŋtiyos. Ane tuk na, nəteye niye
hay tə ɗawatay ha bazlam i Mbəlom
a Yahuda hay ɗekɗek. 20 Siye i ndo
məpe mədzal gər neheye ma gəma i
Sipəre ta Siren aye ti ye a Aŋtiyos. Ti
ye tə ɗatay ha labara i Bəy Maduweŋ
Yesu a ndo neheye nəteye Yahuda
hay bay aye dərmak. 21 Gədaŋ i Bəy
Maduweŋ andaya fataya. Hərwi niye
ndo hay haladzay ta dzala ha ka Bəy
Maduweŋ.

22 Ndo məpe mədzal gər ka Yesu
neheye ma Zerozelem aye tə tsəne
labara i malamar neheye ma Aŋtiyos
aye na, tə slər Barnabas ka təv tay.
23Barnabas a həl bo, a ye a ɗəma, a ye
naha a ŋgataymakəkay nakəMbəlom
a pa ŋgama ka ndo məpe mədzal gər
aye na, a yay a gər haladzay. Tsa
na, a vəlatay gədaŋ a nəteye niye hay
tebiye ta ndza huya ka tsəveɗ i Bəy
Maduweŋ. 24 Andza niye, Barnabas
na, ndo lele eye. Neŋgeyemaraha eye
ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada kə pa
mədzal gər peteh ka Yesu. Ndo hay
haladzay ta səkah, təpamədzal gər ka
BəyMaduweŋ.

25Ma dəba eye na, Barnabas a həl
bo a ye a gəma i Tarsis mata pəlaw
Sol. 26A ndisl naha a ɗəma na, a huta
Sol. Ti yaw ka bo salamay a Aŋtiyos.
Nəteye salamay tə ndza ma Aŋtiyos
məve nəte ta ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. Ta tətik tay ha ndo hay
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haladzaykaməpemədzal gərkaYesu.
Tə lah məzele a ndo məpay bəzay a
Yesu hay ndo i Kəriste hay na, ma
Aŋtiyos.

27 Pat wuray na, ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay tə həl bo
abəra ma Zerozelem, ti ye a Aŋtiyos.
28Ndo nəteməwalaŋ tayməzele ŋgay
Agabus, a ɗa ha ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye, a gwaɗ: «Mandərzlaŋ
ma giye kaməndzibəra tebiye.» Slala
i mandərzlaŋ niye na, kə ge ahəl nakə
Kəlod neŋgeye bəy i Roma aye. 29 A
tsik andza niye na, ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu, tə gwaɗ: «Kwa way
mâ vəl wu nakəma sliye faya məvəle
aye hərwi məsləre tay naha madzəne
a malamar neheye ma Yahuda aye.»
30 Tsa na, ta tsakal wu, tə sləratay
naha amadugula neheyema Yahuda
aye tə həlay i Barnabas tə Sol.

12
Tə kəɗ na Yakuba ada tə gəs Piyer

1 A həlay niye na, bəy nakə tə za-
lay Herod aye a pa bo ka məgatay
ɗəretsətseh a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. 2A kəɗ na Yakuba mala-
mar i Yuhana ta maslalam. 3 A zəba
faya kaməkəɗe Yakuba nakə a kəɗ na
aye, a yay a gər a Yahuda hay. A gəs
na Piyer a həlay i magurlom nakə tə
zalay magurlom i peŋ nakə tə kwasa
ha bay aye. 4Herod a gəs na Piyer na,
a pa na a daŋgay. Ahəl sidzewhay faɗ
faɗmadzəga faɗmatsəpe na. A dzala
mə gər ŋgay na, aza mâ gəsa ahaya
kame i ndo hay ma dəba i magurlom
adamageyesariya. 5Sidzewhay faya
ta tsəpiye na Piyer ma daŋgay. Ane
tuk na, ndo məpe mədzal gər hay ka
Mbəlom nəteye faya ta ɗuwuleye me
aMbəlom pat pat hərwi Piyer.

Gawla i Mbəlom a təma ahaya
Piyer abərama daŋgay

6 Ta həvaɗ eye niye ɗəre ma ta
tsaɗiye na, Herod ma ta geye sariya
a Piyer kame i ndo hay. Piyer
mandzahəra eyemawuzlah i sidzew
hay sulo. Neŋgeye madzawa eye
tə tsalalaw hay sulo ada sidzew

mekeleŋ eye hay sulo faya ta tsəpiye
məgeɗ i gay idaŋgayniye. 7Kwayaŋŋa
gawla i Mbəlom a yaw a gay nakə
Piyer mə ɗəma aye, wuye a dəv
dzaydzay mə gay niye. Gawla i
Mbəlom a lamay a Piyer, a daŋgwazla
ha, a pəɗeke ha. A gwaɗay: «Lətse
bəse!» Tsana, tsalalawhay taŋgəzlah
ndəruts ndəruts abəramə həlay. 8Tsa
na, gawla iMbəlom a gwaɗay: «Pawu
i bəzay i huɗ yak ada ɓar tahərak yak
a sik.» Piyer a ge andza nakə gawla i
Mbəloma tsikayaye. Gawla iMbəlom
agwaɗay sa: «Pakaboməkelkaboyak
ada dara peŋ bəzay.»

9 Piyer a zəŋgal ahaya gawla i
Mbəlom, ti yawabəramə gay i daŋgay.
Kə dzala ha wu nakə gawla i Mbəlom
faya ma giye deɗek na, kə dzala ha
bay. A dzala ha mə gər ŋgay na,
məsine a gay. 10 Tə tawaɗaw abəra
ka sidzew neheye kaməgeɗmakurre
aye, tə ndislew ka masulo eye. Tsa
na, tə ndislew ka məgeɗ i ɓəre nakə
madayaw a walaŋ gay aye. Tə ndisl
naha fayana,məgeɗniye ahəndəkbo
mahəŋgeye bətaŋ kame tay. Tsa na, tə
ndohwaw abəra. Ti ye ka tsəveɗ na,
kwayaŋŋa gawla i Mbəlom a gər ha
Piyer.

11 Wu nakə a ge bo aye na, Piyer
a sər tuk. Tsa na, a gwaɗ: «Anəke
na, na sər ta deɗek Mbəlom kə sləraw
gawlaŋgayka təvga, kə təmagaahaya
abəra mə həlay i bəy Herod ada mə
ɗəretsətseh i Yahuda neheye tə dzala
məgeŋ aye.»

12Ahəl nakə Piyer a sər ha wu nakə
a ge bo aye lele tuk na, a ye a gay
i Mari maya i Yuhana nakə tə za-
lay Markus aye. Mə ɗəma na, ndo
haymahaya gər eye haladzay, nəteye
faya ta ɗuwuleyemeaMbəlom. 13Tsa
na, Piyerayenahaa fayaməgeɗ. Ndo
i məsler dem eye, məzele ŋgay Rodi a
tsəne, ahəndzəɗnahakaməgeɗhərwi
mahəndəke abəra ma məgeɗ. 14 A
tsəne mətsike me i Piyer na, a sər ha
bəɗiɗay ŋgay. Ɗərev ŋgay a ŋgwasa
haladzay. Ka həndək abəra mə gay sa
bay. Ɗuh a hwaymata ɗatay ha a ndo
hay, Piyer ma bəra.
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15Tə gwaɗay: «Gər a vuwaka ɗaw?»
Ane tuk na, a gwaɗatay sa: «Ta

deɗek Piyer ma bəra, maraw me
bay.»
Tə gwaɗ: «Agəlama giye na, gawla i

Mbəlom nakə a həbawa na aye.»
16 Piyer na, neŋgeye faya ma feye

a məgeɗ huya. Ta həndək abəra ma
məgeɗ na, tə ŋgatay a Piyer. Tsa
na, a gatay hərɓaɓəkka. 17 A gatay
kət kət tə həlay, tâ bəbəl wuray bay,
tâ ndza ɗikɗik. Tsa na, a təkəratay
ma kəkay nakə Bəy Maduweŋ a laka
ahaya abəra mə gay i daŋgay aye. A
gwaɗatay sa: «Ɗumay ha a Yakuba*
ada a siye i malamar hay.» Tsa na, a
yaw abəra mə gay, a ye a təv eye.

18 Ɗəre a tsaɗa na, sidzew hay ta
ŋgatay a Piyer bay. Wadəŋwadəŋ a ge
məwalaŋ tay haladzay. Ta tsətsah ka
boməwalaŋ tay, tə gwaɗ: «Piyer a təra
mey?»

19 Herod a tsəne Piyer kə təmaw
abəra ma daŋgay na, a gwaɗatay a
ndo hay: «Dum ta pəlum ahaya.» Ndo
hay ti ye ta pəla na, ta huta na bay.
A zalatay a ndo matsəpe niye hay,
a tsətsah fataya abəra, a gwaɗatay a
ndo hay: «Kəɗum tay ha sidzew neh-
eye abəra mə ɗəma.»
Madəbaeyena,Heroda lətse abəra

ma Yahuda, a ye a Sezare. A ndza mə
ɗəma tsakway.

Məməte i Herod
20Ndo i wuzlahgəma i Tir ta Sidoŋ

tə ndza ta dala i Herod. Tə huta wu
mənday tay na, mə ɗəma. Ahəl niye
na, wu a ndalay a Herod ka ndo i
gəma i Tir ta Sidoŋ. Ndo hay tə ma
ha ka bo bazlam. Tsa na, ti yaw ka
təv i ndoweye andaya məzele ŋgay
Bəlastus, neŋgeye ndo i sik i bəy. Tə
slər na ka təv i Herod, mâ ye mâ
gwaɗay: «Ɓarakwa məndze zay mə
walaŋ kway.»

21 Herod a tsəne bazlam tay niye
na, a patay pat hərwi məma ha ka bo
bazlam mə walaŋ tay lele. Məpesle
həlay tay kə ndisl a ɗəma tuk. Pat eye
niye na, Herod a pa ka bo petekeɗ

i mələve bəy ŋgay. A ndza ka təv
məndze i bəy ŋgay, kame i ndo hay
tebiye. A tsikatay bazlam neheye a
ləva ha bo aye. 22 Tsa na, ndo hay
ta wuda haladzay, tə gwaɗ: «Maa tsik
mena,mbəlombəna ndo zezeŋ bay!»
23 Herod a tsəne andza niye na, a
ɗəslay ha gər a bo, kə ɗəslay ha gər
a Mbəlom bay. Kwayaŋŋa gawla i
Mbəlom a yaw a fay a Herod, səŋ hay
təway a huɗ. Tsa na, a mət.

24Azlakwa ɗuh, bazlam iMbəlom a
ɗa a zləmkame kame haladzay.

25 Barnabas tə Sol ta ndəv ha
məsləre tay nakə tə slər tay ha a
Zerozelem aye na, ta mbəɗa gər a
Aŋtiyos. Tə zla ahaya Yuhana nakə
tə zalayMarkus aye ka həlay.

13
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a zla Barn-

abas tə Sol
1 Ahəl niye mə walaŋ i ndo məpe

mədzal gər ka Yesu neheye ma gəma
i Aŋtiyos aye na, ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom hay ta ndo matətikawatay
bazlam i Mbəlom a ndo hay andaya.
Ndo i maslaŋ eye niye hay na, Barn-
abas, Simeyoŋ nakə tə zalay Zeŋzeŋ
eye aye, Lukiyus ndo i Siren, Man-
ayeŋ ndo nakə ta həhalawa ta Herod
bəy i Galile ahəl nakə nəteye wawa
eye hay mba aye, ada Sol. Herod
a ləvawa na, gəma i Galile. 2 Pat
wuray nəteye faya ta ɗəsleye ha gər
a Bəy Maduweŋ ada faya ta giye
daliyam na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
gwaɗatay: «Pum tay ha Barnabas tə
Sol təv tay wal hərwi məge məsler ga
nakə na zalatay faya aye.» 3 Ta ndəv
ha daliyam tə maɗuwule me na, tə
pa həlay ka Barnabas tə Sol. Tsa na,
tə gər tay ha, ti ye mata ge məsler i
Mbəlom tuk.

Barnabas tə Sol mə Sipəre
4 Andza nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa

eye a slər tay ha Barnabas tə Sol aye
na, tə həl bo ti ye a gəma i Selosi. Mə
ɗəma na, tə tsal a kwalalaŋ i yam, ti
ye ha a gəma i Sipəre gəma nakə ma

* 12:17 Kanaŋ a tsik na, ka bəy i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheyema Zerozelem aye.
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wuzlah i dəlov aye. 5 Tə ndisl a gəma
wuray tə zalay Salamin na, tə pa bo
ka məɗe ha bazlam i Mbəlom mə gay
i maɗuwule me i Yahuda hay. Nəteye
dziye ta Yuhana Markus, a dzənawa
tay ha.

6 Tə tas abəra ma gəma niye ma
wuzlah i yam aye na, tə husa a gəma
i Pafos. Mə ɗəma na, tə ndzay a
gər a maharam wuray tə zalay Bar-
Yesu. Ndoweye niye na, neŋgeye ndo
i Yahuda, ndo nakə a gwaɗ neŋgeye
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom aye.
7 A ndzawa na, ka təv i bəy i gəma
niye ma wuzlah i dəlov nakə tə za-
lay Sipəre aye. Bəy niye tə zalay na,
Sergiyos Polus. Neŋgeye na, a tsah
lele, a sər wu. Barnabas tə Sol tə
ndisl naha na, a zalatay hərwi a say
tâ tsikay bazlam i Mbəlom.

8 Ane tuk na, Bar-Yesu maharam
nakə tə zalay Elenas dərmak aye, a ye
a gawmaləveɗ ka təv i bəy. A say bəy
mâ təra ndoməpemədzal gər ka Yesu
bay. 9 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a yaw
a rah a bo i Sol nakə tə zalay Pol aye
dərmak. A ndazl na maharam niye.
10Tsa na, a gwaɗay: «Nəkar ndo nakə
bəbərek mə bo yak haladzay aye ada
nəkar seweɗ eye haladzay. Nəkar na,
wawa i Fakalaw. Wunakə lele ayena,
ka nay ɗəre tebiye. Nəkar na, a saka
matəra ha bazlam i Bəy Maduweŋ
maraw me na, hərwi mey? 11 Tsəne,
anəke! BəyMaduweŋma giye fakaya
mevel. Ma təriye kar ha guluf eye,
ka ndziye tsakway ka ŋgateye a pat sa
bay.»
Tsa na, kwayaŋŋaElanas a ge guluf

deɗek tətərgamhəvaɗ. A ŋgatay a ɗəre
bay. A mbəɗa bo tewelewele mapəle
ndoməgəsay həlay.

12 Bəy niye a ŋgatay a wu nakə a ge
bo aye na, a dzala ha ka Yesu hərwi
matətike i Pol nakə a tətik ka Bəy
Maduweŋ aye kə gay hərɓaɓəkka.

Barnabas tə Polma Aŋtiyos i Pizidi
13 Pol ta ndo ŋgay hay, tə həl bo

abəra ma Pafos. Tə tsal a kwalalaŋ
i yam, ti ye a gəma i Perge ka dala
i Pamfeli. Mə ɗəma na, Yuhana

Markus a gər tay ha, a mbəɗa gər a
Zerozelem. 14 Barnabas tə Pol na,
ti ye kame kame. Ti ye abəra mə
Perge, ti ye a Aŋtiyos ka dala i Pizidi
ta tsəveɗ. Pat i mazəzukw bo na,
ti ye a gay i maɗuwule me. Ti ye
naha tə ndza ka dala. 15 Ti ye naha
na, faya ta dzaŋgateye mə ɗerewel i
Musa ada mə ɗerewel i ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay. Ma dəba eye
ta ndəv ha mədzeŋge na, bəy hay i
gay imaɗuwuleme niye tə gwaɗatay:
«Malamar ga hay, taɗə bazlam kurom
andaya mətsikatay a ndo hay hərwi
məvəlatay gədaŋ na, ka slumeye faya
mətsike me anəke tuk.»

16 Pol a lətse, a zla həlay ka
mbəlom, a gatay həlay kət kət,
andza məgweɗe: «Ndzum ɗikɗik.» A
gwaɗatay: «Nəkurom ndo i Israyel
hay ada ta nəkurom siye i ndo
neheye ka dzədzarumay a Mbəlom
aye dərmak. Pumay zləm a bazlam
nakə na tsikakumeye.

17 «Mbəlom kway nəkway ndo i Is-
rayel hay kə pala bəba təte kway hay
ahəl niye. Ahəl nakənəteye təndzawa
ma gəma i Ezipt aye na, Mbəlom ka
səkah tay ha haladzay. Ma dəba eye
na, kə həlatay ahaya ta gədaŋ i həlay
ŋgay. 18Mbəlom kə gatay gərma kəsaf
məve kuro kuro faɗ. 19Ma dəba eye
na, ka bəbazl tay ha gəma hay tasəla
abəra ka dala i Kanan. A vəlatay dala
niye a ndo ŋgay Israyel hay andza
i tay wu tay. 20 Wu niye tebiye kə
ndzama giye məve kuro kuro faɗ gər
eye zlam. Ma dəba eye na, kə pa tay
ndoməge sariya hay a bəba təte kway
hay. A ge andza niye na, hus a həlay
nakə Samuyel neŋgeye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom aye.

21 «Ma dəba eye na, ta tsətsah bəy
ka Mbəlom. Mbəlom a vəlatay Sayul,
wawa i Kis, ma ləver i Bendzameŋ.
Sayul a ndza ma bəy məve kuro kuro
faɗ.

22 «Tsa na, Mbəlom a kal ha Sayul,
a patay Davit andza bəy. Mbəlom a
gwaɗ: “Na sər ha Davit wawa i Zese,
neŋgeye na, a yeŋ a gər. Ma giye na,
wu nakə a seŋ aye tebiye.”»
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23 Pol a gwaɗatay sa: «Ndo nəte mə
walaŋ i gwala i Davit hay Mbəlom a
pa na ndo mətəme tay ha Israyel hay
na, Yesu. Ɓa kə tsik kurre, a gwaɗma
vəliye. 24 Ahəl nakə Yesu ki yaw zuk
bay aye na, Yuhana madzəhuɓe ndo
a yam kə ɗa ha bazlam i Mbəlom. Kə
zalatay a ndo i Israyel hay tebiye tâ
mbəɗa ha mede tay ada tâ dzəhuɓ bo
a yam. 25Andisl a həlay nakə Yuhana
madzəhuɓendoa yammandəviyeha
məsler ŋgay aye na, a gwaɗawa: “Ka
dzalum mə gər kurom, neŋ na, way?
Neŋ na, ndo nakə nəkurom faya ka
həbumeye bay. Ane tuk na, tsənum:
Neŋgeye na, ma deyeweye kame ga.
Neŋ na sla ɗa kwa məpəlay ha ləɓer i
tahərak ŋgay bay.”

26 «A nəkurom malamar ga hay,
nəkurom wawa i Abraham hay
ada a nəkurom siye neheye ka
dzədzarumay aMbəlom aye,Mbəlom
a sləraw labara nakay na, a nəkway,
kəkay nakə a təma kway ha aye.
27 Andza niye, ndo i Zerozelem hay
ta bəy tay hay, Yesu neŋgeye way
na, ta sər ha bay. Bazlam i ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye
tə dzaŋgawa pat i mazəzukw bo aye
na, ta tsəne bay. Ahəl nakə tə kəɗ
Yesu aye na, bazlam i ndo i məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay kə ge bo tuk.
28Kwa taɗə ta huta faya abəramənese
nakə ɗa məkəɗe aye bay bəbay na, ta
tsətsah ka Pilat mâ kəɗ na kamayako
mazləlmbaɗa eye. 29 Tə ge wu nakə
Ɗerewel i Mbəlom a ɗa ha ka gər ŋgay
aye. Madəbana, ti ye təmbəzlaahaya
mədahaŋ i Yesu abəra ka mayako
mazləlmbaɗa eye. Ti ye ha, tə pa
na a tsəvay. 30 Ane tuk na, Mbəlom
kə mbəla ahaya abəra ma mədahaŋ.
31 Ma məhəne haladzay, ka bəzatay
ha bo a ndo neheye ti yaw ka bo
ma Galile, ti ye ka bo a Zerozelem
aye. Anəke nəteye niye ta həhal ka bo
dziye na, nəteye ta təra ndo məhəle
mbal ŋgay hay kame i ndo i Israyel
hay.

32 «Nəmay eye, nəmaa yakum

ahaya Labara Ŋgwalak eye. Wu nakə
Mbəlom a tsik kurre a gwaɗ ma
vəlateye a bəba təte kway hay aye na,
33 kə ge na hərwi kway. A ge na, a
lətse ahaya Yesu abəra ma mədahaŋ.
Mawatsa eyeməƊerewel i Dəmes hay
2, a gwaɗ:
“Nəkar wawa ga.

Bəgom neŋ na təra Bəba yak.*”
34«Mbəloma lətse ahayaYesu abəra

ma mədahaŋ. A ɗa ha kurre, a gwaɗ
ma ziye ma tsəvay bay. Kə tsik andza
nakay, a gwaɗ:
“Na ta vəlakumeye wu nakə tsəɗaŋŋa

eye ada deɗek eye andza nakə
na tsikayaDavit, nagwaɗayna
vəlakeye aye.†”

35 «Hərwi niye, kə tsik ma Dəmes
hay sa, a gwaɗ:
“Nəkar Mbəlom na, ka gəriye ha ndo

i məsler yak mâ ze ma tsəvay
bay.‡”

36 «Davit a həlay i məndze ŋgay na,
kə ge wu nakə a yay a gər a Mbəlom
aye. Ma dəba eye Davit a mət. Ta
la na ka təv i bəba təte ŋgay hay ada
kə ze ma tsəvay. 37 Ane tuk na, ndo
nakəMbəlom a lətse ahaya abəra ma
mədahaŋ aye na, kə ze ma tsəvay
təbey.

38 «Malamar hay, sərum na, nəmay
faya nəmaa ɗakumeye ha Mbəlom a
pəsatay ha mezeleme i ndo hay na,
hərwi Yesu. 39 Ndoweye kə dzala ha
ka Yesu na, Mbəlom ma pəseye ha
mənese ŋgay tebiye. Bazlam i Musa
mapala eye, neŋgeye na, gədaŋ ŋgay
andayaməpəsakum hamənese bay.

40 «Gum metsehe, wu nakə ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay tə
watsa ahəl niye na, mâ ndzakum a
gər bay. Təwatsa na, tə gwaɗ:
41 “A həlay kurom nakay, na giye

məsler nakə ka dzalumeye ha
faya bay kwa taɗə ndəray mâ
təkərakum aye.

Zəbum, nəkurom neheye ka zəbum
ka bazlam ga andza wu lele
aye bay aye,

* 13:33 Dəmes hay 2.7. † 13:34 Ezay 55.3. ‡ 13:35 Dəmes hay 16.10. § 13:41 Habakuk 1.5.
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mâ gakum hərɓaɓəkka, dum
mətum.§”»

42 Pol ta Barnabas ta ndəv ha ba-
zlam tay na, ti yaw abəra mə gay i
maɗuwule me. Ti yaw abəra na, ta
tsətsah fataya, tə gwaɗatay: «Mumaw
pat i mazəzukw bo mekeleŋ eye sa
ada ka tsikumameye ka gər i labara
nakay sa.» 43Ahəl nakə ndo hay faya
ta ŋgəniye gər aye na, Yahuda hay
haladzay ta ndo neheye tə ɗəslaway
ha gər a kule i Yahuda hay aye, tə
patay bəzay a Pol ta Barnabas. Pol ta
Barnabas tə vəlatay gədaŋ hərwi ada
tâ gər ha ŋgwalak i Mbəlom sa bay.

44Pat imazəzukwbomekeleŋ eye a
slawna, həlay a vay a ndo i gəmaniye
hay tebiye tə haya gər hərwi mətsəne
bazlam i Bəy Maduweŋ. 45 Siye i
Yahuda hay tə ŋgatay a ndo neheye
hay haladzay tə haya gər aye na, a
ndalatay haladzay. Tə ge fataya sələk.
Ta dazlay mətsike wu nakə lele bay
aye ka Pol ada tə tsaɗay pəleslesle.

46 Pol ta Barnabas tə tsik me tə
zluwer eye bay tebiye, tə gwaɗatay:
«Haɓe nəmaa ɗakumeye ha bazlam i
Mbəlom na, a nəkurom təday. Ane
tuk na, ka dzalum na, lele bay nakə
kâ hutum sifa nakə ma ndəviye bay
aye. Anəke na, nəmaa diye wu may,
nəmaa ta ɗateye ha a ndo neheye
Yahudahaybay aye. 47BəyMaduweŋ
a gwaɗamay na, kəkay? A gwaɗ:
“Nəkar na, na pa kar andza dza-

ydzay ma dəvateye a ndo i
məndzibəra hay tebiye,

hərwi ada kâ ye ka təv neheye
dəreŋ eye ka tsikatay a ndo
hay,

neŋ Bəy Maduweŋ na mbəliye*
tay ha na, kəkay?”»

48 Ndo neheye nəteye Yahuda hay
bay aye, tə tsəne bazlam niye na,
ɗərev tay a ŋgwasa haladzay, a yatay
a gər. Ta dazlay a mazambaɗay a
bazlam i Bəy Maduweŋ. Ndo neheye
Mbəlom a pala tay ha hərwi məhute

sifa nakə ma ndəviye bay aye na,
nəteye tebiye tə dzala ha kaMbəlom.

49 Andza niye, bazlam i Mbəlom a
ŋgəna gər ka gəmaniye tebiye. 50Ane
tuk na, Yahuda hay tə patay me a
ŋgwas zlele eye neheye tə ɗəslaway
ha gər a Mbəlom aye ta ndo neheye
bagwar eye, tə gatay ɗəretsətseh a Pol
taBarnabas. Tahəhar tayhaabəra ka
dalaniye. 51Pol taBarnabas ta tətəkw
ha burhway i gəma tay abəra ka sik
tay.† Ti ye a gəma wuray tə zalay
Ikoniyom. 52 Ndo məpe mədzal gər
hay kaYesuneheye tə zawmaAŋtiyos
aye na, ɗərev tay a rah ta məŋgwese
ada ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.

14
Pol ta Barnabasma Ikoniyom

1 Pol ta Barnabas tə husa a
Ikoniyom na, ti ye tə fələkwa a gay i
maɗuwule me i Yahuda hay andza
nakə ma Aŋtiyos aye dərmak. Ta
tətikatay bazlam i Yesu a ndo hay.
Yahuda hay haladzay ta ndo neheye
Yahuda hay bay aye tə dzala ha ka
Yesu. 2 Ane tuk na, Yahuda neheye
ta təma bazlam i Yesu bay aye na,
tə patay me a ndo neheye Yahuda
hay bay aye hərwi ada tâ dzala
wu nakə lele bay aye ka ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu. 3 Ɗuh Pol
ta Barnabas tə ndza ma Ikoniyom
haladzay. Tə tsikatay me tə zluwer
eye bay ka gər i Bəy Maduweŋ.
Tə ɗawa ha ŋgwalak ŋgay ada bəy
Maduweŋ na, a vəlawatay gədaŋ ka
məgemasuwayaŋ hay hərwiməɗe ha
bazlam tay nakə faya ta tsikiye na,
deɗek. 4Ndo i gəmaniye hay ta ŋgəna
sulo. Ndo siye hay nəteye ta diye i
Yahuda hay, siye hay ta diye i ndo i
maslaŋ i Yesu hay.

5 Tsa na, Yahuda siye hay ta ndo
neheyenəteye Yahudahaybay aye, tə
ləva bo hərwi məge ɗəretsətseh a Pol
ta Barnabas adaməkəɗe tay ha abəra
mə ɗəma tə kwar. 6Pol ta Barnabas tə
sər, ta kəɗiye tayhana, ta hway. Tə zla

* 13:47 Ezay 49.6. † 13:51 Matətəkw ha burhway abəra ka sik andza məgweɗe Pol ta Barnabas ta
giye wuray hərwi ndo i wuzlahgəma nakay sa bay. Wu i wuzlahgəma niye ma mətsa fataya bay kwa
burhway nakə ka sik aye.
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tsəveɗnakə a ye a gəma i Listəre ada a
ye a gəma i Derbe. Gəma neheye sulo
aye na, ka dala i Likawni salamay.
7 Tə ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye ka
dala eye niye.

Pol ta Barnabasmə Listəre
8 Ma gəma i Listəre na, ndoweye

andaya matəra eye mə sik. Neŋgeye
matəra eye kwa ka məwe ŋgay. Kə
lətse, ki ye ɗaɗa tə sik ŋgay bay.
9 Pat wuray na, neŋgeye faya ma
pay zləm a bazlam i Pol, Pol a zəba
faya. Kwayaŋŋa Pol a sər neŋgeye na,
tsəveɗ andaya məmbəle ha hərwi kə
pa mədzal gər ka Yesu. 10 Pol a tsikay
me ta magala, a gwaɗay: «Lətse tə sik
yakdzək lele.» Tsana, a lətse tsəkwaɗ,
a mbərəzla tə sik ŋgay. A pa bo ka
mede duwak duwak.

11Ndo hay tə ŋgatay awu nakə Pol a
ge aye na, ta wuda tə bazlam i gəma
tay Likawni, tə gwaɗ: «Mbəlom hay
ta təra andza ndo zezeŋ, ta mbəzlaw
ka təv kway.» 12 Tə pa məzele ka
Barnabas «Zeus», mbəlom tay ada ka
Pol «Hermes»* hərwi neŋgeye na, ndo
i maslaŋ. 13 Gay i məvəlay wu a
mbəlom nakə Zeus aye bəse ka tsəveɗ
məfələkwe a gəma niye. Tsa na, ndo
məvəlay wu a Zeus tay niye a ye a
gəsaw sla bagwar eye hay, a pa fataya
məvurze i wu neheye lele haladzay
aye. A gəsa tay ahaya ka məgeɗ i gay
i məvəlay wu a mbəlom tay niye. A
say na, ndo hay tâ vəlatay a Pol ta
Barnabas andza wu nakə tə vəlawa
kəriye a mbəlom tay aye. 14 Ane tuk
na, Pol ta Barnabas tə tsəne na, a
ndalatay haladzay. Ta ŋguraɗa ha
petekeɗ tay, ti ye a walaŋ i ndo niye
hay, ta wuda, tə gwaɗatay: 15 «Ndo
neheye, ka gum wu nakay na, hərwi
mey? Nəmay na, ndo zezeŋ hay
andza nəkurom dərmak. Nəmaa yaw
na, nəmaa zlakumawLabaraŊgwalak
eye ada məɗakum ha na, gərum ha
kule kuromneheyeŋgama andayamə
ɗəmabay aye. Adambəɗumawmeka
təv i Mbəlom ma ndziye ka tor eye.
Neŋgeye nakə a ge magərmbəlom,

dala, dəlovada təwuneheyemə ɗəma
aye tebiye. 16 Ahəl niye na, kə gər
tay ha ndo hay tâ pay bəzay a wu
tay neheye faya ta paway bəzay aye.
17 Ane tuk na, kə ɗatay ha a ndo hay
na, neŋgeye andaya ta nəteye. A ɗatay
ha na, ta ŋgwalak ŋgay nakə faya ma
gateye aye. A pakumaw yam ada
kə palakumaw wumənday abəra ma
guvah tə həlay eye. Ka hutum wu
mənday ada a ŋgwasakum ha ɗərev
kurom.» 18 Kwa Pol ta Barnabas tə
tsikatay andza niye bəbay na, ta təma
bay. A satayməkəɗe tay slaniyehuya.

19 A həlay niye na, Yahuda hay ti
yaw abəra ma Aŋtiyos i Pizidi, siye
hay ti yawma Ikoniyom, tə ndislew a
gəma i Listəre. Tsa na, tə patay me a
ndo hay. Tə kal na Pol tə kwar hərwi
məɗəke na. Tə vaha na dəreŋ abəra
mə walaŋ gay. Tə dzala na, tə gwaɗ
ma giye kə mət. 20 Ane tuk na, ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu tə haya
faya gər, tə lawara na a wuzlah. Pol a
lətse, a mbəɗa gər a walaŋ gay. Tədœ
eye na, a həl bo, ti ye ta Barnabas a
gəma i Derbe.

Pol ta Barnabas təma aAŋtiyos
21 Pol ta Barnabas tə ndisl naha

a ɗəma na, tə ɗa ha Labara Ŋgwalak
eye mə walaŋ i gəma i Derbe. Ndo
hay haladzay tə pa mədzal gər ka
Yesu. Ma dəba eye na, ta mbəɗa gər a
Listəre, ti ye abəra ma Listəre, ti ye a
Ikoniyom. Ti ye abəra ma Ikoniyom,
ti ye a Aŋtiyos i Pizidi. 22A gəma nakə
ta ndisl a ɗəma aye na, tə vəlawatay
gədaŋ a ɗərev a ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu ka mədzele ha huya ka
Yesu. Tə gwaɗawatay: «Ka deyek-
weye a Bəy i Mbəlom na, kutoŋ ka
sakweye ɗəretsətseh haladzay.» 23 Tə
pala ndo hayməwalaŋ tay, ta təra tay
ha madugula hay. Tsa na, tə ndza, tə
ge daliyam, ta ɗuwulayme aMbəlom
hərwi ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tebiye. Tə pa tay ha a həlay i Bəy
Maduweŋ nakə tə dzala ha faya aye.
Tsa na, ti ye wu tay.

* 14:12 Mə kule i Gərek hay na, Zeus neŋgeye bəy i mbəlom tay hay ada Hermes na, ndo i maslaŋ.
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24 Ti ye, tə tas abəra ma gəma i
Pizidi, tə ndisl a gəma i Pamfeli. 25 Ti
ye naha tə ɗa ha bazlam i Mbəlom
ma Perge. Tsa na, ti ye a gəma i
Ataliya. 26 Tə tsal a kwalalaŋ i yam,
ti ye a Aŋtiyos. Aŋtiyos na, gəma nakə
tə pa tay a həlay i Mbəlom mə ɗəma
aye hərwi ada mâ vəlatay ŋgwalak ka
məge məsler ŋgay. Anəke tə ge na,
məsler eye niye tuk.

27 Tə ndisl naha a Aŋtiyos na, tə
hayatay gər a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. Ta təkəratay wu nakə
Mbəlomagehərwi tayaye tebiye, ada
ma kəkay nakə a həndəkatay tsəveɗ a
ndo neheye Yahuda hay bay aye ka
məpemədzal gər ka Yesu aye dərmak.
28Pol ta Barnabas təndzahaladzay ta
ndoməpemədzal gər hay ka Yesuma
Aŋtiyos.

15
Məkəɗe wuway kaməɗəse bo

1 Ma dəba eye na, ndo hay ti yaw
abəra ma Yahuda a Aŋtiyos. Ti yaw
na, ta dazlay a matətikatay a mala-
mar hay. Tə gwaɗatay: «Ka ɗəsum bo
andza i bazlam i Musa mapala eye
nakə a tsik aye bay na, ka slumeye
faya mətəme bay.» 2 Pol ta Barn-
abas, tə gwaɗatay: «Ka tsikum andza
niye na, ka rawum me.» Bazlam
niye a zlatayaw məkəɗe wuway hal-
adzay ta nəteye. Tə ma ha ka bo ba-
zlam mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Anəke
na, slərakwa Pol ta Barnabas ada ta
siye i ndo i Aŋtiyos hay a Zerozelem
hərwi mətsikaw ka wu nakay ta ndo
i maslaŋ hay ada ta madugula hay.»

3 Tsa na, məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu ta dzəna tay
ha hərwi mede tay. Tə həl bo, ti ye.
Tə tas abəra ma gəma i Fenisi, tə tas a
bəra ma Samari. Nəteye faya ta diye
na, ta təkəratay a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu ma kəkay nakə ndo
neheye Yahuda hay bay ta təma ba-
zlam i Bəy Maduweŋ aye. Ndo məpe
mədzal gərhaykaYesu tə tsəne labara
niye na, ɗərev tay a ŋgwasa, a yatay a
gər haladzay.

4Təndisl aZerozelemna, ndoməpe
mədzal gər ka Yesu, ndo i maslaŋ hay
ta madugula hay ta təma tay lele. Tsa
na, ta təkəratay wu nakə Mbəlom a
ge ta nəteye aye. 5 Ane tuk na, siye i
ndo neheye ta təra nəteye ma bəruk
i Farisa hay ta təra ndo məpe mədzal
gər ka Yesu aye na, tə zla bazlam, tə
gwaɗ: «KutoŋndoneheyeYahudahay
bay aye, ta təra ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu aye na, tâ ɗəs bo ada tâ
rəhay ha gər a bazlam iMusamapala
eye.»

6 Ndo i maslaŋ hay ta madugula
hay tə haya gər hərwi mazəbe ka ba-
zlam eye niye. 7 Tə kəɗ wuway ka
bazlam eye niye haladzay. Piyer a
lətse, a gwaɗatay: «Malamar ga hay, ka
sərum ha Mbəlom a zla ga na, hərwi
ada nâ ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye
a ndo neheye Yahuda hay bay aye,
hərwi ada tâ tsəne. Ta tsəne na, ta
dzaliye ha ka Yesu bəɗaw? 8Mbəlom
nakə a sər ɗərev i ndo zezeŋ aye kə
ɗatay ha na, ka təma tay ha. Na
gwaɗ kə vəlatay Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye andza nakə a vəlakway ahəl niye
aye bəɗaw? 9Kaŋgəna ha ka bo abəra
nəteye tə nəkway bay. A təra ha ɗərev
tay tsəɗaŋŋa na, hərwi nakə tə dzala
ha aye. 10 Anəke a sakum məgatay
kutoŋ a ndoməpemədzal gər neheye
tə pa mədzal gər ka Yesu marəhay ha
gər a bazlam i Musa mapala eye na,
hərwimey? Kwa bəba təte kway, kwa
bo kway eye ka slakwa fayamarəhay
gər a bazlam i Musa mapala bay tuk
na, kəkay? Kâ dzum ha Mbəlom bay.
11Dzalakwahaɗuhna, BəyMaduweŋ
a təma kway ha na, ta ŋgwalak ŋgay
andza nakə a təma tay nəteye.»

12 Ndo hay tebiye tə ndza ɗikɗik.
Tsa na, Barnabas tə Pol ta təkəratay
masuwayaŋ ta wu neheye Mbəlom a
ge ta nəteye mə walaŋ i ndo neheye
Yahuda hay bay aye.

13 Ta ndəv ha mətsike me na,
Yakuba a zla bazlam, a gwaɗatay:
«Malamar gay hay, tsənumwunakə na
tsikakumeye təday. 14 Piyer ka təkər
ma kəkay nakə Mbəlom a gatay gər
a ndo neheye Yahuda hay bay aye.
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Ahəl nakə bəruk kway a dazlay mba
aye na, ɓa tsɨy a say aMbəlomməpele
siye i ndo hay hərwi ada tâ təra ndo
ŋgay hay. 15 Bazlam i ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom neheye tə tsik aye
na, a ye ka bo təwu nakə a ge bo aye:
16 “Aza kame na, gay i Davit ma

mbəzliye.
Ane tuk na, aza kame, na ta

ɗəzliye na.
Kwa kə nas bəbay na, na lambaɗiye

na.
17Hərwi ada siye i ndo hay tebiye tâ

pəla ga,
ada ndo i gəma hay tebiye
dərmak.

Nakay na, wu nakə Bəy Maduweŋ a
tsik aye.*

18A ɗahawuneheyena, kurre.”»
19 Hərwi niye, Yakuba a gwaɗatay

sa: «Na dzala na, kâ kwasakwatay
gər a ndo neheye Yahuda hay
bay aye ta təma Mbəlom aye bay.
20Watsakwataynahahərwiməgweɗe
tay na, kâ həpəɗum slo nakə ndo
hay tə kəɗay a kule aye bay. Hərwi
slo niye na, tsəɗaŋŋa bay. Tâ ge
mezeleme bay. Wu nakə ta mburoɗ
mamburoɗe aye na, tâ həpəɗ slo
eye bay, kâ ndayum bambaz bay.†
21 Hərwi bazlam i Musa mapala eye
na, zla anəke bay, ndo hay faya ta
ɗiye ha mə walaŋ i gay ada mə gay
i maɗuwule me i Yahuda hay pat i
mazəzukw bo pat pat.»

Ɗerewel i məvəle gədaŋ
22 Ndo i maslaŋ hay ta madugula

hay ta məhay gər i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tə ma ha ka bo ba-
zlam, tə gwaɗ: «Palakwa ndo hay mə
walaŋ tay ada kâ slərakwa tay ha a
Aŋtiyos tə Pol ada ta Barnabas.» Tsa
na, tə zla Yuda nakə tə zalay Barsabas
aye ada ta Silas. Ndo neheye sulo
aye nəteye bagwar eye hayməwalaŋ
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu.
23Təwatsa ɗerewel, tə vəlatay a həlay.
Tə watsa ɗerewel eye niye na, tə
gwaɗ:

«Nəmay ndo i maslaŋ hay ta
madugula hay, nəmay na, malamar
kurom hay. Nəmaa tsikakum naha
me a nəkurom ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu, ma slala mekeleŋ eye
hay ma Aŋtiyos ada ma gəma i Siri ta
Silisi.

24 «Nəmaa tsəne ndo siye hay
mə walaŋ may ta ye naha ka təv
kurom, ta kwasakum ha mədzal gər
tə bazlam hay ada bazlam tay niye
na, a gakum hiyem hiyem. Kwa
tsekweŋ nəmaa vəlatay naha tsəveɗ
bay. 25 Hərwi niye, nəmaa dzapa ha
mədzal gər may ka təv manəte eye,
nəmaa pala ndo hay ada məsləre tay
naha. Ta lakiye naha dzam kurom
hay, Pol ta Barnabas. 26 Nəteye neh-
eye ta səkəm ha məsəfəre tay hərwi
məsler i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste
aye. 27 Nəmaa sləriye naha Yuda ta
Silas, bo tay eye ta tsikakumeye wu
nakə nəmaa watsa a ɗerewel nakay
aye.

28«MəsəfəreTsəɗaŋŋa eye tanəmay,
nəmaa ma ha ka bo bazlam na,
nəmaa gwaɗ: Nəmaa piye fakuma
wu mamba eye bay. A samay na,
pumaybəzayawuneheyeɗekɗek tsa.
29 Kâ həpəɗum slo neheye ta təzay
a kule aye bay, kâ ndayum bambaz
bay, kâ həpəɗum slo i wu neheye ta
mburoɗmamburoɗe aye bay, kâ gum
mezeleme bay‡. Ka gum wu neheye
bay na, niye na, ka gum lele.
«Nəmay malamar kurom hay,

nəmaa tsikakum nahame.»
30 Tə vəlatay ɗerewel niye a ndo

neheye tə slər tay ha aye. Ti ye, tə
ndisl a Aŋtiyos na, tə hayatay gər a
ndo məpe mədzal gər hay. Tsa na,
tə vəlatay ɗerewel niye. 31 Tə dzaŋga
na ɗerewel niye na, a vəlatay gədaŋ
haladzay, ɗərev tay a ŋgwasa. 32 Yuda
ta Silas, nəteye neheye ndo məɗe ha
bazlam iMbəlom hay aye, tə pa bo ka
mətsike bazlam i məvəlatay gədaŋ a
malamar hay məndze haladzay. Tə
vəlatay gədaŋ məndze huya ka məpe
mədzal gər ka Yesu.

* 15:17 Amos 9.11-12. † 15:20 Zəba ma Levitik 18.6-18 ada 17.10-16. ‡ 15:29 Zəba məMəsler
hay 15.20 ada zəba wu nakə təwatsa ka gər i bazlam eye nakay aye.
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33Tə ndzama Aŋtiyosməndze tsak-
way na, tə ləva bomedewu tay,mala-
mar hay tə tsikatay me, tə gwaɗatay:
«Dum tə zay hərwi ada tâ maw ka təv
i ndo neheye tə slər tay naha aye.»
[ 34 Ane tuk na Silas na, a gwaɗ ma
ndziye mə ɗəma.]

35 Pol ta Barnabas tə ndza ma
Aŋtiyos. Nəteye ta siye i ndo hay ha-
ladzay ta tətikawatay a ndo hay ada
tə ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye i Bəy
Maduweŋ a ndo hay.

Pol ta Barnabas ta ŋgəna gər
36 Ma dəba eye na, Pol a gwaɗay

a Barnabas: «Anəke na, mbəɗama
gər ta zəbamatay ɗəre a malamar
hay ma gəma neheye ka ɗama ha
bazlam i Bəy Maduweŋ mə ɗəma
aye hərwi məsəre nəteye andaya zay
bəbay ɗaw?» 37 Barnabas a gwaɗay
faya ayaw a Pol, ada a say məzle
Yuhana-Markus ka həlay.

38Ane tuk na, a say a Pol Barnabas
mâ zla Yuhana-Markus bay, hərwi kə
gər tay ha ahəl niye ma Pamfeli. Mə
mahəhele tayneheye faya tahəhaliye
na, kə geməsler ta nəteye sa bay. 39Tə
kəɗ wuway haladzay. Tsa na, Pol ta
Barnabas taŋgənagər. Barnabasazla
Markus, tə həl bo ti ye a Sipəre. 40Pol
na, neŋgeye a zla Silas. Ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu ta ɗuwulay
me a Mbəlom hərwi ada Mbəlom mâ
gatay ŋgwalak huya. Tsa na, Pol ta
Silas tə həl bo, ti ye. 41 Ti ye, tə tas ta
Siri ada ta Silisi. Tə vəlatay gədaŋ a
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu.

16
Timote a laka ha Pol ta Silas

1 Pol ta Silas tə ndisl a Derbe ada
a Listəre. Mə ɗəma na, ndoweye an-
dayakəpamədzal gərkaYesu,məzele
ŋgay Timote. May ŋgay na, dem i
Yahuda hay, ka təra ndoməpay bəzay
a Kəriste. Ane tuk na, zal ŋgay, bəba
i Timote na, Gərek hay. 2 Timote na,
malamar neheye ma Listəre aye ada
ma Ikoniyom aye na, tə tsikawa faya
wu lele eye haladzay. 3 A say a Pol
məzle na ta diye ka bo dziye. A zla
na, a ɗəsnahərwiYahudaneheyehay

ma gəma niye hay aye. Ndo haladzay
tə sər ha bəba i Timote na, Gərek
hay. 4 Ahəl nakə ta diye na, ti ye ka
gəma ka gəma. Tə ɗatay ha bazlam
neheye ndo i maslaŋ i Yesu hay ta
madugula hay ma Zerozelem tə tsik
aye. Ta tsətsah fataya, tə gwaɗatay:
«Rəhumay ha gər lele.» 5 Ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu ta huta gədaŋ
ada ndo hay ta səkah pat pat tə dzala
ha ka Yesu.

Ndo iMasedowan
6 Ma dəba eye na, a satay mede

mata ɗa ha bazlam i Mbəlom ka dala
i Azi. Ane tuk na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a gwaɗatay: «Kâ yum bay.» Tsa
na, tə tas abəramagəmaiFirigiyaada
Galat. 7 Ahəl nakə tə ndisl a gəma i
Mizi aye na, tə dzala mə gər tay mede
aBitini. Ane tukna,Məsəfəre iYesukə
vəlatay tsəveɗmede a ɗəma bay. 8Tsa
na, tə tas abəra ma Mizi ada ti ye a
wuzlahgəma i Tərowas.

9Ta həvaɗ na, məsine a gay a Pol. A
ŋgatay a ndo i Masedowan, malətsa
eye. Ndo i Masedowan niye a gay
amboh, a gwaɗay: «Tasaw a Mase-
dowan, taməmaybo tey!» 10Madəba
i məsine niye na, kwayaŋŋa nəmaa
pəla tsəveɗ mede a Masedowan.
Hərwi nəmaa sər ta deɗek Mbəlom a
zalamay mata ɗa ha Labara Ŋgwalak
eye a ndo i gəma niye hay.

Lidiya a pa mədzal gər ka Bəy
Maduweŋ

11 Tsa na, nəmaa həl bo abəra
ma Tərowas, nəmaa ye kwayaŋŋa a
Samotəras ta wuzlah i yam. Tədœ
eye na, nəmaa həndzəɗ a Neyapoli.
12 Abəra mə ɗəma na, nəmaa həl bo
nəmaa ye a gəma i Filip, wuzlahgəma
nakə a ze siye hay ka dala i Mase-
dowan aye. Maa ndzawa ma gəma
eye niye na, Roma hay. Nəmaa ndza
məhəne haladzayməwalaŋ gay niye.
13 Pat i mazəzukw bo na, nəmaa yaw
abəra mə walaŋ gay, nəmaa ye ka
me i magayam. Nəmaa dzala na,
nəmaa hutiye təv maɗuwulay me a
Mbəlom i Yahuda hay. Ŋgwas wuray
hay andaya mahaya gər eye ka təv
niye. Nəmaa ndisl naha a ɗəma na,
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nəmaandzakadalahərwimətsikatay
me.

14 Mə walaŋ i ŋgwas niye hay na,
ŋgwas eye andaya tə zalay Lidiya.
A yaw abəra ma gəma i Tiyatir.
A səkəmawa petekeɗ lele eye hay,
ndozza mə luma. Neŋgeye na, a
ɗəslaway ha gər a Mbəlom. Bəy
Maduweŋ a həndəkay ha ɗərev hərwi
ada mâ pay zləm a bazlam i Pol. Tsa
na, a dzala ha. 15 Pol a dzəhuɓ ha
a yam ta ndo neheye mə gay ŋgay
aye tebiye. Lidiya a gwaɗatay: «Taɗə
ka dzalum, nəmaa dzala ha ka Bəy
Maduweŋ ta deɗek na, dumara ta
ndzum mə gay ga.» A gatay kutoŋ,
ta təmaməndzemə gay ŋgay.

Tə gəs Pol ta Silas a daŋgay
16 Pat wuray nəmay faya nəmaa

diye a təv i maɗuwule me na, dem
wuray a yaw mata dzəgər ta nəmay.
Məsəfəre nakə lele bay eye mə bo
ŋgay, a tsikawa wu nakə ma deyew-
eye kame aye. Ndo neheye a gawatay
məsler aye na, tə hutawa suloy hal-
adzay təwu ŋgay nakə a tsikawa aye.

17A dazlayməpamay bəzay a Pol ta
nəmay. A gwaɗawa: «Ndo neheye na,
ndo i məsler i Mbəlom nakə bagwar
eye mə gər eye. Nəteye na, faya ta
ɗakumeyeha tsəveɗnakəMbəlomma
təmiye kurom ha aye.» 18 A pamay
bəzayma giyeməhəne haladzay.
Ka mandəve eye na, a ndalay a

Pol. A mbəɗa bo ta təv i dem niye, a
ŋgərəz ka məsəfəre niye lele bay eye,
a gwaɗay: «Ta məzele i Yesu Kəriste,
dara abəra mə bo i dem nakay bəse.»
Kwayaŋŋaməsəfəre niye a yaw abəra
mə bo i dem niye.

19Ndo i gay ŋgay niye hay tə ŋgatay,
məsəfəre niye tə hutawa ha suloy an-
daya sa bay na, tə gəs tay ha Pol ta
Silas, ti ye tay ha kame i bəy i dala
hay. 20 Ti ye tay ha kame i sariya.
Ti ye naha, tə gwaɗatay: «Ndo ne-
heye na, nəteye faya ta zlamayaw-
eye mawesewes a gəma. Nəteye na,
Yahuda hay, 21 ada nəteye faya ta
tətikiye kule tay nakə nəkway Roma
hay tə vəlakway faya tsəveɗ məpay
bəzay bay aye.»

22 Ndo hay tebiye ta mbəɗa fataya
me tə bazlam. Bagwar tay hay ta
buwa petekeɗ abəra ka Pol ta Silas,
tə gwaɗatay: «Ndaɓum tay ha ta man-
dalaɓa.» 23Təndaɓa tayha leɗeɗe. Ma
dəbaeyena, tə gəs tayha, ti ye tayhaa
daŋgay. Tə gwaɗay a ndomatsəpe gay
i daŋgay: «Tsəpa tay ha lele.» 24 Ndo
matsəpe gay i daŋgay a tsəne andza
niye na, kwayaŋŋa a ye a pa tay ha a
huɗ i gay i daŋgay. A tələkatay ha sik
tay hay a səselek hay.

25Magərhəvaɗ a ge na, Pol ta Silas
tə ɗuwulawa me ada tə gawa dəmes
hərwi mazambaɗay a Mbəlom. Siye
i ndo neheye ma daŋgay aye nəteye
faya ta piye fataya zləm. 26Ahəl nakə
nəteye faya ta giye dəmes aye na,
kwayaŋŋa dala a ɓəl. A ɓəl ha gay i
daŋgayniyehuskamədokeye. Məgeɗ
i gay i daŋgay ta həndək tebiye ada
tsalalaw i ndo neheyema daŋgay aye
ta ŋgəzlah abəramə sik tebiye.

27Tsa na, ndomatsəpe gay i daŋgay
niye a pəɗeke abəra ka məndzehəre.
A ŋgatay a məgeɗ i gay i daŋgay
hay mahəndəka eye hay tebiye na, a
zla maslalam ŋgay a say məkəɗe bo
ŋgay abəra mə ɗəma, hərwi a dzala
a gwaɗ ma giye na, ndo neheye mə
gay i daŋgay aye ta hway. 28 Pol a
ŋgatay na, a wuda ta gədaŋ ŋgay pe-
teh, a gwaɗay: «Kâ kəɗ bo yak bay.
Nəmay andaya tebiye kanaŋ, ndəray
ka hway bay.»

29 A tsəne bazlam i Pol niye na, a
tsətsah ako. Tsana, a yeha ahuɗ i gay
i daŋgay təmadzədzere eye haladzay,
zluwer a gay. A ye naha, a kal ha bo
kame i Pol ta Silas. 30Tsana, a həlatay
ahaya abəramə gay i daŋgay, a tsətsah
fataya, a gwaɗatay: «A nəkurom, na
ta təmiye na, na giye kəkay?»

31Tambəɗay faya, təgwaɗay: «Dzala
ha ka Bəy Maduweŋ Yesu ada ka
təmiye ta ndo i gay yak hay tebiye.»
32 Tə tsikay bazlam i Bəy Maduweŋ
ada a ndo neheye mə gay ŋgay aye
tebiye. 33 Tsa na, ndo matsəpe gay i
daŋgay niye a həl Pol ta Silas ta həvaɗ
eye niye, a ye a baratay na mbəlak
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i məndeɓe tay nakə tə ndaɓa tay ha
aye. Pol ta Silas ta dzəhuɓhandoniye
a yam ta ndo i gay ŋgay hay tebiye.
34Ma dəba eye a həl Pol ta Silas a gay
ŋgay. A vəlatay wu mənday, tə nda.
Ndo niye ta ndo i gay ŋgay hay tebiye,
ɗərev tay a rah ta məŋgwese hərwi
nakə tə dzala ha kaMbəlom aye.

35Ɗəre a tsaɗa na, bagwar i Roma
hay tə slər ndo hay ka təv i ndo
matsəpe gay i daŋgay, ta gwaɗay na,
mâ gər tay ha Pol ta Silas abəra ma
daŋgay. 36 Ndo matsəpe gay i daŋgay
niye, a ye a tsikay a Pol, a gwaɗay:
«Bagwar i Romahay ta slərawndohay,
təgweɗeŋna, nâgərkuromha. Anəke
na, ka slumeye madayaw abəra ada
dum kurom tə zay.»

37 Ane tuk na, Pol a gwaɗatay a
ndo neheye tə slər tay naha aye: «Ta
ndaɓa may kame i ndo hay tebiye,
ta gamay sariya bay. Ada nəmay na,
Roma hay dərmak tuk na, ta gəriye
may ta məkal na, kəkay? Andza niye
na, nəmaa wuɗa bay. Bo tay eye tâ
yaw tâ gər may ha.»

38Ndo neheye tə slər tay naha aye,
ta mbəɗa gər ka təv i bagwar i Roma
hay. Ti ye, ta təkəratay wu nakə Pol a
tsik aye. Tə tsəne Pol ta Silas nəteye
Roma hay na, ta dzədzar haladzay.
39 Tsa na, ti ye tə gatay amboh. Tə
həlatay ahaya abəra mə gay i daŋgay,
tə gwaɗatay: «Amboh, dum kurom
abəra ma walaŋ i gay.» 40 Pol ta Silas
ti yaw abərama daŋgay na, ti ye a gay
i Lidiya. Ti ye naha, tə ndzatay a gər
amalamar hay. Tə vəlatay gədaŋ. Tsa
na, ti ye wu tay.

17
Pol ta Silasma Tesalonik

1 Ma dəba eye na, Pol ta Silas ti
ye ta gəma i Amfipolis ada ta gəma i
Apoloni. Tə ndisl a gəma i Tesalonik.
Mə ɗəma na, gay i maɗuwule me i
Yahuda hay andaya. 2 Pol a ye a
ɗəma andza nakə a gawa aye. Pol a
yawa, ambahakabopat imazəzukw
bo sik mahkar. Tə kəɗawa wuway
ka Ɗerewel i Mbəlom ta ndo neheye

mə ɗəma aye. 3 A ɗawa tay ha, a
gwaɗawatay: «Kəriste na, kutoŋ ma
siye ɗəretsətseh, ta kəɗiye na. Ma
lətseweye abəra ma mədahaŋ. Yesu
nakə neŋ faya na ɗakumeye ha anəke
aye na, Kəriste.» 4 Tə tsəne bazlam
niye na, siye mə walaŋ i Yahuda hay
ta təmabazlam i Pol ta Silas. Tə patay
bəzay. Siye i Gərek hay haladzay
neheye tə ɗəslaway ha gər a Mbəlom
aye ta ŋgwas neheye tə ɗa a zləm aye,
nəteye haladzay ta təma bazlam niye
dərmak.

5Ane tuk na, siye i Yahuda neheye
ta təma təbey aye na, tə ge sələk ka Pol
ta Silas. Ti ye ta pəlaw ndo neheye tə
sərwuray bay nəteye faya ta həhaliye
ka tsəveɗ kəriye, tə hayatay gər. Tə
ma ha ka bo bazlam ka gər i Pol ta
Silas. Ta ŋgəna ha bazlam niye a wu-
zlahgəmatebiye. Tsana, ndohay ti ye
tə lawara na gay i Zason. Ta pəla Pol
ta Silas hərwiməhəla tay ahaya kame
i ndo hay. 6Ta pəla tay na, ta huta tay
ha bay. Tsa na, tə gəsatay ahaya Za-
son ta malamar neheye tə pa mədzal
gər ka Yesu aye. Tə həlatay ahaya
kame i ndo i sariya hay. Tə ndislew
ka təv tay na, ta wuda, tə gwaɗ: «Ndo
neheye na, nəteye faya ta kwasatay
gər a ndo hay tebiye ka məndzibəra,
ada anəke na, ta ndislew kanaŋ na,
kəkay! 7 Zason a təma tay ha ada
ndo neheye tebiye faya ta tsikiye na,
wu nakə wal tə bazlam i bəy i Roma
aye a gay ŋgay. Nəteye tə gwaɗ: Bəy
bagwar eye andaya mekeleŋ eye, tə
zalay Yesu.» 8 Siye i ndo hay ta ndo
məge sariya hay tə tsəne bazlam niye
hay na, a ndalatay haladzay. 9 Zason
tə siye i ndo hay tə hamatay a ndo i
sariya hay təday ada tə gər tay ha.

Pol ta Silasma Bere
10 Həvaɗ a ge na, malamar neh-

eye tə pa mədzal gər ka Yesu aye,
tə laka tay ha Pol ta Silas a gəma i
Bere. Tə ndisl a ɗəma na, ti ye a
gay i maɗuwule me i Yahuda hay.
11 Ndo i gəma i Bere hay na, nəteye
ŋgwalak i ndo hay abəra ka Yahuda
neheye ma gəma i Tesalonik aye. Ta
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təma bazlam i Mbəlom tə ɗərev tay
peteh. Tə dzaŋgawaƊerewel i Mbəlom
pat pat hərwi məsəre ha wu nakə Pol
a tsik aye na, deɗek ɗaw? 12Ndo hay
haladzay mə walaŋ tay tə dzala ha
ka Yesu ada mə walaŋ i Gərek hay
ta ŋgwas neheye məzele tay a ɗa a
zləmhaladzay aye nəteye haladzay tə
dzala ha ka Yesu dərmak.

13 Ane tuk na, Yahuda neheye ma
Tesalonik aye tə tsəne Pol faya ma
ɗiye ha bazlam i Mbəlom ma Bere
na, tə həl bo, ti ye mata kwasatay gər
a ndo hay ka Pol. 14 Malamar neh-
eye nəteye mapa mədzal gər eye ka
Yesu aye ta zəba faya andza niye na,
kwayaŋŋa, ti ye ha Pol ta diye i dəlov.
Silas ta Timote na, tə ndza ma Bere.
15 Ndo neheye tə laka ha Pol aye, tə
tsal a kwalalaŋ i yam. Ti ye a gəma
i Aten. Tsa na, Pol a gwaɗatay: «Ka
mbəɗum gər a Bere na, gwaɗumatay
a Silas ta Timote na, tâ yaw, tâ ndza
ga ahaya a kanaŋ bəse.» Tsa na, ndo
neheye ta mbəɗa gər a Bere.

Pol ta SilasmaAten
16 Ahəl nakə Pol faya ma həbiye

Silas ta Timote aye na, a zəba ka
gəma i Aten na, a ndalay haladzay
hərwi maraha eye tə kule hay. 17 Tə
kəɗawa wuway mə gay i maɗuwule
me ta Yahuda hay ada ta ndo neheye
Yahuda hay bay, nəteye tə ɗəslaway
ha gər a Mbəlom aye. Ada ka təv
məhay gər nakə tə hayawa gər a ɗəma
aye na, tə kəɗawa wuway pat pat ta
ndoneheye tadiye ta təveyeniyeaye.

18 Ndoweye hay andaya tə pawa
bəzay a matətike i Epikuriyeŋ hay ta
Sətosiyeŋ hay. Pat wuray tə tsik me
tə Pol. Siye hay mə walaŋ tay, tə
gwaɗ: «Ndo nakay faya ma bəbəliye
wu andza nakay na, mbəɗaw bo na,
kəkay?» Siye hay tə tsəne Pol fayama
ɗiye ha labara i Yesu ada mədahaŋ
hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ
na, tə gwaɗ: «Ma giye faya ma ɗiye
ha na, mbəlom i bərakəzaŋ hay kəla
ɗaw?» 19 Ma dəba eye na, ti ye ha
kame i madugula hay ka təv nakə tə
zalay Ayəropaz aye. Ti ye naha na,
ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ɗamay ha

matətike nakayweɗeyenəkar faya ka
tsikiye tey. 20 Nəkar faya ka tsikam-
eyewu neheye ɗaɗa nəmaa tsəne bay
aye. A say məgweɗe kəkay na, a
samay nəmaâ sər tey.» 21Ndo i Aten
hay ta madurloŋ hay tə dzawa ha
həlay i məndze tay tebiye ka məpay
zləm a wu neheye weɗeye tsa ada ka
matəkəre wuweɗeye hay.

22 Pol a lətse kame i ndo niye hay,
a gwaɗatay: «Nəkurom Aten hay,
na zəba faya nəkurom na, a sakum
məpay bəzay a mbəlom hay wal wal
haladzay. 23Hərwi na həhal ma wu-
zlahgəma kurom na, na ŋgatay a təv
neheye ka tawalawum kule kurom
hay mə ɗəma aye. Na ŋgatay a təv
eye andaya nəte tə watsa faya: “Təv
nakay na, hərwi mbəlom nakə ndo
hay tə sər bay aye.” Ayaw! Mbəlom
nakə nəkurom faya ka ɗəslumay ha
gər ka sərum bay aye na, neŋ na yaw
anaŋmata ɗakum ha.

24«Maageməndzibəra təwuneheye
mə ɗəma aye na, neŋgeye. Neŋgeye
bəy i magərmbəlom ta dala. Neŋgeye
na, ma ndziye mə gay neheye ndo
hay ta ɗəzl aye bay. 25 Ada neŋgeye
na, a say ndo zezeŋ mâ rəzlay a gər
məvəlay wuray bay. Hərwi maa vəl
sifa, məsəfəre ada tə siye i wu hay
tebiye a ndo hay na, neŋgeye.

26 «Ta ndo nəte na, a ge slala
hay tebiye hərwi ada tâ ndza ka
məndzibəra tebiye. Ahəl nakə kə ge
məndzibəra zuk bay aye na, ɓa kə
pa na kokway i həlay i təv məndze
tay, kə pa na kokway i gəma neheye
ta ndziye mə ɗəma aye. 27 A ge
andza niye na, hərwi ada ndo hay tâ
pəla na. A say tâ bəzay naha həlay
ada ta hutiye na. Ta deɗek Mbəlom
na, neŋgeye dəreŋ ta nəkway bay.
28Andza ndoweye andaya a gwaɗ:
“Maa vəlakway sifa na, neŋgeye.

Nəkway kanaŋ, wu nakə faya ka
gakweye na, hərwi ŋgay.”

«Siye i ndo məvəɗe bazlam kurom
hay ɓa ta tsik:
“Ayaw, nəmaywawa ŋgay hay.”
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29 «Taɗə nəkway tebiye wawa i
Mbəlom hay na, kâ dzalakwa mə gər
kway, Mbəlom na, a ndzəkit bo i kule
i gura, i ɓəre kəgəbay i kwar bay. Wu
neheye ndo zezeŋ a lambaɗ tə met-
sehe ŋgay hərwi matəre ha kule hay.
Ane tuk na, wu neheye na, Mbəlom
bay. 30Mbəlom na, kə pa mezeleme
niye hay ahəl niye kaməda bay hərwi
ahəl niye ndo hay tə sər wuray bay.
Ane tuk na, anəke na, neŋgeye faya
ma zalateye kwa məŋgay tâ yaw, tâ
mbəɗa ha mede tay. 31ƁaMbəlom ka
mbərəm məpe pat i sariya nakə ma
giye. Sariya nakə ma giye na, sariya
i deɗek. Ndo nakəma gateye sariya a
ndo hay aye na, Yesu. A ɗa ha na, ahəl
nakəa lətse ahayaabəramamədahaŋ
aye.»

32 Tə tsəne bazlam i Pol nakə a
tsik mamələtsew abəra mamədahaŋ
aye na, siye hay tə ŋgwasa faya ada
siye hay tə gwaɗay: «A samay na, ka
tsikameyewunakaynəmaapiye faya
zləm pat mekeleŋ eye sa.» 33 Tsa na,
Pol a yaw abəra mə walaŋ tay, a ye
ŋgway. 34 Siye i ndo mekeleŋ eye hay
ta dzala ha ka bazlam i Pol, tə pay
bəzay. Mə walaŋ tay niye na, Dənis
ndo məgawa sariya ka təv i məge
sariya tay nakə tə zalayAyəropaz aye,
ŋgwas eye andaya tə zalay Damaris
ada siye i ndomekeleŋ eye hay sa.

18
Polma gəma i Koriŋte

1Ma dəba eye na, Pol a lətse abəra
ma gəma i Aten, a ye a gəma i Ko-
riŋte. 2A ye naha a ɗəma na, a ndzay
a gər a Yahuda wuray məzele ŋgay
Akelas. Neŋgeye tə wa na ka dala i
Poŋtus. A yaw abəra ma gəma i Itali
ta ŋgwas ŋgay Pərisil hərwi Kəlod bəy
i Roma a gwaɗ: «Yahuda hay tebiye
tâ lətse, tâ ye abəra ka dala i Roma.»
Pol a ye ka təv tay mata tsikatay me.
3 Pol na, a ŋgarawa petekeɗ i məge ha
madzawadzawa. Məsler i Akelas ta
ŋgwas ŋgay na, məŋgere petekeɗ eye
niye dərmak. Hərwi niye Pol a ndza
mə gay tay, tə ge məsler dziye. 4 Pat
i mazəzukw bo na, Pol a yawa a gay

i maɗuwule me i Yahuda hay. A
tsikawatayaYahudahaykwaaGərek
hay dərmak tâ dzala ha ka Yesu.

5Ane tuk na, ahəl nakə Silas ta Tim-
ote ti yawabəra ka dala iMasedowan
aye na, Pol kə ge məsler i wuray sa
bay. A ɗawa ha bazlam i Mbəlom
ɗekɗek tsa. A ɗawatay ha a Yahuda
hay Yesu na, Kəriste. 6 Ane tuk na,
Yahuda hay ta təma bazlam ŋgay bay.
Tə tsaɗay pəleslesle. Tsa na, Pol a yaw
abəra mə walaŋ tay. A bəzlum ha
burhway i gəma tay abəra ka petekeɗ
ŋgay, a gwaɗatay: «Taɗə ka dzum na,
mənese ga sa bay. Mənese eye ka
gər kurom. Anəke kwayaŋŋa na diye
na ta ɗatay ha bazlam i Yesu a ndo
neheye Yahuda hay bay aye.»

7A lətse, a ye abəra ma təv niye. A
ye a gay i ndo wuray tə zalay Titus
Zustus. Neŋgeye na, a ɗəslaway ha
gər a Mbəlom ada gay ŋgay na, ka
tsakay i gay i maɗuwule me i Yahuda
hay. 8 Kərispus na, neŋgeye bəy i gay
i maɗuwule me niye. A dzala ha ka
Bəy Maduweŋ ta ndo i gay ŋgay hay
tebiye. Koriŋte hay haladzay, neheye
tə pawa zləm ka bazlam i Pol aye
tə dzala ha ka Yesu dərmak. Pol a
dzəhuɓ tay ha a yam.

9 Pat wuray ta həvaɗ na, Bəy
Maduweŋ a tsikay me a Pol ma
məsine, a gwaɗay: «Pol kâ dzədzar
bay, ɗa ha bazlam ga huya, kâ ndza
tete bay. 10 Neŋ andaya tə nəkar,
ndəray ma sliye faya məgaka wuray
kwa tsekweŋ bay, hərwi ma gəma
nakay na, ndo ga hay haladzay mə
ɗəma.» 11 Tsa na, Pol a ndza ma
Koriŋte məve nəte ta məzaw. A
tətikawatay bazlam i Mbəlom a ndo
hay tebiye.

12 A həlay wuray Gayoŋ neŋgeye a
ləva dala i Akay eye na, Yahuda hay
tə haya gər ka Pol. Tə gəs na ti ye
ha kame i Sariya. 13 Tə gwaɗay a bəy
niye: «Ndo nakay na, faya ma tsəviye
tay ha ndo hay a pesl tə matətikatay
məɗəslay ha gər a Mbəlom ta tsəveɗ
weɗeye wal. Wu nakə fayama tsikat-
eye na, a ye ka bo tə bazlam mapala
eye bay.»
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14 A say haɓe a Pol mətsike me,
Gayoŋ a mbəɗatay naha faya a
Yahuda hay, a gwaɗatay: «Taɗə ndo
nakay kə tsik wuray ka bəy i dala
kəgəbaya gemənesenakəka zal naha
aye na, nəkuromYahuda hay na sliye
fayaməzle həlay eyemətsənakumna.
15Ane tukna, kakəɗumwuwayna, ka
wu hay, ka məzele hay kəriye ada ka
bazlam kurom mapala eye hay. Wu
neheye a zəbakum naha ɗəre aye na,
a nəkurom eye kurom bəna, neŋ na
giye sariya i wu neheye andza nakay
aye bay. A seŋ bay, bazlam ga mə
ɗəma bay.» 16 Tsa na, a həhar tay
ahaya abərama təvməge sariya. 17Ti
yaw abəra na, tə gəs Sosten bəy i gay
i maɗuwule me, tə ndaɓa na kame i
sariya. Ane tuk na, a gaymə gər kəset
a Gayoŋ bay.

Pol ama a Aŋtiyos
18 Pol a ndza məhəne haladzay ma

Koriŋte. Ma dəba eye, a lətse abəra
ma Koriŋte, a gər ha malamar hay. A
ye a gəma i Seŋkəre ta Pərisil ada ta
Akelas. Mə ɗəma na, Pol a həz na gər
hərwi ɓa kə gwaɗ kurre: «Na vəl ha
bo ka məge məsler i Mbəlom.» Tsa
na, tə lətse abəra ma Seŋkəre, tə tsal a
kwalalaŋ i yam ti ye ta Akelas ada ta
Pərisil a Aŋtiyos ka dala i Siri.

19 Tə ndisl a Efez na, Pol a gər ha
Pərisil ta Akelas. Neŋgeye a ye a gay
i maɗuwule me mata kəɗe wuway ta
Yahuda hay. 20Mə ɗəma na, Yahuda
hay ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ndza
ka təv may məhəne haladzay.» Pol a
wuɗaməndze bay.

21A lətse, a gər tay ha, a gwaɗatay:
«Taɗəkə say aMbəlomna, namaweye
ka təv kurommba.» A tsal a kwalalaŋ
i yamma Efez a ye a Sezare.

22A lətsewabəramaSezare na, a ye
a Zerozelem təday. A ye a tsikatayaw
me a ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Tsa na, a ye a Aŋtiyos. 23A ndza
mə ɗəma məhəne tsakway. A mbəɗa
gər ta dəba, a ye a tas ta Galat ada
ta Firigiya. A vəlatay gədaŋ a ndo

məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye
mə ɗəma.

ApolosaɗahabazlamiMbəlomma
Efez

24 A həlay niye na, Yahuda wuray
andaya məzele ŋgay Apolos, təwa na
ka dala i Aləgəzandəri. Neŋgeye kə
ndislew a Efez. Ndoweye niye na, a
sər matətike wu a ndo hay lele. A sər
Ɗerewel i Mbəlom lele. 25Neŋgeye ka
tətik bazlam i Yesu. A ɗawatay ha
a ndo hay ada a tətikawatay na, ta
tsətsuɓ tsətsuɓ eye lele. A ɗawa ha na,
wu nakə a tsik ka Yesu ta deɗek aye.
Ane tuk na, a sər na,madzəhuɓe nakə
Yuhana a dzəhuɓawa ha ndo hay a
yam aye tsa. 26 A dazlay a mətsike
me parakka mə gay i maɗuwule me i
Yahuda hay, zluwer a gay bay. Pərisil
tə zalŋgayAkelas tə tsənebazlamŋgay
niye na, tə zla na ka təv tay. Tə ɗay ha
tsəveɗ i Mbəlom peteh.

27 Ma dəba eye na, a say a Apolos
mede a gəma i Akay.* Ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tə vəlay gədaŋ
ada tə watsay ɗerewel a həlay hərwi
ada ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye ma Akay aye tâ təma na
lele. Tə watsa a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye ma Akay aye
hərwi məgwaɗatay naha: «Apolos ki
ye naha na, təmum na lele.» Tsa
na, Apolos a ye a Akay. A ye naha
na, a dzəna tay ha ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu ta ŋgwalak i Mbəlom.
28Hərwi niye, a dzaŋgawatayƊerewel i
Mbəlom a Yahuda hay, a ɗawatay ha
parakka Yesu na, Kəriste. Andza niye
a dərəzlawatay ka bazlam i Yahuda
kame i ndo hay tebiye.

19
Polma Efez

1 Ahəl nakə Apolos ma Koriŋte aye
na, Pol a ye a Efez. A ye tamahəmba i
dala iGalat. A yenahana, andzatay a
gər a ndo neheye tə pa mədzal gər ka
Yesu aye. 2A ye naha a tsətsah fataya,
a gwaɗatay: «Ahəl nakə ka dzalum ha

* 18:27 Məsler hay 18.12.
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ka Yesu aye na, ka hutum Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ɗaw?»
Tambəɗay faya, təgwaɗay: «Nəmaa

tsəne ɗaɗa ndəray kə tsikamay ka
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye bay.»

3 Pol a tsətsah, a gwaɗatay: «Ka
hutum na, madzəhuɓe waray?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:

«Madzəhuɓe nakə Yuhana a ɗatay ha
a ndo hay aye.»

4 Pol a gwaɗatay sa: «Yuhana a
dzəhuɓawa na, ndo neheye a sa-
tay mambəɗe ha mede tay aye. A
gwaɗatay a Israyel hay na: “Dzalum
ha ka ndo nakə ma deyeweye kame
ga aye”, andzaməgweɗe, Yesu.»

5 Tə tsəne bazlam ŋgay na, Pol a
dzəhuɓ tay ha yam ta məzele i Bəy
Maduweŋ Yesu. 6 Pol a pa fataya
həlay. Kwayaŋŋa kwa way a huta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Tsa na, tə
pa bo ka mətsike me tə bazlam i
gəma hay wal wal, tə ɗa ha bazlam
i Mbəlom. 7 Ndoweye neheye na, ta
giye kuro gər eye sulo.

8 Ahəl nakə Pol neŋgeye ma Efez
aye na, a yawa a gay i maɗuwule me
i Yahuda hay. Kiye mahkar na, a
tsikawa me mə ɗəma, zluwer a gay
bay. A tsikawatay a ndo hay ka gər i
Bəy i Mbəlom. A say na, ndo neheye
faya ta pay zləm aye tâ təma bazlam
ŋgay. 9Ane tuk na, siye i Yahuda hay
haladzay ta kula ha ɗərev tay. Ta
təma bazlam i Pol bay. Tə tsik wu
nakə lele bay aye ka tsəveɗ i məpay
bəzay a Bəy Maduweŋ kame i ndo
niye hay tebiye. Tsa na, Pol a gər tay
ha, a həl ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu a lekwal i ndoweye andaya
tə zalay Tiranus. Nəteye niye tebiye,
tə kəɗawa wuway ta ndo hay pat pat.
10 Niye na, kə ndza məve sulo. Ndo
neheye nəteye mandza eye ka dala i
Azi niye, Yahuda hay ada Gərek hay
tə tsəne bazlam i BəyMaduweŋ Yesu.

Wawa i Seva hay
11Mbəlom a gawa masuwayaŋ ne-

heye a gatay hərɓaɓəkka a ndo hay
aye tə həlay i Pol. 12 Tə zlawatay

naha ando i ɗəvats petekeɗneheye ta
lamayabo i Pol aye. Tə lamawatayha
a ndo i ɗəvats hay. Ndo i ɗəvats hay
təmbəlawa ada ndo neheyeməsəfəre
lelebayeyehayməbo tayaye, ti yawa
abəramə bo tay.

13 Siye i Yahuda hay andaya ta
həhalawa ka gəma ka gəma hərwi
mahəhere fakalaw abəra ka ndo hay.
Nəteye dərmak tə dze ha mahəhere
fakalaw tə məzele i Bəy Maduweŋ
Yesu. Tə gwaɗawatay aməsəfəre neh-
eye lele bayaye: «Ndohumawabəramə
bo i ndo nakay tə məzele i Yesu nakə
Pol fayama ɗiyehabazlamŋgayaye.»
14 Tə gawa wu niye na, nəteye tasəla.
Nəteye wawa i bagwar i ndo neheye
tə vəlaway wu aMbəlom aye, tə zalay
Seva.

15 Pat wuray tə tsikay a məsəfəre
nakə lele bay eye andza niye, a
gwaɗatay: «Neŋ na, na sər Yesu, ada
Pol neŋgeyeway na, na sər. Nəkurom
na, məhey tey?» 16 Tsa na, ndo niye
fakalaw mə bo ŋgay aye a mbəzla
fataya dədavdav ta gədaŋ. A ze tay
ha ta gədaŋ, a gatay mbəlak ada a
buwa fataya abəra petekeɗ tay hay.
Ta hway bo kəriye.

17 Yahuda hay ta Gərek neheye ma
gəma i Efez aye tebiye tə tsəne wu
nakə a ge bo aye na, ta dzədzar hal-
adzay. Tə ɗəslay ha gər a məzele i Bəy
Maduweŋ Yesu haladzay. 18Ndo hay
haladzay ta tərandoməpemədzal gər
hay. Ti yawa, tə ɗawa ha mənese
tay neheye tə gawa aye kame i ndo
hay tebiye. 19 Ndo hay haladzay,
nəteye neheye tə gawamaharam aye
tə həlaw ɗerewel i maharam tay, tə
fəka tay ha kame i ndo hay tebiye. Tə
pasla na andza ta səkəm ha na, suloy
eye ma giye kwar i suloy gwezem
kuro kuro zlam. 20 Andza niye ba-
zlamiBəyMaduweŋayekamekame,
a səkah ta gədaŋ.

Magazləgama Efez
21Ma dəba i wu neheye a ge bo aye

na, Pol a dzalamə gər ŋgaymede a Ze-
rozelem. Ma diye ta Masedowan ada

* 19:21 Məsler hay 18.12.
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ta dala i Akay.* A gwaɗ: «Na ye a Ze-
rozelemna, nadiye aRomadərmak.»
22 Tsa na, a slər ndo madzəne ŋgay
hay, Timote ta Erast a Masedowan.
Ane tukna, boŋgayeyeandzakadala
i Azi tsakway sa.

23 A həlay niye na, magazləga
a lətse haladzay ma gəma i Efez
hərwi bazlam i Yesu Bəy Maduweŋ.
24 Ndoweye andaya a lambaɗawa
wu hay ka suloy. Məzele ŋgay
na, Demetəriyos. Wu neheye a
lambaɗawa aye na, wawa i gay hay
tsekweŋ tsekweŋ neheye a ndzəkit
bo gay bagwar eye nakə ndo hay ta
ɗuwulaway me a mbəlom tay nakə
a ndzəkit bo ŋgwas, tə zalay Artemis
aye. Andza niye neŋgeye ta ndo i
məsler ŋgay hay tə hutawa ha suloy
haladzay. 25 A ye, a hayatay gər a
ndo i məsler ŋgay hay ta ndo neheye
tə gawa slala i məsler niye aye, a
gwaɗatay: «Dzam ga hay sərum ha,
ka hutakweye zlele haladzay na,
hərwi məsler nakay. 26 Ane tuk na,
nəkurom faya ka ŋgatumeye ada faya
ka tsənumeye wu nakə faya ma giye
bo aye. Pol faya ma tsikateye a ndo
hay na, kule neheye nəkway faya
ka ŋgarakweye aye nəteye mbəlom
hay bay. Ndo hay haladzay ta təma
bazlam ŋgay. Kanaŋ ma gəma i Efez
ɗekɗek bay, ka dala i Azi tebiye.
27Taɗəkəgeandzaniyena, ndohay ta
tsikiyewunakə lelebayeyekaməsler
kway. Ada ta tsikiye na, ka məsler
kway ɗekɗek bay. Ta tsikiye wu nakə
lele bay aye ka gay i maɗuwule me
i bagwar i mbəlom kway Artemis.
Kwa neŋgeye na, ndo hay ta zəbiye
faya bagwar eye sa bay. Azlakwa
ndo hay tebiye ka dala i Azi ada ka
məndzibəra tə ɗəslay ha gər na, a
neŋgeye ɗuh.»

28 Ndo hay tebiye tə tsəne andza
niye na, a ndalatay haladzay. Ta
wuda, tə gwaɗ: «Bagwar eye na,
Artemis mbəlom i Efez hay.» 29Gəma
a ndza na, huɓuya, huɓuya. Ndo
hay tə gəs Gayus ta Aristark. Nəteye
neheye sulo aye na, Masedowan hay,

tə lakawa ha Pol. Ti ye tay ha a təv i
həbaɗ tay nakə tə gawa mə ɗəma aye.
30 A say a Pol mede a təv i ndo niye
hay. Ane tuk na, ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tə gay me, ta vəlay
tsəveɗmede bay. 31Siye i ndo neheye
nəteyemaməsler bagwar eye ka dala
i Azi ta təra dzam i Pol aye, tə slər ndo
ka təv i Pol, təgwaɗmâyea təv ihəbaɗ
tay niye bay.

32 Nəteye niye hay tebiye mahaya
gər eye na, nəteye mə wadəŋ wadəŋ
hərwi siye hay faya ta wudiye wu
mekeleŋ, siye hay ta wuda hərwi wu
neŋgeɗ. Siye haladzay mə walaŋ tay
niye tə haya gər hərwi mey na, tə
sər bay. 33 Ndo Yahuda wuray an-
daya ka təv eye niye. Məzele ŋgay
Aləgəzandər. Siye i Yahuda hay ti
ye ha Aləgəzandər kame. Ta təkəray
bazlam eye niye. Tsa na, a zla həlay
ka mbəlom, a say mətsike me ada
məɗatay ha. 34 Ane tuk na, ndo niye
hay tazəba fayaneŋgeyendo iYahuda
na, ta wuda tebiye tay eye, tə gwaɗ:
«Bagwar eye na, Artemis i Efez hay.»
Tə ndza faya ka mətsike andza niye
ɓəre sulo.

35 Ka mandəve ŋgay eye na,
ndo mələve gəma niye kə sla faya
məgwaɗatay tâ ndza tete. Ndo niye
hay tebiye tə ndza tete. Tsa na, a
gwaɗatay: «A nəkurom Efez hay,
Efez na, gəma i mbəlom bagwar
eye Artemis, maa sər bay na, way?
Ada kwa way ma ɗəslay ha gər a
mandzəkit bo ŋgay nakə a kalaw
mə mbəlom aye. 36 Kwa way na,
a sər. Nəkurom ndzum ɗikɗik. Kâ
gum wu neheye lele bay aye bay.
37 Ndo neheye ka gəsumatay ahaya
kanaŋ aye na, tə gaw məkal mə gay
i mbəlom kway bay ada ta tsaɗay
a mbəlom kway wal bay tuk na,
kəkay? 38 Taɗə Demetəriyos ta ndo i
məsler ŋgay hay bazlam tay andaya
mətsike ka ndo na, tâ ge ta tsəveɗ
eye. Ndo məge sariya hay andaya,
tâ ye tâ wuda ka təv tay. 39 Taɗə wu
mekeleŋ eye hay andaya a sakum
bəbay na, bagwar neheye anəke
kanaŋ aye tâ ŋgənakum ha bazlam
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eye. 40 Ka gakwa metsehe bay na,
Roma hay ta makway ha mənese,
ta gwaɗakweye “Ka dazlumay na, a
vəram.” Ka hutakweye gər i bazlam
kwa tsekweŋməɗatayhanəmayhaya
gər hərwi wu nakay na, ka slakweye
faya mətsikatay bay.» Tsa na, a
gwaɗatay a ndo hay: «Ŋgənum gər.»
Ndo hay ta ŋgəna gər, ti yewu tay tuk.

20
PolmaMasedowan adamaAkay

1 Haya haya i bazlam niye hay a
ndəvna, Pol ahayatay gər andoməpe
mədzal gər hay ka Yesu. A vəlatay
gədaŋ tə məmatay naha ɗərev. A
gwaɗatay na: «Ndze gwa.» Tsa na, a
ye ŋgway ka dala i Masedowan. 2 A
həhalmagəmaniye, avəlataygədaŋa
ndoməpemədzal gər hay taməmatay
naha ɗərev. Ma dəba eye, a ye a gəma
i Gərek. 3 Mə ɗəma na, a ndza kiye
mahkar. Haɓe a say a Pol mede a
gəma i Siri. Ane tukna, a tsənea satay
a Yahuda hay məkəɗe na. Hərwi niye
a ma ŋgway ta Masedowan. 4Ndo ne-
heye tə laka ha aye na, Sopater wawa
i Pirrus, neŋgeye ndo i gəma i Bere,
Aristark ta Sekondus, nəteye ndo i
gəma i Tesalonik hay, Gayus neŋgeye
a yaw abəra ma Derbe, Timote ada
Tisik ta Tərofime nəteye ka dala i Azi.
5Nəteyeneheyena, tə lahamaykame,
ti ye a Tərowas mata həbe may mə
ɗəma. 6 Ma dəba i magurlom i Pak,
nəmay nəmaa tsal a kwalalaŋ i yam,
nəmaa ye abəra ma Filipi. Nəmaa
ge məhəne zləm ka tsəveɗ na, nəmaa
ndisl a gəma i Tərowas tuk. Nəmaa
ndzamə ɗəma luma nəte.

Awtis a lətsew abəramamədahaŋ
7 Pat i luma i maŋgəzla ta huwa

na, nəmaa haya gər hərwi mənde ɗaf
i matəkəre məməte i Yesu.* Tədœ
eye na, Pol ma gəriye tay ha, ma
diye ŋgway. Hərwi niye, a tsikatay
bazlam i Mbəlom hus a magərhəvaɗ.
8Nəmay mahaya gər eye na, ka gər i
gayneŋgeɗ. Gaynakənəmaymə ɗəma
aye na, lalam hay haladzay mavata

eye. 9Mə gay eye niye na, wawa eye
andayagawla eye,məzeleŋgayAwtis.
Neŋgeye mandza eye ka mavavar
faya ma piye zləm ka bazlam i Pol
niye a tərəts ha bay, faya ma tsikiye
huya aye. Tsa na, məndzehəre a
gəs na, a ɓərəzl a məndzehəre. A
sər ka bo sa bay, səkwat a dəɗaw
abəra mə gay ka gər i gay mamahkar
eye ka dala. Ndo hay tə mbəzlaw tə
lətse ha ka mbəlom na, kə mət tsɨy.
10 Pol a mbəzlaw, a ye ka təv ŋgay.
A guɗuk naha faya, a zla na a həlay,
a gwaɗatay: «Ɗərev mâ ye fakuma
abəra bay, kəmət bay.» 11 Tsa na, Pol
a tsal a gay niye sa. A ye naha a zla
makwala, a ŋgəna ha. Tsa na, tə nda.
A ma ka mətsike me haladzay sa hus
a mekedœ, a ye ŋgway. 12Ndo hay tə
laka ahaya gawla nakəmeeneŋ aye a
mətagay. Ndo hay tebiye ɗərev tay a
ŋgwasa.

13Nəmaaye, nəmaa tsal a kwalalaŋ
i yam hərwi məhəle may a Asos. Pol
neŋgeye, a say mede tə sik. Nəmay,
nəmaa gwaɗ na, nəmaa zliye na ka
me i dəlov mə ɗəma. 14 A ndza-
may naha a gər ma Asos na, a tsal a
kwalalaŋ i yam, nəmaa zla na ka me
i dəlov. Nəmaa ye a gəma i Metilen.
15 Tədœ eye na, nəmaa ndisl a Siyo.
Tədœ taɗay eye na, nəmaa ndisl a
Samos. Tədœ taɗakay eye na, nəmaa
ndisl a gəma i Melet. 16 Niye andza
məgweɗe na, a say a Pol məndze
ma Efez bay hərwi ma ta mətsiye ka
dala i Azi, ma ndisliye a Zerozelem
bəse bay. Taɗə ma giye bo na, a say
məndisle a Zerozelem pat i Peŋtekot.†

Pol a tsikatayme a ndo i Efez hay
17 Ahəl nakə nəmaa ndisl a Melet

aye na, Pol a slər ndo ka madugula
neheye tə ndzatay kame a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu ma Efez
aye ada tâ yaw ka təv ŋgay. Ndo
niye a ye, a zalatayaw. 18 Ndo niye
hay tə həlaw bo, tə ndislew ka təv
ŋgay na, a gwaɗatay: «Kwa i mede
naha ga a gay kurom ka dala i
Azi na, ka sərum ha məndze ga mə

* 20:7 Məsler hay 2.42. † 20:16 Məsler hay 2.1.
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walaŋ kurom. 19 Na gay məsler a
Bəy Maduweŋ tə marəhay ha gər, tə
mədzal gər eye ada na sa ɗəretsətseh
haladzay hərwi Yahuda hay a satay
məkəɗe ga. 20 Ka sərum ha, wu nakə
ma gakumeye ŋgama aye na, na ŋgaha
na bay. Na ɗakum ha tebiye. Na
tətikakumkame i ndohay adamə gay
kurom hay. 21 Na tsikatay a Yahuda
hay ada a ndo neheye Yahuda hay
bay aye, tâ gər ha mezeleme tay, tâ
yaw ka təv i Mbəlom. Tâ yaw, tâ
pa mədzal gər tay ka Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste.

22 «Anəke na, na diye a Zerozelem.
Maa geŋ kutoŋ mede a ɗəma na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada na sər
wu nakə ma ta ndzeŋeye a gər mə
ɗəma aye bay. 23 Wu nakə na sər
aye na, gəma nakə na ye a ɗəma aye
na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma
ɗeŋeye ha. A gweɗeŋ: “Məgəse kar a
daŋgay tə ɗəretsətseh faya ma həbiye
kar.” 24Ane i gana, nandziyemabəra
mba, aʼay ɗuh na mətiye na, wuray
andaya a yeŋ a gər ka zal bay. Wu
nakə a seŋ aye na, na ndəviye ha
məsler i bəy Maduweŋ Yesu nakə a
vəleŋ aye hus ka mandəve ŋgay eye.
Məsler nakə a vəleŋ aye na, məɗe ha
LabaraŊgwalak eye i ŋgama iMbəlom.

25 «Məndze ga nakə na ndza mə
walaŋkuromaye, na tsikawakumna,
labara i Bəy i Mbəlom. Na sər ha
anəke na, ka ta ŋgatumeŋeye ɗaɗa sa
bay. 26Hərwi niye, na tiyembal abəra
kagərkurom. Taɗəndəraynətekədze
abəra mə walaŋ kurom na, mənese
ga sa bay. 27 Hərwi na ɗakum ha
wu nakə a say a Mbəlom məge aye
tebiye. Naŋgaha fakumaabərawuray
kwa tsekweŋ bay tebiye. 28 Tsəpum
gər kurom, ada wene wene eye na,
tsəpum ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a gwaɗakum tsəpum aye. Gumatay
gər a ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Wawa i Mbəlom, bo ŋgay eye a
mət na, hərwi ada tâ təra ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu. 29 Hərwi,
na sər ha, na ye gwa na, ndo hay ta

deyeweye a walaŋ kurom. Nəteye ta
ndzəkit bo na, andza kəra i pesl hay,
ta gəriye ha ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu bay. 30 Ada kwa mə walaŋ
kurom ndo hay ta dazleye a maraw
me hərwi masəpete tay ha ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu ka məpatay
bəzay. 31Gummetsehe lele, sərumha
na, məve mahkar, ta həvaɗ ta həpat
neŋ faya na ɗay ha metsehe kwa a
way nəte ta nəte ta mətuwe eye.

32 «Anəke na, na gəriye ha a həlay
i Mbəlom. Neŋgeye ma gakumeye
ŋgwalak andza nakə a tsik aye.
Neŋgeye na, ma səkahakumeye ha
mədzele ka Yesu kame kame ta
gədaŋ ŋgay ada ma vəlakumeye wu
neheye a ləva ha bo ma ta vəlateye
a ndo neheye ta təra i ŋgay hay aye.
33Neŋ na, ɗaɗa na tsətsah suloy, gura
kəgəbay petekeɗ ka ndəray bay. 34Bo
kurom eye ka sərum ha, na geməsler
na, tə həlay ga eye hərwi məhute wu
mənday may a neŋ ta ndo neheye tə
lakawa ga ha aye. 35Na ɗakumha na,
ada kâ gum məsler nakə ma dzəniye
ndo i mətawak hay aye. Bazlam i
Bəy Maduweŋ kway Yesu nakə a tsik
aye na, mâ makumaw a gər. A gwaɗ:
“Ka vəlay wu a ndo na, ka hutiye
məŋgwese a ze ndo nakə a təma aye.”»

36 Pol a ndəv ha bazlam niye na, a
dəkw gurmets, a ɗuwulay naha me a
Mbəlom ta nəteye tebiye. 37 Ta ndəv
ha maɗuwule me na, nəteye tebiye
tə pa bo ka mətuwe haladzay. Ti
ye naha, tə gəs na ka bo təmbolok
təmbolok, tə tsikayme tamətuweeye,
tə gwaɗay: «Do tə zay.» 38 Wu nakə
a ndalatay wene wene aye na, Pol a
gwaɗatay: «Ɗaɗaka taŋgatumeŋeye sa
bay» aye. Tsa na, tə laka ha Pol hus ka
təv i kwalalaŋ i yam.

21
Polma diye a Zerozelem

1 Nəmaa ŋgəna gər na, nəmaa ye,
nəmaa tsal a kwalalaŋ i yam. Nəmaa
ye kwayaŋŋa a gəma i Kos. Tədœ eye
na, nəmaa ndisl a Rodes. Nəmaa lətse
abəra ma Rodes, nəmaa ye a Patara.
2 Nəmaa ye naha a ɗəma na, nəmaa
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huta kwalalaŋ i yam nakə ma diye
a gəma i Fenisi aye. Tsa na, nəmaa
tsal a ɗəma, nəmaa ye ha. 3 Ahəl
nakə nəmay ma wuzlah i dəlov aye
na, nəmaa ŋgatay a gəma i Sipəre tə
həlay i gula. Nəmaa ye a gəma i Siri.
Nəmaa ndisl a gəma i Tir. Mə ɗəma
na, təmbəzla ahaya wu hay abəramə
kwalalaŋ i yam. 4 Nəmaa ndzatay a
gər a ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu mə ɗəma. Nəmaa ndza ka bo
dziye luma nəte. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a ɗatay hawunakəma ta ndzay a
gər a Pol aye. Tsa na, tə gwaɗay: «Pol,
kâ ye a Zerozelem bay.»

5Ane tukna,məhəne tasəla kandəv
tsɨy, nəmaa həl bo, nəmaa ye. Tə
laka may ha tebiye tay eye, ŋgwas tay
hay, ta wawa hay hus ka me i bəlay
dəreŋ tə walaŋ gay. Nəmaa ndisl ka
me i bəlay na, nəmaa dəkw gurmets,
nəmaa ɗuwulay me a Mbəlom. 6 Tsa
na, nəmaa tsik me a bo nəte nəte.
Nəmay nəmaa tsal a kwalalaŋ i yam,
nəteye na, tambəɗa gər amətagay tay
hay.

7 Nəmaa ye abəra mə Tir tə
kwalalaŋ i yam, nəmaa ye a
Pətolmayis. Mə ɗəma na, nəmaa
tsikatay me a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu, nəmaa ndza mə ɗəma
məhənenəte ta nəteye. 8Tədœeyena,
nəmaa həl bo, nəmaa ye ada nəmaa
ndisl a Sezare. Mə ɗəmana, nəmaa ye
a gay i Filip. Neŋgeye ndomətətikawa
bazlam i Mbəlom. Neŋgeye na, nəte
mə walaŋ i ndo neheye tasəla tə pala
tay ha ahəl niye ma Zerozelem aye.*
9 Dem ŋgay hay andaya faɗ, ta ye a
zal zuk bay. Tə ɗawa ha bazlam i
Mbəlom a ndo hay. 10 Nəmaa ndza
məhəne haladzay na, ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom wuray tə zalay
Agabus a yaw abəra ma Yahuda, a
ye naha ka təv may. 11 Tsa na, a
zla wu məɓere bəzay i huɗ i Pol. A
dzawa ha sik tə həlay ŋgay. Tsa na,
a gwaɗ: «Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
gwaɗ na, kəkay? A gwaɗ na: “Ndo
nakə na zla wu i bəzay i huɗ ŋgay
aye na, bəy i Yahuda hay ta dzawiye

na andza nakay ma Zerozelem. Ta
dzawa na na, ta vəlateye ha a həlay a
ndo neheye Yahuda hay bay aye.”»

12 Bo may eye ta malamar neheye
ma Sezare aye nəmaa tsəne bazlam
niye na, nəmaa gay amboh a Pol.
Nəmaa gwaɗay: «Kâ ye a Zerozelem
bay.»

13 Ane tuk na, a mbəɗamay faya, a
gwaɗamay: «Ka tuwumeye ada faya
ka dəɗumeŋeye ha ɗərev na, hərwi
mey? Neŋ na, neŋ maləva bo eye tâ
gəs ga a daŋgay kə ge ɗuh bay tâ kəɗ
ga, nâ mət hərwi Bəy Maduweŋ Yesu
ma Zerozelem.»

14 Nəmaa zəba faya na, ma gəsiye
bazlam may bay. Nəmaa rəzlay a gər
mətsikay sa bay. Nəmaa gwaɗ: «Bəy
Maduweŋmâ ge wu nakə a say aye.»

15Nəmaandzaməhəne tsakwayma
Sezare na, nəmaa həl bo, nəmaa ye
a Zerozelem tuk. 16 Siye i ndo məpe
mədzal gərhaykaYesu tə lakamayha.
Nəmaa ye a gay i ndoweye andaya
məzele ŋgayMənasaŋ. Neŋgeye ndo i
gəma i Sipəre, a pamədzal gər kaYesu
na, kurre. Nəmaa ndziye na, mə gay
ŋgay.

Pol ta Yakuba
17Ndoməpemədzal gərhaykaYesu

ta təmamay təməŋgwese eye lele.
18 Tədœ eye na, Pol ta nəmay,

nəmaayeagay i Yakuba. Mə ɗəmana,
madugula neheye tə ndzatay kame a
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu aye
təhaya gər tebiye. 19Pol a tsikatayme
ada a təkəratay wu nakəMbəlom a ge
tə neŋgeye ma məsler ŋgay nakə a ge
mə walaŋ i ndo neheye Yahuda hay
bay aye tebiye.

20 Tə tsəne andza niye na, ta
zambaɗay a Mbəlom. Tsa na, tə
gwaɗay a Pol: «Pol, malamar, zəba
Yahuda hay haladzay ma pasliye bo
bay, ta dzala ha ka Yesu, nəteye huya
faya ta pay bəzay a bazlam i Musa
mapala eye nakə Mbəlom a vəlay a
Musa aye. 21 Azlakwa bay, ta tsəne
nəkar na, ka tətikateye a Yahuda
neheye tebiye nəteye mandza eye

* 21:8 Məsler hay 6.5 ada 8.5-40.
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mə walaŋ i bərakəzaŋ hay ta gər ha
bazlam mapala eye nakə Mbəlom a
vəlay a Musa aye. Ka gwaɗateye:
“Kâ ɗəsum tay ha wawa kurom hay
bay ada kâ pumay bəzay a kule i
Yahuda hay bay sa.” 22 Ada məge
kəkay? Ta səriye ha ta deɗek nəkar
andaya ka ndislew kanaŋ. 23 Ge
wu nakə nəmaa tsikaka anəke aye.
Ndo hay anaŋ faɗ, ta vəl ha bo tay
hərwi məsler i Mbəlom. 24 Həlay
tay mede hərwi məbere bo tsəɗaŋŋa
ada mahəze gər andza nakə tə gawa
aye mazlambar kə sla. Dum ka
bo dziye a gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom hərwi məbere bo yak
dərmak. Səkəmumatay wu hay a
həlay. Ka ge andza niye na, wu nakə
ndo hay ta təkər ka nəkar aye na,
andza deɗek andaya mə bazlam tay
niye ta təkər aye bay. Ada ta gwaɗiye
nəkar dərmak faya ka rəhay ha gər
a bazlam i Musa mapala eye. 25Ndo
neheye Yahuda hay bay aye ada ta
təra ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu aye na, ɓa nəmaa watsa tay
naha bəɗaw? Nəmaa watsa tay naha,
nəmaa gwaɗatay: “Tâ həpəɗ slo nakə
tə kəɗay a kule aye bay. Tâ nda
bambaz bay kwa gənaw nakə a mət
məməte aye tâ həpəɗ slo eye bay. Tâ
tsəpa bo tay abəra kamezeleme.†”»

26 Tədœ eye na, Pol a ye ta ndo
neheye faɗ aye, ti ye mata bere bo
tsəɗaŋŋa. Tsa na, Pol a ye a gay i
məɗəslayhagəraMbəlom, agwaɗaya
ndo məvəlay wu a Mbəlom: «Məhəne
tasəla ka ndəv abəra mə ɗəma na,
məbere bo kway ma ndəviye, nəmaa
maweyehərwiadakwawaymâvəlay
wu aMbəlom.»

Tə gəs na Pol
27 Məhəne niye tasəla eye ma ta

ndəviye kəɗayya na, Yahuda neheye
ti yaw abəra ka dala i Azi aye tə
ŋgatay a Pol mə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom. Tə patay me a ndo hay
ada tâ ye tâ gəs na. Ti ye faya tə
gəs na. 28 Ta wuda, tə gwaɗ: «Israyel
hay, hwayumaw! Ndonakə a tsikawa

wu nakə lele bay ka Israyel hay, ka
bazlam iMusamapala eye adaka gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom aye na,
neŋgeyeanaŋ. Anəkena, neŋgeye faya
ma zakiye ha wene wene eye na, kə
həlaw ndo neheye Yahuda hay bay
aye a gay iməɗəslay ha gər aMbəlom.
Kə nas ha təv nakə tsəɗaŋŋa eye.»
29 Tə tsik andza niye na, tə ŋgatay a
Tərofime ndo i Efez tə Pol mə walaŋ
gay. Tə dzala mə gər tay ma giye Pol
kə zla ahaya a gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom.

30 Ndo hay tebiye mə walaŋ gay
tə tsəne labara niye. Ndo hay ta
hwayaw kwa məŋgay məŋgay. Tə gəs
na Pol, tə vaha na abəra dəreŋ tə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Tsa
na, kwayaŋŋa ta dərəzl na məgeɗ.
31 Ahəl nakə ta pəla tsəveɗ a sa-
tay məkəɗe na Pol aye na, bagwar
i bəy i sidzew i Roma a tsəne ndo
hay tebiye ma Zerozelem mə wadəŋ
wadəŋ. 32 Kwayaŋŋa, a ye ta bag-
war i sidzew ada sidzew siye hay ta
hway ka təv i ndo niye hay. Ndo hay
tə ŋgatay a bagwar i bəy i sidzew ta
sidzew siye hay na, tə gər ha məkəɗe
Pol.

33 Bagwar i bəy i sidzew niye a
həndzəɗ naha ka təv i Pol, a gəs na.
Tsa na, a gwaɗatay: «Dzawum na lele
tə tsalalaw sulo.» Tsa na, a tsətsah
ka ndo hay, a gwaɗatay: «Ndo nakay
neŋgeye na, way? A ge na, mey?»
34 Ane tuk na, ndo niye hay tebiye
faya ta wudiye ta gədaŋ. Siye hay
ta wuda, tə tsik wal, ada siye hay ta
wuda, tə tsik wu mekeleŋ. Bagwar i
bəy i sidzew niye a sla faya mətsəne
wuray deɗek eye bay, hərwi faya ta
wudiye haladzay. Tsa na, a gwaɗatay
a sidzew hay: «Dum ha Pol a təv kway
nakə ka ndzawakwa mə ɗəma aye.»
Tsa na, ti ye ha Pol a ɗəma.

35 Ahəl nakə faya ta diye na, Pol
a ndisl ka təv nakə maga madədo
aye na, sidzew hay tə zla na hərwi
ndo hay faya ta ŋgəɗətsiye na ka
zal. 36 Hərwi ndo hay tebiye faya ta

† 21:25 Məsler hay 15.20.
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pay bəzay tə mawude eye, tə gwaɗ:
«Kəɗum na!»

Pol a tsikatayme a ndo hay
37 Ahəl nakə faya ta fələkwiye ha

Pol a gay tay niye na, Pol a gwaɗay
a bagwar i bəy i sidzew niye tə ba-
zlam i Gərek: «Ka vəleŋeye tsəveɗ ka
mətsikaka wu ga andaya təɗew?»
Bagwar i bəy i sidzewniye a tsətsah

faya, a gwaɗay: «Nəkar na, ka sər
bazlam i Gərek ɗaw? 38 Na gwaɗ
nəkar ndo i Ezipt wuray patakay
a zlaw mawesewes a huɗgay aye
ada a həlaw ndo hay gwezem faɗ
tə wu həlay a patay ha a kəsaf
hərwi mabəbazl tay ha ndo hay aye
bəɗaw?»

39 Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ na, ndo i Yahuda. Tə wa ga ma
gəma i Tarsis ka dala i Silisi. Neŋ
ta deɗek wawa i gəma niye lele eye.
Amboh vəleŋ tsəveɗ ka mətsike me,
na tsikateyeme a ndo hay.»

40Bagwar ibəy i sidzewniyeavəlay
tsəveɗ ka mətsike me. Pol a lətse ka
dakakal i gay, a gatay tə həlay kət kət
ada ndo hay tebiye tâ ndza tete. Tsa
na, ndo hay tebiye tə ndza tete. Pol
a dazlay mətsikatay me tə bazlam i
Yahuda hay.

22
1«Malamargahay tabəbagahay, ba-

zlam ga nakə anəke na tsikakumeye,
nambəɗiye ha kabo abərameayena,
tsənum təday.»

2Ndo niye hay tə tsəne Pol faya ma
tsikateye me tə bazlam i Yahuda hay
na, ta səkah haməndze tete sa.
Tsa na, Pol a gwaɗatay: 3 «Neŋ na,

ndo iYahuda. TəwagamagəmaiTar-
sis kadala i Silisi. Nagəl na, kanaŋma
Zerozelem. Ndo nakə a dzeŋgeŋ aye
na, Gamaliyel. Maa tətikeŋ məpay
bəzay a bazlam mapala eye i bəba
təte kway hay kəkay na, neŋgeye. Na
vəlay ha bo peteh a Mbəlom andza
nəkurom neheye anaŋ bəgom aye.
4 Na gatay ɗəretsətseh a ndo neheye
təpay bəzay a BəyMaduweŋYesu aye
hus ka məkəɗe tay ha mədahaŋ eye.
Na gəs tay ha haladzay. Kwa ŋgwas

hay, na ye tay ha a daŋgay. 5 Bagwar
i ndo məvəlaway wu a Mbəlom ta
madugula hay ta sliye faya məhəle
mbal ga, na tsik na, deɗek. Ta watsa
ɗerewel hay, ta vəleŋ a həlay hərwi
mede ha ka təv i malamar neheye
nəteye Yahuda hayma gəma i Damas
aye. Ada na ye a ɗəma na, mata
gəse ndo neheye faya ta pay bəzay
a Yesu aye hərwi ada nâ həlatay
ahaya kanaŋ a Zerozelem məgatay
ɗəretsətseh.

6 «Ahəl nakə neŋ faya na diye, neŋ
bəse na ndisliye a Damas aye na, ma-
zlambarmagərhəpat. Kwayaŋŋadza-
ydzay bagwar eye a mbəzlaw abəra
mə mbəlom. A lawara ga a wuzlah
tuwzik, a dəv dzaydzay haladzay.
7 Tsa na, na dəɗ ka dala. Na tsəne
mətsike me, a ləvaw mə mbəlom,
a gweɗeŋew: “Sol, Sol, nəkar faya
ka geŋeye ɗəretsətseh andza niye na,
hərwi mey?”

8 «Na tsətsah: “Nəkar way, Bəy
Maduweŋ?”
«Mətsikeme niye ambəɗeŋew faya,

a gwaɗ: “Neŋ na, Yesu ndo i Nazaret
nakə faya ka geye ɗəretsətseh aye.”
9Ndo neheye faya ta lakiye ga ha aye
ta ŋgatay a dzaydzay niye, ane tuk
na, ta tsəne mətsike me i ndo nakə a
tsikeŋewme aye bay.

10 «Na tsətsah naha faya, na
gwaɗay: “Na giye na, kəkay, Bəy
Maduweŋ?”
«Bəy Maduweŋ a gweɗeŋew faya:

“Lətse, do a Damas. Ka ndisl naha
a ɗəma na, ta tsikakeye wu nakə
Mbəlomma gwaɗakeye ge aye.” 11Na
lətse ka mbəlom na, na ŋgatay a ɗəre
bay, hərwi dzaydzay nakə a dəv ha-
ladzay aye ka gulufeŋ ha ɗəre. Ndo
neheye faya ta lakiye ga ha aye, tə
gəseŋ həlay, ti ye ga ha a Damas.

12 «Ma Damas na, ndoweye andaya
məzele ŋgay Ananiyas. Neŋgeye ndo
məpay naha faya aMbəlom lele ada a
rəhay ha gər a bazlam kway mapala
eye lele. Yahuda neheye ma Damas
aye ta rəhay ha gər lele. 13A ye naha
ka təv ga, a gweɗeŋ: “Solmalamar ga,
ɗəre yak mâ həndək!” A tsik andza
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niye na, kwayaŋŋa ɗəre ga a həndək.
Na ŋgatay a bo ŋgay eye tuk. 14 A
gweɗeŋ sa: “Mbəlom i bəba təte kway
hay kə zla kar kurre hərwi ada kâ
sər wu nakə a say ka giye aye ada
kâ ŋgatay a ndo nakəmənese andaya
faya təbey aye ada kâ tsəne mətsike
me iŋgay eyeŋgwayandzanakəanəke
kə ge bo tsɨy aye. 15 Anəke nəkar
ka təra na, ndo məhəle mbal ŋgay.
Mbəlom kə slər kar ha məɗatay ha
a ndo hay wu nakə ka tsəne aye tə
wu nakə ka ŋgatay aye. 16 Anəke ka
həba na, sa mey? Lətse ka mbəlom ta
dzəhuɓ kar ha a yam ada tsətsah faya
mâ dzəna kar hərwi ada Mbəlom mâ
bara fakaya abəra mezeleme.”

17 «Ma dəba eye na, na mbəɗa gər a
Zerozelem. Na yawa a gay i məɗəslay
ha gər aMbəlom, na ɗuwulawaymea
Mbəlom. Pat wuray na, na ye a gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. Neŋ faya
na ɗuwuleye me na, məsine a geŋ.
18Ma məsine ga niye na, na ŋgatay a
Bəy Maduweŋ, a gweɗeŋ: “Lətse, do
abəra ma Zerozelem hərwi ndo neh-
eye na, ta tsəniye bazlam yak nakə ka
neŋ aye bay.”

19«Nambəɗay fayaaBəyMaduweŋ,
na gwaɗay: “Deɗek Bəy Maduweŋ, tə
sər ha lele na yawa a gay i maɗuwule
me hərwi məgəse tay ha ndo neheye
tə dzala ha ka nəkar aye a daŋgay ada
məndeɓe tay ha. 20 Ahəl nakə tə kəɗ
na Etiyen, ndo məɗe ha bazlam yak
aye na, neŋ andaya dərmak, a yeŋ a
gər. Na həba ka petekeɗ i ndo neheye
tə kəɗ na Etiyen aye.”

21 «Ane tuk na, Bəy Maduweŋ a
gweɗeŋ: “Do, na sləriye karhaa gəma
dəreŋ eye hay, ka təv i ndo neheye
Yahuda hay bay aye.”»

Pol kame i bagwar i sidzew i Roma
22 Ndo niye hay tə pay zləm a ba-

zlam i Pol nakə faya ma tsikateye
hus a ndisl ka bazlam nakə a gwaɗ
«Na sləriye kar ka təv i ndo neheye
Yahuda hay bay» aye. Tsa na, ta
wuda ta magala, tə gwaɗ: «Dzum ha
ndo nakay abəra mə ɗəma! Kəɗum
na abəra mə ɗəma mədahaŋ eye!

Neŋgeye na, a ye ka bo ma ndziye ka
bəra bay.»

23 Ta wuda haladzay, ta kal ha pe-
tekeɗ tay a magərmbəlom. Tə həl
bətekwew məkutse a magərmbəlom
dadukdukwe. 24 Bəy i sidzew a zəba
faya andza niye na, a gwaɗatay a
sidzew hay: «Gəsum na, ada kâ yum
ha a gay.» Tə gəs Pol, tə fələkwa ha a
gay. Ti ye naha na, a satay məndeɓe
na Pol hərwiməgay kutoŋ kamətsike
me, mâ ɗatay ha Yahuda hay tawuda
na, hərwi mey?

25 Tə dzawa Pol mata ndeɓe tuk
na, Pol a gwaɗay a bagwar i sidzew
niye: «Nəkar na, tsəveɗ yak andaya
məndeɓe ndo i Roma nakə ta gay
sariya zuk bay aye ta mandalaɓa
ɗaw?»

26Bagwar i sidzew a tsəne bazlam i
Pol na, a ye ka təv i bəy bagwar eye i
sidzewhay, a ye a ɗay ha bazlam i Pol
nakə a tsik aye. A gwaɗay: «Ka giye
tebiye na, kəkay? Ndo nakay na, ndo
i Roma.»

27 Tsa na, bagwar i bəy i sidzew
niye a ye ka təv i Pol. A ye naha
a tsətsah faya, a gwaɗay: «Tsikeŋ ta
deɗek, nəkar na, ndo i Roma ɗaw?»
Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Ayaw! Neŋ ndo i Roma.»
28 Bəy i bagwar i sidzew niye a

gwaɗ: «Neŋ na təra ndo i Roma na, na
vəl suloy haladzay.»
Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ

tə wa ga na, ndo i Roma ŋgway bəna
na səkəm ta suloy andza nəkar bay.»

29 Kwayaŋŋa ndo neheye maləva
bo eye ta ndaɓiye Pol məgay kutoŋ
ka mətsike me aye, ta həndzəɗ faya
abəra. Bo ibagwar ibəy i sidzeweyea
sər haPol neŋgeyendo, a pay tsalalaw
a ndo i Roma na, a dzədzar haladzay.

Pol kame imadugula i Yahuda hay
30 Bagwar i bəy i sidzew niye a

say məsəre ha Yahuda hay tə may ha
mənese hərwi mey. Hərwi niye, tədœ
eye na, a pəla ahaya tsalalaw abəra
mə həlay a Pol. Tsa na, a zalatay a
bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye tebiye. A hayatay
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gər. Tsa na, tə zla ahaya Pol, a lətse ha
kame tay.

23
1 Pol a ndazl tay ha bagwar i

Yahuda hay. Tsa na, a gwaɗatay:
«Malamar ga hay, neŋ na sər ha
məndze ga ka tsəveɗ i Mbəlom na,
lele. Mədzal gər ga mapa eye na, ka
neŋgeye.»

2 Bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom məzele ŋgay Ananiyas, a
tsəne na, a gwaɗatay a ndo neheye
nəteye bəse ka təv i Pol aye: «Fumayka
bazlam.»

3Pol a gwaɗay: «Mbəlomma fakeye
na, a nəkar. Ka ndza kanaŋ məgeŋ
sariya na, andza nakə bazlam ma-
pala eye a tsikaka aye. Ane tuk na,
nəkar eye ɗuh faya ka nasiye ha ba-
zlam i Mbəlom mapala eye hərwi ka
vəlateye tsəveɗ a ndo hay tâ kəɗ ga.»

4 Ndo neheye nəteye bəse ka təv i
Pol aye, tə gwaɗay a Pol: «Ka tsaɗay
a bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom na, kəkay!»

5 Pol a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Malamar ga hay, na sər ha neŋgeye
bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom bay. Hərwi mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: “Ɗaɗa
ka tsikiye wuraymanasa eye ka bəy i
gəma yak bay.*”»

6 Pol a sər ha, ndo neheye ma-
haya gər aye na, siye hay Saduke hay,
siye hay Farisa hay. Hərwi niye a
wuda kələrra kame tay, a gwaɗatay:
«Malamar ga hay, neŋ na, ndo Farisa
ada gwala ga hay na, Farisa hay.
Ka gumeŋeye sariya anəke na, hərwi
nakə na dzala ha ta deɗek mədahaŋ
hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ
aye.»

7Pol andəvhabazlamŋgayniyena,
kwayaŋŋaSadukehay taFarisahay tə
pa bo ka məma ha ka bo maŋgok mə
walaŋ tay. Maməhay gər tay niye na,
mədzal gər tay a ŋgəna. 8 Saduke hay
nəteye tə gwaɗ na, mədahaŋ hay ta
lətseweye abəra ma mədahaŋ sa bay,
gawla i Mbəlom hay andaya bay ada

kwaməsəfəre andaya bay. Farisa hay
i tay na, ta pa faya mədzal gər tay. Tə
gwaɗwu neheye tebiye andaya.

9 Ta səkah ha mawude haladzay
sa. Tsa na, siye i ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlommapala eye, nəteye
ma bəruk i Farisa hay dərmak, hərəm
tə lətse, tə gwaɗ: «Nəmay na, nəmaa
huta mənese kwa tsekweŋ ka ndo
nakay təbey. Ma giye maa tsikay me
na, agəna gawla i Mbəlom kəgəbay
məsəfəre.»

10Ta səkahhayməbetsemehuwwa
mə walaŋ tay sa. Bagwar i Bəy i
sidzew a zəba faya na, ta kəɗiye na
Pol, a vəlay madzədzere haladzay.
Tsa na, a gatay wiyaw a sidzew hay,
a gwaɗatay: «Dum, gəsum ahaya Pol
abəra ma wuzlah tay ada kâ yum ha
a gay nakə a ndzawamə ɗəma aye.»

11 Ta həvaɗ eye niye na, Bəy
Maduweŋ a yaw a bəzay ha bo a Pol,
a gwaɗay: «Ɗərevmâye fakaya abəra
bay, tete yak. Ka həl mbal ga ma
Zerozelem. A seŋ kâ həl mbal ga ma
Roma dərmak.»

A satay a Yahuda hayməkəɗe Pol
12Tədœeye na, siye i Yahuda hay tə

haya gər, tə ma ha ka bo bazlam. Tə
mbaɗa, tə gwaɗ: «Nəmaa kəɗ na Pol
bay na, nəmaa ndiye ɗaf bay, nəmaa
siye yam bay. Kutoŋ nəmaa kəɗiye
na təday.» 13 Ndo neheye tə haya
gər, tə ma ha ka bo bazlam aye na,
ta ziye kuro kuro faɗ. 14 Tə həl bo,
ti ye ka təv i bagwar hay i ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
madugula hay. Ti ye naha, tə gwaɗay:
«Nəmay na, nəmaa mbaɗaka kame
i ndo hay. Nəmaa ndiye ɗaf bay,
nəmaa siye yam bay. Kutoŋ nəmaa
kəɗiye na Pol təday ada nəmaa ndiye
ɗaf, nəmaa siye yam. 15 Nəkurom
ta bagwar i ndo mələve dala kway
na, dum tsətsahum ka bagwar i bəy i
sidzew,mâzlakumaahayaPol abəra.
Gwaɗumay na, a samay mazəbe ada
mətsəne bazlam nakə a tsikawa aye
lele. Nəmay na, nəmaa ləviye bo lele,

* 23:5 Madayaw abəra ma Ezipt 22.27.
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ta zla ahaya,ma ta ndisleweye kanaŋ
na, nəmaa kəɗ na.»

16 Ane tuk na, bazlam niye faya ta
tsikiye na, wawa i malamar i Pol kə
tsəne. A ye a gay i bagwar i bəy i
sidzew nakə tə pa a ɗəma Pol aye. A
ye naha, a ɗay ha a Pol.

17Pol a tsəne andza niye na, a zalay
a bəy i sidzew, a gwaɗay: «Laka ha
wawa nakay ka təv i bagwar i bəy i
sidzew hərwi bazlam ŋgay andaya a
sayməɗay ha.»

18Bəy i sidzew ti ye tawawaniye. A
laka ha ka təv i bagwar i bəy i sidzew.
A ye naha a gwaɗay: «Nəmaa yaw ka
təv yak na, Pol i daŋgay a zeleŋ. Na
ye ka təv ŋgay na, a gweɗeŋ nâ lakaka
ahayawawanakay hərwiwu andaya
a sayməɗaka ha.»

19 Tsa na, bagwar i bəy i sidzew
niye hay a gəs na wawa niye abəra
mə həlay. A ye ha kətsah abəra ka təv
i ndo hay. A tsətsah faya, a gwaɗay:
«Ka gweɗeŋ na, kəkay?»

20 Wawa niye a gwaɗay: «Yahuda
hay ta haya gər, tə ma ha ka bo
bazlam, tə gwaɗ ta deyeweye, ta
tsətsahiye naha fakaya Pol. Ka zlatay
naha tədœkame iməhaygər i bagwar
i ndo mələve dala tay andza agəna ta
zəbiye ka bazlamŋgaynakə a tsikawa
aye. 21 Ane tuk na, ta yaw, ta tsətsah
na, kâ təma tay na bay. Hərwi ndo
hay mə walaŋ tay, ta ziye kuro kuro
faɗ ta pay bo a goɓo. Nəteye na, ta
mbəɗa tsɨy. Tə gwaɗ ta ndiye ɗaf bay,
ta siye yam bay. Kutoŋ ta kəɗiye na
Pol təday. Anəke na, nəteye mahaya
gər eye tsɨy, ta həba na, bazlam yak
nəte ŋgweŋ.»

22Bagwar i bəy i sidzew niye hay, a
gwaɗay: «Kâ təkəray bazlam nakay a
ndəray sa bay.» Tsa na, a gwaɗay: «Do
wu yak.»

Tə slər ha Pol ka təv i Felikus
23 Ma dəba eye na, bagwar i bəy i

sidzew niye a zalatay a bəy i sidzew
hay sulo, a gwaɗatay: «Hayumay
gər a sidzew hay temerre sulo, ndo
makukure pəles hay kuro kuro tasəla
ada hasləka hay temerre sulo, ta həl

suwal tay a həlay. Nəkurom tebiye
ləvum bo lele ka mede a Sezare. Ka
həlumeye bo ta ɓəre tsɨɗ i həvaɗ.
24 Ləvum ha bo tə pəles neheye ka
zlumeyehaPol aye. Kadeyumeyena,
mâ ndisl ka təv i Felikus ndo mələve
dala i Sezare na, wuray kwa tsekweŋ
mâ gay bay.»

25 Tsa na, bagwar i bəy i sidzew
niye hay a watsatay ɗerewel a həlay,
a gwaɗ:

26 «Neŋ Kəlod Lisiyas, na tsikaka
nahame a nəkar Felikus.

27 «Ndo nakay na sləraka naha na,
Yahuda hay tə gəs na a satay məkəɗe
na. Neŋ na tsəne neŋgeye ndo i Roma
na, na zla na bazlam eye ka gər ga
nəmay ta sidzew ga hay. Nəmaa təma
ha, nəmaa gəs na nəmaa ye ha a gay
may. 28Hərwi məsəre ha wu nakə ta
kəɗiye na faya aye na, na zla, na ye ha
kame i məhay gər i ndo mələve dala
tay hay. 29Na ye ha, na pay zləmaba-
zlam tay eye na, tə tsik ka bazlam tay
mapala eye. Gər i bazlam eye nakə ɗa
məgweɗe kə nas ada məkəɗe na faya
aye kəgəbay məgəse na a daŋgay aye
na, andaya bay. 30Ma dəba eye na, tə
gweɗeŋYahudahay tahayagər, tama
ha ka bo bazlam. Hərwi niye, na ge
mahonok bay, na sləraka naha bəse.
Na gwaɗatay a ndo neheye təmay ha
mənese aye na, tâ ye naha tâwuda ka
təv yak.»

31 Sidzew hay tə ge andza nakə tə
tsikatay aye. Tə zla Pol, ti ye ha
ta həvaɗ hus a gəma i Aŋtipatəris.
32Tədœeyena, sidzewneheye tə laka
tay tə sik aye, tə gər tay ha. Ta mbəɗa
gər a dəba, təmaa təv nakə təndzawa
mə ɗəma aye. Ndomakukure tə pəles
ti ye ha Pol. 33 Tə husa a Sezare
na, ndo makukure pəles hay tə vəlay
ɗerewel nakə tə vəlatay naha a həlay
a Felikus ada tə vəlay ha Pol a həlay.

34Bəya təmaɗerewelniyeadzaŋga.
Tsa na, a tsətsah ka Pol, a gwaɗay:
«Nəkar na, ndo i dala waray?»
Pol a ɗay ha, a gwaɗay: «Neŋ ndo i

dala i Silisi.»
35 Bəy a tsəne andza niye na, a

gwaɗay: «Na gakeye na sariya yak na,
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ndo neheye tə maka ha mənese aye
tâ yaw təday.» Tsa na, a gwaɗatay a
sidzew hay: «Dum ha Pol a gay nakə
bəyHerod, bəybagwareyeaŋgarahəl
niye aye.»

24
Pol kame i Felikus

1 Ma dəba i məhəne zlam na,
Ananiyas bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom ta siye i madugula i
Yahuda hay ada ndoweye andaya
tə zalay Tertulus, ndo məsəre gər i
bazlam i sariya i bəy i Roma, ti ye
a Sezare. Ti ye ka təv i bəy niye tə
zalay Felikus aye, ta wuda ka Pol.
2Bəy a slər ndo ka Pol. Ti ye, tə zalay
naha. Pol a yaw na, Tertulus a dazlay
məŋgay naha bazlam a gər a Pol. A
gwaɗay a bəy: «Bəy bagwar eye, zay
andaya məndze haladzay ka dala
kway na, hərwi yak. Mələve i bəy yak
nakə faya ka ləviye na, tə metsehe
lele. Ka lambaɗ tay ha wu hay lele
hərwi madzəne dala kway. 3 Hərwi
wu neheye tebiye nəmaa huta aye
na, nəmaa gaka sɨsœ kwa ahəl waray
ada kwa kəɗay. Nəmaa gaka sɨsœ
haladzay.

4 «A seŋ məmətse kar ha haladzay
bay. Ane tuk na, amboh hərwi
ŋgwalak yak, pamay zləm ka bazlam
may məndze tsekweŋ tey. 5 Nəmaa
sər ha, ndo nakay na, ndo mənese
ha dala kway. Neŋgeye na, bəy i ndo
neheye faya ta pay bəzay a parasay
i ndo neheye tə zalatay Nazaret hay
aye. Neŋgeye fayamakwasatayhagər
a Yahuda hay tebiye kaməndzibəra.*
6 Ka pəla tsəveɗ ka mənese ha gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. Hərwi
niye, nəmaa gəs na. [A samay
məgay sariya andza bazlam may
mapala eye, 7 ane tuk na, Lisiyas
bəy i sidzew a buwa famaya abəra ta
gədaŋ a ŋgaha na. 8 Tsa na, Lisiyas a
gwaɗamay: “Dum ta wudum faya ka
təv i bəy Felikus.” Nəmaa yaw ka təv
yak na, hərwimawude faya.] Taɗə ka
tsətsah faya bazlam na, nəkar tə gər

yak ka səriye wu nakə nəmaa wuda
ha faya aye na, deɗek.»

9Yahuda hay dərmak tə gwaɗ: «Ba-
zlam niye na, deɗek andza niye. Wu
neheye tə tsik ka Pol aye na, nəte.»

10 Ta ndəv ha bazlam tay na, bəy
a vəlay tsəveɗ a Pol ka mətsike me.
A gay naha a Pol wiyaw tə həlay.
Tsa na, Pol a dazlay a mətsike me, a
gwaɗ: «Na sər ha, nəkar na, ndoməge
sariya ka dala kway kə ndza məve
haladzay. Hərwi niye ɗərev ga kə
ŋgwasahaladzayhərwi nahuta tsəveɗ
məge sariya kame yak. 11 Bəy, nəkar
tə gər yak ka sliye faya matsətsehe
məndze ga ka ndo hay. Kə ge anəke
na, ma ziyeməhəne kuro gər eye sulo
bay nakə na yaw a Zerozelem mata
ɗəslay naha gər aMbəlom aye. 12Ahəl
nakə na ye a ɗəma aye na, nəmaa ge
mahəmba kwa ta ndo hay bay ada
kwa na pay me a ndo hay mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom bay. Ada
kwa mə gay i maɗuwule me, kwa ma
wuzlahgəma na pay me a ndo hay
bay. 13Ndo neheye anəke nəteye faya
ta ndərɓakiye na, wuray kəriye. Ta
sla faya mətsike wu nakə ta dəɗiye ga
ha ta sariya aye bay. 14 Neŋ na, na
ɗakeye ha wu nakə na sər aye. Ta
deɗek, na pay bəzay a tsəveɗ nakə
nəteye tə gwaɗ lele bay aye. Ane
tuk na, neŋ faya na gay məsler na,
a Mbəlom i bəba təte may hay. Ada
na dzala ha ka wu nakəmawatsa eye
mə ɗerewel iMusaadanakəmawatsa
eyemə ɗerewel i ndoməɗehabazlam
i Mbəlom hay aye. 15Hərwi na sər ha
ta deɗek andza nəteye neheye tə sər
ta deɗek ndo neheye mənese andaya
fataya bay aye ta ndo i mezeleme
hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ.
16Hərwi niye, neŋ na vəliye ha bo ga
məndze tsəɗaŋŋa kame iMbəlom ada
kame i ndo hay pat pat.

17«Nandzamə sleleməvehaladzay,
na ye a Zerozelem bay. Na ye a Ze-
rozelem na, na zla madzəne a ndo ga
hay ada hərwiməvəlaywu aMbəlom.
18Təndzeŋ a gərmə gay iməɗəslay ha
gər a Mbəlom na, na ndəv haməsler i

* 24:5 Mata 2.23.
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məbere bo tsəɗaŋŋa tsɨy. Ndo hay an-
daya bay ada magazləga andaya bay.
19Ane tukna, siye iYahudaneheyeka
dala i Azi aye, nəteye andaya. Haɓe
taɗə ta huta fagaya mənese na, mata
dayawmawude fagaya ka təv yak na,
nəteye. 20Kəgəbaymənese nakəna ge
tə gəs ga faya, ti ye ga ha kame i bag-
war i Yahuda hay aye na, ta tsikaka.
21 Ma giye na, hərwi nakə na gwaɗ
ta magala kame tay: “Ka gəsuma
ga ahaya kame kurom bəgom na,
hərwi nakə neŋ na dzala ha ta deɗek
mədahaŋ hay ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ aye.”»

22 Bəy Felikus na, a sər ha tsəveɗ i
məpay bəzay a Yesu lele. Hərwi niye,
ka ndəv ha sariya bay, a gwaɗatay:
«Lisiyas bəy i sidzew ki yaw na, na
ndəviye ha sariya aye.» 23A gwaɗay a
bagwar i sidzew: «Pa na Pol a daŋgay,
kâ gay ɗəretsətseh bay, gəray tsəveɗ a
dzam ŋgay hay tâ zəbay ɗəre.»

24 A ndza məhəne tsekweŋ na, Fe-
likus ta ŋgwas ŋgay Duruzel tə ndisl
naha. Ŋgwas ŋgay na, dem i Yahuda
hay. A slər ndo ka Pol, mâ zalayaw
ada mâ yaw ka təv tay. Ki yaw, ka
təkəratay kaməpemədzal gər ka Yesu
Kəriste, ta pay zləm. 25 Tsa na, a
dazlaymətsikatay kaməndze nakə ta
ndziyemənese andaya fataya bay, ka
məgay metsehe a bo ada ka sariya
nakə Mbəlom ma gateye a ndo hay
aye. Felikus a tsəne andza niye na,
zluwer a gay. Tsa na, a gwaɗay a
Pol: «Anəke na, do wu yak, aza na
huta həlay eye na, na zalakeye sa.»
26 Felikus a dzala mə gər ŋgay agəna
Pol ma vəleye suloy. Hərwi niye a
zalaway a Pol mətsike me.

27 Tə ndza ka bo məve sulo na, ta
mbəɗa ha Felikus ta Porsiyos Festus.
Felikus na, neŋgeye a say mayatay a
gər a Yahuda hay. Hərwi niye a gər ha
Pol ma daŋgay.

25
Pol kame i bəy Festus

1Ahəl nakə tə pa na Festus a bəy, a
dazlay aməsler, a geməhənemahkar

na, a həl bo abəra ma gəma i Sezare,
a ye a Zerozelem. 2 A ndisl a Ze-
rozelem na, bagwar hay i ndo ne-
heye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta bagwar i Yahuda hay ti ye ka
təv ŋgay hərwi mawude ka Pol. Ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: 3 «Amboh, zla-
may ahaya Pol a Zerozelem ka məge
sariya may kanaŋ.» Tə tsikay andza
niye na, ɓa ta nda fayame ada a satay
mata kəɗe na ka tsəveɗ.

4 Ane tuk na, Festus a mbəɗatay
faya, a gwaɗatay: «Pol na, neŋgeye
ma daŋgaymə gay ma Sezare. Anəke
na, na giye mahonok bay, na ndziye
məhəne tsekweŋ na, na mbəɗiye gər
a mətagay.» 5 A gwaɗatay sa: «Kə
sakum na, bəy kurom hay tâ peŋ
bəzay a Sezare. Taɗə ndo nakay kə ge
wu nakə lele bay aye na, tâ ye naha,
tâ ge faya sariya.»

6 Festus a ndza ma Zerozelem na,
məhəne tsamahkar hus a məhəne
kuro tsa. Tsa na, a mbəɗa gər a
Sezare. Bəy iYahudahay təpaybəzay.
Tədœeyena, a ye a təvməge sariya. A
gwaɗatay: «Dum, zlumeŋew Pol.»

7 Pol a ye ka təv məge sariya na,
kwayaŋŋa Yahuda neheye ti yaw ma
Zerozelem aye tə lawara na. Ta raw
faya me ka mənese neheye a say a
zləm mətsəne bay aye wal wal hal-
adzay, ane tuk na, tə sla faya mətsike
deɗek ŋgay eye bay. 8 Ta ndəv ha
mətsike bazlam tay niye hay na, Pol
a ge ka bo abəra me, a gwaɗatay: «Na
ge mənese kwa tsekweŋ bay tebiye,
kwa ka bazlam mapala eye i Yahuda
hay, kwa ka gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom, kwa ka bəy i Roma eye, na
gemənese bay.»

9 Festus a say neŋgeye mâ yatay
a gər a Yahuda hay. Hərwi niye, a
tsətsah ka Pol, a gwaɗay: «Kadeyekw-
eye a Zerozelem na ta gakeye sariya
yakmə ɗəma na, a saka ɗaw?»

10 Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ kame i sariya i bəy i Roma, tâ
ŋgəneŋ ha sariya ga na, kanaŋ. Kwa
nəkar tə gər yak ka sər lele, na gatay
mənese a Yahuda hay bay. 11 Taɗə
na gemənese nakə ɗaməkəɗe ga faya
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aye na, na may ha me a məməte wal
bay. Ane tuk na, taɗə maraw me i
ndo neheye ta raw fagayame andaya
mə ɗəmabayna, ndərayma sliye faya
məvəlatay ga ha bay. Mata ge sariya
ga na, bəy i Roma!»

12 Festus a tsəne bazlam ŋgay niye
na, tə ma ha ka bo bazlam mə walaŋ
tay ta ndo ŋgay hay. Ma dəba eye,
Festus a gwaɗay: «Ka gwaɗmata gaka
sariya yak na, bəy i Roma ba! Ka diye
ka təv ŋgay deɗek.»

13 Ma dəba eye andza tsekweŋ
na, bəy bagwar eye nakə tə zalay
Agəripa aye neŋgeye tamalamar ŋgay
ŋgwas eye, tə zalay Berenis, ti ye a
Sezare mata zəbayaw ɗəre a Festus.
14Təndzamə ɗəmaməhəne haladzay.
Hərwi niye Festus a huta həlay eye
məɗay ha labara i Pol a bəy bagwar
eye. A gwaɗay: «Ndo wuray andaya
kanaŋ Felikus a gər ha a daŋgay, na
yaw na ndzay a gər. 15 Na ye a Ze-
rozelem na, bagwar hay i ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
madugula i Yahuda hay ti ye naha
ka təv ga, ta wuda faya, tə gweɗeŋ:
“Gəs na ta sariya.” 16 Ane tuk na,
na mbəɗay faya, na gwaɗatay: “Ɗaɗa
Roma hay ta kəɗiye ndo ze mədzatay
ha gər a ndo neheye tawuda faya aye
bay. Tədzatayha gər tandoneheye ta
raw fayame aye ada neŋgeye dərmak
taɗə deɗek, deɗek bay na, ma tiye
mbal i gər ŋgay.” 17 Tsa na, nəmaa
yaw ka bo dziye. Nəmaa yaw na, na
mətsa ka wuray bay. Tədœ eye na,
na ye ka təv məge sariya. Tsa na, na
slər ndo hay, na gwaɗatay: “Zalumay
naha a Pol mâ yaw.” 18 Pol a yaw na,
ndo neheye ta wuda faya aye ti ye
naha. Ndo neheye ta wuda faya aye
na, tə tsik faya wuray andza nakə na
dzala aye bay. 19 Wu nakə na tsəne
aye, təkəɗwuwayna, kakule taynakə
tə paway bəzay aye. Ada sa na, ka
ndo nakə tə zalay Yesu a mət aye na,
Pol a gwaɗawa kə lətsew abəra ma
mədahaŋ aye. 20Neŋna, a geŋwadəŋ
wadəŋ, na sər məge kəkay bay. Hərwi
niye, na gwaɗay a Pol: “A saka na,

takwamata ge sariya i bazlam nakay
ma Zerozelem kəla ɗaw?” 21Ane tuk
na, Pol a wuɗa andza niye bay. A
gwaɗ: “Mata ŋgəneŋ ha sariya ga na,
bəy i Roma.” Aya ane, na gwaɗatay a
sidzew hay: “Pum na a gay i daŋgay,
tsəpum na hus a pat nakə na sləriye
ha ka təv i bəy i Roma aye.”»

22 Agəripa a tsəne andza niye na,
a gwaɗay a Festus: «Neŋ dərmak a
seŋmətsənebazlam indoniye tə zləm
ga.»
Festus a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Tədœ na, ka tsəniye bazlam ŋgay.»
23 Tədœ eye na, Agəripa ta mala-

mar ŋgay Berenis ti ye naha ta ndo
neheye tə patay naha bəzay aye. Bəy
i sidzew hay, ndo neheye bagwar
eye ma gəma niye aye tə patay naha
bəzay. Ti ye naha tə fələkwa a gay i
məge sariya. Ti ye naha na, Festus
a gwaɗatay a ndo ŋgay hay: «Dum,
zalumayaw a Pol, mâ yaw.» Ndo niye
hay ti ye, tə zalayaw a Pol. Pol a
yaw ka təv tay. 24 Tsa na, Festus a
gwaɗ: «A nəkar Agəripa, bəy bagwar
eye ada a nəkurom neheye tebiye
kanaŋ aye. Ndo nakə Yahuda neheye
ma Zerozelem aye ta Yahuda neheye
kanaŋ aye ta wuda faya ka təv ga. Ta
wuda faya, tə gwaɗ neŋgeye na, mâ
ndza sa bay, məkəɗe na. 25 Neŋ na,
na huta faya mənese nakə ɗa məkəɗe
na aye bay. Ane tuk na, bo ŋgay eye
tə gər ŋgay a gwaɗ: “Bəy i Roma mâ
ŋgəneŋ ha sariya ga.” Hərwi niye, na
dzala na, na sləriye naha. 26Neŋ na,
gər i bazlam eye nakə ɗa na watsay
naha a bəy i Roma na, na sər bay.
Hərwi niye na slər naha kame kurom
tebiye ada wene wene eye kame yak
Agəripa bəy bagwar eye. Tsətsah faya
gər i bazlameye. Ka tsətsah na, agəna
neŋ dərmak na hutiye gər i bazlam
nakəna tsikiye ayehərwi adanâhuta
wunakənawatsaynahaabəy i Roma
aye. 27Na zəba faya məsləre ha ndo i
daŋgay ka təv i bəy i Roma ze məsəre
mənese ŋgay eye na, lele bay.»

26
Pol kame i Agəripa
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1 Agəripa a gwaɗay a Pol: «Anəke
na, na vəlaka tsəveɗ ka mətsike me
abəra ka bo yak.»
Tsa na, Pol a zla həlay a mbəlom,

andza məgweɗe a say ma tsikiye
me. A dazlay a mətsike me abəra
ka bo ŋgay. A gwaɗay a bəy Agəripa:
2 «A nəkar bəy Agəripa, ɗərev ga
kə ŋgwasa haladzay, hərwi na huta
tsəveɗ mətsike me abəra ka bo ga
bəgom kame yak hərwi bazlam neh-
eye tebiye Yahuda hay tə ŋgeŋ naha
a gər aye. 3 Ɗərev ga a ŋgwasa wene
wene eye na, hərwi nəkar ka sər
məndze i Yahuda hay ada ta məkəɗe
wuway nakə tə kəɗawa ka kule tay
nakə tə paway bəzay tebiye aye na,
ka sər. Neŋ faya na gakeye amboh,
bazlam ga nakə na tsikiye na, pay
zləm tey.

4 «Yahuda hay tebiye tə sər məndze
ga lele, kwa abəramawawa. Məndze
ga mə walaŋ i gwala ga hay ma Tar-
sis ada ma Zerozelem, na ndza mə
walaŋ tay ahəl niye kəkay na, tə sər.
5Nəteye tə sər ga ha zla anəke bay, ta
sliye faya məte mbal i gər ga. Taɗə a
satay na, ta sliye faya mətsike deɗek.
Na pay bəzay a kule i Farisa nakə
mawura bo aye. 6 Ada anəke faya ta
geŋeye sariya na, hərwi nakə na pa
mədzal gər ga ka wu nakə Mbəlom
a tsik ahəl niye, a gwaɗ ma vəlateye
a bəba təte hay həlay ŋgwalak eye.
7 Slala may hay kuro gər eye sulo ta
pamədzal gər taykawunakəMbəlom
a gwaɗ ma vəliye aye na, ta məgay
məsler a Mbəlom tsekerkerre həvaɗ
ta həpat tebiye. Bəy Agəripa, Yahuda
hay ta raw fagaya me na, hərwi nakə
na pa faya mədzal gər aye dərmak.
8 Nəkurom Yahuda hay, Mbəlom ma
ta təmiye tay ha ndo hay abəra ma
mədahaŋ na, a sakum mədzele ha
faya bay na, hərwi mey?

9 «Neŋ tə gər ga, na dzala məge
vəramkabazlam i Yesundo iNazaret
andza nəkurom neheye ka dzalum
aye dərmak. 10Wu neheye tebiye na
ge na, ma Zerozelem. Na huta gədaŋ
na, abəraka təv ibagwarhay indone-
heye təvəlawaywuaMbəlomaye. Na

gəs ndoneheye təpawaybəzay aYesu
aye haladzay a daŋgay. Ahəl nakə tə
gawatay sariya i məkəɗe tay ha aye
na, na gwaɗawa faya yawa dərmak.
11Na yawa a gay i maɗuwule me hay
wal wal, na gawatay ɗəretsətseh ada
a seweŋ məgatay kutoŋ ada tâ gər ha
məpe mədzal gər ka Yesu. A ndeleŋ
fataya turtur haladzay. Na pəlawa
tay ha, kwa ma gəma neheye dəreŋ
aye. Na yawa fataya mata gatay
ɗəretsətseh.

12 «Andza niye, na həl bo na ye
a Damas ta gədaŋ ada ta məsler
nakə bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye tə slər
ga ha aye. 13 Bəy bagwar eye, ma
giye magərhəpat, neŋ faya na diye
a Damas nakə na ŋgatay a dzay-
dzay faya ma mbəzlaweye abəra mə
mbəlom aye. A dəv na, a ze madəve
i pat. Dzaydzay niye a lawara may
ta ndo ga neheye faya ta lakiye ga
ha aye. 14 Nəmay tebiye nəmaa dəɗ
ka dala. Tsa na, na tsəne mətsike
me, a tsik tə bazlam i Yahuda hay.
A gwaɗ: “Sol, Sol, nəkar faya ka
geŋeye ɗəretsətseh andza niye na,
hərwimey? Nəkar faya ka giye gədaŋ
kurtsətsa andza sla nakə fayamagiye
gədaŋ ka sakwal i ndo nakə faya ma
kəɗiye na aye.”

15 «Na mbəɗay faya, na gwaɗay:
“Nəkar eye na, way, BəyMaduweŋ?”
«Tsa na, Bəy Maduweŋ a gweɗeŋ:

“Neŋ na, Yesu nakə faya ka geye
ɗəretsətseh aye. 16 Ane tuk na, lətse.
Lətse dzək tə sik yak lele. Na bəzaka
ha bo na, hərwi matəre kar ha ndo
i məsler ga ada ka ɗiye ha wu neh-
eye ka ŋgatay aye ada neheye ka ta
ŋgateyeaye. 17Na tsəpiye kar abəra ka
Yahuda hay ada ndo neheye Yahuda
hay bay aye. Na sləriye kar ha ka
təv i ndo neheye Yahuda hay bay aye.
18 Ka diye ka həndəkatay na ɗəre tay
hayhərwi ada tâ yawabərama ləvoŋ,
tâ ye a dzaydzay, tâ təmaw abəra
ma gədaŋ i Fakalaw, tâ maw ka təv
i Mbəlom hərwi tâ təma məpəse ha
mənese tay ada ta hutiye təv məndze
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ka təv i Mbəlom andza ndo neheye tə
pamədzal gər tay ka neŋ aye.”

19 «Hərwi niye, Agəripa bəy bagwar
eye, na kərah wu nakə na ŋgatay a
yaw mə mbəlom aye bay. 20 Na ɗa
ha bazlam i BəyMaduweŋmaDamas
təday, ma dəba eyema Zerozelem, ka
dala i Yahuda tebiye, ada a ndo neh-
eye Yahuda hay bay aye. Na tsikatay,
tâ gər ha mezeleme, tâ yaw ka təv i
Mbəlom, tâ ge məsler nakə ma ɗiye
ha ta deɗek ta gər ha mezeleme tay
aye. 21Anaŋ, hərwi niye Yahuda hay
tə gəs ga mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom ada a satay məkəɗe ga. 22Na
gaysɨsœaMbəlomkamatsəpega, hus
ka bəgom neŋ andaya faya na ɗiye
ha bazlam ŋgay kame i ndo makətsa
eye hay kwa kame i ndo bagwar eye
hay. Wu neheye Musa ta ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom siye hay tə ɗa ha
parakka, ka wu nakəma giye bo aye,
neŋ na gər ha faya abəra kwa tsek-
weŋ bay. 23Tə ɗa ha, tə gwaɗ: “Kəriste
ma ta siye ɗəretsətseh, ma mətiye
ada neŋgeyema təriye makurre i ndo
mələtsew abəra ma mədahaŋ. Ma
ɗatay ha dzaydzay i bazlam ŋgay a
Israyel hay ada a ndo neheye nəteye
Yahuda hay təbey aye.”»

24 Pol faya ma tsikiye andza niye
na, Festus a tsik ta magala, a gwaɗay:
«Gər a vuwaka ɗaw Pol? Məsəre wu
yak nakə ka sər haladzay aye ka sər
ha mətsike me ta tsəveɗ eye sa bay
ɗaw?»

25 Pol a gwaɗay: «Gər a vuweŋ bay
ŋgalaka Festus. Na tsik ɗuh na, ba-
zlam neheye deɗek aye ada bazlam
neheye a tsəne bo aye. 26Wu neheye
na, bəy bagwar eye kə tsəne ada na
tsikeye parakka, hərwi na sər ha ta
deɗek wu nakə neŋgeye a sər bay aye
ada kə tsəne bay aye na, andaya bay.
Hərwi wu neheye tebiye a ge bo aye
na, ta məkal bay. 27 Nəkar, Agəripa
bəy bagwar eye, ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom neheye ahəl niye tə ɗa ha
bazlam i Mbəlom aye na, ka dzala
ha ka bazlam tay niye tə ɗa ha aye
bəɗaw? Na sər ha, ka dzala ha.»

28Agəripa a gwaɗayaPol: «Kadzala
na, na təriye ndoməpemədzal gər ka
Yesu hərwi bazlam nakay anəke aye
tsa ɗaw?»

29 Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Anəke bəse, kwa aza bay. Faya na
ɗuwulayme aMbəlomhərwi yak ada
ta ndo neheye bəgom faya ta peŋeye
zləm tebiye aye kâ tərum andza neŋ.
Ane tuk na, a seŋ na, tâ dzawa kurom
a daŋgay andza neŋ bay tey.»

30 Bəy Agəripa, Festus, Berenis ada
ta ndo neheye mandza eye ka təv
tay aye tebiye tə lətse. 31 Ahəl nakə
nəteye faya ta deyeweye wu tay aye
na, tə gwaɗ nəte nəte mə walaŋ tay:
«Ndo nakay na, kə ge wuray nakə
ɗa məkəɗe na kəgəbay məgəse na a
daŋgay aye bay.»

32 Tsa na, Agəripa a gwaɗay a Fes-
tus: «Ndo nakay taɗə ɓa ka tsətsah a
say bəy i Roma mâ ŋgənay ha sariya
bəna, haɓe na, məgər ha.»

27
Tə slər ha Pol a Roma

1Ma dəba eye na, bəy a pamay pat
medekadala i Itali ta kwalalaŋ i yam.
Ahəl nakə pat eye a ndisl a ɗəma aye
na, tə vəlay ha Pol ta ndo i daŋgay siye
hay a həlay i bəy i sidzew wuray ada
mâ ye tay ha a Roma. Məzele i bəy i
sidzewniyena, Zuliyus. Neŋgeyenəte
məwalaŋ i sidzewneheye ta tsəpawa
bəy i Roma aye dərmak. 2Nəmaa tsal
a kwalalaŋ i yam nakə a yaw abəra
ma gəma i Adramite aye. Sləlah i
yam faya ma diye ta wuzlahgəma i
Azi neheye ka me i bəlay aye. Tsa
na, nəmaa ye tuk. Nəmay ka bo dziye
ta ndoweye andaya tə zalay Aristark,
ndo i gəma i Tesalonik ka dala iMase-
dowan.

3Tədœ eye na, nəmaa ndisl a gəma
i Sidoŋ. Nəmaa ndisl naha na, bəy i
sidzew niye tə zalay Zuliyus, neŋgeye
a gay gər a Pol lele. A vəlay tsəveɗ a
Pol mâ ye, mâ zəbatay ɗəre a dzam
ŋgay hay ada tâ vəlay wu hay, tâ gay
gər lele. 4Nəmaa həl bo abəra ka təv
niye na, tə kwalalaŋ i yam sa. Nəmaa
ye təhəlay i gula i Sipəre. Haɓenəmaa



Məsler hay 27:5 254 Məsler hay 27:18

ye tə həlay i mənday, aya ane mətasl
a vəlamay tsəveɗ bay. 5Nəmaa tas ta
dəlov nakə bəse ta gəma i Silisi ada ta
gəma i Pamfeli aye ada nəmaa ndisl a
gəma i Mira ka dala i Lisiya. 6Nəmaa
ndisl naha a ɗəma na, bəy i sidzew
niye a huta kwalalaŋ i yam nakə a
yaw abəra ma Aləgəzandəri aye. Ma
diye ka dala i Itali. Nəmaa mbəzlaw
abəra ma neŋgeɗ, nəmaa tsal a ɗəma.
Tsa na, nəmaa ye kwayaŋŋa.

7Nəmaandza ka tsəveɗməhəne ha-
ladzay. Nəmaa ye tsəfetsəfe, nəmaa
ndisl a wuzlahgəma i Kinidus na, ta
gər eye. Nəmaa sla faya mede ɗeɗer
sa bay, mətasl a ma may ha a diye i
həlay i gula. Nəmaa ye tə həlay i gula
i Kəret nəmaa ndisle bəse ta gəma i
Salmone. Kəret na, malawara eye ta
yam. 8 Mede kame na, mawura bo
eye haladzay. Tsa na, nəmaa ndisl a
təv eye andaya tə zalay Təv Ŋgwalak
EyeHayneheyendohay tə lətsawaha
a ɗəma kwalalaŋ i yam hay aye, bəse
ta wuzlahgəma i Lase.

9 Nəmaa ndza ka tsəveɗ haladzay.
Ahəl i mede may nakə faya nəmaa
diyena, pat i daliyam iYahudahayka
mbərəmmede abəramə ɗəma. Hərwi
kə ndisl ka kiye niye andza niye na,
ndəray ma diye tə kwalalaŋ i yam
sa bay. Ta ɓariye kwalalaŋ i yam
tay hay ka ɗakal hərwi mətasl nakə
a gawa haladzay yam a tsalawa ka
bo ɗaŋgwala aye. Ta həbiye ka təv
eye niye haladzay bəna ta dəɗiye a
yam. Ane tuk na, Pol a zəba ka ndo
niye hay a satay mələtse bay, ta diye
kame na, a gatay ɗaf. 10A gwaɗatay:
«Dzam ga hay, na zəba faya na, mede
kway nakay faya ka deyekweye tə
kwalalaŋ i yam aye na, mədze an-
daya mə ɗəma. Kwalalaŋ i yam tə
wu neheye mə ɗəma tebiye aye na,
ta nasiye. Ada nəkway dərmak na,
agəna ka təmakweye bay, ka dzakw-
eye.»

11 Ahəl nakə tə həl bo, ndo məɓəle
kwalalaŋ i yam ta ndo i kwalalaŋ i
yam, tə gwaɗ: «Takwaha ka bo kame.»
Bəy i sidzew niye a tsəne bazlam i
Pol nakə a tsik aye na, kwa ka təma

bay. A təma na, i ndo neheye tə gwaɗ
«Takwaha ka bo» aye. 12Ada sa na, təv
niyeməndzemə ɗəmaahəlay imətasl
na, lele bay, hərwi mətasl a gawa
haladzay. Hərwi niye matsəla ndo
hay tebiye na, a satay mede kame. A
satay taɗə ma giye bo na, ta ndisliye
a Fenikis təv məpe bo i kwalalaŋ i
yamnakəmaKəret aye. Bəlayandaya
na, ta diye i məgəma ɗekɗek tsa. Ta
ndziye mə ɗəma təmaɗ.

Mətasl bagwar eye
13Mətasl a dazlay a mavəzle farfar.

Mətasl nakə a yaw ma diye i Salawa
aye. Tə dzala mə gər tay na, ta sliye
faya məndisle a təv nakə ta ndisliye
a ɗəma aye. Tə lətse ha ɓəre eye an-
daya mə kwalalaŋ i yam. Ti ye bəse
ta tsakay i gəma i Kəret. 14 Ane tuk
na, kwayaŋŋa mətsal bagwar eye a
vəzl haladzay. Mətasl niye tə zalay
na, mətasl nakə a yaw ma bəzay i
gəma aye. 15 A zla na kwalalaŋ i
yam. Tə dza bo ka məmay ahaya
gər a kwalalaŋ i yam a diye i mətasl
nakə a yaw aye na, tə sla faya bay.
Nəmaa gər ha, mətasl mâ ye may
ha. 16 Nəmaa ye ta diye i Salawa i
gəmawuray tə zalayKodamawuzlah
i yam. Nəmaa zəzukw bo tsekweŋ
abəra ka mətasl. Andza niye, nəmaa
ɓar na, kwalalaŋ nakə wawa eye ta
gər eye, merəɓe gwetsek hərwi mâ
dze bay. 17 Tə zla ahaya kwalalaŋ
i yam niye tsekweŋ eye tə pa na ka
gər i kwalalaŋ i yam bagwar eye.
Tsa na, ləɓer andaya maləva bo eye,
ta ndeweɗ ka kwalalaŋ i yam bag-
war eye. Ta dzədzar haladzay hərwi
hewiyeŋ andaya bəse ka tsakay i Li-
biya, kwalalaŋ i yam ma ta ndəfiye
faya sik. Kandəf faya sikna,madziye
a yam. Hərwi niye tə kal ha təŋgel
wuraymaɓara eye ka kwalalaŋ i yam
hərwi ada kwalalaŋ i yammâŋgərzla
faya.

18 Huya, mətasl niye na, kə gər ha
mavəzle bay, faya ma ɓəliye may ha
ta gədaŋ haladzay. Tədœ eye na,
tə pa bo ka məkutse tay ha wu hay
abəra mə kwalalaŋ i yam a bəlay.
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19Tədœ eye sa na, tə kuts ha ləɓer, pe-
tekeɗ nakə faya ma diye ha kwalalaŋ
i yam. Tə kuts ahaya tə həlay tay eye.
20 Məhəne haladzay nəmaa ŋgatay a
pat bay, awurzla bay. Mətasl fayama
vəzliye ta gədaŋ huya. Nəmaa təmiye
na, nəmaa pa fayamədzal gər may sa
bay.

21 Ta nda wu mənday bay məhəne
haladzay. Pol a lətse kame tay,
a gwaɗatay: «Dzam ga hay, ka
tsənumeŋ na bazlam ga, ada ka
yakwaw abəra ma Kəret bay na, ka
sakweye ɗəretsətseh bay, wu kway
hay ta dziye bay. 22Ane tuk na, anəke
na, faya na gwaɗakumeye ɗərev mâ
ye fakuma abəra bay. Ndəray kwa
nəte ma mətiye bay. Kwalalaŋ i
yam kway na, ma dziye. 23 Ta həvaɗ
nakay, gawla i Mbəlom ga nakə faya
na geye məsler aye, ki yaw ka təv
ga. 24 A gweɗeŋ: “Pol, kâ dzədzar
bay! Bəy i Roma ma gakeye sariya
yak. Mbəlom ma təmiye tay ha ndo
neheye faya ka deyumeye ka bo
dziye hərwi yak.” 25 Dzam ga hay,
ɗərevmâye fakumaabərabay. Na sər
ha ta deɗekwu nakəMbəlom a tsikeŋ
aye na, ma giye bo. 26Ka təmakweye
na, a dala eye andaya malawara eye
ta yam.»

27Məhəne kuro gər eye faɗ, mətasl
niye fayamadiyemayhahuya ka gər
i bəlay i Mediterane. Ta magərhəvaɗ
na, ndo məɓəle kwalalaŋ i yam, tə sər
ha nəteye faya ta həndzəɗiye bəse ta
dala. 28 Tə kal ɓəre maɓara eye ka
ləɓer a yam mələve ha zəbol i yam.
Ta zəba faya na, zəbol ŋgay eye miter
40. Ti ye kame tsekweŋ sa na, ta
dazlay a mələve. Ta zəba faya kwet-
setsik yam niye na, miter 30. 29 Ta
dzədzar haladzay, tə gwaɗ kwalalaŋ
i yam ka ndəf sik ka hotokom na, ka
dzakweye. Hərwiniye təhəl ləɓerhay
faɗ, tə ɓar ka təŋgel hay faɗ, tə kal tay
ha ta dəba. Tsa na, ta ɗuwulay me a
mbəlom tay hay hərwi ada ɗəre mâ
tsaɗa. 30 Ndo məɓəle kwalalaŋ hay
a satay mətəmaw abəra mə kwalalaŋ

i yam. Ta pəla tsəveɗ ka məzla ha
kwalalaŋniyewawaeye a yamada tə
gwaɗ na, ta pəliye ha təŋgel hay, ane
tuk ta rawmekaməhute gər i bazlam
hərwiməzlawabəraməkwalalaŋada
mətəme. 31 Pol a gwaɗay a bagwar i
sidzew i Roma ta sidzew hay: «Taɗə
ndo neheye ta ndza ma kwalalaŋ i
yam bay na, ka slumeye fayamətəme
bay.»

32 Tsa na, sidzew hay ta tərəts ha
ləɓer neheye tə ɓar ha kwalalaŋ i yam
nakəwawa aye, tə gər ha a ye ka gər i
yam.

33 Mazlambar ɗəre ma tsaɗiye na,
Pol a zalatay a ndo hay tebiye ka
mənde wu mənday, a gwaɗatay:
«Bəgom, kə ge məhəne kuro gər
eye faɗ, faya ka həbumeye ze
mənde wu mənday. 34 Neŋ faya na
gwaɗakumeye, ndayum wu mənday
hərwi kwa way a say mətəme. Andza
niye, ndəray kwa nəte mə walaŋ
kurom ma dziye bay, kwa məkwets
i gər ŋgayma dziye bay.»

35Madəba ibazlamniyehayna, Pol
a zla wu mənday, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom kame i ndo hay tebiye. Tsa
na, a ŋgənatay wu mənday* niye a
dazlayaməndewumənday. 36Nəteye
tebiye tə ma ha a bo ɗərev, tə nda
wu mənday. 37 Nəmay tebiye mə
kwalalaŋ i yam na, temerre sulo
tə kuro kuro tasəla gər eye məkwa.
38 Ahəl nakə kwa way a nda wu
mənday ka mərehe aye na, tə kuts
ha siye i wu mənday a yam hərwi
kwalalaŋmâmbaka gər i yamsabay.

Kwalalaŋ i yam a həɓ
39Ɗərea tsaɗana, ndomadzərweɗe

kwalalaŋ i yam ta sər ha nəteye ka
waray bay. Ane tuk na, tə ŋgatay a təv
laloŋ eye ta hewiyeŋ eye. Tə gwaɗ:
«Taɗəmagiyebona, takwahaa ɗəma,
kwalalaŋ i yam mâ gərzla a ɗəma.»
40 Tə pəla ha ləɓer neheye tə ɓar ka
ɓəre mə huɗ i yam aye. Tə gər ha
ɓəre niye a yam. Ti ye naha tə pəla
ləɓer neheye mazəva eye ka mayako
nakə a may bo a kwalalaŋ i yam ka

* 27:35 Məsler hay 2.42.
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məɗay ha tsəveɗ aye. Tə ɓar petekeɗ
kambəlom kame ŋgay eye adamətasl
mâ təhay lele. Ahəl nakə faya ta diye
na, mətasl a təhatay ta gədaŋ, a ye tay
ha ka hewiyeŋ niye. 41 Ane tuk na,
tə ndisl na, kwalalaŋ i yam a husa
dənuts ka hewiyeŋ. Kwalalaŋ i yam
a sla faya məɓəle sa bay. Me ŋgay
eye a yembəzək a hewiyeŋ, a sla faya
madayaw abəra mə ɗəma sa bay. Tsa
na, yam nakə a tsal ka bo aye, a ɓəl
haladzay a həɓ ha dəba i kwalalaŋ
niye.

42 A satay haɓe a sidzew hay
məkəɗe ndo i daŋgay hay hərwi ada
ndəray mâ təma ha bo tə mahuzluve
bay. 43Ane tukna, a say abəy i sidzew
i Roma mətəme ha Pol. A gatay me a
sidzew hay kaməge wu nakə tə dzala
aye. A gwaɗatay a ndo neheye tə sər
mahuzluve aye, tâ lah mambəzle a
yam ada tâ tas ka dala. 44A gwaɗatay
a siye hay, tâ gəs həlay ka mayako
kəgəbay kawu neheye a həɓaw abəra
kakwalalaŋ i yamaye, tâpataybəzay.
Kwaway a təmawabərama bəlay na,
andza nakay.

28
Pol ka dala nakə tə zalayMalta

1Nəmaa təmawabərama yamniye
na, nəmaa tsal ka ɗakal na, nəmaa
tsəne məzele i dala niye malawara
eye ta yam. Tə zalay Malta. 2 Ndo
neheyemə ɗəmaaye ta təmamay lele.
Ma dəba eye na, yam a pa, mətasl a
ge tsiyiɓeɓe haladzay. Tsa na, tə vat
ako əŋgəh. Tə gwaɗamay: «Dumara,
ndzum ka ako.» 3 Pol a ye, a həlaw
mayako, a pa ka ako. Azlakwa ma
mayako niye na, palas mə ɗəma. Ako
a vəɗay na, ambərzlaw abərama ako
tsakwalak ka həlay i Pol, a naz na.
4Ndo i dala niye hay tə ŋgatay a palas
niyemaɓala eye ka həlay i Pol aye na,
tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Ndo nakay
na, ta deɗek ndo məkəɗe ndo hay. Kə
təmaw abəra ma bəlay, ane tuk na,
ma təmiye abəra ka sariya i Mbəlom
bay.»

5 Pol a gwatsaka ha palas niye
abəra ka həlay a ako. Kwa tsekweŋ
wuray kə wur faya bay tebiye. 6Ndo
hay tə dzala na, həlay i Pol ma ɗəsliye
kəgəbay ma dəɗiye abəra ka mbəlom,
mamətiye. Tahəbaməndzehaladzay
na, wuray a gay a Pol bay. Tsa na,
ta mbəɗa ha mədzal gər tay, tə gwaɗ:
«Ndo nakay na, mbəlom!»

7 Bagwar tay eye andaya ka dala
eye niye, məzele ŋgay Publiyus. Gay
ŋgay ta guvah ŋgay andaya bəse ta təv
nakə nəmaymə ɗəma aye. Ndo niye a
təmamay təməŋgwese eye a gay ŋgay.
Nəmaa həna mə gay ŋgay məhəne
mahkar. 8 Bəba i Publiyus andaya,
neŋgeye ŋgwalak eye bay, maraɓaraɓ
ada zay a lohay. Pol a ye ka təv ŋgay,
a pay həlay ka gər ada a ɗuwulay me
a Mbəlom. Tsa na, a mbəl. 9 Ndo i
ɗəvats neheye ka dala niye tə tsəne
na, ti ye ka təv i Pol. Pol a mbəl tay
ha. 10Ndo hay tebiye ta bəzamay ha
ta deɗek ta rəhamayha gər. Ahəl nakə
nəmaa diye may aye na, tə vəlamay
wu neheye ta gamay ŋgama ka tsəveɗ
aye.

Pol a ndisl a Roma
11 Nəmaa ndza mə ɗəma kiye

mahkar na, nəmaa həl bo, nəmaa
ye tə kwalalaŋ i yam nakə a yaw
abəra ka dala i Aləgəzandəri aye.
Məzele i kwalalaŋ i yam niye na,
Diyoskur. Kwalalaŋ i yam nakay kə
ndza kiye haladzay hərwi həlay niye
həlay nakə ŋgwalak eye bay mətasl a
gawa haladzay aye. 12 Nəmaa ndisl
a gəma i Sirakus na, nəmaa ndza
mə ɗəma məhəne mahkar. 13 Nəmaa
lətse abəra mə ɗəma, nəmaa ye ta
tsakay i dəlov, nəmaa ye a gəma i
Regiyo. Tədœ eye na, nəmaa həl bo,
nəmaa ndisl a gəma i Pozoles. Nəmaa
ndza ka tsəveɗ na, məhəne sulo tsa,
mətasl a təhamay. 14 Ma gəma niye
na, nəmaa ndzay a gər a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu. Tə zalamay,
nəmaâ ndza mə gay tay luma nəte.
Ada nəmaa ye a Roma na, andza
nakay. 15Malamar neheye ma Roma
aye tə tsəne faya nəmaadiye naha na,
ti yaw mədze gər tə nəmay. Ti ye hus
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a luma i Appiyus ada a təv nakə tə
zalay Gay iMbəlokMahkar aye. Pol a
ŋgatatay na, a gay sɨsœ a Mbəlom ada
ɗərev amay naha.

16Nəmaa ndisl naha a Roma na, tə
vəlay tsəveɗ a Pol mâ ndza mə gay
ŋgaywal tə sidzewnakəma tsəpiyena
aye.

Pol a ɗa ha bazlam iMbəlom
17 Ma dəba i məhəne mahkar na,

Pol a zalatay a madugula i Yahuda
neheye ma Roma aye tâ ye ka təv
ŋgay. Ti ye, tə haya gər ka təv ŋgay na,
a gwaɗatay: «Malamar ga hay, tə gəs
ga ma Zerozelem, tə vəlatay ga ha a
həlay aRomahay. Tə gəs gana, na tsik
wuray nakə ŋgwalak eye bay aye ka
slala kway kəgəbay ka bazlam i bəba
təte kway hay mapala eye, na tsik
faya wuray bay. 18 Ndo neheye ti ye
ga ha ka təv tay aye ta tsətsah fagaya
bazlam na, a satay haɓe məgər ga ha.
Hərwi ta huta fagaya mənese nakə
ɗa məkəɗe ga faya aye bay. 19 Ane
tuk na, a satay a bəy i Yahuda hay
bay. Hərwi niye, na gwaɗ kutoŋ na
diye ka təv i bəy i Roma. Neŋgeye
ma geŋeye na sariya ga. Wal a seŋ
məme tay ha mənese a gwala ga hay
bay. 20 Hərwi niye na zalakum na,
a seŋ məŋgatakum ada mətsike me tə
nəkurom. Ka sərumhaneŋmadzawa
eye tə tsalalaw na, hərwi wu nakə
Israyelhay təpa fayamədzal gəraye.»

21 Madugula i Yahuda hay ta
mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmaa
huta ɗerewel nakə a yawma Yahuda
a tsik ka nəkar aye bay. Ndəray
nəte mə walaŋ i malamar kway hay
ki yaw, kə tsikamay labara i wuray
kəgəbay wu nakə ŋgwalak eye bay aye
ka nəkar bay. 22Ane tuk na, a samay
na, bo yak eye ɗamay ha wu nakə ka
dzala aye. Andza niye, nəmaa sər ha
ndo hay kwa məŋgay andaya faya ta
tsikiye wu nakə ŋgwalak eye bay aye
ka ndo i Yesu neheye.»

23Madugula iYahudahay təpaypat
nakə ta dziye gər tə Pol aye, pat eye
niye ta maweye a gay ŋgay. Pat eye
a slaw na, ndo hay haladzay ti ye a

gay ŋgay. Pol a ndza hway kaməɗatay
ha Bəy i Mbəlom ta gədaŋ ada a pəla
tsəveɗ tâ təmabazlamnakəma tsikat-
eye ka gər i Yesu aye mə ɗerewel i
Musa ada mə ɗerewel i ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay. 24 Siye i ndo
hay na, ta təma bazlam i Pol nakə a
tsik aye, ane tuk na, ndomekeleŋ eye
ta kərah mədzal ha. 25 Ta kəɗwuway
haladzay məwalaŋ tay. A həlay nakə
ta diye na, Pol a tsikatay bazlam nəte
tsa, a gwaɗatay: «Wu nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a tsikatay a bəba təte
kuromhay təbazlam i Ezayndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom aye na, deɗek.
26Mbəlom a gwaɗ:
“Do zəbaw ka ndo neheye ada

gwaɗatay:
Ka tsənumeye lele,

ane tuk na, ka sərumeye bay.
Ka zəbumeye faya lele,

ane tuk na, ka ŋgatumeye bay.
27Ndo neheye ta kula ha gər, a satay

mətsəne bay.
Ta dərəzl na zləm,

ta dərəzl na ɗəre tay.
A satayməŋgatay tə ɗəre tay bay,

a sataymətsəne tə zləm tay bay,
a satayməsəre tə gər tay bay.

A satayməmaw ka təv ga bay.
Hərwi niye, na mbəliye tay ha
bay.*”»

28 Pol a gwaɗatay sa: «Sərum ha
na, Mbəlom a sləraw Labara Ŋgwalak
eye i mətəme ha ndo neheye Yahuda
hay bay aye. Nəteye na, ta tsəniye na
bazlam ŋgay.»
[ 29 Ma dəba i bazlam neheye na,

Yahuda hay ti ye wu tay. Ahəl nakə
faya ta diye na, faya ta kəɗiye wuway
məwalaŋ tay.]

30Pol andzaməve sulomə gaynakə
a vəlawa faya suloy aye. A təmawa
tay ha ndo neheye ti yawa ka təv
ŋgay aye tebiye. 31 A ɗa ha labara
i Bəy i Mbəlom ada a ɗa ha bazlam
i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste a ndo
hay. A tsikatay ta gədaŋ tə tsəɓtsəɓ
eye, ndəray kə gay fayame bay.

* 28:27 Ezay 6.9-10.
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Ɗerewel nakə Pol a
watsatay naha a
Roma hay

aye
Məfələkwe

Ahəl nakə Pol a watsatay naha a
ndoməpemədzal gər hay ka Yesuma
Roma aye na, a ndəv ha mamahkar
i mahəhele ŋgay. A say mede hus a
Roma, təv nakə ki ye a ɗəma zuk bay
aye. A say mede dəreŋ a məgəma
hus a Espayoŋ hərwiməɗe ha Labara
Ŋgwalak eye i Yesu (15.22-24). Awatsa
ɗerewel ŋgay hərwi mələve ha bo tə
mede ŋgay a Roma ada ta məɗe ha
matətike ŋgay a ndoməpemədzal gər
neheyemawuzlahgəma aye.
Ɗerewel nakay na, gər i bazlam hay

tebiye matsətsala eye ta labara i Pol
nakə ma ɗiye ha aye. Gər a gər i
bazlam eye na, anaŋ: «Ndo nakə kə
dzala ha ka Mbəlom aye na, Mbəlom
ma təriye ha ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay,
adama hutiye sifa» (1.17).
Pol a səkah ha labara nakay ta

tsəveɗwal wal mahkar:
Madədo 1 ka 8 faya ma tsikiye ka
mədzepe mə walaŋ i marəhay
ha gər a bazlam mapala eye
ada məpe mədzal gər ka Mbəlom
nakə Yesu Kəriste a təra tsəveɗ
eyemawura bo eye bay.

Madədo 9 ka 11 a tsik ka mədzepe
məwalaŋ i Israyel hay slala nakə
Mbəlom a zla aye, ada ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu.

Madədo 12 ka 15 faya ma tsikiye
ka pendzeŋ i məndze məwalaŋ i
məhay gər i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu Kəriste.

Ɗerewelnakay andəv tamətsikeme
haladzay (madədo 16).

1Maawatsa ɗerewel nakay na, neŋ
Pol, ndo məge məsler i Yesu Kəriste.
Mbəlom a zeleŋ, a təra ga ha ndo
i maslaŋ ŋgay, a zla ga, a pa ga
wal hərwi ada nâ ɗa ha labara ŋgay
ŋgwalak eye a ndo hay.

2 Labara nakay ŋgwalak eye na, ɓa
Mbəlom kə tsik ahəl niye kurre tə
bazlam i ndo məɗe ha bazlam ŋgay
hay, a gwaɗ ma slərakwaweye ada
ta watsa faya mə Ɗerewel i Mbəlom.
3 Labara nakay ŋgwalak eye a tsik na,
ka wawa ŋgay, ahəl nakə a təra ndo
zezeŋ, tə wa na ma gwala i Davit
aye. 4 Ahəl nakə a lətsew abəra ma
mədahaŋ aye na, Mbəlom a ɗa ha
neŋgeyewawa ŋgay ta gədaŋ, neŋgeye
Yesu Kəriste BəyMaduweŋ kway ada
a rah ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye tebiye. 5 Mbəlom a pa ga ndo
i maslaŋ ŋgay na, tə həlay i Yesu
Kəriste. Ageandzaniyena, taŋgwalak
ŋgayhərwiadanâye, nâɗahabazlam
ŋgay a ndo i gəma hay wal wal tebiye
hərwi ada tâ təra ndo ŋgay hay ada tâ
rəhay ha gər. Andza niye, tâ ɗəslay ha
gər a məzele i Yesu Kəriste.

6 Nəkurom ndo i Roma hay,
nəkurom mə walaŋ i ndo neheye
dərmak, hərwi Mbəlom kə zalakum
hərwi ada kâ pumay bəzay a Yesu
Kəriste. 7 Na watsa naha ɗerewel
nakay na, a nəkurom neheye ma
Roma aye tebiye. Mbəlom a wuɗa
kurom haladzay. A zalakum na,
hərwi ada kâ tərum ndo ŋgay hay.
Mbəlom Bəba kway ada Bəy

Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa
fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

A say a Polmede a Roma
8Makurre eye na, neŋ faya na gay

naha sɨsœ aMbəlom ga hərwi kurom
tebiye. Maa vəleŋ tsəveɗməgay naha
sɨsœ na, Yesu Kəriste hərwi məpe
mədzal gər kurom nakə ka dzalum
ha ka Yesu Kəriste aye na, kə ɗa a
zləm ka məndzibəra tebiye. 9 Huya
ahəl nakə faya na ɗuwulaway naha
me a Mbəlom aye na, na ɗuwulaway
naha me hərwi kurom. Wu nakə
na tsik aye na, Mbəlom a sər ha na
tsik deɗek, neŋgeye nakə faya na giye
məsler ŋgay tə ɗərev ga peteh, faya na
ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye ka wawa
ŋgay aye.

10 Faya na ɗuwulay naha me huya
mâ vəleŋ tsəveɗ anəke ta gədaŋ
ŋgay hərwi ada nâ ye naha a gay
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kurom tuk. 11Hərwi a seŋ haladzay
məŋgatakum. A seŋ məɗakum ha
wu nakə Məsəfəre a vəleŋ aye hərwi
ada kâ hutum gədaŋ ka tsəveɗ i
Mbəlom. 12 Kəgəbay nəkway tebiye
ka vəlakweye a bo gədaŋnəte nətemə
walaŋ kway. Ka vəlumeŋeye gədaŋ
hərwi ka pum mədzal gər ka Kəriste
ada na vəlakumeye gədaŋ hərwi na
pamədzal gər ka Yesu dərmak.

13 Malamar ga hay, sərum ha na,
madzəga haladzay na dzala mede
naha a gay kurom. Ane tuk na, hus
anəke na huta tsəveɗ bay. A seŋ
na diye naha madzəne kurom mede
kame kame ada kâ gəlum andza faya
na giye ta ndo neheye ma gəma siye
hay aye. 14Mbəlom kə vəleŋ məsler.
Andza niye, kutoŋ na ɗiye ha Labara
Ŋgwalak eye kwa a way tebiye. Na
ɗateye ha a ndo neheye ma wu-
zlahgəma aye ada a ndo neheye ma
wuzlahgəma bay aye, na ɗateye ha a
ndo neheye tə sər wu aye ada a ndo
neheye tə sər wu bay aye. 15 Hərwi
niye a yeŋ a gər mede naha məɗe ha
Labara Ŋgwalak eye a nəkurom Roma
hay tebiye dərmak.

16Hərwineŋ fayanaɗiyehaLabara
Ŋgwalak eye ta məŋgwese lele. Labara
nakay na, gədaŋ i Mbəlom mə ɗəma
mətəme tay ha ndo neheye tə dzala
ha ka Yesu Kəriste aye. A vəl tsəveɗ i
mətəme na, hərwi Yahuda hay təday
ada hərwi slala mekeleŋ eye hay
dərmak. 17 Labara nakay ŋgwalak
eye a ɗakway ha na, ma kəkay nakə
Mbəloma tərahandohayŋgwalak eye
ka ɗəre ŋgay aye. Ndo hay ta dzala
ha ka Yesu Kəriste ɗekɗek tsa, tsəveɗ
mekeleŋ eye andayabay. Andzanakə
tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye,
tə gwaɗ: «Ndo nakə kə dzala ha ka
Mbəlom aye na, Mbəlom ma təriye
ha ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay, ada ma
hutiye sifa.*»

Kwawaymezeleme eye
18 Andza niye, Mbəlom faya ma ɗa

ahaya abəra mə mbəlom, neŋgeye ta
mevel eye ka ndo neheye tebiye faya

ta giye mezeleme ada tə ɗəslay ha gər
bay aye. Ma gateye sariya hərwi wu
tay neheye lele bay faya ta giye aye,
ma dərəzlatay na tsəveɗ a ndo hay
ka məsəre deɗek. 19 Sariya ma gəsiye
tay ha hərwi tsəveɗ nakə ta sliye
fayaməsəre Mbəlom aye na, parakka
maŋgaha eye bay, bo i Mbəlom eye kə
ɗatay ha. Ane tuk na, ta pay bəzay
a tsəveɗ eye nakay bay. 20 Ndəray
kə ŋgatay a Mbəlom kwa nəte bay.
Ane tuk na, kwa a həlay nakə a ge
məndzibəra aye hus anəke na, wu
neheye a ge tebiye faya ta ɗateye
ha a ndo hay Mbəlom neŋgeye na,
kəkay. Taŋgatay awuneheyena, a sər
bo parakka gədaŋ ŋgay ma ndəviye
ɗaɗa bay ada Mbəlom na, neŋgeye
nəte ŋgweŋ. Ta sliye faya məgweɗe
«Nəmaa sər bay» na, ta sliye faya
mətsike bay.

21 Kwa taɗə tə sər Mbəlom andaya
bəbay na, tə ɗəslay ha gər bay ada tə
gay sɨsœ andza nakə haɓe ta ɗəslay
ha gər ada ta geye sɨsœ aye na, ta
ge andza niye bay. Faya ta dzaliye
ɗuh na, ka wu nakə kəriye, nəteye
mandza eye ma ləvoŋ, tə sər wu lele
eye hay sa bay. 22Tə dzala mə gər tay
na, ta tsah. Ɗuh gər a vuwatay na,
tə sər bay. 23Mbəlom nakə ta məzlaɓ
eye ada ma mətiye ɗaɗa bay aye na,
tə rəhay ha gər bay, tə gər ha. Ɗuh
ta rəhay ha gər na, a kule hay, a wu
neheye tə ŋgar andza ndo zezeŋ aye
kwa taɗə ndo hay ta mətiye. Siye hay
andza ɗiyeŋ hay, siye hay andza wu
i pesl hay, mekeleŋ eye hay sa andza
wu neheye tə va tə huɗ aye.

24Hərwi niye Mbəlom a gər tay ha
hərwi ada tâ ge wu neheye lele bay
aye andza nakə a yatay a gər məge
haladzayaye. Andzaniye faya ta giye
wu neheye a ge horoy aye nəte nəte
mə walaŋ tay. 25 Ta gər ha Mbəlom
nakədeɗek eye, təpaybəzay amaraw
me. I tay na, faya ta ɗəslay ha gər
a Mbəlom nakə a ge wu hay tebiye
aye bay, faya ta ɗəslay ha gər a wu
neheye neŋgeye a ge aye ada ta geye

* 1:17 Habakuk 2.4.
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məsler. Haɓe ta ɗəslay ha gər ɗuh
na, a Mbəlom, neŋgeye nakə haɓe ta
zambaɗeyehuyaaye. Mâgeboandza
niye.

26 Hərwi niye Mbəlom a gər tay
ha hərwi ada tâ ge wu neheye a
ge horoy andza nakə a yatay a gər
məge haladzay aye. Ŋgwas hay ta
gər ha məndze ta hasləka hay, tə
hənawa tə siye i ŋgwas hay. Niye
na, wu nakə a yay a gər a Mbəlom
bay aye. 27Hasləka hay dərmak faya
ta giye andza niye, tə gər ha ŋgwas
hay, a yatay a gər haladzay məhəne
ta hasləka siye hay. Hasləka hay ta
hasləka hay faya ta giye wu neheye
a ge horoy aye. Faya ta vahiye ka bo
tay ɗəretsətseh ɗa kamənese tay nakə
faya ta giye.

28Ndoneheye ta kərahMbəlomaye
na, a satay məsəre na bay. Andza
niye, Mbəlom a gər tay ha hərwi ada
tâ dzala andza nakə a ye ka bo aye
sa bay. Ta dzala swa. Andza niye
ta giye wu neheye haɓe məge bay
aye. 29 Nəteye maraha eye tə wu
neheye ŋgwalak eye bay aye, tə gawa
ɗəre ka wu i ndo hay, ta dzəgurawa
me ka ndo hay, tə gawa ɗəre a ndo
hay, tə kəɗawa ndo hay, tə gawamag-
azləga məwalaŋ tay, tə vawatay gər a
ndo hay ta bəbərek, tə gawa seweɗ a
ndo hay, ta ŋgəlawatay bəzay a siye
i ndo hay. 30 Nəteye tə tsikawa wu
neheye ŋgwalak eye bay aye ka ndo
hay, nəteye tə naway ɗəre a Mbəlom,
tə tsaɗawatay a siye i ndo hay, tə
ɗəslaway ha gər a bo, tə gawa zla-
pay. Nəteye pat pat tə dzalawa tsəveɗ
weɗeye hay ka məge mezeleme, ta
rəhawatay ha gər a bəba tay ta may
tay hay bay. 31 Wu nakə ŋgwalak
eye na, tə sər sa bay, ɗərneh mə ba-
zlam tay sulo, tə sər mawuɗe ndo
hay bay, ta sakateye naha a ndo hay
bay. 32 Ɗuh nəteye na, tə sər ba-
zlam i Mbəlom mapala eye. Bazlam
i Mbəlom mapala eye a gwaɗ: Ndo
neheye faya ta giye slala i wu ne-
heye ŋgwalak eye bay aye huya na,

ta vahaweye ka bo mədahaŋ ka gər
tay. Kwa andza niye bəbay na, huya
faya ta giye wu neheye ŋgwalak eye
bay aye. Sa tsa na, faya ta giye wu
nakə a ze neheye aye. Nəteye faya
ta zambaɗateye a ndo neheye faya
ta giye wu neheye ŋgwalak eye bay
andza nəteye aye. Faya ta vəlateye
gədaŋ kaməge huya!

2
Mbəlom ma giye sariya ŋgay ta

tsəveɗ eye
1 Ndo nakə a gwaɗ nəkar ndo

məmay ha mənese a ndo hay aye,
nəkar eye na, way? Sər ha nəkar eye
ka təmiye abəra ka sariya i Mbəlom
bay. Taɗə faya ka matay ha mənese
a ndo hay na, bo yak eye faya ka
may ha mənese a gər yak, hərwi
wu neheye ŋgwalak eye bay faya ta
giye na, nəkar faya ka giye andza
nəteye. 2 Nəkway ka sərakwa ha
Mbəlom ma gəsiye tay ha a sariya
ndo neheye faya ta giye wu neheye
ŋgwalak eye bay aye ada sariya ŋgay
na, ta deɗek. 3 Nəkar nakə faya ka
matayhamənese andohayhərwiwu
neheye ŋgwalak eye bay faya ta giye
ada bo yak eye faya ka giye andza
nəteye na, ka gwaɗ na, ka təmiye
abəra ka sariya i Mbəlom wal ɗaw?
4 Mbəlom neŋgeye ŋgwalak eye, faya
ma zliye ŋgatay, a sər mahəbe. Faya
ka ŋgwaseye dəla mə gər a Mbəlom
tsukuɗu? A səmay naha a mezeleme
yak na, hərwi məvəlaka tsəveɗ ka
məgəre ha mezeleme yak na, ka sər
təbəɗew?

5 Nəkar na, faya ka kuliye ha gər
yak, ka kərah mambəɗe ha ɗərev
yak. Andza niye bo yak eye tə gər
yak faya ka vahaweye ka bo sariya
i Mbəlom. Sariya ma gəsiye kar
pat nakə Mbəlom ma ɗiye ha, kə ge
mevel ka ndo hay ada ma gateye
sariya a ndo hay tebiye ta lele eye.
6 «Kwa a way ma vəleye wu i merəɓe
ŋgay.*» 7 Zəba, ndo neheye faya ta

* 2:6 Zəbamə Dəmes hay 62.13; Dzeke hay 24.12.
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pəliye məge ŋgwalak aye na, a sa-
tay Mbəlom mâ zambaɗatay, a satay
Mbəlom mâ tsik fataya wu ŋgwalak
eye, a satay Mbəlom mâ vəlatay sifa
nakə ma ndəviye bay aye. Mbəlom
ma vəliye sifa nakə ma ndəviye bay
aye na, a nəteye. 8 Ane tuk na, siye
i ndo hay na, ta rəhay gər a Mbəlom
bay, a satay məpay bəzay a tsəveɗ
deɗek eye bay, tə pay bəzay ɗuh na, a
wu nakə ŋgwalak eye bay aye. Nəteye
na, Mbəlom ma giye fataya mevel,
ma gateye ɗəretsətseh. 9 Ndo neh-
eye tebiye tə gawa mənese aye na,
ta siye ɗəretsətseh, Mbəlom ma gat-
eye ɗəretsətseh haladzay. Ma lahiye
məgatay ɗəretsətsehna, aYahudahay
təday ada ma dəba eye a slala i ndo
siye hay dərmak. 10 Ane tuk na, ndo
neheye tebiye faya ta giye ŋgwalak
eye na, Mbəlom ma vəlateye məzlaɓ,
ma tsikiye fataya wu ŋgwalak eye, ma
vəlateye zay. Ma vəlateye a ndo neh-
eye tebiye, ane tuk na, ma lahiye ha
na, a Yahuda hay təday ada ma dəba
eye a slala i ndo siye hay dərmak.
11Andza niyeMbəlomna, a ŋgəna tay
ha ka bo abəra ndo hay bay.

12Ndo neheye Yahuda hay bay aye,
nəteye neheye tə sər bazlam i Musa
mapala eye bay aye, faya ta giye
mənese kəriye tsa. Ta mətiye kəriye
andza niye tsa dərmak ze bazlam
i Musa mapala eye. Yahuda hay,
nəteye na, tə sər bazlam i Musa ma-
pala eye. Ndo neheye faya ta nasiye
ha bazlam i Musa mapala eye na,
Mbəlom ma gateye sariya tə bazlam
i Musa mapala eye. 13 Mbəlom ma
təriye ha ndo hay ŋgwalak eye hay
kame ŋgay na, hərwi nakə faya ta pay
zləm a bazlam i Musa ɗekɗek aye tsa
bay. Ane tuk na, ma təriye tay ha
ŋgwalak eye hay kame ŋgay na, ndo
neheye faya ta rəhayhagər awunakə
bazlam i Musamapala eye a tsik aye.
14 Hərwi ndo neheye nəteye Yahuda
hay bay aye na, tə sər bazlam i Musa
mapala eye bay. Azlakwa bay, siye
hay təgawa təgər taywunakəbazlam
mapala eye a tsik aye. Faya ta giye

andza niye kwa taɗay tə sər bazlam i
Musa mapala eye bay bəbay na, faya
ta ɗiye ha, tə sər məge wu ŋgwalak eye
hay. 15 Ahəl nakə faya ta giye andza
niyena, faya ta ɗiye hana,Mbəlomkə
watsa ada kə patay na bazlam iMusa
mapala eye a ɗərev tay hərwi ta giye
wuwarayna, ta sərha. Mədzal gər tay
faya ta ɗiye ha andza niye dərmak.
Pat mekeleŋ eye hay na, tə sərawa ta
ge wu ŋgwalak eye. A həlay mekeleŋ
eye na, tə sər ta ge mənese. 16 Wu
neheye na tsik faya kanaŋ aye na, ta
zəbiye parakka pat nakəMbəlom ma
gateye sariya andohay təhəlay i Yesu
Kəriste. Ma giye sariya a ndo hay
hərwi wu neheye maŋgaha eye mə
ɗərev tay aye. Wu nakə na tsik kanaŋ
aye na, Labara Ŋgwalak eye nakə faya
na ɗiye ha aye.

Yahuda hay ta rəhay gər a bazlam
mapala eye bay

17 Nəkurom Yahuda hay, ka sərum
nəkurom Yahuda hay, ka dzalum na,
kwa mey faya ma diye lele hərwi
nakə ka sərum bazlam i Musa ma-
pala eye, faya ka gumeye zlapay, tə
məgweɗe ka sərum Mbəlom. 18 Ka
sərum wu nakə a say a Mbəlom ndo
hay tâ ge aye, bazlam i Musa mapala
eye kə ɗakum ha wu nakə ŋgwalak
eye ta wu nakə ŋgwalak eye bay aye.
19Kadzalumna, ɗəre andaya fakuma
ba! Faya ka ɗumateye ha tsəveɗ a
guluf hay. Ka dzalum na, nəkurom
ka tərum andza dzaydzay hərwi ndo
neheye nəteye ma ləvoŋ aye hərwi
ada tâ ŋgatay a ɗəre. 20 Nəkurom ka
dzalum na, ka ɗumatay ha wu a ndo
neheye tə sər wuray bay bəɗaw? Ka
dzalum sa na, faya ka tətikumateye a
ndo neheye ta gəl ka tsəveɗ i Mbəlom
zuk bay aye. Ka dzalum andza niye
na, hərwi nakə ka sərum bazlam i
Mbəlommapala eye ba? Ka gwaɗum
na, bazlam mapala eye kə ɗakum ha
deɗek hərwi ada kâ sərum.

21 Faya ka tətikumateye wu hay a
ndo hay, bo kurom eye ka tətikumay
a gər kurom bay na, hərwi mey?
Faya ka tsikumateye a ndo hay «Kâ
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kəlum bay», bo kurom eye faya ka
kəlumeye na, sa kəkay? 22 Nəkurom
faya ka gumateye me a ndo hay ka
məgemadama, bo kurom eye faya ka
gumeye! Fayakagwaɗumateyeando
hay «Kâ gum kule bay». Ada faya ka
kəlumeyewuneheyendohay təvəlay
a kule aye na, ma kəkay? 23 Faya ka
zlapumeye haladzay hərwi nakə ka
sərum bazlam i Mbəlom mapala eye
aye, ane tuk na, faya ka nasumeye
ha bazlam i Mbəlom mapala eye ada
ndo hay ta tsikiye wu nakə ŋgwalak
eye bay aye ka Mbəlom hərwi kurom
sa na, ma kəkay? 24 Andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom, a
gwaɗ: «Ndo neheye Yahuda hay bay
aye faya ta tsaleye ka gər a Mbəlom
hərwi kurom Yahuda hay.†»

25 Nəkway Yahuda hay faya ka
ɗəsakweye bo hərwi məɗe ha na,
nəkway ndo i Mbəlom hay. Faya na
gwaɗiye: Taɗə faya ka pumay bəzay
a bazlam i Musa mapala eye lele na,
məɗəse bo nakə faya ka ɗəsumeye
na, ma dzəniye kurom. Ane tuk na,
taɗə faya ka pumay bəzay a bazlam
i Musa mapala eye bay na, məɗəse
bo nakə faya ka ɗəsumeye na, andza
faya ka ɗəsumeye bay, ma dzəniye
kurom sa bay. 26 Taɗə ndo neheye
nəteye Yahuda hay bay aye tə ɗəs bo
təbey, faya ta pay bəzay a bazlam i
Musa mapala eye na, nəteye ka ɗəre
i Mbəlom na, andza nəteye maɗəsa
bo eye. 27 Nəkurom Yahuda hay, ta
vəlakum bazlam mapala eye a həlay.
Ane tuk na, ka rəhumay ha gər bay
ada ka gum məɗəse bo. Ndo neheye
nəteye Yahuda hay bay aye, kwa taɗə
nəteye maɗəsa bo eye bay bəbay, ta
pay bəzay a bazlammapala eye na, ta
gəsiye kurom a sariya.

28Yahuda nakə deɗek eye na, way?
Ndonakə a ɗa haneŋgeyeYahudahay
tə slo i bo ɗekɗek aye ɗaw? Aʼay!
Məɗəse bo deɗek eye na, wuye mey
tuk? Məɗəse bo nakə ndo hay ta
ŋgateye tə ɗəre aye ɗekɗek tsa bay.
29ƊuhYahudadeɗekeyena, ndonakə

Mbəlom ka mbəɗay ha ɗərev ŋgay
aye. Məɗəse bo deɗek eye na, nakə
Məsəfəre i Mbəlom faya ma giye mə
ɗərev i ndo aye, bənaməsler i bazlam
mapala eye andaya mə ɗəma bay.
Slala i ndo nakay, maa zambaɗay na,
Mbəlom bəna ndo hay bay.

3
1 Kə ge andza niye na, ndo nakə

Yahuda aye na, a ze ndo nakə Yahuda
bay aye na, tə mey? Taɗə ndoweye
kə ɗəs bo na, ŋgama eye mə ɗəma
na, mey? 2 Faya na gwaɗakumeye:
«Ma giye ŋgama haladzay ta tsəveɗ
mekeleŋ eye hay wal wal.» Mbəlom
a vəl bazlam ŋgay na, a Yahuda hay
təday.

3Ane tuk na, taɗə siye i Yahuda hay
ta kulaha gər tayna, niyena,ma sliye
məgaymeaMbəlomkaməgewunakə
a tsik aye ɗaw? 4 Aʼay, andza niye
bay tebiye, kwa taɗə ndo hay tebiye
maraw me eye hay na, Mbəlom ma
giye wu nakə a tsik aye huya. Andza
nakə təwatsa aƊerewel i Mbəlom aye,
tə gwaɗ:
«Nəkar Mbəlom, ka tsik me na, ndo

hay tebiye tə sər ha ka tsik na,
deɗek.

Taɗə ta maka ha mənese na, ndəray
ma sliye məgəse kar a sariya
bay.*»

5Agəla siye hay ta gwaɗiye, mənese
nakə faya ka gakweyemadzəniye tay
ha ndo hay ka məsəre ha Mbəlom na,
neŋgeye a gemənese bay. Wunakə ka
mbəɗakwateye faya na, wuye mey?
Kə ge andza niye na, ka gwaɗakweye
Mbəlom faya ma giye mənese bəna
faya ma sakweye ɗəretsətseh bəɗaw?
Wu nakə na tsik aye na, na tsik ba-
zlam i ndohay. 6Aʼay, andzaniye bay,
Mbəlom neŋgeye ŋgwalak eye. Taɗə
neŋgeye ŋgwalak eye bay na, ma giye
sariya a ndo iməndzibəra hay na,ma
kəkay?

7Agəla siyehay tagwaɗiye sa: «Taɗə
marawmegahay faya ta dzəniyendo
hay kaməsəre Mbəlom neŋgeye a tsik
deɗek na, ta zambaɗeye hərwiye. Kə

† 2:24 Ezay 52.5. * 3:4 Dəmes hay 51.6.
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ge andza niye na, nəkway ndo məge
mezeleme hay Mbəlom ma gəsiye
kway a sariya na, hərwi mey?» 8 Siye
hay faya ta gwaɗiye: «Gakwa mənese
hərwi ada tâ ŋgatay parakka Mbəlom
na, ŋgwalak eye,magiyewuray ɗaw?»
Siye hay faya ta tsikiye wu nakə
ŋgwalak eye bay aye fagaya, tə gwaɗ
neŋ eye na tsik andza niye. Nəteye ɗa
nakə Mbəlom mâ gəs tay ha a sariya
aye.

Ndo hay tebiyemezeleme eye hay
9 Andza niye, nəkway Yahuda hay

na, ka zakwa tay ha siye i ndo hay
ɗaw? Aʼay, kwa tsekweŋ bay. Ɓa
na tsik tsɨy, Yahuda hay ta siye i
ndo hay tebiye mezeleme faya ma
ləviye kway. 10 Andza nakə tə watsa
a Ɗerewel i Mbəlom aye na, tə gwaɗ:
«Ndəray nakə neŋgeye ŋgwalak eye

kame iMbəlomaye na, andaya
bay, kwa nəte.

11 Ndəray nakə a sər deɗek aye na,
andaya bay,

ndəray nakə faya ma pəliye
Mbəlom aye na, andaya bay.

12 Nəteye tebiye ta mbəɗay dəba a
tsəveɗ i Mbəlom, ta dze tebiye,

ndəraynakə fayamagiyeŋgwalak
aye na, andaya bay, kwa nəte.†

13 Wu nakə ma ndahwaweye abəra
mə bazlam tay aye na, ŋgwalak
eye bay

andza wu nakə a zaw ma tsəvay
nakə ta həndək faya abəra aye.

Taɗərneh tayna, faya tavateyehagər
a ndo hay.‡

Ka təbəlem tay na, muwar i dədœ.§
14 Faya ta vəlateye mezeleme a ndo

hay huya,
ta tsikiye wu ŋgwalak eye bay
huya.*

15Tə sik tay hay na,
ta hwiye ha kaməkəɗe ndo hay.

16 Tsəveɗ tay nakə ta ye tə ɗəma aye
na, ta nasiye hawu hay tebiye,

ada ta sateye ɗəretsətseh a ndo hay.
17Tsəveɗ i zay na, tə sər bay.†

18 Ta dzədzaray a Mbəlom bay
tebiye.‡»

19Na gwaɗ ka sərakwa ha wu neh-
eye tebiye bazlam i Mbəlom mapala
eye faya ma tsikiye aye na, a tsik
ka ndo neheye faya ta rəhay ha gər
aye. Andza niye, ndəray ma sliye
mambəɗe me abəra ka bo bay. Kwa
way kə ge mənese kame i Mbəlom.
20 Hərwi niye ka ɗəre i Mbəlom na,
ndəray nakə ŋgwalak eye hərwi ba-
zlam i Mbəlom mapala eye andaya
bay. Bazlam i Mbəlom mapala eye
faya ma ɗiye ha mezeleme i ndo hay
hərwi ada tâ sər ha.

Ndo hay ta ndziye deɗek eye hay
kame iMbəlom na, kəkay?

21 Anəke na, tsəveɗ i ndo hay ta
təriye ŋgwalak eye kame iMbəlomaye
na, kə ndohwawparakka. Tsəveɗ eye
a ndohwaw na, abəra mə ɗerewel i
Musabay. Ane tukna, ɗerewel iMusa
ada ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay ta tsik faya kurre. 22 Tsəveɗ eye
na, andzanakay: Ndoneheye tədzala
ha ka Yesu Kəriste, Mbəlom a təra tay
ha deɗek eye hay ka ɗəre ŋgay aye
na, nəteye. Mbəlom a həndək tsəveɗ
nakayna, a ndoneheye tədzala ha ka
YesuKəristeaye tebiyebənaaYahuda
hay ɗekɗek bay. Mbəlom a ŋgəna tay
ha ka bo abəra ndo hay bay. 23Hərwi
ndo hay tebiye ta ge mezeleme, ta
sliye məndze ma məzlaɓ i Mbəlom
bay. 24 Ane tuk na, Mbəlom kə gatay
ŋgwalak kəriye, ka təra tay ha deɗek
eye kame ŋgay. A ge andza niye
na, tə həlay i Yesu Kəriste nakə ma
mbəliye tay ha abəra mə mezeleme
aye. 25 Neŋgeye na, Mbəlom a zla
na ada mâ mət hərwi ndo hay hərwi
ada mâ zla fataya abəra mezeleme
tay tə bambaz ŋgay. Tsəveɗ eye nakay
Mbəlom a həndək na, hərwi ndo ne-
heye tebiye ta dzaliye ha ka Yesu
Kəriste aye. A ge andza niye na,
hərwiadandohay tâzəbaneŋgeyena,
deɗek. Mezeleme neheye ahəl niye
ndo hay tə gawa aye na, Mbəlom a

† 3:12 Dəmeshay 14.1-3, 53.2-4; Ekəliziyast 7.20. ‡ 3:13 Dəmeshay 5.10. § 3:13 Dəmeshay 140.4.
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gawa ha andza a ŋgataway bay. 26 A
tsikawa faya bay, a ɗəmawa. Ane tuk
na, anəke na, faya ma ɗatay ha a ndo
hay, neŋgeye na, deɗek. Neŋgeye a
say məge na, wu nakə deɗek eye ada
a say matəre tay ha ndo neheye tə
pamədzal gər tay ka Yesu Kəriste aye
ndo deɗek eye hay.

27 Kə ge andza niye na, wuray an-
daya nakə ka gakweye ha zlapay aye
ɗaw? Aʼay, andaya bay! Mbəlom a
təra kway ha deɗek eye hay kame
ŋgay na, hərwi nakə faya ka dzalakw-
eyeha kaYesuKəriste aye bənahərwi
nakə ka pakway bəzay a bazlam ma-
pala eye bay. Andza niye, wuray
andaya nakə ka gakweye ha zlapay
aye bay. 28Andza niye,Mbəlom a təra
tay ha ndo hay deɗek eye hay kame
ŋgayna, hərwi nakə faya ta dzaliye ha
ka Yesu Kəriste aye ɗekɗek tsa bəna
hərwi nakə tə pay bəzay a bazlam i
Musamapala eye aye bay. 29Mbəlom
na, neŋgeye Mbəlom i Yahuda hay
ɗekɗek bay, neŋgeye Mbəlom i ndo
hay tebiye, kwa i Yahuda hay ada
kwa i siye i ndo hay, 30hərwiMbəlom
na, nəte ŋgweŋ. Taɗə Yahuda hay
ta dzala ha ka Yesu Kəriste na, ma
təriye tay ha deɗek eye hay kame
ŋgay. Hərwi ndo siye hay na, andza
niye dərmak, taɗə ta dzala ha ka Yesu
Kəriste na, ma təriye tay ha ndo i
deɗek eye hay kame ŋgay dərmak.
31Məgweɗe na, Mbəlom a təra tay ha
ndo deɗek eye hay na, hərwi nakə
tə dzala ha ka Yesu Kəriste aye, niye
a say məgweɗe na, ndo hay tâ pay
bəzay a bazlam iMbəlommapala eye
sa bay ɗaw? Aʼay, andza niye bay.
Ɗuh bazlam iMbəlommapala eye na,
ka təmakweyena leleandzanakəaye
ka bo aye.

4
Mbəlom a təra ha Abraham ndo i

deɗek kame ŋgay
1 Dzalakwa ka Abraham bəba təte

kway təday. Ka gwaɗakweye ka
neŋgeye na, mey? A huta ka təv i

Mbəlom na, mey? 2 Taɗə Mbəlom a
təra ha ndo i deɗek kame ŋgay hərwi
nakə a gawa məsler ŋgwalak eye hay
aye na, Abrahamma sliye faya məge
zlapay. Ane tuk na, Abraham kə sla
faya məzlepe kame i Mbəlom bay.
3 Andza nakə tə watsa a Ɗerewel i
Mbəlom aye na, tə gwaɗ: «Abraham
a dzala ha ka Mbəlom, hərwi niye
Mbəlom a təra ha ndo i deɗek kame
ŋgay.*»

4 Sərum ha na, taɗə ndoweye kə
ge məsler na, ta vəleye wu hərwi
məsler ŋgay. Wu nakə ta vəleye na,
merəɓe ŋgay bəna ta vəleye kəriye
bay. 5 Taɗə ɗuh ndoweye kə dzala
ha ka Mbəlom adama dzaliye mə gər
ŋgay a gawa məsler neheye ŋgwalak
eye bay aye na, Mbəlom a təra ha ndo
i deɗek kame ŋgay. Andza niye tsəveɗ
i Mbəlom andaya matəre ha ndo hay
deɗek eye kame ŋgay na, kəriye.

6 Davit kə tsik andza niye dərmak.
A gwaɗ ka ndo nakə Mbəlom a təra
ha ndo i deɗek kame ŋgay aye na, ka
zəba ka məsler ŋgay hay bay. A gwaɗ
ndo neheye na, Mbəlom kə vəlatay
məŋgwese. 7A gwaɗ:
«Ndo neheye Mbəlom a pəsatay ha

mezeleme tay na,
maa hutaməŋgwese na, nəteye.

Ndo neheye Mbəlom a mbatatay ha
mənese tay aye na,

maa hutaməŋgwese na, nəteye.
8Ndo neheye Bəy Maduweŋ Mbəlom

a pasla mənese tay bay aye na,
maa hutaməŋgwese na, nəteye.†»

9 Ahəl nakə Davit a tsik andza
niye na, andza məgweɗe maa huta
məŋgwese na, ndo neheye tə ɗəs bo
aye ɗekɗek tsa ɗaw? Aʼay, ndoneheye
ta ɗəs bo bay aye ta hutiye məŋgwese
dərmak. Ta deɗek ka tsənakwa na,
Mbəlom a təra ha Abraham ndo i
deɗek kame ŋgay na, hərwi nakə
Abrahama pamədzal gər ka neŋgeye,
na gwaɗ bəɗaw? 10 Mbəlom a təra
ha Abraham ndo i deɗek kame ŋgay
na, kəɗay? Neŋgeye maɗəsa bo eye
tsukuɗu neŋgeye maɗəsa bo eye zuk
bay ɗaw? A həlay niye na, neŋgeye

* 4:3 Madazlay i wu hay 15.6. † 4:8 Dəmes hay 32.1-2.
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maɗəsa bo eye zuk bay! 11Mbəlom a
tərahando ideɗekkameŋgayna, ahəl
nakə kə ɗəs bo zuk bay aye hərwi kə
dzala ha kaMbəlom. Ma dəba eye na,
Mbəlom a gwaɗay «ɗəs bo». Məɗəse
bo nakə a ɗəs aye na, ŋgoɗgor nakə
neŋgeye ndo i deɗek kame i Mbəlom
aye. Andza niye, Abraham neŋgeye
bəba i ndo neheye ta ɗəs bo bay ada
ta dzala ha kaMbəlomaye. Mbəloma
pa tay ha nəteye deɗek eye hay kame
ŋgay andza nakə a pa Abraham ndo
i deɗek kame ŋgay aye. 12 Sa na,
Abraham neŋgeye bəba i ndo neheye
maɗəsa bo aye. Ane tuk na, kutoŋ
tâ ge andza Abraham hərwi mədzal
ha ka Mbəlom andza nakə neŋgeye a
dzala ha kwa ahəl nakə kə ɗəs bo zuk
bay aye.

Wu nakəMbəlom a gwaɗma vəliye
aye

13 Mbəlom a gwaɗay ahəl niye a
Abraham ada a hulfe ŋgay na, ma
vəlateye məndzibəra. Mbəlom a tsik
andza niye na, hərwi nakə Abraham
apaybəzay abazlammapala eyebay,
a tsikay andza niye na, hərwi Abra-
ham a dzala ha ka Mbəlom aye ada a
təra ndo i deɗek kame ŋgay na, andza
niye.‡ 14 Taɗə ahəl niye ndo neh-
eye tə paway bəzay a bazlammapala
eye aye ta hutiye wu nakə Mbəlom
a gwaɗ ma vəliye na, ndo neheye tə
dzala ka Mbəlom aye na, tə dzala ha
hərwimey? WunakəMbəlom a gwaɗ
ma vəliye na, ma təriye wu kəriye.
15Andza niye, hərwi bazlam mapala
eye a zlaw mevel i Mbəlom ka ndo
hay hərwi ta pay bəzay bay. Taɗə
bazlam mapala eye andaya bay na,
ndəray andaya ma nasiye ha bazlam
mapala eye bay.

16 Wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma
vəliye, ma vəliye a ndo neheye tə
dzala ha ka neŋgeye aye. A ge andza
niye na, hərwi məɗe ha ŋgwalak ŋgay
ta məvəle wu kəriye. A say məvəle
a hulfe i Abraham, a nəteye tebiye.
A vəl na, a ndo mədzal gər neheye

tə pay bəzay a bazlam i Mbəlom ma-
pala eye ɗekɗek bay, ane tuk na,
a siye i ndo neheye tə dzala ha ka
MbəlomandzaAbrahamnakəadzala
ha aye dərmak, hərwi Abraham na,
bəba kway tebiye ma mədzal gər ka
Mbəlom. 17 Andza nakə tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom aye na, Mbəlom a
gwaɗay a Abraham: «Na pa kar bəba
i slala hay haladzay.» Neŋgeye bəba
kway kame i Mbəlom hərwi nakə a
dzala ha aye. Mbəlom nakə ambəl ha
ndo hay abəra ma mədahaŋ aye ada
neŋgeye nakə a ge wu hay a dazlay
ka kəriye, a tsik me na, wuye hay
tə ndohwaw.§ 18 Abraham neŋgeye
na, a dzalawa ha huya ka Mbəlom.
Kwa mâ ge andza tsəveɗ eye nakay
ada Mbəlom mâ ge wu nakə a gwaɗ
ma vəliye andaya sa bay bəbay na,
Abraham a pa faya mədzal gər ŋgay
ka Mbəlom huya. A təra bəba i slala
hay haladzay na, andza niye.* Andza
nakə Mbəlom a tsikay, a gwaɗay:
«Hulfe yak hay ta giye haladzay.»
19 Ahəl nakə Mbəlom a tsikay andza
niye na, məve i Abraham ma giye
temerre. A sər bo ŋgay na, ɓa andza
maməta eye tsɨy, Sara ŋgwas ŋgay ma
sliye faya məwe sa bay. Ane tuk na,
a dzalawa ha ka Mbəlom huya, kə ye
gər bay.

20 A sər ha lele ma hutiye wu nakə
Mbəloma gwaɗmavəleye. Ka dzədza
ha mədzal gər ŋgay bay. Ɗuh mədzal
gər nakə a dzala ha ka Mbəlom aye
na, a vəlay gədaŋ ɓəŋɓəŋ ka tsəveɗ i
Mbəlom ada a zambaɗaway aməzlaɓ
i Mbəlom. 21 A sər ha lele gədaŋ i
Mbəlom andaya ka məge wu nakə a
gwaɗ ma giye aye. 22 Hərwi niye
Mbəlom a təra ha Abraham ndo i
deɗek kame ŋgay.† 23 Wu nakə tə
watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na:
«Mbəlom ka zəba faya neŋgeye ndo i
deɗekkameŋgay.» Təwatsana, hərwi
ŋgay ɗekɗek bay, 24 tə watsa hərwi
kway dərmak. Taɗə ka dzalakwa ha
ka Mbəlom nakə a lətse ahaya Yesu

‡ 4:13 ZəbaməMadazlay iwuhay 12.2-3; 17.4-6; 22.15-18. § 4:17 Madazlay iwuhay 17.5. * 4:18
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Bəy Maduweŋ kway abəra mə walaŋ
i mədahaŋ hay aye na, ma zəbiye
fakwaya deɗek eye hay kame ŋgay
dərmak. 25 Yesu, neŋgeye Mbəlom
a vəl a həlay i ndo hay hərwi ada
mâ mət hərwi mezeleme kway. Ma
dəba eye Mbəlom a lətse ahaya abəra
ma mədahaŋ hərwi ada mâ pa kway
deɗek eye hay kame ŋgay.

5
Yesu kə vəlakway məsəre bo ta

Mbəlom
1 Andza niye, Mbəlom ka təra

kway ha deɗek eye hay kame ŋgay
hərwi faya ka dzalakweye ha ka
neŋgeye. Anəke tuk na, nəkway
mandza eye ta Mbəlom tə zay hərwi
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste.
2 Maa həndəkakway na tsəveɗ eye
na, Yesu Kəriste hərwi ada Mbəlom
mâ gakway ŋgwalak ŋgay hərwi faya
ka dzalakweye ha ka neŋgeye. Ka
lətsakwa duwirre ɓəŋɓəŋ na, ka
ŋgwalak ŋgay eye nakay ada ka
ŋgalakakweye hərwi ka sərakwa ha
Mbəlom ma ta vəlakweye məzlaɓ
andza neŋgeye. 3 Sa na, faya ka
sakweye ɗəretsətseh na, ɗərev kway
faya ma ŋgwasiye hərwi ka sərakwa
ha ɗəretsətseh ma dzəniye kway ka
məzle ŋgatay. 4 Ka zlakwa ŋgatay
na, ka hutakweye gədaŋ. Taɗə ka
hutakwa gədaŋ na, ka pakweye
mədzal gər ka Mbəlom, ma giye wu
nakəagwaɗmagiye. 5Taɗəkapa faya
mədzal gər andza niye na, ma təriye
wu kəriye bay hərwi ɓa Mbəlom kə
ɗakway ha parakka a wuɗa kway
haladzay. A ɗakway ha na, tə həlay
i Məsəfəre ŋgay Tsəɗaŋŋa eye nakə a
vəlakway aye.

6 Ayaw, ahəl niye gədaŋ kway an-
daya mətəme ha gər kway bay. Ane
tuk na, həlay eye nakə Mbəlom a
pa aye, Kəriste a yaw a mət hərwi
mezeleme kway. 7Ka sərakwa ha na,
mawura bo eye haladzay nakə ndo
ma təmiye məməte hərwi ndo nakə
deɗek eye, mawura bo eye. Taɗə
ndoweye faya ma giye wu ŋgwalak
eye na, agəna ma təmiye məməte

hərwi ŋgay. 8 Ane tuk na, Kəriste,
neŋgeye kəmət hərwi kway. Amət na,
ahəl nakənəkwayhuyaməmezeleme
aye. AndzaniyeMbəloma ɗakwayha
makəkaynakəawuɗakwayaye. 9Ma
məməte i Kəriste nakə a mət hərwi
kwayayena,Mbəlomka tərakwayha
deɗek eye hay tə bambaz ŋgay. Kə ge
andza niye na, ka sərakwa ha deɗek
Kəristema təmiye kway ha hərwi ada
Mbəlom mâ gəs kway ta sariya bay.
10Ahəl niye nəkway ndo mane ɗəre i
Mbəlom na, neŋgeye kə sər kway ha
ka bo ta neŋgeye tə məməte i wawa
ŋgay. Kə ge andza niye na, ka sərakwa
ha ta deɗek ma təmiye kway ka tor
eye hərwi wawa ŋgay kə lətsew abəra
mamədahaŋ. 11Neŋgeye niye ɗekɗek
tsa bay. Sa na, faya ka ŋgalakakweye
ta Mbəlom hərwi maa ye kway ha
məsəre kway ha ka bo ta Mbəlom na,
neŋgeye. Wu nakə a ge aye na, hərwi
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste.

Adam tə Yesu Kəriste
12 Maa zlaw mezeleme ka

məndzibəra na, ndo nəte ŋgweŋ,
Adam. Hərwi mezeleme, ndo hay
faya ta mətiye. Andza niye, mədahaŋ
a zəvay a ndo zezeŋ ka məndzibəra
tebiye, hərwi ndo hay tebiye ta ge
mezeleme. 13 Mezeleme andaya ka
məndzibəra na, kurre kwa ahəl nakə
Mbəlom kə vəlay bazlam mapala eye
a Musa zuk bay aye. A həlay niye
bazlam mapala eye andaya zuk bay
na, Mbəlom kə pasla mezeleme i ndo
hay bay. 14 Ane tuk na, kwa kə ge
bo andza niye bəbay na, madazlay
ka Adam hus a həlay i Musa na,
mədahaŋ a kəɗawa ndo hay tebiye.
Kwa taɗə ta gəsay me a Mbəlom
andza Adam nakə kə ge bay aye na,
təmətawa huya.
Adam na, andza Yesu, ndo nakə

ma deyeweye kame aye. 15 Ane tuk
na, nəteye niye sulo aye na, məsler
tay wal wal. Mezeleme nakə Adam
a ge aye na, wal andza ŋgama nakə
Mbəlomavəl aye bay. Deɗek, ndohay
haladzay ta mət hərwi Adam nakə
neŋgeye nəte a gemezeleme aye. Ane
tuk na, ŋgwalak i Mbəlom gədaŋ eye
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a ze kwa mey. Kə pa ŋgama hal-
adzay ka ndo hay haladzay kəriye, kə
gatay ŋgwalak tə həlay i ndo nəte, Yesu
Kəriste. 16 Wu nakə Mbəlom a vəl
aye na, hohwayŋgay eyewal dərmak.
Andza i mezeleme bay. Mezeleme
nakə Adam a ge aye na, Mbəlom kə
gəs na faya a sariya. Ane tuk na,
Mbəlom fayamavəliye ŋgwalakŋgay a
ndo hay, kwa taɗə ta gemezeleme ha-
ladzaybəbayna, fayamatəriye tayha
deɗek eye hay kame ŋgay ada sariya
ma gəsiye tay ha bay. 17 Deɗek, ndo
nəte kə ge mezeleme ada mədahaŋ
ka zəvatay a ndo hay tebiye hərwi
ndo nakay nəte eye. Ane tuk na, ndo
neŋgeɗ, Yesu Kəriste, neŋgeye a ge
məslermekeleŋ. Hərwi ŋgay,Mbəlom
kə vəl ŋgwalak ŋgay haladzay ada kə
vəl məsəre bo, ndo hay ta sər bo ta
neŋgeye. Andza niye, ta hutiye sifa ka
tor eye ada ta giye bəy tə YesuKəriste.

18 Andza niye, sariya kə gəs ndo
hay tebiye hərwi mezeleme i Adam.
Yesu Kəriste, neŋgeye ndo nəte a ge
ŋgwalak, andzaniye a təmaahayando
hay tebiye abəra ma sariya, a vəlatay
sifa. 19 Zəbum, ndo hay haladzay tə
ge mezeleme na, hərwi ndo nəte a
kərah marəhay ha gər a Mbəlom. I
ndo neŋgeɗ, andza niye. Ndo hay ha-
ladzay ta təriye deɗek eye hay kame
i Mbəlom na, hərwi nakə neŋgeye a
rəhay ha gər a Mbəlom aye.

20 Bazlam i Musa mapala eye a
yaw na, hərwi ada mezeleme mâ
səkah. Ane tuk na, mezeleme a
səkah mazəbe na, ŋgwalak i Mbəlom
a səkah kame kame. 21 Ahəl niye
na, mezeleme a kəɗawa ndo hay ta
gədaŋ. Anəke na, ŋgwalak i Mbəlom
andaya ta gədaŋ eye matəre ha ndo
hay deɗek eye hay kame i Mbəlom.
Mbəlomavəlakwayŋgwalakŋgayniye
na, hərwi mede kway ha a sifa nakə
ma ndəviye bay aye tə həlay i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste.

6
Ndo neheye madzapa eye tə Yesu

Kəriste aye nəteyema sifa

1 Ayaw, ka gwaɗakweye na, mey
tuk? Niye na, andza məgweɗe
«Gakwamezeleme hərwi ada Mbəlom
mâ səkah ha məvəle ŋgwalak kame
kame» tsukuɗu, kəkay? 2 Andza
niye bay tebiye! Nəkway na, andza
ka mətakwa, mezeleme ma sliye
faya mələvakway gər sa bay. Ka
ndzakweye mə mezeleme sa na, ma
kəkay? 3Ahəl nakə ta dzəhuɓ kwayha
a yam aye na, nəkway ka dzapakwa
tə Yesu Kəriste. Andza məgweɗe na,
ka mətakwa ka bo tə neŋgeye. Ka
sərum təbəɗew? 4Ahəl nakə ta dzəhuɓ
kway ha a yam aye na, ka tərakwa
maməta eye hay tə neŋgeye ada ta
tələka kway ha a mədahaŋ andza
neŋgeye hərwi ada Bəba Mbəlom mâ
lətsakway ahaya abəra ma mədahaŋ
andza nakə a lətse ahaya Kəriste
abəra mamədahaŋ ta məzlaɓ i gədaŋ
ŋgay aye. Məmbəle kway ahaya nakə
a mbəl kway ha aye na, a say kâ
hutakwaməndze nakəweɗeye aye.

5 Ayaw, ka tərakwa maməta eye
hay andza neŋgeye mə madzəhuɓe
nakə ta dzəhuɓ kway ha a yam aye.
Andza niye nəkway ka dzapakwa tə
neŋgeye. Kə ge andza niye na, ka
lətsakwaweye abəra ma mədahaŋ
andza neŋgeye nakə a lətsew aye
dərmak hərwi məndze ma məndze
weɗeye. 6 Sərakwa ha na, ahəl
nakə Kəriste a mət ka mayako
mazləlmbaɗa eye na, Mbəlom ka
dar mede kway nakə guram eye ka
mayako mazləlmbaɗa eye dərmak,
hərwi ada Mbəlom mâ dze ha bo
nakə a saway məge mezeleme aye
ada kâ tərakwa beke i mezeleme sa
bay. 7 Hərwi ndo nakə kə mət aye
na, gədaŋ i mezeleme andaya faya
sa bay. 8 Ahəl nakə Kəriste a mət aye
na, nəkway dərmak ka mətakwa. Kə
ge andza niye na, ka dzalakwa ha
nəkway tə neŋgeye ka ndzakweyema
sifa dərmak. 9 Ka sərakwa ha Yesu
Kəriste kə lətsew abəra ma mədahaŋ,
ma mətiye sa bay. Gədaŋ i mədahaŋ
andaya faya sa bay. 10 A mət na,
a mət mə mezeleme i ndo hay, sik
nəte ka ndəv. Anəke neŋgeyemandza
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eye tə ɗəre na, neŋgeye mandza
eye hərwi Mbəlom. 11 Tə nəkurom
na, andza niye dərmak. Sərum ha
na, ka mətum, gədaŋ i mezeleme
andaya fakuma sa bay. Anəke
nəkurom mandza eye i Mbəlom
hərwi nəkurom madzapa eye tə Yesu
Kəriste.

12 Kə ge andza niye na, ka təmum
mezeleme mâ ge fakuma gədaŋ sa
bay. Wu neheye ŋgwalak eye bay,
a say a bor i bo kurom aye na, kâ
pumay bəzay bay. Sərum ha na, bo
ma ndziye bay, ma mətiye. 13 Ka
vəlumay ha bo kurom a mezeleme
mâ gakum wu nakə ŋgwalak eye bay
aye sa bay. Vəlumay ha bo kurom
ɗuh na, a Mbəlom andza ndo neh-
eye tə lətsew abəra ma mədahaŋ aye.
Vəlumay ha bo kurom peteh hərwi
adamâ ge kuromhaməsler ka tsəveɗ
ŋgwalak eye. 14 Andza niye, gədaŋ
i mezeleme andaya fakuma sa bay
hərwi ka pumay bəzay a bazlam i
Musa mapala eye sa bay. Faya ka
pumeye bəzay a ŋgwalak i Mbəlom
nakəagakumayehərwi adakâ tərum
deɗek eye hay kame ŋgay.

Nəkway na, beke i way?
15Agəla ndəraymagwaɗiye, nəmay

faya nəmaa pay bəzay a bazlam
mapala eye sa bay, nəmaa pay bəzay
a ŋgwalak i Mbəlom. Kə ge andza
niye na, tsəveɗ kway andaya kaməge
mezeleme sa ɗaw? Aʼay, andaya
kwa tsekweŋ sa bay tebiye. 16 Na
gwaɗ ka sərum ha taɗə ka vəlumay
ha bo kurom a ndoweye, ka gwaɗum
ka rəhumay ha gər na, ka tərum
beke ŋgay. Taɗə gədaŋ i mezeleme
fakuma na, nəkurom ka tərum beke
i mezeleme faya ka vahumaweye
məməte ka gər kurom. Taɗə ɗuh ka
rəhumay ha gər a Mbəlom na, ka
tərum beke ŋgay hay ada ma təriye
kurom ha deɗek eye hay kame ŋgay.
17 Na gwaɗ ahəl niye na, nəkurom
beke i mezeleme bəɗa? Sɨsœ a
Mbəlom, anəke ɗuh na, ka rəhumay
ha gər a Mbəlom. Ka təmum bazlam
neheye ta tətikakum aye. 18Mbəlom
kə təma kurom ahaya abəra ma beke

i mezeleme, ka tərum beke i Mbəlom
ɗuh hərwi ada kâ pumay bəzay a
tsəveɗ ŋgwalak eye. 19 Na tsikakum
ka beke hay na, hərwi ada kâ tsənum
lele hərwiwuneheye awur bo aye ka
slum faya mətsəne bay. Ahəl niye ka
vəlawumhabo kurompeteh kaməge
mənese, ka səkahawum ha məge
mezeleme hay wal wal haladzay.
Andza nakə ka gawum ahəl niye
aye na, anəke vəlumay ha bo kurom
peteh a Mbəlom hərwi ada kâ gum
wunakədeɗek eye. Andzaniyemede
kuromma deyeye a gər a Mbəlom.

20 Ahəl nakə nəkurom beke i
mezeleme aye na, wuray a gakum
kutoŋ ka məge wu nakə a say a
Mbəlom aye bay. 21 A həlay niye
ka gawum wu neheye ŋgwalak eye
bay a gakum horoy anəke aye na,
wu nakə ka hutum mə ɗəma ma
dzəniye kurom aye na, wu waray?
Wu neheye ɗuh na, ta diye ha ndo
a mədahaŋ. 22 Anəke na, Mbəlom kə
təma kurom ahaya abəra ma beke i
mezeleme, ka tərum beke i Mbəlom
ɗuh. Magogoykuromnakəkahutum-
eye na, məndze kurom ma təriye
tsəɗaŋŋa ada ka hutumeye sifa nakə
mandəviye bay aye. 23Taɗəndoweye
kə ge mezeleme na, mezeleme ma
diye ha a məməte hərwi magogoy i
mezeleme na, məməte. Ane tuk na,
Mbəlom neŋgeye ma vəliye sifa nakə
ma ndəviye bay aye na, kəriye. Ma
vəlakweye hərwi nəkway madzapa
eye ta Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste.

7
Gədaŋ i bazlammapala eyeandaya

fakwaya sa bay
1 Malamar ga hay, faya na tsikiye

ka bazlam mapala eye. Na gwaɗ
nəkurom na, ka sərum bazlam ma-
pala eye bəɗaw? Ka sərum ha ba-
zlam mapala eye a ləvay gər a ndo
na, ahəl nakə ndoweye tə ɗəre huya
aye ɗekɗek tsa. 2 Na ɗakum ha ta
ŋgwas nakə neŋgeye tə zal ŋgay aye.
Ahəl nakə zal ŋgayandaya tə ɗəremba
aye na, tsəveɗ ŋgay andaya məgər ha
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zal ŋgay, məzle zal mekeleŋ eye bay,
hərwi bazlam mapala eye a ge me.
Taɗə zal ŋgay kə mət na, tsəveɗ ŋgay
andayamedeagay i ndomekeleŋeye
tuk, maga me eye sa bay. 3 Taɗə zal
ŋgaykəmət zukbay, a gərha, a yeazal
mekeleŋ na, kə ge madama. Ane tuk
na, taɗə zal ŋgay kə mət na, neŋgeye
tsɨy barbarra. Kwa taɗə ki ye a zal
mekeleŋ bəbay na, kə nas ha bazlam
mapala eye bay, kə gemadama bay.

4 Malamar ga hay, i kurom bəbay
andza niye dərmak. Bazlam mapala
eye a ləva kurom sa bay, nəkurom
kame ŋgay andza maməta eye hay,
hərwi ahəl nakə Kəriste a mət aye
na, ka mətum dərmak. Andza niye,
nəkurom na, i ŋgay, neŋgeye nakə
Mbəlom a lətse ahaya abəra ma
mədahaŋ aye. Nəkurom i ŋgay hay
hərwi ada kâ gakwa wu ŋgwalak eye
hay a neŋgeye. 5 Andza məgweɗe,
ahəl niye ka gawakwa wu neheye a
yakway a gər aye mba na, bazlam
mapala eye a gwaɗawakway: «Wu
nakay na, mezeleme.» Kə ɗakway
ha mezeleme andza niye na, nəkway
a sawakway məge wu niye ɗuh.
Wu neheye ŋgwalak eye bay aye a
yawa kway ha kame kame ada a
yawa kway ha a məməte. 6 Ahəl
niye na, bazlam mapala eye a təra
kway ha beke ŋgay hay, anəke na,
nəkway kame ŋgay andza maməta
eye hay. Mbəlom kə təma kway
ahaya abəra mə həlay ŋgay. Anəke
faya ka gakweye məsler i Mbəlom
na, ta tsəveɗ weɗeye nakə Məsəfəre
i Mbəlom a ɗakway ha aye. Faya ka
gakweyeməsler ŋgay ta tsəveɗ guram
eye tə watsa mə bazlam mapala eye
sa bay.

Bazlammapala eye təmezeleme
7 Nakay na, a say məgweɗe mey?

Bazlam i Musa mapala eye na, wu
nakə ŋgwalak eye bay aye ɗaw? Aʼay,
andza niye bay. Taɗə bazlam ma-
pala eye andaya bay na, na səriye
mezeleme bay. Taɗə bazlam mapala
eyemâ gwaɗ: «Kâ ge ɗəre kawu i ndo

bay*» na, na səriye mezeleme niye
bay. 8 Ane tuk na, ahəl nakə bazlam
mapala eye a ɗeŋ ha məge ɗəre ka
mezeleme nakay aye na, mezeleme
a huta fagaya tsəveɗ, na dazlay məge
ɗəre ka wu hay wal wal tebiye. Taɗə
bazlam mapala eye andaya bay na,
mezeleme maməta eye. 9 Ahəl niye
na sər bazlam mapala eye zuk bay
na, ka ɗəre ga na, neŋ mandza eye
tə ɗəre. Ane tuk na, ahəl nakə na sər
wu nakə a say a bazlam mapala eye
ndo mâ ge aye na, mezeleme a mbəl,
10 ada ka ɗəre i Mbəlom na, na mət.
Mbəlom a vəl bazlammapala eye na,
hərwi ada mâ vəlatay sifa a ndo hay.
Ane tuk na, neŋ na mət na, neŋgeye
a mət ga ha. 11 Ahəl nakə na tsəne
bazlam mapala eye na, mezeleme a
huta fagaya tsəveɗ, a veŋ gər hərwi
ada nâ ge mənese ada andza niye nâ
mət hərwi mezeleme a kəɗ ga.

12 Andza niye bazlam mapala eye
a yaw na, mə həlay i Mbəlom ada
bazlam ŋgay hay tebiye na, tsəɗaŋŋa.
Wu nakə ŋgwalak eye bay aye na, an-
daya mə ɗəma bay. 13 Yaw! Andza
məgweɗena,wuŋgwalak eyekəkəɗ ga
mədahaŋ eye ɗaw? Aʼay, maa kəɗ ga
na, bazlam mapala eye bay. Maa kəɗ
gaɗuhna,mezeleme. Mezelemeagəs
ga tə wu nakay ŋgwalak eye a kəɗ ga
ha mədahaŋ eye. Andza niye hərwi
ta sər ha mezeleme na, mezeleme
deɗek. Mezeleme neŋgeye ŋgwalak
eye bay na, ka zəba parakka hərwi
bazlammapala eye.

Lele ta lele bayeye salamaymando
14 Ka sərakwa ha bazlam mapala

eye a yaw abəra ka təv iMbəlom. Ane
tuk na, neŋ na, ndo zezeŋ tsa, na təra
andza beke i mezeleme. 15Wu nakə
faya na giye na, na sər bay. Wu nakə
a seŋ məge aye na, na ge bay, faya
na giye ɗuh na, wu nakə a seŋ bay
aye. 16 Azlakwa taɗə na wuɗa wu
nakə na giye aye bay na, fayama ɗiye
ha na sər bazlammapala eye neŋgeye
ŋgwalak eye. 17Mənese nakə faya na
giye na, maa ge na, neŋ bay. Maa

* 7:7 Madayaw abərama Ezipt 20.17; Bazlammapala eyemasulo eye 5.21.
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ge na, mezeleme nakə mə neŋ aye.
18 Na sər ha wu ŋgwalak eye andaya
mə neŋ bay. Na tsik na, mə bo ga
nakə a saway məge mezeleme aye. A
seŋ ta deɗek məge wu lele eye, ane
tuk na, na sla faya məge bay. 19Wu
ŋgwalak eye nakə a seŋməge aye a seŋ
na giye bay. Faya na giye ɗuh na, wu
ŋgwalak eye bay nakə a seŋ məge bay
aye. 20Taɗə na gewunakə a seŋməge
bay aye na, andza məgweɗe maa ge
na, neŋ bay. Maa ge na, mezeleme
nakəmə neŋ aye.

21Andza niye, wu nakə neŋ faya na
tsəniyeməbogaayena, andzanakay:
A seŋ məge ŋgwalak, ane tuk na, na
sla faya məge na, mənese ɗekɗek.
22 Andza məgweɗe bazlam i Mbəlom
mapala eye a yeŋ a gər ta deɗek mə
ɗərev ga. 23Ane tuk na, na zəba faya
na, gədaŋ mekeleŋ eye andaya mə
neŋ ada faya ma giye vəram tə wu
neheye ŋgwalak eye mə neŋ aye. Wu
nakay ŋgwalak eye bay aye na, a təra
ga ha beke i mezeleme. 24 I ga na,
ɗəretsətseh waray! Na mətiye, hərwi
nakə bo ga mezeleme aye. Mata
buwa ga ahaya abəra ka tsəveɗnakay
ma diye ga ha aməməte aye na, way?
25 Mata buwa ga ahaya na, Mbəlom
tə həlay i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste. Na gay sɨsœ tə ɗərev ga peteh.
Andza niye, ta mədzal gər ga na,

faya na rəhay ha gər a bazlam i
Mbəlom mapala eye. Ane tuk na,
bo ga a say nâ pay bəzay ɗuh na, a
mezeleme.

8
Məndze ta gədaŋ i Məsəfəre

Tsəɗaŋŋa eye
1Andza niye, ndo neheyemadzapa

eye tə Yesu Kəriste aye na, Mbəlom
ma gəsiye tay ha a sariya ɗaɗa bay.
2 Andza niye hərwi gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye nakə a vəl sifa deɗek
eye tə həlay i Yesu Kəriste kə təma
ga ahaya abərama gədaŋ imezeleme
nakə ma diye ga ha a mədahaŋ aye.
3Bazlam iMusamapala eye na, kə sla
faya məvəle sifa bay hərwi nəkway

ndo zezeŋ, nəkway bəle eye hay, ka
slakwa fayamarəhayha gər a bazlam
mapala eye bay. Ane tuk na, wu nakə
bazlammapala eye a sla faya bay aye
na,Mbəlomkəgena. Agena, a sləraw
wawa ŋgay ka məndzibəra ada a təra
ha andza ndo, a ndzəkit bo ta nəkway
ndo i mezeleme hay, hərwi ada mâ
mət hərwi mezeleme kway. Andza
niye, Mbəlom a gəs na mezeleme
nakə ndo hay faya ta giye a sariya.
4 A ge andza niye na, hərwi ada kâ
tərakwa ŋgwalak eye tebiye andza i
bazlammapala eye nakə a gwaɗhaɓe
ka tərakweye aye. Niye na, ka gak-
weye tə mede ka tsəveɗ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye bəna ka tsəveɗ nakə a
yay a gər a bo kway aye bay. 5 Ndo
neheye faya ta giye andza niye na, a
yay a gər a bo tay. Tə dzala na, huya
ka wu nakə a yatay a gər aye. Ndo
neheye faya ta ndziye andza nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a tətikatay aye
na, nəteye faya ta dzaliye huya kawu
nakə a yay a gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. 6 Ndo neheye faya ta dzaliye
huya ka wu nakə a yay a gər a bo tay
ayena, tsəveɗ eyeniyemadiye tay ha
a məməte. Ane tuk na, ndo neheye
faya ta dzaliye huya ka wu nakə a
yay a gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
na,Mbəlomma vəlateye sifa nakəma
ndəviye bay ka tor eye ada taməndze
zay. 7 Hərwi niye, ndo neheye faya
ta dzaliye huya ka wu nakə a yay a
gər a bo tay aye na, nəteye tə nay
ɗəre a Mbəlom. Faya ta giye wu nakə
bazlam i Mbəlom mapala eye a tsik
aye bay. Ta sliye faya kwa tsekweŋ
marəhay ha gər bay. 8 Ndo neheye
faya ta giye wu nakə a yay a gər a
bo tay aye huya na, ta sliye faya ma-
dayay a gər a Mbəlom bay.

9 Nəkurom na, faya ka gumeye
wu nakə a yay a gər a bo kurom
aye bay. Nəkurom faya ka ndzum-
eye ɗuh na, ka tsəveɗ i Məsəfəre i
Mbəlom, hərwi Məsəfəre i Mbəlom
andaya mə nəkurom. Taɗə ndow-
eye, Məsəfəre i Yesu Kəriste andaya
mə neŋgeye bay na, neŋgeye ndo i
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Kəriste bay. 10 Taɗə Yesu Kəriste
andaya mə nəkurom na, Məsəfəre
ŋgay ma vəlakumeye sifa nakə ma
ndəviye bay hərwi ka tərum ŋgwalak
eye hay ka ɗəre i Mbəlom. Andza
niye, kwa bo kurom hay ta mətiye
hərwimezeleme. 11Mbəlom, neŋgeye
kə lətse ahaya Yesu Kəriste abəra ma
mədahaŋ. TaɗəMəsəfəre ŋgay andaya
mə nəkurom na, ta deɗek ma mbəla
kurom ahaya abəra ma mədahaŋ
dərmak. Ma giye wu niye na, ta
Məsəfəre ŋgay nakay mə nəkurom
aye.

12Kə ge andza niye na, malamar ga
hay, gwedere andaya fakwaya. Slala
i gwedere nakay na, məge məsler
andzanakə a say aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye, bəna məge wu nakə a say a
bo kway aye bay. 13 Taɗə faya ka
pumay bəzay a tsəveɗ nakə a yakum
a gər aye na, ta deɗek ka mətumeye.
Ɗuh ka vəlumay ha bo a həlay i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye hərwi ada
mâ mbatakum ha mezeleme nakə
mə nəkurom aye na, ka ndzumeye
ma sifa deɗek eye. 14 Ndo neheye
tebiye Məsəfəre i Mbəlom faya ma
lakiye tay ha aye na, nəteye wawa
i Mbəlom hay. 15 Məsəfəre niye
Mbəlom a vəlakum aye na, neŋgeye
ma təriye kurom ha beke hay bay, ka
dzədzarumeye sa bay. Məsəfəre niye
ma təriye kurom ha wawa i Mbəlom
hay ɗuh. Ada ta Məsəfəre niye na,
ka wudakweye, ka gwaɗakweye:
«Abba! Bəba!» 16Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye, bo ŋgay eye faya ma tsikiye mə
ɗərev kway na, ta deɗek nəkway
wawa i Mbəlom hay. 17Kə ge nəkway
wawa ŋgay hay na, ka hutakweye
wu ŋgwalak eye hay neheye a gwaɗ
ma vəlateye a ndo ŋgay hay aye
dərmak. Mata hute na, nəkway tə
Kəriste taɗə ka sakwa ɗəretsətseh
andza neŋgeye dərmak. Andza niye,
nəkway ta neŋgeye ka ndzakweyema
təv i məzlaɓ ŋgay.

Məzlaɓ nakə kame aye

18 Na sər ha na, ɗəretsətseh nakə
faya ka sakweye a həlay nakay anaŋ
aye na, neŋgeye andza wu tsekweŋ
eye kəriye. Neŋgeye andza məzlaɓ
nakəMbəlomma vəlakweye aye bay.
19Wuneheye tebiyeMbəlom a ge aye
faya ta həbiye ndokndok. A satay
haladzay məŋgatay a pat eye nakə
Mbəlom ma bəziye ha wawa ŋgay
hay mə dzaydzay aye. 20Mbəlom ka
təra tay ha wu neheye a ge aye wu
kəriye. Wu neheye bo tay aye na, a
satay andza niye bay. Mbəlom eye a
say makəte tay ha. Ane tuk na, faya
ma həbiye wu nakə ma giye bo aye
huya.* 21Asərhana, patmekeleŋeye
ma təmiyewuneheye a ge aye tebiye.
Wu neheye ta təriye andza beke
hay sa bay, ta ziye sa bay, ta hutiye
məzlaɓ andza Wawa i Mbəlom hay,
ta ndziye barbarra. 22 Ka sərakwa
ka madazlay hus anəke, wu neheye
tebiye Mbəlom a ge aye na, faya
ta siye ɗəretsətseh. A wur fataya
andza ŋgwas nakə ma wiye wawa
aye. 23 Faya ma siye ɗəretsətseh na,
wu neheye ɗekɗek bay. Nəkway
dərmak, nəkway neheye Mbəlom
a lah məvəlakway Məsəfəre ŋgay
ada ma vəlakweye məzlaɓ sa aye
na, faya ka sakweye ɗəretsətseh mə
ɗərev kway hay. Faya ka həbakweye
ndokndok Mbəlom mâ təra kway ha
wawa ŋgay hay, andza məgweɗe mâ
mbəl kway ha abəra mə ɗəretsətseh.
24Mbəlom kə təma kway ha. A təma
kway ha na, ka dazlakway a məpe
mədzal gər kawunakəmavəlakweye
kame aye. Taɗə ndoweye kə dzala
nəkway faya ka ŋgatakweye tə ɗəre
kway wu neheye ka pakwa faya
mədzal gər aye na, niye na, məpe
faya mədzal gər sa bay ɓa wu neheye
andayamə həlay kway tsɨy. Way nakə
faya ma piye mədzal gər ka wu nakə
kə huta tsɨy aye? Ndəray andaya bay.
25Ane tuk na, faya ka ŋgatakway a wu
nakə ka pakwa faya mədzal gər aye
bay. Andza niye, ka səmakway naha,
ka həbakweye ndokndok!

* 8:20 ZəbaməMadazlay i wu hay 3.17.
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26 Andza niye, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ma deyeweye ma dzəniye kway
dərmak, hərwi nəkway bəle eye hay
ka tsəveɗ i Mbəlom. Ka sərakwa
maɗuwulay me a Mbəlom ta tsəveɗ
aye bay. Məsəfəre tə gər ŋgay eye
faya ma ɗuwuleye me a Mbəlom
a bəram kway, faya ma ɗuwuleye
me a Mbəlom tə ɗərev ŋgay peteh
andza faya ma siye ɗəretsətseh, a
ze ha wu nakə mətsike tə bazlam
aye. 27 Mbəlom a sər wu nakə mə
ɗərev i ndo hay aye. A sər wu
nakə Məsəfəre ma tsətsahiye faya
aye dərmak hərwi Məsəfəre faya ma
ɗuwulay me a bəram i ndo ŋgay hay
ada wu neheye a yay a gər a Mbəlom
aye nakə fayama ɗuwuleyeme aye.

28Ndo neheye tawuɗaMbəlom aye
na,Mbəlomkə zalatayhərwiada tâge
wu nakə a yay a gər aye. Ka sərakwa
ha na, Mbəlom a ge məsler ta nəteye
hərwi adawuhay tebiye kəndzatay a
gər na, mâ ge ŋgwalak eye. 29Ndo ne-
heye Mbəlom a pala tay ha ahəl niye
aye na, kə pa tay ha wal hərwi ada
tâ ndzəkit bo andza wawa ŋgay Yesu,
hərwi ada Wawa ŋgay Yesu mâ təra
malkwara məwalaŋ i wawa ŋgay ne-
heye haladzay aye. 30A pa tay hawal
ɗekɗek tsa bay, kə zalatay dərmak
hərwi ada tâ təra ndo ŋgay hay. A
zalatay ɗekɗek tsa bay, ka təra ha
ŋgwalak eye hay ka ɗəre ŋgay. Neŋgeye
niye ɗekɗek tsa bay, kəvəlatayməzlaɓ
dərmak.

Mbəlom ma wuɗiye kway kame
kame

31 Andza niye na, ka gwaɗakweye
faya samey? KəgeMbəlomneŋgeye tə
nəkway na, ndəray ma sliye fakwaya
bay! 32 Mbəlom, neŋgeye kə təma
ha wawa ŋgay ɗeɗəŋ eye bay. A
sləra ahaya hərwi ada mâ yaw mâ
mət hərwi kway tebiye. Mbəlom kə
vəlakway wawa niye tuk na, ka dza-
lum na, ma vəlakweye wu hay tebiye
bay ɗaw? Ta deɗek, ma vəlakweye
siye i wu hay tebiye dərmak. 33Way
nakə ma sliye məmatay ha mənese
a ndo neheye Mbəlom a pala tay

ha, a pa tay ha wal aye na, way?
Ndəray andaya bay. Mbəlom eye
tə gər ŋgay ka təra kway ha ŋgwalak
eye hay ka ɗəre ŋgay. 34 Way nakə
ma sliye məgəse tay a sariya na,
way? Ndəray andaya bay. Yesu
Kəriste tə gər ŋgay eye kə mət hərwi
kway, sa na, Mbəlom kə lətse ahaya
abəra ma mədahaŋ, neŋgeyemandza
eye tə həlay i mənday i Mbəlom.
Neŋgeye, faya ma ɗuwuleye me a
Mbəlom hərwi kway. 35 Way nakə
ma ŋgəniye kway ha ka bo abəra
tə Kəriste hərwi ada mâ wuɗakway
sa bay na, way? Ɗəretsətseh ɗaw,
mədzal gər ɗaw, madzəgur me nakə
ta dzəguriye fakwaya me tsukuɗu,
may ɗaw, mətawak ɗaw, məkəɗe
nakə ta kəɗiye kway mədahaŋ eye
ɗaw? 36Andza nakəmawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Hərwi yak Mbəlom, nakə faya ta

pəliye tsəveɗ məkəɗe may kwa
a həlay waray aye.

Ka ɗəre i ndo hay nəmay na, andza
təɓaŋ neheye ta zlatay ɗay
aye.†»

37Ɗuh nəmaa ŋgwasa ka ɗəretsətseh
neheye tebiye ta gədaŋ i ndo nakə a
wuɗa may aye. 38Na sər ha ta deɗek
wurayandayanakəmaŋgəniyekway
ha tə neŋgeye hərwi ada mâ wuɗa
kway sa bay aye na, andaya bay.
Kwa mədahaŋ, kwa sifa, kwa gawla
i Mbəlom hay ada kwa wu neh-
eye ta gədaŋ eye mə mbəlom aye,
kwa wu neheye anəke aye, ada kwa
wu neheye ta deyeweye kame aye,
kwa ndo neheye ta gədaŋ eye ka
məndzibəra aye, 39 kwa gədaŋ neh-
eye ka magərmbəlom aye, kwa wu
neheye ma bəɗ aye, kwa wu neh-
eye tebiye Mbəlom a ge aye na, ta
sliye faya maŋgəne kway ha ka bo
abəra ta Mbəlom hərwi adamâwuɗa
kway sa bay aye na, ta sliye faya bay.
Ka sərakwa ha niye na, hərwi Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste.

9
† 8:36 Dəmes hay 44.23.
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Yahuda hay
1Wunakə na tsikiye aye na, deɗek,

hərwi neŋ i Yesu Kəriste, na rawiye
me bay. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya
ma ɗeŋeye ha bazlam ga na, deɗek
ada mədzal gər ga bəbay andza niye.
2Mevel a wur fagaya haladzay, faya
ma geŋeye ɗəretsətseh huya, 3 hərwi
gwala ga Yahuda hay. Nəteye na,
malamar ga hay. Taɗə tsəveɗ an-
dayana,Mbəlommâvəleŋmezeleme
ada mâ mbəl tay ha ɗuh. A seŋ
na, mâ vəleŋ mezeleme, mâ ŋgəna
ga ha ka bo abəra tə Yesu Kəriste
hərwi madzəne tay. 4 Nəteye Israyel
hay, Mbəlom a pala tay hərwi ada
tâ təra wawa ŋgay hay. Ka bəzatay
ha məzlaɓ ŋgay. Kə ɓar dzam ta
nəteye, kə vəlatay bazlam mapala
eye, kə ɗatay ha tsəveɗ i məɗəslay
ha gər, kə tsikatay wu nakə ma giye
hərwi tay aye. 5 Nəteye ti yaw ma
hulfe i Abraham ta wawa ŋgay hay.
Kəriste dərmak ahəl nakə a təra ndo
aye na, neŋgeye slala tay. Kəriste
neŋgeye Mbəlom, a ləva wu tebiye.
Zambaɗakway ka tor eye! Mâ ge bo
andza niye.*

6 Na gwaɗ na, wu nakə Mbəlom a
gwaɗ ma giye hərwi ndo neheye ka
təra kəriye na, na tsik bay. Wu nakə
a tsik aye na, kə ge bo. Ane tuk na,
siye i ndo i Israyel hay nəteye ndo
i Mbəlom hay bay. 7 Wawa i Abra-
ham hay na, haladzay, ane tuk na,
nəteye tebiye wawa ŋgay hay deɗek
eye andza nakə a Mbəlom a tsik aye
bay. Mbəlom a gwaɗay a Abraham
ahəl niye: «Hulfe yak deɗek eye ma
deyeweye na, ma hulfe i wawa yak
Izak.†» 8 Andza məgweɗe: Wawa i
Abraham hay ta təra wawa i Mbəlom
hay hərwi bəba təte tay bay. Ta təra
wawa i Mbəlom hay hərwi wu nakə
Mbəlomagwaɗmavəliye aye ɗekɗek.
9Wu nakəMbəlom a gwaɗma vəleye
aye na: «Aza həlay eye nakə na pa aye
kə sla, na diye naha na, Sara kə wa

wawa. Mawiye wawa hasləka eye.‡»
10Neŋgeyeniye ɗekɗek bay. Rebeka

andayadərmak. Neŋgeyeŋgwas i bəba
təte kway Izak. Kə wa mawsa hay.
11-12 Mbəlom a gwaɗay: «Wawa bag-
war eye ma geye məsler a malamar
ŋgay wawa eye.» Ahəl nakə Mbəlom
a tsik andza niye na, ta ge ŋgwalak
bay, ta ge mənese bay. Rebeka kə
wa tay zuk bay. Mbəlom a ge andza
niye hərwi məɗe ha, a gawa wu na,
andza nakə a say aye. Ma zliye ndo
ŋgay mə walaŋ i ndo hay na, ma
zliye hərwi məsler tay ŋgwalak eye
bay.§ 13Andza nakəmawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ:
«NawuɗaZakob, ane tukna, nakal ha
Ezayu.*»

14 Niye na, andza məgweɗe:
Mbəlom a ge wu hay ta tsəveɗ eye
bay ɗaw? Aʼay, andza niye bay. 15 A
gwaɗay aMusa ahəl niye:
«Na geye ŋgwalak a ndo nakə a seŋ

məgay ŋgwalak aye.
Nasakaynahaandonakəageŋməbo

aye.†»
16 Mbəlom a zla ndo na, a zla

na hərwi nakə a say məgay ŋgwalak
aye ɗekɗek bəna hərwi nakə a say a
ndoweye kəgəbay hərwi məsler ŋgay
bay. 17Mbəlom kə tsikay a Farawoŋ
dərmak adamawatsa eyeməƊerewel
ŋgay, a gwaɗ: «Na təra kar ha bəy na,
hərwi ada ahəl nakə ka rəheŋ ha gər
bay aye na, na bəziye ha gədaŋ ga a
ndo hay tebiye ka nəkar ada məzele
ga mâ ɗa a zləm kwa ka waray ka
məndzibəra.‡» 18Andza niyeMbəlom
na, ma giye ŋgwalak a ndo nakə a say
aye. Ma kulay ha ɗərev a ndo nakə a
say aye.

Mbəlom na, andza ndo məŋgere
gərwa

19 Agəla ndəray ma gwaɗiye: «Taɗə
kə ge andza niye na, Mbəlom fayama
matayhamaŋgokandohayna, hərwi
mey? Nəteye faya ta giye na, wu
nakə bo ŋgay eye a pa hərwi tay aye.»

* 9:5 Bəba təte niye hay na, Abraham, Izak, Zakob ada wawa tay hay. † 9:7 Madazlay i wu hay
21.12. ‡ 9:9 Zəba məMadazlay i wu hay 18.10-14. § 9:11-12 Zəba məMadazlay i wu hay 25.23.
* 9:13 Malasi 1.2-3. † 9:15 Madayaw abəra ma Ezipt 33.19. ‡ 9:17 Madayaw abəra ma Ezipt
9.16.
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20 Nəkar ndo zezeŋ kəriye! Nəkar
nakə faya ka tsətsahiye andza niye,
ka may ha maŋgok a Mbəlom andza
niye na, nəkar eye na, way? Səŋgəle
i doɗo ma sliye faya məgwaɗay a
ndo nakə a ŋgar na aye: «Ka ŋgar
ga andza niye hərwi mey?» na, ma
tsikiye təta ɗaw? 21 Ndo nakə a ŋgar
səŋgəle na, gədaŋ ŋgay andaya məge
wu nakə a say aye ta doɗo. Ma sliye
faya maŋgəna ha doɗo sulo, ma zliye
neŋgeɗ, ma ŋgariye ha səŋgəle nakə ta
giye ha məsler na, pat i magurlom
aye. Neŋgeɗ na, ma ŋgariye ha səŋgəle
nakə ta giye haməsler pat pat aye.

22Ayaw, taɗə kə say aMbəlomməge
andza ndo məŋgere gərwa na me yak
andaya mə ɗəma ɗaw? A say na,
ndo hay tâ sər ha neŋgeye ta mevel
eye ada neŋgeye gədaŋ eye. Hərwi
niye, ma zliye ŋgatay hərwi ndo neh-
eye neŋgeye ta mevel eye fataya ne-
heye haɓe ɗa mədze tay ha abəra mə
ɗəma aye. 23 Mbəlom a ge andza
niye na, hərwi ada ndo hay tâ sər ha
neŋgeyeməzlaɓ eye haladzay ada ma
ŋgəniye məzlaɓ ŋgay niye a nəteye, a
say məgatay ŋgwalak. Ɓa kə ləva ha
bo kurre hərwi ada tâ huta məzlaɓ
ŋgay. 24 Nəkway tebiye ndo neheye
Mbəlom a palamatəre kway ha i ŋgay
aye. A pala na, Yahuda hay ɗekɗek
tsa bay. A pala nəteye ta siye i ndo
hay dərmak. 25 Andza nakə Mbəlom
a tsik mə ɗerewel i Oze nakə a watsa,
a gwaɗ:
«Ndoneheye ahəl niye ndo ga hay bay

aye na,
na gwaɗateye: Nəkurom ndo ga
hay,

Slala nakə ahəl niye nawuɗa bay aye,
na gwaɗeye: Na wuɗa kar.»

26Ada
«Ma təv nakə tə gwaɗatay a ndo hay:

“Nəkurom ndo ga hay bay”,
ta zalateye Wawa i Mbəlom nakə ta

sifa aye.§»
27 Ezay ndo məɗe ha bazlam i

Mbəlom kə tsik ka gər tay dərmak, kə
tsik ta magala, a gwaɗ:

«Taɗə Israyel hay kwa ta ge haladzay
andza hewiyeŋ ka me i bəlay
na,

sərum ha ndo neheye Mbəlom
ma təmiye tay ha aye na,
nəteye haladzay bay.

28BəyMaduweŋMbəlommagiyema-
honok bay,

ma deyeweye kaməndzibərama
giye wu nakə a tsik aye.*»

29Andza Ezay nakay eye ɓa kə tsik
faya, a gwaɗ:
«Taɗə Bəy Maduweŋ Mbəlom Gədaŋ

eye,
mâ gər ha siye i gwala kway hay
bay na,

ka dzakweye andza ndo i Sodom
hay ta Gomora hay.†»

Yahuda hay tə sər tsəveɗ deɗek eye
bay

30 Andza məgweɗe mey? Andza
məgweɗe na, ndo neheye nəteye
Yahudahaybay ayena, nəteye ta pəla
tsəveɗ matəre ŋgwalak eye ka ɗəre i
Mbəlombay, ane tuk na, anəke ta təra
ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay. Andza niye
hərwi ta dzala ha ka neŋgeye. 31 Ane
tuk na, Yahuda hay nəteye ta pəla
bazlam i Musa mapala eye məpay
bəzay hərwi ada tâ təra ŋgwalak eye
hay ka ɗəre iMbəlom andza niye, ane
tuk na, ta dəɗ ka tsəveɗ. 32 Tə dəɗ
ka tsəveɗ na, hərwi mey? Hərwi tə
dzala na, ta təriye ŋgwalak eye hay
ka ɗəre i Mbəlom tə wu nakə bo tay
eye tə gawa aye ada tə dzala ha ka
Mbəlom bay. Hərwi niye ta kərah
Yesu neŋgeye nakə andza kwar nakə
ndo hay ta ndəfiye faya sik ta dəɗiye,
33 tə tsik faya mə Ɗerewel i Mbəlom
aye. Mə ɗerewel niye na, Mbəlom a
gwaɗ:
«Zəbum! Napiyekwarawuzlahgəma

i Zerozelem.
Ndo hay ta ndəfiye faya sik.
Hotokom nakə ndo hay ta dəɗiye

hərwi ŋgay aye.
Ane tuk na, ndo nakə kə pa faya

mədzal gər ŋgay aye na,
§ 9:26 Oze 2.1-3; 2.25. * 9:28 Ezay 10.22-23. † 9:29 Madazlay i wu hay 19.23-28. ‡ 9:33 Ezay
28.6.
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wuray ma dzəmiye na ɗaɗa sa
bay.‡»

10
1Malamar ga hay, a seŋ tə ɗərev ga

peteh, ndo ga hay tâ yaw hərwi ada
Mbəlom mâ mbəl tay ha. Hərwi niye
neŋ faya na ɗuwuleye me a Mbəlom
haladzay. 2Na sər ha ta deɗek a satay
məpay bəzay a Mbəlom peteh. Ane
tuk na, tsəveɗ nakə deɗek eye məpay
bəzay a Mbəlom aye na, tə sər bay.
3 Tsəveɗ nakə Mbəlom ma təriye ha
ndo ŋgwalak eye kame ŋgay aye na, tə
sər bay. Ta pəla tsəveɗ taywal. Andza
niye, tsəveɗ nakə Mbəlom ma təriye
tay handohayŋgwalak eye kameŋgay
aye na, a satay bay. 4 Na tsik andza
niye na, hərwi ahəl nakə Kəriste a
yaw aye na, ka ndəv ha bazlam ma-
pala eye tebiye. A ge andza niye na,
hərwi ada kwa way kə dzala ha ka
neŋgeye na nəteye na, Mbəlom ma
təriye tay ha ŋgwalak eye hay kame
ŋgay.

Mbəlomma təmiye tay ha ndo neh-
eye tə dzala ha ka neŋgeye aye

5 Musa tə gər ŋgay kə watsa ka
tsəveɗ i məpay bəzay a bazlam ma-
pala eye, ta tsəveɗ eye nakay ndo ma
təriye ŋgwalak eye kame i Mbəlom.
A watsa, a gwaɗ: «Ndo nakə kə
pay bəzay tebiye a bazlam mapala
eye na, ma hutiye sifa deɗek eye
tə neŋgeye.*» 6 Tsəveɗ nakə ndo
hay ta təra ŋgwalak eye hay kame
i Mbəlom hərwi nakə tə dzala ha
ka neŋgeye aye na, wal. Mawatsa
eye mə Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ
ka tsəveɗ eye niye: «Ka tsətsah mə
ɗərev: “Mata tsele a mbəlom way?”
bay.†» Andza məgweɗe: Mata tsele
məzalay naha a Yesu Kəriste hərwi
ada mâ mbəzlaw na, way? 7 «Kâ tsik
mə ɗərev yak: “Mata mbəzle a təv i
mədahaŋ hay ka dalaway?” sa bay.‡»
Andza məgweɗe: Mata zalayaw a
Yesu Kəriste hərwi ada mâ yaw na,
way? Ɓakə lətsewabəramamədahaŋ

tsɨy. 8 Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ ɗuh
na: «Bazlam i Mbəlom neŋgeye bəse
tə nəkar, neŋgeye dəreŋ bay, neŋgeye
mə bazlam yak, neŋgeye mə ɗərev
yak.§» Bazlam eye neŋgeye nəte nakə
faya nəmay nəmaa ɗatay ha a ndo
hay aye, nəmay faya nəmaa gwaɗiye:
«Dzalum ha ka Mbəlom.» 9 Taɗə ka
tsik tə bazlam yak «Yesu Kəriste na,
Bəy Maduweŋ» ada ka təma a ɗərev
yak Mbəlom kə lətse ahaya abəra
ma mədahaŋ na, Mbəlom ma təmiye
kar ha. 10 Taɗə ka dzalakwa ha ka
Yesu tə ɗərev kway na, ka tərakweye
ŋgwalak eye hay kame iMbəlom. Taɗə
ka gwaɗakwa tə bazlam kway Yesu
KəristeBəyMaduweŋna,Mbəlomma
təmiye kway ha. 11 Andza tə watsa
mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ:
«Ndo nakə kə pa faya mədzal gər ŋgay
aye na, wuray ma dzəmiye na ɗaɗa
sa bay.*» 12 Mbəlom a tsikatay wu
niye a nəteye tebiye. Wuray ka ŋgəna
tay ha ka bo abəra Yahuda hay ta
ndo neheye nəteye Yahuda hay bay
aye bay. Bəy Maduweŋ neŋgeye Bəy
Maduweŋ i ndo hay tebiye. Faya ma
giye ŋgwalak a ndo neheye faya ta
ɗuwuleye me aye tebiye. 13 Andza
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
na, tə gwaɗ: «Kwawayka ɗuwulayme
a Bəy Maduweŋ mâ təma ha na, Bəy
Maduweŋma təmiye ha.†»

14 Ane tuk na, ta dzala ha ka
neŋgeye bay tuk na, ta ɗuwulay me
na, kəkay? Ta tsəne labara ŋgay bay
tuk na, ta dzaliye ha ka neŋgeye na,
kəkay? Ndəray kə tsikatay bazlam
ŋgaybay tukna, ta tsəniye labaraŋgay
na, kəkay? 15Ada tə slər ndo i maslaŋ
hay bay tuk na, ndo i maslaŋ hay ta
diye ta tsikateye na, kəkay? Andza
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
na, a gwaɗ: «Zəbum ma kəkay nakə
ndo hay faya ta ŋgwasiye ta ndo ne-
heye ti yaw məɗe ha Labara Ŋgwalak
eye.‡»

16 Ane tuk na, maa təma Labara
Ŋgwalak eye na, ndo hay tsekweŋ tsa.

* 10:5 Levitik 18.5. † 10:6 Bazlam mapala eye masulo eye 30.12. ‡ 10:7 Bazlam mapala eye
masulo eye 30.14. § 10:8 Bazlammapala eye masulo eye 30.14. * 10:11 Ezay 28.16. † 10:13
Zowel 3.5. ‡ 10:15 Ezay 52.7.



Roma hay 10:17 276 Roma hay 11:8

Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
a gwaɗ: «Bəy Maduweŋ, maa təma
bazlam yak nakə nəmaa ɗa ha aye
na, way? Ndo hay haladzay bay.§»
17 Andza niye, ndoweye kə dzala ha
na, kə tsəne təday. Ndoweye kə
tsəne labara i Yesu Kəriste na, andza
məgweɗe ndəray kə tsikay təday.

18 Kə ge andza niye na, na
tsətsahiye: Ta deɗek ndo i Israyel
hay ta tsəne labara nakay bəɗaw?
Ta tsəne. Andza mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ:
«Ta tsəne bazlam tay ka məndzibəra

tebiye,
ada bazlam tay kə ndisl ka kok-
way i məndzibəra?*»

19Na tsətsahiye sa: Ta deɗek ndo i
Israyel hay ta sər ha bəɗaw? A satay
məsəre ha bay. Maa tsik ahəl niye
təday na, Musa, a gwaɗ:
«Mbəlom a gwaɗ:
Nəkurom Israyel hay, na təriye

kurom ha
kâ gum ɗəre ka slala nakə kəriye
a dəɗ dala bay aye.

Ka gumeyemevel,
hərwi slala i ndo neheye tə sər
wuray bay aye.†»

20Ma dəba eye, Ezay ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom kə tsik parakka, a
gwaɗ, Mbəlom a gwaɗ:
«Ndo neheye ta pəlawa ga bay aye,

ta huta ga.
Na ɗa tay ha bo a ndo neheye,

ta tsətsahawa ga bay aye.‡»
21Ka gər i Israyel hay na, Mbəlom a

gwaɗ:
«Na bəza ha həlay ga.
Hwapat neŋ faya na gateye wiyaw a

ndo ga hay hərwi ada tâ yaw.
Ane tuk na, ta rəheŋ ha gər bay, ta

kərah ga.§»

11
Mbəlom ma gəriye tay ha Yahuda

hay bay

1 Yaw, faya na tsikakumeye: Kə
ge andza niye na, andza məgweɗe
Mbəlom kə kal tay ha ndo ŋgay hay
ɗaw? Aʼay, kə kal tay ha bay. Neŋ
tə gər ga, neŋ ndo i Israyel, na yaw
abəra ma hulfe i Bendzameŋ. Neŋ
slala i Abraham. 2Mbəlom kə gər tay
ha ndo ŋgay hay bay tebiye. A pala
tay ha na, zla anəke bay hərwi ada tâ
təra ndo ŋgay hay. Ka sərumwu nakə
tə watsa ka Eliya ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom mə Ɗerewel i Mbəlom
aye bəɗaw? Eliya faya ma wudiye
ka Israyel hay kame i Mbəlom. A
gwaɗ: 3 «Bəy Maduweŋ, ndo neheye
na, ta kəɗ ndo məɗe ha bazlam yak
hay, tambəzl ha təvməvəlakawuhay.
Maa zəkaw na, neŋ nəte ŋgweŋ ada a
satayməkəɗegadərmak.*» 4Mbəlom,
neŋgeye a mbəɗay faya na, kəkay?
A gwaɗay: «Aʼay, nəkar mehiyekeye
bay. Na ləvahabo tandohaygwezem
tasəla neheye ta peŋeye bəzay aye. Ta
rəhay ha gər a kule i Baʼal təbey.†»
5 Kwa ahəl kway nakə anəke aye na,
andza niye dərmak. Mbəlom a pala
mə walaŋ i Israyel hay siye i ŋgal
tsa. A pala tay na, hərwi a gatay
ŋgwalak a ndo hay. 6 Kə ge Mbəlom a
gatayŋgwalakhərwiməpele tayhana,
andza məgweɗe a pala tay ha hərwi
məsler tay nakə tə ge aye bay. Kə
ge Mbəlom a palawa ndo hay hərwi
məsler tay na, ŋgwalak ŋgay ka təra
ŋgwalak sa bay.

7 Niye andza məgweɗe na, Israyel
hay ta huta wu nakə faya ta pəliye
bay. Mə walaŋ tay na, ndo ma ŋgal
eye nakə Mbəlom a pala tay aye,
nəteye na, ta huta na. Siye hay na,
Mbəlom kə kula tay ha gər tay toŋgwa
toŋgwa. 8 Andza nakə mawatsa eye
məƊerewel i Mbəlom aye na, a gwaɗ:
«Mbəlom ka təra tay hay ada tâ sər

wuray bay.
Ka dərəzlatay ka ɗəre,

kə dəkatay na zləmhus ka bəgom
ta ndziye andza niye.‡»

§ 10:16 Ezay 53.1. * 10:18 Dəmes hay 19.5. † 10:19 Bazlam mapala eye masulo eye 32.21.
‡ 10:20 Ezay 65.1. § 10:21 Ezay 65.2. * 11:3 1 Bəy hay 19.10, 14. † 11:4 1 Bəy hay 19.18.
‡ 11:8 Bazlammapala eyemasulo eye 29.3; Ezay 6.10.
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9Davit dərmak a gwaɗ:
«Wumənday tay nakə ta ndiyemâ gəs

tay
andzaɓalaynakəambəzlwuaye,

tâ dəɗ a ɗəma,
Mbəlommâ satay ɗəretsətseh.

10Tâ ge guluf,
ada tâ ŋgatay a ɗəre sa bay!

Tâ huta ɗəretsətseh huya
hərwi ada ɗərev mâ ye fataya
abəra!§»

11Yaw! Na tsətsahiye sa: Ahəl nakə
matəɗakweŋ a ndzatay a Yahuda hay
aye na, ta dəɗ mambəŋ ɗaw? Aʼay,
ta dəɗ mambəŋ bay! Ane tuk na,
Mbəlom a mbəl tay ha slala mekeleŋ
eye hay na, hərwi nakə nəteye tə
ge mezeleme aye. Mbəlom a ge
andza niye na, hərwi ada Yahudahay
tâ ge sələk ka siye i slala mekeleŋ
eye hay ada tâ pəla tsəveɗ hərwi
gər tay. 12 Ahəl nakə Israyel hay
tə ge mezeleme aye na, Mbəlom a
gatay ŋgwalak a siye i ndo hay ka
məndzibəra. Ndo siye hay ta huta
ŋgama haladzay mə həlay i Mbəlom
hərwi Yahuda hay nəteye mətawak
eye hay ka tsəveɗ i Mbəlom. Kə
ge Mbəlom a ge ŋgwalak a siye i
slala mekeleŋ eye hay a həlay nakə
Yahuda hay ta kərah marəhay ha
gər a Mbəlom aye na, ahəl nakə aza
Yahuda hay tebiye ta maweye ka təv
ŋgay aye ta deɗek ma piye fataya
ŋgama,ma ziye.

Bazlam nakə Pol a tsikatay a ndo
neheye Yahuda hay bay aye

13 Na tsikiye anəke na, a nəkurom
neheye Yahuda hay bay aye. Neŋ na,
ndo i maslaŋ i Yesu. A sləra ga ahaya
na, a nəkurom neheye Yahuda hay
bay aye. Yaw, hərwi niye neŋ faya
na ŋgalakiye ha taməsler nakə a vəleŋ
aye. 14Aseŋ taɗəmagiyebona, gwala
ga hay tâ zəba faya andza niye, siye
hay mə walaŋ tay tâ ge sələk ka ndo
neheye Yahuda hay bay aye, tâ yaw
hərwi ada Mbəlom mâ təma tay ha

ta məsler ga dərmak. 15 Ahəl nakə
Mbəlom a gər tay ha Yahuda hay aye
na, kəma ha ka bo ndo i məndzibəra
hay tə neŋgeye. Kə ge andza niye
na, ahəl nakə aza Mbəlommama tay
ahaya Yahuda hay ka təv ŋgay sa aye
na, wu eye ma giye na, kəkay? Niye
ma vəliye sifa a ndo neheye ta mət
aye.

16Taɗə tə ɗəs peŋ, tə vəlay aMbəlom
na, andza məgweɗe peŋ eye tebiye i
ŋgay dərmak.* Taɗə zləlay i dərizl i
gərɗaf i ŋgay na, hawal eye hay i ŋgay
dərmak. 17 Israyel na, andza dərizl
i gərɗaf i tetəɗœz nakə Mbəlom a ɗəs
faya abəra hawal eye hay aye. A ɗəs
tay faya abəra na, a tapa† faya nəkar
nakə Yahuda bay aye. Andza hawal i
dərizl i gərɗaf i kəsaf. Anəke faya ka
ŋgasliye ha bo ta məse yam eye nakə
a tsalaw ma zləlay i dərizl i gərɗaf i
tetəɗœz aye. 18 Kə ge andza niye na,
kâkəts tayhabay. Ka ɗəslumayhagər
a bo kuromna, hərwimey? Nəkurom
na, hawal hay tsa. Gədaŋ i hawal hay
a yawna, abəramazləlay, bəna gədaŋ
i zləlay a yaw abəra ma hawal hay
bay.

19 Agəla nəkar ka gwaɗiye: «Ayaw,
Mbəlom kə ɗəs siye i hawal hay hərwi
adamâ tapa ga a ɗəma.» 20Ka tsik na,
deɗek. Mbəlom a ɗəs tay ha na, hərwi
nakə ta dzala ka neŋgeye bay aye. I
yak na, hərwi nakə nəkar ka dzala ha
kaneŋgeyenakə a vəlaka təvniye aye.
Kâ ge ha zlapay bay, dzədzaray ɗuh
a Mbəlom. 21 Taɗə Mbəlom ka həhar
tay ha Yahuda hay kwa nəteye andza
hawal deɗek eye bəbay, ka dzala mə
gər yak na, ma həhariye kar nəkar
nakə a tapa kar mətepe mətepe aye
bay na, hərwi mey?

22 Tsəne! Mbəlom neŋgeye ŋgwalak
eye adaneŋgeyemevel eyedərmak. A
ge mevel ka ndo neheye tə dəɗ abəra
ka tsəveɗ aye. Ane tuk na, nəkar na,
magiyeŋgwalak taɗəhuya fayakapay
bəzay hərwi nakə a gaka ŋgwalak aye
ɗekɗek. Taɗə ka gum andza niye bay

§ 11:10 Dəmes hay 69.23-24. * 11:16 Məpesle 15.19-21. † 11:17 Tə bazlam i Sara «greffer» na,
mətepe hawal i dərizl i gərɗaf mekeleŋ eye ka dərizl i gərɗaf neŋgeɗ. Dərizl nakə tə tapa faya hawal i
dərizl i gərɗaf neŋgeɗ ayemawiye hohway ŋgwalak eye.
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na, ma ɗəsiye kar dərmak. 23 Yahuda
hay na, taɗə ta ma ka tsəveɗ, ta yaw
ta dzala ha na, Mbəlom ma miye
tay ha, ma tapiye tay ha. Faya na
tsikakumeye ta deɗek, gədaŋŋgay an-
daya məme tay ha. 24Nəkurom neh-
eye Yahuda hay bay aye na, nəkurom
hawal i dərizl i gərɗaf i kəsaf hay ne-
heye tə ɗəs tay ha abəra ka təv tay aye
ada ti ye kurom ha mətepe ka dərizl
i gərɗaf ŋgwalak eye i guvah nakə a
ndzawa ka təv tay bay aye. Taɗə
Mbəlomkə sla fayaməgewumawura
bo eye andza niye na, ka dzalum na,
ma miye tay ha Yahuda hay a təv tay
nakə ahəl niye aye bay kəkay? Nəteye
neheye hawal deɗek eye hay aye.

Yahuda hay ta maweye ka tsəveɗ i
Mbəlom

25 Andza niye, malamar ga hay,
a seŋ na, sərum ha bazlam nakay
bagwar eye nakə Mbəlom a ɗa ha
parakka, hərwi ada kâ dzalumay a
gər kurom nəkurom ka tsahum bay.
Siye hay mə walaŋ i Israyel hay ta
kula ha gər tay ka Mbəlom. Ayaw!
Andza niye, ane tuk na, ta ndziye
huya andza niye bay. Ndo neheye
Yahuda hay bay aye Mbəlom a pala
tay ha aye tâ dzala ha təday ada ndo
i Israyel hay ta dzaliye ha. 26A həlay
niye na, ndo i Israyel hay tebiye ta
təmiye, andza nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel aye na, Mbəlom a gwaɗ:
«Ndo nakə ma təmiye tay ha ndo hay

aye na,
ma deyeweye abəra ma gəma i
Zerozelem.

Ma mbatiye ha mezeleme i gwala i
Zakob.

27Nakay na, dzam nakə na ɓariye ta
nəteye

a həlay niye na pəsatay ha
mezeleme tay aye.‡»

28 Yahuda hay ta kərah Labara
Ŋgwalak eye, ta təra ndo məne
ɗəre i Mbəlom. Andza niye hərwi
ada Mbəlom mâ mbəl kurom ha,
nəkurom neheye Yahuda hay bay
aye. Ane tuk na, Mbəlom a pala tay
ha na, hərwi tâ təra i ŋgay ada awuɗa

tay ha hərwi ɓa kə tsikatay a bəba təte
tay hay andza niye. 29Mbəlom kə zla
ndoweye na, ada kə pa faya ŋgama
na, ma mbəɗeye həlay a mədzal gər
ŋgay bay. 30Nəkuromneheye Yahuda
hay bay aye, ahəl niye na, nəkurom
ka rəhumay ha gər a Mbəlom bay.
Ane tuk na, anəke na, ka gumay mə
bo a Mbəlom, hərwi Yahuda hay ta
rəhay ha gər bay. 31 I tay na, andza
niye dərmak. A həlay nakay anaŋ
eye, ta rəhayhagər aMbəlombayada
ma gateye ŋgwalak ɗuh. Ane tuk na,
andza niye hərwi ada nəteye dərmak
tâ mbəɗa gər ka təv i Mbəlom ada tâ
gay mə bo a Mbəlom. 32 Andza niye,
Mbəlom kə gər ha kwa way tebiye
hərwi ada tâ rəhay ha gər bay. A ge
andza niye na, hərwi ada nəteye tâ
gaymə bo tebiye.

Zambaɗakway aMbəlom
33 Ayaw! Mbəlom na, zlele eye mə

wuhay tebiye! Metseheŋgayazekwa
mey tebiye, a sər wu hay tebiye. Wu
nakə a dzala mə ɗərev ŋgay aye na,
a say məgweɗe mey na, ndəray ma
sliyeməmeahayaabəramə ɗəmabay,
ndərayma sliyeməsəre wu nakə faya
ma giye bay. Andza nakə mawatsa
eyeməƊerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
34 «Wu nakə Mbəlom a dzala aye na,

maa sər na, way?
Maa ɗay ha wu ka həlay a
Mbəlom na, way?§»

35 «Maa vəlay wu aMbəlom nəte
hərwi ada Mbəlom ma vəleye a

ɗəma na, way?*»
36 Ndəray andaya bay hərwi maa ge

wu hay tebiye na, Mbəlom.
Neŋgeyea tsəpawuhay tebiyeadawu

hay tebiye andaya na,
hərwi ada tâ təra i ŋgay.

Zambaɗakway ka tor eye. Mâ təra
andza niye!

12
Mede i ndoməgayməsler aMbəlom

1 Malamar ga hay, na ɗakum ha
hadzəgay nakə Mbəlom a gakway

‡ 11:27 Ezay 59.20-21. § 11:34 Ezay 40.13. * 11:35 Zob 41.11.
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ŋgwalak aye. Hərwi niye, faya na
gakumeye amboh: Vəlumay ha
bo kurom peteh a Mbəlom andza
voʼar nakə tə kəɗaway a Mbəlom
aye ada ka dayumeye a gər. Ane
tuk na, nəkurom ka ndzumeye tə
ɗəre. Nakay na, wu nakə a ye ka bo
məɗəslaynahagər aMbəlomaye. 2Kâ
pumay bəzay a ndo i məndzibəra hay
bay. Mbəlommâ vəlakummədzal gər
weɗeyehərwiadamâmbəɗahaɗərev
kurom. Taɗə ka gum andza niye na,
ka sərumeyewunakə a say aMbəlom
aye. Andza məgweɗe: Ka sərumeye
wu nakə ŋgwalak eye, wu nakə a yay a
gər aye, ada wu nakə a ye ka bo aye.

3 Mbəlom kə geŋ ŋgwalak ŋgay
kəriye, ka pa ga a məsler ŋgay. Hərwi
niye neŋ faya na gwaɗakumeye a
nəkurom tebiye: Kâ ɗəslumay ha
gər a bo kurom bay, sərum ha ɗuh
nəkurom ta deɗek na, kəkay. Zəbum
ka gədaŋ neheye Mbəlom a vəlakum
aye, hərwi ada kwa way mâ gay
sariya a gər ŋgay ta tsəveɗ eye.

4 Kwa way bo ŋgay na, nəte, ane
tuk na, vərezl hay faya wal wal ha-
ladzay ada vərezl eye niye hay kwa
way taməsler ŋgaywal. 5Nəkway ne-
heyemadzapa eye tə YesuKəriste aye
na, andza niye. Nəkway haladzay,
ane tuk na, nəkway madzapa eye
nəte andza bo nəte. Nəkway tebiye
madzapa eye ka bo i ndo nəte andza
bo nəte andza vərezl neheye mazəva
eye ka bo i ndo aye.

6 Mbəlom kə vəlakway gədaŋ wal
wal, andza nakə a say məvəlakway
aye. Kə ge andza niye na, kwa
way mâ ge məsler ta gədaŋ nakə
Mbəlom a vəlay aye. Taɗə Mbəlom
a vəlaka gədaŋ məɗe ha bazlam ŋgay
na, ɗa ha andza nakə ka sər Mbəlom
a vəlaka gədaŋ aye. 7 Taɗə Mbəlom
a vəlaka gədaŋ ka madzəne ndo hay
na, dzəna andza nakə a ye ka bo
aye. Taɗə Mbəlom a vəlaka gədaŋ
ka matətikatay wu a ndo hay na,
tətikatay. 8 Taɗə Mbəlom a vəlaka
gədaŋ məmatay naha ɗərev a ndo
hay na, matay naha ɗərev. Taɗə
Mbəlomavəlaka gədaŋka vəlataywu

a mətawak hay na, vəlatay tə ɗərev
yak peteh. Taɗə Mbəlom a vəlaka
gədaŋ ka məndzatay kame a ndo hay
na, ge na məsler eye tə ɗərev yak
peteh. Taɗə Mbəlom a vəlaka gədaŋ
məgatay ŋgwalak a ndo hay na, gatay
ta məŋgwese.

9 Wuɗum ndo hay tə ɗərev kurom
peteh, ka wuɗum tay ha tə bazlam
ɗekɗek tsa bay. Numay ɗəre a wu
nakəŋgwalakeyebayaye. Wuɗumwu
nakə ŋgwalak eye. 10 Wuɗum bo mə
walaŋ kurom nəte nəte, andza nakə
malamar hay ta wuɗa bo mə walaŋ
tay aye. Rəhumay ha gər a siye i ndo
haymâ ze bo kurom eye. 11Vəlum ha
bo kurom ka məge məsler. Kâ gum
sœ bay. Vəlumay ha bo kurom pe-
teh ka məge məsler i Bəy Maduweŋ.
12 Ŋgwasum hərwi məpe mədzal gər
nakə ka pum ka wu nakə Mbəlom a
gwaɗma vəlakumeye aye. Ahəl nakə
faya ka sumeye ɗəretsətseh aye na,
zlumŋgatay. ƊuwulumaymeaMbəlom
huya, kâ gərum ha bay. 13 Dzənum
tay ha ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesuneheyemətawakayehay tə zlele
kurom. Ndo neheye ti ye naha a gay
kurom aye na, təmum tay ha lele.

14 Tsətsahum ka Mbəlom, mâ pa
ŋgama ka ndo neheye faya ta sakum-
eye ɗəretsətseh aye, kâ vəlumatay
mezeleme bay. 15 Ŋgwasum ka bo ta
ndo neheye faya ta ŋgwasiye. Tuwum
ka bo ta ndo neheye faya ta tuwiye.
16 Ndzum ayaw tə ayaw mə walaŋ
kurom. Kâ ɗəslumay gər a bo kurom
bay, kwa məsler eye tsekweŋ bəbay
na, kâ kərahum bay. Kâ dzalum mə
gər kurom ka sərum wu hay tebiye
bay.

17 Kâ mumay ha mənese a ndəray
mənese ta mənese bay, pəlum ɗuh
na, gum wu nakə kwa way a sər
ŋgwalak eye aye. 18 Taɗə ka slumeye
məge wu nakə ka slumeye aye na,
ndzum zay ta ndo hay tebiye. 19 A
nəkurom neheye nawuɗa kurom ha-
ladzay aye, ndo kə gakum mənese
na, kâ məmumay ha a ɗəma bay.
Gərum ha Mbəlom mâ gay sariya.
Andza niye, mawatsa eyeməƊerewel
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i Mbəlom na, Bəy Maduweŋ Mbəlom
a gwaɗ: «Mata ma ha mənese a ndo
na, neŋ!*» 20 Ane tuk na, bazlam i
Mbəlom a gwaɗ: «Taɗə may a wur
ka ndo məne ɗəre yak na, vəlay wu
mənday, taɗə yam a gay na, vəlay
yam. Taɗə ka ge andzaniye na, andza
faya kahayiye zler i ako ka gər ŋgay.†»
21 Ka gərum ha mənese mâ ŋgwasa
fakuma bay. Ŋgwasum ka mənese tə
məge wu ŋgwalak eye hay ɗuh.

13
Rəhumatay ha gər a bəy i dala hay

1 Kwa way mâ rəhay ha gər a bəy i
dala hayhərwi ndoneheye tebiyema
bəy aye na, maa vəlatay na, Mbəlom
ada maa pa tay ha a bəy na, neŋgeye.
2 Yaw, ndoweye kə ge vəram ka bəy
i dala hay na, a ge vəram ka wu
nakə Mbəlom a ɓar aye. Ndo neheye
faya ta giye andza niye na, faya ta
vahaweye sariya ka gər tay. 3 Ndo
neheye faya ta giye wu ŋgwalak eye,
ta dzədzariye ta bəy i dala hay bay.
Mata dzədzere ɗuh na, ndo neheye
faya ta giye wu ŋgwalak eye bay aye.
Taɗə a saka madzədzaratay a bəy i
dala hay bay na, ge wu nakə ŋgwalak
eye hərwi ada kâ yatay a gər lele.
4 Andza niye, hərwi bəy i dala hay
faya ta giye na, məsler i Mbəlom
hərwi ada tâ dzəna kurom ka məge
ŋgwalak. Taɗə ɗuh ka ge lele bay na,
dzədzaratay a bəy i dala hay hərwi
gədaŋ nakə Mbəlom a vəlatay na, a
vəlatay kəriye bay. A vəlatay hərwi
mabəz ha mevel i Mbəlom hərwi ada
mâ gatay ɗəretsətseh a ndo neheye
faya ta giye mənese aye. 5Hərwi niye
rəhumatay ha gər a bəy i dala hay. Ka
rəhumatayhagərna, hərwinakə faya
ta gakumeye ɗəretsətseh aye ɗekɗek
aye bay. Rəhumatay ha gər hərwi ka
sərum ha mə ɗərev kurom niye na,
tsəveɗ ŋgwalak eye.

6 Ka vəlumeye dzaŋgal na, hərwi
niye dərmak, Mbəlom a pa ndo i bəy
i dala hay hərwi ada tâ ge məsler

nakay lele. 7 Vəlumay a bəy i dala
hay wu nakə təɗe məvəlatay a nəteye
aye. Vəlumatay dzaŋgal andoneheye
faya ta tsakaliye. Wu nakə ta tsətsah
fakuma məvəle aye na, vəlumatay.
Rəhumatay ha gər lele hərwi nəteye
na, təɗe ka rəhumatay ha gər.

Mawuɗe siye i ndohayna,marəhay
gər aMbəlom

8Gwedere i ndo fakuma na, hamu-
may. Gwedere nakə ma mətsiye
fakuma aye na, nəte. Gwedere niye
na, wuɗum ndo hay huya. Ndo nakə
a wuɗa ndo hay aye na, ka rəhay ha
gər a bazlam i Mbəlom mapala eye
tebiye. 9 Ka sərum bazlam i Mbəlom
mapala eye a gwaɗ: «Kâ ge madama
bay, kâ kəɗ ndo bay, kâ kəla bay, kâ
ge ɗəre ka wu i ndo hay bay.» Bazlam
neheye mapala eye ada ta siye hay
tebiye nəteye mə bazlammapala eye
nəte. A gwaɗ: «Wuɗa ndo i məgeɗ yak
dərmak andza ka wuɗa na gər yak.*»
10 Ndo nakə a wuɗa ndo aye na, ma
geye mənese bay. Yaw, taɗə ka wuɗa
ndo hay na, ka pay bəzay a bazlam i
Mbəlommapala eye tebiye.

11Gumandza niye, hərwi ka sərum
həlay nakay nəkway mə ɗəma aye.
Anəke na, həlay nakə ka pəɗekumeye
abəra ka məndzehəre aye. Həlay
nakəMbəlom ma vəlakweye mətəme
aye ka həndzəɗaw. Neŋgeye dəreŋ
andza a həlay nakə ka dazlakway
mədzal ha ka Yesu Kəriste aye sa bay.
12Mazlambarhəvaɗmandəviye, ɗəre
ma tsaɗiye, dzaydzay ma deyeweye.
Mbəɗakway dəba a məsler i həvaɗ.
Həlakwa wu həlay neheye a ye ka
bo məge ha məsler ta həpat aye.
13 Mede kway mâ ge ŋgwalak eye
andza i ndo neheye faya ta diye mə
dzaydzay aye. Kâ gakwa magurlom
nakə ŋgwalak eye bay aye bay ada kâ
kwayakwa bay. Madama tə wu neh-
eye ŋgwalak eye bay aye na, kâ gakwa
bay, gərakwa ha magazləga ta məge
sələk. 14 Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste

* 12:19 Bazlam mapala eye masulo eye 32.35. † 12:20 Dzeke hay 25.21-22. * 13:9 Zəba mə
Madayaw abəra mə Ezipt 20.13-17; Bazlammapala eyemasulo eye 5.17-21; Levitik 19.18.
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mâ təra andza wu həlay kurom. Kâ
pumay bəzay a wu neheye ŋgwalak
eye bay a sawakum hərwi mâ yay a
gər a bo kurom aye sa bay.

14
Kâmay hamənese a ndo bay

1 Təmum ndo nakə gədaŋ eye bay
ka tsəveɗ iMbəlomaye, adakâkəɗum
wuway ka wu nakə a dzala mə ɗərev
ŋgay aye bay. 2 Agəna ndo mekeleŋ
eye a dzala na, tsəveɗ andaya mənde
wu hay tebiye. Ane tuk na, ndo
nakə gədaŋ ŋgay andaya ka tsəveɗ i
Mbəlom bay aye na, a nda ala i slam-
bah tsa. 3 Ndo nakə a nda wu hay
tebiye aye na, mâ may ha mənese a
ndo nakə a nda siye i wu hay bay
aye bay. Ada ndo nakə a nda wu
hay tebiye bay aye na, mâ may ha
mənese a ndo nakə a nda wu hay
tebiye ayebayhərwiMbəlomka təma
na. 4 Nəkar way nakə ka may ha
mənese ando iməsler i ndo aye? Taɗə
kə gemənese na, mata tsikay faya na,
ndo nakə a ləvay gər aye, ada kə ge
lele na,mata tsikay fayana, huyando
nakə a ləva na aye. Ma dəɗiye bay
hərwi ndo nakə a ləva na ayema sliye
faya matsəpe na hərwi ada mâ dəɗ
bay.

5Ndo mekeleŋ eye hay tə dzala na,
pat siye hay a ze pat siye. Ane tuk
na, ndo siye hay i tay na, pat hay nəte
tə ləva. Kwa way mâ sər wu nakə a
dzala mə ɗərev ŋgay aye lele. 6 Ndo
nakə a dzala pat nəte a ze ha siye i
pat mekeleŋ eye hay na, a ge andza
niye hərwi ada mâ ɗəslay ha gər a
Bəy Maduweŋ Yesu. Ndo nakə a nda
wu hay tebiye aye na, a say məɗəslay
ha gər a Bəy Maduweŋ Yesu hərwi a
gay naha sɨsœ a Mbəlom. Ndo nakə
a kərah mənde siye i wu hay aye na,
a ge andza niye hərwi ada mâ ɗəslay
ha gər a Bəy Maduweŋ dərmak ada
hərwi məgay naha sɨsœ aMbəlom.

7 Ndəray kwa nəte a ndza hərwi
məndze ŋgay bay ada ndəray kwa
nəte ma mətiye hərwi tə gər ŋgay eye

bay. 8 Ahəl nakə nəkway tə ɗəre aye
na, nəkway tə ɗəre hərwi məɗəslay
hay gər a BəyMaduweŋ. Ahəl nakə ka
mətakweye na, ka mətakweye hərwi
məɗəslay ha gər a Bəy Maduweŋ.
Andza niye, kwa ma məndze tə ɗəre,
kwa ma məməte na, nəkway i bəy
Maduweŋ. 9 Hərwi Yesu Kəriste kə
mət ada kə lətsew abəramamədahaŋ
hərwi ada mâ təra Bəy Maduweŋ i
mədahaŋhayada indoneheye tə ɗəre
aye.

10Nəkar, kamay hamənese amala-
mar yak na, hərwi mey? Ada nəkar
ka zəba ka malamar yak andza ndo
bayna, hərwimey? Nəkway tebiyeka
deyekweye kame i Mbəlom, ma gak-
weye sariya. 11Andza nakəmawatsa
eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye na, Bəy
MaduweŋMbəlom a gwaɗ:
«Ta deɗek neŋ faya na tsikakumeye,

ndo hay tebiye ta deyeweye ta
dəkweŋeye gurmets.

Kwawayma tsikiye təbazlamkaneŋ,
neŋMbəlom.*»

12Andza niye, kwa wayma ɗiye ha
wu nakə a ge aye. Bo ŋgay eye tə gər
ŋgay eyema ɗiye ha kame i Mbəlom.

Kâ kal ha malamar yak a
mezeleme bay

13 Kə ge andza niye na, kâ makwa
ha mənese mə walaŋ kway bay. Wu
neheye ka pum ka bo tərzlekeŋ aye
ɗuh na, anaŋ: Kâ pa wuray ka tsəveɗ
nakə malamar ma vəleye madəfe
sik aye, kəgəbay ma dəɗiye ha a
mezeleme aye bay. 14 Neŋ madzapa
eye tə Yesu Kəriste, hərwi niye na sər
ha ta deɗek wu nakə ŋgwalak eye bay
aye na, andaya bay. Ane tuk na, taɗə
ndoweye kə dzala, wu nakay ŋgwalak
eye bay aye na, mâ nda bay. Wu
neheye i ŋgayna, ta deɗekŋgwalak eye
hay bay. 15Taɗə ka dziye hamalamar
yak təwunakə faya ka ndiye na, niye
na, ka wuɗa ndo bay. Yesu Kəriste
kə mət hərwi malamar yak. Hərwi
niye kâ dzəgəɗ ha malamar abəra ka
tsəveɗ i Mbəlom hərwi wu yak nakə
ka ndiye bay. 16 Ka ɗəre yak na, wu

* 14:11 Ezay 45.23.
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ŋgwalak eye. Ane tuk na, taɗə ka sər
ha ndo hay ta tsikiye fakaya wu nakə
lele bay aye na, kâ ge sa bay. 17 Bəy
i Mbəlom na, wumənday ta wuməse
bay. Bəy i Mbəlom ɗuh na, wu nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma giye
mə nəkway aye. Faya ma dzəniye
kway ka məge wu ŋgwalak eye, faya
ma vəlakweye zay mə walaŋ kway,
faya ma vəlakweye məŋgwese. 18Ndo
nakə fayama geyeməsler andza niye
a Yesu Kəriste aye na, a yay a gər a
Mbəlom ada ndo hay ta rəhay ha gər
dərmak.

19 Kə ge andza niye na, gakwa
gədaŋməge wu nakəma dzəniye ndo
hay ka məndze zay mə walaŋ kway
aye. Kagakweyewunakəmadzəniye
tay siye i ndo ka məgəle ka tsəveɗ i
Mbəlom aye dərmak. 20 Kâ nas ha
məsler i Mbəlom tə wu nakə faya ka
ndiye aye bay. Ayaw, deɗek tsəveɗ
andaya kamənde wu hay tebiye, ane
tuk na, taɗə siye i ndo hay ta dəɗiye
abəra ka tsəveɗ i Mbəlom hərwi yak
na, kâ nda bay. 21 Wu nakə ŋgwalak
aye na, kwa mahəpəɗe slo, kwa məse
guzom, kwa mey nakə ma diye ha
malamar yak a mənese aye na, kâ ge
bay. 22 Taɗə ka dzala ka sliye faya
məndewuhay tebiye, kəgəbay taɗəka
dzala ka sliye faya bay na, mâ ndza
mə ɗərev yak. Mata səre ha na, nəkar
ta Mbəlom ɗekɗek tsa. Ndo nakə a
ge wu ada a ge tə mədzal gər eye
sulo sulobayna, ɗərevŋgaymaŋgwasa
eye. 23Ndo nakəmədzal gər ŋgay sulo
sulo, kə gwaɗ wu nakay mənde bay
ka nda na, Mbəlom ma geye sariya
hərwi kə pa namədzal gər ŋgay peteh
kawunakəmagiye aye bay. Wunakə
ndo a sər ha lele bay mədzal gər faya
sulo sulo, kə ge ha ka bo na, kə ge
mezeleme.

15
Gewunakəmadeyeteyeagəra siye

i ndo hay aye
1 Nəkway neheye gədaŋ eye ka

tsəveɗ i Mbəlom aye na, kutoŋ

dzənakwa ndo neheye bəle eye hay
aye. Kâ gakwawu neheye a yay a gər
a bo kway aye ɗekɗek bay. 2Kwaway
mâ ge wu nakə ma deyeteye a gər a
siye i ndo hay aye hərwi madzəne
tay ha hərwi ada tâ gəl ka tsəveɗ i
Mbəlom. 3YesuKəriste, neŋgeye tə gər
ŋgay ka pəla madayay a gər a bo ŋgay
eye bay. Ɗuh na, andza nakə təwatsa
faya mə Ɗerewel i Mbəlom aye, tə
gwaɗ: «Ndo hay ta tsaɗa kar Mbəlom,
ane tuk na, mətseɗe tay a dəɗ na, ka
neŋ.*» 4 Wu nakə tebiye tə watsa
ahəl niye mə Ɗerewel i Mbəlom aye,
təwatsa na, hərwi adamâ ɗakway ha
deɗek, hərwi ada kâ pakwa mədzal
gər ka wu nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəlakweye aye. Ka pakweye
mədzal gər ka neŋgeye hərwi bazlam
neheyeməƊerewel iMbəlomaye faya
ma vəlakweye gədaŋ ada faya ma
dzəniye ka məzle ŋgatay. 5 Maa vəl
gədaŋ ta məzle ŋgatay a ndo hay na,
Mbəlom. Mâ vəlakum mədzal gər
kurom nəte ada gum andza i Yesu
Kəriste nakə a tətikakum aye, 6hərwi
ada nəkurom tebiye kâ zambaɗumay
aMbəlom Bəba i BəyMaduweŋ kway
Yesu Kəriste tə ɗərev kurom peteh
ada tə bazlam kurom nəte.

Təmum bo nəte nəte mə walaŋ
kurom

7 Təmum bo nəte nəte mə walaŋ
kurom andza i Yesu Kəriste nakə a
təma kurom aye. Gum andza niye,
hərwi ada ndo hay tâ zambaɗay a
Mbəlom. 8 Faya na tsikakumeye
deɗek, YesuKəriste a tərando iməsler
i Yahuda hay na, hərwi məɗatay ha
Mbəlom a raw me bay. A yaw na,
hərwi adawuneheyeMbəlomagwaɗ
ma vəlateye a bəba təte ŋgay hay aye
na, mâ ge bo. 9 A yaw sa na, hərwi
ada ndo neheye Yahuda hay bay aye
tâ zambaɗay aMbəlomhərwi ŋgwalak
ŋgay nakə a gatay aye. Andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye, a gwaɗ:

* 15:3 Dəmes hay 69.10. † 15:9 2 Samuyel 22.50; Dəmes hay 18.50.
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«Hərwi niye, na zambaɗakeye mə
walaŋ i ndo neheye Yahuda
hay bay aye,

na zambaɗakeye ta dəmes.†»
10Bazlam i Mbəlom a gwaɗ sa:

«Nəkurom neheye Yahuda hay bay
aye,

ŋgwasum ta ndo i Mbəlom hay.‡»
11Ma təvmekeleŋ eye a gwaɗ sa:

«Nəkuromneheye tebiye Yahuda hay
bay,

zambaɗumay a Bəy Maduweŋ
Mbəlom.

Nəkurom ndo hay tebiye,
zambaɗumay.§»

12 Ezay ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom a gwaɗ dərmak:
«Ndəraymadeyeweyeabəramahulfe

i Zese.
Ma deyeweye ma təriye bəy i ndo

neheye Yahuda hay bay aye.
Ndo neheye Yahuda hay bay aye

ta piye mədzal gər tay ka
neŋgeye.*»

13 Mbəlom a vəlawatay gədaŋ a
ndo hay tə dzala ha ka neŋgeye. Mâ
rah kurom ha ta məŋgwese ada tə
zay hərwi ka dzalum ha ka neŋgeye.
Andza niye, kâ dzalakwa ha ka
neŋgeye peteh ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye.

Pol a tsik kaməsler ŋgay
14 Malamar ga hay, neŋ tə gər ga

na sər ta deɗek faya ka gumeye wu
nakəŋgwalak eye, ka sərumdeɗek lele
ada ka slumeye fayamətsikatayme a
zləm a siye i ndo hay, 15 ane tuk na,
bazlammekeleŋ eye na, na tsikakum
naha ta məge me eye hərwi ada kâ
mətsum ha gər bay. Na tsikakum
naha andza niye na, hərwi ŋgwalak
nakə Mbəlom a geŋ aye. 16 A zla ga,
a pa ga ndo i məsler i Yesu Kəriste
a walaŋ i ndo neheye Yahuda hay
bay aye. A pa ga wal hərwi məɗe ha
Labara Ŋgwalak eye nakə a yaw abəra
ka təv i Mbəlom aye. Na ɗatay ha
a ndo neheye Yahuda hay bay hərwi
ada tâ dzala ha ka neŋgeye ada tâ vəl

habo taypetehaMbəlomandzavoʼar
nakə tə kəɗaway aMbəlom a yaway a
gər aye. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a pa
tay ha i Mbəlom.

17 Kə ge andza niye na, na sliye
faya maŋgeleke ta məsler i Mbəlom
nakə faya na giye ma mədzepe tə
Yesu Kəriste. 18 Taɗə bazlam andaya
mətsike na, na tsikiye ka wu nakə
Yesu Kəriste a ge tə neŋ aye ɗekɗek
tsa, hərwi ada nâ həlatay ahaya ndo
neheye Yahuda hay bay aye kame i
Mbəlom, ada tâ rəhay ha gər. A ge
andza niye na, tə bazlam neheye na
tsik aye ada tə wu neheye na ge aye.
19Kə ge masuwayaŋ hay wal wal ada
Məsəfəre i Mbəlom kə ɗa ha gədaŋ
ŋgay. Andza niye, na ɗa ha kwa a ŋgay
Labara Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste a
ndo hay. Na dazlay ma Zerozelem
hus a gəma i Iliyiri.† 20 A seŋ məɗe
ha Labara Ŋgwalak eye a təv neheye
ndo hay ta sər Yesu Kəriste zuk bay
aye. Na ge andza niye na, hərwi a seŋ
maɗəzle gay kamədok i ndomekeleŋ
eye bay. 21A seŋ ɗuh na, andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye, a gwaɗ:
«Ndo neheye ta tsikatay ɗaɗa ka

neŋgeye bay aye na,
nəteye ta ŋgateye.

Ndo neheye ta tsəne zuk bay aye na,
nəteye ta tsəniye Labara Ŋgwalak
eye.‡»

A say a Polmede a Roma
22 Hərwi niye, a seweŋ haladzay

mede naha a təv kurom, aya ane
na ye naha bay. 23 Kə ndza məve
haladzay nakə a seŋ mede naha
mazəbakumaw ɗəre aye. Na huta
həlay eye bay hərwi məsler. Anəke
na, ma gəma neheye na, məsler ga
ka ndəv. 24 Na diye naha, na ndziye
ka təv kurom tsekweŋ hərwi ada kâ
vəlumeŋ gədaŋ. Ma dəba eye na, na
diye a gəma i Espayoŋ ada a seŋ na,
kadzənumeyegahərwimedea ɗəma.

25 Ane tuk na, anəke na, na diye a
Zerozelem, na zlatay naha madzəne

‡ 15:10 Bazlam mapala eye masulo eye 32.43. § 15:11 Dəmes hay 117.1. * 15:12 Ezay 11.10.
† 15:19 Iliyiri: Neŋgeye dala ta diye i tsakay i Gəres. ‡ 15:21 Ezay 52.15.
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i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
təday, 26 hərwi ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye ka dala i Mase-
dowan ta Akay§ aye, kə yatay a gər
matsekele suloy hərwi madzəne tay
ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye mətawak eye ma Zerozelem
aye. 27 Bo tay eye tə dzala lele ada
deɗek lele nakə tə ge andza niye aye.
Yahuda hay ta ŋgəna tə siye i ndo
hay wu neheye ŋgwalak eye Mbəlom
a gwaɗma vəlateye aye. Andza niye,
ndo neheye Yahuda hay bay aye ta
dzəna Yahuda hay təwunakə andaya
fataya bay aye. 28Ahəl nakə na ndəv
haməsler nakay ada na yeməvəlatay
wu nakə məsləratay naha aye tebiye
na, nadiyeaEspayoŋ. Nadiyea ɗəma
na, na diye naha a təv kurom təday.
29Na sər ahəl nakə na diye naha aye
na, Yesu Kəriste ma rahiye kway ha
tsisl tə ŋgama hərwi mede naha ga
nakə na zəbakumaweye ɗəre aye.

30 Malamar ga hay hərwi Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste, ada
hərwi wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a ge ada ka wuɗakwa bo nəte
nəte məwalaŋ kway aye na, neŋ faya
na gakumeye amboh: Ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi ga, ɗuwulumay
me tə ɗərev kurom peteh 31 hərwi
ada ndo i Yahuda neheye tə sər
Mbəlom bay aye tâ seŋ ɗəretsətseh
bay. Ɗuwulumay me a Mbəlom sa
hərwi ada ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheye ma Zerozelem aye tâ
təma wu nakə na zlatay naha aye ta
məŋgwese. 32Andzaniye, taɗəkəyaya
gər aMbəlomna, na diye taməŋgwese
eye. Ka ndzakweye dziye hərwi ada
nâ zəzukw bo.

33Mbəlom, neŋgeye nakə a vəl zay
a ndo hay aye, mâ ndza tə nəkurom.
Mâ ge bo andza niye.

16
Mətsikeme i Pol a ndo hay

1 Anaŋ, neŋ faya na tsikakumeye
naha ka malamar kway ŋgwas eye
Fowebe faya ma diye naha. Neŋgeye

faya ma giye məsler i Mbəlom mə
walaŋ iməhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu neheye ma Seŋkəre
aye. 2 Kə ndisl naha a təv kurom na,
təmum na lele hərwi neŋgeye i Bəy
Maduweŋ dərmak. Təmumna andza
nakə ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu haɓe ta giye aye. Dzənum na
tə wu nakə hawa eye ma geye tebiye
hərwi neŋgeye ka dzəna ndo hay hal-
adzay, ka dzəna ga dərmak.

3 Tsikumatay ha me a Pərisil tə zal
ŋgay Akelas. Nəteye tə neŋ, nəmay
faya nəmaa giyeməsler i Yesu Kəriste
aye. 4 Ahəl niye nəteye na, ta sər
mədze ha məsəfəre tay hərwi ga. Na
gatay sɨsœ haladzay ada maa gatay
sɨsœ na, neŋ mahəgeye bay. Ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye
neheye Yahuda hay bay aye ta gatay
sɨsœ. 5 Na tsikatay naha me a ndo
neheye tə hayawa gər a gay tay hərwi
maɗuwulayme aMbəlom aye.
Na tsikay naha me a dzam ga

Epenete. Maa lah mədzal ha ka Yesu
Kəriste kadala iAzi*na, neŋgeye. 6Na
tsikay naha me a Mari, neŋgeye a ge
məsler haladzay hərwi kurom aye.

7 Na tsikatay naha me a An-
dronikos ta Zuniyas. Nəteye na, ndo
ga hay. Neŋ ta nəteye ta gəs may a
daŋgay. Ndo hay tə sər nəteye neheye
sulo mə walaŋ i ndo i maslaŋ hay
aye na, ta məzlaɓ eye. Maa lah məpe
mədzal gər ka Yesu Kəriste na, nəteye
bəna neŋ bay.

8Na tsikay nahame a Ampəliyatos,
dzam ga, nəmay salamay mə həlay i
BəyMaduweŋ.

9 Na tsikay naha me a Urban.
Nəkway tə neŋgeye, faya ka gakweye
məsler i Yesu Kəriste.
Na tsikay naha me a dzam ga

Sitakis.
10 Na tsikay naha me a Apelles.

Neŋgeye kə sa ɗəretsətseh hərwi Yesu
Kəriste ada kə ndza ɓəŋɓəŋ.
Na tsikatay naha me a ndo i gay i

Aristobul.
§ 15:26 Akay: Məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres. * 16:5 Dala i Azi, anəke na, ma Turki.
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11Na tsikay naha me a Herodiyoŋ,
ndo ga.
Na tsikatay naha me a ndo i gay i

Narkise hay, nəteye i BəyMaduweŋ.
12Tsikumeŋatayhame aTirifene ta

Tirifoz, nəteye malamar kway ŋgwas
eye hay neheye faya ta giye məsler i
Mbəlom aye.
Na tsikay naha me a Perisid mala-

mar kwayŋgwas eye nakənawuɗana
aye. Faya ma giye məsler haladzay
hərwi BəyMaduweŋ.

13 Tsikumeŋay ha me a Rufus, ndo
ŋgwalak eye ka tsəveɗ i BəyMaduweŋ.
Na tsikay ha me a may ŋgay

dərmak, neŋgeye andzamay ga.
14 Tsikumeŋatay ha me a Asiŋkərit

ta Fəlegoŋ ada a Hermes, a Patrobas
ada Hermas ada a ndo mədzal gər
neheye ta nəteye aye.

15Tsikumeŋayhame a Filologe ada
a Zuli, ada a Nere ta malamar ŋgay
dem eye.
Na tsikay naha me a Olimpas ada

a siye i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tebiye neheye ta nəteye aye.

16 Tsikum a bo me nəte nəte lele
mə walaŋ kurom. Məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste
ta tsikakum nahame tebiye.

Mandəve i bazlam i Pol
17 Malamar ga hay, neŋ faya na

gakumeye amboh: Gumaymetsehe a
ndoneheye faya ta tsikiyewuŋgwalak
eye bay aye ka wu nakə ka tətikum
aye. Andza niye, faya ta ŋgəniye tay
ha ndo hay ada faya ta diye tay ha
ka tsəveɗ nakə ŋgwalak eye bay aye.
Ka ndzum ta nəteye bay. 18 Slala
i ndo neheye andza niye tə ge na,
ndo i maslaŋ i Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste bay, faya ta giye ɗuh na,
wu nakə a yatay a gər aye. Faya ta
səpatiye ndo hay tə bazlam tay neh-
eye ləfeɗeɗe aye. Andza niye, faya ta
vatay gər a ndo neheye tə sər mənese
bay aye. 19Nəkurom na, ndo mədzal
gər hay ka Yesu Kəriste tə sər ma
kəkay nakə ka rəhumay ha gər a Bəy
Maduweŋ aye. Ɗərev ga ka ŋgwasa

haladzay hərwi kurom ada a seŋ na,
tərum metsehe eye hay hərwi ada
kâ gum wu ŋgwalak eye ada kâ gum
mənese bay.

20Mbəlom faya ma vəliye zay huya
a ndo hay. Mazlambarma ndərasliye
na gədaŋ i Fakalaw, ma piye na a huɗ
i sik kurom.
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste

mâ pa fakuma ŋgama.
21Timote nakə fayama giyeməsler

tə neŋ aye kə tsikakumnahame. Ndo
gay hay Lukiyus, Zason, ada Sosipa-
ter ta tsikakum nahame dərmak.

22 Maa watsa ɗerewel nakay na,
neŋ Tertiyus† ndo məwetse wu nakə
a say a Pol aye. Na tsikakumnahame
taməzele i BəyMaduweŋ.

23 Neŋ Pol faya na gwaɗakumeye,
Gayus kə tsikakum naha me dərmak.
Neŋ mandza eye mə gay ŋgay ada
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tebiye tə yawaw maɗuwulay naha
me a Mbəlom mə gay ŋgay. Erast ndo
məgay gər a suloy i wuzlahgəma ada
malamar kway Kartus ta tsikakum
nahame.
[ 24 Bəy Maduweŋ kway Yesu

Kəriste mâ pa fakuma ŋgama ka
nəkurom tebiye.]

25 Zambaɗakway a Mbəlom!
Neŋgeye nəte ŋgweŋ ta gədaŋ hərwi
ma vəlakumeye gədaŋ ɓəŋɓəŋ ka
tsəveɗŋgayandzaLabaraŊgwalak eye
nakə faya na ɗatay ha a ndo hay ka
gər i YesuKəriste aye. LabaraŊgwalak
eye nakay kə ɗa ha parakka bazlam
nakay maŋgaha eye ahəl niye aye.
26 Ane tuk na, anəke na, Mbəlom kə
ɗa ha parakka ada faya ta ɗiye ha ka
gər i wu nakə ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay tə watsa ka gər i Kəriste
aye. Andza niye, bazlam nakay kə
ɗa a zləm a slala hay tebiye andza
i Mbəlom neŋgeye ma ndziye ka tor
eye a gwaɗ tâ tsəne hərwi ndo hay
tâ dzala ha ada tâ rəhay ha gər aye.
27 Mbəlom na, neŋgeye Mbəlom nəte
ŋgweŋ. Neŋgeye tə gər ŋgay a tsah.
Zambaɗakway hərwi wu neheye a ge

† 16:22 Tertiyus na, ndoməwetse ɗerewel i Pol.
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tə həlay i Yesu Kəriste aye. Mâ ge bo
andza niye!
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Makurre i ɗerewel i Pol
nakə a watsatay naha a

Koriŋte hay
aye

Məfələkwe
Pol a pa məhay gər i ndo mədzal

gər hay ka Yesu ma Koriŋte ahəl i
mahəhele ŋgay masulo eye. Koriŋte
na, wuzlahgəma nakə ka dala i Gəres
zlele eye aye, zlele eye hərwi təv
mələtse i kwalalaŋ i yam hay sulo.
Bekehaymə ɗəmahaladzay adando i
mətawak hay. Ndo haladzay məndze
tay na, swa tsa.
Ahəl niye na, Koriŋte hay tə pay

bəzay a kule kwawaray waray.
Pol a tsəne labara tay (zəba 1.11

ta 7.11). Ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ma Koriŋte, mədzal gər tay
madzədza eye tə gər i bazlamhaywal
wal.
Mə madədo 1 ka 4, Pol a tsik ka
ndoməpemədzal gər neheye ma
Koriŋte aye ada ka ndo neheye
a ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye i
Yesu Kəriste aye.

Mamadədo5.1 ka 11.16, Pol a ɗatay
naha ka gər i bazlam hay

Ka 11.17 ka 14.40, Pol faya ma
tsikiye ka məndze mə walaŋ i
məhay gər i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu.

Madədo 15 faya ma tsikiye na,
Mbəlom a lətse ahaya Yesu abəra
ma mədahaŋ, ada pat mekeleŋ
eye mədahaŋ hay ta lətseweye
abəra mamədahaŋ dərmak.

Andza ɗerewel siye neheye Pol a
watsa aye, nakay anaŋ eye a
ndəv ta labarahay ada tamətsike
me a ndo hay (madədo 16).

Pol a tsikatay naha me a ndo neh-
eyemaKoriŋte aye

1 Maa watsakum naha ɗerewel
nakay na, neŋ Pol nakəMbəlom a zla
ga hərwi ada nâ təra ndo i maslaŋ i
Yesu Kəriste aye. A zla ga na, hərwi a
yay a gər. Nəmay ta malamar kway

Sosten, nəmaa tsikakum naha me.
2Nəmaawatsakumnaha aməhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
Kəriste neheye ma gəma i Koriŋte
aye. Nəkurom na, Mbəlom kə pala
kurom, kə pa kurom a həlay i Yesu
Kəriste. A zalakum na, hərwi ada
kâ tərum ndo ŋgay hay, andza a
zalatay a ndo neheye tebiye mandza
eye kwa ka waray ka waray faya
ka ɗuwulumeye me a Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste aye. Neŋgeye na,
BəyMaduweŋ kway tebiye.

3 Mbəlom Bəba kway ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa
fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

Wuneheye lele Yesu a vəlatay aye
4 Neŋ faya na gay naha sɨsœ a

Mbəlom huya hərwi kurom, hərwi
kə pa fakuma ŋgama hərwi nakə
nəkurommadzapaeye təYesuKəriste
aye. 5 Ayaw deɗek! Ahəl nakə ka
dzapum ta neŋgeye na, Mbəlom kə
vəlakum wu neheye ŋgwalak eye
hay tebiye. Andza niye, Mbəlom kə
vəlakum tsəveɗ kaməsərewuneheye
deɗek eye ada ka slum faya məɗa
ha wu neheye a ndo hay. 6 Andza
niye hərwi ahəl nakə nəmaa ɗakum
ha bazlam i Yesu Kəriste aye na, ka
təmum tə ɗərev kurom ɓəŋɓəŋ lele.
7Hərwi niyewuneheyeMbəlom faya
ma vəlateye a ndo ŋgay hay aye na,
wuray kwa tsekweŋ a kətsakum bay,
a nəkurom neheye faya ka həbum
pat nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste ma maweye aye. 8 Mbəlom
neŋgeye, ma dzəniye kurom ta gədaŋ
ɓəŋɓəŋ hus ka mandəve eye, hərwi
ada pat nakə Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste ma maweye na, wuray
kwa tsekweŋ ma dəɗiye kurom ha
a sariya bay. 9 Kâ dzədzarum bay,
maa zalakum na, bo i Mbəlom eye
ŋgway hərwi ada kâ tərum nəkurom
madzapa eye ta wawa ŋgay Yesu
Kəriste BəyMaduweŋ kway. Ada taɗə
Mbəlom kə tsik, kə gwaɗ ma giye na,
ma giye ta deɗek andza nakə a tsik
aye.
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Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
maKoriŋte ta ŋgəna

10 Malamar ga hay, neŋ faya na
gakumeye naha amboh ta gədaŋ i
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste,
bazlam kurom mâ təra na, nəte.
Kâ ŋgənum ha bo mə walaŋ kurom
bay. Ɗərev kurom mâ təra nəte
ada mədzal gər kurom mâ təra nəte
dərmak. 11 Malamar ga hay, na tsik
andza niye na, hərwi ndo neheye mə
gay i Kəlowe aye ta yaw ka təv ga.
Ti yaw tə gweɗeŋ na, məkəɗe wuway
andaya mə walaŋ kurom haladzay.
12 A seŋ məgwaɗakum na, mey? A
seŋ məgwaɗakum na, kwa way mə
walaŋ kurom faya ma tsikiye wu
mekeleŋ eye hay wal wal. Siye hay tə
gwaɗ: «Nəmay na, ndo məpay bəzay
a Pol.» Siye hay tə gwaɗ: «Nəmay
ndo məpay bəzay a Apolos.» Siye
hay tə gwaɗ: «Nəmay na, ndo məpay
bəzay a Piyer.» Ndo mekeleŋ eye tə
gwaɗ: «Nəmay na, ndo məpay bəzay
a Kəriste.» 13 Tə tsik andza niye na,
Kəriste maŋgəna eye wal wal ɗaw?
Ta dar ka mayako mazləlmbaɗa eye
hərwi kuromna, neŋPol bayna gwaɗ
bəɗaw? Ta dzəhuɓ kurom ha a yam
na, ta məzele ga bay na gwaɗ bəɗaw?

14 Na gay sɨsœ a Mbəlom hərwi na
dzəhuɓ ndəray a yam kwa nəte mə
walaŋ kurom bay. Ane tuk na, na
dzəhuɓ a yam na, Kərispus ta Gayus
ɗekɗek tsa. 15Andza niye ndəray mə
walaŋ kurom ma sliye faya mətsike
ta dzəhuɓ ha a yam ta məzele ga na,
andaya bay. 16 Ayaw deɗek ŋgway!
Na dzəhuɓ Sitefanas a yam ta ndo
i gay ŋgay hay dərmak. Taɗə ndo
mekeleŋ eye andaya na dzəhuɓ ha a
yam na, na sər sa bay. 17 Kəriste kə
sləra ga ahayamadzəhuɓe tay ha ndo
hay a yam bay. A gweɗeŋ: «Do ɗatay
ha Labara Ŋgwalak eye a ndo hay.»
A gweɗeŋ sa: «Kâ tsik tə metsehe i
ndo zezeŋ bay.» Taɗə na tsikawa tə
metsehe i ndo zezeŋ na, məməte ŋgay
nakə a mət ka mayako mazləlmbaɗa
eye na, ma təriye wu kəriye. Ma giye
ŋgama bay.

Gədaŋ təmetsehe iMbəlom
18 Labara i məməte i Yesu nakə ta

dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye
a təra ka ndo neheye faya ta dziye na,
wu kəriye. Ma giye ŋgama bay. Ane
tuk na, nəkway neheye Mbəlom ma
təmiye kway ha aye na, ka sərakwa
bazlam niye na, gədaŋ i Mbəlom.
19 Andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom na, Mbəlom a gwaɗ:
«Na ta dziye hametsehe i ndo neheye

ta tsah aye.
Na ta kərahiye ndo neheye tə
gwaɗ nəteye ndaraw eye hay
aye.*»

20 Kə ge andza niye na, ndo i
məndzibəra neheye tə gwaɗ: «Ta tsah
aye na, metsehe tay eye məŋgay tuk?
Ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam ma-
pala eye i Yahuda hay aye na, wu
tay neheye tə sər aye na, ma dzəniye
tay ha kame i Mbəlom ɗaw? Ndo
neheye tə sər mətsike me haladzay
aye na, məsəre mətsike me tay ma
dzəniye tay ha kame i Mbəlom ɗaw?»
Mbəlom kə ɗa ha, məsəre wu i ndo i
məndzibəra hay na, wu nakə kəriye.
Ma giye ŋgama bay.

21 Ndo i məndzibəra hay ta ŋgatay
a wu nakə Mbəlom a ge tə metsehe
ŋgay aye. Ane tuk na, ta sər na
bay. Hərwi niye, neŋgeye na, faya
magiyeməsler təbazlamneheye faya
nəmaa ɗiye ha aye. Nəteye na, tə
gwaɗ: «Bazlam neheye na, wu kəriye.
Ma giye ŋgama bay.» Ane tuk na, a
yay a gər a Mbəlom mətəme tay ha
ndo neheye tə dzala ha ka bazlam
niye hay. 22 Yahuda hay, nəteye a
satay məŋgatay a masuwayaŋ hərwi
ada nakə ta səriye ha bazlam neh-
eye na, deɗek aye. Gərek hay na, a
satay məsəre Mbəlom tə metsehe tay
eye wu tay. 23 Ane tuk na, nəmay
faya nəmaa ɗiye ha na, Yesu Kəriste.
Nəmaa ɗawa ha, nəmaa gwaɗawa:
«Kəriste na, ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.» Yahuda hay tə
tsəne na, ta təma bay, a ndalatay, ada
ndo neheye Yahuda hay bay aye tə
gwaɗ: «Bazlam niye na, bazlam nakə

* 1:19 Ezay 29.14.
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kəriye. Ma giye ŋgama bay.» 24 Ane
tuk na, ndo neheye Mbəlom a za-
latay, a təra tay ha ndo ŋgay hay, kwa
Yahuda hay, kwa ndo neheye Yahuda
haybayayena, ta zəba fayaandzawu
kəriye təbey. Tə sərhaYesuKəristena,
neŋgeye gədaŋ i Mbəlom ada neŋgeye
faya ma ɗiye ha metsehe i Mbəlom.
25Taɗəndohay ta dzala, ta gwaɗ: «Wu
nakə Mbəlom a ge aye, wu kəriye»
na, ta sər ha wu nakə tə gwaɗ: «Wu
kəriyena, a zemetsehe tayɗuh.» Taɗə
tə dzala ta gwaɗ: «Mbəlom na, gədaŋ
ŋgay andaya bay» na, ta sər haməsler
ŋgay nakə tə gwaɗ gədaŋ eye bay aye
na, a ze gədaŋ tay ɗuh.

26 Malamar ga hay, nəkurom ne-
heye Mbəlom a zalakum aye na,
nəkurom wu hay tey? Ka ɗəre i ndo
i məndzibəra hay na, ndo i metsehe
andaya mə walaŋ kurom haladzay
bay. Ndo i gədaŋ andaya haladzay
məwalaŋkurombayadandoneheye
tə ɗa a zləm aye andaya mə walaŋ
kurom haladzay bay sa. 27 Mbəlom
a pala ɗuh na, ndo neheye ndo i
məndzibəra hay tə gwaɗ fataya ta
tsah bay aye hərwi ada tâ təra ndo
ŋgay hay. A pala tay ha na, hərwi
məpatay horoy a ɗəre a ndoneheye tə
gwaɗ ta tsah aye. Ada Mbəlom a pala
ndo neheye ndo i məndzibəra hay tə
gwaɗ fataya nəteye bəle eye hay na,
hərwi məpatay horoy a ɗəre a ndo i
gədaŋ hay. 28Mbəlom a pala na, ndo
kəriye hay tsa, ta zəba fataya andza
wu kəriye maɗəva zləm tay andaya
bay. A ge andza niye na, hərwi ada
mədze tay ha ndo neheye lele tə ɗa
a zləm aye. 29Mbəlom a pala slala i
ndo neheye andza niye na, hərwi ada
ndəray mâ ɗəslay ha gər a bo kame
ŋgay bay. 30 Maa dzapa kway ha tə
Yesu Kəriste na, Mbəlom nəte ŋgweŋ.
HərwiniyeMbəloma ɗakwayhamet-
sehe ŋgay tə həlay i Yesu. Andza
məgweɗe na, Mbəlom a təra kway ha
ndo ŋgwalak eye hay na, tə həlay i
Yesu Kəriste. Ada a təmakway ahaya
abəraməmezelemena, təhəlay i Yesu

Kəriste ada ka tərakwa ndo ŋgay hay.
31 Andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom na, tə gwaɗ: «Ndo nakə a say
məge zlapay aye na, mâ ge zlapay tə
wu nakə BəyMaduweŋ a ge aye.†»

2
Pol a ɗa ha Yesu Kəriste

1 Malamar ga hay, neŋ eye ahəl
niye na ye naha a gay kurom
məɗakum ha wu i Mbəlom nakə
maŋgaha eye na, na tsik bazlam
neheye a da me aye bay ada na tsik
wuray tə metsehe i ndo hay bay.
2 Ahəl nakə na ye naha a gay kurom
zuk bay aye na, na gwaɗ: «Na ye
naha na tsikiye na, ka Yesu Kəriste
ɗekɗek. Na tsikiye wuray mekeleŋ
eye bay. Na tsikiye wene wene eye
na, ka məməte ŋgay nakə tə dar na
ka mayako mazləlmbaɗa eye.» 3Ahəl
nakə neŋ ka təv kurom aye na, gədaŋ
ga andaya bay, zluwer a geŋ ada
na dzədzar haladzay. 4 Ahəl nakə
na ɗakum ha bazlam i Mbəlom aye
na, na tsikakum tə metsehe i ndo
neheye tə gwaɗ ta tsah aye hərwi
məvakum gər bay. Ane tuk na,
Məsəfəre i Mbəlom a ɗakum ha ta
gədaŋ i Mbəlom bazlam ga nakə na
tsikakumayena, deɗek. 5Hərwi niye,
ka pum mədzal gər kurom ka Yesu
Kəriste na, hərwi ka ŋgatumay a gədaŋ
i Mbəlom bəna, a metsehe i ndo hay
bay.

6 Ndo neheye ta sara ka tsəveɗ i
Mbəlom aye na, nəmaa tətikataymet-
sehe i Mbəlom. Ane tuk na, met-
sehe i ndo i məndzibəra hay bay ada
metsehe i bəy tay neheye faya ta
ləviye məndzibəra aye bay. Nəteye
na ta dziye. 7 Sadzək bay, metsehe
nakə na ɗakum ha aye na, metsehe i
Mbəlom. Ahəl niye na, maŋgaha eye,
ndo hay tə sər bay. Ahəl nakə kə ge
məndzibəra zukbayayena, ɓakə ləva
ha bo hərwi mətəme kway ha hərwi
ada kâ yakwa a təv məndze ŋgay
nakə ta ɗəslay ha gər aye. 8Metsehe
niye na, ndəray kwa nəte mə walaŋ
i ndo neheye tə ləva məndzibəra aye

† 1:31 Zəbama Zeremi 9.22-23.
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ta sər metsehe niye bay. Taɗə ta
sər na, ta dariye Bəy Maduweŋ kway
ka mayako mazləlmbaɗa eye bay.
Neŋgeye na, məzlaɓ ŋgay a ze kwa
mey tebiye. 9 Wu niye Mbəlom a
ge na, andza nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Wu nakəMbəlom a ləva ha bo hərwi

ndo neheye ta wuɗa Mbəlom
aye na*,

a zewu neheye ndo hay ta ŋgatay
bay aye tebiye

ada nakə ta tsəne bay kwa wu
nakə ta dzala faya bay aye.»

10 Mbəlom a ɗa ha metsehe niye
na, a nəmay ta gədaŋ i Məsəfəre ŋgay.
Məsəfərena, a sərwuhay tebiye. Kwa
wu nakəMbəlom a dzala mə gər ŋgay
aye na, a sər. 11 Maa sər mədzal gər
i ndo mekeleŋ eye na, way? Ndo
məsəre na andaya bay. Maa sər na,
məsəfəre ŋgay eye ŋgway. I Mbəlom
na, andza niye dərmak. Maa sər
mədzal gər i Mbəlom na, Məsəfəre
ŋgay eye ŋgway, ndo mekeleŋ eye a
sər bay. 12 Məsəfəre nakə Mbəlom
a vəlakway a nəkway aye na, a yaw
abəra ma ndo i məndzibəra hay bay.
Məsəfəre na, i Mbəlom eye ŋgway.
Mbəlom a vəlakway na, hərwi ada
kâ sərakwa wu neheye a vəlakway
ta ŋgwalak ŋgay aye tebiye. 13Nəmay,
nəmaa tsikawawuneheyena, nəmaa
tsikawa tə metsehe i ndo zezeŋ
bay. Bazlam may hay ti yaw na,
ma Məsəfəre. Andza niye, nəmaa
ɗawa ha na, wu neheye a tsik ka
Məsəfəre aye a ndo neheye Məsəfəre
niye andayamə ɗərev tay aye.

14 Ndo nakə Məsəfəre i Mbəlom
andaya mə ɗərev ŋgay bay aye na,
ma sliye faya matəme deɗek neheye
Məsəfəre faya ma ɗatay ha a ndo hay
aye bay. A tsəne bay, a dzala mə gər
ŋgay na, wu kəriye hay, neheye ma
giye ŋgama bay aye, bəna taɗə ndow-
eye Məsəfəre andaya mə ɗərev ŋgay
bay na, ma sliye faya mətsəne bay.
15 Ndo nakə Məsəfəre i Mbəlom mə
ɗərev ŋgay aye na, a sər tay ha ka bo
abəra wu hay tebiye. Taɗə ŋgwalak

eye hay kwa ŋgwalak eye bay na, a sər.
Ane tuk na, ndo hay na, ta sliye faya
məsəray naha ka wu nakə ma dza-
liye aye bay. 16 Niye na, andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye, a gwaɗ:
«WunakəMbəlomadzalaayena,maa

sər na, way?
Maa ɗayhawukahəlay aMbəlomna,

way?†»
Ane tuk na, nəmay neheye

Məsəfəre i Mbəlommə ɗərev may aye
na, nəmaa dzalawa gər na, andza i
YesuKəristenakəmadzaliyedərmak.

3
Ndomədzal gər hay na, i Yesu

1Malamar ga hay ahəl nakə neŋ tə
nəkurom aye na, na tsikawakum wu
andza nakə na tsikateye a ndo neh-
eye Məsəfəre i Mbəlom mə ɗərev tay
aye bay. Na tsikawakum na, andza a
ndo iməndzibərahayhərwinəkurom
ka tsəveɗ i Yesu Kəriste na, andza
wawa ndəriz hay. 2Na tətikakumwu
neheye a wur bo bay aye bəna, na
tətikakum wu neheye a wur bo aye
bay. Nəkurom ka tərum na, andza
wawa ndəriz neheye ta vəlateye wah
ɗekɗek, ta sliye faya mənde ɗaf zuk
bay aye. 3 Hərwi nəkurom na, huya
andza ndo neheye faya ta dzaliye
ka wu i məndzibəra aye. Nəkurom
faya ka gumeye sələk kandomekeleŋ
eye hay. Nəkurom faya ka gumeye
məkəɗe wuway məwalaŋ kurom. Kə
ge faya ka gumeye andza niye na,
nəkurom ndo i məndzibəra hay mba
huya bəɗaw? Ta deɗek nəkurom na,
andza nəteye. 4 Siye hay tə gwaɗ tə
peŋ bəzay na, a neŋ Pol, siye hay
tə gwaɗ tə pay bəzay na, a Apolos.
Kə ge faya ka tsikumeye andza niye
na, nəkurom ka tərum andza ndo i
məndzibəra hay!

5 Apolos na, way? Ada neŋ na,
way tey? Nəmay na, ndo i məsler
i Mbəlom tsa. A slər naha may ka
təv kurom hərwi məɗakum ha ba-
zlam ŋgay hərwi ada kâ dzalum ha
ka Kəriste. Kwa way ma giye na,

* 2:9 Ezay 64.3. † 2:16 Ezay 40.13.
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məsler nakə Mbəlom a ɗay ha məge
aye. 6 Neŋ na, na zəv. Apolos
neŋgeye a mbəɗay yam. Ane tuk na,
ndo məgəle ha na, bo i Mbəlom eye
ŋgway. 7 Andza niye, ndo nakə a zəv
wu aye ta ndo nakə a mbəɗay yam
aye na, nəteye salamay tə sla wuray
bay. Mbəlom nəte ŋgweŋ neŋgeye a
slaməgewu, hərwi neŋgeye a sla faya
məgəle ha wu. 8 Ndo nakə a zəv wu
aye tandonakəambəɗayyamayena,
wuray ka ŋgəna tay ha ka bo abəra
bay. Ane tuk na, Mbəlom ma vəliye
kwa a way merəɓe ŋgay andza nakə
ma hutiye aye. 9 Neŋ ta Apolos na,
nəmay madzapa eye nəte ma məsler
i Mbəlom.

Nəkurom na, ka tərum andza gu-
vah i Mbəlom. Nəkurom andza gay
i Mbəlom dərmak. 10 Mbəlom kə
vəleŋ tsəveɗ ta ŋgwalak ŋgay hərwi
madazlay a məsler ŋgay tə nəkurom.
Neŋ na təra andza ndo nakə a sər
maɗəzle gay, a sər məsler ŋgay lele
aye. Ahəl nakə na dazlay a məge
məsler i Mbəlom mə gay kurom aye
na, napanahamədokayeandzanakə
Mbəlom a vəleŋ faya tsəveɗ nâ ge
aye. Anəke ndo siye ha faya ta ɗəzliye
faya. Kwa way mâ ge metsehe, mâ
ɗəzl faya gay na, lele. 11Mədok i gay
niye na, Yesu Kəriste. Mbəlom a pa
na andza mədok. Ndəray ma sliye
faya məpe naha mədok mekeleŋ eye
sa bay. 12 Ka mədok niye na, ndo
siye hay ta ɗəzliye faya gay ta gura,
siye hay ta ɗəzliye ta ɓəre, ndo siye
hay ta ɗəzliye tə kwar neheye tsakala
eye haladzay aye. Ndo siye hay na,
ta ɗəzliye faya ta mayako, siye hay
ta guzer ada siye hay ta ɗəzliye ta
gwavəkw. 13PatnakəMbəlommagat-
eye sariya ŋgay andohay ayena, kwa
way məsler ŋgay ma bəziye parakka
lele hərwi pat eye niye na, ako ma
bəziye ha məsler kwa i way. Kwa
way ma ŋgateye a məsler ŋgay, kwa
lele kwa lele bay, ma ŋgateye. 14 Gay
i ndo nakə a ɗəzl aye, ako ka təma na
bayna,mahutiyemerəɓeŋgay. 15Ane

tuk na, ndo nakə ako ka təma na gay
nakə a ɗəzl aye na, ma hutiye merəɓe
ŋgay bay. Mbəlomma təmiye ha. Ane
tuk na, neŋgeyema təmiye andza ndo
nakə a təmawabərama ako i gay aye.

16 Nəkurom tebiye na, gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom, ada
Məsəfəre ŋgay mandza eye mə
nəkurom na, ka sərum təbəɗew?
17 Taɗə ndoweye kə nas ha gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom na,
Mbəlom ma kəɗiye na ndoweye
dərmak hərwi gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom na, tsəɗaŋŋa. Gay eye niye
Mbəlommandza eyemə ɗəmaayena,
nəkurom.

18 Ndəray mâ vay gər a bo ŋgay
bay. Taɗə ndoweye mə walaŋ kurom
kə dzala neŋgeye a tsah andza ndo i
məndzibəra hay na, mâ gər ha. Mâ
təra ka ɗəre i ndo hay ɗuh na, andza
a tsah bay tebiye. Kə ge andza niye
na, ma hutiye metsehe lele eye. 19Na
tsik andza niye na, hərwi wu neh-
eye ndo i məndzibəra hay tə dzala, tə
gwaɗ nəteye ta tsah aye na, ka ɗəre i
Mbəlom na, wu kəriye. Andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye na, tə gwaɗ: «Mbəlom ma gəsiye
tay ha ndo i metsehe hay ma ɓalay i
wewer tay nakə tə ŋga ka bo aye.*»
20 Ma təv mekeleŋ eye tə gwaɗ sa:
«BəyMaduweŋ a sər mədzal gər i ndo
i metsehe hay. A sər ha nəteye na,
wu kəriye.†» 21 Hərwi niye neŋ faya
na tsikakumeye, ndəray mâ zlapa tə
wu nakə ndo mekeleŋ eye a ge aye
bay. Sərum ha na, wu hay tebiye
na, i kurom ɗuh. 22 Neŋ Pol, Apo-
los ada Piyer, nəmay na, i kurom
hay tebiye. Kwa məndzibəra, sifa,
məməte i kurom tebiye. Wu neheye
anəke ta wu neheye kame aye na, i
kurom tebiye dərmak. 23 Nəkurom
na, ndo i YesuKəriste hay adaKəriste,
neŋgeye i Mbəlom.

4
Ndo imaslaŋ i Kəriste hay

* 3:19 Zob 5.13. † 3:20 Dəmes hay 94.11.
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1 Sərum ha, nəmay na, ndo məge
məsler i Yesu Kəriste hay. Mbəlom a
vəl wu ŋgay neheyemaŋgaha eye ahəl
niye na, a nəmay hərwi ada nəmaâ
ɗatay ha a ndo hay. 2 Ndo nakə ndo
i gay ŋgay a gəray ha wu ŋgay hay,
wu kurre a say ka neŋgeye mâ təra
na, ndo i deɗek. 3 Neŋ na, taɗə faya
ka ŋgəlumeŋeye bəzay ka wu na, kwa
tsekweŋwuray a geŋmə bo haladzay
bay. Kwa taɗə siye i ndo hay faya
ta ŋgəleŋeye bəzay neŋ ndo i deɗek
tsukuɗu neŋ ndo i deɗek bəɗaw na,
niye na, wuray a geŋ mə bo bay
dərmak. Kwa neŋ eye na geye sariya
a gər bay. 4Neŋna, na sərwuray nakə
mə neŋ na may ha mənese a gər ga
aye bay. Ane tuk na, andza məgweɗe
mənese andaya fagaya təbey aye bay.
Mata ge sariya i gər ga na, Mbəlom
bəna ndo hay bay. 5Hərwi niye həlay
eye kə ndislew zuk bay na, kâ gum
sariya ka siye i ndo bay. Pat nakə Bəy
Maduweŋ Yesu ma maweye na, ma
bəziye ha wu neheye anəke ma ləvoŋ
aye parakka mə dzaydzay. Wu nakə
ndo hay tə dzala mə gər tay aye na,
ma bəziye dərmak. Pat eye niye na,
Mbəlom ma zambaɗeye kwa a way
hərwi məsler nakə a ge aye. Taɗə a ge
haladzay na, Mbəlomma zambaɗeye
haladzay. Taɗə a ge tsekweŋ na,
Mbəlomma zambaɗeye tsekweŋ.

6 Malamar ga hay, na ɗakum ha
wu neheye ka neŋ ta Apolos aye na,
hərwi madzəne kurom hərwi ada kâ
tətikum wu nakəmə ɗəma aye. A seŋ
na, pumay bəzay a bazlam i Mbəlom
lele. Andza niye, kâ gum zlapay ta
ndo siye hay bay ada kâ kətsum tay
ha ndo siye hay bay. 7Nəkar nakə ka
dzala mə gər yak, ka ze siye i ndo hay
aye na, nəkar way? Maa vəlaka wu
hay tebiye na, Mbəlom bəɗaw? Taɗə
maa vəlaka Mbəlom na, ka giye ha
zlapay andza ka huta wu niye hay ta
gədaŋ yak na, hərwi mey?

8 Aʼəhəŋ! Nəkurom na, ka hutum
wu hay tebiye ba! Ka tərum ndo ne-
heye zlele eye tsɨy ka tsəveɗ i Mbəlom
aye na gwaɗ! Ka gwaɗum nəkurom

na, bəy hay. Nəmay na, bəy eye hay
təbey. Taɗə nəkurom bəy eye hay
ka ɗəre i Mbəlom ta deɗek na, haɓe
lele hərwi ada nəmay ndo i maslaŋ i
Kəriste hay nəmaa sliye faya matəre
bəy hay dərmak. 9 Nəmay na, ndo
i maslaŋ i Yesu Kəriste hay, ane tuk
na, a ge fagaya ka ɗəre ga na, andza
nəmay ma dəba i siye i ndo hay duk
ma təv nakə lele bay aye. Nəmay
na, ndo neheye tə gəs tay ha tə gatay
sariya, ta diye tay hay mata kəɗe tay
ha kame i ndo hay aye. Na tsik
andza niye na, hərwi nəmay ka ɗəre
i ndo i məndzibəra hay ada kwa ka
ɗəre i gawla i Mbəlom hay tebiye
na, andza ndo məge ɗəretsətseh hay
hərwi ada ndo i məndzibəra ada kwa
gawla i Mbəlom hay tâ zəba famaya
andza wuməge həbaɗ. 10Andza niye
nəmay na, andza ndo i matərakahaŋ
hay. Nəkurom ka dzalum na, ka
tsahumhərwinəkurommadzapa eye
təKəriste. Ndohay tədzalana, nəmay
bəle eye hay, ane tuk na, nəkurom
ka gwaɗum nəkurom gədaŋ eye hay.
Nəmay na, ndo hay tə kəts may,
nəkurom na, faya ta rəhakumeye ha
gər. 11Hus anəke bəgom, may a wur
famaya, yam a gamay dərmak. Pe-
tekeɗ may manasa eye hay. Faya
ta gameye ɗəretsətseh haladzay, gay
may andaya məhəne mə ɗəma bay,
nəmaa təra ndo madzədza eye hay.
12 Nəmaa ge məsler ta gədaŋ may
hərwi məhute wu mənday.* Ndo
hay faya ta tsaɗameye na, nəmaa
ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ada
mâ pa fataya ŋgama. Ahəl nakə ndo
hay faya ta gameye ɗəretsətseh aye
na, nəmaa ndza tete, nəmaa matay
ha a ɗəma bay. 13 Ndo hay faya ta
tsikiye famaya wu lele bay eye na,
nəmaa tsikatay bazlam ləfeɗeɗe eye
ɗuh. Ndo hay tə dzala nəmay ka ɗəre i
ndo iməndzibəra hay na, andza kwa-
sukwalay kəriye. Hus bəgom tə dzala
na, nəmay nəmaa təra andza wu ne-
heye ndəluɓ eye ndo hay ta faɗiye, ta
kutsiye ha a pesl aye.

* 4:12 Məsler hay 18.3.
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Pol a tsikatayme awawa ŋgay hay
14 Wu nakə na watsa kanaŋ aye

na, na watsakum hərwi məpakum
horoy a ɗəre ka wu nakə ka gum-
eye bay. Na watsa andza nakay
na, hərwi nəkurom wawa ga neheye
na wuɗa kurom haladzay aye. A
seŋ məɗakum ha metsehe. 15 Kwa
taɗə ndo hay wal wal haladzay ta
ɗakumhaməpaybəzay aYesuKəriste
bəbay na, bəba kurom hay haladzay
bay. Bəba kurom na, nəte. Neŋ
na təra bəba kurom na, hərwi maa
ɗakumhaLabaraŊgwalakeyena, neŋ
ada nəkurom ka pum mədzal gər ka
Yesu Kəriste. 16 Bəba kurom na, neŋ
sa, faya na gakumeye amboh, tərum
andza neŋ. 17 A seŋ na, gum andza
niye. Hərwi niyena sləriyenahaTim-
ote ka təv kurom hərwi ada mâ ye
naha mâ makum ahaya a gər mede
ga ka tsəveɗ i Yesu Kəriste. Wu nakə
ma diye naha ma tətikakumeye na,
wu nakə na tətikawatay a ndo hay
kwa ka waray aye. Tsənum! Timote
na, neŋgeye wawa ga, na wuɗa na
haladzay. Ada neŋgeye na, ma giye
məsler i Bəy Maduweŋ Yesu ta tsəveɗ
eye lele.

18Na sər ha, siye i ndo hay ta zəba
faya na ye naha ka təv kurom zuk
bay na, tə dzala na, na diye naha
sa bay, hərwi niye faya ta ɗəslay gər
a bo tay. 19 Ane tuk na, taɗə Bəy
Maduweŋ kway kə vəleŋ tsəveɗ na,
na diye naha bəse. Na ndisl naha na,
na səriye ha ndo neheye faya ta giye
zlapay aye na, na zəbiye fataya təday.
Na səriye ha ta tsikawa na, bazlam
kəriye tsa tsukuɗu ta huta gədaŋ i
Mbəlom ɗaw? 20 Na tsik andza niye
na, hərwimələve i Bəy iMbəlom nakə
ma ləviye. A sər bona,magədaŋbəna
mə bazlamhay kəriye ɗekɗek tsa bay.
21A sakum na, wuye mey? Ahəl nakə
aza na diye naha aye na, a sakum nâ
zla naha mandalaɓa ka həlay hərwi
makəte kurom ha ɗaw? Kəgəbay
ka mbəɗumeye ha ɗərev kurom ada
neŋ na diye naha tə bazlam ləfeɗeɗe

eye hərwi məɗakum ha na, na wuɗa
kurom ɗaw?

5
Wunakə a ge horoyməwalaŋ i ndo

məpemədzal gər hay ka Yesu aye
1Na tsənawa wu hay ka nəkurom.

Ndo hay tə gwaɗ na, faya ka gumeye
wu nakə lele bay aye. Kwa ndo neh-
eye tə sər Mbəlom bay aye na, faya ta
giye slala i wu niye bay. Tə gweɗeŋ
na, ndo ta həna ta ŋgwas i bəba ŋgay.*
2 Ada ka ɗəslumay ha gər a bo ɗuh
na, kəkay? Tuwumɗuhhərwimənese
kurom. Ndo nakə fayama giye andza
niyekagərumhana, kəkay? 3Neŋna,
nagenasariyaeye tsɨyandzanəkway
ka bo dziye. Neŋ mə walaŋ kurom
bay, ane tuk na, ɗərev gamandza eye
tə nəkurom. 4 Na ge sariya nakay ta
gədaŋ iBəyMaduweŋkwayYesu. Wu
nakə na tsikakumeye naha aye na,
hayum gər ada ɗərev ga ma ndziye
tə nəkurom. Gədaŋ i Bəy Maduweŋ
kway Yesu ma ndziye tə nəkurom
dərmak. 5 Ahəl nakə ka hayum gər
aye vəlumay ha ndo niye a həlay i
Fakalaw hərwi ada Fakalaw mâ nas
ha slo i bo ŋgay. Mâ nas ha slo i bo
ŋgay na, hərwi ada Mbəlom mâ təma
ha pat nakəBəyMaduweŋ kway Yesu
mamaweye.

6Ka ɗəslumay ha gər a bo na, hərwi
mey? Məɗəslay ha gər a bo na, lele
bay. «Gəɗe tsekweŋ a kwasa ha
wu tebiye» na, ka sərum təbəɗew?
Andza niye mezeleme tsekweŋ na,
ma nasiye wu na, ka sərum təbəɗew?
7Zlum namezeleme niye andza gəɗe
abəra məwalaŋ kurom hərwi ada kâ
tərum tsəɗaŋŋa andza wu nakə gəɗe
faya bay aye. Na sər ha ta deɗek,
Mbəlom ka təra kurom ha tsəɗaŋŋa
hərwi kə kəɗ təɓaŋ hərwi ada kâ hat-
sakwa magurlom i Pak ta neŋgeye.
Təɓaŋ eye niye na, Yesu Kəriste nakə
a mət hərwi kway aye.† 8 Hatsakwa
magurlom lele. Ane tukna, hatsakwa
magurlom tə makwala weɗeye, gəɗe
mâ ge mə ɗəma bay. Tərakwa ndo

* 5:1 Levitik 18.8; Bazlammapala eyemasulo eye 23.1. † 5:7 Madayaw abərama Ezipt 13.7; 12.21.
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neheye tsəɗaŋŋa eye. Pakwaybəzaya
tsəveɗ iMbəlom tə ɗərev kwaypeteh‡.
Gərakwahaməgewuneheye lele bay
tebiye. Wu niye hay na, andza gəɗe
niye.

9Mə ɗerewel ga nakə nawatsakum
nahaahəl niyena, nagwaɗakum: «Kâ
ndzum dziye ta ndo neheye faya ta
giye madama aye bay.» 10 Na tsik
andza niye na, ka ndo i məndzibəra
hay bay. Hərwi ndo məge madama
hay, ndo i bor hay, məkal hay ada
ndo məge kule hay, nəteye ndo i
məndzibəra hay. Məŋgəɗatay hərwi
mədzepe ta nəteye bay na, haɓe ka
deyumeye abəra ma məndzibəra.
11Aʼay! Wu nakə na watsa aye na, na
watsa ɗuh na, ka ndo məpay bəzay a
Yesu Kəriste. Taɗə ndoweye kə gwaɗ
neŋgeye ndo məpay bəzay a Yesu
Kəriste ada faya ma giye madama,
faya ma giye bor ka wu i ndo, faya
ma giye kule, faya ma tsikiye wu lele
bay eye ka ndo hay, fayama kwayiye
ta guzom, faya ma kəliye wu hay
na, kâ ndzum ka təv manəte aye ta
neŋgeye bay. A həlay nakə nəkurom
mandza eye ka məndzibəra mba aye
na, tsəveɗ andaya ka ŋgənumeye ta
nəteye aye bay.

12 Mata ge sariya i ndo neheye tə
pay bəzay a Yesu Kəriste bay aye na,
neŋ təɗew? Nəkurom dərmak na, ka
gumateye sariya na, a ndo neheye ka
hayawumgər dziye. 13Mata ge sariya
a ndo neheye tə pay bəzay a Yesu
Kəriste bay aye na, Mbəlom. Gum
andza nakəmawatsa eye mə Ɗerewel
i Mbəlom na, a gwaɗ: «Həharum na
ndo nakə faya ma giye wu nakə lele
bay aye abəraməwalaŋ kurom.§»

6
NdoməpaybəzayaYesuKəristehay

tawuda ka bo bay
1 Taɗə faya ka tərumeye mə walaŋ

kurom na, ka yawum ka təv i ndo
məge sariya neheye tə sər Mbəlom
bay aye na, ka gum andza niye hərwi

mey? Mata ŋgənakum ha sariya ɗuh
na, ndoməpemədzal gər hay ka Yesu.
2 Mata gatay sariya a ndo neheye tə
sər Mbəlom bay aye na, ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu na, ka sərum
təbəɗew? Kə ge ɗuhmata gatay sariya
a ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye
nəkurom tuk na, ada ka sərum məge
sariya i wu neheye tsekweŋ tsekweŋ
aye bay na, kəkay? 3 Mata gatay
sariya kwa a gawla i Mbəlom hay
nəkway na, ka sərum təbəɗew? Kə
ge andza niye na, ka ŋgənakweye
ha sariya a bo ka məndzibəra bəna
kemey? 4 Taɗə ka tərum mə walaŋ
kurom na, ka diyumeye ha ka təv i
ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye
na, kəkay? Nəteye na, wuray kə
dzapa kurom ha kwa tsekweŋ bay.
Ane tuk na, a sakum tâ ŋgənakum
ha sariya na, ma kəkay? 5 Horoy a
gakum təbəɗew? Ndo nakə a tsah
ma tsikakumeye me a zləm aye na,
andaya mə walaŋ kurom ndo məpay
bəzay a Yesu Kəriste hay təbəɗew?
6Ndoməpay bəzay a Yesumawudiye
ka malamar nakə faya ma pay bəzay
a Yesu andza neŋgeye na, lele bay.
Ada kwa ka təv i ndo neheye tə sər
Mbəlom bay aye ka wudawum.

7 Ka wudumeye ka bo mə walaŋ
kurom na, lele bay. Ka wudum ka bo
məwalaŋ kurom na, ka dəɗum abəra
ka tsəveɗ i Mbəlom. Ka sakumay
naha a ndo neheye faya ta gakum-
eye mənese aye. Taɗə ta kəlakum
na wu kurom na, gəsum ɗərev, kâ
wudum fataya bay. 8 Ane tuk na, ka
gəsum ɗərev bay, faya ka gumateye
wu lele bay eye a siye ndo hay ɗuh.
Faya ka kəlumeye wu i ndo hay, kwa
nəteyemalamar kuromhayka tsəveɗ
i Mbəlombəbay na, faya ka kəlumeye
tay ha. 9Ndo neheye faya ta giye lele
bay eye ta diye a Bəy i Mbəlom bay
na, ka sərum təbəɗew? Kâ vumay gər
a bo kurom bay. Sərum ha na, ndo
neheye faya ta giye madama, ta giye
kule, faya ta həniye ta ŋgwas i ndohay

‡ 5:8 Madayaw abəra ma Ezipt 12.15-20; Bazlam mapala eye masulo eye 16.3. § 5:13 Bazlam
mapala eyemasulo eye 17.7.
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ada ndo neheye tə zla hasləka ta təra
ha andza ŋgwas eye, 10 ndo makəle
wu i ndo hay, ndo məge ɗəre ka wu
i ndo, ndo məkway eye hay, ndo
mətsaɗatay a ndo hay, ndo mabuwe
siye i ndo hay ta gədaŋ, slala i ndo
neheye tebiye na, ta diye a Bəy i
Mbəlom bay. 11 Ahəl niye na, siye
i ndo hay mə walaŋ kurom tə gawa
wu neheye lele bay aye. Ane tuk
na, Məsəfəre i Mbəlom nakə faya ka
ɗəslakweye ha gər aye kə pəsakumha
mezelemekuromadakəbarakurom.
Kə pala kurom hərwi ada kâ tərum
ndo iMbəlomhay. Ka təra kuromhay
tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom. A ge andza
niye na, hərwi ka pummədzal gər ka
BəyMaduweŋ Yesu Kəriste.

Bo na, hərwi mazambaɗay a
Mbəlom

12 Ndo siye hay mə walaŋ kurom
tə dzala mə gər tay na: «Tsəveɗ an-
daya ka məge wu hay tebiye.» Ane
tuk na, wu tebiye lele hərwi kurom
bay. «Tsəveɗ andaya ka məge wu hay
tebiye.» Ane tuk na, a seŋ matəre
beke i wu bay. 13 Ka gwaɗum sa:
«Mbəlom a ge wu mənday na, hərwi
huɗ, a ge huɗ hərwi wu mənday
dərmak.» Ayaw deɗek, ane tuk na,
Mbəlom ma dziye tay ha sulo tay
eye tebiye. Mbəlom a lambaɗ bo
na, hərwi məge ha madama bay. A
lambaɗ na, hərwi ada kâ ɗəslakway
ha gər a Bəy Maduweŋ kway ɗuh,
hərwi neŋgeye faya ma tsəpiye bo
kway. 14 Mbəlom kə lətse ahaya
Bəy Maduweŋ kway Yesu abəra ma
mədahaŋ. Mâ lətsakway ahaya abəra
ma mədahaŋ ta gədaŋ ŋgay dərmak.
Ka lətsakweye abəra ma mədahaŋ tə
slo i bo kway tebiye. 15 Nəkurom
siye i bo i Yesu Kəriste na, ka sərum
təbəɗew? Na sliye faya mabuwe siye
i bo i Yesu məvəlay ha a ŋgwas məge
madama ɗaw? Aʼay, ma giye bo
andza niye bay! 16Ka sərum bəɗaw?
Ndoweye kə vəlay ha bo ŋgay a ŋgwas
məge madama na, nəteye sulo ta təra
bo nəte. Andza nakə tə watsa mə

Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ:
«Ndo hay sulo na, ta təriye bo nəte.*»
17 Ane tuk na, ndo nakə kə vəlay ha
bo ŋgay a Bəy Maduweŋ Yesu aye na,
neŋgeye ta Bəy Maduweŋ, ɗərev tay
nəte.

18 Hərwi niye, kâ gum madama
bay. Siye i wu neheye ndo hay faya
ta giye na, bo tay madzapa eye təwu
niye hay bay. Ane tuk na, ndo nakə
faya ma giye madama aye na, a gay
wu nakə lele bay aye a bo ŋgay. 19 Bo
kurom na, gay i məɗəslay ha gər a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, ka sərum
bəɗaw? Mbəlom a vəlakum Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eyeadamandziyemə ɗərev
kurom. Maa ləvay gər a bo kurom
hay na, bo kurom eye bay. Maa ləvay
gər na, Mbəlom. 20Mbəlom a mbəɗa
kurom ahaya tə wu nakə tsakala eye
haladzay aye. Hərwi niye ɗəslumay
ha gər a Mbəlom tə bo kurom.

7
Bazlam iməzle bo

1 Anəke na, na mbəɗakumeye
naha ka bazlam kurom nakə ka
watsumeŋew a ɗerewel aye. Ayaw!
Taɗə hasləka kə zla ŋgwas bay na, kə
ge lele. 2 Ane tuk na, lele eye na,
hasləka mâ zla ŋgwas ada ŋgwas mâ
ye a zal hərwi ada tâ gemadama bay.
3Hasləka mâ kərah məhəne ta ŋgwas
ŋgay bay, ŋgwas dərmak mâ kərah
məhəne tə zal ŋgay bay. 4 Bo i ŋgwas
na, i ŋgay eye ŋgway bay. Bo ŋgay na,
i zal ŋgay dərmak. Bo i hasləka bəbay
na, i ŋgay eye ŋgway bay. Bo ŋgay na,
i ŋgwas ŋgay dərmak. 5 Andza niye,
hasləka ta ŋgwas ŋgay na, tâ kərah ha
a bo məhəne bay. Taɗə agəna nəteye
salamay ta gwaɗ ayaw na, ta sliye
faya məhəne bay məndze tsekweŋ
tsa hərwi maɗuwulay me a Mbəlom.
Kâ ndzum wal wal məndze haladzay
bay, Fakalaw ma ta vakumeye gər
hərwi nakə ka gumay metsehe a bo
kurom bay aye.

6 Wu nakə na tsikakum ka məzle
bo aye na, na tsikakum na, gum tə
kutoŋ bay. Taɗə ka gum andza nakay

* 6:16 Madazlay i wu hay 2.24.



1 Koriŋte hay 7:7 296 1 Koriŋte hay 7:21

na, ka gum mənese bay. 7 Taɗə neŋ
na, na gwaɗiye ŋgama ndo hay tebiye
tâ ndza andza neŋ ze ŋgwas. Ane
tuk na, ta deɗek ma giye lele bay
hərwi Mbəlom a vəl ŋgwalak kwa a
way andza nakə a say məge aye. Ndo
siye hay a vəlatay gədaŋməpay bəzay
ta ŋgwas. Ndo mekeleŋ eye hay tə sər
məndze ze ŋgwas ta gədaŋ i Mbəlom.

8 Anəke, neŋ faya na tsikakum-
eye a nəkurom madakway i ŋgwas ta
nəkurom neheye ka zlum ŋgwas zuk
bay aye. Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Lele na, ndzum andza neŋ. Kâ zlum
ŋgwas bay, nəkurom ŋgwas hay bəbay
kâ yum a zal bay. 9 Ane tuk na, kə
ge kambumeye fayaməndze təta bay
na, hasləka mâ zla ŋgwas, ŋgwas mâ
ye a zal. Ŋgama hasləka mâ zla ŋgwas,
ŋgwas dərmak mâ zla zal tə bəmalə
nakə bor i boma gəsiye kurom aye.

10 Anəke faya na tsikateye a ndo
neheye nəteye ta ŋgwas tay hay aye,
kəgəbay nəteye tə zal tay hay aye.
Maa tsik bazlam nakay na, neŋ
mahəgeye bay. Maa tsik na, Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste. A gwaɗ:
Ŋgwas mâ gər ha zal ŋgay bay. 11 Kə
ge ŋgwas eye kə gər ha zal ŋgay na, mâ
zla zal mekeleŋ eye bay. Taɗə kə ge
a say zal sa na, mâ ma ta dəba ka təv
i zal kurre eye tâ ma ka bo. Hasləka
dərmakmâ həhar na ŋgwas ŋgay bay.

12 Anəke na tsikateye naha a ndo
mekeleŋ eye hay nakə agəna ŋgwas kə
dzala ha ka Yesu bay nəteye mandza
eye aye. Maa tsik na, neŋ bəna Bəy
Maduweŋ Yesu bay. Faya na tsikiye:
Taɗə ndoweye ŋgwas ŋgay kə dzala
ha ka Yesu zuk bay na, taɗə ka təma
məndze tə neŋgeye na, mâ həhar na
bay. 13Hərwi ŋgwas nakə kə dzala ha
ka Yesu aye na, andza niye dərmak.
Taɗə zal ŋgay kə dzala ha ka Yesu
bay ada taɗə a say məndze ta ŋgwas
ŋgay na, ŋgwas mâ kərah məndze mə
gay ŋgay bay. 14 Na tsik andza niye
na, hərwi zal ŋgay nakə kə dzala ha
ka Yesu zuk bay aye na, neŋgeye i
Mbəlom hərwi ŋgwas nakə a dzala ha
ka Yesu aye. Hərwi ŋgwas nakə kə

dzala ha ka Yesu zuk bay aye na,
andza niye dərmak. Kə ge zal mapa
gər eye ka Yesu na, ŋgwas ŋgay na, i
Mbəlom dərmak. Taɗə kə ge andza
niye bayna,wawa tay ta təriye andza
ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye.
Ane tuk na, wawa tay hay nəteye ta
təraandzaniyebay,Mbəlomkəpa tay
hay a walaŋ i ndo ŋgay hay.

15 Kə ge ndoweye kə dzala ha ka
Yesu bay, taɗə a say məgər ha ndo
neŋgeɗ na, mâ ye. Taɗə kə gər ha, ki
ye ŋgway na, hasləka kəgəbay ŋgwas,
mâ dzala wuray bay. Hərwi ŋgay
na, mənese andaya bay. A yay a
gər a Mbəlom hərwi ada kâ ndzum
zay. 16 A nəkar ŋgwas mapa gər eye
ka Yesu, taɗə Mbəlom ma təmiye ha
zal yak hərwi yak na, ka sər ɗaw?
A nəkar zal mapa gər eye ka Yesu,
taɗəMbəlomma təmiye ha ŋgwas yak
hərwi yak na, ka sər ɗaw? Ka sər bay
tebiye.

Ndzum andza nakə Mbəlom a za-
lakum aye

17 Ane tuk na, kwa way mâ pay
bəzay a tsəveɗ nakə Bəy Maduweŋ
a vəlay aye ada mâ ndza andza
nakə ahəl niye a zalayaw hərwi ada
mâ pay bəzay aye. Wu nakay na
tsikakum aye na, wu nakə neŋ faya
na tətikateye andohaymaməhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye.

18 Taɗə Mbəlom a zalaka nəkar
maɗəsa bo eye na, ndza maɗəsa bo
eye. Kə ge taɗə Mbəlom a zalaka
nəkar maɗəsa bo eye bay na, kâ
gwaɗ «Na ɗəsiye bo» bay. 19 Agəna
nəkar maɗəsa bo eye, kəgəbay agəna
nəkar maɗəsa bo eye bay na, kame i
Mbəlom na, nəte. Wu nakə ma giye
ŋgama mə ɗəma aye na, andaya bay.
Wu nakəma dzəniye kame i Mbəlom
aye na, marəhay ha gər a bazlam i
Mbəlom mapala eye. 20 Kwa nəkar
kəkay, kəkay na, Mbəlom a zalaka ka
məndze andza niye.

21AgənaMbəloma zalaka ahəl niye
nəkar beke eye na, mâ dzəma kar
bay. Ane tuk na, taɗə ka hutiye
tsəveɗ matəre ndo barbarra eye ka
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ləviye gər yak aye na, lele dərmak
sa tsa. 22 Na gwaɗ taɗə nəkar beke
eye kâ dzəma wuray bay na, hərwi
taɗə ahəl niye Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste a zalaka nəkar beke eye na,
sər ha Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste
kə təma kar ahaya abəra ma beke
i mezeleme. Sa na, ndo nakə beke
eye bay Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste a
zalay ka məpay bəzay aye na, ka təra
beke i Kəriste. 23 Nəkurom tebiye,
kwa beke kwa beke eye hay bay,
Mbəlom a mbəɗa kurom ahaya na,
tə wu nakə tsakala eye haladzay aye.
Nəkurom na, ndo ŋgay hay. Hərwi
niye kâ pumay bəzay a mədzal gər i
ndo hay andza nakə beke hay faya
ta pay bəzay a ndo i gay tay hay aye
bay. 24 Malamar ga hay, neŋ faya
na tsikakumeye. Kwa way mâ ndza
andza nakə ahəl niyeMbəlom a zalay
aye. Mâ ndza kame i Mbəlom na,
andza niye.

Ndo neheye ta zla bo zuk bay aye
25Anəke na, neŋ faya na tsikiye ka

hasləka neheye ta zla ŋgwas zuk bay
ada tə dem neheye ta ye a zal zuk
bay aye. Wu nakə na tsikiye aye na,
Bəy Maduweŋ Yesu a tsikeŋ bay. Na
tsikiyena,wunakənadzalaməgər ga
aye tsa. Ane tuk na, ka slumeyeməpe
faya mədzal gər hərwi neŋ na, ndo
deɗek eye kame i Mbəlom ta gədaŋ i
BəyMaduweŋ Yesu.

26Na zəba ka ɗəretsətseh nakə faya
ka sakweye a həlay nakay anəke aye,
na dzala na, lele məndze andza nakə
tə ndzawa aye. 27 Kə ge ka zla ŋgwas
tsɨy na, kâ həhar na bay. Taɗə ka
zla ŋgwas zuk bay na, ndza andza
niye, kâ pəla tsəveɗ ka məzle ŋgwas
bay. 28 Ane tuk na, kwa taɗə hasləka
kə zla ŋgwas bəbay na, kə ge mənese
bay. Taɗə dem kə zla zal na, kə ge
mənese bay dərmak. Ane tuk na,
sərumha na, ndo neheye ta ŋgwas tay
hay aye kəgəbay tə zal tay hay aye
na, faya ta siye ɗəretsətseh haladzay
ka məndzibəra. Hərwi niye na gwaɗ
lele məndze ze məzle ŋgwas kəgəbay

ze məzle zal hərwi ada kâ hutakwa
ɗəretsətseh bay.

29 Malamar ga hay, gər i bazlam
nakə a seŋmətsikakum aye na, anaŋ:
Həlay nakə Mbəlom a vəlakway aye
na, mazlambar ma slaweye. Hərwi
ma dazlay anəke hus mede kame na,
ndo neheye ta zla ŋgwas aye ta ndza
ka tsəveɗ i Mbəlom andza i ndo ne-
heye ta zla ŋgwas bay aye. 30 Ndo
neheye faya ta tuwiye na, tâ gay
məsler a Mbəlom andza nəteye faya
ta tuwiyebayaye. Ndoneheye faya ta
ŋgwasiye na, tâ gay məsler a Mbəlom
andza nakə nəteye faya ta ŋgwasiye
bay aye. Ada ndo neheye faya ta
səkəmiye wu hay aye na, tâ zəba faya
ka wu nakə ta səkəm aye andza wu
kəriye. 31 Ndo neheye faya ta giye
məsler tə wu i məndzibəra aye na,
tâ ndza andza nakə nəteye faya ta
giye ha məsler tə wu niye hay bay
aye, hərwi məndzibəra nakay anaŋ
mandza eye anəke na, ma ndəviye.

32 A seŋ na, kâ dzalum wuray bay.
Ndo nakə ŋgwas andaya faya bay aye
na, ma piye mədzal gər ŋgay tebiye
ka məsler i Bəy Maduweŋ Yesu. Ma
giye andza niye na, hərwi neŋgeye
mâ yay a gər a Bəy Maduweŋ Yesu.
33Ndo nakə ta ŋgwas aye neŋgeye,ma
dzaliye na, ka wu i məndzibəra. A
say məge na, wu nakə a yay a gər a
ŋgwas ŋgay aye. 34Andza niye mədzal
gər ŋgay na, sulo. Ŋgwas na, andza
niye dərmak. Ŋgwas nakə zal ŋgay
andaya bay aye tə dem nakə ki ye
a zla zal zuk bay ta pa mədzal gər
tay ka məsler i Bəy Maduweŋ Yesu.
A satay məvəlay ha ɗərev tay tə bo
tay a Mbəlom. Ŋgwas nakə zal ŋgay
andaya neŋgeye a dzala na, ka wu i
məndzibəra, a say məge wu nakə a
yay a gər a zal ŋgay aye.

35 Na tsikakum andza niye hərwi
madzəne kurom ɗuh bəna hərwi
məgakum me bay. A seŋ ɗuh na,
mede kurom mâ ge lele ada kâ
pumaybəzayaBəyMaduweŋ tə ɗərev
kurom peteh.

36Anəke na tsikiye na, ka gawla ta
mədel ŋgay. Taɗə gawla a zəba faya
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a say mədel ŋgay ka zal ada ma geye
mənese na, tâ zla bo. Tâ ge mənese
bay. 37 Ane tuk na, taɗə gawla kə
dzala ta deɗek ɗuh ma zliye mədel
ŋgay bay na, ada taɗə a dzala tə ɗərev
ŋgay peteh ndəray a gay me ka məzle
bay, bo ŋgay eye a dzala ŋgway ada
ma sliyeməndze təta na, a ge niye na,
lele. 38 Andza niye, ndo nakə kə zla
dahəlay aye na, kə ge lele. Ndo nakə
kə zla dahəlay bay aye na, kə ge lele
haladzay sa tsa.

39 Ŋgwas tə zal ŋgay ta ndziye na,
huya. Taɗə zal ŋgay kə mət na,
ma sliye faya məzle zal mekeleŋ eye
andza nakə a say aye. Ane tuk na,
lele eye ma zliye na, ndo məpa gər
eye ka Yesu. 40 Neŋ na dzala, mâ
ndza mahəŋgeye, hərwi ma ta ndziye
ma sifa taməŋgwese eyema ziye nakə
neŋgeye tə zal aye ɗuh. Wu nakə na
tsik aye na, sər ha maa ɗeŋ ha na,
Məsəfəre i Mbəlom.

8
Wunakəmakəɗay a kule aye

1 Matsətsehe kurom nakə ka
tsətsahum hərwi slo nakə ta tawal
ha kule aye na, ta deɗek nəmaa sər
ha tebiye andza nakə ka tsikum aye.
Ane tuk na, məsəre wu na, ndo hay
ta ɗəslay ha gər a bo. Ɗuh wu nakə
ma dzəniye ndo hay hərwi ada kâ
yakwa kame kame aye na, mawuɗe
bo nakə ka wuɗakweye bo nəte nəte
mə walaŋ kway aye. 2 Taɗə ndoweye
kə ɗəslay ha gər a bo ada a dzala mə
gər ŋgay neŋgeye, a sər wu hay na,
niye a bəz ha na, a sər wu hay andza
nakə a say a Mbəlom aye zuk bay.
3 Ane tuk na, ndo nakə ma ɗəslay ha
gər bo ŋgay andzaniye təbey aye na, a
wuɗa Mbəlom ɗuh. Mbəlom a sər ha,
a gwaɗ: «Ndo nakay na, ndo ga.»

4 Slo nakə ta tawal ha kule aye
na, ka həpəɗakweye bay tsukuɗu
ka həpəɗakweye ɗaw? Wu nakə
neŋ na dzala aye na, anaŋ: Ka
sərakwa ha kule na, wu deɗek eye
bay. Ka sərakwa ha Mbəlom na,
nəte ŋgweŋ bəna siye hay andaya bay.
5 Deɗek, siye i ndo hay tə gwaɗ na,

mbəlom hay andaya haladzay ma
magərmbəlom ada ka məndzibəra.
Ka nəteye na, deɗek mbəlom hay
andaya haladzay ada bəy maduweŋ
hay andaya haladzay. 6 Ane tuk na,
kwa andza niye bəbay na, nəkway ka
sərakwa Mbəlom na, nəte ŋgweŋ tsa.
Neŋgeye Bəba kway. Wu neheye ka
məndzibəra aye tebiye a yaw na, mə
həlay ŋgay. A ge kway na, hərwi ada
kâ tərakwa ndo ŋgay hay. Bəy kway
na, nəte tsa dərmak. Neŋgeyena, Yesu
Kəriste. Wu hay tebiye ti yaw na, mə
həlay ŋgay, ka hutakwa sifa weɗeye
na, tə həlay ŋgay.

7 Ane tuk na, siye i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu ta sər ha,
sifa andaya mə kule hay bay na, ta
sər ha bay. Ahəl nakə nəteye faya ta
həpəɗiye slo i kule aye, tə dzala mə
gər tay andza huya kule na, mbəlom
deɗek. Ta huta gədaŋ ka tsəveɗ i
Mbəlom zuk bay. Tə dzala mə gər
tay, taɗə ta həpəɗ slo i kule na, ta ge
mənese. 8 Azlakwa bay, ka sərakwa
hawumənday na, ma təriye kway ha
ndo ŋgwalak eye hay kame i Mbəlom
bay. Kwa taɗə ka ndayakwa, ma
dzəniye kway bay. Kwa taɗə ka
ndayakwa bay, ma giye wuray kwa
tsekweŋ bay dərmak.

9 Nəkurom, ka sərum ha ka slum-
eye fayaməndewunakə a sakumaye
tebiye. Ane tuk na, gum metsehe,
bəna ndo neheye ta huta gədaŋ ka
tsəveɗ i Mbəlom zuk bay aye na, ta
dziye abəra ka tsəveɗ hərwi kurom.
10 Zəbum təday, nəkar nakə ka sər
deɗek aye, taɗə ndo nakə gədaŋ ŋgay
andaya zuk bay kə ŋgataka nəkar
mandza eye mə gay i matewele kule
faya ka həpəɗiye slo nakə ta tawal
ha kule aye, nəkar ka dzala na, ma
həpəɗiye dərmak bəɗaw? 11 Hərwi
niye wu nakə ka ge hərwi ka sər aye
na, ma nasiye ha ndo niye gədaŋ an-
daya bay aye. Ane tuk na, sər ha
neŋgeye na, malamar yak nakə Yesu
Kəriste a mət hərwi ŋgay aye. 12 Taɗə
ka ge andza niye na, ka nasay amala-
mar yak nakə bəle eye, ka nasay ha
mədzal gər ŋgay. Ka nasay na, amala-
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mar yak ɗekɗek bay, sər ha mənese
nakə ka ge aye na, ka bo i Kəriste eye
ŋgway. 13Hərwi niye taɗə slo nakə na
həpəɗiye ma diye ha malamar ga a
mənese na, na həpəɗiye slo ɗaɗa sa
bay, hərwi a seŋ malamar mâ dəɗ
abəra ka tsəveɗ bay.

9
Pol a ɗa haməndze ŋgay

1 Zəbum ka məndze ga təday, neŋ
na, na ləva gər ga! Neŋ, ndo i
maslaŋ i Yesu na, ka sərum bəɗaw?
Neŋ na ŋgatay a Yesu Bəy Maduweŋ
kway tə ɗəre ga! Nəkurom tebiye
ka pummədzal gər ka Bəy Maduweŋ
na, hərwi nakə na ge məsler ŋgay
mə walaŋ kurom aye bəɗaw? 2 Kwa
taɗə ka ɗəre i ndo mekeleŋ eye hay
neŋ ndo i maslaŋ i Yesu bay bəbay
na, nəkurom ka sərum ha. Ka pum
mədzal gər ka Yesu Kəriste na, hərwi
nakə na ɗakum ha Labara Ŋgwalak
eye bəɗaw? Maa bəz ha neŋ ndo
i maslaŋ i Bəy Maduweŋ kway na,
nəkurom.

3 Hərwi ndo neheye ta meŋeye ha
mənese aye na, na gwaɗateye faya
kəkay? Na tsikateye faya, 4 neŋ na
sla ɗa nəkurom ka vəlumeŋeye wu
mənday hərwi məsler nakə faya na
giye bəɗaw? 5 Neŋ na sla məzle
ŋgwasnakəmapa gər aye kaYesu, neŋ
ta ŋgwas ga nəmaa həhaliye salamay
andza i Piyer tə siye i ndo i maslaŋ
i Yesu hay ada andza i malamar i
Yesu Kəriste hay təbəɗew? 6 Sa na,
nəkurom ka dzalum mata ge məsler
hərwi məhute ha wu mənday a gər
may na, nəmay ta Barnabas ɗekɗek
ɗaw? 7 Taɗə ndoweye neŋgeye ma
sidzew na, ma pəliye wu mənday a
gər ŋgay ɗaw? Aʼay! Andza niye
bay. Ndo məfəte kə fət, hohway eye
kə nah na, ma ndiye. Ndo mətsəkure
gənawna,ma ɗɨtsiyewaheyema siye
bəɗaw?

8Wuneheye na tsik aye na, mədzal
gər i ndo zezeŋ ɗekɗek tsa bay. Kwa
bazlam iMusamapala eye a tsik faya

na, andza niye dərmak. 9 Mawatsa
eye mə ɗerewel i Musa na, a gwaɗ:
«Ahəl nakə sla ma giye məsler ma
guvah aye na, kâ pay wu ka bazlam
bay, gər ha mâ həpəɗ wu mənday.*»
Ka dzalum, Mbəlom a tsik na, ka
sla ɗekɗek deɗek ɗaw? 10 Mbəlom a
tsik nakay na, ka nəmay. Ayaw, tə
watsa bazlam neheye ahəl niye na,
hərwi may. Ndo nakə faya ma fətiye
na, mâ pa mədzal gər ta deɗek ma
hutiye madagər ŋgay. Ndo nakə faya
ma kəzliye daw aye, mâ pa mədzal
gər ta deɗek ma hutiye wu mənday.
11 Ah lele! Nəmay na, nəmaa ɗakum
ha bazlam i Mbəlom andza nakə ta
sləga hulfe a guvah aye. Ka dza-
lum taɗə nəmaa hutiye wu neheye
ka məndzibəra aye abəra mə həlay
kurom na, lele bəɗaw? 12 Taɗə ta
deɗek siye i ndohay faya ta tsətsahiye
fakuma wu neheye ta ndiye na, ka
dzalumnəmay nəmaa tsətsah na, lele
dərmak bəɗaw? Kwa taɗə andza niye
bəbay na, nəmaa tsətsahwuray abəra
mə həlay kurom bay. Ɗəretsətseh ne-
heye a ndzamay a gər tebiye nəmaa
ɗəma hərwi a say məge wu nakə ma
ŋgərəzliye na Labara Ŋgwalak eye i
Yesu Kəriste bay.

13 Sərum ha na, ndo neheye faya ta
giye məsler mə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom aye na, faya ta hutiye wu
mənday tay mə ɗəma. Ndo neheye
tə kəɗaway naha wu a Mbəlom ma
təv məvəlay wu a Mbəlom aye na,
tə hutawa wu mənday tay mə ɗəma
dərmak. 14 Ndo neheye faya ta ɗiye
haLabaraŊgwalak eyena, andzaniye
dərmak. Bəy Maduweŋ kway Yesu a
gwaɗ ndo hay ta vəlateye wu a ndo
neheye faya ta ɗiye labara ŋgay aye.†

15 Kwa taɗə andza niye bəbay na,
neŋ na tsətsah fakuma wuray bay.
Wu nakə na watsa aye na, na watsa
hərwi ada kâ slərumeŋew wu bay.
Tə bəmalə nakə na tsətsahiye fakuma
wu aye na, ŋgama nâ mət. Ndəray mâ
neseŋ ha məŋgwese ga bay. 16 Labara
ŋgwalak eye nakə faya na ɗiye ha aye

* 9:9 Bazlammapala eyemasulo eye 25.4. † 9:14 ZəbaməMata 10.10; Luka 10.7.
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na, ma vəleŋeye tsəveɗ məge ha zla-
pay bay. Maa geŋ faya kutoŋ na,
Yesu. Na ɗa ha bay na, ɗəretsətseh ka
gər ga. 17Taɗəneŋ eye na dzalay a gər
ga na ɗatay ha labara weɗeye a ndo
hay na, haɓe ta vəleŋeye merəɓe ga.
Ane tuk na, andza niye bay! Məsler
eye nakay na, neŋ na zla tə gər ga
bay. Na giye na, hərwi Mbəlom a
vəleŋ hərwi ada nâ ge. 18Kə ge andza
niye na, merəɓe ga na, wuye mey?
Merəɓe ga na, faya na ɗiye ha Labara
Ŋgwalak eye kəriye, faya na tsətsahiye
tâ vəleŋ faya wu bay. Na sliye faya
matsətsehe ndo tâ vəleŋ wu hərwi
Labara Ŋgwalak eye nakə faya na ɗiye
ha aye. Ane tuk na, a seŋ bay.

19 Na ndziye na, na ləva gər ga,
ndərayma sliye fayamələveŋ gər bay.
Ane tuk na, na təra beke hərwi ndo
hay tebiye na, tə gər ga eye hərwi
ada tâ yaw tâ pa mədzal gər ka Bəy
Maduweŋ Yesu. 20 Neŋ mə walaŋ
i Yahuda hay na, na ndziye andza
nəteye hərwi ada nâ həlata ahaya ka
təv i Bəy Maduweŋ Yesu. Bazlam i
Musa mapala eye na, gədaŋ ŋgay an-
daya fagaya bay. Ane tuk na, neŋ mə
walaŋ i ndo neheye ta rəhay ha gər a
bazlammapala eye na, na giye andza
nəteye hərwi ada nâ həlata ahaya ka
təv i Bəy Maduweŋ. 21 Ahəl nakə
neŋ mə walaŋ i ndo neheye tə sər
bazlam i Musa mapala eye bay na,
na ndziye andza nəteye hərwi ada nâ
həlata ahaya ka təv i Bəy Maduweŋ
dərmak. Andza məgweɗe neŋ na,
na rəhay ha gər a bazlam i Mbəlom
mapala eye təbey. Aʼay! Neŋ faya
na rəhay gər hərwi faya na rəhay ha
gər a Kəriste. 22 Ahəl nakə neŋ ta
ndo neheye ta huta gədaŋ ka tsəveɗ
i Mbəlom zuk bay aye na, na ndziye
andza nəteye hərwi ada na dzəniye
tay ha tâ huta gədaŋ ka təv i Bəy
Maduweŋ. Ahəl nakə neŋ ta ndo
hay tebiye aye na, na ndziye andza
nəteye. Na giye wu nakə na sər aye
tebiye hərwi ada nâ təma tay ha siye
hay. 23 Wu neheye na ge tebiye aye

hərwi ada Labara Ŋgwalak eye mâ ye
kame kame. Mbəlom mâ pa fagaya
ŋgama, ka neŋ ta ndo ŋgay siye hay.

Matətike i ndomahway hay
24 Sərum ha na, ahəl nakə ndo hay

ta hwiye na, ndo mahway nəteye
haladzay ta hwiye. Ane tuk na,
mata ze ndo siye hay na, ndo nəte
tsa, ma hutiye merəɓe i mahway
ŋgay. Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Gum gədaŋ andza ndo mahway hay
hərwi ada kâ hutum merəɓe kurom
dərmak. 25Ndo neheye a satay mah-
way lele aye na, ta gəriye ha wu hay
wal wal haladzay. Ta tətikiye, ta
nduɗiye ha mbəle tay hay lele nakə
ada ndo ma sliye faya mazay a ndo
neŋgeɗ aye ada ma hutiye merəɓe
ŋgay aye. Ane tuk na, merəɓe ŋgay
niye ta vəleye ma ndziye bay, ma
nasiye bəse. Nəkway na, nəkway ka
tətikakweyemahwaykame iMbəlom
hərwi ada kâ hutakwa merəɓe nakə
manasiyeɗaɗabayaye. 26Hərwiniye
neŋ na, na hwiye andza ndo nakə
ma hwiye so tsa bay aye. Neŋ bəbay
na, andza ndo nakə faya matətikiye
məgayduzl andonakə faya ta tətikiye
salamay, həlay ŋgay a ma a zay bay
aye. Neŋ na, andza ndo nakəma feye
amətasl kafats kəriye bay. 27Neŋ eye
na geye ɗəretsətseh a bo ga tə həlay
ga eye ada ma gəseŋeye me hərwi
ada pat nakəMbəlom ma ndəviye ha
məndzibəra aye na, neŋ ndoməɗe ha
bazlam ŋgay a ndo hay nâ təra ndo i
dəba bay.

10
Israyel hayməmakukulek

1 Malamar ga hay, wu nakə a ge
bo ahəl niye ta bəba təte kway hay
aye, a seŋ na, mâ makumaw a gər.
Mbəlomkədərəzl tayhanəteye tebiye
tə makukulek. Nəteye tebiye ta tas
ta bəlay nakə tə zalay Bəlay Ndozza
aye.* 2 Nəteye tebiye Mbəlom ka
dzəhuɓ tay ha mə makukulek ada
ma dəlov hərwi ada tâ təra nəteye
madzapa eye tə Musa. 3 Nəteye

* 10:1 Madayaw abəra ma Ezipt 13.21-22, 14.22-29.
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tebiye ta nda wu mənday eye nəte
nakə a yaw mə mbəlom aye†, 4 ada
nəteye tebiye ta sa yam eye nəte nakə
Mbəlom a vəlatay aye dərmak. Yam
nakay na, yam nakə a gəzaw abəra
ma hotokom aye.‡ Maa vəlatay ho-
tokom niye na, Mbəlom. Hotokom
eye niye na, Kəriste ada a laka tay
ha. 5Kwa taɗə ta ŋgatay amasuwayaŋ
nakəMbəlomage ayebəbayna, həlay
avayandohay tə gawawunakəayay
a gər a Mbəlom bay aye. Hərwi niye
ndo hay ta mət tolololo mə kəsaf kwa
ka waray.§

6 Wu neheye na, ta gakweye ɗaf.
Ta vəlakweyematətike hərwi ada bor
i bo kway mâ ye kway ha ka məge
mənese andza nəteye bay.* 7 Siye
hay mə walaŋ tay tə ɗəslay ha gər
a kule. Andza niye, tə watsa a
ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: «Ndo
hay tə ndza, tə nda wu mənday ada
tə sa wu məsay. Tsa na, tə lətse
hərwi məge həbaɗ ta məɗəslay ha gər
a kule.†» Nəkurom na, kâ tərum
ndo i kule hay andza nəteye təbey.
8 Kâ gakwa madama andza siye i
ndo neheye mə walaŋ tay aye bay.
Nəteye ta mət ada Mbəlom a kəɗ tay
ha pat eye nəte gwezem kuro kuro
sulo gər eye mahkar hərwi nakə tə ge
madama aye.‡ 9 Nəkway na, kâ dza-
kwa ha Mbəlom andza siye i ndo ne-
heye məwalaŋ tay tə dza ha Mbəlom
aye bay. Dədœ a dza tay ha ada
ta mət hərwi nakə tə ge andza niye
aye. 10 Kâ guŋguzum ka Mbəlom
andza siye i ndo neheye mə walaŋ
tay, ta guŋguzay a Mbəlom aye bay.
Nəteye niye na, gawla i Mbəlom nakə
a kəɗawa ndo hay aye kə kəɗ tay ha
hərwi nakə ta guŋguz aye.

11Wuneheye tebiye a ge bo aye na,
məgatay ɗaf a ndo hay hərwi ada tâ
ge metsehe. Tə watsa na wu neheye
a Ɗerewel i Mbəlom na, hərwi ada kâ
tətikakwa wu neheye, nəkway neh-
eye mandza eye mə həlay nakə ma-

zlambarməndzibəramandəviye aye.
12 Hərwi niye, ndo nakə a dzala mə
gər ŋgayneŋgeyemalətsa eye duwirre
lele aye na, mâ ge metsehe bəna ma
ta dəɗiye. 13 Wu neheye Fakalaw
ma dziye kurom ha aye na, wu ne-
heye faya a dzawa tay ha ndo hay
aye huya. Mbəlom na, ma dzəniye
kway andza nakə a tsik aye. Taɗə
Fakalaw kə say ma dziye kurom ha
na, tə wu nakəma ziye gədaŋ kurom
aye na, Mbəlom ma vəleye tsəveɗ
bay. Mbəlom ma vəlakumeye gədaŋ
məsəmay naha a mədze i fakalaw
nakəma dziye kurom ha aye.

14 Malamar ga neheye na wuɗa
kurom haladzay aye, hərwi niye neŋ
faya na gwaɗakumeye: Mbəɗumay
dəba a məɗəslay ha gər a kule. 15Na
tsik niye na, a nəkurom ndo neh-
eye ka dzalum gər lele aye. Dzalum
gər ka wu nakə na tsikakum aye na,
deɗek tsukuɗu deɗek bəɗaw? 16Ahəl
nakə nəkway faya ka ndayakweye
wu mənday i Bəy Maduweŋ ka təv
manəte eye ada ahəl nakə ka gawak-
way naha sɨsœ aMbəlom hərwi məse
wu nakə ka sawakwa ma gəvet aye
na, nəkway tə Yesu Kəriste madzapa
eye hərwi bambaz ŋgay bəɗaw? Ahəl
nakə ka ŋgənakweye peŋ ada faya
ka ndayakweye§ aye na, nəkway
madzapa eye tə bo i Yesu Kəriste
bəɗaw? 17Nəkway haladzay, ane tuk
na, ka tərakwa andza bo nəte hərwi
ka ŋgənakwa peŋ eye nəte.

18 Mum ahaya mədzal gər kurom
ka Israyel hay təday. Tə kəɗawa wu
hay ka təv məvəlay wu a Mbəlom.
Ndo neheye ta həpəɗawa slo niye na,
nəteye madzapa eye ta Mbəlom.

19A seŋ məgweɗe na, mey? Andza
məgweɗe kule tə slo ŋgay niye na, wu
lele eye hay ɗaw? 20Aʼay, andza niye
bay! Ane tuk na, sərum ha ndo neh-
eye tə sərMbəlombay tə kəɗ aye na, tə
kəɗataya fakalawhaybənaaMbəlom
bay. A seŋ na, nəkurom ka dzapum tə

† 10:3 MadayawabəramaEzipt 16.4-35. ‡ 10:4 Məpesle 20.8-11. § 10:5 Məpesle 14.16, 23, 29-30.
* 10:6 Məpesle 11.4, 34. † 10:7 Madayaw abəra ma Ezipt 32.6. ‡ 10:8 Zəba məMəpesle 25.1-9.
§ 10:16 Luka 22.19; 1 Koriŋte hay 11.23-26.
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fakalaw hay ɗuh bay!
21Kazlumeyegəvet i BəyMaduweŋ

Yesu Kəriste ka sumeye ha wuməsay
ada ka mbəɗumeye bo vərələh ka
zlumeye gəvet i fakalaw hay ka sum-
eye. Sulo sulo na, ma giye bo
bay. Ka ndayumeye wu mənday i
Bəy Maduweŋ i Yesu Kəriste ada ka
mbəɗumeye bo vərələh ka ndayum-
eye i fakalaw hay dərmak na, ma
giye bo bay. 22 Ka gakwa andza niye
bay bənamandala eye fakwaya a Bəy
Maduweŋ kway. Ka dzalum na, ka
zakwa ha neŋgeye ta gədaŋ ɗaw?

Gumwunakəmadzəniye siye i ndo
hay aye

23 Ndo siye hay mə walaŋ kurom
tə dzala mə gər tay na: «Tsəveɗ an-
daya ka məge wu hay tebiye.» Andza
niye, ane tuk na, wu siye hay ma
dzəniye kurom bay. Ndo neheye tə
dzala na: «Tsəveɗ andaya ka məge
wu hay tebiye.» Ane tuk na, wu
siye hay ma dzəniye kway mede
kame kame ka tsəveɗ i Mbəlom bay.
24 Kwa way mâ pəla na, wu nakə
ma dzəniye ndo hay aye. Kâ pəlum
wu nakə ma dzəniye bo kurom eye
ɗekɗek tsa bay. Pəlum wu nakə ma
dzəniye ndo hay aye. 25Taɗə a sakum
masəkəme slo mə luma na, wuray
kwa tsekweŋmâ gakum fayame bay,
səkəmum, həpəɗum. 26 Sərum ha
na, tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom tə
gwaɗ: «Məndzibəra tə wu nakə mə
ɗəma tebiye aye na, i Mbəlom Bəy
Maduweŋ.*»

27 Taɗə ndo nakə kə dzala ha ka
Yesu Kəriste bay aye, kə zalaka a gay
ŋgay ka mənde wu mənday, kə yaka
a gər mede na, do. Ka ye naha ta
vəlaka wumənday na, nda. Ka ndiye
wu mənday nakay na, faya ka giye
mənese tsukuɗu faya ka giye lele ɗu
na, mâ dzəma kar bay. 28Ane tuk na,
taɗə kə tsikaka, a gwaɗaka «Nakay slo
i kule» na, kâ həpəɗ bay. Ka həpəɗ
na, ka nasay ha mədzal gər i ndo
niye. 29 Na tsik niye na, ka wu nakə

neŋgeye ma dzaliye mə gər ŋgay aye
bəna hərwi mədzal gər yak bay.
Agəna ndoweye ma gwaɗiye: «Neŋ

na, tsəveɗ ga andaya mənde wu
tebiye. Ka gweɗeŋeye: “Kâ nda bay,
ka ta nasay ha mədzal gər i ndo
mekeleŋ eye” na, hərwi mey? 30Taɗə
na gay naha sɨsœ aMbəlomhərwiwu
mənday na, na ndiye. Ka meŋeye ha
mənese na, hərwi mey?»

31Wu nakə a seŋ mətsikakum aye
na, anaŋ: Taɗə faya ka ndayum-
eye wu mənday kwa taɗə ka sumeye
wu məsay, taɗə ka gumeye kwa wu
waray na, gum wu nakə ndo hay ta
zambaɗay ha a Mbəlom aye. 32 Kâ
gum wu nakəma dəɗiye tay ha siye i
ndo hay abəra ka tsəveɗ aye bay. Kwa
Yahuda hay, kwa ndo neheye nəteye
Yahudahaybayaye, kwasiye iməhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu, kâ dəɗum ha ndəray kwa nəte
abəra ka tsəveɗ bay. 33 Gum andza
neŋ nakə faya na giye aye. Wu nakə
faya na giye tebiye a seŋna,mâ yatay
agərandohay tebiye. Nadzalakawu
nakəmadzəniye neŋ eye bay. Ɗuh na
dzala kawunakəmadzəniyendohay
aye tədayhərwi adaMbəlommâ təma
tay ha.

11
1 Tərum andza neŋ nakə na təra

andza Yesu Kəriste aye.
Hasləka hay ta ŋgwas hay kame i

Mbəlom
2 Neŋ faya na zambaɗakumeye

naha hərwi faya ka dzalumeye ka
bazlam ga kwa a həlay waray, ada
fayakapumeyebəzayna, andzanakə
na tətikakum aye. 3 A seŋ na, sərum
ha dərmak. Yesu Kəriste na, ka gər i
hasləkahay tebiye. Hasləkana, kagər
i ŋgwas ada Mbəlom na, ka gər i Yesu
Kəriste.

4 Taɗə hasləka ma ɗuwuleye me a
Mbəlom agənama tsikiye kame i ndo
hay bazlam neheye Mbəlom a ɗay ha
aye, kə zla dzagwa abəra mə gər bay
na, kə tsaɗay a Yesu Kəriste nakə bəy
ŋgay aye. 5 I ŋgwas na, ahəl nakə faya

* 10:26 Ɗerewel dəmes hay 24.1.
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ma ɗuwuleye me a Mbəlom agəna
ma tsikiye kame i ndo hay bazlam
neheyeMbəlom a ɗay ha aye, kə ndza
kəriye ze məɓere dərkəɗ a gər na, ka
tsaɗay a hasləka nakə bəy ŋgay aye. A
ge horoy andza i ŋgwas nakə mahəza
gər eye. 6 Ŋgwas nakə a say məɓere
dərkəɗ a gər bay aye na, wal wal tə
məɗəse abəra ka məkwetse bay. Taɗə
ŋgwas kə ɗəs abəra ka məkwets ŋgay
kəgəbay a həz na gər na, ka sərakwa
niye na, wu nakə ma geye horoy
aye. Kə ge andza niye na, mâ gər
ha gər kəriye bay, mâ ɓar a ɗəma
dərkəɗ. 7 Taɗə hasləka ma ɗuwulay
me a Mbəlom na, mâ zla dzagwa
abəra mə gər hərwi Mbəlom a ge na
na, ka mandzəkit bo ŋgay. Ma bəziye
haməzlaɓ i Mbəlomnakə a zewu hay
tebiye aye. Ane tuk na, ŋgwas ma
bəziye gədaŋ i hasləka. 8 Sərum ha,
Mbəlom a ge hasləka na, a ge tə bo i
ŋgwas bay. A ge ŋgwas ɗuh na, tə bo i
hasləka. 9Sa na, Mbəlom a ge hasləka
hərwi ŋgwas bay. A ge ŋgwas ɗuh na,
hərwi hasləka. 10Kə ge andzaniyena,
ŋgwas hay tâ ɓar dərkəɗ a gər hərwi
məɗe ha na, faya ta rəhay ha gər a zal
tay hərwi ada mâ ndalatay a gawla i
Mbəlom ha bay dərmak.

11 Kwa ka təra andza niye bəbay
na, nəkway neheye madzapa eye ta
Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste aye na,
ka sərakwa ha ŋgwas na, a ndzay ka
həlay na, a hasləka. Hasləka bəbay
na, a ndzay ka həlay na, a ŋgwas.
12 Mbəlom a ge ŋgwas na, tə bo i
hasləka. Ŋgwas nakəMbəlom a ge aye
bəbay a wa hasləka. Kâ mətsakwa
ha gər bay, maa vəl wu tebiye na
Mbəlom.*

13 Wu nakay na, bo kurom eye
tsikumeŋ tey. Taɗə ŋgwas ma diye
a məhay gər mata ɗuwulay me a
Mbəlomgər kəriyena, lele ɗaw? Kə ge
lele na, tsikumeŋ. 14 Ndo hay tebiye
kwa ka waray tə sər taɗə hasləka kə
gər ha məkwets ŋgay ndzəvawwa, i
ŋgay na, horoy. 15 Ŋgwas na, taɗə kə

gər ha məkwets ŋgay zəbol eye na,
lele haladzay ɗuh. Mbəlom a vəlay
məkwets ŋgay mâ ge zəbol eye na,
hərwi ada mâ ŋgahay na gər, mâ ndza
ndozlayzlayya bay.

16 Taɗə a say a ndoweye məkəɗe
wuway ka bazlam nakay sa na,
sərumhanəmaynəmaa sər na, andza
nakay ada siye i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu tə sər tsəveɗmekeleŋ eye
wal bay.

Ɗaf i BəyMaduweŋ Yesu
Mata 26.26-29; Markus 14.22-25;

Luka 22.15-20
17 Wu mekeleŋ eye andaya nakə

na ɗakumeye ha aye. Neŋgeye na,
na gakumeye naha faya sɨsœ bay.
Taɗə namakum hamaŋgok na, hərwi
ahəl nakə ka hayum gər məɗəslay
ha gər a Mbəlom aye na, wu nakə
lele eye na, ka gawum bay. Ɗuh ka
gawum na, wu nakə lele bay aye.
18 Hərwi wu nakə kurre na tsəne, tə
tsikeŋ aye na, wuyemey? Tə gweɗeŋ:
Ka hayum gər hərwi məɗəslay ha
gər a Mbəlom na, ka ŋgənawum bo
mə walaŋ kurom təv wal wal. Na
dzala na, ma giye andza niye deɗek
tsukuɗu? 19Maŋgəne bo niye na, mâ
geandayadeɗekŋgwayhərwiadando
hay tâ ŋgatay a ndo neheye nəteye
faya ta pay bəzay a Yesu tə ɗərev tay
peteh aye.

20Ane tuk na, ahəl nakə ka hayum
gər aye, ka ndayawum na, ɗaf i Bəy
Maduweŋ† bay. 21 Kwa way a dza-
lawa na, ka wu mənday ŋgay ɗekɗek
tsa, a hway faya bəse ka mənde.
Hərwi niye ndo siye hay tə ndzawa tə
may ada siye hay nəteye tə kwayawa.
22 Taɗə faya ka gumeye andza niye
na, ka ndayum wu mənday kurom
eye mətagay kurom eye hay bəɗaw?
A sakum matəre ha siye i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu wu kəriye
na, hərwi mey? Ka gumeye tay ha
ndo i mətawak hay andza niye na
lele ɗaw? Na gwaɗakumeye naha
tebiye na, mey? Ka dzalum na, na

* 11:12 ZəbaməMadazlay i wu hay 1.26-27 ada 2.18-23. † 11:20 Ɗaf i BəyMaduweŋ: Zəba kamede
23 hus ka 26, ada Koriŋtemanəte eye 10.16.
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zambaɗakumeye ɗaw? Aʼay! Ɗuh na
zambaɗakumeye bay.

23Bazlamneheyena tətikakumaye
na, maa tətikeŋ na Bəy Maduweŋ
Yesu ada na ɗakum ha. Ahəl niye ta
həvaɗ, ta ta giye faya ɗaf na, a zla
peŋ, 24 a gay naha sɨsœ a Mbəlom.
Ma dəba eye na, a ŋgəna ha peŋ niye,
a gwaɗ: «Nakay na, bo ga, mavəla
eye hərwi kurom. Gum ha andza
nakay huya hərwi ada kâ dzalum ha
ka neŋ.» 25 Andza niye dərmak, ta
ndəv ha mənde wu mənday na, a zla
gəvet, a gwaɗ: «Wu məse nakay na,
bambaz ga nakə Mbəlom ma ɓariye
Dzam Weɗeye ta ndo hay aye. Ahəl
nakə ka sumeye na, gum ha andza
nakay anəke aye hərwi ada kâ dza-
lum ha ka neŋ.» 26 Bazlam i Bəy
Maduweŋ neheye tə ɗa ha na, pat pat
ahəl nakə faya ka ndayum peŋ andza
nakay ada faya ka sumeye wu məse
na, nəkurom faya ka ɗumatay ha a
ndo hay parakka, Bəy Maduweŋ kə
mət hərwi mətəme kway ha.

27Hərwi niye ndo nakə kə nda peŋ
i Bəy Maduweŋ i Yesu ada kə sa wu
məse i Bəy Maduweŋ ka rəhay ha gər
bay na, niye na, andza məgweɗe kə
ge mənese ka slo i bo ada ka bam-
baz i Bəy Maduweŋ Yesu. 28 Andza
niye kwa way kə say mənde peŋ ada
məse wu məse na, mâ tsətsahay a
mədzal gər ŋgay lele təday. Taɗə wu-
ray andaya bay na, mâ nda ada mâ
sa. 29Hərwi ndo nakə kə nda peŋ ada
kə sawuməse i BəyMaduweŋ, taɗəka
rəhay ha gər a bo i BəyMaduweŋ bay,
kə ge mənese ada sariya ma gəsiye
na. 30 Hərwi niye ndo kurom hay
haladzay nəteye ɗəvats eye hay, siye
hay ta ge bəle, ada siye hay ta mət.
31 Taɗə ka tsətsahakwa ka mədzal
gər kway təday na, haɓe Mbəlom ma
gəsiye kway a sariya bay. 32 Ane tuk
na, Bəy Maduweŋ Mbəlom ma gak-
weye sariya ada faya ma vəlakweye
ɗəretsətseh na, hərwi ada pat i sariya
nakə ma ta giye sariya ka ndo i
məndzibəra hay aye na, nəkway kâ
dəɗakwa a sariya andza siye i ndo
hay bay.

33 Malamar ga hay, ahəl nakə
ka hayumeye gər hərwi mənde wu
mənday i Bəy Maduweŋ aye na,
həbum siye i ndo kurom hay tâ yaw
təday. 34 Taɗə ndoweye may a wur
faya na, mâ ndayaw wu mənday
mətagay təday bəna, ahəl nakə ka
hayum gər ka təv manəte eye na,
Mbəlom ma gəsiye kurom a sariya
hərwi wu neheye faya ka gumeye
aye.
Wu siye hay na, ahəl nakə na ye

naha aye na, na tsikakumeye.

12
Gədaŋ neheye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa

eyema vəlateye a ndo hay aye
1 Malamar ga hay, anəke na, na

tsikakumeye naha ka gədaŋ neheye
wal wal Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
vəlateye a ndo hay aye. A seŋ na,
sərum ha lele.

2 Sərum ha, ahəl niye ka pum
mədzal gər ka Yesu Kəriste zuk bay
aye na, ka ɗəslawumay ha gər a kule
mandək eye hay. Gədaŋ i fakalaw
a yawa kurom ha ka matewele kule
hay. 3 Hərwi niye a seŋ na, sərum
ha ndo nakə a tsik me ta gədaŋ i
Məsəfəre i Mbəlom aye na, neŋgeye
ma sliye faya məgweɗe: «Mbəlom
mâ vəlay mezeleme a Yesu» na, ma
tsikiye bay. Kə ge ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa bay na, ndəray ma sliye
faya məgweɗe: «Yesu neŋgeye Bəy
Maduweŋ kway» na, ma tsikiye təta
bay.

4 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, nəte
ŋgweŋ, ane tuk na, faya ma vəliye
gədaŋ hay a ndo hay wal wal hərwi
məge wu hay. 5 Məsler neheye Bəy
Maduweŋ a vəlateye a ndo hay hərwi
ada tâ ge aye na, məsler eye niye hay
wal wal haladzay dərmak, ane tuk
na, Bəy Maduweŋ Yesu neŋgeye na,
nəte ŋgweŋ. 6 Tsəveɗ andaya hərwi
məgehaməslerhaywalwalhaladzay
dərmak, ane tuk na, maa vəl gədaŋ
eyeandohayna,Mbəlomnəteŋgweŋ.
7 Mbəlom faya ma bəziye ha gədaŋ
i Məsəfəre ŋgay kwa mə way tebiye.
Faya ma bəziye ha na, ta tsəveɗ wal
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wal hərwi ada kwa way mâ dzəna
ndo siye hay.

8 Ndo siye hay Məsəfəre a vəlatay
gədaŋ ka mətsike bazlam i metsehe.
Ndo siye hay, Məsəfəre a ɗatay wu
hay ada a vəlatay gədaŋ mətsike
parakka. Nəteye tebiye, maa ge
məsler mə nəteye na, Məsəfəre eye
nəte. 9Ndomekeleŋ eye na, Məsəfəre
a vəlay gədaŋ ka məpe mədzal gər
ka Yesu Kəriste ta deɗek eye. Ndo
neŋgeɗ na, Məsəfəre a vəlay gədaŋ
məmbəle handohayabərama ɗəvats.
Maa vəl gədaŋ niye na, Məsəfəre eye
nəte ŋgweŋ. 10 A vəlatay a ndo siye
hay gədaŋ i məge masuwayaŋ. Siye
a vəlatay gədaŋ məɗe ha bazlam i
Mbəlom nakə a tsikatay aye. Siye hay
avəlataygədaŋməsərehakaboabəra
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ta məsəfəre
ŋgwalak eye bay aye. Ndo siye hay a
vəlatay gədaŋ mətsike bazlam i gəma
neheye tə sər bay aye. Ndo mekeleŋ
eye hay a vəlatay gədaŋ məma ha
bazlam neheye ndo mekeleŋ eye tə
tsik aye. 11 Maa ge məsler niye
na, Məsəfəre eye nəte. Neŋgeye nəte
ŋgweŋ nakə a vəl wu neheye tebiye
aye. A ŋgəna gədaŋ hay wal wal kwa
a way andza nakə a say aye.

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
na, andza bo i ndo nəte

12 Zlakwa mandzəkit bo eye tə bo
i ndo. Ka sərakwa ha bo i ndo
na, nəte. Ane tuk na, wu siye hay
wal wal andaya ka bo ŋgay. Kwa
hawal hay haladzay ka bo i ndo
bəbay na, bo ŋgay na, nəte ŋgweŋ.
I Yesu Kəriste bəbay na, andza niye
dərmak. 13 Nəkway tebiye Mbəlom
ka dzəhuɓ kway ha na, ta gədaŋ i
Məsəfəre ŋgay hərwi matəre kway ha
bo nəte. Kwa Yahuda hay, kwa neh-
eye nəteye Yahuda bay aye, kwa beke
hay, kwa neheye nəteye beke hay bay
aye. Ada nəkway tebiye ka hutakwa
na, Məsəfəre eye nəte, a rah kway ha
andza ka sakwawuməse.

14 Hawal hay ka bo i ndo na, nəte
tsa bay. Nəteye haladzay. 15 Kwa sik
mâgwaɗ: «Neŋwal abəra ka bohərwi

neŋ na, həlay bay.» Kwa kə tsik andza
niye bəbay na, neŋgeye huya ka bo.
16 Taɗə kwa zləmmâ gwaɗ: «Neŋ wal
abəra ka bo hərwi neŋ na, ɗəre bay.»
Kwa kə tsik andza niye bəbay na,
neŋgeye huya ka bo. 17 Taɗə bo i ndo
na, ɗəre ɗekɗek tsa na, ma tsəniyewu
hayma kəkay? Taɗə bo i ndo na, zləm
ɗekɗek tsa na, wuma zeyema kəkay?
18 Ane tuk na, Mbəlom a ge bo i ndo
na, andza niye bay. Ɗuh a ge wu ne-
heye ka bo aye tebiye ada a pa na ka
membere ka membere andza nakə a
say aye. 19 Taɗə Mbəlom mâ ge ndo
səɗok nəte tsa, kə ge fayawumekeleŋ
eye bay na, niye na, ka təra bo ɗaw?
20Ane tuk na, andza niye bay. Hawal
hay andaya ka bo haladzay, ane tuk
na, bo na, nəte ŋgweŋ.

21 Taɗə kə ge andza niye na, ɗəre
ma sliye faya məgwaɗay a həlay:
«A seŋ kar bay» na, ma sliye faya
mətsike bay! Gər dərmak ma sliye
faya məgwaɗay a sik: «A seŋ kar
bay» na, ma sliye faya mətsike bay!
22 Ɗuh wu nakə ka bo ka dzala mə
gər yak bəle eye na, azlakwa bay ku-
toŋ nəteye andaya. 23Hawal neheye
fakwaya ka ɗəslakwatay ha gər bay
aye na, nəkway faya ka gakwateye
gər lele ɗuh. Hawal neheye faya ka
ŋgahakweye abəra ka ɗəre i ndo hay
aye na, nəteye na, faya ka gakwat-
eye metsehe haladzay. 24 Hawal ne-
heye ka bo kway ɗəre a ŋgatay aye
na, ŋgama andaya məŋgehe tay ha
aye bay. Mbəlom eye tə gər ŋgay
a ge bo i ndo hay na, tâ ɗəslay ha
gər a hawal neheye tə ɗəslaway ha
gər bay aye. 25 A ge andza niye
na, hərwi ada bo mâ ŋgəna wal wal
bay. A say ɗuh na, hawal neheye
ka bo aye tâ dzəna bo nəte nəte mə
walaŋ tay. 26 Taɗə hawal nəte ka
bo kway faya ma giye ɗəretsətseh na,
neŋgeye tə siye hay tebiye faya ta giye
ɗəretsətseh dərmak. Taɗə faya ka
ɗəslakwayha gər a hawal neŋgeɗnəte
na, neŋgeye tə siye hay tebiye dərmak
ta ŋgwasiye.

27Nəkurom na, nəkurom tebiye ka
manəte eye bo i Yesu Kəriste. Kwa
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wayneŋgeyehawal i bo i YesuKəriste.
28 Mə walaŋ i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu na, Mbəlom a pa tay ha
ndo hay hərwi ada tâ ge məsler ŋgay
hay wal wal. A lah məpele təday
na, ndo i maslaŋ hay. Masulo eye a
pala ndo məɗe ha bazlam ŋgay hay.
Mamahkar eye a pala siye hay hərwi
ada tâ tətikatay bazlam ŋgay a ndo
hay. A pala ndo mekeleŋ eye hay
dərmak hərwi ada tâ ge masuwayaŋ.
Siyehayndoməmbəle tayhandohay.
Siye hay a vəlatay gədaŋ ka madzəne
ndo hay. Siye hay a vəlatay gədaŋ
məndze tay kame a ndo hay. Siye hay
sa na, mətsike bazlam i gəmahaywal
wal neheye tə sər bay aye. 29 Andza
nakə ka ŋgatumay aye na, Mbəlom a
pa tay ha tebiye nəteye ndo i maslaŋ
i Yesu ɗaw? Tebiye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom ɗaw? Tebiye ndo
matətikatay bazlam i Mbəlom a ndo
hay ɗaw? Tebiye ta giye masuwayaŋ
ɗaw? 30 Tebiye ta mbəliye ha ndo
hay abəra ma ɗəvats ɗaw? Tebiye ta
tsikiye me tə bazlam i gəma neheye
ndo hay tə sər bay ɗaw? Tebiye ta
miye ha bazlam ɗaw? Aʼay! Ma giye
bo andza niye bay. 31 Ane tuk na,
pəlum wu neheye ŋgwalak eye hay
Məsəfəremavəlateye andoayehərwi
ada kâ hutum.
Anəke na, na ɗakumeye ha tsəveɗ

lele eye sa, nakə a ze siye hay hal-
adzay hərwi ada kâ yum tə ɗəma.

13
Mawuɗe bo a ze kwamey

1Kwa taɗə na sər mətsike me tə ba-
zlam i gəma hay tebiye, kwa bazlam
i gawla i Mbəlom hay, na wuɗa ndo
hay bay na, na təra andza ɓəre nakə
ta fay na, a ləve ndoy ndoy kəriye tsa
aye, kəgəbay andza mendeleŋ nakə
a gatay zləm a ndo hay aye. 2 Taɗə
kwa gədaŋ ga andaya məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom, taɗə kwa na sər wu
hay tebiye, taɗə kwa gədaŋ ga an-
daya mətsəne wu i Mbəlom neheye
maŋgaha eye, kwa ta mədzal gər ga
nakə na dzala ha ka Mbəlom aye
na gwaɗay ha a mahəmba «Lətse, do

abəra kanaŋ» ada kə lətse, ki ye, ane
tuk na, taɗə na wuɗa ndo hay bay na,
neŋ na, wuray kəriye. 3 Kwa taɗə na
ŋgənatay wu ga hay a ndo i mətawak
hay, kwa taɗə na təma tâ kal ga ha a
ako na dul a ɗəma hərwi mədzal gər,
taɗə na wuɗa ndo hay bay na, wuray
ma geŋeye ŋgama kwa tsekweŋ bay
tebiye.

4Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye na,
ma giye ŋgatay, ma gateye ŋgwalak a
ndo hay, ma giye sələk bay, ma giye
zlapay bay, ma ɗəslay ha gər a bo bay.
5 Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye na,
ma giye wu nakə a ge horoy aye bay,
a pəlay wu a gər ŋgay ɗekɗek bay, wu
a ndalay bay, a ge zəgəle ta ndo hay
bay. 6Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye
na, mənese a yay a gər bay, ane tuk
na, ɗərev ŋgay a ŋgwasa ɗuh na, təwu
neheye ŋgwalak eye. 7 Ndo nakə a
wuɗa ndo hay aye na, a səmay naha
a ɗəretsətseh kwa a həlay waray, kwa
kəɗayadzalahakaMbəlomhuya, pat
pat a pa mədzal gər ŋgay na, ka təv i
Mbəlom. Neŋgeyemandzaeyepatpat
ɓəŋɓəŋ.

8 Mawuɗe bo na, a dze təbey. Ba-
zlam i Mbəlom neheye ndo hay tə
ɗawatay ha a ndo hay aye na, ta
ndəviye. Həlay eye ma slaweye, ba-
zlam i gəma neheye faya ka tsikakw-
eye ta ndəviye. Məsəre wu hay neh-
eye ka sərakwa anəke aye ta ndəviye
dərmak. 9 Ma ta giye andza niye
hərwi ka sərakwa wu hay tebiye bay.
Bazlam i Mbəlom nakə ka ɗawakwa
tay ha a ndo hay aye bəbay na, ka
sərakwa tebiye zuk bay. 10 Ane tuk
na, aza ahəl nakəMbəlomma ɗakway
ha wu neheye ŋgwalak eye deɗek aye
na, wu neheye ka sərakwa tebiye bay
aye ta dziye.

11 Tsənum! Ahəl niye neŋ wawa
eye mba na, na tsikawa me andza
wawa hay. Na tsənawa wu andza
wawahay. Anəke na təra ndo bagwar
eye na, məndze ga andza i wawa hay
sa bay. 12Anəkena, ka ŋgatakway awu
hay lele zuk bay andza ka zəbakwa
ɗəre a malam. Pat eye ma slaweye
ka ŋgatakweye parakka tə ɗəre kway.
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Anəke na sər wu hay tebiye zuk bay.
Pat eyeniyena, na səriyewukwetseh
kwetseh andza nakəMbəlom a sər ga
ha kwetseh kwetseh aye dərmak.

13 Wu neheye ta ndəviye bay aye
na, anaŋ nəteye mahkar: Mədzal
gər nakə ka dzalakwa ha Mbəlom
aye, məpe mədzal gər ka wu nakə
ka ta hutakweye ka təv ŋgay aye ada
mawuɗe bo nakə ka wuɗakwa ndo
hay aye. Ane tuk na, maa ze wu
neheye tebiye na, mawuɗe bo.

14
Siye i bazlam neheye a tsik ka

gədaŋ neheye Məsəfəre ma vəlateye a
ndo hay aye

1 Rəzlumay a gər matəre təday na,
ndomawuɗe ndo hay. Pəlum tə ɗərev
kurom peteh gədaŋ neheye Məsəfəre
ma vəlateye a ndo hay aye hərwi ada
kâ hutum. Gədaŋ nakə kâ pəlum aye
a ze siye hay tebiye aye na, məɗe ha
bazlam i Mbəlom nakə a tsikakum
aye. 2 Taɗə ndoweye a tsik bazlam
i gəma neheye a sər bay aye na, a
tsikatay na, a ndo hay bay. A tsikay
na, aMbəlomhərwi ndo hay tə tsənay
na bay. A tsik ta gədaŋ i Məsəfəre, wu
i Mbəlom neheye maŋgaha eye. 3Ane
tuk na, ndo nakə a ɗatay ha bazlam
i Mbəlom tə bazlam i gəma ŋgay aye
na, neŋgeye a tsikatay a ndo ŋgay hay.
Bazlamŋgayniyehayna,mavəlateye
gədaŋ. Wu nakə faya ma tsikateye,
ma mateye naha ɗərev hərwi ada tâ
gəl, tâ ye kame kame. 4 Ndo nakə a
tsik bazlam i gəma neheye ndo hay
tə sər bay aye na, a dzəna na, bo ŋgay
eye ŋgway. Ndo nakə a ɗa ha bazlam i
Mbəlom təbazlam i gəmaŋgayayena,
neŋgeye ɗuh faya ma vəlateye gədaŋ
a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
mahaya gər eye tebiye.

5 A seŋ nəkurom tebiye kâ tsikum
me tə bazlam i gəma hay. Ane tuk
na, kutoŋndoməmahamâgeandaya
tə bazlam i gəma ŋgay hərwi ada ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye
tâ gəl ada tâ ye kame kame. Kə ge
andza niye bay na, ndo nakəma ɗiye
ha bazlam aye a ze ndo nakə ma

tsikiye bazlam i gəma neheye a sər
bay aye.

6Malamar ga hay, taɗə na ye naha
a gay kurom, na tsikakum me tə ba-
zlam i gəma neheye ka sərum bay
aye na, na gakumeye ŋgama na, ma
kəkay? Taɗə na ɗakum ha wu i
Mbəlom nakə maŋgaha eye bay, na
ɗakum hay siye i wu hay bay, na
ɗakumeye ha bazlam i Mbəlom bay
ada na tətikiye kurom ha bay na, na
dzəna kurom ka wuray kwa tsekweŋ
bay tebiye!

7 Dzalum ka wu i məhetse hay
təday, andza ndərloy ta gandzaval.
Taɗə ndo məfe ta fa təɗe təɗe bay na,
ndo hay ta səriye məpaka naha faya
bay. 8 Məfe fagam bəbay na, andza
niye dərmak. Taɗə agəna gəma ta
gəma neŋgeɗ ta giye vəram ada taɗə
ndoməfe fagam imede a vəram kə fa
na tə ɗəma bay na, ndəray ma diye a
vəramniye bay. 9 I kuromdərmakna,
andza niye. Taɗə faya ka tsikumeye
bazlam i gəma neheye ndəray a sər
bay aye na, ndo hay ta tsəniye wu
nakə ka tsikum aye na, ma kəkay?
10Bazlam i gəma haywal wal andaya
ka məndzibəra. Bazlam i gəma hay
tebiye a satay məgweɗe wu andaya.
11Ane tuk na, taɗə ndoweye kə tsikeŋ
me tə bazlam i gəma nakə na sər
bay aye na, neŋgeye mbəzlew kame
ga ada neŋ dərmak andza mbəzlew
kameŋgay. 12Andzaniye, neŋ fayana
gwaɗakumeye pəlum tə ɗərev kurom
peteh gədaŋ neheye Məsəfəre ma
vəlateye a ndo hay aye hərwi ada kâ
hutumhaladzay. Ane tuk na, wu nəte
na, wuɗum wene wene eye na, wu
nakə ma dzəniye tay ha ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu məgəle ada
ma ye kame kame aye.

13 Hərwi niye ndo nakə a sər
mətsike bazlam i gəma aye na, mâ
ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ada
Məsəfəremâvəlay gədaŋməmatayha
a ndo hay tə bazlam nakə ndo hay tə
tsəniye aye. 14 Taɗə faya na ɗuwulay
me a Mbəlom tə bazlam i gəma
nakə na sər bay aye na, məsəfəre
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ga neŋgeye faya ma ɗuwuliye me a
Mbəlom. Deɗek, ane tuk na, metsehe
ga andaya mə ɗəma bay. 15 Kə ge
andza niye na, na giye na, kəkay? Na
ɗuwulay me a Mbəlom ta məsəfəre
ga tə bazlam i gəma neheye na sər
bay aye. Ane tuk na, na ɗuwulay me
a Mbəlom tə metsehe ga tə bazlam
neheye na tsəne aye hərwi ada nâ
tsəne. A seŋ məge dəmes ta məsəfəre
ga tə bazlam neheye na tsəne bay aye
ada a seŋ məge dəmes tə metsehe ga
dəmes neheye na tsəne aye.

16 Taɗə kə ge andza niye bay, nəkar
i yak faya ka gay naha sɨsœ aMbəlom
tə bazlam neheye ka sər bay aye tuk
na, adandoneheye tə sərwuniyehay
bay aye na, ta mbəɗiye faya «amen»
na, ma kəkay? Nəteye tə tsəne wu
nakə ka tsik aye bay. 17Məgay naha
sɨsœ yak niye ka gay naha a Mbəlom
aye na, lele, ane tuk na, ma giye
ŋgama a ndo neŋgeɗ bay.

18 Neŋ faya na gay naha sɨsœ a
Mbəlomhərwi na tsik bazlamneheye
na sər bay aye na, na ze kurom ha
tebiye. 19Ane tukna, ahəl nakəneŋ ta
ndoməpemədzal gər haykaYesuma-
haya gər eyena, ŋgamana tsikatay gər
i bazlam hay zlam neheye ta tsəniye
andza niye na, na tətikiye tay ha ndo
hay tə bəmalə nakə na tsikateye gər
i bazlam hay gwezem kuro vəɗvəɗ
haladzay tə bazlam neheye tə sər bay
aye.

20Malamar ga hay, ka dzalum gər
ka wu hay andza wawa ndəriz hay
bay. Ɗuh dzalum gər na, andza
nəkurom bagwar eye hay. Ta təv
i mənese na, tərum andza wawa
ndəriz hay. Nəteye na, tə sər məge
mənese bay. 21 Tə watsa mə Ɗerewel
i Mbəlom na, BəyMaduweŋ a gwaɗ:
«Neŋ na sləriye naha ndo i gəma

neŋgeɗ hay ka təv i ndo ga hay.
Ta tsikateye bazlam ga tə bazlam i

gəmamekeleŋ eye.
Kwa na ge andza niye bəbay na,

ndo hay ta peŋeye faya zləm wal
bay.*»

22Hərwi niyemətsikeme tə bazlam
neheye tə sər bay aye na, faya ma
bəzatay ha wu a ndo neheye tə pa
mədzal gər ka Yesu Kəriste bay aye.
Ndo neheye faya ta ɗiye ha bazlam i
Mbəlom aye na, faya ma bəzatay ha
wu a ndo neheye ta dzala ha ka Yesu
aye na, Mbəlom andaya ta nəteye
bəna a ndo neheye ta pa mədzal gər
ka Mbəlom bay aye bay. 23 Andza
niye, ahəl nakə ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu tebiye mahaya gər eye,
taɗə nəkurom tebiye faya ka tsikum-
eye tə bazlam i gəma neheye ndo
hay tə sər bay aye, ndo məpe mədzal
gər ka Yesu neheye tə sər wuray bay
aye kəgəbay ndo neheye ta dzala ha
ka Yesu bay aye, ta ye naha na, ta
gwaɗiye gər a vuwakum. 24 Ane tuk
na, taɗə ɗuh nəkurom tebiye faya ka
ɗumeye ha bazlam i Mbəlom tə ba-
zlam i gəma nakə ndo hay tə sər aye
na, ndo neheye ta dzala ha ka Yesu
zuk bay aye ada ndo neheye ta dzala
ha ka Yesu tə sər wuray bay aye, ta ye
naha na, ta səriye ka mənese tay. Wu
nakə ta tsəniye tebiye aye na, ma gat-
eyehiyewmə ɗərev tay. 25Wuneheye
maŋgaha eye tə dzala mə gər tay aye
na, ma ndohwaweye parakka. Tsa
na, ta dəkweye gurmets aMbəlom, ta
ɗəslay ha gər ada ta tsikiye parakka
tə bazlam tay, ta gwaɗiye Mbəlom
andayaməwalaŋ kurom ta deɗek.

26 Malamar ga hay, ka gakweye
na, kəkay? Ka hayum gər na, ndow-
eye ma giye dəmes, ndo neŋgeɗ ma
tətikateye bazlam i Mbəlom a ndo
hay, ndo neŋgeɗ ma tsikiye wu nakə
maŋgaha eye Mbəlom a ɗay ha aye,
ndoneŋgeɗneŋgeyena,ma tsikiyeme
tə bazlam i gəma neheye ndo hay tə
sər bay aye, ada ndo neŋgeɗmamiye
ha parakkawunakə a tsik tə bazlam i
gəmanakəndohay tə sər bay aye. Wu
nakə faya ka gumeye tebiye na, gum
hərwi ada ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu tâ gəl.

27 Taɗə ndo hay andaya a satay
mətsike me tə bazlam i gəma neh-

* 14:21 Zəbama Ezay 28.11-12.
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eye ndo a sər bay aye na, ndo sulo
kəgəbay mahkar ta tsik tsa, mâ ze
ndo hay mahkar bay, ada tâ tsik na,
nəte ta nəte. Ada ndoweye mâma ha
wu nakə tə tsik aye. 28 Taɗə ndəray
andayaməmaha bay na, tâ ndza təte.
Tâ dzala mə gər tay ada tâ tsikay a
Mbəlom.

29 Ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hayna, ndohay sulo kəgəbaymahkar
tâ tsik me tsa. Ndo siye hay tâ pay
zləm a wu nakə ta tsikiye aye, a yaw
abəra ka təv i Mbəlom deɗek tsukuɗu
deɗek bəɗaw? 30 Taɗə ndoweye faya
ma ɗiye ha bazlam i Mbəlom, tsa na,
Mbəlom a ɗa ha wu weɗeye a ndo
neŋgeɗməwalaŋkuromna, ndonakə
kurre faya ma tsikiye me aye mâ gər
ha mətsike hərwi ada ndo neŋgeɗmâ
tsik me. 31Nəkurom tebiye ka slum-
eye məɗe ha bazlam i Mbəlom, ane
tuk na, tsikum me nəte ta nəte hərwi
ada nəkurom tebiye kâ tətikum wu
ada kâ vəlumatay gədaŋ a ndo siye
hay. 32Ndo nakə gədaŋ i Məsəfəre an-
daya faya məɗe ha bazlam i Mbəlom
aye na, a sər məgay metsehe a gədaŋ
eyeniyedərmak. 33Andzaniyehərwi
wunakəmadiye ta tsəveɗ eye bayna,
a yay a gər a Mbəlom bay. Neŋgeye a
sayɗuhna, ndzakwata tsəveɗeye lele
tə zay.
Ŋgwas hay tâ ge na, andza ŋgwas

neheye ma məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu aye tebiye.
34Kahayumgər ka təvmanəte eyena,
tâ ndza təte, tâ tsik me bay. Nəteye
na, tsəveɗ tay andaya mətsike me
bay. Ŋgwas hay na, tâ rəhay gər a
hasləka hay andza nakəmawatsa eye
mə Ɗerewel i Mbəlom aye. 35 Taɗəwu
andaya nakə ta tsəne bay aye ada a
satay matsətsehe aye na, tâ tsətsah
ma məhay gər bay, tâ tsətsah ka zal
tayhaymətagay. Ŋgwasmatsikiyeme
maməhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu na, lele bay.†

36 Ah! Ka dzalum na, bazlam i
Mbəlom a yaw abəra mə gay kurom
ba! Kəgəbay ka dzalumna,maa tsəne
bazlam nakay na, nəkurom ɗekɗek

ba! 37 Taɗə ndoweye kə dzala mə gər
ŋgay kə huta gədaŋ i məɗe ha bazlam
i Mbəlom kəgəbay gədaŋ mekeleŋ i
Məsəfəre,mâsərhawunakənawatsa
kanaŋ aye na, maa tsik gum andza
niye na, Bəy Maduweŋ kway. 38 Taɗə
ndoweye kə sər wu nakə na watsa
aye, bazlam i Bəy Maduweŋ bay na,
nəmay dərmak nəmaa təma na bay.

39 Malamar ga hay vəlumay ha
ɗərev kurom ka mapəle məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom ada kâ gumatay me a
ndo haymətsikeme tə bazlam i gəma
hay bay. 40 Ane tuk na, gum wu hay
tebiye ta lele eye. Gum ta tsəveɗ eye
dərmak.

15
Yesu Kəriste kə lətsew abəra ma

mədahaŋ
1 Malamar ga hay, anəke a seŋ

na, məmakum ahaya a gər Labara
Ŋgwalak eye nakə na ɗakum ha ahəl
niye aye. Ka təmum a ɗərev kurom,
ka dzalum ha faya lele. 2 Labara
niye ŋgwalak eye na, nakə Mbəlom
ma təmiye kurom ha aye taɗə faya
ka dzalumeye huya andza nakə na
tsikakum aye. Taɗə faya ka gumeye
andzaniye bayna, ka dzalumha faya
ta deɗek bay.

3 Na tətikakum na, wu nakə Yesu
Kəriste a tətikeŋ aye. Wu nakə a ze
kwa me tebiye na lah matətikakum
aye na, Yesu Kəriste kə mət hərwi
mezeleme kway andza nakə təwatsa
mə Ɗerewel i Mbəlom aye. 4 A mət
na, tə pa na a tsəvay. Məhəne sulo
mamahkar eye na, kə lətsew abəra
mamədahaŋ andza nakə təwatsamə
Ɗerewel i Mbəlom aye. 5 Ahəl nakə a
lətsew abəra ma mədahaŋ aye na, a
bəzay ha bo a Piyer ada a bəzatay ha
boa siye i gawlaŋgayneheyekurogər
eye sulo aye. 6 Ada ka bəzatay ha bo
a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
ta ziye temerre zləm, nəteye tebiye tə
ŋgatay a həlaymanəte eye. Siye hay ta
mət tsɨy, ane tukna, siyehayhaladzay
nəteye andaya tə ɗəre. 7Ma dəba eye
a bəzay ha bo a Yakuba ada a bəzay

† 14:35 1 Koriŋte hay 11.5.
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ha bo a ndo i maslaŋ siye hay tebiye
dərmak.

8 Tsa na, maduk i duk eye a bəzeŋ
ha bo a neŋ dərmak. Pat eye niye neŋ
na təra na, andza wawa nakə tə wa
na kə ndisl a kiye i məwe ŋgay bay
aye. 9Neŋna,wawaeye tsekweɗeɗeŋ
mə walaŋ i ndo i maslaŋ i Yesu hay.
Neŋ na sla ɗa tâ zeleŋ ndo i maslaŋ i
Yesu bay hərwi na gatay ɗəretsətseh
a məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. 10 Ane tuk na, Mbəlom
kə geŋ ŋgwalak ŋgay nakə na təra ndo
i maslaŋ ŋgay andza nakay anaŋ ka
ŋgatumeŋ anəke aye. Ŋgwalak i wu
nakə a geŋ aye na, ka təra kəriye bay.
Ɗuh na ge ha məsler haladzay a ze
siye i ndo i maslaŋ i Yesu hay. Ane
tuk na, gədaŋ nakə na ge ha məsler
aye na, i ga bay. Maa pa fagaya
ŋgamana,Mbəlom. Maa geməslermə
neŋ na, neŋgeye. 11 Andza niye, kwa
taɗə maa tsikakum Labara Ŋgwalak
eye niye na, neŋ, kwa maa tsik na,
siye i ndo i maslaŋ i Yesu hay, nəmay
tebiye nəmaa tsikiye labara Ŋgwalak
eye andza nakə na tsikakum aye ada
nakə ka dzalum ha aye.

Mbəlommata lətsiye tayahayando
hay abəramamədahaŋ

12 Labara Ŋgwalak eye nakə nəmaa
a tsik aye na, Yesu Kəriste kə lətsew
abəra ma mədahaŋ. Kə ge andza
niye tuk na, ada ndo siye hay mə
walaŋ kurom tə gwaɗ, ndo hay ta
lətseweye abəramamədahaŋ bay na,
makəkay? 13Taɗə ta deɗekndohay ta
lətseweye abəramamədahaŋ bay na,
andzaməgweɗeYesuKəristebəbaykə
lətsew abəra ma mədahaŋ bay bəna
mey? 14Taɗə neŋgeye kə lətsew abəra
mamədahaŋ bay na, andzaməgweɗe
bazlam i Mbəlom nakə nəmaa ɗa ha
ayena, ka tərawukəriye. Adamədzal
gər kurom nakə ka dzalum ha Yesu
aye na, ma giye ŋgama bay. 15 Taɗə
kə ge andza niye na, andza məgweɗe
nəmay faya nəmaa rawiye me ka
Mbəlom hərwi nəmay faya nəmaa
tsikateye a ndo hay na, Mbəlom kə
lətse ahaya Yesu Kəriste abəra ma
mədahaŋ. Ane tuk na, taɗə ndo hay

ta lətseweye abəra ma mədahaŋ bay
na, Mbəlom neŋgeye kə lətse ahaya
Yesu Kəriste abəra ma mədahaŋ bay.
16 Taɗə Mbəlom ma lətsa tay ahaya
ndo hay abəra ma mədahaŋ bay
na, Yesu Kəriste dərmak, Mbəlom
kə lətse ahaya abəra ma mədahaŋ
bay. 17 Taɗə Yesu Kəriste kə lətsew
abəra ma mədahaŋ bay na, mədzal
gər kurom nakə ka dzalum ha aye,
ma giye ŋgama bay ada nəkurom
na, huya mə mezeleme. 18 Andza
məgweɗe ndoneheye ahəl niye təmət
ta dzala ha ka Kəriste aye na, ta dze
hele hele. 19 Taɗə ka pakwa mədzal
gər kway ka Yesu Kəriste hərwi
ada mâ dzəna kway ka məndzibəra
ɗekɗek tsa ada wuray andaya kame
bay na, ndo hay ta tuwiye fakwaya
haladzayma ziye ha i ndo siye hay.

20 Ane tuk na, ta deɗek Kəriste
kə lətsew abəra ma mədahaŋ. Maa
lah mələtsew abəra ma mədahaŋ na,
neŋgeye. A ɗa ha na, siye i ndo ne-
heye tə mət aye, ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ dərmak. 21 Maa zlaw
məməte ka məndzibəra na, ndo nəte.
Andza niye, maa həndəkatay tsəveɗ a
ndohaymələtsewabəramamədahaŋ
na, ndo nəte dərmak. 22 Ndo hay
tebiye ta mətiye hərwi nəteye gwala i
Adam hay. Andza niye, ndo neheye
nəteye madzapa eye tə Yesu Kəriste
aye na, ta ta hutiye sifa. 23 Ane tuk
na, ma giye bo na, ka membere ka
membere. Maa lah mələtsew kurre
na, YesuKəriste. Pat nakəkəmawaye
na, ndo ŋgay hay ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ tuk. 24 Ma dəba eye
na, Yesu Kəriste ma bəbazliye tay ha
gədaŋ i məsəfəre neheye lele bay eye
tebiye ada ta bəy tay hay tebiye ada
ta gədaŋ i bəy i dala hay tebiye. Tsa
na,məndzibərama ndəviye. Ma dəba
eye ma vəlay ha bəy a həlay i Bəba
Mbəlom.

25 Andza məgweɗe na, Kəriste ma
ləviye təmaɗ hus a pat nakə Mbəlom
ma piye tay ha ndo məne ɗəre ŋgay
a həlay ŋgay aye. 26 Maduk i duk
i ndo məne ɗəre nakə Mbəlom ma
dziye ha aye na, məməte. 27 Ka sər
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kwa ha na, hərwi təwatsaməƊerewel
i Mbəlom na, tə gwaɗ: «Mbəlom kə pa
wu hay tebiye a həlay i Wawa ŋgay.*»
Mbəloma tsik bazlamniye hayna, bo
i Mbəlom eye neŋgeye ma ndziye mə
həlay i Wawa ŋgay bay hərwi maa pa
siye i wu hay a həlay i Wawa ŋgay na,
bo ŋgay eye. 28Mbəlom kə pa wu hay
tebiye a həlay i wawa ŋgay na, Wawa
ma rəhay ha gər a Mbəlom nakə a
pa wu hay a həlay ŋgay tebiye aye.
Andza niye Bəba Mbəlom ma ləviye
wu hay tebiye ada ndo zezeŋ tebiye.

29 Dzalum ka ndo neheye faya
ta dzəhuɓiye bo a yam hərwi ndo
neheye ta mət tsɨy aye. Maa gatay
ŋgama mə ɗəma na, wuye mey? Taɗə
ta deɗek ndo hay ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ bay na, ndo niye hay
ta dzəhuɓawa bo a yam a bəram tay
na, hərwi mey? 30 Taɗə ndo hay ta
lətseweye abəra ma mədahaŋ bay
na, nəmay nəmaa siye ɗəretsətseh
pat pat na, hərwi mey? 31 Malamar
ga hay, pat pat neŋ na, na mawa
veket veket abəra ma məməte. Wu
nakə faya na tsikakumeye deɗek. Na
tsikakum na, ta deɗek, neŋ faya na
ŋgwasiye hərwi kurom. Məŋgwese
ga na, hərwi nəkurom ta nəmay
tebiye, nəkway madzapa eye ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste. 32 Ma
gəma i Efez na, nəmaa ge magazləga
ta ndo hay haladzay andza ta wu i
pesl neheye seweɗ hay haladzay aye.
Taɗə na dzala ka wu i məndzibəra
na, ɗəretsətseh nakay ma giye ŋgama
ɗaw? Taɗə ndo hay ta lətseweye
abəramamədahaŋ bay na, na tsikiye
andza ndo wuray a gwaɗ: «Ndayakwa
wu mənday haladzay ada sakwa wu
məse haladzay hərwi mazlambar ka
mətakweye.†»

33 Kâ vumay gər a bo kurom bay.
Sərum ha, taɗə faya ka həhalumeye
ta ndo neheye faya ta giye mənese
aye na, nəkurom dərmak ka gum-
eye mənese. 34 Kâ tərum ndo i
matərakahaŋ hay bay. Kâ gum
mənese bay. Na zəba faya na, siye

i ndo hay mə walaŋ kurom tə sər
Mbəlom bay. Na tsik andza niye na,
hərwi ada horoymâ gakum.

Bo nakə ma lətseweye abəra ma
mədahaŋ aye

35 Agəla ndoweye ma tsətsahiye,
ma gwaɗiye: «Ndo hay ta lətseweye
abəra ma mədahaŋ na, ma kəkay?
Ndoweye kə lətsew na, bo ŋgay
ma təriye na, kəkay?» 36 Ndoweye
ka tsətsah andza niye na, neŋgeye
matərakahaŋ eye. Dzala təday! Ka
sləga hulfe a guvah ma mətiye ada
ma ndzohwiye. 37 Ada ka sləga na,
wuye mey? Ka pa a bəɗ na, wu
mandzohwa eye tsɨy ta slambah eye
bay. Ka sləga na, wur eye, agəna daw,
agəna hulfe i wu mekeleŋ. 38 Dərizl
i gərɗaf ma ndzohwiye andza nakə
a say a Mbəlom aye. Dərizl i gərɗaf i
hulfe kwawaray waray na, wal wal.

39 I wu neheye tə səfəra eye na,
andza niye dərmak. Mbəlom a ge
bo tay na, wal wal. Bo i ndo zezeŋ
na, wal, bo i wu i pesl hay wal, bo i
ɗiyeŋ hay wal, ada bo i kəlef hay wal
dərmak.

40Wuneheyekamagərmbəlomaye
ta wu neheye ka məndzibəra aye,
nəteye na, wal wal dərmak. Məle
tay nakə tə le aye na, wal wal, nəte
bay. 41Madəve i pat na, wal abəra ka
madəve i kiye dərmak. Ada madəve
i kiye wal abəra ka madəve i wurzla.
Kwaməwalaŋ iwurzla haybəbayna,
madəve tay na, wal wal.

42 Ahəl nakə Mbəlom mata lətse
ahayandoabəramamədahaŋayena,
ma giye na, andza niye dərmak. Bo
i ndo na, andza hulfe dərmak. Ta
pa mədahaŋ a tsəvay na, ma ziye.
Mbəlomkə lətse ahayandoniyeabəra
ma mədahaŋ na, bo ŋgay ma ndziye
ka tor eye. 43 Tə la na mədahaŋ
a bəɗ na, gədaŋ mə ɗəma bay, a le
bay. Ahəl nakə ma lətseweye na, ma
təriye gədaŋ eye, ma liye haladzay.
44Bo nakə tə pa na a bəɗ andza hulfe
aye na, wu i məndzibəra. Ane tuk
na, ahəl nakəma lətseweye abəra ma

* 15:27 Dəmes hay 110.1. † 15:32 Zəbama Ezay 22.13.
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mədahaŋ aye na, ma hutiye bo nakə
Məsəfəre mavəla eye.
Bo i məndzibəra andaya na gwaɗ

ba! Sərum ha na, ka ta hutakweye
bo nakə Məsəfəre ma vəliye dərmak.
45 Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
na, tə gwaɗ: «Adam na, ndo nakə
kurre Mbəlom a vəlay məsəfəre aye.»
Ndo nakə a yaw duk ma dəba aye
na, Kəriste. Neŋgeye na, ndo nakə
ma vəliye sifa a ndo hay tə həlay i
Məsəfəre.‡ 46Wu nakə Məsəfəre a vəl
aye na, makurre eye nakə ndo hay tə
ŋgatay aye bay. Tə ŋgatay təday na,
a bo i məndzibəra ada ma dəba eye
ta ŋgateye a bəmalə nakə Məsəfəre a
vəl aye. 47Makurre i ndo na, Adam,
neŋgeye i məndzibəra. Mbəlom a
ge neŋgeye na, ta bətekwew. Ndo
neŋgeɗ na, Məsəfəre. A yaw abəra mə
mbəlom. 48Ndo i məndzibəra hay bo
tay na, andza i Adam nakəMbəlom a
ge na ta bətekwew aye. Andza niye
dərmak, ndo neheye ta ndziye mə
mbəlomaye, ta təriye andzandonakə
a mbəzlaw məmbəlom aye. 49Anəke
na, ka ndzəkitakwa bo ta ndo nakə
Mbəlom a ge ta bətekwew aye. Kame
mba na, ka ndzəkitakweye bo ta
ndo nakə a mbəzlaw məmbəlom aye
dərmak.

50 Malamar ga hay, neŋ faya na
tsikakumeye, ndo zezeŋ ma sliye
faya mede a Bəy i Mbəlom tə slo i bo
ŋgay bay. Hərwi wu nakəma ziye na,
ma sliye faya məndze tə wu nakəma
ndziye ka tor eye bay.

51 Tsənum! Na tsikakumeye wu
nakə maŋgaha eye Mbəlom a ɗeŋ ha
aye. Ka mətakweye tebiye kway
eye bay. Ane tuk na, nəkway bo
kway ma mbəɗiye. 52 Ka mandəve
i məndzibəra na, ta fiye tolom. Ta
fa na, kwayaŋŋa ka mətsike me
niye na, bo kway ka mbaɗa. Ta
fa tolom na, ndo neheye ta mət
tsɨy aye ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ tə bo nakəma ziye bay aye.
Nəkway neheye tə ɗəre aye, Mbəlom
ma vəlakweye bo weɗeye dərmak.

53 Andza məgweɗe, bo kway nakə
mamətiye ada ma ziye na, kutoŋ ma
təriye bo nakəmamətiye bay adama
ziye bay aye. 54Ahəl nakə bo nakəma
mətiye ada ma ziye ka təra bo nakə
mamətiye sa bay ada ma ziye sa bay
aye na, wu nakə təwatsaməƊerewel i
Mbəlom aye ma bəziye tuk. Təwatsa
na: «Məməte andaya sa bay. Mbəlom
kə dze ha tebiye.»
55 «Nəkar məməte, ehey! Gədaŋ yak

eyeməŋgay tuk?
Səmber yak eye nakə ka mbal-
awa tay ha ndo hay aye na,
məŋgay tuk?§»

56 Məməte na, a huta gədaŋ məgay
wu nakə lele bay aye a ndo hay
hərwi mezeleme. Mezeleme a huta
gədaŋ na, hərwi bazlam i Mbəlom
mapala eye. 57 Ane tuk na, gakway
sɨsœ a Mbəlom hərwi kə vəlakway
gədaŋ məŋgwese ka mezeleme kwa
ka məməte ta gədaŋ i Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste.

58 Malamar ga hay neheye na
wuɗa kurom haladzay aye, hərwi
niye ndzum ɓəŋɓəŋ lele, kâ yum
gər bay. Rəzlumay a gər a məsler i
Bəy Maduweŋ Yesu pat pat tə ɗərev
kurom peteh. Ka sərum ha məsler
nakə ka gumeye ta gədaŋŋgay aye na,
ma təriye kəriye bay.

16
Ta tsakal suloy hərwi madzəne tay

ha ndoməpemədzal gər hay ka Yesu
1 Anəke na, na tsikakumeye naha

ka suloy nakə ka tsakalumeye hərwi
madzəne tay ha ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu neheye ma Zerozelem
aye. Gum andza nakə na tsikatay a
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ma Galat aye. 2 Pat i luma
i sidzew hay na, kwa way way
tsakalum dala andza nakə ka hutum,
Mbəlom a vəlakum aye. Pum na
hərwi ada pat nakə na ye naha aye
na, ka tsakalumeye sa bay. 3 Na ye
naha na, ka tsikumeŋeye ndo neheye
ka palum tay ha hərwi ada tâ ye ha

‡ 15:45 Madazlay i wu hay 2.7. § 15:55 Zəbama Ezay 25.8; Oze 13.14.
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suloy nakə ka tsakalum, ta diye ha
a Zerozelem aye na, na watsateye
ɗerewel a həlay. 4 Taɗə kə ge lele neŋ
nâ ye dərmak na, nəmaa diye dziye.

Polma diye a Koriŋte
5 Na diye naha ka təv kurom na,

na diye ta Masedowan. 6 Agəna na
ye naha na, na ndziye tsekweŋ ka
təv kurom, agəna a həlay i mətasl na,
na ndziye ka təv kurom. Ma dəba
eye na diye abəra ka təv kurom, na
diye kwakawaray na, ka dzənumeye
ga. 7 Na diye naha ka təv kurom
na ndziye tsekweŋ tsa, na diye gwa
na, a seŋ andza niye bay. Taɗə
kə yay a gər a Bəy Maduweŋ na,
a seŋ ka ndzakweye ka təv manəte
eye məndze haladzay. 8 Ane tuk
na, na ndziye kanaŋ ma Efez təmaɗ
hus a magurlom i Peŋtekot*, 9 hərwi
Mbəlom ka həndekeŋ na tsəveɗ lele
ka məge məsler bagwar eye kanaŋ.
Ada ndo məne ɗəre ga hay andaya
haladzay.

10 Timote ki ye naha ka təv kurom
na, təmumna təhəlay sulo sulo hərwi
adamâ ndza ta məŋgwese eye lele mə
walaŋ kurom. Hərwi neŋgeye ndo
məge məsler i Bəy Maduweŋ andza
neŋ nakə faya na giye. 11 Ndəray
mâ gay wuray bay. Dzənum na ɗuh
hərwi adamâgər kuromha tə zayada
mâ maw ka təv ga. Neŋ ta ndo siye
hay faya nəmaa həbiye na kanaŋ.

12 Malamar kway Apolos na, na
tsikay madzəga haladzay, na gwaɗay
na, neŋgeye tə siye i malamar hay tâ
ye naha ka təv kurom tey. Ane tukna,
a say mede naha anəke zuk bay. Aza
kə huta həlay eye kame mba na, ma
diye naha.

Mandəve i bazlam
13 Ndzum tsezlezleŋŋe tə metsehe

lele. Tərum ndo gədaŋ eye ka tsəveɗ
i Mbəlom ɓəŋɓəŋ lele. Kâ dzədzarum
bay. Ɗərev kurom mâ ndza ta gədaŋ

eye. 14 Wu nakə ka gumeye tebiye
aye na, gum tə mawuɗe bo nakə ka
wuɗumeye ha ndo hay aye.

15 Malamar ga hay, ka sərum Site-
fanas ta ndo i gay ŋgay hay tebiye.
Sərum ha, maa lah məpe mədzal gər
ka Yesu Kəriste ma gəma i Akay† na,
nəteye. Ta vəl ha gər tay ka məge
məsler i Mbəlom hərwi madzəne tay
ha ndoməpemədzal gər hay ka Yesu.
Neŋ faya na gakumeye naha amboh,
16 slala i ndo neheye faya ta giye
məsler i Mbəlom mə walaŋ kurom
ayena, rəhumatayhagər. Rəhumatay
ha gər a ndo neheye faya ta rəzleye a
gər məge məsler i Mbəlom dziye aye
dərmak.

17 Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay
hərwi nakə Sitefanas ta Fortunatus
ada ta Akayəkus ti yaw ka təv ga aye.
Na ŋgatatay na, andza na ŋgatakum
a nəkurom tebiye. 18 Ta meŋ naha
ɗərev andza tə makum naha ɗərev
a nəkurom aye dərmak. Slala i
ndo neheye andza nakay aye na,
rəhawumatay ha gər.

19 Ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye tə hayawa gər ka təv ga
kanaŋ ka dala i Azi‡ aye ta tsikakum
naha me. Akelas ta Pərisil tə siye i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye tə hayawa gər a gay tay aye,
ta tsikakum naha me lele ta məzele
i Yesu Kəriste. 20 Siye i ndo məpe
mədzal gərhaykaYesuneheyekanaŋ
aye tebiye ta tsikakum naha me
dərmak.
Tsikummeabonəte nəteməwalaŋ

kuromtaməgəsebokuropkurop lele.
21 Neŋ Pol na tsikakum naha me

dərmak. Nakayna, neŋnawatsakum
naha tə həlay gay eye.

22Ndo nakə a wuɗa Bəy Maduweŋ
kway Yesu bay aye na, Mbəlom mâ
vəlay mezeleme. Maranata§, andza
məgweɗe BəyMaduweŋmay, dara!

* 16:8 Peŋtekot na, tə bazlam i Gərek. Magurlom i gərndzahosl. Tə gawa magurlom eye na, məhəne
50 ma dəba i Pak. I ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, magurlom i məhute Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
† 16:15 Akayna,məzele guram i diye i Salawa i Gəres. ‡ 16:19 Dala i Azi anəke na, Turki. § 16:22
Maranata: Məzele i wu tə bazlam i Gərek. Yesu ta ndo neheye tə pamədzal gər kurre eye tə ndzawama
gəma i Yahuda hay tə tsikawa bazlam eye nakay.
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23 Bəy Maduweŋ kway Yesu mâ pa
fakuma ŋgama.

24Nəkurom tebiye na wuɗa kurom
huya hərwi nakə nəkway tebiye
madzapa eye tə Yesu Kəriste aye.
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Masulo i ɗerewel i Pol
nakə a watsatay naha a

Koriŋte hay
aye

Məfələkwe
A gəsaw abəra ka makurre i

ɗerewel i Pol nakə a watsatay naha a
Koriŋte hay aye na, labara hay ti yaw
abəra ma Koriŋte ada ta watsayaw
ɗerewel hay a Pol ada Pol dərmak kə
watsatay naha (2.3). Məndze i Pol
ta ndo i Koriŋte hay ŋgwalak eye sa
bay. Ma ta diye a ɗəmana, awatsatay
naha hərwimalembeɗe hawunakə a
ye bay aye.
Mə madədo 1 ka 7 na, Pol faya ma
tsikiye me abəra ka bo ŋgay,

Mə madədo 8 ka 9, Pol a tsətsah
wu hərwi ndo məpe mədzal gər
neheye mətawak eye hay ma Ze-
rozelem aye.

Məmadədo (10 ka 13) na, Pol a tsik
ka matəre ndo i maslaŋ i Yesu
Kəriste na, kəkay wal wal sulo.
Ndo hay andaya faya ta ɗiye ha
labaramekeleŋ eyewal abəra ka
bəmalə i Pol (11.3-4).

Pol a həna ha gər tsekweŋ hərwi
fayamahəbiye,mahutiye gədaŋŋgay
na, mə həlay i Mbəlom. Pol ka tsətsah
tâ ɗəslay gər bay, tâ vəlay wu na, ka
tsətsah bay. A ɗa ha Labara Ŋgwalak
eye i Yesu na, kəriye.

Pol a tsikatay nahame
1 Maa watsakum naha ɗerewel

nakay na, neŋ Pol. Neŋ ndo i maslaŋ
i Yesu Kəriste hərwi a say a Mbəlom.
Neŋ ta Timotemalamar kway nəmaa
tsikakum naha me a məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
magəma iKoriŋte aye adaa siye i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ka dala i Akay* aye. 2Mbəlom Bəba
kway ta Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada tâ
vəlakum zay.

Mbəlom ma matay naha ɗərev a
ndo neheye faya ta siye ɗəretsətseh aye

3 Zambaɗakway a Mbəlom Bəba
i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste.
Neŋgeye fayamagateyeŋgwalakando
hay huya, ma matay naha ɗərev pat
pat aye. 4Kwakəɗay ahəl nakənəmay
mə ɗəretsətseh aye na, a vəlawamay
gədaŋ hərwi ada nəmay nəmaa sliye
faya məmatay naha ɗərev a siye i
ndo neheye faya ta siye ɗəretsətseh
aye andza nakə Mbəlom a dzəna
may aye dərmak. 5 Andza niye,
Yesu Kəriste kə sa ɗəretsətseh hal-
adzay ada nəmay dərmak nəmaa siye
ɗəretsətseh haladzay. Mbəlom bəbay
mavəlameyegədaŋhaladzaydərmak
hərwi nəmay madzapa eye tə Yesu
Kəriste. 6 Taɗə nəmay faya nəmaa
siye ɗəretsətseh kəgəbay taɗəMbəlom
faya ma vəlameye gədaŋ na, hərwi
ada kâ tərum gədaŋ eye hay ada
Mbəlom mâ təma kurom ha. Andza
niye ka slumeye faya məsəmay naha
a ɗəretsətseh nakənəmay faya nəmaa
səmay naha aye dərmak. 7 Nəmaa
sər ha ta deɗek ka ndzumeye ɓəŋɓəŋ
ka tsəveɗ i Mbəlom. Nəmaa sər ha
Mbəlom ma makumeye naha ɗərev
andza nakə neŋgeye faya ma mam-
eye naha ɗərev aye, hərwi faya ka
sumeye ɗəretsətseh andza nəmay ne-
heye faya nəmaa siye ɗəretsətseh aye
dərmak.

8 Ayaw, malamar may hay, a
samay na, sərum ha ɗəretsətseh nakə
nəmaa sa ka dala i Azi aye. Nəmaa
sa ɗəretsətseh haladzay, a ze may
gədaŋ. Nəmaa dzala na, tsɨy nəmaa
mətiye. 9Ayaw, ta deɗek nəmaa dzala
mə ɗərev may na, nəmaa mətiye.
Azlakwa Mbəlom a ge andza niye
na, hərwi ada nəmaâ pa mədzal gər
may ka gədaŋ may bay, ɗuh nəmaâ
pa mədzal gər may na, ka Mbəlom
nəteŋgweŋ. Neŋgeyena,mambəla tay
ahaya ndo hay abəra ma mədahaŋ.
10 Ada ma buwa may ahaya abəra
mə ɗəretsətseh i mədahaŋ nakə
haladzay nəmaa mətiye ha haɓe aye,
ada ma buwa may ahaya abəra mə

* 1:1 Akay na, məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres.
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ɗəretsətseh siye hay dərmak. Nəmaa
piye mədzal gər may, nəmaa sər
ha ma buwa may ahaya abəra mə
ɗəretsətseh siye hay sa. 11 Nəkurom
dərmak ɗuwulumay me a Mbəlom.
Andza niye, taɗə ndo hay haladzay
faya ta ɗuwuliye me aMbəlom hərwi
may na, ndo hay haladzay ta gay
naha sɨsœdərmakhərwi ŋgwalakŋgay
nakəma ta gamay aye.

Pol kambəɗahawunakəhaɓea say
məge aye

12Wu nakə nəmaa ŋgalakiye ha aye
na, anaŋ: Nəmaa sər ha mə ɗərev
mede may kame i ndo hay tebiye na,
deɗek, nəmay ndo i deɗek hay andza
nakə a say a Mbəlom aye. Mede may
niye lele wene wene eye na, kame
kurom. Gədaŋmay nakə nəmaa ndza
ha andza niye aye na, a yaw abəra
mə metsehe i ndo i məndzibəra hay
bay. Ane tuk na, Mbəlom a dzəna
may ta ŋgwalak ŋgay. 13 Wu nakə
nəmaawatsakumnaha aye na, awur
bo bay, ka slumeye faya mətsəne.
14 Wu andaya nakə ka tsənum i ŋgal
aye. Ane tuk na, ka ta tsənumeye
tebiye. Wu eye na, anaŋ: Ka ta
ŋgalakumeye may ha andza nəmay
dərmak nəmaa ta ŋgalakiye kurom ha
pat i Bəy Maduweŋ Yesu nakə ma
maweye aye.

15 Na sər ha ta deɗek, hərwi niye
na gwaɗ haɓe a seŋ na diye naha a
gay kurom təday ada na həndzəɗiye
kame. Na maweye na, ta təv kurom
dərmak hərwi ada nâ dzəna kurom
masulo eye. 16 Andza məgweɗe, na
dzala na, na diye naha a gay kurom
təday ada na diye ka dala i Mase-
dowan ada namaweye ta təv kurom.
Ada aza na mbəɗiye gər, nakə na
diye ka dala i Yahuda aye na, haɓe
ka dzənumeye ga. 17 Ahəl nakə na
gwaɗakum na giye andza niye aye
na, na tsikakum ta ɗərneh sulo ɗaw?
Aʼay, taɗə na gwaɗ na giye wu nakə
na həl faya bo məge aye na, na giye
andza i ndo i məndzibəra hay ɗaw?
Na gwaɗiye ayaw ada aʼay sulo sulo
bay.

18 Mbəlom, neŋgeye ndo məhəle
mbal ga. Wu nakə nəmaa tsikakum
aye na, ayaw ada aʼay sulo sulo bay.
19 Hərwi neŋ, Silas ta Timote nəmay
nəmaa ɗa ha mə walaŋ kurom na,
Wawa i Mbəlom Yesu Kəriste. Ayaw
ta aʼay sulo sulo mə neŋgeye bay.
Mə neŋgeye na, ayaw ɗekɗek huya.
20 Ada wu nakə tebiye Mbəlom a
gwaɗ ma vəlakweye, maa tsikakway
ta deɗek na, neŋgeye. Hərwi niye
ka gwaɗakwa «amen» na, ta neŋgeye
hərwi ada ndo hay tâ ɗəslay ha gər a
Mbəlom. 21Sana,maavəlamaygədaŋ
na, Mbəlom eye tə gər ŋgay tə həlay
i Yesu Kəriste ada ma vəlakumeye
gədaŋ dərmak. Maa pala kway na,
neŋgeye. 22Kə pakway Məsəfəre ŋgay
a ɗərev kway hərwi məɗe ha na,
nəkway ndo ŋgay hay. Andza niye a
ɗa ha na, ma ta vəlakweye siye i wu
neheye a gwaɗma vəliye aye.

23Kə ge na rawme na, Mbəlommâ
kəɗ ga. Na ye naha a gay kurom a Ko-
riŋte sa bay na, hərwi a seŋ ɗərev mâ
wur fakumabay. 24Nəmayna, nəmaa
gakumeye kutoŋ kaməpemədzal gər
bay. Nəmaa sər ha ka pummədzal gər
ɓəŋɓəŋ ka Yesu Kəriste tsɨy. Ɗuh na,
nəmaa giye məsler ka təvmanəte eye
tə nəkurom hərwi ada ɗərev kurom
mâ ŋgwasa.

2
1 Andza niye, na diye naha ka təv

kurom zuk bay hərwi na dzala na,
na ta wurakumeye ha ɗərev sa tsa.
2 Taɗə na wurakum ha ɗərev na, neŋ
dərmak ɗərev ma wuriye fagaya.
Ndəray andaya ma ŋgweseŋeye ha
ɗərev bay, hərwi nəkurom tebiye
ɗərev ma wuriye fakuma. 3 Hərwi
niye nakə na watsakum naha
ɗerewel neŋgeɗ niye aye na, ada na
ye naha ka təv kurom sa bay aye.
Na watsakum naha na, hərwi ada
nâ ndisl naha na, ka wurumeŋeye
ha ɗərev bay. Hərwi mata ŋgweseŋ
ha ɗərev na, nəkurom. Azlakwa ɗuh
na sər kurom ha tebiye, na sər taɗə
ɗərev ga maŋgwasa eye na, nəkurom
dərmak ɗərev kurom maŋgwasa eye.
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4 Ahəl nakə neŋ na watsakum naha
ɗerewel niye na, ta mətuwe eye
haladzay. Na watsa ta mədzal gər
eye hərwi ɗərev a wur fagaya ɗokɗok
haladzay. Na watsakum naha na,
hərwiməwurakumha ɗərev bay. Ane
tuk na, na watsakum naha na, hərwi
ada kâ sərum ha, na wuɗa kurom
haladzay.

Pol a pəsay mənese a ndo nakə a
nasay aye

5 Ndoweye kə wurakum ha ɗərev
na, a wureŋ ha ɗərev a neŋ bay, a
nəkurom tebiye, siye hay kə ndalatay
haladzay, siye hay tsekweŋ. Ane
tuk na, a seŋ mətsike faya ka zal
bay. 6 Matsəla ndo hay haladzay ta
kəta na ndo niye, kə sla ɗa andza
niye. 7 Anəke ɗuh na, pəsumay ha
mənese ŋgay ada vəlumay gədaŋ
ta məmay naha ɗərev, bəna ma
ta mətiye ta mevel. 8 Hərwi niye
neŋ faya na gwaɗakumeye naha
amboh, pəsumay ha mənese ŋgay
hərwi ada mâ sər na, ka wuɗum na.
9Ɗerewelniye nawatsakumnaha aye
na, hərwi a seŋ məsəre ha faya ka
rəhumay ha gər a bazlam ga ŋgway
ɗaw? 10 Ka pəsumay ha mənese a
ndo niye na, neŋ dərmak na pəsay
ha. Neŋna, kə gewuandayaməpəsay
ha na, na pəsay ha. Na pəsay ha na,
hərwi kurom, kame i Kəriste. 11 Na
ge andza niye na, hərwi ada Fakalaw
mâ ŋgwasa fakwaya bay. Hərwi wu
nakə a say məge aye na, ka sərakwa
ha lele.

Polma gəma i Tərowas
12Nahəl bo, na ye a gəma i Tərowas

mata ɗa ha Labara Ŋgwalak eye nakə
a tsik ka Kəriste aye mə ɗəma. Na
ndisl naha a ɗəma, na zəba faya na,
Bəy Maduweŋ Yesu kə həndekeŋ na
tsəveɗ vototo lele. 13 Ane tuk na,
mədzal gər ga mandza eye wadəŋ
wadəŋ hərwi na huta na malamar
kway Titus mə ɗəma bay. Hərwi niye,
na gər tay ha ndo məpe mədzal gər
neheyema gəma i Tərowas aye, na ye
ka dala i Masedowan.

Yesu a vəlakway gədaŋ ada kâ
mbakwa kawu hay

14 Ane tuk na, zambaɗakway a
Mbəlom! Maa ye may ha kame kame
məsle ka wu hay huya na, neŋgeye,
hərwi nəmaymadzapa eye tə Kəriste.
Andza niye faya ma ɗiye ha Kəriste
a ndo hay kwa ka waray ka waray
tebiye tə nəmay, ma zatay a ndo
hay andza mal nakə a ze huŋŋa aye.
15 Nəmay na, andza mal nakə a ze
huŋŋa lele Kəriste ma vəlay naha a
Mbəlom aye. Mal eye niye a zatay a
ndo neheye Mbəlom ma təmiye tay
ha aye ada ndo neheye ta dziye aye.
16 Hərwi ndo neheye faya Mbəlom
ma təmiye tay ha na, a zatay lele
ada Mbəlom ma vəlateye sifa. Hərwi
ndo neheye faya ta dziye, mal niye
a zatay i tay na, məməte ada faya
ta mətiye hərwiye kame i Mbəlom.
Mata sle faya məge məsler nakay
na, way? 17 Nəmay na, ndo neheye
Mbəlom a slərmay hamata geməsler
aye. Nəmay na, andza ndo neheye ta
təra ha bazlam i Mbəlom andza wu
i tsakala aye bay. Maa slər may ha
na, Mbəlom. Nəmaa ɗa ha bazlam
ŋgay tadeɗekkameŋgayhərwinəmay
madzapa eye tə Yesu Kəriste.

3
Məsler i ndo i DzamWeɗeye hay

1 Nəmay faya nəmaa dazleye a
məɗəslay ha gər a bo may ɗaw?
Kəgəbay tâwatsamay ɗerewel ahəlay
hərwi mabəzakum ha na, nəmay
ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste hay
ɗaw? Kəgəbay nəmaa tsətsah fakuma
ɗerewel hərwi mabəzatay ha a ndo
mekeleŋ eye hay ɗaw? Ndo siye hay
na, tə gawa andza niye. Ane tuk na,
nəmay andza nəteye təbey. 2Ɗerewel
may na, nəkurom nakə Kəriste a
watsa a ɗərev kurom aye. Kwa way
ma sliye məsəre ada mədzeŋge. 3 Ta
deɗek nəkurom na, ɗerewel nakə
Kəriste awatsa adaa slər təhəlaymay
aye. A watsa na, ta yam i wu nakə tə
watsawa ha wu aye bay. A watsa na,
taMəsəfəre i Mbəlom neŋgeye nakə ta
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sifa aye. Awatsa na, ka beleler i kwar
bay, a watsa a ɗərev i ndo zezeŋ.*

4 Nəmaa gwaɗ nəkurom ɗerewel
i Kəriste na, hərwi Yesu Kəriste kə
ɗa may ha kame i Mbəlom maa ge
məsler tə həlay may na, neŋgeye.
5 Nəmaa sər ha, nəmay tə gər may
nəmaa sla məge məsler ta gədaŋ
may bay. Maa vəlamay gədaŋ ka
məge na, Mbəlom. 6 Maa vəlamay
gədaŋmatərendoməgeməsler, hərwi
məɗatay ha bazlam i Dzam Weɗeye
na, neŋgeye. Dzam nakay weɗeye
na, andza bazlam mapala eye nakə
tə watsa ahəl niye aye bay. Ane tuk
na, ka rəhakwayha gər na, aMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. Bazlam mapala eye
nakə tə watsa ahəl niye na, ma diye
tay ha ndo hay a mədahaŋ. Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye na,ma vəliye sifa ka tor
eye.

7 Ahəl niye Mbəlom a watsa ba-
zlam ŋgay mapala eye ka beleler i
kwar ada ahəl nakə a gawa aye wu
niye na, ndo hay ta ŋgatay a məzlaɓ
ŋgay.† Daʼar i Musa ka wuzl ɗəre
hərwi məzlaɓ ŋgay. Israyel hay ta
sla faya mazəbe ka daʼar ŋgay bay, a
dəv haladzay. Ada azlakwa dzaydzay
niye na, ma ndziye huya bay. Ada
taɗəbazlammapala eyenakəmadiye
tay ha ndo hay a mədahaŋ ka bəz ha
məzlaɓ i Mbəlom a ndo hay ahəl nakə
a yaw aye ɗuh tuk na, 8 ada məsler i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma bəziye ha
məzlaɓ i Mbəlom ma ziye ha tebiye
ɗuh! 9 Bazlam mapala eye kə gəs
tay ha ndo hay a sariya. Ada taɗə
bazlammapala eyema gəsiye kway a
sariya, faya ma bəzakway ha məzlaɓ
i Mbəlom tuk na, ada Dzam Weɗeye
nakə ma təriye kway ha ndo i deɗek
kame i Mbəlom aye, ma bəzakway
ha məzlaɓ, ma ziye ha ɗuh. 10 Ka
slakweye faya məgweɗe na, wu nakə
a bəzawa ha məzlaɓ i Mbəlom ahəl
niye faya ma mbatiye hərwi Dzam
Weɗeye a ze Dzam Guram eye hal-
adzay ta məzlaɓ. 11 Ta deɗek Dzam

Guram eye nakə Mbəlom a vəl hərwi
məndze tsekweŋ, ka bəzakway ha
məzlaɓ. Ada taɗə andza niye na,
Dzam Weɗeye nakə ma ndziye huya
aye a ze na ɗuh.

12 Nəmaa tsik parakka kame i
ndo hay tebiye na, hərwi nəmaa pa
mədzal gər ka wu neheye. 13 Musa
ahəl niye na, ka tək na ɗəre ŋgay
tə petekeɗ hərwi məzlaɓ i Mbəlom
nakə ka daʼar ŋgay aye ada a say
na, Israyel hay tâ ŋgatay a məzlaɓ
nakay ma ndziye bay, ma mbatiye
aye. Ane tuk na, nəmay nəmaa giye
andza neŋgeye təbey. 14 I Israyel hay
ahəl niye na, tə sla faya mətsəne wu
neheye a say məgweɗe mey na, tə
tsəne bay. Bəgom kwa gwala hay tay
bəbay andza niye dərmak. Faya ta
dzaŋgiye ɗerewel i Dzam Guram eye
na, tə tsəne bay andza ta mbuza na
metsehe tay tə petekeɗ nakə Musa a
mbuzawa ha ɗəre ŋgay aye. Petekeɗ
niye andaya ka ɗəre huya. Say ndo
nakə neŋgeye madzapa eye tə Yesu
Kəriste aye. 15 Ayaw, kwa bəgom, ta
dzaŋgiye ɗerewel iMusana, ta tsəniye
bay, andza petekeɗ kə mbuzatay
na mədzal gər. 16 Ane tuk na, kwa
kəɗay taɗə ndoweye ka mbəɗa bo
ka təv i Bəy Maduweŋ na, petekeɗ
niye ma dziye.‡ 17 Andza niye hərwi
Bəy Maduweŋ ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nəteye madzapa eye. Təv nakə
Məsəfəre iBəyMaduweŋmə ɗəmaaye
na, ndo hay ta təmaw abəra ma beke.
Nəteye beke i bazlam mapala eye sa
bay. 18Andza niye nəkway neheye ka
dzalakwa ka neŋgeye na, petekeɗ ka
mbuzakway na ɗəre sa bay, faya ka
ŋgatakweye a məzlaɓ i Bəy Maduweŋ
Yesu ada faya ka tərakweye andza
neŋgeye kame kame. Andza niye
məzlaɓ ŋgay faya ma səkahiye mə
nəkway kame kame. Anaŋ məsler
nakə Məsəfəre i Bəy Maduweŋ faya
ma giye aye.

4
* 3:3 ZəbaməMadayawabəramaEzipt 24.12; Zeremi 31.29-35; Ezekiyel 11.19; 36.26-27. † 3:7 Zəba
məMadayaw abərama Ezipt 34.29-35. ‡ 3:16 ZəbaməMadayaw abəra ma Ezipt 34.34.
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Nəkway bəle eye hay, Mbəlom
neŋgeye gədaŋ eye

1 Mbəlom kə gamay ŋgwalak hal-
adzay. A vəlamay məsler nakay a
həlay. Hərwi niye nəmaa zliye faya
abəra mədzal gər may bay tebiye.
2 Nəmaa kərah məsler neheye ndo
hay tə ŋgahawa faya bo, a ge horoy
aye. Nəmaa səpatiye ndo hay bay,
nəmaa dzapiye ha bazlam i Mbəlom
tə maraw me bay. Ɗuh nəmay faya
nəmaa ɗiye ha deɗek parakka kame
i Mbəlom. A samay na, ndo hay
tebiye tâ sər ha, bazlam nakə faya
nəmaa tsikiye na, deɗek. 3 Siye hay
na, tə tsəne Labara Ŋgwalak eye nakə
faya nəmaa tsikateye a ndo hay aye
bay. A təra fataya na, andza ɗəre tay
mambuza eye tə petekeɗ. Kwa andza
niye bəbay, sərum na, hərwi ndo ne-
heye nəteye faya ta dziye ɗekɗek tsa.
4 Tə dzala ha bay na, hərwi Fakalaw
neŋgeye ndo mələve məndzibəra ka
guluf tay ha mədzal gər hərwi ada tâ
dzala ha ka Labara Ŋgwalak eye bay.
Hərwi a say tâ ŋgatay a dzaydzay niye
faya ma dəviye ka nəteye bay. Dzay-
dzay niye a yaw na, abərama Labara
Ŋgwalak eye ada Labara Ŋgwalak eye
fayama ɗakweye haməzlaɓ i Kəriste.
Neŋgeye, ka ŋgatay na, ka ŋgatay a
Mbəlom.

5Ahəl nakə nəmay faya nəmaa ɗiye
ha Labara Ŋgwalak eye na, nəmaa
tsik ka bo may eye bay, nəmaa ɗa ha
Yesu Kəriste neŋgeye Bəy Maduweŋ.
Nəmay na, nəmay ndo məgakum
məsler hərwi Yesu. 6 Ahəl niye
Mbəlom a ge məndzibəra na, a gwaɗ:
«Dzaydzaymâdəvma ləvoŋ.*» Maavəl
dzaydzay nakə ma dəviye mə ɗərev
may aye na, Mbəlom eye nəte. A
ge andza niye na, hərwi ada nəmaâ
ŋgatay a məzlaɓ ŋgay nakə a dəv
dzaydzay ka ɗəre Yesu Kəriste aye.

7 Nəmay bəle eye hay andza gah i
doɗo. Ane tuk na, Mbəlom a pa zlele
nakay ŋgwalak eye na, a ɗərev may.
Mbəlom a ge andza niye na, hərwi
ada ndo hay tâ ŋgatay a gədaŋ bag-

war eye i Labara Ŋgwalak eye a yaw
abəra ma neŋgeye bəna, ma nəmay
bay. 8 Nəmaa sa ɗəretsətseh hay wal
wal. Ane tuk na, ta ndəvamay ha
məsəfəre bay. Nəmaa dzala gər ka
bo, ane tuk na, həlay kə kəɗamay bay.
9 Ndo hay ta həhar may, ane tuk na,
Mbəlom kə gər may ha bay. Ta kal
may ha ka dala, ane tuk na, nəmaa
mət bay. 10Ta pəla tsəveɗməkəɗemay
mədahaŋ eye andza Yesu nakə tə kəɗ
na aye. Ane tuk na, nəmay andaya ta
sifa ada niye a ɗa ha na, Yesu neŋgeye
andaya ta sifa. 11 Pat pat ahəl nakə
nəkway ka məndzibəra mba aye, ta
pəliye tsəveɗməkəɗekwayhərwi faya
kapakweyebəzay aYesu. Andzaniye
ta sliye fayaməŋgatay a sifa i Yesumə
bo may. 12 Andza niye, nəmay na,
mə ɗəretsətseh i mədahaŋ huya. Ada
hərwi niye nakə ka hutum sifa nakə
ma ndəviye bay aye.

13 Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
na, tə gwaɗ: «Na dzala ha ka Mbəlom,
hərwi niye faya na tsikiye.†» Nəmay
dərmak nəmaa dzala ha ka Mbəlom,
hərwi niye nəmay dərmak nəmaa
tsikiye. 14Maa lətse ahaya Yesu abəra
ma tsəvay na, Mbəlom. Ka sərakwa
ha ma ta lətsakway ahaya abəra ma
tsəvay dərmak hərwi mata ndze tə
neŋgeye. 15Mbəlom a vəlamayməsler
nakay na, hərwi madzəne kurom
hərwi ada Mbəlom mâ təma tay ha
ndo hay haladzay ta ŋgwalak ŋgay
kame kame. Andza niye ndo hay ta
səkahiye haladzay hərwiməgaynaha
sɨsœ aMbəlom adamazambaɗay.

Həbakwawu nakə ndəray kwa nəte
kə ŋgatay ɗaɗa bay aye

16 Hərwi niye, mədzal gər na, faya
huya. Ka sərakwa bo kway faya ma
giye bəle tsekweŋ tsekweŋ. Ane tuk
na, gədaŋ andaya mə ɗərev kway.
Pat pat Mbəlom faya ma vəlakweye
gədaŋ weɗeye hərwi məpay bəzay
a tsəveɗ ŋgay. 17 A seŋ məgweɗe
ɗəretsətseh neheye faya ka sakweye
anəke aye na, ta ndəviye. Hərwi

* 4:6 Madazlay i wu hay 1.3. † 4:13 Dəmes hay 116.10.
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ɗəretsətseh neheye na, ka hutakw-
eye məzlaɓ bagwar eye. Məzlaɓ
niye na, a ze wu hay tebiye ada ma
ndziye ka tor eye. Ka sərakwa ha
ɗəretsətseh neheye na, tsekweŋ tsa.
18 Andza niye, ka pakwa mədzal gər
kway na, ka wu i Mbəlom bəna ka
wu i məndzibəra bay, hərwi wu i
məndzibəra hay na, ta ndziye huya
bay. Wu neheye ta ndziye huya
aye na, wu neheye mə mbəlom ka
ŋgatakway bay aye.

5
1 Ka sərakwa ha bo kway ma

ndziye huya bay. Bo kway na, andza
madzawadzawanakəmanasiye bəse
aye. Sa na, kwa taɗəmadzawadzawa
kway nakə kanaŋ aye kə nas bəbay
na, Mbəlom ma vəlakweye a ɗəma
mekeleŋ eye mə mbəlom. Na tsik
na, ka bo kway. Ka mətakwa na,
Mbəlom ma vəlakweye bo mekeleŋ
eye mə mbəlom, ma ndziye ka tor
eye. 2 Bo kway nakə weɗeye mə
mbəlomaye a yakway a gər haladzay,
ɗərev a ndalakway ɗokɗok, a sakway
Mbəlom mâ pakway ka bo neŋgeye
niye weɗeye. 3 Taɗə ka fələkwakwa
a ɗəma na, ka ndzakweye mə bo
niye weɗeye ka tor eye, məsəfəre ma
həhaliye kəriye ze bo bay. 4 Anəke
nəkwayhuyaməmadzawadzawana,
faya ka sakweye ɗəretsətseh ada faya
ka tuwakweye. Niye na, a sakway
Mbəlom mâ zla fakwaya abəra wal
bay. Ane tuk na, a sakway mâ
kalakway nakə boweɗeye ka gər aye.
Andza niye sifa weɗeye ma mbəɗiye
kway ha ka mətakweye sa bay. 5Maa
ge məsler mə nəkway hərwi ada kâ
hutakwa bo weɗeye na, Mbəlom. Kə
vəlakway Məsəfəre ŋgay. Andza niye
ka sərakwa ha ma giye wu mekeleŋ
eye hərwi kway dərmak.

6 Hərwi niye kwa kəɗay ka
gəsakweye ɗərev ɓəŋɓəŋ lele. Ane
tuk na, ka sərakwa ha, ahəl nakə
nəkway huya tə bo nakay aye na,
nəkway mandza eye dəreŋ tə Yesu
Bəy Maduweŋ. 7 Andza məgweɗe
ka ŋgatakway tə ɗəre kway zuk bay.

Ane tuk na, ka ndzakweye andza
niye na, hərwi ka dzalakwa ha ka
neŋgeye. 8 Ta deɗek, ka gəsakweye
ɗərev ɓəŋɓəŋ lele. A sakway na,
kâ gərakway ha bo nakay ada kâ
deyekweye ka təv i BəyMaduweŋ.

9 Ada kwa taɗə nəkway mandza
eye ka təv ŋgay zuk bay, kwa taɗə
ka deyekweye mata ndze ka təv ŋgay
bəbay, a sakway na, məge wu nakə a
yay a gər aye. 10Hərwi nəkway tebiye
ka deyekweye kame i Yesu Kəriste
hərwi ada mâ ŋgənakway ha sariya.
Ma vəlakweye magogoy a nəkway
tebiye, kwawayma hutiye kaməsler
ŋgay nakə a ge ka məndzibəra aye.
Taɗə ka gakwa wu ŋgwalak eye na,
ma vəlakweye magogoy kway. Taɗə
ka gakwa wu lele eye bay na, ma
vəlakweyemagogoy lele bay aye.

A say a Mbəlom məme kway ha ka
bo tə neŋgeye tə həlay i Yesu

11 Hərwi niye nəmaa rəhay ha gər
haladzay a Bəy Maduweŋ. Nəmay
faya nəmaa giye məsler hərwi ada
ndo hay tâ təma bazlam i Mbəlom.
Mbəlom na, a sər may ha lele ada
na dzala na, nəkurom ka sərum ga
ha mə ɗərev kurom. 12 A samay
məge zlapay kame kurom bay. Ɗuh
nəmay faya nəmaa ɗakumeye ha
tsəveɗ nakə ka ŋgalakumeye may ha
aye, hərwi ada taɗə ndo hay faya ta
mamay ha maŋgok na, ka sərumeye
mambəɗatay faya. Nəteye ta ŋgalakiye
na, tə wu neheye ɗəre a ŋgatay aye.
Ta zəba ɗəre a ɗərev tay bay. 13 Ka
dzalum mə gər kurom na, gər a
vuwamay ɗaw? Kə ge ka ɗəre kurom
gər a vuwamay na, hərwi nəmaa
vəlay ha bo may a Mbəlom peteh.
Taɗə kə ge nəmay təmetsehe may na,
sərum ha niye na, hərwi madzəne
kurom.

14 Məsler neheye tebiye nəmaa ge
aye na, hərwi nəmaa sər ha Kəriste
a wuɗa may. Mawuɗe bo ŋgay nakə
a wuɗa may aye na, a gamay kutoŋ
mede kame. Nəmaa sər ha ta deɗek
neŋgeye kəmət hərwi ndo gədem. Ka
ɗəre i Mbəlom na, ndo hay gədem ta
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mət tə neŋgeye. 15 Kə mət hərwi ndo
hay gədem hərwi ada ndo neheye ta
sifa aye tâ gewunakə a satay anəteye
bay, ane tuk na, tâ ge wu nakə a say
aye. A mət na, hərwi tay ada Mbəlom
a lətse ahaya abəra ma tsəvay hərwi
tay.

16 Hərwi niye, anəke na, nəmay
nəmaa zəbiye ka ndo hay andza ndo
zezeŋ tsa bay. Ahəl niye kwa taɗə
nəmaa zəba ka Yesu Kəriste andza
niye bəbay na, anəke nəmaa giye
andza niye sa bay. 17 Kwa way kə
dzapa tə Yesu Kəriste na, ka təra bo
weɗeye. Ndo guram eye kə dze, an-
daya sa bay, ka təra ndo weɗeye.
18 Maa ge məsler niye tebiye na,
Mbəlom. A sləraw Yesu Kəriste na,
hərwi ada mâ makway ha ka bo tə
neŋgeye. Mbəlom a vəlamay məsler
mede məhəlatay ahaya ndo hay ada
tâ ma ka bo tage neŋgeye. 19 Andza
məgweɗeMbəlomageməsler təhəlay
i Yesu Kəriste hərwi a say ndo hay
gədem tâ ma ka bo tə neŋgeye. Ma
paslatay na mənese tay sa bay, ada
nəmay a slər may ha hərwi məhəlaw
ndo hay ada tâ ma ka bo tə neŋgeye.

20Maa slər may ha na, Yesu Kəriste
ka məɗe ha bazlam ŋgay. Maa za-
lakumtəbazlammayna,Mbəlomeye
tə gər ŋgay. Faya nəmaa gakumeye
amboh hərwi Yesu Kəriste, təmum
məmeka təv iMbəlom. 21YesuKəriste
kə gemezeleme ɗaɗa bay, ane tuk na,
Mbəlom a zla mezeleme kway a pa
faya. Mbəlom a ge andza niye na,
hərwi kway hərwi ada ka dzapakwa
tə Kəriste na, ma təriye kway ha ndo
ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay.

6
Pol a ɗa ha neŋgeye ndo i maslaŋ i

Mbəlom
1 Anəke nəmay faya nəmaa ge ka

bo məsler ta Mbəlom ka təv manəte
eye. Andza niye faya nəmaa gakum-
eye amboh na,Mbəlom kə pa fakuma
ŋgama haladzay, kâ nasum ha ŋgama
niye kəriye bay. 2Mbəlom a gwaɗ na:

«Ahəl nakə həlay i məge ŋgwalak ada
həlay i mətəme tay ha ndo hay
aye na,

na tsəne amboh yak ada na dzəna
kar.*»

Malamar gahay tsənum! Anəkena,
həlay nakə a say Mbəlom məgakway
ŋgwalak aye, ada a say mətəme tay ha
ndo hay anəke.

3 A samay məge wu kəriye nakə
ma dzəgəɗiye tay ha ndo hay abəra
ka tsəveɗ i Mbəlom aye bay, hərwi
a samay tâ tsaɗay a məsler may
bay. 4 Ɗuh mə wu neheye faya
nəmaa giye tebiye na, faya nəmaa
ɗiye ha nəmay ndo məge məsler i
Mbəlom hay. Kwa taɗə faya nəmaa
siye ɗəretsətseh waray waray, kwa
taɗə faya ta ŋgəɗətsiye may, nəmaa
ɗəma andza niye. 5 Tə ndaɓawa
may, tə gəsawa may a daŋgay, tə
sutawa famaya ndo hay, madagər a
gawamay haladzay, nəmaa hutawa
məndzehəre bay, marəzle a gawa-
may, nəmaa ndzawa hwapat ze wu
mənday dərmak. 6 Nəmaa ndzawa
maməndze may na, tsəɗaŋŋa, nəmaa
sər deɗek, nəmaa zlawa ŋgatay, ɗərev
may lele kame i ndo hay, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye mə ɗərev may, nəmaa
wuɗa tay ha ndo hay tə ɗərev may
peteh. 7 Nəmaa ɗawatay ha a ndo
hay na, bazlam deɗek eye, Mbəlom
a vəlamay gədaŋ. Andza niye nakə
nəmaa ɗa ha nəmay ndo i məsler i
Mbəlom aye. Nəmay ndo i deɗek
hay, ada niye andza wu həlay hərwi
məge vəram ta ndo məne ɗəre may
ada hərwi məge ka bo abəra dərmak.
8 Ndo siye hay faya ta rəhamay gər,
siye hay faya ta tsikiye famaya wu
nakə lele bay aye. Ndo mekeleŋ eye
faya ta zambaɗameye, siye faya ta
tsaɗameye. Ta zəba famaya andza
ndo i maraw me hay, nəmay ndo i
deɗek hay ɗuh. 9 Ta zəba famaya
andza ndəray a sər may ha bay,
azlakwandohay tebiye tə sərmayha.
Tə dzala mə gər tə gwaɗ faya nəmaa
ndziye huya bay, nəmaa mətiye. Ane
tuk na, zəba! Nəmay ta sifa may lele.

* 6:2 Ezay 49.8.
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Tə gawamay ɗəretsətseh, ane tuk na,
nəmaa mət bay. 10 Mə wu neheye
a ndalawamay aye bəbay na, ɗərev
may fayama ŋgwasiye huya. Ka ɗəre i
ndo hay na, nəmaymətawak eye hay,
ane tuk na, nəmay faya nəmaa təriye
tay ha ndohay zlele eye hay ka tsəveɗ
i Mbəlom. Andza nəmay na, wuray
andaya kwa tsekweŋ təbey, ɗuh ta
deɗek eye wu hay tebiye na, i may.

11 A nəkurom Koriŋte hay, nəmaa
tsikawakum wu na, parakka. Wu
nakə mə ɗərev may aye na, nəmaa
ŋgaha na bay. 12 Nəmay na, nəmaa
wuɗa kurom lele. Maawuɗamaybay
na, nəkurom. 13Fayana tsikakumeye
me na, andza na tsikatay me a wawa
ga hay. Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Tsikumamay wu nakə mə ɗərev
kurom aye. Wuɗummay andza nakə
nəmaawuɗa kurom aye.

Ndo məpe mədzal gər ka Yesu na,
mâ rəhay ha gər aMbəlom

14 Kâ dzapum ta ndo neheye ta
dzala ha ka Yesu bay aye bay. Wu
nakə tsəɗaŋŋa ta wu nakə tsəɗaŋŋa
bay aye ta dzapiye na, ma kəkay?
Dzaydzay ta ləvoŋ ta dzapiye na, ma
kəkay? 15 Yesu Kəriste ta Fakalaw ta
dzapiyena,makəkay? Ndoneheye ta
dzala ha ka Yesu aye ta ndo neheye ta
dzala ha ka Yesu bay aye, ta dzapiye
na, ma kəkay? 16Mata dzepe tay ha
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ta
kule na, wuye mey? Gay i məvəlay
wu a Mbəlom na, nəkway. Mbəlom
neŋgeyema ndziye ka tor eye. Andza
nakə a gwaɗ:
«Na ndziye məwalaŋ i ndo ga hay,

na həhaliye məwalaŋ tay,
ta ɗəsleŋeye ha gər a neŋ,
ta təriye ndo ga hay.†»

17 Hərwi niye Bəy Maduweŋ a
gwaɗatay a ndo ŋgay hay:
«Dumara abəraməwalaŋ tay,

kâ ndzum ka təvmanəte eye bay.
Wu nakə tsəɗaŋŋa bay aye na,

kâ tətalum faya bay.
Ka gum andza niye na,

neŋ na təmiye kurom.‡»
18 «Na təriye bəba kurom

ada nəkuromka tərumeyewawa
ga hasləka eye hay ada wawa
ga dem eye hay.

Maa tsik na, Bəy Maduweŋ Mbəlom
bagwar eye.§»

7
1Dzam ga neheye na wuɗa kurom

haladzay aye, wu neheye Mbəlom a
tsik ahəl niye a gwaɗ ma giye na,
i kway. Kə ge andza niye na, bo
kway mâ ndza tsəɗaŋŋa ka ɗəre i
Mbəlom. Gərakwa ha wu neheye mə
ɗərev kway lele bay aye. Mede kway
mâge lele, rəhakwayhagəraMbəlom
lele.

Məŋgwese i Pol
2 Kâ kərahum mawuɗe may sa

bay. Nəmaa gay mənese a ndəray
bay, ndəray kə dze abəra ka tsəveɗ i
Mbəlom hərwi may bay, nəmaa zla
wu i ndəray tə məvay gər bay. 3 Kâ
dzalum mə gər kurom na tsik niye
na, hərwi məpakum horoy a ɗəre
bay. Niye na, andza nakə na lah
mətsike aye, nəmaawuɗa kuromhal-
adzay. Wuray andaya nakə ma sliye
maŋgəne may ha abəra ta nəkurom
aye bay. Kwa taɗə mədahaŋ, nəkway
dziye, kwa taɗə sifa, nəkway dziye.
4 Na sər ha nəkurom ndo i deɗek
hay, ɗərev ga maŋgwasa eye haladzay
hərwi kurom. Na sa ɗəretsətseh hal-
adzay ane tuk na, ɗərev kə ye fagaya
abəra bay. Ɗərev ga a ŋgwasa ɗuh,
ɗərev gamaraha eye ta məŋgwese.

5 Ayaw nəmaa sa ɗəretsətseh na,
haladzay. Kwa ahəl nakə nəmaa
ndislew kanaŋ a Masedowan aye na,
nəmaa huta tsəveɗ ka mazəzukwe
bo kwa tsekweŋ bay tebiye. Wu
mawura bo eye a ndzawamay ka
tsəveɗ wal wal haladzay. Ndo hay
tə wiyawa famaya wu tə magazləga.
Mə ɗərev may bəbay nəmay mandza
eye təmədzal gər eye, nəmaadzədzar.
6Ane tuk na, ahəl nakə ndo hay ta ge
bəle aye na, maa matay naha ɗərev

† 6:16 Levitik 26.12; Ezekiyel 37.27. ‡ 6:17 Ezay 52.11. § 6:18 2 Samuyel 7.14; Ezay 43.6; Zeremi
31.9; Oze 2.1.
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na, Mbəlom. A mamay naha ɗərev
na, tə madayaw i Titus nakə a yaw
aye. 7 Maa mamay naha ɗərev na,
madayaw i Titus ɗekɗek tsa bay. A
mamay ha ɗərev na, təwu nakə Titus
a tsikamay aye. A gwaɗamay na, ka
mumay naha ɗərev. A gwaɗamay sa
na, a sakum məŋgeteŋ, mevel a wur
fakuma hərwi wu neheye lele bay ka
gum aye. Ada sa faya ka dzənumeye
ga haladzay taməge fagaya abərame
ka təv i ndo mane ɗəre ga hay. Na
tsəne andza niye na, ɗərev ga a səkah
ta məŋgwese.

8 Na sər ha ɗerewel nakə na
lah məwatsakum naha aye na, kə
vəlakum mədzal gər.* Ane tuk na,
na watsa andza niye kemey na, kə
ndeleŋ bay. Deɗek ŋgway, haɓe na,
ma ndeleŋeye hərwi na sər ha, na
vəlakum məge mevel tsakway tə
ɗerewel ga nakə na watsakum naha
aye. 9 Anəke ɗuh na, ɗərev ga kə
ŋgwasa hərwi ɗerewel nakay na wat-
sakum naha aye. Ɗərev ga a ŋgwas
na, hərwi nakə na vəlakum məge
mevel aye bay. Ɗərev ga a ŋgwasa na,
hərwi wu kurom neheye ka gawum
lele bay aye a ndalakum ada nakə
ka gərum ha mezeleme kurom aye.
Wu nakə a ndalakum aye, ka ɗəre i
Mbəlom na, lele hərwi ada kâ gərum
ha mezeleme kurom. Andza niye, tə
ɗerewel nakə nəmaawatsakumnaha
aye na, nəmaa gakum wuray kwa
tsekweŋ bay tebiye.

10Ndoweye kə gemevel hərwi nakə
a say a Mbəlom aye na, məge mevel
ŋgay niye ma mbəɗiye ha mədzal gər
ŋgay ka wu ŋgwalak eye ada andza
niye Mbəlom ma təmiye ha abəra
ma mənese. Slala i məge mevel
niye na, ma vəlakweye madzədzere
bay! Slala i məge mevel nakə ndo i
məndzibəra hay ta giye na,ma kəɗiye
ndo. 11Deɗek, mevel kurom nakə ka
gum aye na, a yay a gər a Mbəlom.
Anəke na, zəbum fayama kəkay nakə
a mbəɗa aye! Anəke na, ka vəlum ha
bo kurom ka mədzal ha andza nakə
a ye ka bo aye. Faya ka ɗumeye

ha na, ka wuɗum mənese bay, ka
gum mevel ka bo kurom eye hərwi
wu niye. Ka dzədzarum hərwi wu
nakə ma ta ndzakumeye a gər aye.
A sakum mə ɗərev kurom məŋgeteŋ
haladzay. A sakum məge wu nakə a
say a Mbəlom aye ada tə məpəray a
ndo nakə a gemənese aye. Ka ɗumha
ta tsəveɗwalwal parakka hərwi nakə
həlay kurom andaya mə wu niye sa
bay aye.

12 Andza niye, ɗerewel nakay na
watsa naha aye na, na watsa naha
hərwi ndo nakə a ge mənese aye
ɗekɗek tsa bay. Na watsa naha hərwi
ndo nakə tə gay mənese aye bay. Ane
tuk na, na watsakum naha na, hərwi
ada kâ sərum ha lele kame i Mbəlom
na, ka wuɗum may tə ɗərev kurom
peteh. 13Hərwi niye anəke na, ɗərev
kəmamay naha.
Ɗərev kə mamay naha deɗek. Wu

mekeleŋ eye ma ze nakay na, an-
daya sa. Ɗərev may a ŋgwasa hal-
adzayna, hərwi Titus nakə ɗərev ŋgay
maŋgwasa eye hərwi nəkurom tebiye
kurom eye ka mumay naha ɗərev
aye. 14 Ɗərev ga a ŋgwasa na, hərwi
na ŋgalak kurom ha kame ŋgay. Na
ŋgalak na, kəriye tsa bay. Wu nakə
nəmaa tsikawakum aye na, deɗek
huya. Andza niye maŋgeleke nakə
nəmaa ŋgalak kurom ha kame i Ti-
tus aye bəbay na, deɗek. A ge bo
a ɗəma andza nakə nəmaa tsikakum
aye. 15 Ahəl nakə a ye naha ka
təv kurom aye na, ka təmum na tə
marəhay ha gər tə madzədzaray hal-
adzay. Nəkurom tebiye ka rəhumay
hagər. A sərha faya, fayamasəkahiye
ha mawuɗe kurom. 16 Ɗərev ga
kə ŋgwasa haladzay hərwi na sər ha,
nəkurom ndo i deɗek hay.

8
Madzəne hərwi ndo neheye tə pa

mədzal gər ka Yesuma Zerozelem aye
1 Malamar ga hay, a samay na,

sərum ha wu nakə ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tə ge ka dala i Mase-
dowan aye. Tə ge wu niye hərwi

* 7:8 Zəbama 2 Koriŋte hay 2.3.
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nakə Mbəlom a ge məsler ma nəteye
aye. 2Ta sa ɗəretsətseh haladzay. Ane
tuk na, kwa nəteye mə ɗəretsətseh
ada kwa nəteye mətawak eye hay
bəbay na, ɗərev taymaŋgwasa eye ha-
ladzay. Ta vəl suloy haladzay hərwi
məsler i Mbəlom ɗuh. 3 Neŋ faya na
gwaɗakumeye, ta vəl haladzay andza
nakə tə sla faya məvəle aye. Tə vəl
na, haladzay a ze gədaŋ tay tebiye.
Ndəray ka tsətsah fataya bay, ane
tuk na, ti yaw 4 ta tsətsah ta amboh.
Tə gwaɗamay: «Vəlumamay tsəveɗ
hərwi ada nəmaâ dzəna ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma
Zerozelem aye.» 5Wu nakə tə ge aye
na, a ze wu nakə nəmaa dzala fataya
aye. Təday na, ta vəl ha bo tay a
Bəy Maduweŋ Yesu ada ta vəl ha bo
tay hərwi may andza nakə a say a
Mbəlom aye.

6 Hərwi niye nəmaa tsətsah ka Ti-
tus, nəmaa gwaɗay mâ mbəɗa naha
gər ka təv kurom hərwi ada məsler i
məvəle wu nakə a dazlay mə walaŋ
kurom aye na, mâ ye naha mâ ndəv
ha. 7 Nəkurom ka tsəveɗ i Mbəlom
na, zlele eye hay haladzay. Ka
pum mədzal gər kurom ka Kəriste
peteh, ka sərum deɗek i Mbəlom,
ka vəlumay ha bo a Mbəlom tebiye,
ka wuɗum may haladzay, faya ka
ɗumeye ha labara i Yesu lele. Hərwi
niye gumməsler niye lele eye tə ɗərev
kurom petehmâ ze i siye ndo hay.

8Wu nakə na tsikakum aye na, na
gakum kutoŋ ka məvəle suloy bay.
Andza niye bay, na gwaɗakum na,
ndo siyehaya satayhaladzayməvəle.
Na tsikakum andza niye na, hərwi a
seŋ məsəre ha nəkurom tə gər kurom
ka wuɗum siye i ndo hay ta deɗek
ŋgway ɗaw. 9 Nəkurom ka sərum ha
ŋgwalak i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste nakə a ge hərwi kurom aye.
Neŋgeye na, zlele eye, ane tuk na, kə
gər ha zlele, ka təra ndo i mətawak
hərwi kurom. Ka tərum zlele eye hay
mə ɗərev kuromna, hərwi nakə a təra
ha bo ndo i mətawak aye.

10 Na tsikakumeye wu nakə na
dzala hərwi suloy aye, niye lele hərwi
kurom. Dəz na, nəkurom ka lahum,
a sakum matsekele suloy niye ada
maa dazlay a məsler niye kurre na,
nəkurom. 11 Anəke hərwi kurom na,
lele nakə ka ndəvumeye ha məsler
niye aye. Gum tə gər kurom andza
nakə ka gum ahəl niye ka dazlumay
aye ada ndəvum ha məge. Vəlum
andza nakə ka slum faya məvəle
aye. 12Hərwi taɗə ka vəlumeye wu a
Mbəlom ta məŋgwese andza nakə ka
hutum aye na, Mbəlom ma təmiye.
Wu nakə andaya fakuma bay aye na,
ma tsətsahiye fakuma bay. 13 Kâ
dzalum mə gər kurom na, na zliye
ɗəretsətseh abəra ka ndo siye hay
ada na piye fakumaŋgiyatshərwi ada
nəteye zay zay ada nəkurom ka sum-
eye ɗəretsətseh na, andza niye bay.
A seŋ na, ləvum hərɗeɗe. 14 Anəke
na, wu kurom andaya haladzay. Lele
na, vəlumatay a ndo neheye i tay
andaya bay aye. Taɗə pat mekeleŋ
eye i kurom kə ge andaya bay na,
i tay kə ge andaya haladzay na,
nəteye ta vəlakumeye. Andza niye
ka ləvumeye hərɗeɗe. 15 Ma təriye
na, andza nakə tə watsa a Ɗerewel i
Mbəlom, tə gwaɗ:
«Ndo neheye tə həl ka zal aye na, an-

daya fataya ka zal bay.
Ndo neheye tə həl tsekweŋ aye na,

wuray a kətsay bay.*»

Titus tə siye i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu ti ye a Koriŋte

16 Titus na, kə vəl ha bo ŋgay hərwi
madzəne kurom andza nəmay neh-
eye a samay madzəne kurom aye.
Maa ge andza niye mə ɗərev ŋgay na,
Mbəlom. Hərwi niye nəmaa gay naha
sɨsœ haladzay a Mbəlom. 17 Titus
ka təmamatsətsehe may nakə nəmaa
gwaɗay mâ mbəɗa naha gər a təv
kurom aye. Ma mbəɗiye naha gər
na, hərwi nakə nəmaa gwaɗay mâ ye
naha aye ɗekɗek tsa bay. Bo ŋgay eye
tə gər ŋgay a dzala mede naha a təv

* 8:15 Madayaw abəra ma Ezipt 16.18.
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kurom hərwi a say madzəne kurom
haladzay.

18 Nəmaa sləriye tay naha nəteye
sulo tandoneŋgeɗ. Ndoweyeniyena,
ndo məpe mədzal gər ka Yesu Kəriste
ta zambaɗaway ha haladzay hərwi a
ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye i Yesu
a ndo hay lele. 19 Nəmaa slər naha
neŋgeye na, hərwi niye ɗekɗek tsa
bay. Məhay gər i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu Kəriste tə zla neŋgeye
hərwi ada nəmaâ həhal salamay. Ma
dzəniyemay kamatsekele suloy nakə
hərwimadzəne ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu aye. Ŋgwalak i məsler
nakay na, ma səkahiye məɗəslay ha
gər a Bəy Maduweŋ nakə ta ɗəslay ha
gər aye ada ma ɗiye ha na, a samay
madzəne ndo hay. 20 Madzəne niye
ka tsakalakweye na, haladzay ada
nəmaa giyemetsehe a gər bəna agəna
ndo hay ta ta mamay ha mənese, ta
gwaɗiye nəmaa gay gər lele bay. 21A
samay məge wu nakə lele ka ɗəre i
BəyMaduweŋ ɗekɗek tsa bay. Nəmaa
giye lele ka ɗəre i ndo hay dərmak.

22 Nəmaa sləriye naha malamar
mekeleŋ eye ta diye naha dziye sa.
Neŋgeye na, nəmaa zəba ka məndze
ŋgay madzəga haladzay. Kə vəl ha
bo ŋgay peteh ka məsler i Mbəlom.
Anəke na, kə vəl ha bo ŋgay sa tsa,
hərwi a sər hamede kurom ka tsəveɗ
i Mbəlom na, lele. 23 Titus na,
nəmaa həhalawa salamay, nəmaa
gawaməsler salamayhərwimadzəne
kurom. Malamar neheye siye sulo
aye na, məhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu Kəriste tə slər tay
naha ka təv kurom. Ndo hay ta ɗəslay
ha gər a Kəriste hərwi tay. 24Ɗumatay
ha a ndo neheye na, ka wuɗum tay
ha. Ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu Kəriste neheye tə slər tay naha
ta tsəniye. Ta tsəne andza niye na, ta
səriye ha bazlam neheye ŋgwalak eye
nəmaa tsik fakuma aye na, deɗek.

9
A say a Pol tâ hayay gər a madzəne

hərwimalamar hay
1 Hərwi madzəne nakə məsləratay

naha a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheye ma Zerozelem aye
na, ma giye ŋgama bay nakə na wat-
sakumeye naha ɗerewel aye. 2Hərwi
na sər ha, a sakum madzəne tay
ha. Na ŋgalak kurom ha ka təv i
Masedowan hay, na gwaɗatay: «Ndo
neheye ka dala i Akay* na, nəteye
maləva bo eye kaməvəle zla dəz dzəy.
A satay madzəne ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye ka dala i
Yahuda aye.» Ndo i Masedowan hay
tə tsəne na, ndo siye hay haladzay
mə walaŋ tay ta səkah ha tsuɓtsuɓ
a ɗərev tay madzəne tay ha dərmak.
3Na sləriyemalamar neheyemahkar
aye ka təv kuromhərwi ada kâ ləvum
ha bo tə madzəne andza nakə na
tsik, na gwaɗ ka gumeye. Ahəl nakə
nəmaa ndisl naha ka təv kurom aye
na, wu nakə na ŋgalak kurom hay
aye ma təriye deɗek, nəmaa ndzay
naha a gər nəkurom maləva bo eye
məvəle. 4 Bəna taɗə na ye naha ta
ndo neheye ka dala iMasedowan aye
nəmaa ndzay a gər a madzəne niye
ka ləvum ha bo bay na, horoy ma
geŋeye kame tay haladzay. Hərwi
na mbərəm maŋgeleke kurom ha, na
gwaɗatay na, na sər ha ta deɗek ta
hayay gər a madzəne niye, azlakwa
bay. Ane tuk na, horoy ma ta giye
wene wene kame tay na, a nəkurom.
5 Hərwi niye na dzala na, na gwaɗ
lele na tsətsahiye ka Titus tə siye i
malamar neheye sulo aye tâ leheŋ
kame mede naha ka təv kurom. A
seŋ na, tâ ye naha, tâ dzəna kurom
ka məge wu nakay ŋgwalak eye ka
gwaɗum ka vəlumeye. Andza niye,
ahəl nakə na ndisl naha aye na, ɓa
nəkurommaləva bo eye tsɨy. Niyema
ɗiye ha na, ndəray kə gakum kutoŋ
ka məvəle bay. Ka vəlum na, tə ɗərev
kurom peteh. 6 Sərum ha na, taɗə
ndoweye kə gay ɗəre a hulfe ŋgay, ka
sləga tsekweŋ na, ma ta dziye tsek-
weŋ dərmak. Taɗə ndoweye ka sləga

* 9:2 Zəbama 2 Koriŋte hay 1.1 ada ka bazlam nakə təwatsa faya aye.
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hulfe ŋgay haladzay na, ma ta dziye
haladzay dərmak.

7 Kwa way mâ vəl andza nakə a
dzala məvəle mə ɗərev ŋgay aye. Kâ
vəlum tə mədzal gər sulo sulo eye
bayadandəraymâgakumfayakutoŋ
ka məvəle bay. Ane tuk na, vəlum
tə məŋgwese, hərwi Mbəlom a wuɗa
na, ndo nakə ma vəliye ta məŋgwese
aye. 8 Hərwi Mbəlom neŋgeye na,
ma sliye faya məpe fakuma ŋgama
ta tsəveɗ mekeleŋ eye wal wal hal-
adzay hərwi adawuray kwa tsekweŋ
mâ kətsakum bay. Wu ma giye an-
daya fakuma haladzay hərwi məge
ha məsler ŋgwalak eye tebiye. 9 Ka
tərumeye na, andza nakə təwatsamə
Ɗerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Ndo nakə a vəl həlay lele a ndo i

mətawak hay aye na,
ŋgwalak ma ndziye faya ka tor
eye.†»

10 Maa vəl hulfe a ndo hay ada
maa vəlatay wu mənday hərwi ada
tâ nda na, Mbəlom. Ma vəlakumeye
hulfe dərmak, ma səkahakumeye ha
haladzay hərwi ada ndo siye hay
ta hutiye haladzay abəra mə həlay
kurom. Wu nakə ka vəlumeye na,
Mbəlom ma tələkiye a ɗəma həlay
ŋgay hərwi ada ŋgwalak i məsler
kurom mâ vəl hohway haladzay ka
tsəveɗ ŋgay. 11Ma piye fakuma ŋgama
haladzay hərwi ada kâ vəlum həlay
a ndo siye hay. Andza niye, ndo hay
haladzay ta gay naha sɨsœ a Mbəlom
haladzayhərwiwunakəkavəlumeye
na, nəmaa zla tay naha aye. 12 Sərum
ha suloy nakə ka tsakalumeye, ka
dzalum mə gər kurom ma dzəniye
na, ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ɗekɗek ɗaw? Aʼay! Ma vəlateye
gədaŋ a ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ka məgay naha sɨsœ a Mbəlom
haladzay hərwiye. 13 Məvəle wu
kurom nakə ka vəlumeye kəriye aye
ma ɗiye ha ta deɗek nəkurom na, ka
təmum Labara Ŋgwalak eye i Kəriste
ada ka rəhumay ha gər. Ndo hay ta
zambaɗeye a Mbəlom dərmak hərwi

nakəkavəlumataywukuromtə ɗərev
kurompeteh ada ka vəlumatay a ndo
siye hay dərmak. 14Madzəne kurom
nakə ka slərumatay naha aye na, ma
ɗiye ha Mbəlom kə gakum ŋgwalak
ŋgay haladzay. Ndo hay ta ŋgatay
andza niye na, ta wuɗiye kurom
haladzay, ta ɗuwulay me a Mbəlom
hərwi kurom. 15 Zambaɗakway a
Mbəlom hərwi wu nakə a vəlakway
aye na, andza niye andaya bay, a ze
wu hay tebiye.

10
Pol a tsik ka ndo neheye ta

ŋgəlaway bəzay aməsler ŋgay aye
1 Neŋ Pol, a seŋ mətsikakum naha

ka bo ga. Faya na gwaɗakumeye
naha amboh hərwi ndo siye hay mə
walaŋ kuromnəteye faya ta gwaɗiye:
«Ahəl nakə neŋgeye mandza eye mə
walaŋ kway aye na, a hənawa ha gər.
Ane tuk na, ahəl nakə ki ye abəra
ka təv kway aye na, ma ŋgərəzaweye
fakwaya tuk, andza a dzədzar tə
nəkway sa bay.» Neŋ na, a seŋ na
geye ŋgwalak a ndo ɗuh, na tsikiye
me ləfeɗeɗe andza Kəriste. 2 Na
gakumeye naha amboh, mbəɗum ha
mede kurom hərwi ada ahəl nakə
na ye naha ka təv kurom aye, kâ
gumeŋ kutoŋ ka matərakum bay.
Ndo hay andaya mə walaŋ kurom
ta gwaɗiye famaya na, nəmay faya
nəmaagiyeməsler andzandoneheye
tə sər Mbəlom bay aye. Slala i ndo
niye hay na, na sliye faya məɗatay
ha gədaŋ ga. 3 Deɗek, nəmay na,
ndo zezeŋ hay. Ane tuk na, vəram
nakə nəmaa giye na, andza i ndo i
məndzibəra hay bay. 4 Wu i həlay
neheye nəmaa giye ha vəram aye na,
wu ihəlay i ndo iməndzibərahaybay.
Ɗuhmaavəlamaywu i həlay niye hay
na, Mbəlom hərwi mambəzl ha lar i
ndo mane ɗəre i Mbəlom neheye tə
pawa bo a ɗəma aye. Wu i həlay niye
hay na, gədaŋ eye hay. Nəmaa nasiye
ha mədzal gər tay neheye tə dzalawa
lele bay aye. 5 Nəmaa mbatiye ha
bazlam i ndo neheye tə ɗəslaway ha

† 9:9 Dəmes hay 112.9.
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gər a bo tay aye, faya ta dərəzlatay
na tsəveɗ a ndo hay hərwi ada tâ
sər Mbəlom sa bay aye. A samay
mambəɗahawunakəndohay faya ta
dzaliyemə ɗərev tay aye hərwi ada tâ
rəhay ha gər a Kəriste. 6Ka ɗumamay
ha, nəkurom ka rəhumamay ha gər
na, nəmay maləva bo eye məpəratay
a siye i ndoneheye tebiye ta rəhamay
ha gər bay aye.

7 Zəbum na, ka wu nakə parakka
aye. Taɗə ndoweye kə dzala ta deɗek
neŋgeye ndo i Kəriste na, mâ sər ha
nəmay dərmak nəmay ndo i Kəriste
hay. 8 Gədaŋ nakə Bəy Maduweŋ a
vəleŋ aye, kwa faya na ŋgalakiyeha ka
zal na, horoy ma geŋeye bay, hərwi
Bəy Maduweŋ a vəleŋ hərwi ada nâ
dzəna kurom bəna, nâ nas kurom ha
bay. 9Ndəraymâdzalana, a seŋməpe
naha fakuma zluwer tə ɗerewel nakə
na watsakum naha aye. Aʼay, andza
niye bay. 10Hərwi ndo siye tə gwaɗ:
«Pol awatsakway ɗerewel hay na, wu
neheye a watsa a ɗəma aye a wur bo
haladzay ada a tsik ta gədaŋ. Ane tuk
na, ahəl nakəneŋgeyeməwalaŋ kway
aye na, neŋgeye bəle eye, bazlamŋgay
neheye ma tsikiye bəbay na, bazlam
kəriye.» 11Ndo neheye faya ta tsikiye
andza niye aye tâ sər na, wu nakə
nəmaawatsa a ɗerewelmayhay, ahəl
nakə aza nəmay mə walaŋ kurom
aye nəmaa tsikiye andza nakə nəmaa
watsakum naha aye.

12 Ndo neheye tə gwaɗay a gər tay
na, nəteye bagwar eye hay, nəmay
na, nəmaa sla məgweɗe nəmaa ləva
ta nəteye bay. Nəmaa ləviye ha bo
may ta nəteye bay. Ta zəba ka bo tay
na, andzandərayandayamadəba tay
sa bay. Tə ləva ha bo tay na, ka bo
tay eye wu tay. Nəteye matərakahaŋ
eye hay. 13 Gəma nakə Mbəlom kə
vəlamay bay aye na, nəmaa ŋgalakiye
ha bay. Nəmay na, nəmaa ŋgalakiye
ta gəma nakəMbəlom a vəlamay aye.
Ada nəkurom eye na, ma gəma eye
nakə Mbəlom a vəlamay aye. 14 Ahəl
nakə nəmaa ye naha ka təv kurom

aye na, nəmaa zay ha a təv i məsler
nakəMbəlomavəlamayayebay. Maa
lah mede naha hus a gay kurom
məɗakum ha Labara Ŋgwalak eye i
Kəriste na, nəmay. 15 Nəmay na,
nəmaa giye zlapay ta məsler nakə
ndo siye hay tə ge aye bay. Məsler
i ndo niye hay na, nəmay andaya
mə ɗəma bay. Ane tuk na, nəmaa
pa mədzal gər may na, ka nəkurom.
A samay na, mədzal gər kurom mâ
səkah kame kame hərwi ada nəmaâ
sla faya masəkah ha məsler may mə
walaŋ kurom. Ane tuk na, nəmaa zay
ha tə gər a təv i məsler nakə Mbəlom
a gwaɗamay gum aye bay.* 16 Ma
dəba eyena, nəmaa sliye fayaməhute
tsəveɗmedeməɗe ha Labara Ŋgwalak
eye a ndo neheye ta tsəne bay aye,
a gəma dəreŋ eye abəra ka gəma i
Koriŋte. Nəmay na, a samay məge
zlapay ta təv i məsler nakəMbəlom a
vəlatay a ndo siye hay ada nəteye ta
giye aye bay. 17 Ane tuk na, tə watsa
mə Ɗerewel i Mbəlom, tə gwaɗ: «Ndo
nakə a sayməge zlapay aye na, mâ ge
zlapay təwu nakə BəyMaduweŋ a ge
aye.†» 18Hərwi ndo neheye tə ɗəslay
ha gər a bo tay aye na, Mbəlom ma
təmiye tay bay. Mbəlom ma təmiye
na, ndo neheye bo ŋgay eye faya ma
ɗəslatay ha gər aye.

11
Pol ta ndo neheye tə ɗawa ha ba-

zlam iMbəlom təmarawme aye
1 Anəke na, zlum ŋgatay, na tsikiye

me andza gər mavuwe. Ta deɗek
zlumeŋ ŋgatay. 2 Neŋ faya na giye
sələk hərwi kurom andza nakə
Mbəlom a ge sələk hərwi kurom
neheye a wuɗa kurom aye. Nəkurom
ka tərum na, andza dem nakə a seŋ
na vəliye na, a ndo nəte aye. Andza
məgweɗe a Yesu Kəriste. A seŋ na,
mâ ndza tsəɗaŋŋa nakə na vəleye.
3 Neŋ faya na dzədzariye haladzay
hərwi agəna ndəray ma vakumeye
gər hərwi ada kâ pumay bəzay a
Yesu Kəriste tə ɗərev kurom peteh

* 10:15 Zəbama Roma hay 15.17-21. † 10:17 Zəbama 1 Koriŋte hay 1.31.
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sa bay. Hərwi nəkurom ka sərum
dədœ a yaw a səpat na Hawa ta
bəbərek ŋgay. 4 Na tsik andza niye
na, hərwi ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom təmaraw me eye ta ye naha
a gay kurom, ka vəlumateye tsəveɗ
tə tətikakum. Bazlam nakə ta tsikiye
ka Yesu aye na, wal wal abəra ka
bəmalə may. Məsəfəre nakə tə tsik
faya aye, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə
ka hutakwa ahəl niye aye bay, ada
faya ta ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye
nakə nəkurom ka dzalum ha aye bay.
Kwa andza niye bəbay na, faya ka
zlumeye ŋgatay.

5Ka dzalum na, ndo neheye nəteye
bagwar i ndo i maslaŋ hay ta deɗek.
Azlakwa ɗuh neŋ na ze tay ha.
6 Deɗek, neŋ na, na sər mətsike me
lele nakə ma deyeteye a gər a ndo
hay andza nəteye təbey. Ane tuk
na, məsəre wu i Mbəlom na, nəmaa
ɗakum ha parakka sik haladzay.

7 Ahəl niye na ɗakum ha Labara
Ŋgwalak eye i Mbəlom na, na tsətsah
fakuma suloy bay. Na həna ha gər ga
ka dala na, hərwi kurom hərwi ada
nâ dzəna kurom ka tsəveɗ i Mbəlom.
Ɗuh na ge andza niye na, mənese
ɗaw? 8 Ahəl nakə neŋ faya na giye
məsler mə gay kurom aye, na təma
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
Kəriste tə sləreŋew suloy. Na təra
tay ha nəteye ɗuh mətawak eye hay
hərwi ada nâ dzəna kurom. 9 Ahəl
nakə neŋ mə gay kurom aye na,
kwa hawa i wu hay a geŋ bəbay,
na tsətsah fakuma wuray bay. Kə
ge wu andaya fagaya bay na, ndo
məpe mədzal gər neheye ka dala i
Masedowan ti yaw tə vəleŋ. A həlay
nakə hawa i wu a geŋ aye na, na
gakum ɗəretsətseh bay tebiye ada
ɗaɗa ma seŋeye matsətsehe fakuma
wu bay. 10 Na giye zlapay hərwi na
təma fakuma abəra suloy ɗaɗa bay,
ndəray ma sliye faya madərəzleŋ ka
bazlam bay. Na giye ha zlapay kwa
kawaraykadala i Akay.* Wunakəna
tsik aye, na tsik na, deɗek ta məzele i
Yesu Kəriste nakə mə neŋ aye. 11 Na

geandzaniyena, hərwinakənawuɗa
kurom bay aye ɗaw? Aʼay, Mbəlom a
sər ha na wuɗa kurom.

12 Wu nakə faya na giye na, na
giye andza niye huya hərwi ada ndo
i maslaŋ i Mbəlom neheye tə ɗawa
ha bazlam i Mbəlom tə maraw me
aye tâ huta tsəveɗ ka məge zlapay ta
məsler tay nakə tə gwaɗ faya ta giye
andza nəmay aye bay. 13 Ndo niye
hay na, nəteye ndo i maslaŋ hay ta
deɗek eye bay. Nəteye faya ta vateye
gər a ndo hay ta məsler tay niye, ta
mbəɗa ha bo tay andza ndo i maslaŋ
i Kəriste. 14 Wu niye na, mâ gakum
wadəŋ wadəŋ bay. Kwa Fakalaw
bəbay ambəɗawa ha bo andza gawla
i Mbəlom nakə a dəv dzaydzay aye.
15 Taɗə Fakalaw faya ma giye andza
niye na, mâ gakum wadəŋ wadəŋ
bay. Ndo i məsler ŋgay hay ta mbəɗa
ha bo hərwi ada tâ ndzəkit bo ta
ndo neheye faya ta tətikateye tsəveɗ
nakə deɗek eye a ndo hay aye. Pat
nakəməndzibəra ma ndəviye aye na,
Mbəlom ma pərateye ka wu tay nakə
tə ge aye.

Pol a zlapa tə ɗəretsətseh ŋgay neh-
eye a sa aye

16 Na masiye ha, na tsikakumeye
sa, ndəray mâ dzala neŋ na, gər
mavuwe bay. Taɗə ka dzalum mə
gər kurom gər a vuweŋ na, təmum
andza niye hərwi ada neŋ nâ sla faya
məge zlapay dərmak andza nakə ka
vəlawumatay tsəveɗ a gər mavuwe
hay aye. 17 Wu nakə na tsikiye na,
na tsikiye andza nakə a say a Bəy
Maduweŋ aye bay. Ahəl nakə na giye
zlapay aye na, ta deɗek na tsikiye
me andza gər mavuwe. 18 Na zəba
faya na, ndo hay haladzay faya ta
giye zlapay andza ndo neheye tə sər
Mbəlom bay aye. Neŋ dərmak na
giye andza nəteye. 19 Ka gwaɗum
nəkurom na, ka tsahum ba? Ka za-
lumatay a gərmavuwe hay tamədzal
gər kurom. 20 Ka vəlumatay tsəveɗ
a ndo hay tâ təra kurom ha andza
beke hay, ta səpatiye fakuma abəra
wu kurom hay ta bəbərek, tâ vakum

* 11:10 Zəbama 2 Koriŋte hay 1.1.
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gər, tâ zəba fakuma andza wu kəriye
ada tâ fakum. Ka vəlumatay tsəveɗ
andza niye. 21 Ah! Neŋ na, horoy
a geŋ haladzay. Neŋ bəle eye, na
gakum andza niye təbey.
Anəke na tsikiye me andza gər

mavuwe. Na giye zlapay tə wu nakə
ndo siye hay faya ta giye ha zlapay
aye dərmak. 22 Tə gwaɗ nəteye na,
Hebrœ hay. Neŋ dərmak ndo i He-
brœ. Tə gwaɗ nəteye Israyel hay.
Neŋ dərmak ndo i Israyel. Nəteye
slala i Abraham. Neŋ dərmak slala
ŋgay. 23 Nəteye ndo məge məsler i
Yesu Kəriste. Neŋ na ze tay ha. Na
tsikiyeandzaneŋndo imatərakahaŋ.
Na ge məsler tə mawura bo eye a
ze i tay. Tə gəsawa ga a daŋgay
madzəga haladzay, a ze i tay, ta ndaɓa
ga madzəga haladzay, a ze i tay, na
sər məməte madzəga haladzay, a ze i
tay. 24 Madzəga zləm Yahuda hay ta
ndaɓa ga ta mandalaɓa, tə ndaɓawa
ga na, kuro kuro mahkar gər eye
tsɨɗ.† 25Madzəga mahkar, Roma hay
ta kəɗ ga, sik nəte ta kal ga tə kwar
hərwi məkəɗe gay. Madzəga mahkar
kwalalaŋ i yam ka bətuk may ha a
huɗ i yam. Sik nəte ta həpat kwa
ta həvaɗ, na həna mə huɗ i yam.
26 Sik haladzay ahəl nakə faya na
həhaliye na, na sa ɗəretsətseh hərwi
mazaw nakə ma zliye ga aye, na
sa ɗəretsətseh hərwi məkal hay ta
zleŋ zay haladzay, na sa ɗəretsətseh
hərwi ndoneheyenəteye Yahudahay
bay kwa tə həlay i Yahuda gwala
ga hay, ta pəreŋ haladzay. Na sa
ɗəretsətseh haladzay kwa ma wu-
zlahgəma, kwa mə kəsaf, kwa ka gər
i bəlay. Ndo neheye tə gwaɗay a gər
tay nəteye ndo məpay bəzay a Yesu
Kəriste ta geŋ ɗəretsətseh haladzay.
27Nageməsler haladzay ta gədaŋada
na sa ɗəretsətseh, madzəga haladzay
na hutawa tsəveɗ ka məndzehəre
bay,madzəga haladzay na ndzawa ze
mənde wumənday ada ze məse yam,
mətasl a gaweŋ ada na hutawa pe-
tekeɗ məpe ka bo bay. 28Ɗəretsətseh

siye hay andaya, ane tuk na, na
tsikiye sa bay. Na tsikiye ka wu
mekeleŋ eye ɗekɗek. Ma mədzal gər
na, na dzalawa ka ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu Kəriste huya. Na dza-
lawa fataya pat pat. 29Taɗə ndoweye
kə ge bəle ka tsəveɗ i Mbəlom na, a
wur fagaya haladzay andza maa ge
bəle na, neŋ. Taɗə ndoweye kə dəɗ a
mezeleme na, a wur fagaya haladzay
andza faya ta fəkiye ga ta ako.

30 Taɗə na giye zlapay na, na
giye zlapay tə bəle ga. 31 Mbəlom
Bəba i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste,
mazembeɗe nakə ndo hay ta
zambaɗeye, tâ zambaɗay. Neŋgeye
a sər ha na raw me bay. 32 Ahəl
niye ahəl nakə neŋ ma Damas aye
na, bəy bagwar eye i gəma niye tə
zalay Aretas. A pa bəy hərwi mələve
wuzlahgəma. Bəy a pay ndo hay ka
tsəveɗ hərwi məgəse ga. Gəma niye
na, malawara eye ta zleɗ. 33Ane tuk
na, ndoməpemədzal gər hay ka Yesu
tə pa ga a kəteh, tə ɓar faya ləɓer. Tə
zla ga ahaya abəra tə mavavar. Tə
mbəzla ga ahaya sərəhəhə abəra ma
wuzlahgəma niye. Na təmaw abəra
mə həlay i bəy niye.‡

12
Pol a sər ha gədaŋ i Yesu Kəriste

1Kutoŋ na giye zlapay huya. Na sər
ha ma giye ŋgama kwa tsekweŋ bay
tebiye. Ane tuk na, anəke na tsikiye
ka wu nakə Yesu Kəriste a bəzeŋ ha
ma məsine aye. 2 Na sər ndoweye
andaya madzapa eye tə Yesu Kəriste.
Kə ndza ma giye məve kuro gər eye
faɗ, Mbəlom a zla na ambəlom ka təv
ŋgay. Agəna Mbəlom a bəzay ha ma
məsine, agəna ki ye tə slo i bo ŋgay
ta deɗek, Mbəlom nəte ŋgweŋ a sər.
3 Ayaw! Mbəlom kə zla na ndo niye
a mbəlom ka təv ŋgay. Agəna məsine
a gay, agəna ki ye ta deɗek, maa sər
na, Mbəlom. 4 Ahəl nakə neŋgeye mə
ɗəma aye na, kə tsəne wu nakə ndo
zezeŋmasliyemətsikebayaye. Tavəl
faya tsəveɗ a ndo hay ka mətsike bay.

† 11:24 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 25.3. ‡ 11:33 ZəbaməMəsler hay 9.23-25.
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5Na giye zlapay na, ta ndo niye, ane
tuk na, ka wu neheye tebiye a zəbeŋ
ɗəre a neŋ aye na, na giye zlapay tə
bəle ga ɗekɗek tsa. 6 Taɗə a seŋ məge
zlapay na, na tsikiye me andza gər
mavuwe bay, wu nakə na tsikiye na,
ma təriye deɗek. Ane tuk na, na giye
zlapay bay hərwi a seŋ bay nakə ndo
ta rəheŋeye ha gər hərwi wu neheye
na giye ha zlapay aye. A seŋ tâ rəheŋ
ha gər ɗuh na, hərwi bazlam neheye
ŋgwalak eye hay tə tsəne abəra mə ba-
zlam ga aye ada tə ŋgatay amede ga.

7Haɓe na, na giye zlapay hərwi wu
nakəMbəlomabəzeŋ ha aye. Ane tuk
na, Mbəlom a vəleŋ nakə ma wuriye
fagayamə bo aye hərwi ada nâ ge zla-
pay sa bay. Mbəloma geŋwuniye na,
təhəlay i ndo imaslaŋ i Fakalawnakə
a sləraw hərwi məndeɓe ga hərwi
ada nâ ge zlapay bay. 8 Madzəga
mahkar na ɗuwulay naha me a Bəy
Maduweŋ hərwi ada mâ zla fagaya
abəra ɗəretsətsehnakay. 9Ane tukna,
Bəy Maduweŋ a gweɗeŋ: «Ŋgwalak ga
na, ɗa kar. Hərwi gədaŋ ga ma zəbiye
na, ahəl nakə nəkar bəle aye.» Kə
ge andza niye na, ɗərev ga maŋgwasa
eye haladzay. Neŋ faya na ŋgalakiye
hərwi gədaŋ i Kəriste mandza eyemə
neŋ. 10Hərwi niye ɗərev gamaŋgwasa
eye hərwi nakə neŋ bəle eye. Kwa
taɗə faya ta tseɗeŋeye, kwa taɗə faya
ta pəreŋeye, kwa taɗə ɗəretsətseh siye
hay faya ta ndzeŋeye a gər, kwa taɗə
wu hay ta zeŋ gədaŋ, na sər ha faya
na giye ɗəretsətseh hərwi Kəriste ada
ɗərev ga maŋgwasa eye hərwi ahəl
nakə neŋ bəle eye na, Kəriste ma
vəleŋeye gədaŋ ŋgay.

Pol a dzala ka ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu neheyemaKoriŋte aye

11 Na tsik me andza gər mavuwe,
ane tuk na, maa geŋ kutoŋ na,
nəkurom. Na zambaɗay a bo ga
na, hərwi nəkurom ka zambaɗum
ga ha bay. Haɓe mata zembeɗe ga
ha na, nəkurom na gwaɗ bəɗaw?
Neŋ wuray kəriye, ane tuk na, ndo
i maslaŋ kurom neheye ka gwaɗum

nəteye bagwar eye hay haladzay aye
na, ta ze ga ha bay. 12 Nəkurom ka
sərum ahəl nakə neŋ mə gay kurom
aye na, na ge məsler ta məzle ŋgatay
mə ɗəretsətseh ada Mbəlom kə ge
masuwayaŋ wal wal haladzay tə
həlay ga. Masuwayaŋ neheye a ɗa ha
na, neŋ ndo i maslaŋ ŋgay ta deɗek.
13 Na ge wu hay mə gay i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu Kəriste siye
hay ada na ge mə gay kurom bay na,
andaya ɗaw? Wu andaya nəte tsa
nakəna gemə gay kurombay aye. Na
tsətsah fakuma: «Ndayum ga ha wu
mənday» bay. Kə ge na gakum lele
bay na, pəsum ga ha!

14 Anəke na, mazlambar na diye
nahaagaykurommamahkareye. Na
ye naha na, na təmiye ka vəlumeŋ
wu wal bay. Wu nakə a seŋ aye
na, ɗərev kurom bəna wu kurom hay
bay. Andza i wawa hay ta bəba tay
hay. Maa vəlatay wu a bəba hay na,
wawa tay hay bay. Ɗuh maa vəlatay
wu a wawa hay na, bəba tay hay.
15Kwa taɗə na dziye ha wu ga tebiye,
kwa taɗə na vəliye haməsəfəre ga pe-
teh hərwi madzəne kurom na, a yeŋ
a gər haladzay. Ass! Ka wuɗum ga sa
bay na, hərwi nakə na wuɗa kurom
ka zal aye ɗaw?

16Na gwaɗ ka sərum ha na tsətsah
fakuma vəlumeŋ wu bay! Ane tuk
na, ndo siye hay mə walaŋ kurom tə
gwaɗ: «Pol neŋgeye bəbərek eye, faya
ma vakweye gər.» 17 Na vakum gər
na, ma kəkay? Na vakum gər na,
ta ndo nəte mə walaŋ i ndo neheye
na slər tay naha a gay kurom aye
tsukuɗu, ma kəkay? 18Na tsətsah ka
Titus mâ ye naha a gay kurom. Na
slər nahamalamarmekeleŋ eye nakə
ka sərumna aye tâ ye naha salamay.*
Ti ye naha na, Titus kə vakum gər
hərwi məzle suloy kurom ɗaw? Ti-
tus tə neŋ, nəmay salamay mədzal
gər may nəte bəɗaw ada faya nəmaa
zəŋgaliye tsəveɗ eye nəte bəɗaw?

19Wunakə nəmaawatsa a ɗerewel
nakay aye na, agəna ka dzalumeye

* 12:18 Pol kə tsik kamalamar niye tsɨy. Zəba 2 Koriŋte hay 8.22.
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na watsakum naha hərwi məge
me abəra ka bo may kame kurom.
Nəmaa tsik na, kame i Mbəlom
hərwi nəmay ndo i Kəriste hay.
Nəkurom malamar may neheye
nəmaa wuɗa kurom haladzay aye,
nəmaa tsikakum wu neheye tebiye
na, hərwi a samay madzəne kurom
hərwi ada kâ gəlum ka tsəveɗ i
Mbəlom. 20 Ɗərev faya ma diye
fagaya abəra hərwi na dzala agəna
ahəl nakə na ye naha a gay kurom
aye, na ndzakumeye a gər nəkurom
ka tsəveɗ nakə lele bay aye. Mede
kurom ma deyeŋeye a gər bay.
Taɗə kə ge andza niye na, mede ga
ma deyakumeye a gər bay. Agəla
na ndzakumeye a gər na, faya ka
tərumeye mə walaŋ kurom, faya ka
gumeye ka bo sələkməwalaŋ kurom,
faya ka gumeye ka bo mevel, faya ka
ŋgənumeyebo, fayaka tsikumeyewu
nakə lele bay aye ka ndo hay, faya ka
nasumeye ha məzele i ndo siye hay,
faya ka ɗəslumeye ha gər a bo kurom
ada faya ka gumeye wu neheye a
ye ta tsəveɗ nakə ŋgwalak eye bay
aye. 21 Agəna ahəl nakə na ye naha
a gay kurom sa aye na, ɗərev ga ma
ŋgwasiye kame i Mbəlom sa bay. Na
dzədzar hərwi na ye naha na, agəna
nandzeye a gər ando imezelemehay
haladzay mə walaŋ kurom ta gər ha
mezeleme bay. Agəla nəteye huya
ta giye wu nakə lele bay aye, nəteye
faya ta giye madama, faya ta giye
wu neheye lele bay aye tebiye. Kə ge
andzaniyena, na ta tuwiyehərwi tay.

13
Mandəve i bazlam

1 Aza na diye naha a gay kurom
na, mamahkar eye. Nəmaa giye
sariya ka ndo neheye faya ta giye
mənese aye ada nəmaa giye andza
nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom,
tə gwaɗ: «Ta ŋgəniye sariya i wu hay
tebiye na, ndo məhəle mbal hay sulo
kəgəbay mahkar tâ ge andaya bəna
sariya ma ŋgəniye bay.*» 2 Mede

nakə na ye naha masulo aye na, ɓa
na tsikatay a ndo neheye faya ta giye
mənese ada a ndo siye hay tebiye
dərmak. Anəke na, na ye naha zuk
bay. Na masakumeye naha mətsike
wu nakə na tsikakum aye. Aza na
ye naha na gəriye ndəray kwa nəte
bay tebiye. 3Maa tsik me tə bazlam
ga Kəriste ɗaw na, na gwaɗ a sakum
məsəre ha bəɗaw? Ka ta sərumeye
ha! Neŋgeye na bəle eye kame kurom
bay, ma giyeməslerməwalaŋ kurom
ta gədaŋ. 4 Ahəl nakə ta dar na ka
mayako mazləlmbaɗa eye na, deɗek
neŋgeye bəle eye. Ane tuk na, kə
lətsew abəra ma mədahaŋ, neŋgeye
andaya ta gədaŋ i Mbəlom. Nəmay
na, nəmay madzapa eye tə neŋgeye.
Nəmaa həniye ha gər hərwi matəre
bəle eye hay. Ane tuk na, aza nəmaa
ye naha a gay kurom na, nəmaa
bəziye ha nəmay ta məsəfəre ta sifa
ŋgay, nəmaa giye məsler ta gədaŋ i
Mbəlom.

5Tsətsahumay a gər kurom, zəbum
kaməndze kurom, nəkurommandza
eye andza ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ŋgway ɗaw? Yesu Kəriste
andaya mə nəkurom na, ka sərum
ha bəɗaw? Kə ge andza niye bay
na, ka dəɗumeye abəra ka tsəveɗ.
6Ane tuk na, kwa kəkay kəkay bəbay
na, ka sərumeye ha ta deɗek nəmay
na, nəmaa dəɗ abəra ka tsəveɗ bay.
Nəmay na, ndo i maslaŋ i Yesu hay
ta deɗek. 7A samay ndo hay tâ gwaɗ
famaya, nəmaa ge məsler lele mə gay
kurom bay. Wu nakə a samay aye na,
nəmaa ɗuwulay naha me a Mbəlom
hərwi ada kâ gum mənese sa bay.
Kwa taɗə ndo hay tə gwaɗ nəmaa ge
məsler lele mə gay kurom bay na, wu
nakə a samay aye na, kâ gumŋgwalak.
8 Nəmaa tsik andza niye na, hərwi
nəmaa sliye faya mənese ha bazlam
deɗek eye bay. Nəmaa sliye faya
məge na, wu nakə deɗek eye ɗekɗek.
9 Taɗə nəkurom gədaŋ eye ka tsəveɗ
i Mbəlom, kwa taɗə nəmay bəle eye
hay na, ɗərev may faya ma ŋgwasiye

* 13:1 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 19.15; Mata 18.16; 1 Timote 5.19; Hebrœ 10.28.
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huya. Nəmaa ɗuwulay naha me a
Mbəlom hərwi ada mâ dzəna kurom
kaməgəle ka tsəveɗ ŋgay.

10 Hərwi niye na watsakum naha
ɗerewel nakay ka bo abəra anəke na,
hərwiadanâyenaha ɓaka tsətsahum
məpəse me tsɨy na, na tərakumeye
sa bay. Ta deɗek Mbəlom kə vəleŋ
tsəveɗ ka matərakum hərwi ada nâ
nas kurom ha ɗuh bay, ane tuk na,
hərwi ada nâ dzəna kurom kaməgəle
kame kame.

11 Malamar ga hay, anəke na, na
ndəv ha bazlam ga kanaŋ! Pəlum
məgəle ka tsəveɗ i Mbəlom, vəlum
gədaŋ a bo mə walaŋ kurom nəte
nəte, ndzum ayaw ayaw mə walaŋ
kurom, ndzum ka təv manəte eye
tə zay. Ada Mbəlom, neŋgeye nakə
a wuɗa ndo hay aye ada faya ma
vəlateye zay a ndo hay aye, ma
gakumeye gər.

12 Tsikum me a bo lele mə walaŋ
kuromnəte nəte andzamalamar hay.
Ndo məpay bəzay a Mbəlom hay
tebiye kanaŋ ta tsikakum nahame.

13BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste
mâ pa fakuma ŋgama. Mbəlom mâ
rahakum ha ɗərev kurom təmawuɗe
bo ŋgay. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye mâ
dzapakum ha ɗərev kurom hay nəte
nəte.
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Ɗerewel nakə Pol a
watsatay naha a
Galat hay

aye
Məfələkwe

Ɗerewel i Pol nakə a watsatay naha
a Galat hay aye na, a tsikatay naha
a məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye ta diye i tsakay i
Turki nakə anəke aye. Pol a pa gay i
maɗuwuleme a həlaymahəhele ŋgay
masulo eye ta mahkar eye. Ma dəba
ŋgay na, ndo mekeleŋ eye hay ti yaw
tə labara wal abəra ka bəmalə i Pol.
Ma Galat na, slala i ndo hay wal

wal: Yahudaneheye ta təra ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu aye tə siye
i ndo neheye ti yaw abəra mə kule
mekeleŋ eye mə ɗəma andza ma təv
siye hay dərmak.
Pol faya ma gwaɗateye na, ka ta

ndziye taMbəlomna,məndzeyakmâ
ge lele adaŋgwalak eye. A tsik niyena,
tə gər i bazlam hay wal wal mahkar.
Ka madədo 1 ta 2 na, a təkər wu
nakə a ge bo ka gər ŋgay aye.

Ka madədo 3 ta 4, Pol a ge me
abəra ka labara ŋgay ta mətsike
wu nakə a tsik ma Dzam Guram
eye aye.

Ka madədo 5 ta 6. Pol a ɗa ha
ma kəkay nakə ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu Kəriste, nəteye ta
təmaw abəra ma beke i bazlam
mapala eye.

1 Maa watsakum naha ɗerewel
nakay na, neŋ Pol. Neŋ ndo i maslaŋ
i Yesu. Neŋ ndo i maslaŋ i ndo hay
bay, maa slər ga ha na, ndo hay bay.
Maa slər ga ha na, Yesu Kəriste eye tə
gər ŋgay taMbəlomBəba kway nakə a
lətse ahaya abəra ma mədahaŋ aye.
2 Malamar siye hay tə neŋ kanaŋ
tebiye nəmaa tsikakum naha me a
nəkurom ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu Kəriste neheye mahaya gər
eye ka dala i Galat aye. 3 Mbəlom
Bəba kway ta Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada

tâ vəlakum zay. 4 Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste kə vəl ha gər ŋgay, a mət
na, hərwi ada Mbəlom mâ pəsakway
ha mezeleme kway hərwi ada wu i
məndzibəra neheye lele bay aye tâ
ge bəy ka gər kway sa bay. A ge na,
andza nakə a say a Mbəlom Bəba
kway mâ ge aye. 5 Zambaɗakway a
Mbəlom ka tor eye. Mâ ge bo andza
niye!

Labara ŋgwalak eye na, nəte ŋgweŋ
6 Wu nakə nəkurom faya ka gum-

eye na, a geŋ hərɓaɓəkka! Mbəlom
kə zalakum hərwi kâ tərum ndo ŋgay
hay ada kə gakum ŋgwalak kəriye
tə həlay i Yesu Kəriste. Ane tuk
na, nəkurom faya ka mbəɗumeye
dəba ta bəse tsa, ka pumeye bəzay
a labara mekeleŋ eye nakə ka dza-
lum mə gər kurom ŋgwalak eye, ane
tuk na, ŋgwalak eye bay. 7 Labara
ŋgwalak eye na, nakə na tsikakum
aye bəna, mekeleŋ eye nakə a yaw
abəra ka təv i Mbəlom sa aye na, an-
daya bay. Na tsikakum andza niye
na, hərwi ndo hay andaya faya ta
kwasakumeye ha mədzal gər, a satay
mənese ha ada mambəɗa ha Labara
Ŋgwalak eye i Kəriste. 8 Taɗə ndow-
eye a tsikakum labara mekeleŋ eye
wal abəra ka bəmalə nakə nəmaa
tsikakum aye, kwa taɗə nəmay, kwa
taɗə gawla i Mbəlom na, Mbəlom
mâ vəlay mezeleme. 9 Ɓa nəmaa
tsikakum tsɨy, ada anəke na maseye
mətsikakum naha sa. Taɗə ndow-
eye kə tsikakum labara mekeleŋ eye
wal abəra ka bəmalə nakə ka tsənum
aye na, Mbəlom mâ vəlay mezeleme.
10 Ka dzalum mə gər kurom na tsik
andza niye na, hərwi ada ndo hay
tâ ɗəsleŋ ha gər ɗaw? Aʼay! Andza
niye bay. A seŋ na, Mbəlom neŋgeye
mâ ɗəsleŋ ha gər. Ka dzalum mə gər
kurom na, a seŋ neŋ nâ yatay a gər
a ndo hay ɗaw? Aʼay! Taɗə a seŋ nâ
yatay a gər a ndo hay sa na, na sliye
fayamatərendo iməsler i Kəriste bay.

Pol a ɗa ha ma kəkay nakə a təra
ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste aye
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11 Malamar ga hay, sərum ha na,
Labara Ŋgwalak eye nakə faya na ɗiye
ha aye, a yaw abəra mə bazlam i ndo
hay bay. 12 Na tsəne abəra ka ndo
hay bay, ada maa tətikeŋ na, ndo hay
wal bay sa tsa. Yesu Kəriste eye tə
gər ŋgay a ɗeŋ ha.* 13Mede ga nakə
ahəl niye aye na paway bəzay a kule
i Yahuda ma kəkay na, ka tsənum. A
həlay niye na, na gawatay ɗəretsətseh
a məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu ka zal naha haladzay. Na
pəlawa tsəveɗ ka mədze tay ha. 14Mə
walaŋ i ndo neheye məve may nəte
ayena, naze tayhasiye indomayhay
tə məpay bəzay a kule may Yahuda
hay. Navəlawayhabogapetehakule
i bəba təte may hay.

15Ane tuk na, Mbəlom kə zla ga. A
zla ga na, kwa ahəl nakə ta wa ga zuk
bay aye. Kə geŋ ŋgwalak ŋgay, a zeleŋ
hərwi ada nâ ge məsler ŋgay a həlay
nakə a yay a gər aye. 16 A bəzeŋ ha
wawa ŋgay mə neŋ hərwi ada nâ ɗa
ha Labara Ŋgwalak eye nakə a tsik ka
neŋgeye a ndo neheye nəteye Yahuda
hay bay aye. Ahəl nakə a bəzeŋ ha
aye na, nəmaa ge faya mahəmba ta
ndəray bay. 17 Na ye a Zerozelem
mata tsikeme tandoneheyenəteye tə
leheŋmatəre ndo i maslaŋ i Yesu hay
ayena, na ye ka təv taybay. Naye ɗuh
kwayaŋŋa, na ye ka dala i Arabi. Ma
dəba aye, namaw na ye a Damas.

18 Məve mahkar a ye abəra mə
ɗəma na, na ye a Zerozelem hərwi
ada nâ ŋgatay a Piyer. Nəmaa ndza
ta neŋgeye na, məhəne kuro gər eye
zlam tsa.† 19 Na ŋgatay na, a Yakuba
malamar i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste bəna, naŋgatay ando imaslaŋ
i Yesu mekeleŋ eye bay. 20 Mbəlom
a sər wu nakə na tsik aye na, deɗek,
na raw me bay. 21 Ma dəba eye na
ye ka dala i Siri ada a Silisi. 22 Ahəl
niyena,məhaygər indoməpemədzal
gər hay ka Yesu Kəriste neheye ka
dala i Yahuda aye na, tə sər ga ha
zuk bay. 23 Tə tsənawa wu neheye
siye i ndo hay tə tsikawa fagaya, tə

gwaɗawa: «Ndonakəahəl niyeagawa
kway ɗəretsətseh aye na, ka mbəɗa.
Ɗuh anəke faya ma ɗiye ha Labara
Ŋgwalak eye a ndo hay tuk. Ahəl niye
na, a pəlawa tsəveɗ ka mədze ha ndo
neheye tə dzala ha ka Yesu aye.» 24Ta
zambaɗay aMbəlom hərwi ga.

2
Ta təmaPolma Zerozelem

1Ma dəba i məve kuro gər eye faɗ
na, neŋ ta Barnabas, nəmaa ye a
Zerozelem sa. Na zla na Titus ka
həlay dərmak. 2Nambəɗa gər a ɗəma
na, hərwi Mbəlom ka bəzeŋ ha, a
gweɗeŋ «do». Na ndisl naha a ɗəma
na, nəmaa haya gər ta bagwar i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu əzaɗ
abəra ka ndo hay mahəmeye. Na
ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye nakə
faya na ɗatay ha a ndo neheye nəteye
Yahudahay bay aye. Agəna ta dzaliye
na,məsler ganakə ahəl niye taməsler
ga nakə faya na giye a təra kəriye.
3 Titus nakə nəmaa ye salamay aye
na, neŋgeyendo iGərek, ane tukna, ta
gay kutoŋ kaməɗəse bo hərwi məpay
bəzay a bazlam i Musa mapala eye
na, ta gay bay. 4 Ane tuk na, ndo i
maraw me hay tə yaw a walaŋ may
ta bəbərek tay, a satay mâ ɗəs bo.
Tə fələkwaw ta məkal hərwi mazəbe
ka tsəveɗ kway nakə ka ləvakwa gər
kway hərwi nəkway madzapa eye tə
Yesu Kəriste aye. A satay na, kâ
tərakwabeke i bazlam iMusamapala
eye sa. 5 Ane tuk na, nəmaa vəlatay
tsəveɗ kwa tsekweŋ bay tebiye. A
samay na, Labara Ŋgwalak eye mâ
ye kame huya ta deɗek nakə ada ka
tsənumeye dərmak aye.

6 Ndo neheye tə gwaɗ nəteye bag-
war eyehayaye, kwa taɗənəteyebag-
war eye hay, kwa taɗə nəteye bagwar
eye hay bay, məndəre ga mey tey. Ka
ɗəre i Mbəlom ndo hay na, tə ləva
nəte. Ahəl nakə faya na tsikiye wu
nakə na ɗawa ha a ndo hay aye na,
ndo neheye bagwar eye ta səkeheŋ
ha faya wuray ka bazlam ga nakə na

* 1:12 ZəbaməMəsler hay 9.3-6. † 1:18 Sefas na, məzele i Piyer ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste.
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ɗawa ha aye bay. 7Azlakwa bay tə sər
ha ɗuh na, Mbəlom kə vəleŋ Labara
Ŋgwalak eye, a gweɗeŋ do ta ɗatay
ha a ndo neheye nəteye Yahuda hay
bay aye andza nakə a tsikay ahəl niye
a Piyer, a gwaɗay do ta ɗatay ha a
Yahuda hay aye. 8 Tə sər ha Mbəlom
nakə a vəlay gədaŋ a Piyer ada a təra
ha ndo i maslaŋ i Yahuda hay aye na,
neŋgeye Mbəlom nakə a vəleŋ gədaŋ
ada a slər ga ha ka təv i ndo neheye
nəteye Yahuda hay bay aye na, huya
neŋgeye. 9Yakuba ta Piyer ta Yuhana
na, ndoməpemədzal gər hay ka Yesu
tə sərhanəteyendoməndzataykame,
tə sər ha ta deɗek Mbəlom kə vəleŋ
məsler nakay a həlay. Hərwi niye
tə gəseŋ həlay a neŋ ada a Barn-
abas. Andza məgweɗe nəmay tebiye
bazlam may nəte. Andza niye nakə
nəmay tebiye bazlammay a ye ka bo
ta nəteye aye. Nəmay nəmaa diye
ka təv i ndo neheye nəteye Yahuda
hay bay aye ada nəteye na, ta giye
məsler məwalaŋ i Yahuda hay. 10Wu
nakə ta tsətsah famaya nəmaa giye
na, nəte tsa. Wu niye na, na vəl ha
bo ga kaməge dərmak. Tə gwaɗamay
nəmaâ dzəna ndo i mətawak neheye
məwalaŋ i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesuma Zerozelem aye.

Pol a may ha maŋgok a Piyer ma
Aŋtiyos

11 Ma dəba eye na, Piyer a yaw
a Aŋtiyos, na gay me kame i ndo
hay hərwi a ge wu nakə lele bay
aye. 12 Kurre na, neŋgeye ta ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neh-
eye nəteye Yahuda hay bay aye tə
ndayawa wu mənday ka təv manəte
eye. Aza ma dəba eye na, Yakuba
a sləraw ndo hay a təv may. Ahəl
nakə tə ndislew, Piyer a ŋgatatay na,
a dazlay madayaw abəra mə walaŋ
tay, kə nda wu mənday ta nəteye sa
bay. A dzədzar ta ndo neheye tə
gwaɗ ndo hay tebiye tâ ɗəs bo aye.
13 Siye i Yahuda neheye tə pa mədzal
gər ka Yesu andza Piyer aye dərmak.
Kwa bo i Barnabas eye tə gər ŋgay

a ge andza niye dərmak. Tə ge ta
məvatay gər. 14 Na zəba faya na, tə
pay bəzay a deɗek i tsəveɗ i Labara
Ŋgwalak eye bay na, na tsikay a Piyer
kame tay tebiye, na gwaɗay: «Nəkar
ndo iYahuda, ane tukna,məndzeyak
nakə ka ndza kanaŋ aye na, andza
ndo neheye nəteye Yahuda hay bay
aye. Ka ndza andza nəkar Yahuda
hay bay. Kə ge andza niye na, a saka
ndo neheye nəteye Yahuda hay bay
aye tâ ndza andza nəteye Yahuda hay
na, hərwi mey?»

Ka təmakweye na, ta məpe mədzal
gər kway ka Yesu Kəriste

15 Nəkway na, tə wa kway Yahuda
hay bəna nəkway ndo i slala i siye i
ndo neheye tə sər bazlam i Mbəlom
mapala eye bay aye bay. 16 Ane tuk
na, kwa andza niye bəbay na, ka
sərakwa ha ndəray ma sliye matəre
tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom bay, say
ndo nakə kə pa mədzal gər ŋgay ka
Yesu Kəriste aye. Bəna ndo nakə
faya ma pay bəzay a bazlam i Musa
mapala eye na, ma təriye tsəɗaŋŋa
bay. Nəkway bəbay ka dzalakwa ha
ka Yesu Kəriste nakə ada Mbəlom a
təma kway andza ndo neheye nəteye
ŋgwalak eye kame ŋgay aye. Bəna
hərwi nakə ka pakway bəzay a ba-
zlam i Musa mapala eye bay. Ndəray
ma sliye faya matəre ŋgwalak eye
kame i Mbəlom hərwi nakə faya ma
pay bəzay a bazlam i Musa mapala
eye bay.*

17Andza niye, nəmayYahuda hay a
samay matəre ŋgwalak eye hay kame
i Mbəlom na, hərwi nakə nəmaa pa
mədzal gər may ka Yesu Kəriste aye.
Kə ge nəmay andza niye na, nəmaa
təra andza ndo neheye ka zalakway
ndo i mezeleme hay hərwi faya ta
pay bəzay a bazlam i Musa mapala
eye sa bay aye. Niye na, andza
məgweɗe Kəriste faya ma diye may
ha a mezeleme ɗaw? Kwa tsekweŋ
andza niye ɗuh bay! 18Maga eye na,
andza nakay ɗuh: Taɗə ndoweye kə
gər ha məpay bəzay a bazlam i Musa

* 2:16 Dəmes hay 143.2; Roma hay 3.20, 23.
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mapala eye hərwi nakə ma təriye ha
ŋgwalak eye bay aye, adama dəba eye
a mbəɗa gər məpay bəzay sa, a zəba
faya andza wu nakə ŋgwalak eye sa.
Niye a ge na, wu nakə a yay a gər
a Mbəlom bay aye. 19 Neŋ na mət
na, hərwi bazlam iMusamapala eye.
Neŋ kame ŋgay na, andza ndo nakə
maməta eye aye. A ge bo andza niye
na, hərwi ada nâ ge andaya ta sifa
kame i Mbəlom. Ahəl nakə ta dar
na Kəriste ka mayako mazləlmbaɗa
eye na, neŋ madzapa eye tə neŋgeye,
nəmaa mət ka bo salamay.† 20 Neŋ
na, sifa nakə anəke na ndziye ha aye
na, i ga bay, mandza eye mə neŋ na,
Kəriste. Məndze ga nakənandziye ka
məndzibəra anəke aye na, na ndziye
hərwi nakə na dzala ha ka neŋgeye
Wawa i Mbəlom nakə a wuɗa ga aye
ada a vəl ha gər ŋgay hərwi ga aye.
21 Neŋ na, ɗaɗa na kərahiye ŋgwalak
i Mbəlom nakə a geŋ aye ta məme a
bazlam i Musa mapala eye bay. Taɗə
ta deɗek ndoweyema təriye tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom hərwi faya ma pay
bəzay a bazlam i Musa mapala eye
na, niye na, Kəriste amət kəriye, kə ge
ŋgama bay. Ɗuh andza niye bay!

3
Bazlam iMusamapala eye taməpe

mədzal gər ka Yesu
1 Nəkurom Galat hay, maa zla

fakumaabərametsehena,mey? Maa
ndzək kurom way? Na ɗakum ha
parakka lele hərwi ada kâ tsənum
ma kəkay nakə Yesu Kəriste a
mət ka mayako mazləlmbaɗa eye.
2 Na tsətsahiye fakuma wu nəte.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə Mbəlom
a vəlakum aye na, a vəlakum na,
hərwi nakə faya ka pumay bəzay a
bazlam i Yahuda hay mapala eye
ɗaw? Aʼay, Mbəlom a vəlakum
MəsəfəreTsəɗaŋŋaeyena, hərwinakə
ka tsənum Labara Ŋgwalak eye ada

ka dzalum ha faya aye, na gwaɗ
ba? 3 Metsehe andaya fakuma bay
na, hərwi mey? Ka dazlumay ahəl
niye na, ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. Anəke a sakum mandəv ha ta
gədaŋ kuromeye na,ma kəkay? 4Wu
neheye tebiyeandzakumagərayeka
dzalum na, kəriye tsa ɗaw? Ta deɗek
ma təriye kəriye tsa bay. 5 Mbəlom
a vəlakum Məsəfəre ŋgay ada a ge
masuwayaŋhayməwalaŋkuromna,
hərwi nakə ka pumay bəzay a bazlam
i Yahuda hay mapala eye ɗaw? Aʼay,
a ge na, hərwi nakə ka pumay zləm
a Labara Ŋgwalak eye ada ka pum
mədzal gər kurom ka Kəriste aye.

6Wu nakə bazlam i Mbəlom a tsik
ka Abraham aye na, məmum ahaya
a gər, a gwaɗ: «Abraham a dzala ha
kaMbəlom, hərwi niyeMbəloma təra
ha ndo i deɗek kame ŋgay.*» 7 Niye
na, andza məgweɗe, wawa i Abra-
ham deɗek eye hay na, ndo neheye
tə dzala ha ka Mbəlom aye. 8 Tə
watsa kurre mə Ɗerewel i Mbəlom, a
gwaɗ: «Mbəlom ma təmiye ndo neh-
eye nəteye Yahuda hay bay aye, ma
piye tay ha nəteye ŋgwalak eye hay
kameŋgay. Niye na, hərwi ta dzala ha
kaneŋgeye.» Abrahama tsəneLabara
Ŋgwalakeyenakayna, kurre. Mbəlom
a gwaɗ: «Na piye ŋgama ka ndo i
məndzibəra hay tebiye hərwi yak.†»
9 Andza nakə ahəl niye Mbəlom a
pa ŋgama ka Abraham hərwi nakə a
dzala ha ka Mbəlom aye na, Mbəlom
ma piye ŋgama ka ndo neheye tebiye
tə dzala ha ka neŋgeye andza niye
dərmak.

10 Ndo neheye tə dzala, tə gwaɗ ta
təriyeŋgwalakeyehaykame iMbəlom
ta məge wu nakə bazlam i Musa ma-
pala eye a tsik aye na, Mbəlom ma
vəlateye mezeleme. Andza niye, tə
watsa a Ɗerewel i Mbəlom na, a gwaɗ:
«Ndoweye kə pay bəzay a wu neheye
mawatsa eye mə Ɗerewel i Musa aye
pat pat bay na, Mbəlom ma vəleye

† 2:19 Ahəl niye hərwi madayay a gər a Mbəlom ada matəre ŋgwalak eye kame ŋgay na, Pol a paway
bəzay a bazlam i Musa mapala eye. A pa mədzal gər ka Yesu Kəriste na, a zəba faya bazlam i Musa
mapala eyema təriyehandoŋgwalak eyebay. Hərwiniye a gər haməpaybəzayabazlam iMusamapala
eye. * 3:6 Madazlay i wu hay 15.6. † 3:8 Madazlay i wu hay 12.3.
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mezeleme.‡» 11 Ka sərakwa ha ba-
zlam i Musa mapala eye ma sliye
matəre ha ndo ŋgwalak eye kame i
Mbəlom bay. Ka sərakwa ha na,
hərwi tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
na, tə gwaɗ: «Ndo nakə kə dzala
ha ka Mbəlom aye na, Mbəlom ma
təriye ha ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay,
ada ma hutiye sifa.§» 12 Ane tuk
na, məpay bəzay a bazlam i Musa
mapala eye na, wal ta məpe mədzal
gər ka Mbəlom. Ɗuh andza nakə tə
watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na,
tə gwaɗ: «Ndo nakə kə pay bəzay
tebiye a bazlam mapala eye na, ma
hutiye sifa deɗek eye tə neŋgeye.*»
13 Andza niye Mbəlom a vəlakway
mezeleme na, hərwi nakə ka pakway
bəzay a bazlam i Musa mapala eye
peteh bay aye. Ane tuk na, Kəriste
a yaw, a zla təv məndze kway hərwi
ada Mbəlom mâ vəlay mezeleme a
neŋgeye a bəram kway. A ge andza
niye na, a səkəma kway ahaya hərwi
ada Mbəlommâ vəlakway mezeleme
sa bay. Andza nakə təwatsa aƊerewel
i Mbəlom aye, tə gwaɗ: «Ndo nakə ta
dar na ka mayako aye na, Mbəlom
kə vəlay mezeleme.†» 14 Yesu Kəriste
a ge andza niye na, hərwi ŋgama
nakə Mbəlom a tsikay a Abraham
kurre a gwaɗay «na ta vəlakeye» na,
ndo neheye nəteye Yahuda hay bay
aye ta hutiye tə həlay i Yesu Kəriste
dərmak. A ge andza niye na, hərwi
ada nəkway kâ hutakwa Məsəfəre
nakə Mbəlom a tsik kurre a gwaɗ
ma vəlakweye hərwi nakə ka pakwa
mədzal gər kway ka neŋgeye aye.

Bazlam i Musa mapala eye ma
nasiye ha wu nakəMbəlom a gwaɗma
vəliye aye bay

15 Malamar ga hay, na ɗakumeye
ha wu nakay tə wu neheye ka
ŋgatawakway pat pat aye. Taɗə ndo
hay sulo tə ndza ka təv manəte eye,
tə ma ha ka bo bazlam ada tə ɓar

dzam mə walaŋ tay na, ndo andaya
ma sliye faya məpəla tay ha ɗaw?
Ndəray ma sliye faya masəkah ha
faya wuray bay dərmak. 16 Dzam
nakəMbəloma ɓarayedərmakandza
niye. Mbəlom a tsik kurre, a gwaɗ
ma vəliye wu neheye na, a Abraham.
Kə tsik, a gwaɗ ma vəliye a hulfe
ŋgay dərmak. Ta watsa mə Ɗerewel
i Mbəlom, Mbəlom ma vəliye wu
neheye a Abraham ada a hulfe ŋgay
hay na, andza niye bay. Tə tsik
bazlam niye na, ka hulfe nəte tsa.
Hulfe niye na, Kəriste.‡ 17 Wu nakə
a seŋ mətsike aye na, anaŋ: Mbəlom
a ɓar dzam ta Abraham kurre. Ma
dəba i məve temerre faɗ tə kuro kuro
mahkar na, Mbəlom a vəl bazlam
mapala eye a Musa. Andza niye,
bazlam i Musa mapala eye ma sliye
məpəle ha dzam nakə Mbəlom a ɓar
ta Abraham kurre aye bay, wu nakə
a tsik, a gwaɗ ma vəliye na, ma sliye
faya mənese ha bay. 18 Taɗə Mbəlom
ma vəliye wu a ndo hay hərwi nakə
faya ta pay bəzay a bazlam i Musa
mapala eye na, andza məgweɗe ma
vəliye hərwi kə gwaɗ ma vəliye sa
bay. Ane tuk na, Mbəlom a pa ŋgama
ka Abraham na, hərwi nakə a tsikay
kurreagwaɗayma ta giyeandzaniye
aye.

Mbəlom a vəlakway bazlam ma-
pala eye na, hərwimey

19 Taɗə kə ge andza niye na,
Mbəlom a vəl bazlam mapala eye a
Yahuda hay na, hərwi mey? Mbəlom
a vəlamay na, hərwi ada kâ sərakwa
ha wu neheye lele bay kame ŋgay
aye. A vəl na, ka təmaɗ eye hus ahəl
nakəhulfe i Abrahamki yawaye, ndo
nakəMbəloma gwaɗma ta vəleyewu
niye aye. Ma dəba eye na, gədaŋ i
bazlam mapala eye andaya sa bay.
Mbəlom a vəl bazlam mapala eye a
gwala ŋgay hay na, hərwi ada tâ yaw,
tâ ɗay ha a Musa ada Musa mâ ɗatay

‡ 3:10 Bazlam mapala eye masulo eye 27.26. § 3:11 Habakuk 2.4. * 3:12 Levitik 18.5; Roma
hay 10.5. † 3:13 Bazlammapala eyemasulo eye 21.23. ‡ 3:16 Madazlay i wu hay 12.7. § 3:19
Ka kule i Yahuda hay na, Mbəlom a ɗay ha bazlam ŋgaymapala eye a Musa tə həlay i gawla ŋgay hay.
Musa neŋgeye ndoməme haməwalaŋ i gawla i Mbəlom hay ta Yahuda hay.
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ha a Yahuda hay.§ 20 Ndo məma ha
bazlam neŋgeye na, məwalaŋ i bəruk
hay sulo huya, ane tuk na, ahəl nakə
Mbəlom a gwaɗay a Abraham na ta
vəlakeye wu aye na, a ge neŋgeye
mahəŋgeye bəna ndəray andaya mə
walaŋ tay bay.*

21 Andza məgweɗe na, wu nakə
Mbəlom a gwaɗ ma vəliye na, a say
a bazlam mapala eye bəɗaw? Aʼay,
andza niye bay. Taɗə kə ge bazlam
mapala eye nakə Mbəlom a vəl aye
ma vəliye sifa a ndo hay na, haɓe ma
sliyeməge tay ha ndo hay ŋgwalak eye
hay kame i Mbəlom, ane tuk na, ba-
zlam mapala eye andaya andza niye
bay. 22 Azlakwa ɗuh tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: Ndo
i məndzibəra hay tebiye nəteye mə
həlay imezeleme. Ageandzaniyena,
hərwi ada Mbəlom mâ vəl wu nakə a
gwaɗma vəlateye a ndo neheye tə pa
mədzal gər tay ka Yesu Kəriste aye. A
vəlatay na, hərwi nakə tə dzala ha ka
Yesu Kəriste aye tsa.

23 Ahəl niye na, tsəveɗ andaya
hərwi ada ndo hay tâ dzala ha ka
Yesu zuk bay, bazlam i Musa mapala
eye a ləva kway. Bazlam i Musa
mapala eye a ləva kway hus a həlay
nakə Mbəlom a ɗakway ka tsəveɗ i
mədzal ha ka Kəriste aye. 24 Andza
niye, bazlam i Musa mapala eye a
təra andza ndo matsəpe kway hus a
həlay nakə Kəriste ma deyeweye aye.
Bazlam mapala eye a təra ahəl niye
na, andza niye, hərwi ada Kəriste ki
yawna, ka tərakweyeŋgwalakeyehay
kame i Mbəlom. Niye na, hərwi ka
dzalakwa ha ka neŋgeye. 25 Anəke
na, Mbəlom ka həndəkakway tsəveɗ
imədzal ha kaKəriste, bazlam iMusa
mapala eye ma tsəpiye kway sa bay.
26Anəkena, nəkurommadzapa eye tə
Yesu Kəriste, nəkurom tebiye wawa i
Mbəlom hay hərwi ka dzalum ha ka
neŋgeye. 27 Neheye tebiye tə dzapa
tə Kəriste məmadzəhuɓe tay ha nakə
ta dzəhuɓ tay ha aye na, ta mbəɗa,
məndze tay a ndzəkit bo i Kəriste.

28 Taɗə agəna nəkar Yahuda, kəgəbay
nəkar Yahuda bay na, ma giye wuray
bay. Taɗə nəkar beke, kəgəbay beke
bay na, ma giye wuray bay. Kwa
taɗə nəkar hasləka eye, kwa taɗə
nəkar ŋgwas eye, ma giye wuray bay.
Nəkurom tebiye nəte hərwi nəkurom
madzapa eye tə Yesu Kəriste. 29 Kə
ge nəkurom madzapa eye tə Kəriste
na, andzaməgweɗenəkuromdərmak
ma hulfe i Abraham. Ka ta hutumeye
wu neheye tebiye Mbəlom a tsik ahəl
niye a gwaɗ ma vəleye a Abraham
ada a hulfe ŋgay hay aye.

4
1 Wu nakə a seŋ mətsikakum aye

na, anaŋ: Maga eye na, andza wawa
nakə ma ndiye gay i bəba ŋgay aye.
Ahəl nakə neŋgeye wawa eye mba
kwa taɗəwu i bəba ŋgay tebiye i ŋgay
bəbay na, neŋgeye andza beke. 2Ahəl
nakə neŋgeye wawa eye mba aye na,
ndo hay ta geye gər, ta geye gər a
wu ŋgay hay dərmak hus a məpesle
həlay i bəba ŋgay nakə ma ndisliye
a ɗəma aye. 3 I kway andza niye
dərmak. Ahəl nakə nəkway andza
wawa hay mba aye na, nəkway beke
iməsəfəre neheye ŋgwalak eye bayne-
heye faya ta ləviye məndzibəra aye.
4 Ane tuk na, ahəl nakə məpesle i
həlay iMbəlom a ndisl a ɗəma aye na,
a sləraw wawa ŋgay. Ŋgwas a wa na.
A pay bəzay a bazlam i Musa mapala
eye lele, 5 hərwi ada mâ təma tay
ha ndo neheye nəteye beke i bazlam
i Musa mapala eye ada kâ tərakwa
wawa i Mbəlom hay. 6 Wu nakə ka
sərakweye ha ta deɗek nəkwaywawa
ŋgay hay aye na, anaŋ: Mbəlom a
sləraw Məsəfəre i wawa ŋgay a ɗərev
kway. Məsəfəre niye fayama zaleye a
Mbəlom mə ɗərev kway, «Abba, Bəba
ga.» 7 Andza niye, nəkurom beke i
fakalaw hay sa bay, nəkurom wawa
i Mbəlom hay ɗuh. Sa tsa na, ka
hutumeye wu neheye ma vəlateye a
wawa ŋgay hay aye dərmak hərwi
nəkuromwawa ŋgay hay.

* 3:20 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 6.4.
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A say a Pol na, Galat hay tâ ma ka
tsəveɗ ŋgwalak eye

8Ahəl niye Mbəlom neŋgeyeway ta
ɗakum ha zuk bay na, nəkurom beke
i wu haywalwal adawu niye hay na,
Mbəlom nakə deɗek aye bay. 9Anəke
na, ka sərumMbəlom, a seŋməgweɗe
ɗuh na, Mbəlom a sər kurom. Ass!
Ka mbəɗumeye gər məpay bəzay a
wu neheye kəriye gədaŋ andaya mə
ɗəma bay aye sa na, ma kəkay? A
sakum matəre beke i wu neheye sa
na, hərwi mey? 10 Ka pum mədzal
gər kurom na, ka məhəne hay, ka
kiye hay, məve hay, neheye tebiye
həlay eye kə sla a ɗəmana, ka gawum
magurlom. 11 Məndze kurom na, a
dzədzar ga ha. Agəna məsler ga nakə
na ge məwalaŋ kurom aye na, a təra
kəriye.

12 Malamar ga hay, neŋ na təra
andza nəkurom neheye Yahuda hay
bay aye. Neŋ faya na gakumeye
amboh, tərum andza neŋ. Ka
gumeŋ mənese kwa tsekweŋ bay.
13 Nəkurom ka sərum ha makurre
eye bo a geŋ nakə na ndza mə walaŋ
kurom hərwi məɗakum ha Labara
Ŋgwalak eye aye. 14 Ɗəvats ga kə
sakum ɗəretsətseh haladzay. Ane
tuk na, kwa andza niye bəbay na,
ka zəbum fagaya andza wu kəriye
wal bay, ka həharum ga bay. Ɗuh ka
təmum ga lele andza neŋ na, gawla
i Mbəlom, ada ka təmum ga sa na,
andza neŋ na, Yesu Kəriste eye tə gər
ŋgay. 15A həlay niye na, ɗərev kurom
kə ŋgwasa haladzay. Ada ɗərev kurom
a ŋgwasa anəke sa bay na, hərwimey?
Ahəl niye neŋ tə gər ga na sər ha
taɗə tsəveɗ andaya məŋgweɗe na ɗəre
kurom na, atay na, ka ŋgwaɗum ka
vəlumeŋ. 16Anəke ka zlum ga andza
ndoməne ɗəre kurom na, hərwi nakə
na tsikakum deɗek aye ɗaw?

17 Ndo neheye tə tsik me ada ta
mbəɗa ha Labara Ŋgwalak eye na, tə
ge məsler ta tsəɓtsəɓ eye mə walaŋ
kurom. Ane tuk na, wu nakə tə dzala
faya məge aye na, lele bay. Faya

ta giye andza niye na, hərwi ada kâ
gərum ga ha ada kâ gum tsəɓtsəɓ ka
məpatay bəzay a nəteye. 18 Lele ha-
ladzay nakə ndo hay ta giye tsəɓtsəɓ
hərwi ndo siye hay aye. Taɗə ta
giye andza niye huya na, lele. Taɗə
nəkway dziye kəgəbay neŋ dəreŋ tə
nəkurom na, a seŋ ndzum tə neŋ
huya. 19 Nəkurom na, wawa ga ne-
heye na wuɗa kurom haladzay aye.
Neŋ andza ŋgwas nakə faya ma wiye
wawa aye. Faya na siye ɗəretsətseh
ada ma wuriye fagaya andza niye
hus ka təv nakə mədzal gər kurom
ka təra andza i Kəriste aye. 20 A
seŋ tə ɗərev ga peteh mede naha ka
təv kurom anəke hərwi ada nâ sər
mətsikakum wu neheye. Ɗərev faya
ma diye fagaya abəra hərwi kurom.

Agar ta Sara
21 A nəkurom neheye a sakum

məpaybəzayabazlam iMusamapala
eye, tsikumeŋ: Ka tsənum wu nakə
Ɗerewel i Musa a tsik aye təbəɗew.
22 Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na,
tə gwaɗ: Abrahamna,wawaŋgayhay
sulo. Neŋgeɗ na, beke a wa, wawa
neŋgeɗ ŋgwas nakə beke eye bay aye
a wa. Ŋgwas nakə beke eye aye na,
tə zalay Agar. Ŋgwas nakə beke eye
bay aye na, tə zalay Sara.* 23Wawa
i beke na, tə wa ta mədzal gər i slo
i bo tay, ane tuk na, wawa i ŋgwas
nakə beke eye bay aye awa na, hərwi
wu nakəMbəlom a tsikay a Abraham
kurre, a gwaɗay na vəlakeye aye.†
24Bazlam nakay na, a say məɗakway
hawuandaya. Ŋgwasneheye suloaye
na, a ndzəkit ha bo ta dzam neheye
Mbəlom a ɓar aye. Agar, ŋgwas beke
eye na, a ndzəkit bo ta dzam nakə
Mbəlom a ɓar tə Musa mə mahəmba
i Sinay aye. Wawa neheye ta wiye
tay ma dzam niye na, nəteye beke i
bazlam i Musa mapala eye. 25 Agar
na, neŋgeye andza mahəmba i Sinay
nakə ka dala i Arabi aye. Neŋgeye na,
andza gəma i Zerozelem nakə anəke
aye dərmak hərwi gəma niye ta ndo
neheye tebiyenəteyemə ɗəmaayena,

* 4:22 ZəbaməMadazlay i wu hay 16.15; 21.2. † 4:23 ZəbaməMadazlay i wu hay 17.16.
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nəteye beke i bazlam i Musa mapala
eye.‡ 26 Ane tuk na, Zerozelem nakə
mə mbəlom aye na, neŋgeye andza
ŋgwas nakə beke eye bay aye. Maa
təra andza may kway na, neŋgeye.
27Maga eye na, andza nakə tə watsa
məƊerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Nəkar ŋgwas dəlay eye,

ka wawawa nəte bay aye,
ɗərev yakmâ ŋgwasa,

nəkar nakə ɗəretsətseh i məwe wawa
kə zlakazay nəte bay aye,

wuda ta məŋgwese eye,
hərwiŋgwasnakə zal ŋgaya gər ha aye

na,
ma ta hutiyewawahay haladzay
abəra ka ŋgwas nakəmandza eye
tə zal ŋgay aye.»

28 Malamar ga hay, nəkurom na,
wawa deɗek eye hay andza i Mbəlom
nakə a tsik kurre aye. Neŋgeye na,
andza nakə Mbəlom a tsikay a Abra-
ham kurre a gwaɗay nakə Sara ma
ta wiye Izak aye.§ 29 A həlay niye
na, wawa nakə tə wa ta mədzal gər i
slo i bo aye na, a saway ɗəretsətseh a
wawa nakə tə wa ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. A həlay nakay anəke
eye na, huya andza niye dərmak.
30 Ane tuk na, tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom na, tə gwaɗ kəkay? «Həhar
na ŋgwas nakə beke eye ta wawa ŋgay
hərwi wawa i beke ma ndiye wu i
bəba ŋgay bay. Mata nde na, wawa
i ŋgwas nakə beke eye bay aye.*»
31Malamar ga hay, nəkway na, wawa
ibekebay, nəkwaywawa iŋgwasnakə
beke eye bay aye.

5
Kâ tərumbeke i bazlam iMusama-

pala eye bay
1Kəriste kə təma kway ahaya abəra

mə bazlam i Musa mapala eye hərwi
ada kâ tərakwa beke i wuray sa bay.
Ndzum ɓəŋɓəŋ, kâ vəlumay tsəveɗ a
ndəray tâ təra kuromhabeke iwuray
bay.

2 Neŋ Pol, faya na tsikakumeye:
Taɗə a sakum ndo hay tâ ɗəs kurom
na, niye na, andza məgweɗe wu
nakə Kəriste a ge hərwi kurom aye
ma giye ŋgama bay. 3 Neŋ faya na
masakumeye ha sa, taɗə ndoweye
kə ɗəs bo na, kutoŋ mâ pay bəzay
a bazlam i Musa mapala eye tebiye.
4 Nəkurom ndo neheye ka dzalum
mə gər kurom ka tərumeye ŋgwalak
eye hay kame i Mbəlom hərwi nakə
faya ka pumeye bəzay a bazlam i
Musa mapala eye na, ka ŋgənum,
ka zum a bo tə Kəriste dəreŋ. Ka
hutumeye ŋgwalak i Mbəlom sa bay.
5 Nəmay na, nəmaa pa faya mədzal
gər may, Mbəlom ma ta təriye may
ha ŋgwalak eye hay hərwi nəmaa vəl
ha ɗərev may a Kəriste. Nakay na,
wu nakə faya nəmaa həbiye ta gədaŋ
iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa aye. 6Taɗəndow-
eye madzapa eye tə Yesu Kəriste,
taɗə agəna neŋgeye maɗəsa bo eye,
agəna maɗəsa bo eye bay na, ma
giye wuray bay. Wu bagwar eye na,
nakə ka dzalakweye ka neŋgeye aye.
Məpemədzal gər kwaykaneŋgeyema
vəlakweye gədaŋ mawuɗe siye i ndo
hay.

7 Ahəl niye na, ka yawum kame
kame ta məge wu nakə lele aye. Maa
gakumme kaməgewu neheye deɗek
aye na, way? 8 Ndo nakə a səpat
kurom, a say gum andza niye na,
Mbəlom nakə a zalakum kâ tərum
ndo ŋgay hay aye bay. 9 Ndo hay
tə gwaɗawa na: «Ka kuts gəɗe ka
wu tsekweŋ na, ma kwasiye ha wu
niye tebiye.*» 10 Hərwi nəkway na,
madzapa eye ta Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste. Neŋ na sər ta deɗek ka
təmumeye andza i ga, ka dzalumeye
andza neŋ. Na sər ha ndo faya ma
zlakumeye nahamawesewes aye na,
kwa way Mbəlom ma gəsiye na a
sariya.

11Malamar ga hay, neŋ na, taɗə na
ɗawa ha bazlam i Mbəlom huya, ada
na gwaɗawatay a ndo hay ɗəsum bo

‡ 4:25 Kanaŋ Zerozelem na, andza məpay bəzay a kule i Yahuda hay. § 4:28 Ezay 54.1. * 4:30
ZəbaməMadazlay iwuhay21.10. * 5:9 Wunakə tə zalay gəɗekanaŋaye,mandzəkit bo i ndoneheye
ta səpat tay ha Galat hay aye.
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na, Yahuda hay ta geŋeye ɗəretsətseh
bay. Ada bazlam nakə na tsikiye
ka madere i Kəriste nakə ta dar na
ka mayako mazləlmbaɗa eye aye na,
ma ndalateye bay. Ane tuk na, na
tsikawa andza niye bay. 12Ndo neh-
eye faya ta kwasakumeye ha gər aye
na, a seŋ na, tâ ye tâ təra andza voʼar
neheyemahəla kuɗes aye.

13 Malamar ga hay, nəkurom na,
Mbəlom a zalakum hərwi ada kâ
təmumaw abəra ma beke i bazlam i
Musa mapala eye. Ka ləvumeye gər
kurom andza niye, kâ gwaɗumay a
gər kurom ka gumeye wu nakə a say
a bor i bo kurom aye bay. Ɗuh na,
dzənum bo nəte nəte tə mawuɗe bo.
14Wu nakə bagwar eye mə bazlam i
Musa mapala eye na, andza nakay:
«Wuɗando iməgeɗyakdərmakandza
kawuɗanagəryak.†» 15Taɗəɗuhfaya
ka gumeye andza wu i pesl hay, ka
dzumeye bo ada ka gumeyembəlak a
bo na, gummetsehe bəna, ka nasum-
eye ha bo nəte nəte kurom eye.

Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye tə ɗərev i ndo
zezeŋ

16Wu nakə a seŋ mətsikakum aye
na, anaŋ: Vəlumay tsəveɗ a Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye mâ ɗakum ha tsəveɗ.
Taɗəkagumandzaniyena, kapumay
bəzay a tsəveɗ neheye lele bay bo
kurom awuɗa aye sa bay. 17Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a wuɗa wu neheye lele
bay a say a bo i ndo məge aye bay,
ada bo i ndo nakə a kula ha gər ka
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Nəteye ne-
heye sulo aye faya ta giye vəram.
Hərwiniye ka slumeyeməgewunakə
a sakum məge aye bay. 18 Ane tuk
na, taɗə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya
ma ɗakumeye ha tsəveɗ na, bazlam
i Musa mapala eye a ləva kurom sa
bay.

19 Ka sərakwa wu neheye a say a
bor i bo kway aye. A say məge na,
wu neheye anaŋ aye: Məgemadama,
məge wu nakə lele bay aye ada məge
wu nakə a ge horoy aye. 20 Ta tawal
kule, tə gemadaŋ,ndohay tənay ɗəre
bo nəte nəte mə walaŋ tay, faya ta

təriye a bo, ta sələk, wu a ndalatay, tə
dzala na, bo tay ɗekɗek, ta ŋgəna ka
bo abəra ndo hay, me a ye tay ka bo
bay. 21 Tə ge ɗəre ka wu i ndo hay,
tə kwaya, tə ge wu nakə a ye ka bo
məgebayaye, ada faya tagiyewusiye
andza nakay haladzay. Ɓa na gakum
ɗaf, anəke namaseye sa. Ndo neheye
faya ta giye slala i wu neheye na, ta
fələkwiye a Bəy i Mbəlom bay.

22 Wu nakə a yaw ma Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye andza hohway i gərɗaf
aye anaŋ: Məsəfəre a vəl mawuɗe
bo, məŋgwese, zay, məsəmay naha,
ŋgwalak, lele, deɗek, 23 məndze
ləfeɗeɗe, məge metsehe a bo. Ndo
neheye faya ta giye andza nakay
aye na, sariya ma gəsiye tay ha
bay. 24 Ndo neheye nəteye i Yesu
Kəriste aye na, ta kərah bor i bo
tay ada ta mədzal gər nakə lele bay
aye, andza ta dar tay ha wu niye
hay ka mayako mazləlmbaɗa eye.
25Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə vəlakway
sifa. Kutoŋ mata ləve kway na,
neŋgeye. 26Kâ ɗəslakway ha gər a bo
kway bay, kâ ndalakway ha ɗərev a
siye i ndo hay bay, kâ gakwa sələk ka
siye i ndo hay bay.

6
Dzənakwa bo

1Malamar ga hay, taɗə kandzumay
a gər a ndo faya ma giye mənese,
mata may bo mâ maw ka tsəveɗ na,
nəkurom neheye Məsəfəre i Mbəlom
faya ma lakiye kurom ha aye. Ane
tuk na, gum na, ta ləfeɗeɗe eye. Neŋ
faya na tsikiye kwa a way kurom
eye: Ge metsehe hərwi ada kâ dəɗ
a mənese bay dərmak. 2 Dzənum
bo nəte nəte mə walaŋ kurom ka
wu nakə ma mbiye kurom haladzay
aye. Taɗə ka gum andza niye na, ka
gumeyewunakəKəriste agwaɗakum
gum aye.

3 Hərwi taɗə ndoweye ka zəba ka
bo ŋgay andza bagwar eye azlakwa
bay neŋgeye wuray kəriye na, niye
neŋgeye faya ma səpatiye gər ŋgay.

† 5:14 Levitik 19.18.
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4 Kwa way mâ zəba ka mede ŋgay,
neŋgeye lele tsukuɗu lele bəɗaw na,
mâ zəba faya. Taɗə ka zəba ka mede
ŋgay lele na, ɗərev ŋgay mâ ŋgwasa ta
məsler nakə faya ma giye aye bəna
ma ŋgwasiye hərwi nakə a ze ndo ŋgeɗ
aye bay. 5 Kwa way mâ ge tə həlay
ŋgay eye məsler nakəMbəlom a vəlay
aye.

6 Ndo nakə faya ma tətikateye ba-
zlam i Mbəlom a ndo hay aye na, a
ye ka bo na, ndo niye hay tâ vəlay
wu tsakway abəra mə wu tay hay
dərmak.

7 Sərum ha lele, Mbəlom ma gəriye
ha ndo nakə ma ŋgwasiye faya aye
bay. Wu nakə ndo a sləga aye na, ma
dziye na, neŋgeye. 8 Taɗə ndoweye
kə ge wu nakə a yay a gər a bor i
bo ŋgay aye na, magogoy ŋgay nakə
ma hutiye na, mədahaŋ. Ane tuk
na, taɗə ɗuh a ge wu nakə a yay a
gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, ma
hutiye sifa nakə ma ndəviye bay aye
mə həlay i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
9Kə ge andza niye na, gakwa ŋgwalak
huya, kâ gərakwa ha bay hərwi taɗə
ka gərakwa ha bay na, həlay eye
ma ndisleweye ka hutakweye wu
ŋgwalak eye. 10Hərwi niye anəke na,
həlay eye andaya, gakwatay ŋgwalak
a ndo hay tebiye. Wene wene eye
na, a ndo neheye ta dzala ha ka Yesu
Kəriste aye.

Mandəve i bazlam
11 Zəbum ka wu nakə faya na

watsakumeye naha anəke aye, faya
na watsakumeye naha dogolum eye
vərzləzla tə həlay ga eye.

12 Ndo neheye a satay məgakum
kutoŋ ka məɗəse bo aye na, a satay
ndo hay tâ zambaɗatay hərwi məsler
tay. Faya ta giye andza niye na,
hərwi ada ɗəretsətseh mâ ndzatay a
gər bay ɗekɗek tsa. Ndo hay faya
ta sateye ɗəretsətseh na, a ndo neh-
eye faya ta rəzleye a gər a məɗe ha
məməte i Yesu Kəriste aye. 13 Kwa
ndo neheye maɗəsa bo eye hay aye
na, faya ta rəhay ha gər a bazlam i
Musa mapala eye bay. Ane tuk na,

a satay na, ɗəsum bo hərwi ada ta
giye ha zlapay tə nəkurom. 14 Neŋ
na, na giye zlapay tə wuray bay, na
giye zlapay ɗuh na, ta məməte i Bəy
MaduweŋYesuKəriste nakə ta dar na
ka mayako mazləlmbaɗa eye ɗekɗek
tsa. Hərwi məməte ŋgay na, wu i
məndzibəra hay ta təra ka ɗəre ga
wu kəriye. Wu neheye na, andza ta
dar tay ha ka mayako mazləlmbaɗa
eye. Neŋ dərmak na, andza ndo
nakə a mət ka mayako mazləlmbaɗa
eye ada a gər ha wu i məndzibəra
hay aye. 15Hərwi kwa taɗə ndoweye
maɗəsa bo eye, kwa maɗəsa eye bay
na, ma giyewuray bay. Wu nakə bag-
war eye na, Mbəlom kə vəlakway sifa
weɗeye. 16 Ndo neheye tebiye faya
ta pay bəzay a tsəveɗ weɗeye, andza
məgweɗe ndo neheye nəteye ndo i
Mbəlom hay ta deɗek aye, Mbəlom
mâ vəlatay zay adamâ gatay ŋgwalak.

17Kame na, ndəray mâ kweseŋ gər
sa bay, hərwi neŋ na, vavay ka bo ga,
a ɗa ha neŋ na, i Yesu. 18Malamar ga
hay, BəyMaduweŋ kway YesuKəriste
mâpa fakumaŋgama. Mâgeboandza
niye.
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Ɗerewel nakə Pol a
watsatay naha a

Efez hay
aye

Məfələkwe
Ɗerewel nakay tə watsatay naha a

Efez hay aye na, mawatsa eye hərwi
ndo hay haladzay ka dala i Azi, nakə
anəke tə zalay Turki aye. Pol a watsa
ahəl nakəneŋgeyemadaŋgayaye (3.1;
4.1). Ɗerewel eye a hayay gər ada a
dzapa ha maduk i duk i məsənəke i
Pol nakə a sənəkatay a məhay gər i
ndoməpemədzal gərhaykaYesuaye.
A watsa na, a ndo məpe mədzal gər
neheye nəteye Yahuda hay bay aye.
Mədzal gər nakə ŋgwalak eye wene

wene aye mə ɗerewel i Pol nakay a
watsatay a Efez hay aye na, wu nakə
a say aMbəlomməge aye.
Ma madədo 1 ka 3, Pol a rəzlay a

gərmətsike kamədzepe nəte kə ge bo,
hərwi Yesu kə vəl haməsəfəre ŋgay ka
mayakomazləlmbaɗa eye. Ndoməpe
mədzal gər hay neheye Yahuda hay
bay aye ta Yahuda hay tə dzapa nəte.
Ma madədo 4 ka 6, Pol faya ma

mataya ahaya a zləm a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu, mədzepe
nəte, ada zay nakə Mbəlom a vəlatay
aye.

Pol a tsikatay nahame
1 Maa watsakum naha ɗerewel

nakay na, neŋ Pol ndo nakə Mbəlom
a zla hərwi ada nâ təra ndo i maslaŋ
i Yesu Kəriste aye. Na watsa naha
ɗerewel nakay na, a nəkurom ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ma gəma i Efez, ka dzalum ha ka
Yesu Kəriste tə ɗərev kurom lele ada
nəkurommadzapaeye təYesuKəriste
aye.

2 Mbəlom Bəba kway ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa
fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

Ŋgama i Mbəlom a zewu hay tebiye

3 Zambaɗakway a Mbəlom Bəba
i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste!
Ka zambaɗakweye na, hərwi kə pa
fakwaya ŋgama ta ŋgwalak i wu ne-
heye tebiye ta ndziye ka tor eye
mə mbəlom aye. A vəlakway na,
hərwi nəkway madzapa eye tə Yesu
Kəriste. 4 Ahəl nakə Mbəlom kə ge
məndzibəra zuk bay aye na, nəkway
neheye madzapa eye tə Yesu Kəriste
aye na, ɓa Mbəlom kə pala kway. A
pala kway na, hərwi ada kâ tərakwa
ndo ŋgay hay tsəɗaŋŋa eye hay ada
kâ tərakwa kameŋgayna,mənesemâ
ge andaya fakwaya bay. 5 Neŋgeye
a wuɗa kway haladzay. Ɓa kə tsik
kurre, a gwaɗ ma təriye kway ha
wawaŋgayhay təhəlay i YesuKəriste.
Niye na, a yay a gər a neŋgeye məge
andza niye.

6 Zambaɗakway a Mbəlom hərwi
ŋgwalak ŋgay nakə a gakway aye na,
a ze wu hay tebiye aye. Ŋgwalak ŋgay
nakə a gakway haladzay aye tə həlay
i felik i wawa ŋgay niye a wuɗa na
haladzay aye. 7 Kə təmakway ahaya
abəra mə həlay i Fakalaw tə bambaz*
i wawa ŋgay niye nəkway madzapa
eye təneŋgeye. Andzaməgweɗena, kə
pəsakway hamezeleme kway. Andza
niye, a ɗakway ha na, kə gakway
ŋgwalak haladzay. 8 Kə rah kway ha
ta ŋgwalak ŋgay na, haladzay. Andza
məgweɗe na, kə ɗakway ha metsehe
ŋgay. A ɗakway ha na, hərwi ada
kâ sərakwa wu nakə a say aye. 9 Kə
ɗakway ha wu nakə maŋgaha eye
kurre a say məge tə həlay i Yesu
Kəriste aye. Wu neheye a ge na, ta
ŋgwalakŋgay,anəkena, kə ɗaha. 10Wu
niye Mbəlom ma ta ndəviye ha aye
na, pat nakə həlay ŋgay eye ma ndis-
liye a ɗəma aye. Ma hayatay gər a wu
hay tebiye. Wu neheye mə mbəlom
aye ta wu neheye ka məndzibəra aye
tebiye. Ma piye tay ha a həlay i Yesu
Kəriste hərwi adamâ təra bəy.

11 Mbəlom a ge wu hay tebiye na,
andza nakə a say məge aye. Kə
pala kway kurre andza nakə a yay

* 1:7 «Tə bambaz ŋgay», andza məgweɗe ta məməte ŋgay nakə tə kəɗ na ka mayako mazləlmbaɗa eye
aye.
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a gər aye hərwi ada kâ dzapakwa
tə Kəriste. Kə vəlakway wu nakə
a tsik kurre a gwaɗ ma vəlakweye.
12A vəlakway na, hərwi ada ndo hay
tâ zambaɗay a neŋgeye nakə bagwar
eye ta məzlaɓ eye hərwi may neh-
eye nəmaa lah məpe mədzal gər may
ka Yesu Kəriste aye. 13 Nəkurom
dərmak na, nəkurom madzapa eye
tə Yesu Kəriste. Ka tsənum bazlam
deɗek eye. Ka tsənum na, Labara
Ŋgwalak eye i mətəme nakə Mbəlom
a təma kurom ha aye, ka dzalum ha
ka Yesu Kəriste. Ma mədzepe nakə
ka dzapum tə Yesu aye na, Mbəlom
kə vəlakum Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
andza nakə a tsik kurre, a gwaɗ ma
vəlakumeye. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
niyeavəlakumayena, andzaŋgoɗgor
nakə tə ge ka daʼar ma ɗiye ha na,
nəkurom ndo ŋgay hay. 14A vəlakum
Məsəfəre ŋgay niye ka bo abəra təmaɗ
na, hərwi ada kâ sərakwa ha ta deɗek
ma ta vəlakweye siye i wu neheye
ŋgwalak eyehaykamemba. Kahutak-
weye wu niye hay na, ahəl nakə
Mbəlom ma ta təmiye kway ha ka
tor eye. Zambaɗakway a neŋgeye,
Mbəlom nakə bagwar eye ta məzlaɓ
eye.

Pol a ɗuwulay me a Mbəlom hərwi
ndo i Efez hay

15Hərwi niye neŋ faya na gay naha
sɨsœ a Mbəlom hərwi kurom. Neŋ
faya na gay naha sɨsœ a Mbəlom
na, hərwi mey? Hərwi na tsəne
kəkay nakənəkurom faya ka dzalum-
eye ha ka Bəy Maduweŋ Yesu kame
kame ada kəkay nakə ka wuɗum
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye dərmak. Ayaw! Na tsəne wu
niye hay andza niye na, 16 ahəl nakə
neŋ faya na ɗuwulaway naha me
a Mbəlom aye na, na gaway naha
sɨsœ a Mbəlom pat pat hərwi kurom.
17Na ɗuwulay nahame na, aMbəlom
Bəba kway nakə ta məzlaɓ eye hal-
adzay aye. NeŋgeyeMbəlomnakəBəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste fayama
geye məsler aye. Na ɗuwulay naha
me sa na, hərwi ada mâ ɗakum ha
metsehe ŋgay hərwi adamâ bəzakum

ha bo, kâ səkahum ha məsəre na
lele. 18 Faya na ɗuwulay naha me sa
na, mâ həndəkakum na mədzal gər
kurom lele ada ka dzalumeye ka wu
nakə a zalakum faya ma vəlakumeye
aye lele. Neŋ faya na ɗuwulay
naha me na, hərwi ada kâ sərum ha
kəkaywu nakəma ta vəlakumeye na,
ŋgwalak eye haladzay a ze wu hay
tebiye. Wu niye ma vəlakumeye na,
ma vəlakumeye tə siye i ndo ŋgay hay
tebiye.

19 Neŋ faya na tsətsahiye faya na,
ka sərum gədaŋ ŋgay nakə a ze ha
gədaŋ i wu hay tebiye aye ada ka
sərum ha gədaŋ ŋgay niye faya ma
giye məsler ma nəkway neheye ka
dzalakwa ha ka neŋgeye na, kəkay.
20Gədaŋ ŋgay niye na, nəte tə bəmalə
nakə a ge məsler tə Yesu Kəriste ahəl
nakəa lətse ahayaabəramamədahaŋ
aye. Yesu a lətsewabəramamədahaŋ
na, Mbəlom Bəba a gwaɗay: «Ndza
ka təv lele eye tə həlay i mənday ga.»
21 Ma təv niye Yesu a ndza a ɗəma
aye na, neŋgeye bəy ka gər i gawla i
Mbəlomhay tabəy tay eyehay tebiye,
ada ka gər i siye i wu neheye gədaŋ
tay andaya mə mbəlom aye tebiye.
Neŋgeye ka gər i ndo neheye kwa
məzele tay kəkay kəkay eye tebiye.
Məɗe a zləm ŋgay na, a ze məzele
neheye ka məndzibəra nakay anəke
aye ada tə bəmalə nakəma deyeweye
kame aye. 22 Mbəlom a həl wu hay
tebiye, a pa na a huɗ i sik ŋgay. A
zla, a pa na neŋgeye bəy ka gər i wu
hay tebiye, a gwaɗay: «Nəkar na, bəy
i ndo ga hay tebiye.» 23Ndo ŋgay hay
na, ta təra andza bo i Yesu. Ŋgwalak i
wuneheye lele eye hay tebiye aye na,
faya ma vəlateye a ndo ŋgay hay ada
neŋgeye na, ŋgwalak i wu i Mbəlom
tebiye andayamə neŋgeye.

2
Mbəlom a vəl sifa tə həlay i Kəriste

1 Ahəl niye nəkurom kame i
Mbəlom na, andza maməta eye hay
hərwi mənese tə mezeleme kurom
neheye ka gawum aye. 2 Ka pawu-
may bəzay huya na, a mede i ndo i
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məndzibəra hay. Ka pawumay zləm
abəy i fakalaw nakə neŋgeyemandza
eye ma magərmbəlom aye. Maa ge
məsler ma ndo neheye tə pay naha
faya a Mbəlom bay hus anəke aye na,
neŋgeye. 3 Nəkway tebiye ahəl niye
na, nəkway andza nəteye dərmak.
Ka gawakwa wu neheye lele bay a
say a bor i bo kway aye hay. Bor i
bo kway a yawa kway ha ka məge
wu neheye lele bay aye hay kame
kame. Ka dzalawakwa na, ka məge
wu neheye a say a bor i bo kway aye.
Haɓe sariya iMbəlommagəsiyekway
andzandoneheye tadzalahakaYesu
Kəriste təbey aye na, hərwi bor i bo
kway.

4Ane tuk na, anəke na, andza niye
sa bay. Mbəlom, neŋgeye na, ka
gakway mə bo haladzay. A wuɗa
kway haladzay. 5Kwa nəkway andza
maməta eye hay hərwi nakə faya
ka gakweye wu neheye lele bay aye
hay na, kə vəlakway sifa weɗeye.
Kə dzapa kway ha tə Yesu Kəriste
hərwi nakə a wuɗa kway haladzay
aye. A təma kway ha na, kəriye.
6 Sa na, a lətsakway ahaya abəra ma
mədahaŋ dziye tə Yesu Kəriste hərwi
nakə nəkway madzapa eye tə Yesu
Kəriste aye. Ada kə vəlakway təv
məndze a nəkway tage Yesu Kəriste
mə mbəlom. 7 Andza niye, kə gak-
way wu lele eye haladzay tə həlay i
Yesu Kəriste. A ge andza niye na,
hərwi a say məɗatay ha a ndo ne-
heye ta deyeweye kame mba aye.
Nəteye ta sər ha dərmak ŋgwalak ŋgay
nakə a vəl haladzay aye na, kəriye.
8 Mbəlom a təma kurom ha abəra
mə mezeleme na, kəriye ta mədzal
gər nakə a vəlakum ka dzalum ha ka
neŋgeye. A gakum ŋgwalak ŋgay na,
kəriye 9 bəna, hərwi məsler neheye
faya ka gumeye lele eye hay bay. A
gakum ŋgwalak ŋgay kəriye na, hərwi
ada ndəraymâ ɗəslay ha gər a bo ŋgay
bay. 10 Hərwi niye maa gakway na,
neŋgeye. A vəlakway sifa weɗeye na,
tə həlay i Yesu Kəriste hərwi ada kâ
gakwawu lele eye hayhuya. Mbəlom
a ləva ha bo tə wu niye lele eye hay

na, kurre hərwi ada kâ pakway bəzay
a tsəveɗ lele eye.

Ka tərakwa nəte na, təKəriste
11 Hərwi niye nəkurom ahəl niye

kəkay na, mâ makumaw a gər.
Nəkurom na, Yahuda hay bay, slala
kurom wal. Yahuda hay tə za-
lawakum na, ndo neheye ta ɗəs bo
təbey aye. Nəteye tə gwaɗaway a
gər tay na, nəteye maɗəsa eye hay.
Ane tuk na, tə tsik na, ka wu nakə
ndo hay faya ta geye a bo tay, ɗəre
a ŋgatay aye ɗekɗek tsa. 12 Məmum
ahaya a mədzal gər kurom, ahəl
niye na, ka sərum Kəriste bay. Mə
walaŋ i Yahuda hay na, nəkurom
mbəlok eye hay. Mbəlom na, kə ɓar
dzam ta ndo ŋgay hay. Ma dzam
niye a ɓar ta ndo ŋgay hay eye na,
a tsik a gwaɗ ma vəlateye wu na,
kurre. Ane tuk na, nəkurom mə
ɗəma bay, nəkurom mbəlok eye hay.
Wuray andaya nakə ka pum faya
mədzal gər kurom aye bay. Nəkurom
ka məndzibəra nakay, ane tuk na,
nəkurom dəreŋ ta Mbəlom. 13 Ahəl
niye na, nəkurom dəreŋ ta Mbəlom.
Anəke na, nəkurom madzapa eye
tə Yesu Kəriste. Nəkurom bəse ta
Mbəlom tuk hərwi Yesu Kəriste.
Neŋgeye ka mbəɗa ha bambaz ŋgay
hərwi kurom.

14 Neŋgeye ndo i zay. Ka hutakwa
məndzezayməwalaŋkwayna, hərwi
ŋgay. Bəna, ahəl niye na, Yahuda
hay tandoneheyenəteyeYahudahay
təbey aye na, nəteye maŋgəna eye.
Ane tuk na, neŋgeye kə gaw ŋgwalak
ŋgay, ka təra kway ha nəte. Ahəl
niye na, məne ɗəre a bo andaya mə
walaŋ kway, a ŋgəna kway ha ka bo
abəra andza dzal. Ahəl nakə a mət
aye na, ka mbəzl ha dzal aye niye.
15 Kə mbata ha bazlam mapala eye i
Yahuda hay nakə a gwaɗawa: «Kâ ge
nakay bay» kəgəbay «Ge nakay» aye.
A ge andza niye na, hərwi mədzepe
tay ha Yahuda hay ta ndo neheye
nəteye Yahuda hay bay aye. Nəteye
maŋgəna eye sulo sa bay, nəteye nəte
hərwi nəteye madzapa eye nəte ta
neŋgeye. Nəteye tebiye ta təra slala
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weɗeye. A vəlatay məndze zay a
walaŋ tay na, andza niye. 16 Məne
ɗəre nakə mə walaŋ tay aye na, kə
mbata ha ta məməte ŋgay. Məne ɗəre
andaya sa bay. Ta təra slala nəte
na, hərwi ŋgay. Kə sər tay ha ka bo
nəteye tebiye tage Mbəlom. 17Kəriste
ki yawkaməndzibəra, kə ɗaha labara
weɗeye ka gər iməndze zayməwalaŋ
i ndo hay ta Mbəlom. Məndze zay
niye na, i kurom neheye dəreŋ ta
Mbəlomaye ada imay neheye nəmay
bəse ta Mbəlom aye. 18 Yahuda hay
tandoneheyenəteyeYahudahaybay
aye, nəkway sulo kway eye tebiye ka
hutakwa tsəveɗ mahəndzəɗe ka təv
i Mbəlom tə həlay i Yesu Kəriste ta
gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nəte
ŋgweŋ.

19 Kə ge andza niye na, nəkurom
mbəlok eye hay sa bay. Nəkurom
madurloŋ hay sa bay. Nəkurom na,
wawa i dala niye haynəkuromandza
siye i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Nəkurom mə gay i Mbəlom
andza nəteye. 20 Nəkurom na, ka
tərum kwar neheye ta ɗəzliye ha gay
aye. Matəra mədok eye na, ndo i
maslaŋ hay ta ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom hay. Kəriste na, neŋgeye
kwar nakə ma vəleye gədaŋ a gay
aye. 21 Gay niye a gəl kame kame, a
mbəzl bay na, hərwi ŋgay. Gay niye
a təra na, gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Mbəlom ma ndziye na, mə
ɗəma. 22 Nəkurom neheye madzapa
eye tə Yesu Kəriste aye na, kə həl
kurom ta siye i ndo hay, ka təra kway
hay tebiye andza kwar i maɗəzle gay.
Gay niye na, Məsəfəre i Mbəlom ma
ndziye mə ɗəma.

3
A say a Mbəlom na, Pol mâ ɗatay

ha labara ŋgay a ndo neheye nəteye
Yahuda hay bay aye

1 Hərwi niye neŋ Pol, neŋ faya
na ɗuwulay naha me a Mbəlom pat
pat hərwi kurom. Neŋ ma daŋgay
na, hərwi məsler i Yesu Kəriste
nakə faya na giye hərwi madzəne
nəkurom neheye Yahuda hay bay

aye. 2 Ka tsənum Mbəlom kə vəleŋ
məsler hərwi ada nâ ge hərwi kurom
bəɗaw? Na huta na, hərwi ŋgwalak
ŋgay. 3 Mbəlom kə ɗeŋ ha wu nakə
maŋgahaeyekurreayeandzanakəna
lah məwatsakum naha faya tsekweŋ
aye. 4 Ka dzaŋgum na, ka sərumeye
ha kəkay nakə neŋ na sər wu nakə
maŋgaha eye ka gər i Kəriste kurre
aye lele tuk. 5 Ahəl niye na, Mbəlom
kə ɗatay ha wu nakə maŋgaha eye
andza nakə anəke aye bay. Ane
tuk na, anəke na, a sləraw Məsəfəre
ŋgay hərwi ada mâ ɗatay ha wu niye
maŋgaha eye parakka. A ɗa ha na,
a ndo i maslaŋ ŋgay hay, ada a ndo
məɗe ha bazlam ŋgay neheye a pala
tay ha aye. 6WuniyeMbəlom a ɗa ha
aye na, nəkurom neheye Yahuda hay
bay aye na, Mbəlom ma vəlakumeye
dziye ta Yahuda hay. Nəkurom ta
Yahuda hay nəkurom ka tərum slala
nəte. Wu nakə Mbəlom a gwaɗ
ma ta vəliye a ndo neheye nəteye
madzapa eye tə Yesu Kəriste aye ma
vəlakumeye na, dziye ta Yahuda hay.
Wu neheye tebiye na, maa ɗa ha
Labara Ŋgwalak eye.

7 Mbəlom a geŋ ŋgwalak ŋgay, a
zla ga məge məsler ŋgay hərwi ada
nâ ɗa ha labara ŋgay ŋgwalak eye a
ndo hay. A ge andza niye na, ta
gədaŋ ŋgay. 8 Neŋ mə walaŋ i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu na, na
sla wuray kwa tsekweŋ bay tebiye.
Kwa andza niye bəbay na,Mbəlomkə
geŋ ŋgwalak ŋgay a neŋ hərwi ada nâ
ɗatay ha andoneheyenəteye Yahuda
hay bay aye ŋgama nakə a yaw mə
həlay i Yesu Kəriste aye. Ŋgama niye
na, haladzay. Ndo hay ta sliye faya
məsəre tebiye bay, hərwi ka zal naha.
9 Mbəlom a vəleŋ tsəveɗ ka məɗatay
ha a ndo hay wu nakə a tsik ahəl
niye maŋgaha eye, ma ta giye bo na,
kəkay. Mbəlomneŋgeye ndoməgewu
hay tebiye kə pa na wu niye maŋgaha
eye hus ahəl nakay anaŋ aye. Anəke
na, kə ndohwaw a dzaydzay parakka
tuk. 10Anəke na, Mbəlom kə ɗa hamə
walaŋ indoŋgayhayhərwiadagawla
ŋgay hay ta bəy tay hay mə mbəlom
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tâ zəba fataya tâ sər ha metsehe
ŋgay ka gər i wu hay wal wal tebiye.
11 Andza niye, a ge na, andza nakə
a tsik a gwaɗ ma giye na, ahəl nakə
məndzibəra andaya zuk bay aye. A
ge na, tə həlay i Yesu Kəriste Bəy
Maduweŋ kway. 12 Anəke nəkway
na, nəkway madzapa eye tə Kəriste.
Faya ka dzalakweye ha faya. Ka
dzədzarakweye sa bay, ka hutakwa
tsəveɗmahəndzəɗe ka təv iMbəlom tə
həlay i YesuKəriste. 13Hərwiniyeneŋ
faya na gakumeye amboh. Ɗərev mâ
ye fakuma abəra hərwi ɗəretsətseh
nakə neŋ faya na siye hərwi kurom
aye bay. Ɗuh ɗəretsətseh nakay faya
na siye na, ma dzəniye kurom hal-
adzay.

Mawuɗe bo i Kəriste nakə a wuɗa
kway aye

14Hərwi niye neŋ faya na dəkweye
naha gurmets a Mbəlom Bəba kway.
15Neŋgeye na, Bəba i slala hay tebiye
mə mbəlom ada ka məndzibəra ta
deɗek. 16 Neŋ faya na ɗuwulay
nahame hərwi adaMəsəfəre ŋgaymâ
vəlakum gədaŋ. Ta gədaŋ i Məsəfəre
ŋgay nakə ma vəlakumeye aye na,
ka ŋgəlumeye ha bo lele ka tsəveɗ
ŋgay. Hərwi neŋgeye na, gədaŋ aye
haladzay, wu hay tebiye mə həlay
ŋgay. 17 Neŋ faya na ɗuwulay naha
me sa na, hərwi ada Yesu Kəriste mâ
ndza mə ɗərev kurom hay ta mədzal
gər kurom nakə ka dzalum ha faya
aye. Neŋ faya na ɗuwulay naha me
na, hərwi ada kâwuɗum bo nəte nəte
mə walaŋ kurom. Taɗə ka wuɗum
bo nəte nəte mə walaŋ kurom na,
ka hutumeye gədaŋ andza dərizl i
gərɗaf nakə mapa zləlay eye lele aye
ada andza gay nakə ta ɗəzl ka mədok
nakə mapa eye lele aye. 18 Andza
niye, nəkurom ta ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu siye hay ka mbum-
eye faya məsəre ha kəkay nakə Yesu
Kəriste a wuɗa kurom aye. Kwa
ka yum na, a ŋgay, kwa ka tsalum
na, a gəma, kwa ka mbəzlumaw ka
dala, kokway i mawuɗe bo ŋgay an-
daya təbey. 19 Neŋ faya na ɗuwulay
naha me na, hərwi ada kâ sərum ha

neŋgeye a wuɗa kurom. Mawuɗe bo
ŋgay nakə a wuɗa kway aye na, ka
slumeye məsəre tebiye bay. Andza
niye, Mbəlom na, wuray a kətsay bay.
Ma rahiye kurom ha ta wu neheye
neŋgeyemaraha eye.

20 Neŋgeye na, ma sliye faya məge
wu hay tebiye a ze wu nakə ka
tsətsahakwa faya mâ gakway aye ha-
ladzay. Kwa wu nakə ka dzalakwa
mâ gakway aye na, a ze. Faya ma
giye na, ta gədaŋ ŋgay nakə faya ma
giye məsler mə nəkway aye. 21 Tâ
zambaɗay aMbəlomhərwiwunakə a
ge ta ndo ŋgay hay ada tə Yesu Kəriste
aye kame kame ka tor eye. Mâ təra
andza niye!

4
Dzapakwa nəte

1Neŋnakəmadaŋgayhərwiməsler
i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
aye, faya na gakumeye naha amboh
hərwi ada mede kurom mâ təra na,
andza i Mbəlom nakə a zalakum ka
məgeaye. 2Andzaməgweɗe rəhumay
ha gər a ndo hay kwa kəɗay. Məsəre
me mâ ge mə walaŋ kurom. Zlum
ŋgatay ka təv iwuhay tebiye. Wuɗum
bo nəte nəte mə walaŋ kurom ada
sakumay naha a bo nəte nəte mə
walaŋ kurom. 3 Rəzlumay a gər,
məndze kurom mâ ge nəte, metsehe
nəte andza nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a dzapa kurom ha aye. Ndzum
tə zay məwalaŋ kurom hərwi ada kâ
ndzum nəkurom madzapa eye nəte.
4 Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
ta təra na, bo i Yesu Kəriste nəte.
Məsəfəre i Mbəlom bəbay na, nəte.
Wu neheye Mbəlom a zalakum faya
aye na, nəte dərmak. 5Bəy Maduweŋ
kwayna, nəte. Məpemədzal gər kway
nakə ka pakwa ka Mbəlom aye nəte.
Madzəhuɓe nakə ta dzəhuɓ kway ha
a yam aye na, nəte. 6 Mbəlom na,
neŋgeyenəte ŋgweŋ. Neŋgeyena, Bəba
i ndo hay tebiye. Neŋgeye a ləva
wu hay tebiye. Faya ma giye məsler
mə walaŋ kway tebiye. Neŋgeye mə
walaŋ i ndo ŋgay hay.
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7 Nəkway tebiye Kəriste kə
vəlakway gədaŋ wal wal ka məge
məsler ŋgay. 8 Andza nakə mawatsa
eye mə bazlam i Mbəlom aye na, a
gwaɗ:
«Ahəl nakə a ŋgwasa ka ndoməne ɗəre

ŋgay hay aye na,
kə tsal a mbəlom,
kə həl tay ha ndo neheye magəsa
eye hay.

Tsana, a vəlatayndarawandohayka
məndzibəra.*»

9 A gwaɗ: «Kə tsal a mbəlom»
na, andza məgweɗe mey? A tsal a
mbəlomna, ɗuh a lahawmambəzlaw
hus ka dala təday. 10 Ndo niye a
mbəzlaw aye na, neŋgeye ndo nakə a
tsal a mbəlom a gər eye dəreŋ hərwi
adamâ təra ha wu hay tebiye lele.

11 Maa vəl ndaraw a ndo hay na,
neŋgeye. Siye hay a vəlatay ndaraw
matəre ndo i maslaŋ ŋgay hay, siye
hay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay, siye ndo məɗe ha labara weɗeye
a ndo hay ada ndo mekeleŋ eye hay
ndomətsəkure təmatətikatay bazlam
i Mbəlom a ndo hay. 12 A ge andza
niye na, hərwi ada tâ dzəna tay ha
siye i ndo ŋgay neheye tə dzala ha
ayekaməgeməsler iMbəlomadando
niye hay ta təra bo ŋgay aye na, tâ gəl.
13A ge andza niye na, nəkway tebiye
ka dzapakwa nəte hərwi mədzal gər
kway nakə ka dzalakwa ha ka Yesu
Kəriste Wawa i Mbəlom aye na, nəte.
Ada ka sərakwa na sa. Andza niye
ka gəlakweye, ka tərakweye ndo ne-
heye masəra eye ka tsəveɗ i Mbəlom
aye. Ka tərakweyendo lelehayandza
Kəriste.

14 Ka tərakwa andza niye na,
nəkway wawa hay sa bay. Ndo
məvay gər a ndo hay tə maraw me
tay ta dziye kway ha abəra ka tsəveɗ
i Mbəlom tə matətike tay niye hay
andza mətasl nakə ma ɓəliye ha
kwalalaŋ i yam ka gər i yam vuw
afəŋ vuw afəŋ aye sa bay. 15Ɗuh na,
tsikakwatay deɗek a ndo hay. Gakwa
wuhay tebiye təmawuɗebonətenəte
mə walaŋ kway. Ka gakwa andza

niye na, ka gəlakweye hus ka matəre
andza Kəriste, neŋgeye nakə ka gər i
ndo neheye tebiye aye. 16Maa hayay
gər a ndo hay tebiye na, neŋgeye
hərwi ada tâ dzapa nəte andza vərezl
i bo i ndo nakə a zəv ha bo ka təv
manəte aye. Taɗə siye faya ta giye
məsler tebiyena, bomagəliye. Andza
niye, ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ta wuɗa bo nəte nəte mə walaŋ
tay na, ta diye kame kame.

Sifa weɗeye ka təv i Yesu
17 Wu nakə na tsikakumeye

naha aye na, ta məzele i Bəy
Maduweŋ kway. Na tsikakumeye
naha na, wuye mey? Neŋ faya
na gwaɗakumeye naha amboh ta
amboh, kâ pumay bəzay a mede i
ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye sa
bay. Nəteye tə dzala na, ka wu nakə
ma giye ŋgama bay aye. 18Mədzal gər
tay na, ləvoŋ. Nəteye kame i Mbəlom
na, mbəlok eye hay. Sifa nakə ma
ndəviye bay ka tor ayena, ta huta bay
hərwi takulahagər tay toŋgwa toŋgwa
andza kwar. Tə sər tsəveɗ i Mbəlom
bay. 19Horoy a gatay sa bay. Tə vəlay
ha bo tay na, kaməge wu neheye lele
bay aye hay. Wu neheye a ge horoy
aye na, faya ta giye ta məŋgwese.

20 Nəkurom, ka tətikum ka gər
Kəriste na, andza niye bay. 21 Ka
rəhumay ha gər na, a neŋgeye bəɗaw?
Nəkurom neheye madzapa eye tə
neŋgeye na, ta tətikakum deɗek.
Deɗek niye ta tətikakum aye na,
Yesu. 22 Ta tətikakum na, gərum
ha mədzal gər kurom neheye kurre
aye. Gərum ha mede kurom nakə
ahəl niye aye. Mede kurom niye na,
ma nasiye kurom ha hərwi bor i wu
neheye lele bay aye ta vakumeye gər.
23Məsəfəre i Mbəlom mâ mbəɗakum
ha ɗərev kurom ada dzalum ka wu
lele eye hay. 24 Pumay bəzay na, a
mede weɗeye. Mede weɗeye niye
na, maa mbəɗa ha mə nəkurom na,
Mbəlom hərwi ada mâ təra andza i
ŋgay. Mede niye na, deɗek eye, a yay
a gər a Mbəlom. Mənese andaya kwa
tsekweŋmə ɗəma bay.

* 4:8 Matsika eye andzamə Dəmes hay 68.19.
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25 Hərwi niye kâ rawum me bay.
Kwa way mâ tsikay a ndo na, deɗek
hərwi nəkway madzapa eye na, nəte
andza hawal i bo neheye wal wal
madzapa eye ka bo eye nəte aye.
26 Wuray kə ndalakum na, kâ gum
mezeleme bay. Pat mâ dəɗ ka wu
nakə a ndalakum aye bay, səfum ha
ɗərev kurom. 27 Kâ vəlumay tsəveɗ
a Fakalaw bay. 28 Məkal hay tâ kəla
sa bay. Ɗuh na, tâ ge məsler lele tə
həlay tay hərwi ada tâ huta wu hərwi
məvəlatay a mətawak hay dərmak.
29 Bazlam nakə ma nasiye ha ndo
hay aye na, mâ ndohwaw abəra ma
təbəlem kurom bay. Tsikum ɗuh
na, bazlam nakə ma dzəniye siye i
ndo hay məgəle ka tsəveɗ i Mbəlom
aye. Tsikum na, wu neheye a ye ka
bo mətsike, ma dzəniye tay ha ndo
neheye faya ta pay zləm a bazlam
kurom aye. 30 Kâ gumay ɗəretsətseh
a Məsəfəre i Mbəlom Tsəɗaŋŋa eye
kwa tsekweŋ bay tebiye. Mbəlom a
ge fakuma ŋgoɗgor na, ta Məsəfəre†
niye. Andza məgweɗe na, nəkurom
ndo ŋgay hay. A ɗakum ha sa na, pat
nakə həlay aye kə slaw na, ma təmiye
kurom ha ka tor eye tuk. 31 Zlum
na dəgun abəra mə ɗərev kurom. Kâ
gum mevel bay, wu mâ ndalakum
bay. Gərum ha mətsal bo, kâ tsaɗum
a bo bay. Kâ gum seweɗ kwa tsek-
weŋ bay tebiye. 32 Tərum ɗuh na,
kwakwaɗ eye hay kame i ndo hay.
Gumatay ŋgwalak a ndo hay. Pəsum
ha a boməneseməwalaŋ kuromnəte
nəte andza nakə Mbəlom a pəsakum
ha tə Kəriste aye.

5
NdoməpemədzalgərhaykaYesu ta

ndziye na, mə dzaydzay
1Nəkuromna, wawa iMbəlomhay.

Mbəlom a wuɗa kurom haladzay.
Kə ge andza niye na, tərum andza
neŋgeye. 2Ma məndze kurom tebiye
na, wuɗum ndo hay andza Kəriste
nakə a wuɗa kway, a mət hərwi kway
aye. Məmətenakəamət ayeandzawu

nakə a tsəhən ada a ze huŋŋa lele tə
vəlay a Mbəlom, a yay a gər haladzay
aye.

3Anəke na, nəkurom na, ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu. Kâ gum
madama kwa tsekweŋ bay. Wu neh-
eye a ge horoy məge aye na, kâ gum
bay. Kâ gum ɗəre ka wu i ndo hay
bay. Ka gər i wu neheye na, kwa tsek-
weŋ kâ tsikum bay. 4Bazlam neheye
a ge horoy aye ada tə bazlam neh-
eye matərakahaŋ aye na, a ye ka bo
mətsike mə walaŋ kurom bay. Kwa
məge mahəmba neheye lele bay aye
na, kâ gum bay. Ɗuh na, gumay naha
sɨsœ a Mbəlom hərwi wu nakə a ge
aye. 5 Sərum ha na, ndo neheye faya
ta giye madama aye ta ndo neheye
faya ta giye siye i wu neheye lele
bay aye na, ta hutiye mede a Bəy i
Mbəlom ta Kəriste bay. Ndo neheye
faya ta giye ɗəre ka wu i ndo hay aye
ta hutiye mede a bəy i Mbəlom bay
hərwi wu neheye a yatay a gər a ze
Mbəlom. Niye andza nəteye faya ta
ɗəslay ha gər na, a kule.

6 Ndo hay tâ vakum gər tə bazlam
neheye kəriye bay. Ɗərevma ta ndal-
eye aMbəlom hərwi bazlam niye hay
lele bay aye. Mbəlom ma ta giye
mevel ka ndo neheye ta rəhay ha gər
bay aye. 7Kâ dzapum ta ndo niye hay
bay tebiye. 8 Ahəl niye na, nəkurom
ma ləvoŋ. Anəke na, nəkurom mə
dzaydzay hərwi nəkurom madzapa
eye ta Bəy Maduweŋ Yesu. Ndzum
na, andzandoneheyenəteyemandza
eyemə dzaydzay aye. 9Na tsik andza
niye na, hərwi dzaydzay faya ma
vəliye wu neheye ŋgwalak eye ta wu
neheyemənesemə ɗəma bay aye ada
deɗek eye. 10 Gum gədaŋ məsəre
na, wu neheye a yay a gər a Bəy
Maduweŋ aye. Ada gum na, wu niye
hay. 11 Məsler i ndo neheye faya ta
giye ma ləvoŋ aye na, kâ tələkum a
ɗəmahəlay kurombay. Wunakə faya
ta giye na, ŋgwalak eye andaya mə
ɗəma kwa tsekweŋ bay tebiye. Ɗuh
na, wu tay neheye lele bay faya ta

† 4:30 Zəbama Efez hay 1.13.
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giye na, ɗumatay ha parakka. 12Wu
neheye faya ta giye ta məkal aye na,
a ge horoy mətsike faya. 13Taɗə ta ɗa
ha wu niye hay parakka na, nəteye
kəkay na, ndo hay ta ŋgateye, 14hərwi
wu nakə a bəz parakka ta həpat aye
na, ma təriye dzaydzay. Hərwi niye
tə gwaɗ:
«Nəkar nakəmandzahəra eye, pəɗeke

abəra kaməndzehəre,
lətse abəra mə walaŋ i mədahaŋ
hay,

hərwi ada Kəristemâ vəlaka dza-
ydzay.»

15 Kə ge andza niye na, gumay
metsehe a mede kurom. Ndo neheye
tə sər wuray bay aye na, kâ pumay
bəzay a mede tay bay. Ɗuh pumay
bəzay na, andza ndo neheye ta
tsah aye. 16 Həlay nakay anaŋ aye
na, həlay nakə lele bay aye. Kâ
dzum ha həlay kəriye bay, gum
ŋgwalak huya. 17 Hərwi niye kâ
tərum andza ndo neheye ta tsah
təbey aye bay, ɗuh pumay zləm na,
a wu nakə Bəy Maduweŋ kway a
say kâ gum aye. 18 Kâ kwayum
ta guzom bay. Məkweye na, ma
nasiye ha sifa kurom. Ɗuh na,
Məsəfəre i Mbəlom mâ rahakum a
ɗərev pat pat. 19 Zambaɗumay a
Mbəlom ta dəmes nəte nəte məwalaŋ
kurom. Gum dəmes kwa waray
waray neheye Məsəfəre i Mbəlom a
vəlakum aye. Gum dəmes niye hay
mə walaŋ kurom. Zambaɗumay a
BəyMaduweŋ tə ɗərev kurom tebiye.
20 Gumay naha sɨsœ a Bəba Mbəlom
hərwi wu hay tebiye. Gumay naha
sɨsœ na, tə məzele i Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste. Gumay naha sɨsœ pat
pat.

Məndze i ŋgwas hay tə zal tay hay
21 Rəhumay ha gər kwa a way nəte

nəteməwalaŋkuromhərwinəkurom
faya ka pumay naha faya a Kəriste.

22 Nəkurom ŋgwas hay, rəhumay
gər a zal kurom hay andza nakə a
say a Bəy Maduweŋ kway Yesu aye.

23 Hərwi zal na, neŋgeye bəy eye ka
gər i ŋgwas andza nakə Yesu Kəriste
neŋgeye bəy ka gər i məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu aye.
Neŋgeyemambəliye tayhaməhaygər
i ndo məpe mədzal gər hay. Məhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay na, bo
ŋgay. 24 Kə ge andza niye na, ŋgwas
hay tâ rəhatay ha gər a zal tay hay
lele andzanakəməhay gər i ndoməpe
mədzal gər hay ta rəhay ha gər a Yesu
Kəriste aye.

25 Nəkurom zal hay, wuɗum ŋgwas
kuromhayhaladzayandzanakəYesu
Kəriste a wuɗa məhay gər i ndoməpe
mədzal gər hay ada a mət hərwi
tay aye. 26 A ge andza niye na,
hərwi mâ təra tay ha tsəɗaŋŋa kame
i Mbəlom. Neŋgeye a təɗ yam, a bara
tay ha hərwi ada tâ təra tsəɗaŋŋa ta
labara ŋgay.* Andza niye, a pala
tay ha wal, nəteye ta təra i Mbəlom.
27 A say ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu tâ yaw kame ŋgay na, ta
məɗəslatay ha gər nakə ta ɗəslatay
ha gər aye. Tâ təra na, tsəɗaŋŋa,
ndəluɓ kwa tsekweŋ mâ ge andaya
fataya bay. Tâ təra ka ɗəre i ndo na,
lele. Mənese mâ ge andaya fataya
bay, ada kwa vavay mâ ge andaya
fataya bay. 28 Andza niye nəkurom
zal hay dərmakwuɗum ŋgwas kurom
hay andza nakə kawuɗum bo kurom
aye. Ndoweye ka wuɗa ŋgwas na, a
wuɗa bo ŋgay. 29Ndəray andaya nakə
ma geye ɗəretsətseh a bo ŋgay aye na,
andaya bay. Kwa way na, ma geye
gər aboŋgay tawumənday lele andza
Yesu Kəriste nakə faya ma gateye gər
a məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay aye. 30 Neŋgeye faya ma gakw-
eye gər hərwi nəkway na, hawal i bo
ŋgay. 31Hərwi niye bazlam i Mbəlom
a gwaɗ na: «Hərwi niye hasləka ma
gəriye ha bəba ŋgay ta may ŋgay, ta
ndziye ta ŋgwas ŋgay. Nəteye sulo ta
təriye bo nəte.†» 32Bazlam nakay na,
kə ɗakway ha wu nakə ŋgwalak eye
lele haladzay. Neŋ na tsik na, ka

* 5:26 Məbere tsəɗaŋŋa ta yam: Zəba ma Ezekiyel 36.25; Titus 3.5, ada labara: Zəba ma Yuhana 15.3.
† 5:31 Madazlay i wu hay 2.24.
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gər i Kəriste ta məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay kaYesu. 33Bazlamne-
heye na, hərwi kurom dərmak. Kwa
waymâ wuɗa ŋgwas ŋgay andza nakə
a wuɗa bo ŋgay aye. Ŋgwas hay
rəhumatay gər a zal kurom hay.

6
Məndze i wawa hay ta bəba tay hay

1 Wawa hay, nəkurom ka tərum
madzapa eye ta Bəy Maduweŋ Yesu.
Gəsumatay me a bəba ta may kurom
hay hərwi andza niye na, lele.
2 Bazlam i Mbəlom mapala eye nəte
a gwaɗ: «Rəhay ha gər a bəba yak ta
mayyak.» Niyena,makurre i bazlam
i Mbəlommapala eye a tsik ahəl niye
a gwaɗ ma ta vəliye wu aye. 3 Wu
nakə a gwaɗ: «Ma ta vəliye, taɗə ka
rəhay ha gər aye na, wu tebiye ma
giye lele hərwi yak. Ka ndziye ka
məndzibəra haladzay.*»

4 Nəkurom bəba i wawa hay, kâ
gumatay wu mandala eye a wawa
kurom hay bay. Ɗuh na, gumatay
gər lele. Tətikumatay ada kətum tay
andza nakə Bəy Maduweŋ Yesu a ɗa
ha aye.

Beke ta ndo i gay tay hay
5 Nəkurom beke hay, rəhumatay

ha gər a ndo i gay kurom hay ka
məndzibəra nakay. Gəsumatay me
ada dzədzarumatay. Gum məsler
tə ɗərev kurom nəte. Niye na, ka
rəhumay ha gər na, a Kəriste. 6 Kâ
gum məsler ka təv ɗəre tay ɗekɗek
tsa bay. Kâ gum məsler hərwi ada
tâ ɗəslakum ha gər ɗekɗek tsa bay.
Ɗuh na, gum wu neheye a yay a gər
a Mbəlom aye tə ɗərev kurom nəte
hərwi nəkurom na, ndo i məsler i
Kəriste. 7 Gumatay məsler na, ta
ŋgwalak andza nakə faya ka gumeye
məsler na, a Bəy Maduweŋ aye bəna
andza nakə ka gumeye a ndo hay aye
bay. 8Kwa nəkar na, beke, kwa nəkar
beke eye bay, sər ha na, taɗə faya ka
giyeməsler lele eyena, BəyMaduweŋ
ma ta hamakeye a ɗəma.

9 Nəkurom ndo i gay i beke hay,
gumatay ŋgwalak a beke kurom hay
dərmak. Kâ gumatay ɗəretsətseh bay.
Sərum ha nəkurom ta beke kurom
hay na, nəkurom i Mbəlom nəte bəna
wal wal bay. Neŋgeye na, a ŋgəna tay
ha ka bo bəra ndo hay təbey.

Məhəle wu həlay i Mbəlom
10Wu nakə na ndəvakumeye naha

mətsikakumayena, ndzummadzapa
eye ta Bəy Maduweŋ Yesu. Tərum
gədaŋ eye hay hərwi gədaŋ ŋgay na,
a ze kwa mey tebiye. 11 Dzəwuɗum
bo ta wu həlay i Mbəlom neheye a
pakumaye tebiye hərwi ada Fakalaw
mâ sla fakumaməvakum gər bay. Ka
ndzumeye duwirre, ma sliye fakuma
bay. 12 Vəram nakə ka gakweye na,
ka gakweye ka ndo hay bay. Ka gak-
weye na, ta məsəfəre neheye lele bay
aye hay ada ta bəy tay hay, ta neh-
eye nəteye faya ta ləviye məndzibəra
nakay manasa eye tə mezeleme aye.
Ada ka gakweye vəram sa na, tə wu
neheye lele bay aye, nəteye ta gədaŋ
eye ma magərmbəlom aye. 13Hərwi
niye, həlum wu i həlay i Mbəlom
neheye a pakum a həlay aye tebiye
hərwi ada pat i vəram kə ndislew na,
kâ hwayum bay, ka gumeye vəram
hus ka mandəve ŋgay eye. Andza
niye, ta sliye fakuma bay. 14 Hərwi
niye, ləvumbo. Tərumndo deɗek eye
hay. Wu neheye deɗek eye hay aye
na, andza petekeɗ nakə ka ɓarumeye
ha bəzihuɗ aye. Pumay bəzay a
tsəveɗ i Mbəlom hərwi taɗə ka gum
andza niye na, a təra andza petekeɗ
i ɓəre nakə ka pumeye ka bo aye.
Ma təkiye kurom abəra ka wu neh-
eye lele bay aye hay. 15 Ləvum bo
pat pat ka məɗe ha Labara Ŋgwalak
eye nakə ma vəlateye zay a ndo hay
aye. Niye na, andza tahərak neh-
eye ka pumeye a sik aye, hərwi ada
ka ndzumeye ka tsəveɗ i Mbəlom
ɓəŋɓəŋ lele. 16 Ma məsler kurom
nakə ka gumeye tebiye aye na, pum
mədzal gər kurom ka Bəy Maduweŋ
Yesu. Niye na, andza ka zlum ŋgaram

* 6:3 ZəbamaməMadayaw abəramə Ezipt 20.12; Bazlammapala eyemasulo eye 5.16.
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a həlay. Səmber i Fakalaw neheye
ma mbaliye kurom ha aye ta ndziye
fakuma bay. Kwa taɗə səmber niye
hay ta ako eye faya bəbay na, ŋgaram
ma mbatiye ha. 17 Mətəme nakə
Mbəlom a təma kurom ha aye na,
andza mbəramdaw nakə ka pumiye
a gər aye hərwi matəke na gər. Pum
a gər ada zlum bazlam i Mbəlom.
Neŋgeye na, andza maslalam nakə
Məsəfərema vəlakumeye, ka gumeye
ha vəram aye.

18ƊuwulumaymeaMbəlom tə ɗərev
kurom tebiye pat pat. Gumay am-
boh ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. Kâ ndzahərum bay, kâ gərum
ha maɗuwulay me a Mbəlom bay.
Ɗuwulumay me a Mbəlom pat pat
hərwi ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tebiye. 19Ɗuwulumay naha me a
Mbəlom hərwi ga dərmak hərwi ada
Mbəlommâ vəleŋ wu nakə na tsikiye
adanâ ɗahaLabaraŊgwalak eyenakə
Mbəlom a ɗeŋ ha aye. Nâ ɗa ha na,
tə madzədzar eye bay. 20 Kwa neŋ
madaŋgaybəbayna, neŋndoməsləre
i Kəriste hərwi bazlam weɗeye nakə
faya na ɗiye ha aye. Ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi ada nâ dzədzar
bay, nâ ɗa ha labara weɗeye parakka
andza nakə a say a Mbəlom nâ ɗa ha
aye.

Mandəve i bazlam
21 Tisik malamar kway nakə na

wuɗa aye na, neŋgeye tə neŋ faya
nəmaa giye məsler i Bəy Maduweŋ
salamay. Faya ma giye məsler i Bəy
Maduweŋ təmarəhay ha gər ta deɗek
eye. Neŋ mandza eye kanaŋ kəkay
na, ma diye naha ma tsikakumeye.
22 Neŋ faya na sləriye naha ka təv
kurom na, hərwi ada kâ sərum ha
nəmay mandza eye kanaŋ na, kəkay,
adamâmakum ha ɗərev.

23 Mbəlom Bəba ta Bəy Maduweŋ
YesuKəriste tâ vəlatay zay amalamar
hay tebiye. Tâ vəlatay mawuɗe bo,
hərwi ada tâ wuɗa bo nəte nəte mə
walaŋ tay ada tâ pa mədzal gər ka
Yesu Kəriste huya.

24Mbəlommâpaŋgamakandoneh-
eye tawuɗaBəyMaduweŋkwayYesu
Kəriste ka tor eye.
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Ɗerewel nakə Pol a
watsatay naha a
Filipi hay

aye
Məfələkwe

Pol a pa məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu a gəma i Filipi
na, ahəl i mahəhele ŋgaymasulo eye.
Məhay gər niye na, makurre i məhay
gər nakə Pol a pa ka dala i Erop aye.
Ɗerewel i Pol faya ma ɗiye ha ndo

i Filipi hay tə Pol, məndze tay a ye
lele. A say a Pol masəkah ha, mâ ge
gədaŋ eye lele. Ane tuk na, neŋgeye
ma daŋgay. Faya ma siye ɗəretsətseh
hərwi nakə kə gatay a gər a Filipi hay
bay aye. A tsikatay mawuɗe bo ŋgay
nakə a wuɗa tay ha aye.
A tsikatay sa na, wu nakə faya ma

dzəmiye na aye. Hərwi ndo siye
hay faya ta ɗiye ha Kəriste ta tsəveɗ
nakə ŋgwalak eye bay aye. A satay
masəpete tay ha (1.15-17; 2.21, 18).
Pol faya ma dzaliye məsləre ndo ne-
heye tə gawa ka bo məsler aye a Fil-
ipi hərwi tâ ye, tâ vəlatay gədaŋ ada
mətsəne labara tay (2.19-30).
Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu

ma Filipi ta slər wu kəriye a Pol (4.10-
20).
Pol a tsikatay a Filipi hay ka sifa

ta məməte i Yesu (2.6-11). Pol a gər
ha wu nakə haɓe ma hutiye (3.3-10).
Pol a təma məse ɗəretsətseh hərwi
məpay bəzay a Yesu Kəriste. Neŋgeye
ma daŋgay, ada maləva bo eye hərwi
məvəle ha sifa ŋgay. Pol a tsikatay a
Filipi hay tâ pay bəzay a mede ŋgay
(3.17; 4.9).
Pol a vəlatay gədaŋ a Filipi hay tâ

ndza huyamaməŋgwese.
1 Maa watsa naha ɗerewel nakay

na, neŋ Pol ta Timote, nəmay ndo
i məsler i Yesu Kəriste hay. Nəmaa
tsikatay naha me a bagwar hay, a
ndo madzəne kurom hay ada a ndo
məpe mədzal gər hay tebiye hay ka
YesuKəristemaFilipi. 2MbəlomBəba
kway ta Bəy Maduweŋ kway Yesu

Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada tâ
vəlakum zay.

Pol a gaway naha sɨsœ aMbəlom
3 Kwa kəɗay na dzalawa fakuma

na, na gaway naha sɨsœ a Mbəlom.
Na gaway naha sɨsœ pat pat hərwi
kurom. 4 Ahəl niye na ɗuwulaway
me pat pat hərwi kurom na, ɗərev ga
maŋgwasa eye haladzay. 5 Na gaway
naha sɨsœ a Mbəlom na, hərwi ka
dzapakwa nəte ka məɗe ha Labara
Ŋgwalak eye. Ka dazlumay madzəne
ga na, pat niye kurre ka tərum ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu hus
anəke aye. 6Maa dazlay məge məsler
lele eye mə ɗərev kurom hay na,
Mbəlom. Na sər ta deɗek, neŋgeye na,
ma gəriye ha kamanawa eye bay. Ma
ndəviye ha məsler eye niye na, a pat
nakə Yesu Kəriste ma maweye aye.
7Wunakə na dzala andza niye hərwi
kurom aye na, lele. Hərwi ka yumeŋ
a gər haladzay. Sa na, hərwi nəkurom
tebiye tage neŋ Mbəlom kə gakway
ŋgwalakhərwi adakâdzənumga, kwa
anəke neŋ ma daŋgay. Ada ahəl nakə
na tsikawa labara i YesuKəriste kame
indoməge sariyahayadana ɗawatay
ha labara nakay na, Labara Ŋgwalak
eye deɗek. 8Mbəlom a sər na tsik na,
nawuɗa kurom tə ɗərev nəte. Na raw
me bay, na tsik na, deɗek. Mawuɗe
bo aye niye nawuɗa kuromhaladzay
eye a yaw na, məŋgay? A yaw na, ka
təv i Yesu Kəriste.

9 Na ɗuwulaway naha me a
Mbəlom hərwi kurom na, hərwi ada
mawuɗebo iMbəlomnakəkawuɗum
bo mə walaŋ kurom aye, mâ səkah
kamekame. Andzaniye ka sərumeye
deɗek i Mbəlom, ada ka sərumeye ha
ka bo bəra wu lele eye hay ta lelebay
eye hay, 10 hərwi ada ka slumeye
faya məzle wu neheye ŋgwalak eye
hay. Andza niye pat nakə Kəriste ma
maweye na, ka ndzumeye tsəɗaŋŋa,
mənese fakuma bay. 11Nəkurom na,
ka tərumeye ndo məge wu neheye
ŋgwalak eye ta gədaŋ i Yesu Kəriste.
Ka gum andza niye na, ndo hay ta
zambaɗeye a Mbəlom ada ta ɗəslay
ha gər.
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Yesu na, a ze wu hay tebiye
12Malamar ga hay, a seŋ na, sərum

ha lele wu neheye tə ndzeŋ a gər
kanaŋ aye na, ɗuh ta dzəna məɗe
ha Labara Ŋgwalak eye. 13 Hərwi
niye sidzew neheye tebiye faya ta
tsəpiye gay i bəy bagwar eye ta siye
i ndo hay tebiye tə sər hay neŋ ma
daŋgay na, hərwi nakə faya na giye
məsler i Yesu Kəriste aye. 14 Sa na,
məgəse nakə tə gəs ga a daŋgay aye
na, ka səkahatayhamədzal gər kaBəy
Maduweŋ kway. Madzədzere kwa
tsekweŋ andaya mə ɗərev tay sa bay.
Faya ta ɗiye ha bazlam i Mbəlom a
ndo hay kame kame ɗuh.

15 Ane tuk na, siye hay mə walaŋ
tay faya ta ɗiye ha bazlam i Kəriste
na, hərwi faya ta giye fagaya sələk.
A satay maze ga ha. Ndo mekeleŋ
eye hay na, tə ɗa ha bazlam i Kəriste
na, tə ɗərev nəte. 16 Nəteye tə ge
andza niye na, hərwi ta wuɗa ga. Tə
sər ha maa sləra ga ahaya kanaŋ na,
Mbəlom. A sləra ga ahaya na, hərwi
ada nâ tsikatay, nâ ɗatay ha Labara
Ŋgwalak eye i Yesu na, Labara ŋgwalak
eye deɗek. 17 Siye i ndo niye hay na,
faya ta ɗiye habazlam i YesuKəriste a
ndo hay dərmak. Ayaw deɗek ŋgway,
ane tuk na, tə ge andza niye na, a
sataymazega, tə tsikawa tə ɗərevnəte
eye deɗek bay. A sataymasəkeheŋ ha
ɗəretsətseh kanaŋma daŋgay.

18 Ane tuk na, niye na, ma
ndeleŋeye ɗaw? Ma ndeleŋeye bay.
Kwa taɗə tə tsik na, tə ɗərev nəte
eye bay, kwa tə tsik na, tə ɗərev
lele eye sadzək, na sər tə ɗa ha na,
bazlam i Kəriste. Neŋ na, ɗərev ga
ma ŋgwasiye. Ayaw, ta deɗek na
ŋgwasiye huya kame kame andza
nakay. 19 Hərwi na sər ha na, wu
neheye ta dzəniye ga mətəme ga ha
hərwi faya ka ɗuwulumeyeme hərwi
ga ada Məsəfəre i Yesu Kəriste ma
dzəniye ga.

20Wu nakə na wuɗa haladzay aye
ada na pa faya mədzal gər aye, faya
na həbiye na, horoy ma ta geŋeye
ɗaɗa bay. Ɗərev ga ta gədaŋ eye lele.

Ada a seŋ na, kwa anəke, kwa kəɗay
ndo hay tâ ɗəslay gər a Yesu Kəriste
hərwi ga. Kwa taɗə neŋ andaya tə
ɗəre, kwa taɗə na mət na, tâ ɗəslay
gər andza niye. 21Hərwi taɗə neŋ tə
ɗəre mba na, na zambaɗeye a Yesu
Kəriste. Taɗə kwa na mət bəbay na,
na hutiye magogoy ga. 22 Ane tuk
na, taɗə kə ge andza niye, neŋ andaya
tə ɗəre mba na, na giye məsler nakə
ma dzəniye ndo hay aye. Mə walaŋ
i bazlam neheye sulo aye na, a geŋ
gərəŋ gərəŋ. Na zliye mə walaŋ eye
wuray na, na sər bay.

23 Wu neheye sulo aye na, ta
ŋgəneŋ ha mədzal gər. A seŋ haɓe
na, nâ gər ha məndzibəra nakay. Na
diyematandze təKəristeməmbəlom.
Andza niye ka neŋ na, ŋgwalak eye
haladzay. A ze ha məndze nakə
ka məndzibəra aye. 24 Ane tuk na,
məndze ga nakə na ndziye tə ɗəre aye
na, ma giye ŋgama haladzay hərwi
madzəne kurom. 25Ada na zəba faya
na, ŋgwalak eye na, andza niye ɗuh.
Hərwi na sər ta deɗek na ndziye ka
məndzibəra mba. Ka ta ndzakweye
ka təv manəte eye tage nəkurom. Ka
ndzakweye ka təv manəte eye na,
na dzəniye kurom ka mede kame
kame ka tsəveɗ i Mbəlom, hərwi ada
ɗərev kurommâ ge laŋlaŋ ka tsəveɗ i
Mbəlom. 26 Andza niye, ta gər ga ha
abəra ma daŋgay, na ye naha ka təv
kurom na, ka zambaɗumeye a Yesu
Kəriste hərwi ga.

Məge ɗəretsətseh hərwi Yesu
27Ŋgwalak eye na, mede kurommâ

ge lele hərwi ada ndo hay tâ zəba
fakuma, faya ka pumeye bəzay na, a
bazlam i Kəriste deɗek. Ayaw! A seŋ
kwa taɗə na ye naha ka təv kurom
kəgəbay kwa na ye naha bay na, nâ
tsəne nəkurom mandza eye na, ba-
zlam kurom nəte. Ada sa na, faya
ka gumeye gədaŋ tə ɗərev kuromnəte
andza ndo məge vəram hay hərwi
ada Labara Ŋgwalak eye i Yesu mâ ye
kame kame. 28 Kâ dzədzarumatay
a ndo məne ɗəre kurom bay tebiye.
Taɗə ka dzədzarumatay bay na, ta



Filipi hay 1:29 355 Filipi hay 2:15

səriye ha lele nəteye kame i Mbəlom
na, ta dze. Ane tuk na, nəkurom na,
Mbəlom kə mbəl kurom ha. Mata
bəzatay ha niye na,Mbəlom. 29Hərwi
Mbəlom a gakum ŋgwalak na, ada kâ
dzalum ha ka Kəriste ɗekɗek tsa bay.
A gakum ŋgwalak na, hərwi ada kâ
gum ɗəretsətseh hərwi ŋgay dərmak.
30Nəkuromkaŋgatumayavəramnakə
na ge ahəl niye aye. Anəke na, faya
ka tsənumeye neŋ faya na giye andza
niye huya. Aya! Nəkurom dərmak ka
gumeye vəramnakəneŋ fayana giye.

2
Tərum na, andza Yesu

1 Nəkurom ka sərum ha nəkurom
madzapa eye nəte tə Yesu Kəriste.
Andza niye neŋgeye ma vəlakumeye
gədaŋ ka ɗərev kurom hay. Mawuɗe
bo ŋgay nakə a wuɗa kurom aye
na, ma makumeye naha ɗərev segey.
Sərumhanəkurommadzapaeyenəte
ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Ada ka
wuɗumboməwalaŋkuromnəte nəte
bəɗaw? Ndo hay tə gakum mə bo,
na gwaɗ ba? 2 Kə ge andza niye
na, wuɗum bo məwalaŋ kurom nəte
nəte. Mədzal gər kurom mâ ge nəte.
Məndze kurom mâ ge nəte, ada ba-
zlam kurom mâ ge nəte mâ ye ka
bo ayaw ayaw. Taɗə ka gum andza
niye na, ɗərev ga ma ŋgwasiye, ma
deyeŋeye a gər kurah kurah. 3 Kâ
dzalum ka bo kurom ɗekɗek tsa bay.
Kâ ɗəslumay ha gər a bo bay. Ɗuh
na, hənum ha gər kurom. Zəbum ka
siye i ndo hay na, ndo neheye lele
ta ze kurom aye. 4 Kwa way mâ
gay ŋgwalak a ndo hay. Kâ pəlumay
wu lele eye a gər kurom ɗekɗek tsa
bay. Ka gumwuneheye tebiye andza
nakay na, ɗərev ga ma rahiye tə
məŋgwese.

5Ɗərev kurom mâ təra na, andza i
Yesu Kəriste.
6 Kwa Yesu nəteye nəte ta Mbəlom

bəbay na,
kə ləva ha gər ŋgay ta Mbəlom
bay.

7 Ɗuh na, kə gər ha təv məndze nakə
lele eye,

ka təra ndo i məsler.
Təwa na andza ndo zezeŋ nakə təwa

na aye dərmak.
Ahəl nakə a təra ndo zezeŋ aye na,

8a həna ha gər ŋgay.
A gəsay me a Mbəlom hus ka məməte

sa!
Məməte ŋgay niye amət aye na,

tadarnakamayakomazləlmbaɗa
eye.

9Hərwi niye, Mbəlom a pa na ka gər i
wu hay tebiye.

Kə pa fayaməzele nakə a ɗa zləma ze
məzele i wu hay tebiye aye.

10 A ge andza niye na, hərwi ada wu
hay tebiye kwa mə mbəlom,
kwa kanaŋ ka məndzibəra,
kwama bəɗ

ta tsəne məzele i Yesu na, nəteye
tebiye tâ yaw tâ dəkway
gurmets.

11Kwawayma tsikiye tə bazlam ŋgay
Yesu Kəriste na,

Bəy Maduweŋ ka gər i wu hay
tebiye.

Andzaniye ta zambaɗeye aBəbaŋgay
Mbəlom dərmak.

Mede i ndo məpe mədzal gər hay a
Yesu kaməndzibəra

12 Nəkurom dzam ga neheye na
wuɗa kurom haladzay aye, Yesu
Kəriste a gəsay me a Mbəlom kəkay
na, nəkuromka sərumha lele. Andza
niye, nəkuromdərmak gəsumaymea
Mbəlom. Ahəl niye neŋ ka təv kurom
na, ka rəhawumay ha gər. Kwa anəke
neŋ andaya ka təv kurom sa bay
bəbay na, səkahum ha marəhay ha
gər kame kame. Andza məgweɗe na,
mətəme nakə Mbəlom a təma kurom
ha aye na, gum məsler eye tə həlay
kurom eye dərmak. Ka gumeye na,
tə madzədzere i Mbəlom. 13 Hərwi
Mbəlom faya ma giye məsler mə
ɗərev kurom hərwi ada kâ wuɗum
wu neheye a yay a gər aye ada ma
vəlakumeye gədaŋ hərwi ada kâ gum
wu neheye a yay a gər aye dərmak.

14 Ma məsler kurom nakə ka
gumeye tebiye na, kâ sum me bay,
kâ tərum a bo bay, 15 hərwi ada ka
ndzumeye tsəɗaŋŋa mənese fakuma
bay, ada ka tərumeyewawa iMbəlom
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neheye ta giye mənese bay aye.
Nəkurom mandza eye na, mə walaŋ
i ndo neheye faya ta səpatiye ndo
hay aye. Tə pay bəzay i tay na, a
tsəveɗ nakə lelebay aye. Nəkurom ka
ndzumeye mə walaŋ tay na, andza
wurzla neheye ta dəv dzaydzay ka
magərmbəlom aye. 16 Ada sa na, ka
tsikumateye bazlam nakə ma vəliye
məsəfəre a ndo hay aye. Taɗə ka
gum andza niye na, pat nakə Yesu
Kəriste ma maweye na, na ta zlapiye
haladzay kame ŋgay hərwi kurom.
Na ta zlapiye hərwi kurom na, hərwi
na ta səriye ha məsler nakə na ge
mawura bo eye na, ka təra kəriye
bay. 17 Mədzal gər kurom nakə ka
dzalum ha ka Mbəlom aye na, a təra
wu nakə ka kəɗawumay a Mbəlom
kəriye aye. Agəla ta kəɗiye ga na, ma
təriye mambəɗe ha bambaz andza
wu kəriye niye ka kəɗawumay a
Mbəlom aye dərmak. Kə ge andza
niye na, ma deyeŋeye a gər haladzay,
na ŋgwasiye tage nəkurom tebiye.
18 Nəkurom dərmak na, mâ yakum
a gər, ŋgwasakwa ka bo tage neŋ.

Pol a slər Timote ta Epafrodit
19Taɗə kə say aBəyMaduweŋkway

Yesu na, na sər ha mazlambar na
slərakum naha Timote, hərwi ada kə
maw ka təv ga na, nəkurom mandza
eye kəkay na, ma ɗeŋeye ha, ada ma
meŋeye ha ɗərev andza nakəma diye
naha ma makumeye naha ɗərev aye
dərmak. 20 Kanaŋ na, ndo andaya
mədzal gər may nəte andza neŋgeye
na, andaya bay, say neŋgeye nəte
ŋgweŋ. Ta deɗek neŋgeye na, a say
madzəne kurom. 21 Ndo siye hay
tebiye tə dzala na, ka bo tay ɗekɗek
tsa bəna, tə dzala ka məsler i Yesu
Kəriste bay. 22 Ka sərum ha Timote
na, ka bəz ha neŋgeye ɗa kə sla. Neŋ
tə neŋgeye, nəmay salamay nəmaa
ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye. Faya
ma dzəniye ga ka məge məsler andza
wawa nakə faya ma dzəniye bəba
ŋgay aye. 23 Andza niye a seŋ na
slərakumeye naha. Ane tuk na, na
həbiye ta ŋgəneŋ ha sariya ga təday.

24Neŋ dərmak, na sər ha ta deɗek Bəy
Maduweŋ ma vəleŋeye tsəveɗ hərwi
mede naha ka təv kurom.

25Nəkurom ka sərum ha malamar
kway Epafrodit, ndo məsləre kurom
nakə ka slərumeye hərwi ada mâ
dzəna ga təwuneheye andaya fagaya
bay aye na, neŋ tə neŋgeye nəmaa ge
məsler salamay. Nəmaa ge məsler
ta gədaŋ tə neŋgeye salamay hərwi
bazlam i Mbəlom. Na dzala anəke
na, ŋgamamâma naha ka təv kurom.
26 Kə gay wadəŋ wadəŋ haladzay
hərwi a tsəne tə gwaɗ ka tsənum
neŋgeye kə dəɗ a ɗəvats. Hərwi niye
hawa kurom eye a gay haladzay, a
saymede nahaməŋgatakum. 27Andza
nakə ka tsənum aye na, deɗek kə dəɗ
a ɗəvats, ka ɓərəzl. Ane tuk na, a
gay mə bo a Mbəlom. Mbəlom kə
mbəl ha. Maa gay mə bo a Mbəlom
na, neŋ dərmak. Mbəlom a mbəl ha
na, andza a mbəl ha na, neŋ, hərwi
ada ɗəretsətseh mekeleŋ eye mâ yaw
fagaya bay.

28 Hərwi niye, a seŋ mâ ma naha
ta bəse ka təv kurom, hərwi ada ahəl
nakə ka ŋgatumay na, ka ŋgwasumeye,
ada neŋ nâ dzala wuray sa bay.
29 Ayaw! Ki ye naha na, təmum
na lele. Təmum na tə məŋgwese,
hərwi neŋgeye na, malamar kurom
ka tsəveɗ i Bəy Maduweŋ. Slala
i ndo andza nakay na, ɗəslumay
ha gər. 30 Na tsik andza niye na,
hərwi neŋgeye na, a zəkaw tsekweŋ
ma mətiye hərwi məsler i Kəriste.
Neŋgeye a zla na, təv məndze kurom.
Kə sər mədze ha məsəfəre ŋgay hərwi
ada mâ dzəna ga andza nakə taɗə
nəkuromkanaŋna, ka dzənumeye ga
aye.

3
Matəre tsəɗaŋŋakame iMbəlomna,

kəkay?
1 Malamar ga hay wu nakə na

ndəvakumeye naha mətsike aye na,
anaŋ: Ŋgwasum hərwi nəkurom na,
ndo i Bəy Maduweŋ hay. Na diye
gər məwatsakum naha wu nakə ɓa
na watsakum naha tsɨy aye bay. Na
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masakumeye naha məwetse sa, ma
dzəniye kurom hərwi ada wuray mâ
gakum bay.

2 Gum metsehe kame i ndo neh-
eye faya ta giye məsler ŋgwalak eye
bay aye. Nəteye faya ta kwasatay ha
gər a ndo hay ta məgweɗe ɗəsum bo.
3Ta deɗek maɗəsa bo eye na, nəkway
bəna, nəteye bay. Maa təra ndo i
Mbəlom hay na, nəkway. Nəkway
sa na, ka ɗuwulakway naha me a
Mbəlom ta gədaŋ iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye, ada ka zambaɗawakway a Yesu
Kəriste. Nəkway na, ka pakway zləm
awu nakə ndo zezeŋma giye bay.

4Taɗə kə gewu i ndo zezeŋ fayama
giye lele na, haɓe neŋ dərmakna piye
faya zləm. Taɗəndoweye kə gwaɗay a
gər ŋgay lele məpay zləm a wu i ndo
zezeŋ nakə ma giye na, neŋ na sər
ha, i ga nakə na tsikiye na, ma ziye i
ŋgay. 5 Hərwi neŋ na, ndo i Yahuda
ɗeɗəŋ eye. Mawa ga na, Yahuda hay.
Sa na, neŋ wawa i Israyel hay, ada tə
wa ga ma gwala i Bendzameŋ. Ahəl
nakə təwa ga, na hənaməhəne tasəla
matsamahkar eye na, tə ɗəs bo ga.
Taɗə ta tsətsahiye fagaya ka gər i ba-
zlam i Yahuda hay mapala eye na,
neŋ mə walaŋ i Farisa hay. 6 Neŋ
na, na pay bəzay a kule i Yahuda hay
lele. Na təkay ɗəre tə tsəɓtsəɓ eye
hus ka məgatay ɗəretsətseh a məhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu Kəriste. Taɗə bazlam i Yahuda
hay mapala eye mâ təra ha ndo lele
kame iMbəlom na, na sliye faya haɓe
məgwaɗakum neŋ na, mənese an-
daya kwa tsekweŋ fagaya bay.

7Wu niye hay na zəbawa faya ahəl
niye na, andza magogoy ga. Ane
tuk na, na sər ha wu niye ŋgama an-
dayamə ɗəma bay hərwi ada nâ huta
mədzepe tə Yesu Kəriste ɗuh. 8Ayaw!
Nambəɗay dəba awuniye hay tebiye
na, hərwi na sər ha Yesu Kəriste na,
Bəy Maduweŋ ga. Niye na, a ze wu
hay tebiye. Na mbəɗay dəba a wu
hay tebiye na, hərwi Yesu Kəriste.
Na zəba ka wu niye hay na, andza
mandzak hərwi ada nəmaâ dzapa tə
Yesu Kəriste 9 ada nâ ndza mə həlay

ŋgay. Na gwaɗiye neŋ lele kame i
Mbəlom hərwi nakə na rəhay ha gər
a bazlam i Yahuda hay mapala eye
na, ɗaɗa na tsikiye bay. Wu nakə a
təra ga ha lele kame i Mbəlom aye
na, nakə na pa mədzal gər ka Yesu
Kəriste aye. Maa təra ga ha ndo lele
eye na, Mbəlom hərwi na dzala ha ka
neŋgeye. 10Wu nakə a yeŋ a gər ha-
ladzay aye na, nəte ŋgweŋ tsa. A seŋ
na, məsəre Yesu ta gədaŋ ŋgay nakə a
lətse ahaya abəra ma mədahaŋ aye.
A seŋ sa na, məse ɗəretsətseh andza
neŋgeye nakə a sa ɗəretsətseh aye, na
mətiye andza neŋgeye nakə amət aye
dərmak. 11Andzaniye hərwi ada taɗə
kəkay kəkay bəbay na, Mbəlomma ta
mbəla ga ahaya abəramamədahaŋ.

Mahway hərwi məhute wu nakə
kame aye

12 Kwa wu neheye na tsik tebiye
aye na, na gwaɗiye na huta tsɨy na,
na tsikiye bay. Adaməgweɗe neŋ lele
na sla tsɨy na, na tsikiye bay. Ɗuh
na, na giye gədaŋ mede kame kame
hərwi ada nâ huta tay hawuniye hay
a həlay ga. Na giye andza niye na,
hərwi Yesu Kəriste kə zla ga a huɗ i
həlay ŋgay. Na təra ndo ŋgay.

13 Ayaw malamar ga hay, wu niye
hay na tsik aye ta təra i ga tsɨy na,
na tsikiye zuk bay. Ane tuk na, wu
nakə na giye na, nəte ŋgweŋ tsa. Na
gər ha wu neheye ma dəba ga aye
tebiye. Ɗuh na giye gədaŋ na, mede
kame kame hərwi ada nâ huta wu
nakə kame aye. 14 Andza niye neŋ
faya na hwiye ndirndir ka məndisle
ka kokway nakə na ndisliye a ɗəma
aye. Na hwiye na, mata hute ma-
gogoy ga nakə Mbəlom a zeleŋ faya
ma ta vəleŋ aye. Magogoy aye niye
ma ta vəleŋ aye na, mede mata ndze
tage neŋgeye hərwi Yesu Kəriste.

15 Nəkway neheye masəra eye hay
ka tsəveɗ i Mbəlom aye na, mədzal
gər kway mâ ge na, andza niye. Taɗə
ndoweye kə dzala wu mekeleŋ eye
wal na, Mbəlom ma bəzakumeye ha
parakka. 16Wu nakə bagwar eye ka
gakweye na, zəŋgalakwa tsəveɗ nakə
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ka zəŋgalakwa hus anəke aye. Kâ
gərakwa ha bay.

17 Nəkurom malamar ga hay,
nəkurom tebiye zəŋgalum na, təv sik
ga. Zəbum ka mede i ndo neheye
mede tay lele andza mede may nakə
nəmaa ɗakum ha aye.

18 Hərwi ndo siye hay haladzay
mede tay faya ma bəziye ha, nəteye
na, faya ta neye ɗəre a Kəriste nakə
a mət ka mayako mazləlmbaɗa eye.
Wu neheye na, ɓa na tsikakum
madzəga haladzay. Na masakum-
eye ha mətsikakum sa. Faya na
tsikakumeye naha anəke na, tə
mətuwe eye. 19 Pat nakə məndzibəra
ma ndəviye na, Mbəlomma dziye tay
ha. Mbəlommadziye tay ha, hərwi ta
wuɗa məpay bəzay a Mbəlom təbey.
Tə pay bəzay i tay na, a wu neheye
mevel tay a wuɗa aye. Faya ta giye
wu nakə a ge horoy aye, bo tay aye
na, a ye tay a gər haladzay. Tə dzala
na, ka wu i məndzibəra ɗekɗek tsa.

20 Nəkway na, ka pəlakweye məge
wu niye hay təbey. Nəkway gay kway
na, mə mbəlom. Nəkway faya ka
həbakweye ndo mətəme ha ndo, Bəy
MaduweŋkwayYesuKəristenakəma
mbəzlaweyeməmbəlommata dzəgər
tage nəkway aye. 21 Ki yaw na, ma
mbəɗakweye ha bo kway nakay bəle
eye hərwi ada bo kwaymâ təra gədaŋ
eye andza bo ŋgay. Ma giyewu nakay
ta gədaŋ nakə ma giye ha məsler
hərwi məpe tay ha wu hay tebiye a
huvo ŋgay.

4
Mətsikatayme a zləmando hay

1 Kə ge andza niye na, mala-
mar ga hay, ndzum ta gədaŋ eye
ɓəŋɓəŋ lele mə həlay i Bəy Maduweŋ
kway. Nəkurom na, ka yumeŋ a
gər haladzay. Hawa kurom a geŋ,
a seŋ məŋgatakum. Ɗərev ga faya
ma ŋgwasiye haladzay tə nəkurom.
Nəkurom ka tərum na, magogoy i
məsler ga nakə na ge aye.

2 A nəkurom Evodi ta Siŋtis neŋ
faya na gwaɗakumeye amboh,

ndzum na, ayaw ayaw, bazlam
kurom mâ ge nəte, hərwi nəkurom
mandza eye na, mə həlay i Bəy
Maduweŋ kway. 3 A nəkar dzam ga
nakə fayakagameyeməsler iMbəlom
nəte aye. Neŋ faya na gwaɗakeye
naha dərmak, dzəna tay ha ŋgwas
niye hay, tâ ndza ayaw ayaw mə
walaŋ tay. Hərwi neŋ tage nəteye
na, nəmaa ge vəram haladzay hərwi
ada Labara Ŋgwalak eye mâ ye kame
kame, ndo hay tâ tsəne. Məsler niye
nəmaa ge aye na, nəmay tebiye tage
ŋgwas niye hay tage Kəleneŋ ada ta
ndo siye hay, nəmaa ge ka bo məsler
dziye. Nəteye tebiye tay aye, Mbəlom
kə watsa məzele tay a ɗerewel ŋgay
nakə a watsa a ɗəma məzele i ndo
neheye ta huta sifa aye.

4 Ŋgwasum pat pat hərwi nəkurom
mandza eye na, mə həlay i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste. Neŋ
faya na gwaɗakumeye sa: Ŋgwasum.
5 Ndo i məndzibəra hay tebiye ta
zəba ka mede kurom na, faya ka
təmum ndo hay lele ada faya ka
gumateye ŋgwalak. Sərum ha na,
mazlambar Bəy Maduweŋ kway
kə ndzew. Mâ mətsakum gər bay.
6 Wuray kwa tsekweŋ mâ dzəma
kurombay tebiye. Ɗuhna, tsətsahum
wunakəa sakumadaandaya fakuma
bay aye ka Mbəlom. Tsətsahum na,
ta məgay naha amboh, mâ dzəna
kuromadagumaynahasɨsœdərmak.
7 Yawa! Ka gum andza niye na,
Mbəlomma vəlakumeye məndze zay
mə ɗərev kurom hay. Zay niye ma
vəlakumeyena, a zewunakəndohay
tə sər aye. Neŋgeye na, ma tsəpiye
ɗərev kurom ta mədzal gər kurom
hay hərwi ada wuray kwa tsekweŋ
mâ gakum bay. Hərwi nəkurom na,
mandza eyemə həlay i Yesu Kəriste.

8Malamar ga hay, wunakə a zəkaw
na ndəvakumeye naha mətsike aye
na, anaŋ: Dzalum na, ka wu neh-
eye ŋgwalak aye hay, nakə ndo hay
ta ɗəslay gər aye, wu neheye deɗek
eye, a wu neheye ka rəhakway ha
gər aye, a wu neheye maraw me an-
daya mə ɗəma bay aye, a wu neheye
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tsəɗaŋŋa aye, a wu neheye a yatay
a gər a ndo hay aye ada a wu neh-
eye ta zambaɗaway aye. Gumatay
metsehe na, a wu neheye anaŋ aye.
9 Gum məsler na, tə wu neheye na
tətikakum aye, wu neheye ka təmum
aye,wuneheyeka tsənumməbazlam
ga na tsikakum aye, ada wu neheye
kə ŋgatumay tə ɗəre kurom neŋ na ge
aye. Ka pumay bəzay na, Mbəlom
nakə ma vəlakweye məndze zay aye
na, ma ndziye tə nəkurom.

Pol a gatay sɨsœ a Filipi hay hərwi
madzəne nakə tə sləray naha aye

10 Na gay sɨsœ a Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste ada ɗərev ga kə
ŋgwasa haladzay hərwi ka dzalumaw
fagaya sa. Haɓe kurre na, ka dzalum
fagaya ŋgway. Ane tuk na, ka hutum
həlay eye madzəne ga ada kə ndza
haladzay nakə ka dzənum ga bay
aye. 11 Na tsik andza niye na, hərwi
nakə wu andaya fagaya bay aye na,
bay. Hərwi kwa taɗəwu andaya, kwa
andaya bay na, na tətik məndze tə
məŋgwese eye. 12 Na sər məndze ma
mətawak, na sər məndzeməwu nakə
ndasassa aye. Na sənəka məndze
ta məŋgwese eye kwa mə ɗəretsətseh
waray waray. Na sənəka mərehe ta
wu mənday ada na sənəka məndze tə
may. Na sənəka məndze tə wu hal-
adzay ada tə wu tsekweŋ eye. 13 Na
sliye faya maɗəme wu neheye tebiye
na, ta gədaŋ i Yesu Kəriste nakə a
vəleŋ aye. 14 Kwa taɗə andza niye
bəbay na, madzəne nakə ka dzənum
ga anəke ahəl nakay anaŋ neŋ mə
ɗəretsətseh aye na, ka gum lele.

15Nəkurom ndo i Filipi hay, sərum
ha na, ahəl nakə na dazlay məɗakum
ha Labara Ŋgwalak eye kurre hus
ahəl nakə na lətse, na ye abəra ma
Masedowan aye na, maa dzəna ga
na, nəkurom ɗekɗek bəna, siye i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu na, ta
vəleŋ wuray bay. 16 Ahəl nakə neŋ
ma wuzlahgəma i Tesalonik aye na,
ɓa sik haladzay ka slərumeŋnahawu
nakə andaya fagaya bay aye. 17 Neŋ
faya na pəliye tsəveɗ ada ka vəlumeŋ

wu bay. Na tsik andza niye ɗuh
na, ɗərev kə ŋgwasa hərwi na sər
ha Mbəlom ma piye fakuma ŋgama
hərwimadzəne nakə ka vəlumeŋ aye.
18 Na ŋgatay a wu nakə ka sləruma
ahaya Epafrodit aye. Ka vəlumeŋew
na, haladzay, wuray a kətseŋ sa bay.
Wu neheye ka vəlumeŋew aye na,
lele andza wu kəriye nakə tə fəkaway
naha a Mbəlom a ze huŋŋa a yay
a gər haladzay aye. 19 Mbəlom na,
məzlaɓ eye, a ləva wu hay tebiye,
wuray a kətsay bay. Neŋgeye ma
vəlakumeye wu nakə a kətsakumeye
tebiye. Ma vəlakumeye na, tə həlay i
Yesu Kəriste. 20Ndo hay tâ zambaɗay
a Mbəlom Bəba kway ka tor eye. Mâ
təra andza niye.

21 Tsikumatay me a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tebiye tə
məzele i Yesu Kəriste. Malamar
neheye ka təv ga kanaŋ aye ta
tsikakum naha me dərmak. 22 Siye
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tebiye ta tsikakum naha me dərmak.
Maa tsikakum naha me wene wene
eye na, ndo neheye ma bəɗgay i bəy i
Roma aye.

23BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste
mâ pa fakuma ŋgama.
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Ɗerewel nakə Pol a
watsatay naha a
Kolosi hay

aye
Məfələkwe

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

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

ma təmiye tay ha ndo hay abəra ma
gədaŋ i ndoməne ɗəre.
Pol a dazlay kərehmə ɗerewel ŋgay
(1.1–2.5), dəmes mazambaɗay a
Kəriste hərwi andza neŋgeye Bəy
Maduweŋ i məndzibəra ada i
ndo məpe mədzal gər hay (1.15-
20). Ka ndzay a gər a dəmes na,
maɗuwule me andaya ka gər i
Kolosi hay (1.3-14). Ma dəba i
dəmes na, Pol a ma ahaya a zləm
vəram ŋgay nakə a ge hərwi ndo
məpe mədzal gər hay aye (1.24–
2.5).

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

Ka mandəve eye na, ɗerewel
nakay faya ma vəlateye gədaŋ
ka məndze ma sifa weɗeye mə
walaŋ i ndo hay, ma bəɗgay tay
hay ada ma mədzepe ta ndo hay
(3.1-4.6).

Ɗerewelnakay andəv tamətsikeme
(4.7-18).

1 Neŋ Pol nakə Mbəlom a zla ga
hərwi ada nâ təra ndo i maslaŋ i Yesu
Kəriste aye. Neŋ ta Timote mala-
mar kway, nəmaa watsakum naha
ɗerewel nakay. 2Nəmaa watsa naha
na, a nəkurom ndo məpe mədzal

gər hay ka Yesu neheye ma Kolosi
aye. Nəkurom malamar may ne-
heye madzapa eye tə Yesu Kəriste,
nəkurom faya ka pumeye bəzay a
neŋgeye aye. Mbəlom Bəba kway mâ
pa fakuma ŋgama ada mâ vəlakum
zay.

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

Mətsikeme
7 Maa lah məɗakum ha Labara

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

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

Dəmes i mazambaɗay a Kəriste Bəy
Maduweŋ iməndzibəra
15Ndəray andaya kə ŋgatay aMbəlom

bay,
ane tukna, YesuKəriste nakəndo
hay tə ŋgatay aye na, a ndzəkit
boMbəlom,

Mbəlom neŋgeye kəkay na, faya
ma ɗakweye ha.

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

A ze wu neheye tebiyeMbəlom a
ge aye.

16Hərwi Mbəlom a ge wu hay tebiye
na, tə həlay ŋgay,

wuneheyeməmbəlomaye tawu
neheye ka dala aye,

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

Wu neheye ta gədaŋ eye hay mə
mbəlom aye,

kwa bəy i gawla i Mbəlom hay
ada bagwar tay dərmak

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

tay ha tə həlay i wawa ŋgay
ada wu neheye a ge tebiye aye
na, i ŋgay hay.

17Neŋgeye na, andaya kwa ahəl nakə
Mbəlom kə ge məndzibəra zuk
bay aye,

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

18Neŋgeyebəy iməhay gər i ndoməpe
mədzal gər hay.

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

Ndoməpemədzal gərhaykaYesu
na, andza bo ŋgay.

Makurre na, neŋgeye,
maa lətsew abəra ma mədahaŋ
kurre na, neŋgeye,

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

19 Wu neheye tebiye mə ɗərev i
Mbəlom aye na,

mə ɗərev i Kəriste tebiye dərmak,
hərwi a yay a gər andza niye.

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

wu neheye ka dala aye ada wu
neheyeməmbəlom aye,

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

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

21 Ahəl niye nəkurom na, dəreŋ
ta Mbəlom, nəkurom ndo məne ɗəre
ŋgay hay, hərwi ka dzalawum ka wu
neheye lele bay aye, ka gawum wu
neheye lele bay aye. 22 Ane tuk
na, anəke na, Mbəlom kə ma kurom
ahaya ka təv ŋgay ta məməte i wawa
nakə a təra ndo zezeŋ a mət aye. A ge
andza niye na, hərwi ada kâ ndzum
tsəɗaŋŋa, ka slumeye faya mələtse
kame iMbəlommənese kwa tsekweŋ
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andaya fakuma bay. Ndəray ma sliye
fayaməmakum hamənese bay.

23 Lele na, dzalum ka Yesu huya
ada ndzum ɓəŋɓəŋ, kâ dagwarum
bay, pum mədzal gər kurom ka
wu neheye ka tsənum ma Labara
Ŋgwalak eye. Labara Ŋgwalak eye
nakay na, ta tsikay kwa a way ka
məndzibəra nakay. Neŋ Pol, ndo i
məsler i Mbəlom hərwi məɗatay ha
a ndo hay dərmak.

Məsler nakə Mbəlom a vəlay a Pol
aye

24Anəke na, ɗərev fayama ŋgwasiye
hərwi ɗəretsətseh nakə faya na siye
hərwi kurom aye. Andza nakə Yesu
Kəriste a sa ɗəretsətseh ahəl niye aye
na, bo ga faya ma siye ɗəretsətseh
dərmak hərwi məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu. Nəteye na,
andza bo ga. Na siye ɗəretsətseh
andza niye na, hərwi ada məsler
ŋgay mâ ndəv. 25 Mbəlom a zla ga,
a pa ga ndo i məsler kurom na, a
gweɗeŋ nâ tsik bazlam ŋgay tebiye
a nəkurom. 26 Ahəl niye na, ba-
zlam nakay maŋgaha eye, ndo hay tə
sər bay, anəke na, kə ndohwa ahaya
parakka a ndo ŋgay hay. 27 A say
a Mbəlom məɗatay ha a ndo ŋgay
hay na, wu nakə a say məge aye
na, ŋgwalak eye haladzay, ma dzəniye
ndo hay tebiye. Bazlam nakay a
ndzawa maŋgaha eye nakə anəke a
ndohwaw parakka a dzaydzay aye
na, Yesu Kəriste mə ɗərev kurom.
Hərwi niye, pum mədzal gər kurom
ka məndze ta Mbəlomma təv nakə ta
ɗəslay ha gər aye.

28 Faya nəmaa ɗiye ha na, Yesu
Kəriste eye nakay. Faya nəmaa
gatay ɗaf a ndo hay, ada faya nəmaa
tətikateye wu hay tə metsehe nakə
Mbəlom a vəl aye. A samay na, ndo
neheye tebiye madzapa eye tə Yesu
Kəriste aye na, tâ təra masəra gər eye
hay. 29Hərwiniyeneŋ fayanaŋgəliye
ha bo haladzay ka məge məsler ta
gədaŋ i Yesu Kəriste nakə a vəleŋ
hərwi ada nâ ndəv haməgeməsler.

2
1 A seŋ na, sərum ha na ge məsler

haladzay hərwi kurom Kolosi hay,
hərwi ndo i Lawdise hay ada hərwi
siye i ndo neheye ta ŋgeteŋ zuk bay
aye. 2 Faya na giye andza niye na,
hərwi məmakum naha ɗərev ada kâ
wuɗumbonəte nəteməwalaŋkurom
ada kâ dzapum nəte. A seŋ sa na,
sərum wu nakə Mbəlom a bəzakway
ha parakka aye hərwi ada kâ ndzum
ɓəŋɓəŋ mə ɗəma. Sa na, ada kâ
tərum ndo i zlele hay ka tsəveɗ ŋgay.
Wu nakə Mbəlom a ɗakum ha aye
na, Yesu Kəriste. 3 Neŋgeye na, ma
həndəkakweye tsəveɗ hərwi ada kâ
hutakwametseheadakâ sərakwawu
hay. Metsehe nakay na, lele hal-
adzay, ma səkəmiye bo ta suloy bay.

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

Gummetsehe ta ndomasəpete ndo
hay

6 Ka təmum Yesu Kəriste ka təra
Bəy Maduweŋ kurom. Hərwi niye
mede kurom mâ ge na, andza nakə
a yay a gər a neŋgeye aye. 7 Ndzum
mə həlay ŋgay andza dərizl i gərɗaf
nakə a pa zləlay ŋgay a bəɗ haladzay
aye. Dum kame kame, dzalum ha
peteh ka neŋgeye huya andza nakə
ta tətikakum aye. Gumay naha sɨsœ
haladzay aMbəlom huya.

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

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

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

16Taɗə kə ge andza niye na, ndəray
kwa nəte mâ gakum me hərwi wu
mənday kəgəbay hərwi wu məse na,
ndəray mâ gakumme bay. Ndəray kə
gwaɗakum gummagurlom i məhəne
siye hay, i wur kiye kəgəbay i pat
i mazəzukw bo na, kâ təmum bay.
17 Wu neheye na, andza mezek, a
ɗatay ha a ndo hay wu nakə ma
deyeweye kame aye. Wu deɗek eye
nakə a ɗa ha na, bo i Yesu Kəriste eye.
18 Kâ gərumatay tsəveɗ a ndo hay tâ
səpat kurom tə bazlam kəriye abəra

ka magogoy kurom bay. Ndo niye
hay faya ta gwaɗiye kutoŋ məgay
ɗəretsətseh a bo, ada məɗəslatay ha
gər a gawla i Mbəlom hay. Nəteye
faya ta tsikiyena, kawunakə təŋgatay
ma məsine aye. Slala i ndo neheye
na, faya ta ɗəslay ha gər a bo kəriye
tsa, tə dzala i tay na, kawu neheye ka
məndzibəra aye. 19 Nəteye madzapa
eye tə Kəriste bəy tay sa bay. Matəra
andza gər na, neŋgeye ada ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu na, bo ŋgay.
Ndo neheye madzapa eye tə neŋgeye
na, ta hutiye gədaŋ mə həlay ŋgay,
maa dzapa tay ha ka təv manəte eye
na, neŋgeye. Ta gəliye, ka tsəveɗ ŋgay
andza nakə a yay a gər aMbəlom aye.
Ma piye tay ha ndo ŋgay hay ka təv
manəte eye hərwi ada nəteye tebiye
tâ dzapa andza bo i ndo nəte a zəv ka
təvmanəte eye təmbəle hay ada ta slo
i bo hay.

20Nəkuromka sərumha, kamətum
ka bo tə Kəriste. Andza niye, fakalaw
hay ta ləviye kurom sa bay. Taɗə kə
ge andza niye tuk na, ada ka ndzum
andza nəkurom ndo i məndzibəra
hay sa kəkay? Faya ka pumay bəzay
a wu neheye tə gwaɗ: 21 «Kâ zla wu
nakay bay», «kâ ndzaka wu nakay
bay», «kâ tətal ka wu nakay bay» aye
na,makəkay? 22Maa tətikbazlamne-
heye mapala eye na, ndo hay ɗekɗek
tsa. Wu neheye tebiye na, ta dziye
ahəl nakə ndo hay ta giye ha məsler
aye. 23Kamadazlay, ndo hay tə dzala
mə gər tay bazlam neheye mapala
eye na, ta vəliye metsehe hərwi tə
gwaɗ, tə ge kutoŋ hərwi məpay bəzay
a kule tay, marəhay gər ka dala ada
məgay ɗəretsətseh a bo. Ane tuk na,
neŋnaŋgatayna, kule taymadzəniye
ndo hərwi ada mâ gay metsehe a bor
i bo ŋgay kwa tsekweŋ bay tebiye.

3
Yesu Kəriste ka təra kway ha

weɗeye hay
1 Nəkurom ka sərum ha na, ka

mbəlumaw abəra ma mədahaŋ tə
Kəriste. Yesu Kəriste mandza eye
tə həlay i mənday i Mbəlom anəke.
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Hərwi niye, pum mədzal gər kurom
ka wu neheye mə mbəlom aye.
2Dzalum kawu nakəməmbəlom aye
huya, kâ dzalum ka wu neheye ka
məndzibəra aye bay. 3 Nəkurom ka
sərum ha ka mətum, Mbəlom kə lətse
kurom ahaya abəra ma mədahaŋ.
Sifa kuromweɗeyeməhəlay i Kəriste,
Mbəlom kə pa na ka təv ŋgay. 4 Sifa
kurom deɗek eye na, Kəriste. Ahəl
nakə ma maweye na, nəkurom tə
neŋgeye ka mumaweye dərmak ta
məzlaɓ ŋgay.

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

8 Anəke na, gərum ha wu neheye
tebiye. Kâ gum mevel bay, ɗərev mâ
ndalakum bay, kâ gumatay seweɗ a
siye i ndo hay bay, kâ tsikum wu
neheye lele bay aye ka ndo hay bay,
bazlam neheye a ye ka bo mətsike
bay aye na, kâ tsikum bay. 9 Kâ
rawum me ka bo mə walaŋ kurom
bay, hərwi ka gərum ha mede kurom
nakə ahəl niye aye ada tə wu neh-
eye ka gawum ahəl niye aye. 10 Ka
hutum mede nakə weɗeye ɗuh. Maa
vəlakum mede nakay weɗeye na,
Mbəlom. Neŋgeye faya ma təriye ha
weɗeye pat pat hərwi ada mâ təra
andza neŋgeye, hərwi ada kâ sərum
na lele. 11Hərwi niye wuray andaya
ma ŋgəniye kurom ha wal wal bay.
Yahuda hay ta slala mekeleŋ eye hay
nəteye nəte, ndo neheye maɗəsa bo
eye hay ta ndo neheye maɗəsa bo
eye bay aye nəteye nəte, ndo neh-
eye mə kəsaf hay aye ta ndo neheye

matərakahaŋ aye hay nəteye nəte,
beke hay ta ndo neheye beke hay
bay aye wuray ka ŋgəna tay ha ka bo
abəra bay. Nəteye tebiye nəte hərwi
Kəriste a ləva tay ha ada neŋgeye mə
ɗərev i ndo hay tebiye.

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

15Zay nakə Kəriste ma vəlakumeye
mâ gəs ɗərev kurom ɓəŋɓəŋ. Mbəlom
a zalakum na, hərwi ada kâ tərum
nəte ada kâ hutum zay. Gumay sɨsœ
huya. 16 Pum bazlam i Kəriste a
ɗərev kurom lele. Dzalum ka ba-
zlam i Kəriste huya. Tətikum a bo
nəte nəte mə walaŋ kurom. Ɗum
ha a bo nəte nəte mə walaŋ kurom.
ZambaɗumayaMbəlomtadəmeshay
wal wal ada ta dəmes nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a vəlakum aye. Gumay
dəmesaMbəlom, gumaynaha sɨsœ ta
məŋgwese. 17Wunakə ka gumeye ada
ka tsikumeye tebiye na, gum andza
nakə ndo i Bəy Maduweŋ Yesu hay ta
giye aye. Gumay sɨsœ a Bəba kway
Mbəlom taməzele ŋgay.

NdoməpemədzalgərhaykaYesu ta
ndziyeməwalaŋ i ndo hay na, kəkay

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

19 Nəkurom hasləka hay wuɗum
ŋgwaskuromhay, kâŋgərəzumfataya
bay.

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

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

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

4
1Nəkurom ndo i gay hay bəbay, gu-

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

Ɗuwulumay me a Mbəlom pat pat
ada tərum ndometsehe eye hay

2 Ɗuwulumay me a Mbəlom huya.
Kâ gum bəle mə maɗuwule me bay,
gumay sɨsœ a Mbəlom. 3 Ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi may dərmak
hərwi ada Mbəlom mâ həndəkamay
na tsəveɗ lele ka məɗe ha bazlam
ŋgay a ndo hay, ada nəmaâ ɗa tay
ha wu i Kəriste neheye maŋgaha eye
mâ zəba dzaydzay. Ka sərum ha
neŋ ma daŋgay na, hərwi wu nakay.
4Ɗuwulumayme a Mbəlom hərwi ada
nâ ɗa ha parakka andza nakə kutoŋ
na giye aye.

5 Gumay metsehe a mede kurom,
mede kurom mâ ge kame i ndo ne-
heye ta təma Yesu Kəriste bay aye
na, ŋgwalak eye. Kâ nasum ha həlay
eye bay, kwa kəɗay dzənum tay ha.
6 Bazlam kurom mâ ge na, ləfeɗeɗe.
Mâ ge na, andza sluwal. Sərum ha
taɗəkambəɗumeyekabazlam tayna,
mbəɗumatay faya ta tsəveɗ eye lele.

Mətsikeme
7 Tisik, malamar kway nakə ka

wuɗum na haladzay ma mədzepe
tə Kəriste aye, neŋgeye faya ma
giye məsler i Kəriste tə ɗərev ŋgay
peteh, neŋ tə neŋgeye nəmay faya
nəmaa giye məsler pat pat hərwi Bəy
Maduweŋ. Neŋ mandza eye kəkay
na, ma ɗakumeye ha. 8 Na sləriye
naha na, hərwi ada kâ sərum ha
nəmay mandza eye na, kəkay. Ki ye
naha na, ma makumeye naha ɗərev
dərmak. 9Nasləriye taynahaneŋgeye
ta Onezim malamar kway. Neŋgeye
dərmak faya ma pay bəzay a Yesu
Kəriste tə ɗərev ŋgay peteh. Neŋgeye
a yaw ma təv kurom. Ta ye naha na,
ta tsikakumeyewunakə fayama giye
bo kanaŋ aye tebiye.

10Aristarknakənəmaysalamayma
daŋgay aye, kə tsikakum naha me.
Markus, wawa imalamar i Barnabas
kə tsikakum naha me dərmak. Taɗə
ki ye naha ka təv kurom na, təmum
na lele. Ɓa na tətikakum wu nakə
ka gumeye tsɨy. 11 Yesu ndo nakə tə
zalay Zustus aye kə tsikakum naha
me dərmak. Mə walaŋ i ndo neh-
eye faya ta giye məsler hərwi Bəy i
Mbəlom tə neŋ kanaŋ aye na, Yahuda
mekeleŋ eye hay bay, say ndo neheye
mahkar aye. Nəteye faya ta dzəniye
ga haladzay.

12 Epafəras nakə a yaw abəra ka
təv kurom aye, kə tsikakum naha
me. Neŋgeye ndo i məsler i Yesu
Kəriste. Pat pat, neŋgeye faya ma
rəzlay a gər maɗuwulay naha me
a Mbəlom hərwi kurom. Neŋgeye
faya ma ɗuwulay naha me a Mbəlom
na, hərwi ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ
lele, kâ tərum ndo masəra eye hay
ka tsəveɗ i Mbəlom, ada kâ sərum
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wu nakə a yay a gər a Mbəlom kâ
gum aye tebiye. 13 Ta deɗek na
sər neŋgeye faya ma giye məsler
haladzay hərwi kurom ada hərwi
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ma Lawdise ada neheye ma
Hiyerapolis* aye dərmak. 14 Luka,
doktor kway nakə ka wuɗakwa na
haladzayayeadaDemas, ta tsikakum
nahame dərmak.

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

18 Neŋ Pol, bo ga eye na wat-
sakum naha mətsike me ga nakay tə
həlay ga eye. Na tsikakum naha me.
Mâ mətsakum gər bay, neŋ na, ma
daŋgay.
Mbəlommâ pa fakuma ŋgama.

* 4:13 Lawdise ta Hiyerapolis na, huɗgay neheye təmbay naha a Kolosi.
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Makurre i ɗerewel i Pol
nakə a watsatay naha a

Tesalonik hay
aye

Məfələkwe
Pol a pa gay i maɗuwule me a

Tesalonik na, a həlay i mahəhele
ŋgay masulo eye. A ye a Tesalonik
na, a yaw abəra ma Filipi. Tesa-
lonik na, ta diye bəzay i Gəres ka
dala i Masedowan. Tesalonik na,
wuzlahgəma, ta səkəmawa ha wu
hay mə ɗəma. Mbəzlew hay mə
ɗəma haladzay, wene wene eye na,
Yahuda hay. Yahuda siye hay ta təma
məsənəke i Pol bay, ta həhar na. Pol a
watsa tay a Tesalonik neheye ta təma
məpemədzal gər ka Yesu Kəriste aye.
Madədo 1 ka 3 faya ma tsikakweye

kaməndze i Tesalonik hay tə Pol.
Madədo 4 ada 5, Pol faya ma

vəlateye gədaŋ mede kame kame ma
məndze i ndoməpemədzal gər hayka
Yesu. A mbəɗatay naha ka metsehe
nakəmakwasatay hamədzal gər aye.

Mətsikeme
1 Maa watsakum naha ɗerewel

nakay na, neŋ ta Silas ada ta Timote.
Nəmaa watsakum naha a məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ma Tesalonik aye. Nəkurom
na, ndo i Mbəlom Bəba kway ada
ndo i BəyMaduweŋ Yesu Kəriste hay.
Mbəlommâpa fakumaŋgama adamâ
vəlakum zay.

Pol a gay sɨsœ a Mbəlom hərwi
mede i ndoməpemədzal gər hakaYesu

2Nəmay faya nəmaa gay naha sɨsœ
a Mbəlom pat pat hərwi kurom kwa
a həlay waray. Ahəl nakə nəmaa
ɗuwulaway naha me a Mbəlom
aye na, nəmaa ɗuwulaway naha
me hərwi kurom tebiye. 3 Ahəl
nakə nəmaa ɗuwulaway naha me
a Mbəlom aye na, nəmaa dzalawa
ka məsler kurom nakə faya ka

gumeye hərwi ka dzalum ha ka Yesu
Kəriste aye. Faya nəmaa dzaliye
sa na, nəkurom faya ka ŋgəlumeye
ha bo ka məsler ta gədaŋ hərwi
nakə ka wuɗum Yesu Kəriste ada
nəkurom mandza eye ɓəŋɓəŋ lele
hərwi nakə faya ka təkumeye ɗəre
a Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
aye. 4 Malamar ga hay, nəmaa sər
ha, Mbəlom a wuɗa kurom. A pala
kurom na, hərwi ada kâ tərum ndo
ŋgay hay. 5 Nəmaa sər ha hərwi
ahəl nakə nəmaa ɗakum ha Labara
Ŋgwalak eye na, nəmaa tsik tə bazlam
ɗekɗek tsa bay, nəmaa tsik ta gədaŋ
i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Nəmaa sər
ha lele wu nakə nəmaa tsik aye na,
deɗek. Ahəl nakə nəmay mə gay
kurom aye na, ka sərum ha mede
may. Nəmay faya nəmaa giye andza
niye na, hərwi madzəne kurom.

6 Nəkurom na, ka dazlumay a
məpay bəzay a mede may ada a
bəmalə i Bəy Maduweŋ kway. Ahəl
nakə ka təmum bazlam i Mbəlom
aye na, ka sum ɗəretsətseh haladzay
hərwiye, ane tuk na, ɗuh ɗərev
kuromkəŋgwasahərwibazlamnakay
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
7 Andza niye faya ka bəzumatay ha
tsəveɗ lele eye a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye tebiye ka
dala i Masedowan ada ma Akay*
aye, ta sər ha ma kəkay məndze tay
nakə ta ndziye aye. 8 Hərwi kurom,
ndo hay haladzay ma Masedowan
ada ma Akay ta tsəne labara i Bəy
Maduweŋ kway, ane tuk na, nəteye
ɗekɗek bay. Sa na, ndo hay kwa ka
waray ta tsəne ka mədzal gər kurom
nakə ka dzalum ha ka Mbəlom aye.
Wuray andaya nakə nəmay nəmaa
səkahiye ha faya aye bay. 9 Nəteye
tə bazlam tay faya ta tsikiye fakuma,
ma kəkay nakə ka təmum may lele
ahəl nakə nəmay mə gay kurom aye.
Faya ta tsikiye sa, ka məgər ha kule
hay, ka pumay bəzay a Mbəlom nakə
deɗek eye, neŋgeye ta sifa aye. 10 Tə
sər ha nəkurom faya ka həbumeye
wawa ŋgay nakə ma deyeweye mə

* 1:7 Akay: Məzele i Gəres nakə tə zalaway ha guram eye.
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mbəlom aye. Wawa niye na, Yesu
nakəMbəlom ambəl ahaya abəra ma
mədahaŋ aye. Neŋgeye ma buwiye
kway abəramamevel i Mbəlom nakə
ma ndziye ka ndo i mezeleme hay
aye. Magiyena, pat i sariyaŋgaynakə
ma slaweye aye.

2
Məsler i Mbəlom nakə Pol a ge ma

Tesalonik aye
1 Malamar ga hay, nəkurom ka

sərum ha tə gər kurom mede may
nakə nəmaa ye naha a gay kurom
aye na, kəriye tsa bay. 2 Ka sərum
ha nəmaa sa ɗəretsətseh haladzay
ma Filipi təday, ta tsaɗamay. Ahəl
nakə nəmaa ndisl naha a gay kurom
aye na, ndo məne ɗəre may hay
ta samay ɗəretsətseh huya ane tuk
na, Mbəlom kə mamay naha ɗərev
hərwi ada nəmaâ ɗakum ha Labara
Ŋgwalak eye nakə a yaw abəra ka
təv ŋgay aye. 3 Ahəl nakə nəmaa
gatay amboh a ndo hay ka matəme
bazlam i Mbəlom aye na, nəmaa
raw me bay, wu nakə lele bay aye
na, andaya ma mədzal gər may bay,
nəmaa vay gər a ndəray bay. 4 Ɗuh
nəmaa tsik na, wu neheye Mbəlom a
gwaɗamay ɗum ha aye hərwi a zəba
famaya na, nəmaa a yay a gər. A
vəl Labara Ŋgwalak eye a həlay may
na, hərwi ada nəmaâ ɗatay ha a ndo
hay. Nəmaa ɗiye ha na, hərwi ada
nəmaâ yatay a gər a ndo hay bay. Ane
tuk na, hərwi ada nəmaâ yay a gər
a Mbəlom neŋgeye nakə a sər ɗərev
may aye. 5 Nəkurom ka sərum ha
lele ɗaɗa nəmaa tsikakum wu hərwi
məvakum gər bay ada ɗaɗa ki ya-
mayawamədzal gərnəmaa tsikakum
wuhərwi adakâvəlumamaybay. Wu
nakənawatsa kanaŋ aye na,Mbəlom
a sər ha deɗek. 6Nəmaa pəla ndo hay
tâ zambaɗamay bay, kwa nəkurom,
kwa siye i ndo hay, a samay andza
niye bay.

7 Haɓe na, nəmaa ləvakum gər
hərwi nəmay na, ndo i maslaŋ i Yesu
Kəriste hay, ane tuk na, a samay
andza niye bay. Ɗuh nəmaa ndza mə

walaŋ kurom ta ləfeɗeɗe eye andza
may i wawa hay nakəma gatay gər a
wawa ŋgay hay aye. 8 Nəmaa wuɗa
kurom haladzay. Hərwi niye, ahəl
nakə nəmay ka təv kurom aye na, a
samay məɗakum ha Labara Ŋgwalak
eye nakə a yaw abəra ka təv iMbəlom
aye. Ada neŋgeye niye ɗekɗek bay,
a samay məvəle ha məsəfəre may
hərwi kurom, hərwi ka yumamay a
gər haladzay. 9 Malamar ga hay,
kâ mətsum ha gər ta məsler nakə
nəmaa ge mawura bo eye mə gay
kurom aye bay. Nəmaa ge məsler
kwa ta həvaɗ, kwa ta həpat hərwi ada
nəmaâ tsətsah fakuma wu mənday
bay. Andza niye, nəmaa ɗa ha Labara
Ŋgwalak eye i Mbəlom ze matsətsehe
fakumawuray.

10 Nəkurom ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu, ka sərum ha mede
may ahəl nakə nəmay mə walaŋ
kurom aye na, lele ada deɗek eye ada
Mbəlom a sər ha dərmak. Ndəray
ma sliye mətsike famaya wuray
bay. 11 Ka sərum ha, nəmay ta
nəkurom andza bəba ta wawa ŋgay
hay. 12 Nəmaa vəlakum gədaŋ.
Nəmaa gawakum amboh hərwi ada
mede kurommâ yay a gər a Mbəlom,
neŋgeye nakə a zalakum hərwi ada
kâ fələkum a bəy ŋgay, ma təv nakə
ŋgwalak eye haladzay aye.

13Nəmayfayanəmaagaynahasɨsœ
aMbəlomhuya sana, hərwiahəl nakə
nəmaa ɗakum ha bazlam i Mbəlom
aye na, ka pum faya zləm. Ka təmum,
ka sərum ha ta deɗek bazlam nakay
a yaw abəra ka təv i Mbəlom bəna
bazlam i ndo zezeŋ bay. Ayaw ta
deɗek bazlam nakay a yaw na, mə
həlay i Mbəlom. Faya ma giye məsler
mə nəkurom neheye ka dzalum ha
ka Yesu Kəriste aye. 14 Malamar
hay nəkurom ka tərum andza məhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheyema dala i Yahuda nəteye
madzapa eye tə Yesu Kəriste aye.
Yahuda hay ta satay ɗəretsətseh ada
anəke ndo i gəma kurom hay ta
sakum ɗəretsətseh dərmak andza i
tay. 15 Yahuda neheye na, ta kəɗ ndo
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məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye
ahəl niye aye, ta kəɗ Bəy Maduweŋ
kway sa. Ta həharawa may dərmak.
Nəteye na, tə yay a gər a Mbəlom bay
tebiye, nəteye ndo mənay ɗəre a ndo
hay tebiye. 16 Andza niye, nəmaa
ɗatay ha bazlam i Mbəlom a ndo siye
neheye nəteye Yahuda hay bay aye
hərwi ada Mbəlom mâ təma tay ha
na, a satay bay. Anəke na, ta rah
ha ka mənese tay nakə tə gawa aye
tebiye, ada kə ndalay a Mbəlom fa-
taya, sariya ŋgayma gəsiye tay ha.*

A say a Pol mambəɗe gər a Tesa-
lonik

17 Malamar hay, nəmay na, ahəl
nakə nəmaa ye abəra ka təv kurom,
nəmaa gər kurom ha aye na, hawa
kuromagawamayhaladzay, a samay
məŋgatakum. Tə ɗəre na, nəmay dəreŋ
ta nəkurom. Ane tuk na, ɗərev may
mandza eye na, tə nəkurom huya.
Nəmaapəla tsəveɗmadzəga haladzay
mede naha məŋgatakum. 18 A samay
mambəɗe naha gər ka təv kurom.
Neŋ Pol tə gər ga, na tsik sik hal-
adzay nakə a seŋ mede naha aye.
Ane tuk na, Fakalaw ka dərəzlamay
na tsəveɗ. 19 Ayaw, məpe mədzal
gər may ta məŋgwese may na, hərwi
kurom. Nəkurommagogoymaynakə
nəmaa ŋgalakiye kurom ha kame i
Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste pat nakə
ma maweye aye. 20 Ayaw, ta deɗek
nəmaa ŋgalakiye kurom ha ada ɗərev
mayma ŋgwasiye hərwi kurom.

3
1 Ahəl nakə nəmaa tsəne labara

kurom sa bay aye na, nəmaa sla faya
məgəse ɗərev sa bay. Nəmaa gwaɗ
nəmaa sləriye naha Timote ka təv
kurom. Nəmay na, nəmaa ndziye ma
Aten mahəmeye təmaɗ. 2 Ka sərum
ha Timote neŋgeye malamar kway.
Neŋgeye ta nəmay faya nəmaa giye
məsler i Mbəlom. Nəmay ta neŋgeye
faya nəmaa ɗiye ha Labara Ŋgwalak
eye i Yesu Kəriste. Nəmaa slər naha
ka təv kurom hərwi ada mâ dzəna
kurom ada mâ makum naha ɗərev

ada nakə kâ ndzum ɓəŋɓəŋ ka tsəveɗ
i Mbəlom aye, 3hərwi ada ɗəretsətseh
nakə faya ma ndzakumeye a gər aye
mâ dze kurom ha ta dəba bay. Ɓa
ka sərum ha a ye ka bo ka sakweye
ɗəretsətseh andza niye. 4 Ahəl nakə
nəmay ka təv kurom, ɗəretsətseh ka
ndzakway a gər zuk bay aye na,
nəmaa tsikakum, nəmaa gwaɗakum
aza ɗəretsətseh ma deyeweye ada kə
ndislew andza nakə ka sərum aye.
5 Hərwi niye na sla faya maɗəme sa
bay. Na slər naha Timote ka təv
kurom hərwi ada nâ tsəne labara
kurom. Agəna nəkurom faya ka
dzalumeye ha huya ka Yesu Kəriste
kəgəbay agənaFakalawkə vakumgər.
Taɗə kə ge andzaniye na,məsler nakə
nəmaa geməwalaŋ kuromayena, ka
təra kəriye.

6 Ane tuk na, anəke Timote nakə a
ye naha ka təv kurom aye, kə maw
ka təv may. Kə tsikamay labara
hay ŋgwalak eye ka nəkurom. A
gwaɗ na, nəkurom faya ka dzalum-
eye ha ka Yesu Kəriste huya ada
ka wuɗum bo nəte nəte. A gwaɗ
sa na, ka pum may a mədzal gər
kurom, a sakum məŋgatamay andza
nəmay nakə a samayməŋgatakum aye
dərmak. 7Andza niye malamar may
hay, ɗəretsətseh faya ma ndzameye
a gər haladzay ada ndo hay faya
ta kwasameye gər haladzay. Ane
tuk na, ahəl nakə Timote a maw a
tsikamay labara kurom aye na, kə
mamay naha ɗərev hərwi nəkurom
faya ka dzalumeye ha ka YesuKəriste
huya. 8 Anəke na, ɗərev may kə
ŋgwasa hərwi nəkurom mandza eye
ɓəŋɓəŋ mə həlay i Bəy Maduweŋ.
9 Kwa nəmaa gay naha sɨsœ a
Mbəlom ma kəkay na, kə sla bay,
hərwi ɗərev may kə ŋgwasa haladzay
hərwi kurom. 10 Nəmay faya nəmaa
ɗuwulay naha me ta həpat ta həvaɗ
hərwi ada mâ vəlamay tsəveɗ nəmaâ
ye naha mazəbakumaw ɗəre ada
matətikakum wu nakə ka sərum zuk
bay aye hərwi ada kâ səkahum ha
mədzal gər ka Yesu Kəriste.

* 2:16 Zəbama Roma hay 11.28-32.
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11 Mbəlom Bəba kway tə gər ŋgay
eye ta Bəy Maduweŋ kway Yesu tâ
vəlamay tsəveɗ mede naha ka təv
kurom. 12 Bəy Maduweŋ mâ gəl ha
mawuɗe bo kurom nakə ka wuɗum
bo mə walaŋ kurom aye kame kame
ada kâ wuɗum ndo hay tebiye kame
kame andza nakə nəmay nəmaa
wuɗa kurom aye. 13 Andza niye,
ma vəleye gədaŋ a ɗərev kurom hay
hərwi ada mənese mâ ge andaya mə
nəkurom bay ada kâ tərum tsəɗaŋŋa
kame i Bəba kway Mbəlom pat nakə
Bəy Maduweŋ Yesu ma maweye aye.
Mata maw na, neŋgeye ta ndo ŋgay
hay tebiye.

4
MedenakəayayagəraMbəlomaye

1Malamar ga hay, wu nakə nəmaa
ndəvakumeye naha mətsike aye na
anaŋ: Ahəl niye nəmaa tətikakum
mede nakə a yay a gər a Mbəlom
aye. Nəmaa sər ha mede kurom na,
andza niye. Anəke nəmay, nəmaa
gakumeye amboh ta məzele i Bəy
Maduweŋ kway Yesu, pumay bəzay
a mede kurom niye kame kame.
2 Ka sərum ha mede nakə nəmaa
gwaɗakum pumay bəzay ta gədaŋ i
Bəy Maduweŋ kway Yesu aye. 3Wu
nakə a say a Mbəlom aye na, tərum
tsəɗaŋŋa. Andza məgweɗe na, kâ
gum madama bay. 4 Kwa way mə
walaŋ kurom tâ ndza ta ŋgwas ŋgay
salamay ka tsəveɗ nakə a yay a gər
a Mbəlom aye, ndo hay tâ ŋgəlakum
bəzay bay. 5 Kâ gərumay ha bo a
bor i bo kurom bay. Maa ge andza
niye na, ndo neheye tə sər Mbəlom
bay aye. 6 Ndəray mâ gay mənese
a ndo ta təv i ŋgwas bay, mâ vay
gər kwa tsekweŋ bay. Sərum ha
na, Bəy Maduweŋ kway ma vəlateye
ɗəretsətseh a ndo neheye ta giye slala
i mənese nakay aye. Nəmaa gakum
ɗaf, ɓa nəmaa tsikakum. 7 Mbəlom
kə zalakway. Ane tuk na, a zalak-
wayna, hərwiadakâgakwamadama
bay. Neŋgeye a zalakway hərwi ada
kâ ndzakwa tsəɗaŋŋa. 8 Hərwi niye,
ndoweyekakərahbazlamneheyena,

akərahbazlam indohaybay. Akərah
na, Mbəlom, neŋgeye nakə a vəlakum
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.

9 Malamar ga hay, wuray andaya
nakə na watsakumeye naha sa ka
mawuɗe siye i ndo i Yesu hay aye na,
andaya bay, hərwi bo i Mbəlom eye
tə gər ŋgay ka tətikakum, wuɗum bo
nəte nəte mə walaŋ kurom. 10 Ayaw,
ta deɗek kawuɗumndoməpemədzal
gər hay ka Yesu neheye ka dala i
Masedowan aye tebiye. Ane tuk na,
faya nəmaa gakumeye amboh, gum
andza niye kame kame. 11 Pəlum na,
məndze nakə səkeffe aye. Kâ tələkum
me kurom a wu i ndo siye hay
bay. Gum məsler tə həlay kurom eye
andza nakə ɓa nəmaa tsikakum aye.
12 Taɗə ka gum andza niye na, ndo
neheye ta dzala ha ka Yesu Kəriste
zuk bay aye na, ta rəhakumeye ha
gər ada ka rəkumeyewuməndaywal
bay.

BəyMaduweŋ Yesumamaweye
13Malamar ga hay, a samayməgəre

kurom ha ze məsəre wu ka bazlam i
ndo neheye ta mət aye bay. Hərwi a
samay na, ɗərevmâ ye fakuma abəra
bay andza ndo neheye faya ta həbiye
madayaw i Yesu təbey aye. 14 Taɗə
azlakwa ka sərakwa ha Yesu kə mət
ada kə lətsew abəra ma mədahaŋ,
sərum ha ndo neheye tə mət ɓa ta
dzala ha ka Yesu aye na, Mbəlom ma
lətse tay ahaya abəra ma mədahaŋ,
ma hayatay gər ka təv i Yesu. 15Wu
nakə nəmaa tsikakumeye anəke aye
na, Bəy Maduweŋ kway kə ɗa ha.
Pat nakəmamaweye na, nəkway ne-
heye tə ɗəre ka məndzibəra aye ka
lahakwateye kame a ndo neheye ta
mət aye bay. 16 Pat eye niye na,
Mbəlom ma vəlateye tsəveɗ a gawla
ŋgay hay, bəy i gawla i Mbəlom hay
ma zaliye ta magala. Tsa na, tolom i
Mbəlomma ləviye ada BəyMaduweŋ
kway Yesu Kəriste, bo ŋgay eye ma
mbəzlaweye abəra mə mbəlom. Ndo
neheye tə mət ɓa ta dzala ha ka
neŋgeyena, nəteye ta lahiyemələtsew
abəramamədahaŋ, 17 tsa na,Mbəlom



1 Tesalonik hay 4:18 371 1 Tesalonik hay 5:21

ma hayakweye gər a nəkway neheye
huya tə ɗəre aye hərwi ada nəkway
tage nəteye kâ hayakwa gər ma pa-
zlay. Nəkway tebiye ka dzakweye
gər ta Bəy Maduweŋ kway ka məgər
mbəlom. Ka ndzakweye huya ta Bəy
Maduweŋ kway ka təv manəte eye.
18Hərwi niye, mum ha ɗərev a bo tə
bazlam neheye nəte nəte mə walaŋ
kurom.

5
Ndərayasərpat iməmawiYesubay

1 Malamar hay, ka bazlam i
pat kəgəbay həlay i məmaw i Bəy
Maduweŋ na, nəmaa watsakumeye
naha na, ma dzəniye kurom bay,
2 hərwi bo kurom eye ka sərum ha
ma maweye andza məkal ndəray ma
səriye faya bay. 3 A həlay nakə ndo
hay ta gwaɗiye: «Gəma may mandza
eye zay, wuray andaya ma gameye
bay.» A həlay niye na, ɗəretsətseh
ma dazleye tuk, ta dzaliye faya bay.
Tsəveɗ andaya mətəme abəra mə
ɗəma bay. Ma giye na, andza ŋgwas
nakə məwe wawa a dazlay, məwure
ŋgay eye a dazlay kwayaŋŋa aye.

4 Malamar ga hay, nəkurom na,
andza ndo neheye nəteye ma ləvoŋ
aye bay. Pat eye niye mâ ndzakum
a gər andza məkal bay. 5 Hərwi
nəkurom tebiye ndo neheye tə yawa
mə dzaydzay ta həpat aye. Nəkway
na, andza ndo neheye tə yawa ta
həvaɗ ma ləvoŋ aye bay. 6 Hərwi
niye, kâ ndzahərakwaandza siye hay
bay. Nəkway ɗuh ndzakwa tsezle-
zleŋŋe ada gakway metsehe a bo
kway. 7 Ndo neheye tə ndzahərawa
aye na, tə ndzahərawa ta həvaɗ ada
tə kwayawa na, ta həvaɗ dərmak.
8 Nəkway na, ndo neheye mandza
eye mə dzaydzay aye, nəkway ka
həhalakwama ləvoŋbay. Hərwi niye,
gakway metsehe a bo, dzalakwa ha
ka Yesu Kəriste huya ada wuɗakwa
bo nəte nəte. Niye na, andza ka
pakwa ka bo petekeɗ i ɓəre hərwi ada
wuray mâ gakway bay. Həbakwa
pat nakə Mbəlom ma təmiye kway
ha hərwi məpe faya mədzal gər kway

na, andza mbəramdaw i ɓəre nakə
tə pawa a gər a həlay i vəram aye.
9Mbəlom a pala kway na, hərwi ada
mâ vəlakway ɗəretsətseh bay. A pala
kway ɗuh na, hərwi ada mâ təma
kway ha tə həlay i Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste. 10 A mət na,
hərwi kway hərwi ada nəkway ta
neŋgeye kâ ndzakwa ka təv manəte
eye. Kwa taɗə ka mətakwa tsɨy, kwa
taɗə nəkway tə ɗəre mba, pat nakə
ma maweye na, nəkway tə neŋgeye,
ka ndzakweye ka təv manəte eye.
11Hərwi niye, mum ha ɗərev a bo mə
walaŋ kurom ada dzənum bo hərwi
ada kâ hutum gədaŋ andza nakə ɓa
faya ka gumeye anəke aye.

Mandəve i bazlam
12 Malamar hay, faya nəmaa

gakumeye amboh, rəhumay ha gər
a ndo neheye faya ta giye məsler i
Mbəlom mə walaŋ kurom aye. Bəy
Maduweŋ a pa tay ha kame kurom
hərwi ada tâ tətikakum tsəveɗ ŋgay.
13Rəhumatay ha gər lele ada wuɗum
tay ha haladzay hərwi faya ta giye
məsler i Mbəlom. Ndzum zay mə
walaŋ kurom.

14 Malamar hay, faya nəmaa
gakumeye amboh, tsikumatay faya
a ndo i sœ hay, mumatay naha ɗərev
a ndo neheye zluwer a gatay aye ada
məmatay bo a ndo neheye bəle aye
hay, zlum ŋgatay kwa ka way tebiye.
15 Gum metsehe, ndəray mâ ma ha
seweɗ tə seweɗ bay. Gum gədaŋ kwa
kəɗay hərwi ada kâ gum ɗuh na, wu
ŋgwalak eye hay mə walaŋ kurom
ada a ndo hay tebiye. 16 Ndzum na,
pat pat ma məŋgwese. 17 Ɗuwulumay
me a Mbəlom pat pat. 18 Kwa a
həlay waray, gumay naha sɨsœ a
Mbəlom. Anaŋ wu nakə nəkurom
ndo neheye madzapa eye tə Yesu
Kəriste a say a Mbəlom kâ gum
aye. 19 Kâ kərahumay ha tsəveɗ a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa ka mətsike me
bay. 20 Ka ta rəsum na bazlam i ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay bay.
21 Dzədzamum tay ha wu neheye ta
tsikiye tebiye təday adapumwunakə
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lele eye a ɗərev kurom. 22 Kâ gum
mənese bay tebiye.

23Mbəlom tə gər ŋgay neŋgeye nakə
a vəl zay aye, mâ təra kurom ha
tsəɗaŋŋa eye hay. Mâ tsəpa məsəfəre
kurom ta mədzal gər kurom tə bo
kurom tebiye hərwi ada a həlay nakə
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ma
maweye na, ndəray mâ ŋgəlakum
bəzay ta təv i wuray kwa tsekweŋ
bay. 24Mbəlom a zalakum na, hərwi
ada kâ tərum ndo ŋgay hay. Neŋgeye
ma giye andza niye hərwiwu nakə kə
tsik aye na, ma giye.

25 Malamar hay, ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi may dərmak.
26Tsikumatayme a ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu tebiye lele. 27 Na
gakum amboh ta məzele i Bəy
Maduweŋ kway: Dzaŋgum ɗerewel
nakay kame i siye i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu tebiye.

28BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste
mâ pa fakuma ŋgama.
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Masulo i ɗerewel i Pol
nakə a watsatay naha a

Tesalonik hay
aye

Məfələkwe
Ɗerewel nakay masulo eye a masay

a gər i bazlam nakə a tsik mə ɗerewel
nakəmakurre eye. Həlay eye fayama
diye a dəba, gər faya ma kwasateye a
ndo məpe mədzal gər hay hərwi Bəy
Maduweŋ Yesu kə maw zuk bay. Ma
Tesalonik na, siye hay tə gwaɗ pat i
məmaw i Bəy Maduweŋ kə ndislew
(2.2). Siye hay ta kərah məge məsler
(3.6-12).
Mə ɗerewel nakay na, Pol faya ma

səkahiye ha məsənəke ŋgay. Məpe
mədzal gər ka Yesu ma mbatiye ha
labara i ndo zezeŋ bay. Ma mbatiye
ha wu mawura bo eye ta ɗəretsətseh
wal bay. Pat nakə Yesu ma maweye
na, mənese ma dziye (1.5-9). Anəke
na, mənese faya ma giye məsler ta
məkal (2.1-12). Pol a tsik faya andza
ndo nakə tə zalay «ndo i seweɗ» aye.
Neŋgeye na, gədaŋ nakə a hayay gər a
gədaŋ seweɗ eye hay tebiye aye.

Mətsikeme
1 Maa watsakum naha ɗerewel

nakay na, neŋ Pol, Silas ada ta
Timote. Nəmaa watsakum naha a
məhay gər i ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu neheye ma Tesalonik aye,
nəkurom i Mbəlom Bəba kway ada
i BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste.

2 Mbəlom Bəba kway ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa
fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

Bəy Maduweŋ ma gateye sariya a
ndo iməndzibəra hay

3 Malamar ga hay, a ye ka bo
nəmaâ gay naha sɨsœ a Mbəlom
hərwi kurom pat pat. A ye ka bo
nəmaâ ge andza niye hərwi faya
ka səkahumeye ha məpe mədzal
gər kurom ka neŋgeye ada nəkurom
tebiye, kwa way a wuɗa siye i ndo
haykamekamedərmak. 4Hərwiniye

ahəl nakə nəmay ta siye i məhay gər i
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu na,
nəmaa tsikawa fakuma ta məŋgwese
hərwi ndo hay faya ta gakumeye
ɗəretsətseh, faya ta nakumeye ɗəre,
ane tuk na, ka hwayum bay. Ka
səmumay ha, faya ka dzalumeye ha
ka Yesu Kəriste. Nəmay faya nəmaa
ŋgalakiye kurom ha.

5 Wu nakay faya ma ɗiye ha
parakka Mbəlom ma giye sariya
ada sariya ŋgay na deɗek. Ka gum
ɗəretsətseh andza niye na, hərwi
ada kâ tərum ndo məfələkwe a Bəy
i Mbəlom. Hərwi niye nakə faya ka
sumeye ɗəretsətseh aye. 6 Deɗek,
Mbəlom ma giye na, wu nakə deɗek
eye, ma gateye ɗəretsətseh a ndo
neheye ta gakumeye ɗəretsətseh
aye. 7 Nəkurom ndo neheye anəke
faya ka sumeye ɗəretsətseh aye na,
Mbəlom ma vəlakumeye zay ada
ta nəmay dərmak. Ma giye andza
niye na, a həlay nakə Bəy Maduweŋ
kway ma mbəzlaweye mə mbəlom
aye. Gawla ŋgay gədaŋ eye hay ta
laka ahaya. 8 Bəy Maduweŋ kway
ma deyeweye ma ɗərneh i ako, ma
gateye ɗəretsətseh a ndo neheye tə
sər Mbəlom bay ada ta kərah Labara
Ŋgwalak eye i Bəy Maduweŋ Yesu
kway aye. 9 Ta siye ɗəretsətseh.
Ta dziye ka tor eye, Mbəlom ma
dərəzlateye a tsəveɗ hərwi ada tâ
yaw ka təv i Bəy Maduweŋ bay. Ta
sliye məndze ma məzlaɓ nakə a ze
kwa mey aye bay. 10 Wu nakay ma
giye bo na, pat nakə Bəy Maduweŋ
ma maweye. Ndo ŋgay hay ta
zambaɗeye. Ndo neheye ta dzala ha
ka neŋgeye tebiye ta ɗəslay ha gər. Ka
ɗəslumeye ha gər dərmak hərwi ka
təmum bazlam nakə nəmaa ɗakum
ha aye.

11 Hərwi niye, nəmay faya nəmaa
ɗuwulay naha me a Mbəlom huya
hərwi kurom. Nəmaa ɗuwulay
naha me na, hərwi ada kâ ndzum
andza neheye a zalatay aye. Nəmaa
ɗuwulay naha me hərwi ada mâ
dzəna kurom ka məge wu neheye
ŋgwalak eye tebiye a sakum haɓe



2 Tesalonik hay 1:12 374 2 Tesalonik hay 2:15

məge aye adaməsler nakə ka gumeye
hərwimədzal gər ka Yesu aye. Nəmaa
gwaɗeye: Mâ dzəna kurom ta gədaŋ
ŋgay. 12 Andza nakay, ndo hay ta
zambaɗeye a məzele i Bəy Maduweŋ
kway Yesu hərwi kurom ada ndo
hay ta zambaɗakumeye hərwi ŋgay
dərmak. Wunakayma giye na, hərwi
Mbəlom ta Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste ta piye fakuma ŋgama.

2
Wunakəma lahiyeməge kame aza

Yesumamaweye aye
1Malamarhay, a seŋmətsike kapat

i məmaw i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste ada i məhay gər kway kame
ŋgay. Faya nəmaa gwaɗakumeye
naha, 2 kâ dzədzum ha mədzal gər
kurom bəse tə wu nakə siye hay tə
gwaɗ pat nakə Bəy Maduweŋ ma
maweye kə husaw aye bay. Kwa
taɗə ndo i maslaŋ hay ta tsik, kwa
taɗə ka tsənum abəra ka ndo neh-
eye faya ta ɗiye ha bazlam i Mbəlom,
kəgəbay tə gwaɗ maa watsa andza
niye na, neŋ, kâ dzədzarum bay.
3Ndəraymâ vakum gər kwa tsekweŋ
bay tebiye. Pat eye kə husaw zuk
bay hərwi ma husaweye na, ndo hay
haladzay ta gəriyeha tsəveɗ iMbəlom
təday, ndo i seweɗ nakə Mbəlom ma
kaliye ha a ako aye ma deyeweye
təday. Tsa na, pat eye ma husaweye
tuk. 4 Ndo i seweɗ niye ma gateye
me a ndo hay ka məɗəslay ha gər
kwa taɗə a Mbəlom, kwa a mey, ma
gwaɗateye kâ ɗəslumay ha gər bay.
Ma gwaɗateye neŋgeye na, a ze kwa
mey tebiye. Ma fələkwiye kwa a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, ma
ndziyemə ɗəma,magwaɗiye neŋgeye
Mbəlom.*

5 Ahəl nakə neŋ mə gay kurom
aye na, na tsikakum wu neheye, kə
mətsakum gər ɗaw? 6 Anəke wu ka
dərəzlay na tsəveɗ ada ka sərum wu
nakə a dərəzlay na tsəveɗ aye. Aza
həlay eye kə sla na, ndo i seweɗ niye
ma ndohwaweye parakka. 7 Seweɗ

nakay fayamagiyeməslerməwalaŋ i
ndohay, ane tukna, neŋgeyemaŋgaha
eye, ada ma ndziye maŋgaha eye
hus a həlay nakə ndo madərəzlay na
tsəveɗ ma gəriye ha madərəzlay na
tsəveɗ aye. 8 Tsa na, ndo i seweɗ
ma ndohwaweye parakka. Ma dəba
i wu nakay na, Bəy Maduweŋ Yesu
mamaweye ta gədaŋ ŋgay. Ma kəɗiye
na abəramə ɗəma ta gədaŋ iməsəfəre
ŋgay nakə ma vəzlaweye mə bazlam
ŋgay aye. 9 Ndo i seweɗ niye ma
deyeweye na, ta gədaŋ i Fakalaw. Ma
giye masuwayaŋ hay wal wal, ma
gateye hərɓaɓəkka a ndo hay. Ma
vateye gər a ndo hay tə wu niye ma
giye. 10 Ma giye wu neheye ŋgwalak
eye bay aye wal wal tebiye ada ma
vateye gər a ndo neheye ta kutsiye
tay ha a ako nakə ɗaɗa ma mbatiye
bay aye. Ta dziye andza niye hərwi
ta wuɗa deɗek bay, ta kərah. Taɗə
ta təma na, Mbəlom ma təmiye tay
ha haɓe. 11 Hərwi niye, Mbəlom ma
sləriye fataya ndo məvatay gər gədaŋ
eye hərwi ada tâ vəlay ha mədzal gər
tay a maraw me. 12 Mbəlom a ge
andza niye na, hərwi ada sariya mâ
gəs tay ha ndo neheye ta təma deɗek
bay aye ada ta wuɗa məge mənese
aye.

Ndzum ka tsəveɗ i Mbəlom ɓəŋɓəŋ
13 Nəkurom malamar may hay

nakə Mbəlom a wuɗa kurom aye,
kutoŋ nəmaa gay naha sɨsœ a
Mbəlom pat pat hərwi kurom, bəna
Mbəlom a pala kurom kwa ahəl nakə
məndzibəra andaya zuk bay aye
hərwi mətəme kurom ha. A təma
kwayha ta gədaŋ iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nakə a təra kurom ha ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu aye. Mbəlom
a təmakuromhana, hərwikadzalum
hakawunakədeɗekaye. 14Mbəloma
zalakum na, ahəl nakə nəmaa ɗakum
ha Labara Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste
aye. A say na, kâ hutumməzlaɓ i Bəy
MaduweŋkwayYesuKəriste dərmak.

15 Hərwi niye malamar ga hay,
ndzum dəwerwerre ɓəŋɓəŋ lele, dza-

* 2:4 Zəbama Daniyel 11.36; Ezekiyel 28.2.
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lum ka wu neheye nəmaa tətikakum
aye huya, kwa taɗə nəmaa tətikakum
tə bazlam kwa taɗə nəmaawatsakum
naha a ɗerewel, pum na amədzal gər
kurom.

16 Faya na ɗuwulay naha me a Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste tə gər
ŋgay eye ada a Mbəlom Bəba kway
nakə a wuɗa kway aye. Ta ŋgwalak
ŋgay, faya ma makweye naha ɗərev
huya ada faya ma dzəniye kway ka
mədzal gər kway, ka wu nakə ŋgwalak
eye ma deyeweye kame aye. 17 Mâ
makum naha ɗərev ada mâ vəlakum
gədaŋ ka məge wu neheye ŋgwalak
eye hay huya ada ka mətsike wu ne-
heye ŋgwalak eye hay huya.

3
ƊuwulumaymeaMbəlomhərwimay

1Malamar hay, nakay na, wu nakə
nəmaa ndəviye ha mətsikakum aye.
Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi may
hərwi ada bazlam i Bəy Maduweŋ
Yesu mâ ye kame bəse bəse ada ndo
hay tâ rəhay ha gər andza nəkurom
neheye ka rəhumay ha gər aye
dərmak. 2 Ɗuwulumay me a Mbəlom
hərwi may hərwi ada mâ tsəpa may
abəra ka ndo i seweɗ hay, hərwi a say
a siye hay matəme bazlam i Mbəlom
nakə nəmaa tsikiye bay.

3 Ane tuk na, Bəy Maduweŋ na,
a mbəɗay həlay a bazlam ŋgay bay.
Ma dzəniye kurom ada kâ tərum
gədaŋ eye hay ada ma tsəpiye kurom
abəra ka Fakalaw.* 4 Bəy Maduweŋ
kway faya ma dzəniye may ka məge
fakuma mədzal gər. Nəmaa sər
ha na, faya ka gumeye wu nakə
nəmaa tsikakum aye ada ka gumeye
huya. 5 Bəy Maduweŋ kway mâ
dzəna kurom hərwi ada kâ sərum
ha ma kəkay nakə Mbəlom a wuɗa
kurom aye ada kâ səmumay naha a
ɗəretsətseh andza YesuKəriste nakə a
səmay naha aye.

Kwawaymâ geməsler
6 Malamar hay, faya nəmaa

tsikakumeye ta məzele i Bəy

Maduweŋ kway Yesu Kəriste, faya
nəmaa gwaɗakumeye na, kâ ndzum
ka təv i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye sœ eye bay, hərwi ta
kərah wu neheye nəmaa tətikakum
aye. 7 Nəkurom ka sərum ha tə
gər kurom eye wu nakə ka gumeye
hərwi məpay bəzay a mede may
aye. Hərwi ahəl nakə nəmay mə
gay kurom aye na, nəmay sœ eye
hay ɗaw? 8 Nəmaa nda wu mənday
i ndo mekeleŋ eye hay kəriye bay,
nəmaa səkəm masəkəme. Nəmaa
ge məsler tə madagər eye həvaɗ ta
həpat hərwi wu mənday may hərwi
ada nəmaâ vəlakum ɗəretsətseh
hərwi wu mənday bay. 9 Nəmaa ge
məsler andza niye na, nakə tsəveɗ
may andaya matsətsehe fakuma wu
mənday bay aye bay. Ane tuk na,
nəmaa ge ɗuh na, hərwi məɗakum
ha wu nakə kâ gum aye. 10Ahəl nakə
nəmay mə gay kurom aye na, nəmaa
tsikakum, nəmaa gwaɗakum: Taɗə
ndoweye kə ge məsler bay na, kâ
vəlumaywumənday bay.

11 Nəmaa tsikakum naha andza
niye na, hərwi nəmaa tsəne tə gwaɗ
ndo mekeleŋ eye hay mə walaŋ
kurom na, sœ aye hay. A satay
məge məsler bay, ane tuk na, faya ta
ndapiye a bazlam i ndo hay. 12 Faya
nəmaa tsikateye naha a ndo niye
hay, faya nəmaa gatay naha me ta
məzele i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste. Gum məsler ta tsəveɗ eye
hərwi məhute wu mənday tə həlay
kurom aye.

13Malamar hay, nəkurom na, gum
wu ŋgwalak eye andza niye, kâ yum
gər bay. 14 Taɗə ndoweye ka rəhay
ha gər a wu nakə nəmaa watsa a
ɗerewel nakay aye bay na, zəbum
faya, nəkurom ta neŋgeye kâ dzapum
ka məge wu hay dziye bay hərwi
ada horoy mâ gay. 15 Ane tuk na,
kâ zəbum faya andza ndo məne ɗəre
kurom bay. Tsikumay me ɗuh ta
tsəveɗ eye hərwi neŋgeye malamar
kurom huya.

* 3:3 2 Tesalonik hay 2.3.
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Mandəve i bazlam
16 Bəy Maduweŋ Yesu bo ŋgay

eye ndo məvəle zay, mâ vəlakum
zay huya pat pat kwa həlay waray
waray. Bəy Maduweŋ Yesu mâ ndza
tə nəkurom tebiye.

17 Neŋ Pol na tsikakum naha me,
neŋ na watsa tə həlay ga eye. Na
pawa ŋgoɗgor ka ɗerewel ga hay
tebiye na, andza nakay. Nakay na,
məwetse ga.

18BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste
mâ pa fakuma ŋgama tebiye.
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Makurre i ɗerewel i Pol
nakə a watsay naha a

Timoteaye
Məfələkwe

Məzele i Timote ka ndzeye a gərma
ɗerewel i ndo i maslaŋ hay ada mə
ɗerewel hay i Pol. Timote a lakawa
ha Pol ka məge məsler. Kə laka ha
Pol a mahəhele hay haladzay. Pol kə
slər ha a təv mawura bo haladzay, a
Tesalonik ada Koriŋte.
Pol awatsay ɗerewel a Timote sulo.

Pol a watsa ɗerewel neheye na ɓa
mədok i məpe mədzal gər ka Yesu
mapa eye tsɨy. A zəkaw anəke na,
məpe tay ha gay i maɗuwule me hay
lele ada matəra ha məpe mədzal gər
gədaŋ eye.
Makurre i ɗerewel a vəlatay gədaŋ

a ndo mədzal gər hay ka Yesu, a ndo
neheye tə kalatay kame a ndo hay
aye, ada a Timote.
Siye i ndoməpemədzal gər ka Yesu

faya ta sənəkateye wu lele bay aye a
ndo hay (1.3-7; 4.1-4; 6.3-5.
Pol faya ma tsikateye me a zləm

hərwi məɗəslay ha gər a Yesu ada tə
maɗuwule me (madədo 2). A ɗa ha
dərmak, ndo neheye tə kalay kame a
gay i maɗuwule me hay ta ndziye na,
ma kəkay (madədo 3).
Bəba i Timote na, ndo Gərek ada

may ŋgay dem i Yahuda hay. Fayama
ɗay ha a Timote ma kəkay nakə ma
gateye gər a ndo hay aye (madədo 4
ka 6).

1Maawatsa ɗerewel nakay na, neŋ
Pol, neŋ ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste.
Ndonakə apa gando imaslaŋ ayena,
Mbəlom ndomətəme kway ha tə Yesu
Kəriste nakə a ge wu nakə ka pakwa
fayamədzal gər aye.

2Na watsaka naha a nəkar Timote.
Nəkar na, andza wawa ga deɗek eye
hərwi ka dzala ha ka Yesu Kəriste.
Mbəlom Bəba kway tə Yesu Kəriste

Bəy Maduweŋ kway tâ pa fakaya

ŋgama, tâ gaka ŋgwalak ada tâ vəlaka
zay.

Ndo i parasay hay
3 A seŋ na, ndza ma Efez andza

nakə na tsikaka kurre ahəl nakə na
gər kar ha, na ye ka dala i Mase-
dowan aye. Ndza mə ɗəma hərwi
ada kâ gatay me a ndo neheye faya
ta tətikateye maraw me a ndo hay
aye, tâ gər ha. 4 Gwaɗatay na, tâ
vəlay ha bo tay a wurmbez hay ada
aməkəɗe wuway ka bəba təte tay hay
bay. Niye na, ma gəliye ha məkəɗe
wuway kəriye, ma dzəniyewu nakə a
say a Mbəlom aye bay. Wu nakay ka
sərakwahana, hərwi ka dzalakwaha
ka neŋgeye. 5Ka tsikakwateye andza
niye na, hərwi ada tâ wuɗa ndo hay.
Kə satay mawuɗe ndo hay na, ɗərev
tay mâ təra tsəɗaŋŋa lele, tâ ge wu
ŋgwalak eye ɗekɗek ada tâ dzala ha ka
Mbəlom lele. Niye na, ta wuɗa ndo
hay.

6 Ndo mekeleŋ eye hay na, ta dze
abəra ka tsəveɗ, ta gər ha wu ŋgwalak
eye. Ɗuh faya ta tsikiye wu neheye
ma giye ŋgama bay aye. 7 A satay
matətikatay bazlam i Mbəlom ma-
pala eye a ndo hay, faya ta tətikiye ta
gədaŋ. Ane tuk na, bo tay eye tə tsəne
wu nakə faya ta tsikiye bay ada faya
ta tətikateye a ndo hay aye bay.

8 Taɗə ndoweye kə pay bəzay a
bazlam i Mbəlom mapala eye ta
tsəveɗ eye na, ka sərakwa ha na,
lele. 9 Tsənakwa wu nakə na tsikiye:
Mbəlom a vəl bazlam mapala eye
na, hərwi ndo neheye faya ta giye
ŋgwalak aye bay. Mbəlom a vəl ɗuh
na, hərwi ndo neheye faya ta giye
wu nakə lele bay aye, ndo neheye
ta rəhay gər a Mbəlom bay aye, ada
hərwi ndo neheye tə kəts na Mbəlom
aye. Mbəlom a vəl bazlam mapala
eye na, hərwi ndoneheye faya ta giye
mənese aye, ndo neheye tə yay a gər a
Mbəlombayaye, ndoneheye takərah
wu hay i Mbəlom aye. Mbəlom a vəl
bazlam mapala eye sa na, hərwi ndo
neheye ta kəɗiye bəba tay ta may hay
aye, ada ndo neheye ta kəɗiye siye
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i ndo hay aye dərmak, 10 ada ndo
məge madama hay, ndo neheye tə
zlawa siye i hasləka hay ta tərawa ha
andza ŋgwas tay aye, ndo neheye ta
səkəmawa ndo hay hərwi matəre tay
ha beke aye, ndo neheye tə ɗəsawa
parasay aye, ndo neheye təmbaɗawa
tə maraw me aye. Mbəlom a vəl
bazlam mapala eye na, hərwi siye
i wu neheye lele bay ta nasiye ha
wu nakə lele faya ma tətikakweye
aye. 11 Matətike nakay a yaw na,
abəra ma Labara Ŋgwalak eye nakə
Mbəlom, ndo iməzlaɓ, a vəleŋ a həlay
aye. Labara ŋgwalak eye niye a ɗa ha
Mbəlom bagwar eye, neŋgeye nakə
ma ndziye ma təv ŋgwalak eye huya
aye.

Pol a zambaɗay a Mbəlom hərwi
ŋgwalak ŋgay

12 Na gay sɨsœ a Yesu Kəriste Bəy
Maduweŋ kway hərwi nakə a zla ga
andza ndo i deɗek. Na gay sɨsœ sa
hərwi ka təra ga ha ndo i məsler ŋgay.
Maa vəleŋ gədaŋ ka məge məsler na,
neŋgeye. 13Ahəl niye na, na tsalaway
ka gər a Mbəlom, ada ta zlapay ga
na, na gawatay ɗəretsətsehandoŋgay
hay haladzay hərwi nakə na dzala
ha ka neŋgeye bay aye. Ane tuk na,
Yesuneŋgeyena, kə geŋŋgwalakhərwi
wu nakə na gawa aye na, na sər bay.
14 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
kə pa fagaya ŋgama haladzay. Anəke
na dzala ha ka neŋgeye ada kə vəleŋ
gədaŋ kamawuɗe siye i ndo hay.

15Mezelemenakəneŋna ge ayena,
aze indosiyehay tebiye. YesuKəriste
a yaw ka məndzibəra na, hərwi ada
mâ təma tay ha ndo i mezeleme hay.
Anaŋ bazlam nakay na, deɗek, ndo
hay gədem tâ təma a ɗərev tay. 16Ane
tuk na, Yesu Kəriste a geŋ ŋgwalak na,
hərwi ada mâ ɗatay ha a ndo hay
neŋgeye ndo məzle ŋgatay. A ɗa ha
na, a geŋ ŋgwalak a neŋ nakə na ze
ndo hay tə mezeleme aye. A bəzatay
ha niye hərwi məvəlatay gədaŋ a ndo
neheye ta dzaliye ha faya aye ada ta
hutiye sifa nakəma ndəviye bay aye.

17Ndo hay tâ ɗəslay gər a BəyMbəlom
nakə ma ndziye ka tor eye. Neŋgeye
Mbəlom nəte ŋgweŋ. Ndəray a ŋgatay
bay. Zambaɗumay ka tor eye. Amen!

Pol a vəlay gədaŋ a Timote
18 Timote, nəkar na, andza wawa

ga, na gəraka ha bazlam nakay a
həlay yak andza nakə ndo i maslaŋ
hay tə tsik fakaya aye. Bazlam neh-
eye tə tsik aye tâ təra i yak na, andza
wu həlay hərwi ada kâ ge vəramnakə
ŋgwalak aye. 19 Vəlay ɗərev yak a
Mbəlom huya ada ge na, wu nakə
ŋgwalak eye. Siye i ndo mekeleŋ eye
hay ta kərah tsəveɗ nakay ŋgwalak
eye. Hərwi niye ta dzala ha ka wu
neheye deɗek aye sa bay. 20 Mə
walaŋ i ndo niye hay na, Himene ta
Aləgəzandər. Nəteye na, na vəlay tay
ha a həlay a Fakalaw* hərwi ada tâ
tətikmetsehe lele eye ada tâ tsalay ka
gər a Mbəlom sa bay.

2
Maɗuwulay me a Mbəlom na,

kəkay?
1 Makurre i wu nakə a seŋ

mətsikatay a ndo hay aye na,
anaŋ: Tsətsahum ka Mbəlom,
ɗuwulumay me, gumay amboh tə
məgay naha sɨsœ hərwi ndo hay
tebiye. 2 Ɗuwulumay me a Mbəlom
hərwi bəy hay ada hərwi ndo ne-
heye faya ta ləviye ndo hay aye
tebiye hərwi ada kâ ndzakwa zay
madzədzere kwa tsekweŋ mâ ge
andaya bay, ada kâ rəhakway ha gər
a Mbəlom, ada mede kway mâ təra
ŋgwalak eye kame ŋgay. 3Maɗuwulay
me a Mbəlom hərwi ndo hay na, lele
ada a yay a gər aMbəlomndomətəme
kwayha. 4Ayay a gər haladzayhərwi
a say na, ndo hay tebiye tâ təmaada a
say tâ sər deɗek. 5 Bazlam nakay na,
hərwi ndo hay tebiye. HərwiMbəlom
na, nəte ŋgweŋ ada ndo mə walaŋ i
Mbəlom ta ndo hay na, nəte ŋgweŋ.
Neŋgeye ndo zezeŋ, ndo zezeŋ eye
niye na, Yesu Kəriste. 6 A yaw na,

* 1:20 A sayməgweɗe a ndoməwetse ɗerewel nakay na: «Na həhar tay abəraməwalaŋ i ndo hay.»
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kə vəl ha məsəfəre ŋgaymasəkəmatay
ahaya ndo hay. A ɗa ha na, a həlay
nakəŋgwalak eye, a say aMbəlomndo
hay tebiye tâ təma aye. 7 Mbəlom
a slər ga ha, na təra ndo i maslaŋ
ŋgay hərwi ada nâ ɗa ha wu nakay
a ndo hay. A gweɗeŋ tətikatay a ndo
neheye Yahuda hay bay aye bazlam
ŋgay nakə deɗek eye ada tâ dzala ha.
Na tsik na, deɗek, na ɗəs parasay bay.

8 A seŋ na, hasləka hay kwa ka
waray tâ ɗuwulay me a Mbəlom, tâ
ɗuwulay naha me a Mbəlom tə ɗərev
tsəɗaŋŋa eye. Tâ gemevel ka ndo bay,
tâ kəɗwuway ka wu bay.

9 A seŋ na, ŋgwas hay tâ pa ka bo
petekeɗ andza nakə a ye ka bo məpe
aye. Petekeɗ nakə ndo hay ta giye
faya ɗəre aye na, tâ pa ka bo bay.
Tâ gay metsehe bo tay. Tâ mətsa ka
matərɗe gər lele hərwi ada tâ zəba
fataya bay. Tâ pa ka bowu imaslawa
neheye tsakala eye haladzay aye bay,
kwa petekeɗ neheye tsakala eye hal-
adzay aye tâ pa ka bo bay. 10Məsler
nakə lele aye mâ təra malembeɗe bo
tay ɗuh. Ŋgwas neheye tə gwaɗ faya
ta rəhay gər a Mbəlom aye na, tâ
ge andza niye. 11 Ahəl nakə faya
ta tətikiye mə gay i maɗuwule me
aye na, ŋgwas hay tâ tsik me bay, tâ
ndza ɗikɗik. Tâ ɗəslay ha gər a ndo
matətikendohay. 12Navəlatay tsəveɗ
a ŋgwas hay ka matətikatay a hasləka
haybay ada tâ ləvay gər a hasləkahay
bay. Tâ ndza ɗikɗik, 13hərwi Mbəlom
a lah məge na, Adam təday, ada ma
dəbaeyeageHawa. 14Sana, Fakalaw
ka səpat Adam bay. Ane tuk na, a
səpat na, ŋgwas. Maa kərah marəhay
ha gər aMbəlomna, ŋgwas. 15Kwamâ
ge andza niye bəbay, ŋgwas ta wiye
wawa adaMbəlomma təmiye tay ha.
Ane tuk na, tâ dzala ha ka Mbəlom
huya, tâwuɗandohay, tâ təraŋgwalak
eye ka ɗəre i Mbəlom, tâ gay metsehe
a bo tay.

3
Madugula hay i ndo i Kəriste hay

1Bazlam nakə na tsikiye na, deɗek.
Ndo nakə ka pəla matəre madugula i
ndo i Kəriste hay aye na, a say məge
məsler ŋgwalak eye. 2Madugula i ndo
i Kəriste na, mede ŋgaymâ ge ŋgwalak
eye, hərwi ada ndo hay tâ may ha
mənese ka gər wuray kwa tsekweŋ
bay. Ŋgwas ŋgay mâ ge nəte ŋgweŋ.
Mâ kwaya ta guzom bay. Mâ gay
metsehe a bo ŋgay, mâ ge wu neheye
ŋgwalak eye, mâ təma mbəlok hay a
gay ŋgay ada mâ sər matətikatay wu
a ndo hay dərmak. 3 Mâ təra beke
i guzom bay, mâ təra ndo i tereŋgez
bay, mâ təra ɗuh na, ndo ləfeɗeɗe, mâ
tsala bo ta ndo hay bay, mâ ge bor i
dala bay. 4Mâ sər məgay gər a ŋgwas
ŋgay ta wawa ŋgay hay, mâ gəl tay ha
wawa ŋgay hay lele, wawa ŋgay hay
tâ rəhay ha gər. 5Taɗə ndoweye kə sər
məgaygər ando i gayŋgayhaybayna,
ma səriye məgatay gər a məhay gər i
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu na,
ma kəkay?

6Ahəl nakə ka pumeye ndomâ təra
madugula aye na, kâ pum ndo nakə
a dzala ha ka Yesu Kəriste anəke aye
bay. Ma ta ɗəslay ha gər a bo. Kə ge
andza niye na, sariya ma gəsiye na
andza nakə ma gəsiye Fakalaw aye.
7Ndo nakəma təriye madugula i ndo
i Kəriste hay aye na, mede ŋgay mâ
yatay gər a ndo neheye ta dzala ha
ka Yesu bay aye dərmak. Kə ge andza
niye bay na, horoyma geye kame tay
ada Fakalaw ma mbəzliye na a ɓalay
ŋgay.

Ndo məge məsler mə walaŋ i ndo i
Kəriste hay

8 Mede i ndo hay məge məsler mə
walaŋ i ndo i Kəriste hay na, mâ ge
lele. Ɗərneh mâ ge mə bazlam tay
sulo bay, tâ təra beke i guzom bay,
tâ ge mavaha i dala bay. 9 Tâ təma
bazlam nakə Mbəlom a ɗa ha aye tə
ɗərev tay peteh. 10Ka pumeye tay ha
a məsler na, zəbum ka mede tay lele
təday. Kə gemede tay lele na, pum tay
ha tâ təra ndoməgeməsler hay.

11Mede i ŋgwas tay hay mâ ge lele
dərmak. Tâ tsik wu nakə lele bay aye
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ka ndo hay bay, tâ kwaya ta guzom
bay, tâ ge na, wu neheye deɗek aye
huya.

12Ndo məge məsler mâ təra na, zal
i ŋgwas nəte, mâ gatay gər a wawa
ŋgay hay ta ndo i gay hay lele. 13Taɗə
ndoməgeməsler ta ge məsler lele na,
ndo hay ta ɗəslatay ha gər. Ta sliye
faya məɗe ha bazlam i Yesu Kəriste
parakka hərwi ta dzala ha faya lele.

Wu bagwar eye nakə Mbəlom a ɗa
ha aye

14 Na dzala na, na miye naha ka
təv yak bəse. Ane tuk na, na watsaka
nahawuneheyena, 15hərwikwa taɗə
na ye naha bay na, ɗerewel nakay
ma ɗakeye ha ndo i gay i Mbəlom
hay ta ndziye kəkay na, ka səriye ha.
Ndo i gay i Mbəlom na, ndo neheye
tə dzala ha faya aye, neŋgeye tə ɗəre
eye. Bazlam deɗek eye malətsa eye
faya andza mədok i gay. 16 Ta deɗek,
bazlam nakay na, bagwar eye hal-
adzay. Maŋgaha eye ahəl niye, ane
tuk na, Mbəlom kə ɗakway ha. Faya
ma ɗakway ha kəkay nakə ka ndzak-
weye ka tsəveɗ i Mbəlom aye. Ndəray
ma sliye faya mahəmbər na bay. A
tsik na, ka Yesu Kəriste:
A təra ndo zezeŋ aye.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə ɗa ha,

neŋgeye mənese andaya faya
bay.

Gawla i Mbəlom hay ta ŋgatay.
Ndo hay ta ɗa ha bazlam ŋgay a ndo

neheye nəteye Yahuda hay bay
aye.

Ndohaykwawaraykaməndzibəra ta
dzala ha,

Mbəlom kə zla a gəma, ka vəlay
məzlaɓ.

4
Ndo neheye ta tətikateye maraw

me a ndo hay aye
1 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə tsik

parakka, a gwaɗ: Aza kame na,
ndo mekeleŋ eye hay ta gəriye ha
mədzele ha ka Yesu. Ta rəhatay ha
gər a məsəfəre neheye ŋgwalak eye
bay ta rawiye me aye. Ta pay bəzay

a matətike neheye tə yaw abəra ka
fakalaw hay aye. 2 Ndo neheye faya
ta tətikateye wu neheye a ndo hay
aye na, ɗərneh mə bazlam tay sulo,
faya ta ɗəsiye parasay. Mədzal gər
tay kə nas andza wu nakə ako a fəka
na aye. 3 Ndo neheye na, faya ta
gwaɗateye a ndo hayməzle ŋgwas na,
lele bay. Faya ta giye me ka mənde
wu siye hay sa dərmak. Ane tuk na,
Mbəlom, neŋgeye a ge wu neheye na,
hərwi ada ndo neheye ta dzala ha
ka Kəriste ada tə sər deɗek aye, tâ
nda ada tâ gay sɨsœ. 4 Andza niye,
hərwi wu nakə Mbəlom a ge tebiye
aye na, lele. Wu mənday kwa waray
ka kərahum mənde bay, ndayum tsa
ada kâ gumay naha sɨsœ a Mbəlom.
5Wumənday tebiyena, lele hərwi ba-
zlam i Mbəlom ada hərwi maɗuwule
me kway nakə faya ka ɗuwulakweye
me aye.

Ndoməge məsler i Yesu Kəriste lele
eye

6Taɗə ka tətikataywuneheye ando
mədzal gər hay ka Yesu Kəriste na, ka
təriye ndoməge məsler i Yesu Kəriste
lele eye ada ka hutiye gədaŋ hərwi
bazlam i Mbəlom nakə ka dzalakwa
ha aye ada hərwi matətike nakə faya
ka pay bəzay lele aye. 7Wurmbez ne-
heye kəriye a yay a gər aMbəlom bay
ayena, kâpayzləmbay. Medeyakmâ
səkahmatəre kamekame andza nakə
a say a Mbəlom aye. 8 Taɗə ndow-
eyema giye həbaɗ hərwi matətəɗe ha
mbəle ŋgay aye na, ma geye ŋgama
tsekweŋ a bo ŋgay. Ane tuk na, taɗə
mede ŋgay lele andza nakə a say a
Mbəlom aye na, ma geye ŋgama na,
haladzay, hərwi a sər ma dzəniye na
anəke ma sifa nakə ka məndzibəra
aye ada ma sifa nakə ma hutiye ka
tor eye. 9 Bazlam nakay na, bazlam
deɗek eye. Lele na, kwawaymâ təma
tə ɗərev ŋgay peteh. 10 Hərwi niye
ka vəlakway ha gədaŋ kway ka məge
məsler, ka ŋgəlakwa ha faya bo sah
lele na, hərwi ka pakwa faya mədzal
gər kway kaMbəlom, neŋgeye nakə ta
sifa aye. Neŋgeye ndo mətəme tay ha
ndo hay tebiye, ma təmiye ha wene
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wene eye na, ndo neheye tə dzala ha
ka Kəriste aye.

11 Ɗatay ha ada kâ tətikatay wu
nakay a ndo hay. 12 Ndəray mâ kəts
kar hərwi nəkar wawa eye segey bay.
Ɗuh nəkar na, bəzatay ha a ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu ta ndziye na,
kəkay. Bazlamyaknakə ka tsikiye na,
mâ tərabazlamleleeye,medeyakmâ
ge lele, wuɗa ndo hay, dzala ha ka
Yesuadandzana, tsəɗaŋŋa. 13Dzaŋga
Ɗerewel i Mbəlom pat pat kame i ndo
hay. Ɗatay ha ada kâ tətikatay hus a
pat nakə aza na ye naha aye. 14 Kâ
gaymasəfaya a gədaŋ nakəMbəlom a
vəlaka ayebay. A vəlakana, ahəl nakə
ndo hay tə ɗa ha wu nakə Mbəlom a
tsik ka nəkar aye ada madugula hay
tə pa faya həlay tay aye.*

15Pay gər na, aməsler neheye anaŋ
aye. Vəlay ha bo yak tebiye hərwi ada
ndo hay tâ ŋgatay faya ka diye kame
kame ka tsəveɗ i Mbəlom. 16 Gay
metsehe a mede yak, gay metsehe a
wu nakə faya ka tətikateye a ndo hay
aye ada ndza ɓəŋɓəŋ lele. Taɗə ka ge
andza niye na, ka təmiye ha bo yak
eye ada ndo neheye faya ta pay zləm
a bazlam yak aye dərmak.

5
Mede i ndoməpemədzal gər hay ka

Yesu
1Ahəl nakə nəkurom ka təvmanəte

eye ta ndo guram aye na, kâ may ha
mənese bay, tsikay ta tsəfetsəfe eye
andza neŋgeye na, bəba yak. Tsikatay
me a gawla hay andza nəteye mala-
mar yak hay. 2 Tsikatay me a mama
hay andza nəteye may yak hay. Ada
a dem hay bəbay andza nəteye mala-
mar yak hay. Ɗərev yak mâ ge kame
tay na, tsəɗaŋŋa.

3 Gatay gər a madakway i ŋgwas
neheye nəteye madakway i ŋgwas
hay ta deɗek, ndo məgatay gər an-
daya bay aye. 4 Taɗə madakway i
ŋgwas wawa ŋgay kəgəbay wawa i
wawa ŋgay andaya na, gər ha wawa

hay tâ tətik marəhatay ha gər a ndo
tay hay təday. Andza məgweɗe tâ
gay gər a may tay andza nakə bəba
tay hay tə gawatay gər ahəl niye
aye. Andza niye na, a yay a gər a
Mbəlom. 5 Madakway i ŋgwas nakə
neŋgeye mahəŋgeye, ndəray ŋgay an-
daya məgay gər bay ada neŋgeye kə
pa mədzal gər ka Mbəlom, faya ma
ɗuwulay naha me a Mbəlom huya ta
həpat kwa ta həvaɗ hərwi ada mâ
dzəna na. 6 Ane tuk na, madakway
i ŋgwas nakə a gər ha bo ŋgay kwa a
way tsa aye na, neŋgeye mandza eye
ma sifa, ane tuk na, andza neŋgeye
maməta eye. 7Ɗatay ha a ndo hay na,
tâ gatay gər a bəba tay hay hərwi ada
ndəraymâmatay hamənese bay.

8 Taɗə ndoweye kə gay gər a ndo
ŋgay hay bay, na tsik wene wene eye
na, ka ndo i gay ŋgay hay, kə gər ha
tsəveɗ i YesuKəriste. Neŋgeye lele bay
a ze ndo nakə kə dzala ha ka Yesu bay
aye.

9 Watsa a ɗerewel na, məzele i
madakway i ŋgwas nakə məve ŋgay
kə ndisl a məve kuro kuro məkwa
aye ɗekɗek ada nakə a zla zal nəte
aye. 10Ndo hay tâ sər ha məsler ŋgay
neheye a gawa aye na, ŋgwalak eye.
Kə gatay gər a wawa hay lele ada
ka təma mbəlok hay a gay ŋgay lele.
Sa na, kə baratay na sik i ndo məpe
mədzal gər hay kaYesu* ada kadzəna
ndo neheyemə ɗəretsətseh aye. Kə ge
məsler lelehuya. Kəgeandzaniyena,
watsa məzele ŋgay.

11 Madakway i ŋgwas neheye
dahəlay aye na, kâ watsa məzele
tay a ɗerewel bay. Hərwi ka watsa
məzele tay agəna ma sateye mede
a zal sa, ta gəriye ha məpay bəzay
a Yesu Kəriste. 12 Ta ge andza niye
na, sariya ma gəsiye tay ha hərwi
ta nas wu nakə tə tsik, tə gwaɗ: Ta
ndziye mahəteye aye. 13 Kwa taɗə
ta zla zal bay, ka watsa məzele tay
na, ta giye məsler sa bay, ta həhaliye
ka gay ka gay. Ta dzəguriye me,
ta bəbəlateye wuray a ndo hay. Ta

* 4:14 Məpe həlay ka ndo: Məzle ndo kaməgeməslerməwalaŋ i ndo. * 5:10 Məbere sik na, andza
məgweɗe: Matəmembəlok.
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tsikiye bazlam nakə ka zəbatay naha
bay aye. 14 Hərwi niye a seŋ na,
madakway i ŋgwas neheye dahəlay
eye hay aye na, tâ ye a zal sa, tâ wa
wawa hay, tâ gay gər a bəɗgay tay
hərwi adandoneheye tənakway ɗəre
aye tâ huta wuray mətsike fakwaya
bay. 15 Na tsik andza niye na, hərwi
siye i madakway i ŋgwas hay ta gər
ha tsəveɗ i Mbəlom, tə pay bəzay a
Fakalaw.

16 Taɗə ŋgwas nakə faya ma pay
bəzay a Yesu Kəriste, madakway i
ŋgwas andaya mə gay na, neŋgeyemâ
dzəna na. Madakway i ŋgwas niye
andza niye na, məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu ta dzəniye na
bay. Məhaygər i ndoməpemədzal gər
haykaYesu tadzəniyena,madakway
iŋgwasneheyendəray tayandayabay
aye.

17Madugula neheye nəteye faya ta
gateye gər lele a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu aye na, rəhumatay
ha gər lele. Rəhumatay ha gər wene
wene eye a ndo neheye faya ta vəliye
ha gədaŋ tay ka məɗe ha bazlam i
Mbəlom ada ka matətikatay a ndo
hay aye. 18 Hərwi mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ: «Ahəl nakə
sla ma giye məsler ma guvah aye na,
kâ pay wu ka bazlam bay, gər ha mâ
həpəɗwumənday.†». A gwaɗ sa: «Ndo
məge məsler na, lele tâ vəlay wu i
madagər ŋgay.‡»

19 Taɗə ndoweye ki yaw ka təv yak
mətsikaka wu nakə lele bay aye ka
madugula i ndoməpemədzal gər hay
kaYesuna, kâ pay zləmbay. Ka ta pay
zləm na, tsəne abəra ka ndo hay sulo
kəgəbay ka ndo mamahkar eye təday
ada ka pateye zləm. 20 Tsikatay faya
a ndo neheye faya ta giye mənese
aye kame i ndo hay tebiye hərwi ada
ndo siye hay tâ dzədzarməgemənese
dərmak.

21Neŋ faya na gakeye ambohkame
i Mbəlom, kame i Yesu Kəriste ada
kame i gawla iMbəlomneheye a pala
aye, amboh rəhay ha gər a wu nakə

na tsikaka aye. Kâ ŋgəna tay ha ka
bo abəra ndo hay bay, kâ matay bo a
ndo siye hərwi agəna nəteye ndo yak
hay aye bay. 22Taɗə a sakaməzle ndo
ka məge məsler mə gay i maɗuwule
me na, zəba ka mede ŋgay lele təday
nakə ada ka piye həlay ka gər ŋgay
aye. Kâ tələka həlay yak amezeleme i
ndo siye hay bay. Ndza na tsəɗaŋŋa.§

23Kâ sa yam ɗekɗek bay, sa guzom
tsekweŋ hərwi huɗ yak nakə a wu-
rawa fakaya aye hərwi ada huɗ mâ
wur fakaya sa bay.

24Ndo siye hay kwa taɗə ta ye kame
i sariya zuk bay na, mezeleme tay
a zəba parakka mə dzaydzay. Ka
ndo siye hay, ta səriye ha mezeleme
tay na, ma dəba i sariya. 25 Məsler
ŋgwalak eye hay na, nəteye mə dza-
ydzay dərmak. Taɗə ta ndohwaw
bəse a dzaydzay zuk bay na, ta sliye
məndze huyamaŋgaha eye bay.

6
1 Ndo neheye nəteye beke aye hay

na, tâ rəhatay ha gər a ndo i gay
tay hay hərwi ada ndo hay tâ tsik
wu nakə lele bay aye ka məzele i
Mbəlom bay ada ka wu neheye faya
ka tətikakwateye a ndo hay aye bay.
2Taɗə ndo i gay i beke hay nəteye ndo
məpe mədzal gər hay ka Kəriste, kwa
taɗə nəteye malamar hay ma məpe
mədzal gər ka Kəriste bəbay na, tâ
kərah marəhatay ha gər a ndo i gay
tay hay bay. Kwanəteye tebiye tə ləva
kame i Mbəlom na, ta giye məsler tay
leleɗuhmaziyenakəkurreayehərwi
ndo neheye faya ta gateyeməsler aye
na, nəteye ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu adaMbəlom awuɗa tay.

Ndo neheye zlele eye hay deɗek aye
Tətikatay wu neheye a ndo hay,

vəlatay gədaŋ. 3 Taɗə ndoweye ka
tətik wu mekeleŋ eye, ada ka təma
bazlam neheye deɗek aye i Bəy
MaduweŋkwayYesuKəriste bay, ada
a təmawunakə fayaka tətikakwateye
andohaykamedenakə lele eyekame

† 5:18 Bazlammapala eyemasulo eye25.4. ‡ 5:18 1Koriŋtehay9.9;Mata 10.10; Luka10.7. § 5:22
Zəbama 1 Timote 4.14.
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i Mbəlom aye bay sa na, 4 neŋgeye
ndoməɗəslay ha gər a bo, a sərwuray
bay tebiye. A sər na, məkəɗe wuway
ɗekɗek tsa, ma giye magazləga ka wu
hay. Hərwi niye ndo neheye faya
ta pay zləm aye na, ta giye sələk,
ta wuɗiye məkəɗe wuway a bo, ta
tsaɗiye a bo, ta dzalateye naha wu
neheye lele bay aye a gər a ndo
hay. 5 Ta kəɗiye wuway huya hərwi
mədzal gər hay lele bay, ada hərwi
tə sər deɗek sa bay. Tə dzala mə gər
tay agəna, taɗə ta pay bəzay a tsəveɗ i
Mbəlom na, ta hutiye suloy.

6 Ta deɗek taɗə ka pay bəzay a
tsəveɗ i Mbəlom na, nəkar zlele eye,
ɗərev yak ma ŋgwasiye tə wu nakə
andaya fakaya aye. 7 Ka yakwaw ka
məndzibəra na, ka zlakwaw wuray
kahəlaybay, kamakweyena, ka zlak-
weye wuray ka həlay bay dərmak.
8 Taɗə wu mənday kway tə petekeɗ
kway andaya na, niye na, ɗa kway.
9 Ndo neheye a satay matəre ndo i
zlele hay aye na, ta dəɗiye amasəpete
i Fakalaw andza tə dəɗ a ɓalay. Ta
wuɗa wu neheye kəriye ma nasiye
tay ha ndo hay aye ada neheye ta
dziye tebiye aye. 10 Mawuɗe suloy
na,ma zlaweye slala iwuneheye lele
bay aye tebiye. Siye i ndo hay ta
gər ha tsəveɗ i Mbəlom hərwi a satay
suloy ka zal, ada hərwi niye ta huta
ɗəretsətsehmə ɗərev.

Mandəve i bazlam
11 Ane tuk na, nəkar na, ndo i

Mbəlom, wu neheye tebiye lele bay
aye na, kâ tələka həlay yak a ɗəma
bay. Ge gədaŋ, hərwi ada kâ təra lele
kame i Mbəlom, pay bəzay a tsəveɗ
ŋgay, dzala ha huya ka neŋgeye,wuɗa
siye i ndo hay lele, səmay naha a
wu hay ada təra ndo ləfeɗeɗe eye.
12 Ge vəram ŋgwalak eye ka tsəveɗ
i Mbəlom. Gəs sifa i Mbəlom nakə
ma ndəviye bay aye hərwi Mbəlom a
zalaka na, ka neŋgeye ada ka ɗa ha
parakka ahəl niye kame i ndo hay ha-
ladzay wu nakə ŋgwalak eye ka dzala
ha aye. 13 Neŋ faya na tsikakeye
kame i Mbəlom nakəma vəliye sifa a
wu hay tebiye aye ada kame i Yesu

Kəriste nakə a ɗa ha wu ŋgwalak eye
parakkakame iPoŋosPilat aye, 14neŋ
faya na tsikakeye, rəhay ha gər a wu
nakə na tsikaka aye, kâ nas ha bay,
gaymetsehe aməndze yak hərwi ada
ndo hay tâ maka ha mənese bay hus
a pat nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste ma maweye aye. 15Ma maw-
eyena, ahəlayŋgwalak eye. Maageha
andza niye na, Mbəlom. Mbəlom na,
gədaŋ tebiye mə həlay ŋgay, neŋgeye
Mbəlom nəte ŋgweŋ, neŋgeyemandza
eyemaməŋgwese,neŋgeyeBəykagər i
bəyhay, neŋgeyeBəyMaduweŋkagər
i bəy maduweŋ hay, 16 neŋgeye nəte
ŋgweŋ nakə ta sifa huya aye, neŋgeye
mandza eye mə dzaydzay. Dzaydzay
ŋgay a dəv haladzay, ndəray ma sliye
mahəndzəɗe naha faya bay. Ndəray
ɗaɗa kə ŋgatay bay, ndəray ma sliye
məŋgatay bay sa. Ndo hay tâ ɗəslay
ha gər. Ma ndziye huya. Mâ ge andza
niye.

Mətsikeme a zləmando i zlele hay
17 Ndo neheye zlele eye hay ka

məndzibəra nakay aye na, gwaɗatay
tâ ɗəslay ha gər a bo bay, zlele ma
ziye kəriye. Tâ pa faya mədzal gər
tay bay. Tâ pa mədzal gər tay ɗuh na,
ka Mbəlom nakə ma vəlakweye wu
hay tebiye hərwi ada kâ ŋgwasakwa
aye. 18Gwaɗatay na, tâ gewu ŋgwalak
eye hay, tâ ge wu ŋgwalak eye hay
haladzay. Gwaɗatay na, tâ vəl wu
ta məŋgwese eye, tâ vəl wu a siye i
ndo hay. 19 Taɗə faya ta giye andza
niye na, ta hayay gər a wu tay hay
a təv ŋgwalak eye hərwi ada tâ huta
sifa deɗek eye. Maga eye na, andza
ndo nakə a pa naha mədok i gay ŋgay
kurre aye.

20 Timote, gay gər a wu nakə
Mbəlom a pa a həlay yak aye. Bazlam
neheye ndo hay ta tsikiye kəriye na,
kâ tsik a ɗəma bay. Wu nakə nəteye
tə zalay ndaraw aye, ane tuk na,
ndaraw deɗek eye bay. 21 Na tsik
andza niye hərwi siye hay ta dzala
ha ka wu nakə faya ka dzalakweye
faya aye sa bay, hərwi tə gwaɗ tâ huta
ndaraw eye nakay.
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Mbəlommâ pa fakuma ŋgama.
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Masulo i ɗerewel i Pol
nakə a watsay naha a

Timoteaye
Məfələkwe

Masulo i ɗerewel nakay Pol a wat-
say a Timote aye, maraha eye tə
maduk i duk i bazlam neheye Pol
a tsikay a Timote aye. Pol neŋgeye
ma daŋgay (2.9), ndo hay haladzay ta
mbəɗay dəba (1.15; 4.10-16). A sər
ha mazlambar ma mətiye (4.6). A
gwaɗay a Timote ndo məleke ha ma
məsler, a wuɗa na andza wawa, ka
dzameye gər ɗaɗa sa.
Ɗerewel nakay faya ma makweye

ahaya a zləm məndze i Pol: Məsler
ŋgay, məsənəke ŋgay, ɗəretsətseh ŋgay
hay hərwi Labara Ŋgwalak eye. A
vəlay gədaŋ a Timote ka məsəmay
naha a ɗəretsətseh ma məsler i
Kəriste (2.1-13). A gwaɗay mâ ɗa ha
bazlam i Mbəlom ta tsəveɗ eye lele
(2.14-15). Hərwi niye, Timote mâ
ŋgəɗay a məkəɗe wuway, mâ mbəɗay
dəba a ndo neheye faya ta giye wu
neheye ŋgwalak eye bay aye, mâ pay
bəzay na, a mede i Pol. Mâ hənay gər
adamâ ge na, wunakə Pol ta ndo siye
hay tə sənəkatay a ndo hay aye.
Wu neheye mawatsa eye na, ta

dzəniye kway ka matətike wu deɗek
eye (3.16).

Mətsikeme i Pol
1Maawatsa ɗerewel nakay na, neŋ

Pol, neŋ ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste
andza nakə a say a Mbəlom aye. A
slər gahahərwi adanâ ɗahabazlam i
sifa nakəMbəloma gwaɗmavəlateye
a ndo neheye madzapa eye tə Yesu
Kəriste aye.

2 Na watsaka naha a nəkar Tim-
ote. Nəkar na, na wuɗa kar haladzay
andza wawa ga. Mbəlom Bəba kway
tə YesuKəriste BəyMaduweŋ kway tâ
pa fakaya ŋgama, tâ gaka ŋgwalak ada
tâ vəlaka zay.

Pol amay naha ɗərev a Timote
3 Neŋ faya na gay naha sɨsœ a

Mbəlom hərwi yak. Neŋ faya na geye
məsler tə ɗərev tsəɗaŋŋa eye andza i
bəba təte ga neheye tə gaway məsler
aye. Ahəl nakə na ɗuwulaway naha
me a Mbəlom aye na, na ɗuwulaway
naha me hərwi yak huya ta həvaɗ
kwa ta həpat. 4 Həlay nakə ka tuwa
aye na, kə mətseŋ gər bay.* A seŋ
haladzay məŋgataka hərwi ada ɗərev
gamâ rah taməŋgwese. 5Namətsa ha
gər taməpemədzal gər yaknakəkapa
peteh ka Yesu Kəriste aye bay. Təday
na, mama yak Lowis nakə a dzala ha
ka Yesu Kəriste ada may yak Enise.
Ayaw! Na sər ha ta deɗek ka dzala ha
ka Yesu dərmak.

6 Hərwi niye, neŋ faya na
gwaɗakeye sa: Kâ gaymasəfaya a wu
nakə Mbəlom a vəlaka gədaŋ məge
aye bay. A vəlaka na, ahəl nakə na
pa fakaya həlay aye. Vəlay ha ɗərev
yak peteh kaməge.† 7Kâ dzədzar bay
hərwi Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə
Mbəlom a vəlakway aye na,ma təriye
kway ha ndo i zluwer hay bay. Ɗuh
ma vəlakweye gədaŋ məge məsler i
Mbəlomada təmawuɗe siye indohay
ada təməgaymetsehe a bo kway.

8Hərwi niye zluwer mâ gaka məɗe
ha bazlam i Bəy Maduweŋ kway bay.
Neŋ ma daŋgay na, hərwi ŋgay, ane
tuk na, kâ ge horoy tə neŋ kame i ndo
hay bay. Ɗuh təma məse ɗəretsətseh
hərwi məɗe ha Labara Ŋgwalak eye
andza neŋ dərmak. Ge andza niye
ta gədaŋ nakə Mbəlom ma vəlakeye.
9 Mbəlom na, kə təma kway ha, a
zalakway hərwi ada kâ tərakwa ndo
ŋgay hay. A zalakway na, hərwi nakə
ka gakwa məsler ŋgwalak eye bay, a
təma kway ha hərwi a say məpe faya
ŋgama. Andza məgweɗe na, kwa ahəl
nakəməndzibəra andaya zuk bay aye
ɓa kə ləva ha bo məvəle kway ŋgama
tə həlay Yesu Kəriste. 10 Anəke na,
ka bəz ha ŋgama nakə a vəlakway
aye parakka hərwi Yesu Kəriste ndo

* 1:4 Timote a tuwa ahəl nakə Pol a ye faya abəra a gər hama Efez aye. Zəbama 1 Timote 1.3. † 1:6
Zəbama 1 Timote 4.14; 5.22.
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mətəme ha ndo ki yaw. Neŋgeye na,
kə zla na gədaŋ i mədahaŋ, a ɗa ha
na, taɗə ka təmakwa Labara Ŋgwalak
eye na, ka hutakweye sifa nakə ma
ndəviye bay ka tor eye.

11 I ga na, Mbəlom a pa ga ndo i
maslaŋ hərwi ada nâ ɗa ha Labara
Ŋgwalak eye a ndo hay ada nâ
tətikatay. 12Hərwi niye nakəneŋ faya
na siye ɗəretsətseh ma daŋgay aye.
Ane tuk na, horoy a geŋ bay hərwi
na sər Yesu Kəriste. Na dzala ha ka
neŋgeye ada na sər ha ta deɗek ma
sliye faya matsəpe Labara Ŋgwalak
eye nakə a vəleŋ aye. Ma tsəpiye
na hus a pat bagwar eye nakə ma
deyeweye aye.

13 Tsikatay a siye i ndo hay bazlam
deɗek eye nakə na tsikaka aye, kwa
tsekweŋ kâ mbəɗay həlay bay. Ka
tsikiye na, dzala ha ka Yesu Kəriste
ada wuɗa ndo hay. Ge andza niye
ta gədaŋ nakə a yaw mə Yesu Kəriste
aye. 14 Kâ vəlay tsəveɗ a ndəray mâ
mbəɗay həlay a labara ŋgwalak eye
nakə Mbəlom a vəlaka aye bay, tsəpa
na ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
nakəmə ɗərev kway aye.

15Nəkar ka sər handoməpemədzal
gər hay ka Yesu neheye ka dala i Azi
aye nəteye ta gər ga ha ŋgweɗek. Fige-
las ta Hermogenas nəteye mə walaŋ
tay dərmak.‡ 16Ane tuk na, Onezifor
na, a maweŋ naha ɗərev, horoy kə
gay kame i ndo hay hərwi nakə neŋ
ma daŋgay aye bay. Bəy Maduweŋ
kwaymâ gay ŋgwalak a ndo i gay ŋgay
hay. 17 Ahəl nakə a ndislew kanaŋ a
wuzlah gay i Roma aye na, kə pəla təv
nakə neŋ mə ɗəma aye puk puk lele
hus a huta ga. 18Bəy Maduweŋ kway
Yesu mâ gay ŋgwalak pat nakə ma ta
gateye sariya a ndo hay aye. Ka sər
ha dərmak ahəl nakəneŋmaEfez aye
na, ka dzəna ga haladzay.

2
Sidzew i Yesu Kəriste

1 Wawa ga, nəkar na, vəlay tsəveɗ
a ŋgwalak nakə Yesu Kəriste a vəlaka

aye mâ təra kar ha gədaŋ aye. 2Ahəl
niye ka tətik bazlam i Mbəlom na,
abəra ka neŋ. Bazlam nakə na ɗa ha
kame i ndo hay haladzay aye na, zla
na tətikatay a siye i ndoneheyedeɗek
aye dərmak hərwi ada nəteye tâ sla
fayamatətikatay ando siye hay kame
sa.

3 Taɗə ɗəretsətseh kə ndzaka a gər
hərwi Yesu Kəriste na, səmay naha
andza sidzew nakə lele eye a səmay
naha a ɗəretsətseh aye. 4 Taɗə ndow-
eye ma diye a vəram, taɗə a say
neŋgeye mâ yay a gər a bəy ŋgay na,
ma kərahiye məsler i ndo neheye
kəriye. I yak na, mâ təra andza niye
dərmak. 5 Sər ha dərmak na, taɗə
ndoweye faya ma hwiye mahway i
mata ndisle kame na, taɗə ka hway
ta tsəveɗ eye bay na, ta vəleye wu i
merəɓe ŋgay bay. 6 Ndo i məfəte hay
bəbay,mata leheməhute hohway eye
na, ndo nakə a ge məsler haladzay
aye təday. 7Dzala ka wu neheye faya
na tsikakeyekanaŋaye, hərwi taɗəka
dzala ha faya na, Bəy Maduweŋ ma
vəlakeye gədaŋ ka mətsəne wu nakə
faya na tsikakeye tebiye.

8 Yesu Kəriste mâ makaw a gər.
Neŋgeye a yaw na, abəra ma gwala i
Davit. Kə lətsew abəra ma mədahaŋ.
Anaŋ Labara Ŋgwalak eye nakə faya
na ɗatay ha a ndo hay aye. 9 Neŋ
faya na siye ɗəretsətseh ada tə gəs
ga a daŋgay na, hərwi labara nakay
ŋgwalak eye. Ayaw, neŋ na, ta peŋ
tsalalaw andza ndo məge zlərwek.
Ane tuk na, bazlam i Mbəlom na, ta
pay tsalalaw bay. Fayama diye kame
kamehuya. 10Hərwiniyeneŋ fayana
səmay naha a ɗəretsətseh tebiye. Neŋ
faya na səmay naha hərwi ndo neh-
eye Mbəlom a pala tay ha aye hərwi
ada nəteye tâ huta tsəveɗ nakə Yesu
Kəriste ma mbəliye tay ha aye ada tâ
ye a bəy ŋgay nakə a le haladzay aye
ada tâ ndza mə ɗəma ka tor eye. 11 Sa
tsa na, kutoŋ kâ səmay naha hərwi
bazlamneheyena tsikakeyenahana,
bazlam deɗek eye hay:

‡ 1:15 DalanakəRomahay tə zalayAzi ayena, neŋgeyebəgomkadalanakə tə zalayTurki aye. * 2:11
Zəbama Roma hay 6.5, 8.
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Taɗə kamətakwa tə neŋgeye na,*
ka ta ndzakweye ma sifa tə
neŋgeye dərmak.

12 Taɗə ka səmakwa naha a
ɗəretsətseh na,

ka ta tərakweye bagwar i bəy tə
neŋgeye.

Ane tuk na, taɗə ka gwaɗakwa ka
sərakwa na bay na,

ma ta gwaɗiye a sər kway bay
dərmak.

13 Taɗə ka tərakwa kame ŋgay ndo
deɗek eye hay bay na,

neŋgeye na, ma ndziye ndo i
deɗek

hərwi bo ŋgay eye ma sliye faya
mənese ha bo ŋgay bay.

Ndo məge məsler i Mbəlom deɗek
eye

14Matayhawuneheyena tsik ayea
zləmasiye i ndohay tebiyehərwi ada
tâ dzala ha faya. Tsikatay ta gədaŋ
kame i Mbəlom, tâ təra a bo ka gər
i bazlam hay bay, tâ gər ha hərwi
bazlam niye hay na, ta gateye ŋgama
kwa tsekweŋ bay. Ɗuh ma nasiye
ha ɗərev i ndo neheye faya ta pay
zləm aye. 15Nəkar na, ŋgəla ha bo ka
məndze andza nakə a say a Mbəlom
aye. Təra ndo məge məsler nakə a ge
horoy ta məsler ŋgay bay aye, andza
məgweɗe a ɗa ha bazlam deɗek eye
a ndo hay ta tsəveɗ eye. 16 Bazlam
neheye i məkəɗe wuway kəriye a yay
a gər a Mbəlom bay aye na, kâ tsik a
ɗəma bay. Ndo neheye faya ta kəɗiye
wuway andza niye aye na, faya ta
dziye abəra ka tsəveɗ i Mbəlom kame
kame ɗuh. 17 Bazlam tay faya ma
səkahiye andzambəlak nakə fayama
goŋgoɓiye. Himene ta Filete nəteye
mə walaŋ i ndo niye hay. 18 Ta gər
ha tsəveɗ deɗek eye, tə gwaɗ na, ɓa
Mbəlom kə lətsa tay ahaya ndo hay
abəra ma mədahaŋ. Andza niye ndo
siye hay ta gər ha tsəveɗ i Mbəlom
hərwi tay. 19 Ane tuk na, deɗek i
Mbəlom ma mbəɗiye bay. Neŋgeye
andza mədok i gay nakə ma ndziye
ɓəŋɓəŋ aye. Tə watsa ka mədok niye,
tə gwaɗ: «Bəy Maduweŋ a sər ndo

ŋgayhay.†» Təwatsadərmak, tə gwaɗ:
«Kwa way kə gwaɗ neŋgeye ndo i Bəy
Maduweŋ na, mâ gemənese sa bay.»

20Ka sər ha mə gay i ndo i zlele na,
wumaŋgaraeyewalwal andaya. Siye
hay tə ŋgar ta gura kəgəbay ta ɓəre.
Siye hay na, ta tsətsaɗ mayako ada
siye hay tə ŋgar ta doɗo i gərwa. Tə ge
ha məsler tə wu neheye na, ta tsəveɗ
wal wal. Neheye tə ŋgar ta gura aye
kəgəbay ta ɓəre ayena, tə gehaməsler
pat i magurlom ɗekɗek. Siye hay tə
ge ha məsler kwa waray waray pat
pat. 21 A tsik nakay na, ka nəkway.
Taɗəndoweye kə gər haməgemənese
tebiye na, Mbəlom ma vəleye məsler
ŋgay wal ma təriye andza wu nakə tə
ŋgar ta gura kəgəbay ta ɓəre aye. Ndo
i gay ŋgayma piye na wal hərwi a sər
məgeməsler i ndo i gay ŋgay tebiye.

22 Bor i wu neheye lele bay a sa-
tay a gawla hay məge aye na, kâ
ge bay, hway wu yak abəra mə wu
niye hay. Ge wu nakə ŋgwalak eye
tə ɗərev yak peteh, pa mədzal gər
yak ɓəŋɓəŋ ka Yesu, wuɗa ndo hay,
ndza tə zay ta ndo neheye ɗərev tay
tsəɗaŋŋa eye ada faya ta ɗuwulay
nahame a BəyMaduweŋ aye. 23Taɗə
ndo hay faya ta kəɗiye wuway ka
wu nakə ma giye ŋgama bay ada ka
wu i matərakahaŋ na, kâ tsik a ɗəma
təbey hərwi ka sər məkəɗe wuway
niye hay ma ndəviye na, tə matəre.
24Ane tuk na, ndo nakə faya ma giye
məsler i Bəy Maduweŋ aye na, kutoŋ
mâ təra ta ndo hay bay. Mâ gatay
ŋgwalak a ndo hay tebiye, mâ sla faya
matətike a ndo hay lele, mâ səmay
naha a wu nakə ndo hay ta tsikiye
faya aye. 25 Taɗə agəna ndo məne
ɗəre yak hay ta təmawunakə ŋgwalak
eye bay na, ɗatay ha ta ləfeɗeɗe eye.
Agəna Mbəlomma vəlateye tsəveɗ ka
məgəre ha mezeleme tay hərwi ada
tâ sər bazlam deɗek eye. 26Kwa taɗə
Fakalaw kə gəs tay andza a mbəzl tay
ha a ɓalay hərwi ada tâ ge wu nakə
a say aye bəbay na, agəna ta maw-
eye ka mədzal gər ŋgwalak eye hərwi

† 2:19 ZəbamaMəpesle 16.5.
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mətəmaw abəramə həlay ŋgay.

3
Ndo hay ta gəriye ha Mbəlom ka

mandəve i məndzibəra
1 Sər ha wu nakə faya na tsikakeye

kanaŋ aye: Kamaduk i duk i məhəne
hay na, ɗəretsətseh ma giye andaya
haladzay. 2 A həlay niye ndo hay ta
wuɗiye bo tay eye ɗekɗek, ta wuɗiye
suloy, ta giye zlapay, ta ɗəslay ha
gər a bo tay, ta tsaɗiye Mbəlom, ta
tsənateye zləm a bəba tay hay bay,
ta gateye sɨsœ a ndo neheye faya
ta dzəniye tay ha aye bay, ta rəhay
ha gər a wu i Mbəlom hay bay, 3 ta
wuɗiye siye i ndo neheye mə gay tay
aye bay, ta sakatay naha a ndo hay
bay, ta tsikiye wu nakə lele bay aye
ka ndo hay, ta səriye i tay na, məgay
ɗəretsətseh a ndo hay, ta wuɗiye wu
lele eye bay, 4 ta giye ɗaf ka ndo siye
hay, ta giye wu hay ze mədzele faya,
ta ɗəslay ha gər a bo tay haladzay, ta
wuɗiye na, wu nakə a yatay a gər a bo
tay aye a ze Mbəlom. 5 Ta ndzəkitiye
bo ndo i Mbəlom hay ane tuk na, ta
təmiye gədaŋ i Mbəlom hərwi ada tâ
huta mede ŋgwalak eye na, ta wuɗiye
bay. Nəkar na, kâ ndza ka təv tay bay.

6 Siye hay məwalaŋ tay anəke faya
ta fələkwiye a gay i ndo hay. Faya
ta fələkwiye ta tsəfetsəfe eye, ta vat-
eye gər a ŋgwas neheye bəle eye hay
aye hərwi ada tâ təma bazlam tay.
Ŋgwas neheye ta ge mezeleme hal-
adzay, faya ta pay bəzay a wu neh-
eye wal wal a yatay a gər aye. 7 Ta
wuɗa matətike wu hay ane tuk na, tə
sər mətsəne wu nakə deɗek eye bay.
8 Ndo neheye na, faya ta kərahiye
bazlam deɗek eye andza Zanes ta
Zambəres ahəl niye ta kərah bazlam
i Musa* aye. Mədzal gər tay kə nas, tə
dzala ka Mbəlom ta deɗek bay. 9Ane
tuk na, ta diye kame sa bay hərwi
məge wu i matərakahaŋ tay niye hay
ma zəbiye mə dzaydzay kame i ndo
hay haladzay parakka andza i Zanes

taZambəresnakəahəl niyendohay tə
sər ka matərakahaŋ tay nakə tə gawa
aye.

Ndzaɓəŋɓəŋməwunakəkatətikaye
10 Nəkar na, ka sər wu nakə na

tətikawatay a ndo hay aye lele, mede
ga kəkay na, ka ŋgatay, ka sərwu nakə
a seŋ məge ma məsler ga aye, ada
ma kəkay na pa mədzal gər ga ka
Mbəlom aye ka sər ha. Ka sər dərmak
kəkay nakə faya na zliye ŋgatay ada
ma kəkay na wuɗa ndo hay aye, ada
ma kəkay neŋ mandza eye ɓəŋɓəŋ
aye, ka sər. 11 Ka sər kəkay nakə ndo
hay tə geŋ ɗəretsətseh ada ma kəkay
na sa ɗəretsətseh ma wuzlahgəma i
Aŋtiyos, ma wuzlahgəma i Ikoniyom
ada ma wuzlahgəma i Listəre aye.
Ayaw! Ndo hay ta seŋ ɗəretsətseh
haladzay, ane tuk na, Bəy Maduweŋ
kway kə təma ga ha abəra mə wu
neheye tebiye. 12 Ta deɗek ndo ne-
heye tebiye a satay mədzepe tə Yesu
Kəriste adaməndze andza nakə a say
a Mbəlom aye na, ndo hay ta sateye
ɗəretsətseh. 13 Ndo i seweɗ hay ta
ndo neheye faya ta vatay gər a ndo
hay aye məndze tay ma nasiye kame
kame, ta vay gər a bo tay ada ta vatay
gər a siye i ndo hay dərmak.

14 Nəkar na, ndza ɓəŋɓəŋ mə wu
nakə ka tətik aye ada nakə ka təma
tə ɗərev yak peteh aye. Ndza ɓəŋɓəŋ
lele hərwi matətikaka way na, ka sər.
15 Sər ha na, ka sər Ɗerewel i Mbəlom
kwa ahəl nakə nəkar wawa eye mba
aye. Ɗerewel i Mbəlom niye na, ma
vəlakeye tsəveɗ ka məhute metsehe
hərwi ada taɗə ka dzala ha ka Yesu
Kəriste na, Mbəlom ma mbəliye kar
ha. 16 Wu nakə tebiye tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom aye na, a yaw mə
bazlam i Mbəlom. Ɗerewel nakay
ma dzəniye kway ka matətike wu
nakə deɗek aye, taɗə faya ka gakw-
eye mənese na, ma ɗakweye ha, ma
kətiye kway, ma tətikakweye hərwi
ada kâ gakwawu lele eye. 17Məsəfəre
i Mbəlom a ge andza niye na, hərwi

* 3:8 Zanes ta Zambəres: Mə kule i Yahuda hay tə zalawatay amaharam i Ezipt hay andza niye. Zəba
məMadayaw abərama Ezipt 7.11, 22.
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ada ndo i Mbəlom mâ təra neŋgeye
maləva bo eye hərwi ka təma a ɗərev
ŋgaywunakə tebiye a saymedemata
ge haməsler ŋgwalak eye aye.

4
Məɗe ha bazlam iMbəlom

1 Neŋ faya na tsətsahiye fakaya,
ɗa ha Labara Ŋgwalak eye. Na
tsətsah fakaya kame iMbəlom təYesu
Kəriste. Neŋgeye ma gateye sariya
a ndo neheye ta mət aye ada a ndo
neheye nəteye tə ɗəre aye tebiye. Na
tsətsah fakaya andza niye na, hərwi
ma maweye ada ma təriye bəy. 2Ɗa
ha bazlam i Mbəlom, rəzlay a gər
huya kwa a həlay lele eye ada kwa
a həlay nakə lele bay aye. Taɗə ndo
hay faya ta giye mənese na, tsikatay
faya, tsikatay tâgərhamənese,matay
naha ɗərev, tətikatay ta ləfeɗeɗe eye,
3 hərwi həlay eye ma ndisleweye
ndo hay ta pay zləm a ndo neheye
ta tətikateye wu neheye deɗek eye
bay aye. Ɗuh ta wuɗiye na, məge wu
neheye lele bay aye ada andza niye
ta pəliye ndo matətike hay haladzay
ada ta tsikateye wu nakə a yatay a
gər a zləm tay mətsəne aye. 4 Ta peye
zləm a wu nakə deɗek eye sa bay,
ta peye zləm ɗuh na, a ndo i maraw
me hay. 5 Ane tuk na, nəkar na,
gay metsehe a bo yak huya, səmay
naha a ɗəretsətseh, ɗatay ha Labara
Ŋgwalak eye a ndohay, geməsler nakə
Mbəlom a vəlaka a həlay aye tebiye.

6 Neŋ na, na təra andza wu
kəriye nakə ta vəleye a Mbəlom aye.
Həlay nakə ta kəɗiye ga, na gəriye
ha məndzibəra aye mazlambar kə
ndislew. 7 Na gay məsler a Yesu
Kəriste tə ɗərev ga peteh andza ndo
nakə a ŋgəla ha bo ka mabəbazl bo
seh lele aye. Na ndəv ha wu nakə
Mbəlom a vəleŋ a gweɗeŋ ge aye
andza ndo nakə a ndəv ha mahway
aye. Wu neheye ka dzalakwa ha
faya na, na gər ha kwa tsekweŋ bay
tebiye. 8Anəke na,Mbəlomkə ləva ha
bo ta magogoy ga mə mbəlom hərwi

neŋ kame ŋgaymənese kwa tsekweŋ
andaya fagaya bay. Bəy Maduweŋ
kway, neŋgeye nakəma gateye sariya
deɗek eye a ndo hay ma ta vəleŋeye
magogoy ga pat nakə ma ta gakeye
sariya aye. Ma ta vəleŋeye a neŋ
ɗekɗek bay, ma ta vəlateye a ndo
neheye tebiye faya ta həbiye na aye.

AsayaPolTimotemâyeka təvŋgay
9Ge gədaŋ hərwi ada kâ yaw ka təv

ga bəse, 10 hərwi Demas kə gər ga ha.
A wuɗa wu neheye ka məndzibəra
aye, hərwi niye ki ye ŋgway a Tesa-
lonik. Kəreskenes neŋgeye na, ki ye
a Galat ada Titus na, ki ye a Dal-
matiya. 11 Maa zəkaw ka təv ga na,
Luka mahəŋgeye. Aza ka deyeweye
na, dumara taMarkus salamayhərwi
ma sliye faya madzəne ga ka məsler.
12 Tisik i ŋgay na, na slər ha a gəma i
Efez. 13Ahəl nakə kadeyeweyena, do
a gəma i Tərowas, zleŋ ahaya petekeɗ
i mətasl ga nakə na gəray ha a həlay
i Karpus aye. Həl ahaya ɗerewel hay
dərmak, ane tuk na, a seŋwenewene
eye na, neheye tə ge ta mbal aye.

14 Aləgəzandər ndo məvəɗe wu kə
geŋ seweɗ haladzay. Bəy Maduweŋ
kway ma ta may ha a ɗəmamagogoy
i məsler ŋgay. 15 Nəkar na, ge met-
sehe bəna agəna ma pəliye fakaya
tsəveɗ məgaka seweɗ dərmak hərwi
kwa tsekweŋ a wuɗa bazlam kway
bay.

16Pat makurre eye nakə ti ye ga ha
kame i sariya, na ge me abəra ka bo
na, ndəray ki ye naha mata meŋ bo
bay, tə gər ga ha. Mbəlommâ pəsatay
ha. 17 Ane tuk na, Bəy Maduweŋ
kway, neŋgeye na, kə gər ga ha bay,
kə vəleŋ gədaŋ hərwi ada nâ ɗa ha ba-
zlam ŋgay parakka, nâ həmbər faya
abəra kwa tsekweŋ bay. Ada ndo i
gəma hay wal wal haladzay ta tsəne.
BəyMaduweŋkə təmagaahayaabəra
mə bazlam i zɨl.* 18Ada na sər na, Bəy
Maduweŋ ma ta təmiye ga ha abəra
mə wu neheye tebiye lele bay aye,
ada ma tsəpiye ga hərwi ada nâ ye a

* 4:17 Zəbama Dəmes hay 22.22.



2 Timote 4:19 390 2 Timote 4:22

bəyŋgayambəlom. Zambaɗakwayka
tor eye. Mâ ge bo andza niye!

Mətsikeme
19 Tsikatay ha me a Pərisil ta Ake-

las. Tsikay ha me a ŋgwas i Onezifor
ta wawa ŋgay hay. 20 Erast, neŋgeye
na, ma ndziye ma gəma i Koriŋte.
Tərofime na, na gər ha ma gəma i
Melet hərwi neŋgeye ɗəvats eye.

21 Ge gədaŋ madayaw ka təv ga
kanaŋ ta bəse, ahəl nakə həlay i
mətasl ka dazlay zukbay aye. Ebulus,
Pudenes, Kolodiya, Linus ada tə siye
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye kanaŋ aye ta tsikaka naha
me.

22 Bəy Maduweŋ mâ tsəpa kar
huya. Mâ pa fakuma ŋgama tebiye!
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Ɗerewel nakə Pol a watsay
naha a
Titusaye

Məfələkwe
Titus neŋgeye ndo məleke ha Pol

ma məsler. Ahəl nakə Pol mə həlay
nakəmawura bo ta ndo i Koriŋte hay
aye na, Titus kə ge məsler ŋgwalak
eye haladzay. Pol a watsay naha
ɗerewel nakay na, neŋgeyema Kəret,
dala nakə malawara eye ta yam aye.
Mə ɗəma na, a matay bo a ndo məpe
mədzal gər hay kaməndze lele.
Pol a may ha a zləm a Titus ka

lele i məndze i ndo məkalay kame
a ndo məpe mədzal gər hay (1.5-
16). A tsikay me a zləm ka gər i
məndze ta slala i ndo haywal wal: Ta
ndo neheye guram eye hay, dahəlay
hay, gawla hay, beke hay (2.1-15).
Yesu Kəriste a vəl ha sifa ŋgay na,
hərwi mətəme tay ha ndo hay abəra
ma mənese kwa waray waray (2.14).
Mədok i sifa weɗeye i ndo məpe
mədzal gər hay mapa eye na, ka
neŋgeye.

Mətsikeme
1Maawatsa ɗerewel nakay na, neŋ

Pol, ndo i məsler i Mbəlom, ada ndo
i maslaŋ i Yesu Kəriste. Mbəlom a
zla ga, hərwi ada nâ tsikatay bazlam
ŋgay a ndo ŋgay neheye a pala tay ha
aye. Na tsikateye na, ada tâ dzala
ha ka Mbəlom, tâ sər deɗek. Hərwi
deɗek na, ma ɗakweye hamede nakə
a yay a gər a Mbəlom aye. 2 Na giye
andza niye na, hərwi ada ndo hay tâ
sər ha ta huta sifa nakə ma ndəviye
bay aye. Mbəlom neŋgeye na, a raw
me təbey. A gwaɗ ma vəlakweye na,
kwa ahəl nakə kə ge məndzibəra zuk
bay aye. 3A ɗa ha na, ahəl ŋgay nakə
a ndisl a ɗəma aye. A ɗakway ha
wu nakə a gwaɗ ma vəlakweye na,
tə bazlam i ndo neheye a slər tay ha
hərwi ada tâ ɗa ha bazlam ŋgay aye.
Mbəlom neŋgeye ndo mətəme kway

ha kə vəleŋ bazlam nakay a həlay, a
gweɗeŋ: «Tsikatay andohaydərmak.»

4 Titus, na watsaka naha ɗerewel
nakay na, a nəkar. Nəkar na, andza
wawa ga, hərwi mədzal gər may nəte
ka Yesu.
MbəlomBəba kway, tə Yesu Kəriste,

ndo mətəme kway, tâ pa fakaya
ŋgama ada tâ vəlaka zay.

Məsler nakə Titus faya ma giye ka
dala i Kəret aye

5 Na gər kar ha ka dala i Kəret na,
hərwi ada kâ lambaɗ tay ha wu ne-
heye a ze naha malembeɗe aye. Sa
na, ada kâ ye a walaŋ i gəma hay, kâ
pala ndo hay ada tâ təra madugula
hay, nəte nəte, tâ dzəna ndo mədzal
gər hay aye. Ge na, andza nakə na
tsikaka aye.

6 Madugula na, tâ ŋgəlatay bəzay
bay. Mâ ge na, zal i ŋgwas nəte. Wawa
ŋgay hay tâ dzala ha ka Yesu. Mede
tay mâ ge lele, hərwi ada ndo hay
tebiye tâ zəba fataya na, ta gemənese
bay. Tâ gəsayme a bəba tay lele.

7Andzaniyemadugulana, ndohay
tâ ŋgəlay bəzay bay. Hərwi məsler
nakə ma giye na, məsler i Mbəlom.
Neŋgeyena,mâɗəslayhagəraboŋgay
bay. Mâ gemevel bay, mâ kwaya bay,
mâ kəɗ bo ta ndo hay bay, mâ ge bor
i dala bay. 8Ɗuh neŋgeye na, mâ təma
ndo hay a gay ŋgay lele, mâ wuɗa na,
məgewu lele eye,mâ tərandomasəra
gər eye lele, mâ təra ndo i ŋgwalak,mâ
təra ndomə pay naha faya aMbəlom,
mâ gay metsehe a bo ŋgay lele. 9Mâ
pa a ɗərev ŋgayna, bazlamdeɗek eye,
andza nakə ka tətikakwatay a ndo
hay aye. Taɗə kə ge andza niye na,
ma sliye faya məvəlatay gədaŋ a ndo
hay tə bazlam nakay. Sa na, ma sliye
fayaməɗatayhamənese i ndoneheye
tə gwaɗ bazlam nakay lele bay aye
parakka.

10Na tsik andza niye na, hərwi ndo
hay andaya haladzayməwalaŋ i ndo
mədzal gər hay ta təma bazlam i ndo
təbey. Nəteye faya ta tsikiye na, ba-
zlam nakə ma dzəniye ndo hay bay
aye. Faya ta vateye gər a ndo hay.
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Ndo məge wu niye hay wene wene
eye na, Yahuda hay. 11Madugula hay,
tâ gatay me, tâ ŋgərəz ka ndo niye
hay. Hərwi nəteye na, faya ta nasiye
ha bəɗgay i ndo siye hay. Faya ta
tətikiye a ndo hay na, wu neheye a ye
ka bo matətike bay aye. Faya ta giye
andza niye na, məhute ha dala tsa.

12 Ndo andaya mə walaŋ i Kəret
hay, neŋgeye na, kəliŋ tay. A gwaɗ:
«Kəret hay na, maraw me eye hay,
seweɗ eye hay andza wu i pesl hay.
Nəteye sœ eye hay. Tə dzala i tay na,
ka wu mənday tsa.» 13Kəliŋ tay niye
a tsik na, deɗek.
Hərwi niye, tsikatay faya lele hərwi

ada tâ dzala ha ka Yesu. 14 Tsikatay
faya dərmak hərwi ada tâ pay zləm
a wurmbez i Yahuda hay sa bay. Tâ
pay bəzay a bazlam i ndo neheye ta
kərahməpay bəzay a deɗek i Mbəlom
aye bay.

15 Taɗə ndoweye tsəɗaŋŋa ka təv i
Mbəlom na, wu hay tebiye tsəɗaŋŋa
hərwi ŋgay dərmak. Ndo neheye
ɗərev tay lelebay ada ta dzala ha ka
Mbəlombay aye na, wu tebiye ta giye
na, lelebay, hərwi mədzal gər tay na,
kə nas. Ada faya ta giye wu nakə
lelebay aye na, horoy a gatay bay.
16 Nəteye tə gwaɗay a gər tay na, tə
sərMbəlom. Azlakwa ɗuhwuneheye
faya ta giye na, fayama bəziye ha na,
tə sər Mbəlom bay. Nəteye na, tə pay
naha faya aMbəlom bay. Faya ta giye
wu nakə a say aMbəlom bay aye. Wu
nakə lele aye na, tə mba faya məge
bay.

2
Məpay naha faya a Mbəlom na,

kəkay?
1 Titus, nəkar na, tsikatay deɗek i

Mbəlom a ndo hay. 2 Gwaɗatay a
bagwar hay na, tâ kwaya bay. Tâ ge
na, wu neheye ɗa ndo hay ta rəhay
ha gər aye. Tâ gay metsehe a bo tay
lele, tâ dzala ha ka Mbəlom ta deɗek,
tâ wuɗa ndo hay tə ɗərev tay peteh.
Ɗəretsətseh kəndzatay a gər na, tâ zla
ŋgatay.

3 Tsikatay a ŋgwas bagwar eye hay
andza niye dərmak, hərwi ada tâ ge
na, wu neheye a yay a gər a Mbəlom
aye. Tâ ŋgəlay bəzay a ndo bay, tâ təra
beke i guzom bay. Gwaɗatay na, tâ
tətikatay wu nakə lele aye a ndo hay.
4 Taɗə tâ ge andza niye na, ta tətikiye
tay ha ŋgwas neheye dahəlay aye hay,
tawuɗiye zal tay hay tawawa tayhay
na, kəkay. 5 Ta tətikiye tay ha hərwi
ada tâ gay metsehe a bo tay dərmak,
tâ ge madama bay, tâ ge məsler mə
gay tay hay lele, tâ ge na, məsler lele
eye, tâ gəsatay me a zal tay hay. Taɗə
ta geandzaniyena, ndohay ta tsikiye
wuray ka bazlam i Mbəlom bay.

Gawla hay
6 Tsikatay a gawla hay andza niye

dərmak, gwaɗatay tâ gay metsehe a
bo tay. 7 Nəkar dərmak na, ge wu
neheye lele eye ɗekɗek, hərwi ada
gawla hay tâ tətik mede yak. Ka
tətikateye wu na, tətikatay tə ɗərev
nəte. Tətikatay na, wu nakə ada
ndo hay ta rəhakeye ha gər aye.
8 Tətikatay na, wu nakə deɗek aye,
ada ndəray ma sliye faya məmaka
ha mənese bay. Andza niye, horoy
ma gateye a ndo məne ɗəre yak hay,
hərwi ta huta bazlam neheye lelebay
aye bay.

Beke hay
9 Beke hay na, gwaɗatay tâ gəsatay

me a ndo i gay tay hay huya. Tâ
mbatsatayme ando i gay tay hay bay,
ada wu neheye ta giye na, mâ yatay
a gər a ndo i gay tay hay. 10 Tâ ge
mavaha bay dərmak. Ɗuh tâ ge na,
wu lele eye hay, hərwi ada ndo i gay
tay hay tâ sər ha na, nəteye deɗek
eye. Taɗə tâ ge andza niye na, bazlam
neheye faya ka tətikakweye ka gər i
Mbəlomndomətəmekwayha aye na,
ndo hay ta zambaɗeye.

Mahəbeməmaw i Yesu
11 Ndo hay tâ ge na, wu nakə na

tsik aye hərwi Mbəlom ka bəzatay ha
a ndo hay neŋgeye na, a wuɗa ndo
hay hərwi ada tâ təma. 12 Mbəlom
a tətikakway andza niye na, kâ
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gərakwa ha mede kway nakə a yay
a gər bay aye, ada kâ pakway bəzay
a wu i məndzibəra neheye faya ta
səpatiye kway aye bay. Ɗuh ahəl nakə
nəkway mandza eye ka məndzibəra
mba na, gakway metsehe a bo kway.
Gakwa na, wu deɗek eye ada nakə
a yay a gər a Mbəlom aye. 13 Gakwa
andza niye ada təkakway ɗəre a pat
lele eye nakə ndo mətəme kway Yesu
Kəriste ma deyeweye ta məzlaɓ i
Mbəlom kway. Neŋgeye na, Mbəlom
bagwar eye. 14 A vəl ha gər ŋgay
hərwi ada kâ təmakwaw abəra mə
mezeleme, ada kâ tərakwa tsəɗaŋŋa
kame ŋgay. Andza niye ka tərakwa
ndo ŋgay hay, ada ka wuɗakwa məge
wu neheye ŋgwalak aye pat pat.

15 Anaŋ andza nakay, nəkar na,
tətikatay wu nakə na watsa aye.
Vəlatay gədaŋ, tsikatay faya a ndo
neheye tə pay zləm a bazlam yak
bay aye. Tətikatay ta məzlaɓ nakə
Mbəlommavəlakeye. Ndohay tâ təra
kar ha bay.

3
MedenakəayayagəraMbəlomaye

1 Tsikatay a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu na, tâ rəhatay ha gər a
bəy i dala hay tebiye. Tâ ge wu nakə
bəy hay ta tsikateye. Tâ wuɗa na,
məge ŋgwalak huya. 2Gwaɗatay na, tâ
ŋgəlay bəzay a ndo bay, tâ təra a bo
bay. Ɗuh na, tâ təra ndo masəra me
eye hay, tâ ɗəslatay ha gər a ndo hay
tebiye dərmak.

3 Tsikatay andza niye hərwi ahəl
niye nəkway dərmak na, ka sərakwa
gər bay, ka rəhakwatay ha gər a
ndo hay bay, ka dzakwa tsəveɗ, ka
gawakwa na, wu neheye a yawak-
way a gər aye ta wu neheye ka
wuɗawakwa aye. Ahəl niye na,
nəkway lele eye hay bay tebiye. Ka
gawakwa ɗəre ka wu i ndo hay. Ndo
hay tə nawakway ɗəre ada nəkway
dərmak ka nawakwatay ɗəre.

4 Kwa ka gawakwa andza niye
bəbay na, Mbəlom ndomətəme kway
ha, ka bəzakway ha neŋgeye ndo

məgay ŋgwalak a ndo hay ada a wuɗa
tay ha haladzay. 5 Andza məgweɗe,
a təma kway ha na, kəriye. A təma
kway ha na, hərwi ŋgwalak kway
hay ɗaw? Aʼay! A təma kway ha
na, hərwi ka gakway mə bo. A
barakway na mezeleme kway na,
hərwi ada kâ wakwa bo masusulo
eye ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ada kâ hutakwa məsəfəre weɗeye.
6Mbəlom kə rah kway ha ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye tə həlay i Yesu Kəriste
ndo məmbəle kway. 7 A ge andza
niye na, hərwi ada kâ hutakwa sifa
nakəmandəviye bay aye, ka sərakwa
Mbəlom ma vəlakweye. Kə vəlakway
haŋgwalakŋgay,hərwiadakâ tərakwa
tsəɗaŋŋa eye hay kame ŋgay.

Mətsikayme a zləmaTitus
8 Bazlam nakay na tsikaka aye na,

ta deɗek eye. A seŋ na, ka tətikateye
a ndo hay huya, hərwi ada ndo neh-
eye tə dzala ha ka Mbəlom aye, tâ ge
məsler lele eye hay. Anaŋ wu nakə
ŋgwalak aye ada lele ma dzəniye tay
ha ndo hay aye. 9 Məkəɗe wuway
nakə ma giye ŋgama bay aye na, kâ
həndzəɗ faya bay. Taɗə faya ta kəɗiye
wuway ka bəba təte may hay na, kâ
ye a ɗəma bay. Kâ təra ta nəteye bay.
Kwa faya ta kəɗiyewuway ka bazlam
i Musa mapala eye na, kâ tsik a ɗəma
bay hərwi wu niye hay na, kəriye, ta
dzəniye ndo hay bay. 10 Ndo nakə
ma ŋgəniye tay ha ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu na, tsikay faya. Taɗə
kə gər ha bay na, tsikay faya masulo
eye sa. Kə tsəne bay na, mâ ndza mə
walaŋ i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu sa bay. 11Nəkar, ka sər ha, slala
i ndo niye hay na, kə dze a bəra ka
tsəveɗ. Nəteye na, ndo i mezeleme
hay. Ada faya ta bəziye ha tə həlay tay
eye nəteye ndo i mezeleme hay.

12 Anaŋ na sləriye naha Artemas
kəgəbay Tisik ka təv yak mba. Kə
ndisl naha ka ŋgatay na, pəla tsəveɗ
madayaw mədzəgər tə neŋ a gəma i
Nikopolis. Na dzala na, na ta ndziye
mə ɗəma hus a mandəve i həlay i
mətasl. 13 Dzəna Zenas ndo məge
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sariya, ta Apolos. Dzəna tay ha,
lele. Ahəl nakə ta həndzəɗiye ta diye
kame aye na, dzəna tay ha, wu mâ
kətsatay bay. 14Ndo neheye tə dzala
ka Yesu andza nəkway na, tâ tətik
məge ŋgwalak dərmak hərwi ada tâ
dzəna ndo neheye wu a kətsatay aye.
Taɗə tageandzaniyena,mede tayma
təriye kəriye bay.

15 Ndo neheye nəmay dziye na, ta
tsikakanahame. Tsikataymeadzam
kway neheye tə dzala ha ka Mbəlom
aye dərmak.
Mbəlom mâ pa fakuma ŋgama

tebiye.
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Ɗerewel nakə Pol a watsay
naha a
Filimoŋ

aye
Məfələkwe

Filimoŋna, dzam i Pol. Pol a ɗay ha
Labara Ŋgwalak eye, a təra ndo məpe
mədzal gər ka Yesu. Filimoŋ neŋgeye
zlele eye. Beke hay andaya mə gay
ŋgay. Ndo nakə tə zalay Onezim aye
na, beke i Filimoŋ. A hway ŋgway
abəra mə gay i Filimoŋ. A ndzay a
gər a Pol ma daŋgay. Neŋgeye dərmak
a təra ndo məpe mədzal gər ka Yesu.
Pol a maya ahaya Onezim a Filimoŋ,
a watsayaw ɗerewel a həlay. Filimoŋ
ma təmiye na Onezim na, ma kəkay?
ƊerewelnakəPolawatsayaFilimoŋ

aye na, hərwi ndo neheye tə hayawa
gər a gay ŋgay aye dərmak (mede 2).
Mə ɗerewel na, Pol a gwaɗay a

Filimoŋ mâ təma na Onezim andza
malamar ŋgay nakə a wuɗa na hal-
adzay aye. Andza niye, ndo neheye
beke hay bay aye, beke hay, nəteye
malamar haymə Kəriste. Ane tuk na,
Pol kə gay kutoŋ a Filimoŋ bay. A
say na, Filimoŋmâ dzala tə gər kawu
nakəma giye aye.
Labara imawuɗe bo a geməsler ka

məndze i ndo nəte ada ka məndze i
ndo hay tebiye.

Mətsikeme
1Maawatsa ɗerewel nakay na, neŋ

Pol. Neŋ ma daŋgay hərwi məge
məsler i Yesu Kəriste. Maa watsa
na, nəmay ta malamar kway Tim-
ote. Nəmaawatsa naha a nəkar dzam
mayFilimoŋ. Hərwinəkarna, kadza-
pakwanəte kaməsler i Bəymaduweŋ
kway Yesu Kəriste.

2 Tsikatay me a Afiya ta Arsip
neŋgeye nakə sidzew i Yesu tə neŋ
ka tsəveɗ i Mbəlom aye. Ada kâ
tsikatay ha me a siye i ndo neh-
eye ti yawa naha a gay yak mata
ɗuwulay me a Mbəlom aye tebiye
dərmak. 3Mbəlom Bəba kway ta Bəy

Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa
fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

4 Ahəl nakə faya na giye amboh a
Mbəlom aye na, na gaway naha sɨsœ
a Mbəlom hərwi yak huya. 5 Hərwi
na tsəne na, nəkar kawuɗa ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu ta deɗek ada
ka pa mədzal gər yak na, ka Bəy
Maduweŋ kway Yesu. 6Neŋ faya na
ɗuwuleye me a Mbəlom hərwi ada
mədzepe kway nakə ka dzapakwa ta
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye hərwi nakə ka dzala ha ka Yesu
aye ma dzəniye kway. Ma dzəniye
kway hərwi ada kâ sərakwa ha wu
neheye Mbəlom a vəlakway lele aye
hay tebiye. A vəlakway tə həlay i
Yesu Kəriste. 7Malamar ga Filimoŋ!
Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay ada ka
vəleŋ gədaŋ haladzay dərmak hərwi
ka wuɗa siye i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu ada faya ka vəlateye
gədaŋ sa tsa.

Pol a gay amboh a Filimoŋ hərwi
Onezim

8 Hərwi niye, neŋ faya na
gwaɗakeye amboh ka məge wu nakə
na tsikakeye anəke aye. Neŋ na,
ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste. Na sliye
faya mətsikaka ta gədaŋ ka wu nakə
ka giye. 9 Ane tuk na, na tsikakeye
andza niye bay. Na dzala ɗuh na,
məgaka amboh hərwi ka wuɗa ndo
hay. Neŋ Pol na, neŋ guram eye
ada neŋ anəke madərəzla eye ma
daŋgay hərwi məsler i Yesu Kəriste
nakay faya na giye aye. 10 Neŋ faya
na gakeye amboh hərwi Onezim.
Neŋgeye na, kə dzala ka Yesu, ka təra
andza wawa ga kanaŋ ma daŋgay.
Neŋ na təra bəba ŋgay. 11 Ahəl niye
na, kə gaka məsler sa bay. Ane tuk
na, anəke na, ma gakeye məsler sa, a
nəkar ada a neŋ dərmak.

12 Anəke na, na slərakeye naha ka
təv sa. Ma diye naha andza maa ye
naha ka təv yak na, neŋ.

13 Haɓe a seŋ na, mâ ndza ka təv
ga kanaŋ ma daŋgay hərwi ada mâ
dzəna ga a bəramyaknakə taɗənəkar
ka təv ga na, ka dzəniye ga aye. 14Ane
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tuk na, na sliye faya məge andza
niye ze nəkar məgweɗe faya ayaw
bay na, na sliye faya bay. Na sliye
faya məgaka kutoŋ məgwaɗaka geŋ
ŋgwalak bay. A seŋ na, dzəna ga tə
mədzal gər yak. 15 Agəna a say a
Mbəlom Onezim mâ ye a təv aye mâ
ndzaw tsekweŋ andza nakay hərwi
ada mâ ma naha ka təv yak ada
ka ndzawumeye salamay ka tor eye.
16 Anəke na, neŋgeye andza beke sa
bay. A ze beke. Neŋgeye malamar
may nakə deɗek eye ma mədzepe tə
Yesu Kəriste. Neŋ na, na wuɗa na
haladzay. Nəkar dərmak ka wuɗiye
nama ziye i ga ada neŋgeyemalamar
yak ka tsəveɗ i Bəy Maduweŋ andza
nəkar.

17 Taɗə ka zəba fagaya neŋ dzam
yak deɗek na, təma na Onezim tə
həlay sulo sulo eye a gay yak andza
ka təma na, neŋ. 18 Taɗə kə nasaka
ha wu yak ada agəna wu yak andaya
faya a saka mâ maka ha na, tsikeŋ,
neŋ eye na hamakeye na. 19 Maa
watsa bazlam neheye na, neŋ Pol tə
həlay ga aye: Na hamakeye. Ane
tuk na, na hamakeye sa bay hərwi
sər ha, maa tsikaka bazlam i Mbəlom
nakə ka huta ha məsəfəre aye na,
neŋ. 20 Amboh malamar ga, neŋ
faya na gakeye amboh təməzele i Bəy
Maduweŋ. Geŋ wu nakə lele eye,
meŋ ha ɗərev tey hərwi nəmay tebiye
may aye ka dzapama ka Yesu Kəriste.
21Ɗerewelnakaynawatsaka nahana,
na sər ha wu nakə na tsətsah naha
fakaya aye na, ka giye ma ziye nakə
na tsətsah aye. 22Onezim ki ye naha
ka təma na na, ləva ha bo tə gay nakə
na ta həniye mə ɗəma aye dərmak
hərwi na dzala na, Mbəlom kə tsəne
amboh kurom nakə faya ka gumeye.
Ma vəleŋeye tsəveɗmede naha ka təv
kurom sa.

Mandəve i mətsikeme i Pol
23 Epafəras neŋgeye nakə tə neŋ

salamay kanaŋ ma daŋgay hərwi
məsler i Yesu Kəriste aye kə tsikaka
nahame. 24Markus, Aristark, Demas
ta Luka nəteye neheye ti yawaw ka
təv ga ada faya nəmaa giye məsler

i Mbəlom dziye, ta tsikaka naha me
dərmak.

25BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste
mâ pa fakuma ŋgama.
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Ɗerewel nakə təwatsatay
naha a

Hebrœ hay
aye

Məfələkwe
Ɗerewel nakə tə watsatay naha a

Hebrœ hay aye na, məzele i ndo
məwetse andaya faya bay. A tsikatay
me a way hay na, kə ɗa ha bay. Ndo
məwetse eye na, ndo Gərek, a sər
Dzam Guram eye lele. A watsatay
naha na, a Yahudaneheye tə dzala ha
ka Yesu aye. Nəteye ta ge bəle məpe
mədzal gər kaYesu, a gatay tsəɓtsəɓ sa
bay. Siye hay a satayməgəre haməpe
mədzal gər. Hərwi niye, ndoməwetse
ɗerewel nakay a saymasəkahatay ha
matətike nakə tə huta ada məvəlatay
gədaŋ.
Tə Kəriste nakə Mbəlom a sləraw

aye, ndohay tadzapa taMbəlom (1.1–
2.18).
Ndo hay ta sliye faya mahəndzəɗe

ka Mbəlom hərwi ŋgwalak nakə
Kəriste a ge aye (3.1–5.10).
Ndo məwetse ɗerewel nakay kə ɗa

ha haladzay ma kəkay nakə Yesu
neŋgeye bagwar i ndo məvəlay wu a
Mbəlomindoməpemədzal gərhayka
tor eye andzaMelkisedek.
Məpe mədzal gər i bəba təte hay

mavəla eye hərwi məɗe ha a ndo
məpe mədzal gər hay nakay na, ma
vəlateye gədaŋ ka mətese abəra mə
ɗəretsətseh hay ada təmasəpete neh-
eye anəke aye (11–12.13). Ma dazlay
ka 12.14, mandəve i ɗerewel nakay
fayama ɗiye ha kəkaynakəndoməpe
mədzal gər hay ta sliye faya məndze
ta Mbəlom aye, ta ndo siye, ada məge
məhay gər i ndo neheye deɗek aye.

Mbəlom a tsikatay me a ndo hay tə
bəɗiɗay iWawa ŋgay

1 Ahəl niye na, Mbəlom kə tsikatay
me a bəba təte kway hay madzəga
haladzay ada ta tsəveɗ mekeleŋ eye
wal wal haladzay tə bazlam i ndo

məɗe ha bazlamŋgayhay. 2Mbəlom a
tsikawa andza niye hus a həlay kway
nakay maduk i duk eye. Anəke a
tsik bazlam ŋgay ɗuh na, ta bəɗiɗay i
Wawa ŋgay. Mbəlom a geməndzibəra
ahəl niye tə həlay i Wawa ŋgay, a zla
neŋgeye hərwi ada mâ ləva wu hay
tebiye. 3Taŋgateye aməzlaɓ iMbəlom
na, mə neŋgeye. Neŋgeye a ndzəkit
bo Bəba Mbəlom. Wu hay tebiye an-
daya hərwi ŋgay. Kə ta tsəveɗ nakə
Mbəlom ma bariye mezeleme abəra
ka ndo hay aye hərwi ada tâ huta
tsəveɗmatəre tsəɗaŋŋa. Ma dəba eye
na, a tsal a mbəlom, a ye naha a ndza
tə həlay i mənday i Mbəlom neŋgeye
nakə a ləva wu hay tebiye aye hərwi
ada tâ ləva tə neŋgeye.

4 Andza nakay, Mbəlom a ɗa ha
Wawa ŋgay na, bagwar eye, a ze
gawla i Mbəlom hay, andza nakə
məzele niye Mbəlom a vəlay a ze i
gawla iMbəlomhay aye. 5Mbəlom kə
tsikay ɗaɗa a gawla ŋgay nəte:
«Nəkar wawa ga.

Bəgom neŋ na təra Bəba yak.»
Kə tsik ka gawla ŋgay nəte:

«Neŋ na təriye bəba ŋgay,
neŋgeye ma təriye wawa ga*»
bay.

6 Ane tuk na, ahəl nakə Mbəlom
faya ma sləraweye Wawa ŋgay felik
eye kaməndzibəra na, a gwaɗ:
«Gawla i Mbəlom hay tebiye tâ ɗəslay

ha gər.»
7 Ka gər i gawla i Mbəlom hay na,

Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ:
«Nəteye na, ndo i maslaŋ ŋgay hay.
A təra tay ha andza mətasl, nəteye

andza ɗərneh i ako.»
8 Ane tuk na, ka gər i Wawa i

Mbəlom na, mawatsa eye məƊerewel
i Mbəlom a gwaɗ:
«Nəkar na, Mbəlom, ka ləviye bəy yak

ka tor eye.
Ka ləviye ndo yak hay ta ŋgwalak.

9Wunakə ŋgwalak eye na, ka wuɗa.
Wu nakə ŋgwalak eye bay aye na,
a yaka a gər bay tebiye.

Hərwi niye Mbəlom, Bəba yak
Mbəlom, kə zla kar

* 1:5 2 Samuyel 7.14.
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ada kə pa kar bagwar eye ka
ze ndo neheye nəkurom ka bo
dziye aye

ada kə vəlakwayməŋgwese.»
10Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ sa:

«Bəy Maduweŋ, ka madazlay i wu
tebiye maa ge məndzibəra na,
nəkar.

Nəkar tə həlay yak eye ka ge
magərmbəlom.

11 Wu neheye tebiye ka ge aye ta
dziye.

Ane tuk na, nəkar na, ka ndziye
ka tor eye.

Wu neheye tebiye ta giye guram
andza petekeɗ.

12 Ka paɗiye tay ha andza ta paɗiye
petekeɗ guram eye.

Nəteye ta mbəɗiye andza petekeɗ a
mbəɗa,

ane tuk na, nəkar na, kambəɗiye
bay,

sifa yakma ndəviye ɗaɗa bay.†»
13 Ɗaɗa Mbəlom kə tsikay a gawla

ŋgay:
«Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

hus apatnakəneŋ,napiye tayha
ndo məne ɗəre yak hay a huɗ i
sik yak aye‡» na,

kə tsikay nəte bay.
14 Gawla i Mbəlom hay nəteye na,

way hay? Nəteye məsəfəre neheye
faya ta geye məsler a Mbəlom aye,
ma sləriye tay ha məmatay bo a ndo
neheye fayama təmiye tay ha aye.

2
Kâ gakway masəfaya a wu nakə

Mbəlom a tsik aye bay
1 Hərwi niye, gakway metsehe

a bazlam neheye ka tsənakwa aye
lele huya hərwi ada kâ dzakwa
tsəveɗ bay. 2 Bazlam neheye gawla
i Mbəlom hay tə yaw tə tsik aye na,
gədaŋ eye haladzay.* Ndo neheye tə
nas ha ada ta rəhay gər bay aye na,
Mbəlom kə gatay sariya ɗa kamənese
tay. 3 Kə ge Mbəlom kə gatay sariya
na, ka gwaɗum na, taɗə ka gakway

masəfayaa tsəveɗŋgwalakeyenakəka
təmakweye ha aye na, ma gakweye
sariya bəɗaw? Taɗə ka gakway
masəfaya na, ta deɗek ka təmakweye
bay. Maa lah məɗe ha Mbəlom ma
təmiye kway ha ma kəkay na, Bəy
Maduweŋ. Ndo neheye tə tsəne aye
na, maa tsikakway bazlam neheye
deɗek na, nəteye. 4 Bo i Mbəlom eye
tə gər ŋgay, kə ɗa ha bazlam neheye
na, deɗek ta masuwayaŋ wal wal
tebiye ada Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
vəl gədaŋ a ndo hay ka məge wu hay
wal wal andza nakə a say aye.

Yesu kə ɗaha tsəveɗnakəma təmiye
kway ha aye

5 Mbəlom a pa hərwi mələve
məndzibəra weɗeye nakəma deyew-
eye na, gawla i Mbəlom hay bay.
6 Azlakwa bay, mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom na, ndoweye a
gwaɗ:
«Ndo neŋgeye na, way teyMbəlom,

nakə ka dzaliye ka neŋgeye aye?
Ndo zezeŋ way nakə ka dzaliye faya,

ka geye gər aye?
7 Hərwi həlay tsekweŋ, ka pa tay ha

ndo zezeŋ hay a huvo i gawla
i Mbəlom hay.

Ma dəba eye na, ka vəlay məzlaɓ
ta məɗəslay ha gər.

8Ka pa wu hay tebiye a huɗ i sik ŋgay
mâ ləva.†»

Kə geMbəlomkə paywuhay tebiye
mâ ləva na, niye na, andza məgweɗe
wuray andaya nakə kə pay bay aye
na, andaya bay. Ane tuk na, anəke
faya ka ŋgatakweye faya ma ləviye wu
hay tebiye zuk bay. 9 Ane tuk na, ka
ŋgatakway a Mbəlom kə kəts ha Yesu
abəra ka gawla i Mbəlom hay həlay
tsekweŋ. Anəke na, Mbəlom kə vəlay
məzlaɓ ada ta məɗəslay ha gər hərwi
nakə kə sa ɗəretsətseh ada kəmət aye.
Niye na, ta ŋgwalak i Mbəlom nakə
Yesu a mət hərwi ndo hay tebiye aye.
10Mbəlom a ge wu hay tebiye. A ge
tay ha na, hərwi ŋgay eye ŋgway. A
say məhəle ndo hay haladzay a təv

† 1:12 Dəmeshay102.26-28. ‡ 1:13 Dəmeshay110.1. * 2:2 A tsikkabazlammapalanakəMbəlom
a vəlatay a Israyel hayməmahəmba i Sinay aye. † 2:8 Dəmes hay 8.5-7.
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ŋgay nakə ta məzlaɓ aye, nəteye na,
wawa ŋgay hay. Andza niye kə yay a
gər matəre ha Yesu ŋgwalak eye hərwi
mətəme tay ha tə ɗəretsətseh ŋgay ada
ta məməte ŋgay, hərwi mata de kame
taymətəme tay ha na, Yesu.

11Maa təra ha ndo hay ŋgwalak eye
kame i Mbəlom na, Yesu ada nəteye
neheye a təra tay ha ŋgwalak eye hay
aye na, bəba tay nəte. Hərwi niye
horoy ma geye məzalatay malamar
ga hay bay. 12A gwaɗ:
«Na ɗatay ha məzele yak a malamar

ga hay
Na zambaɗakeyeməwalaŋ i ndo
haymahaya gər eye.‡»

13A gwaɗ sa:
«Neŋ, na dzaliye ha kaMbəlom.»
A gwaɗ sa:

«Neŋ kanaŋ tawawa neheyeMbəlom
a peŋ tay aye.§»

14 Wawa neheye a tsik fataya aye
na, nəteye tebiye slo ada bambaz.
Neŋgeye dərmak ka təra ndo zezeŋ
andza nəteye hərwi ada mâ mət ada
andza niye ma giye ha bəle ta ndo
nakə gədaŋ i məməte mə həlay ŋgay
aye, andzaməgweɗe Fakalaw. 15Yesu
a ge andza niye na, hərwi zluwer mâ
gəs tay ha ndo hay hərwiməməte bay.
Ahəl niye təndzawahuya andzabeke
hay hərwi zluwer a gawatay, ane tuk
na, anəke Yesu kə təma tay ha.

16 Ka sərakwa ha a yaw məmatay
bo a gawla i Mbəlom hay bay, a yaw
məmatay bo na, a wawa i huɗ i Abra-
ham hay. 17 Andza niye, kutoŋ ka
təra andza malamar ŋgay hay məwu
hay tebiye. A ge niye na, hərwi ada
mâ təra bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom nakə ma gateye ŋgwalak
a ndo hay ada ma pay naha faya a
Mbəlom aye, hərwi ada mâ vəl ha gər
ŋgay hərwi məheme mezeleme i ndo
hay ada məsəre tay ka bo ndo hay
ta Mbəlom. 18 Anəke na, ma sliye
məmatay bo a ndo neheye Fakalaw
faya ma səpatiye tay aye hərwi ahəl
niye Fakalaw ka səpat na ada kə say
ɗəretsətseh.

3
Yesu bagwar eye a ze haMusa

1 Malamar ga hay, Mbəlom a pala
kurom na, ada kâ tərum ndo ŋgay
hay. Hərwi niye pum mədzal gər
kurom ka Yesu. Neŋgeye ndo nakə
Mbəlom a sləraw aye hərwi ada mâ
təra bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlomkawuneheyekapakwa faya
mədzal gər aye. 2 Maa pa na ka
məge məsler nakay na, Mbəlom ada
kə pay naha faya a Mbəlom mə wu
nakə a ge aye, andzaMusa nakə a pay
naha faya a Mbəlom ma məsler nakə
a gawa aye hərwi ndo i gay i Mbəlom
hay tebiye.* 3 Ŋgwalak eye məɗəslay
ha gər haladzay aYesu abəra kaMusa
andza nakə ta ɗəslay ha gər haladzay
na, a ndo nakə a ɗəzl gay aye bəna
a gay bay. 4 Gay tebiye maɗəzl na,
ndo. Ane tuk na, ndo nakə a ɗəzl
wu hay tebiye na, Mbəlom. 5 Aya
Musa neŋgeye kə pay naha faya a
Mbəlom ma məsler nakə a ge tebiye
mə gay i Mbəlom aye. Ane tuk na,
neŋgeye na, ndo i məsler i Mbəlom
ɗekɗek tsa. Məsler ŋgay na, məɗatay
ha a ndo hay wu neheye Mbəlomma
tsikiye mba kame aye. 6 Kəriste na,
neŋgeye wawa nakə ma ləvay gər a
gay i Bəba ŋgayMbəlom aye. Nəkway
na, ndo ŋgay hay. Taɗə ka pakwa
faya mədzal gər kway ɓəŋɓəŋ ada ka
pakwa mədzal gər kway ka wu neh-
eye ta məŋgwese hus ka mandəve aye
na, nəkway dərmak gay ŋgay.

Mbəlom faya ma ləviye ha bo ta təv
mazəzukw bo hərwi ndo neheye ta pa
fayamədzal gər aye

7Hərwi niyeMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a gwaɗ:
«Bəgom taɗə ka tsənum mətsike me i

Mbəlom na,
8kâ kulum ha gər kurom,
andza i bəba təte kurom neheye
ahəl niye tə kula ha gər tay ka
Mbəlom aye bay.

A həlay niye na, nəteye mə makulk-
wandahməve kuro kuro faɗ,

‡ 2:12 Dəmes hay 22.23. § 2:13 Ezay 8.17-18. * 3:2 Məpesle 12.7.
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təgevəramkaMbəlomada tadza
haMbəlom.

9Mbəlom a gwaɗ: “Kwa ta ŋgatay lele
a wu neheye na ge aye bəbay
na,

ta dza ga haməve kuro kuro faɗ.
10Hərwi niye na gemevel ka nəteye.

Na gwaɗ: Mədzal gər tay ka
dzədza,

ta tsəne wu nakə a seŋ aye bay.
11Kə ndeleŋ ada nambaɗa:

Ta fələkwiyeɗaɗaa təvganakəna
ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo
mə ɗəma aye bay.†”»

12 Malamar ga hay, gum metsehe!
Ndonakəmədzal gər ŋgayŋgwalak eye
bay aye, a dzala ha ka Yesu bay aye
na, mâ ge andaya mə walaŋ kurom
bay. Ndo nakə a dzala ha ka Yesu sa
bay aye ma gəriye ha Mbəlom nakə
ta sifa aye. 13 Ane tuk na, bəgom
a say a Mbəlom mətsikakum me sa.
Vəlum a bo gədaŋ pat pat mə walaŋ
kurom hərwi ada Fakalaw mâ səpat
kurom ka məge mənese bay, ada kâ
kulum ha gər kurom bay. 14 Taɗə
nəkway huya faya ka gakweye gər
a wu neheye ka pakwa faya mədzal
gər ka madazlay hus ka mandəve i
məsəfəre kway na, ta deɗek nəkway
ndo i Kəriste hay. 15 Andza nakə tə
gwaɗ:
«Bəgom, taɗə ka tsənummətsike me i

Mbəlom na,
kâ kulum ha gər kurom bay
andza ahəl nakə bəba təte kurom
hay tə ge vəramkaMbəlomaye
bay.»

16Ndo neheye tə tsəne mətsike me
i Mbəlom ada tə ge faya vəram aye
na, way hay? Na gwaɗ ndo neheye
tə yaw abəra mə Ezipt tə pay bəzay
a Musa aye bəɗaw? 17 Mbəlom a ge
mevel məve kuro kuro faɗ ahəl niye
na, hərwi way hay? A ge mevel ka
ndoneheye tə gemənese aye na gwaɗ
ba? Hərwi niye tə mət mə makulk-
wandah. 18Mbəlom ambaɗa a gwaɗ:
«Ta fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakə na
ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo mə

ɗəma aye bay.» A tsik andza niye
na, ka way hay? Na gwaɗ ka ndo
neheye ta kərah marəhay ha gər aye
ba?‡ 19Andza niye, nəmaa zəba faya
Mbəlom a vəlatay tsəveɗməfələkwe a
ɗəma bay na, hərwi nakə ta dzala ha
kaMbəlom bay aye.

4
1 Ɓa Mbəlom kə tsik a gwaɗ ka

fələkwakweye a mazəzukw bo ŋgay.
Ane tuk na, dzədzarakwa hərwi ada
ndəray mə walaŋ kurom mâ mətsa
abəra ka məfələkwe a ɗəma bay. Wu
nakə Mbəlom a gwaɗ ma giye na,
ma giye huya. 2 Nəkway na, ka
tsənakwa Labara Ŋgwalak eye nakay
andza nakə ahəl niye bəba təte kway
hay tə tsəne aye dərmak. Ane tuk
na, labara nakay kə gatay ŋgama bay
hərwi ta dzala ha faya bay. 3 Mata
fələkwe a mazəzukw bo i Mbəlom
niye na, nəkway neheye ka dzalakwa
ha aye. Mbəlom a gwaɗ:
«Kə ndeleŋ ada nambaɗa,

ta fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakəna
ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo
mə ɗəma aye bay.»

Azlakwabay Mbəlom a ndəv ha
məsler ŋgay kwa a həlay nakə a ge
məndzibəra aye. 4 Mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom, tə tsik ka məhəne
matasəla eye: «Məhəne məkwa na,
Mbəlom a ndəv ha məsler ŋgay,
məhəne matasəla eye a zəzukw bo.*»
5Ma təvmekeleŋ eyeMbəlom a gwaɗ
sa: «Ta fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakə
na ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo mə
ɗəma aye bay.»

6 Ndo neheye tə tsəne Labara
Ŋgwalak eye kurre aye tə fələkwa
a mazəzukw bo bay na, hərwi ta
kərah marəhay ha gər a Mbəlom. Ta
deɗek təvmazəzukwboandayaanaŋ,
ndo mekeleŋ eye hay ta fələkwiye a
ɗəma. 7Hərwi niye Mbəlom a pa pat
mekeleŋ eye, a zalay «bəgom». A tsik
ka pat eye nakay na, məve haladzay
tə bazlam i Davit, bazlam neheye ɓa
ka watsakwa tsɨy aye, a gwaɗ:

† 3:11 Dəmes hay 95.7-11. ‡ 3:18 Zəba məMəpesle 14.1-35; Dəmes hay 95.11. * 4:4 Madazlay i
wu hay 2.2.
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«Bəgom taɗə ka tsənum mətsike me i
Mbəlom na,

kâ kulum ha gər kurom bay.»
8 Taɗə Zozowe kə ndisl tay ha

bəba təte kway hay a mazəzukw bo
nakə deɗek aye na, haɓe Mbəlom
ma tsikiye ka pat mekeleŋ eye bay.
9 Andza məgweɗe mazəzukw bo
mekeleŋ eye andaya hərwi ndo i
Mbəlom hay. A ndzəkit bomazəzukw
bo i məhənematasəla eye. 10Mbəlom
a ndəv ha məsler ŋgay na, a zəzukw
bo. I kway bəbay andza niye dərmak.
Ndo kə huta tsəveɗ məfələkwe a
mazəzukw bo i Mbəlom na, ma
giye məsler sa bay, məsler ŋgay ka
ndəv. 11 Hərwi niye, ŋgəlakwa ha
bo ka məhute tsəveɗ məfələkwe a
mazəzukw bo niye. Kə ge andza niye
na, gakwa metsehe lele ndəray mâ
dəɗ hərwi a kərah marəhay ha gər a
Mbəlom andza bəba təte kway hay
aye bay.

12 Bazlam i Mbəlom na, ma vəliye
sifa a ndo hay, gədaŋ eye haladzay. A
ɗəs wu a ze ha maslalam nakə a ɗəs
diye sulo suloaye. BazlamiMbəloma
ye a bo kway hus a huɗ eye. A ɗəs ndo
hus ka maŋgəne ha sifa i məsəfəre
ada hus kamaŋgəne ha təvmazəve ta
ɗozoz. Faya ma ɗiye ha wu nakə ma
mədzal gər i ndo aye. 13 Wuray an-
daya maŋgaha eye ka ɗəre i Mbəlom
bay. Wu neheye a ge tebiye aye na,
a ŋgatatay, a sər tay ha nəte ta nəte
tebiye. Kə ɗakway ha wu hay tebiye
na, kame ŋgay.

Mbəlom a pa Yesu bagwar i ndo
məvəlay wu aMbəlom

14 Andza niye, nəkway na, bag-
war i ndo məvəlaway wu a Mbəlom
kway andaya ka gər i wu hay tebiye.
Neŋgeye na, Yesu Kəriste Wawa i
Mbəlom. Kə tsal ka təv i Mbəlom.
Hərwi niye ndzakwa tə wu nakə ka
dzalakwa ha faya aye ɓəŋɓəŋ lele.
15 Bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom kway na, a sər ha bəle kway.
Neŋgeye na, kə ŋgatay a ɗəretsətseh
wal wal andza nəkway ada ta dza
ha. Ane tuk na, kə ge mezeleme

bay. 16 Hərwi niye həndzəɗakwa ka
təv iMbəlom, zluwermâ gakway bay.
Neŋgeyemagateye ŋgwalak a ndo hay.
Həndzəɗakwa ka təv ŋgay hərwi ada
kâ gakway mə bo ada mâ gakway
ŋgwalak ŋgay. Niye na, ma makweye
bo ahəl i ɗəretsətseh.

5
1 Bagwar i ndo məvəlaway wu a

Mbəlom tebiye Mbəlom a pala tay ha
na, mə walaŋ i ndo hay. A pa tay ha
hərwi ada tâ gay məsler hərwi ndo
hay ada tâ vəlay naha wu kəriye ada
tâ kəɗay naha wu a Mbəlom hərwi
mezeleme nakə ndo hay tə ge aye.
2Ndoneheye tə sər tsəveɗ ŋgwalak eye
bay aye ada faya ta giye mezeleme
aye na, bagwar i ndo məvəlay wu
a Mbəlom tə sər məge ŋgwalak hərwi
tay hərwi bo tay eye bəle eye andza
nəteye dərmak. 3 Hərwi niye ku-
toŋ mâ kəɗay naha wu a Mbəlom
hərwi mezeleme ŋgay eye dərmak,
ma kəɗiye hərwi mezeleme i siye i
ndo hay ɗekɗek bay. 4 Ndəray ma
sliye məɗəslay ha gər a bo, məzle bo
ŋgaymatəre ha bagwar i ndoməvəlay
wu a Mbəlom bay. Maa zal na,
Mbəlom andza nakə ahəl niye a zalay
Aroŋ aye. 5Tə Yesu Kəriste na, andza
niye dərmak. Kə zla bo ŋgay eye kə
ɗəslay ha gər a bo matəre bagwar i
ndo məvəlaway wu a Mbəlom bay.
Maa zalay na, Mbəlom, a gwaɗay:
«Nəkar wawa ga.

Bəgom neŋ na təra Bəba yak.*»
6Ma təvmekeleŋ eye a gwaɗay:

«KandziyendoməvəlaywuaMbəlom
huya andzaMelkisedek.†»

7Ahəl nakəYesu kaməndzibəra aye
na, a sər ha Mbəlom ma sliye faya
mələtse ahaya abəra ma mədahaŋ.
Ka ɗuwulay naha me a Mbəlom ta
mətuwe eye ada ta mawude eye ta
magala hərwi a say marəhay ha gər
dərmak. Mbəlomkə tsənay na kə lətse
ahaya abəra ma mədahaŋ hərwi ka
rəhay ha gər. 8 Neŋgeye na, Wawa i
Mbəlom. Kwa andza niye bəbay na,
tə ɗəretsətseh nakə a sa aye kə tətik

* 5:5 Dəmes hay 2.7. † 5:6 Dəmes hay 110.4.
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marəhay ha gər a Mbəlom. 9 Ahəl
nakəməsler ŋgay a ndəv aye na, a təra
ndo nakə ma təmiye tay ha ndo neh-
eye ta rəhay ha gər aye hərwi ada tâ
huta sifa nakəma ndəviye bay ka tor
eye aye. 10Mbəlom a pa na bagwar i
ndo məvəlaway wu a Mbəlom andza
Melkisedek.

Marava i məgər haməpemədzal ka
gər Yesu

11 Ka gər i wu nakay na, wu hay
andaya haladzay a samay mətsike.
Ane tuk na, a wur bo məɗakum ha
hərwi zləm kurom dəreŋ mətsəne.
12Nəkurom i kurom na, həlay eye kə
sla ɗa hərwi ada bo kurom eye kâ
tətikumatay wu a siye i ndo hay aye
hərwi nəkurom ka tətikum wu hay
zla anəke bay. Ane tuk na, a sakum
tâ tətikakum wu neheye ka tətikum
kurre ka bazlam i Mbəlom aye sa.
Ka sərum mənde ɗaf andza bagwar
hay zuk bay, nəkurom andza wawa
ndəriz neheye a satay məse wah aye.
13 Ndo nakə faya ma siye wah huya
aye na, neŋgeye wawa ndəriz huya.
Mbəlom a təra kway ha ŋgwalak eye
kameŋgaymakəkayna, a sər zukbay.
14 Ɗaf nakə deɗek aye na, i bagwar
hay. Nəteye na, ta ŋgəliye ha bo ka
matətike hərwimaŋgəne tay ha ka bo
abəra wu ŋgwalak eye tə wu neheye
ŋgwalak eye bay aye.

6
1Kə ge andza niye na, takwa kame,

zakwa ha wu neheye kurre ka gər
i Kəriste aye, pakway bəzay a wu
neheye bagwar eye. Ɓa ka pakwa
mədok i gay tsɨy, ka pakwaweɗeye sa
bay. Bazlam i matsətsehe məpəse ha
mezeleme hərwi wu neheye ŋgwalak
eye bay ta diye ha ndo a məməte
aye, bazlam imədzele ha kaMbəlom,
2 bazlam i madzəhuɓe ndo a yam,
bazlam məpe həlay ka gər i ndo
hay,* bazlam i mələtsew abəra ma
mədahaŋ ada bazlam i sariya, wu
neheye tebiyena, nəmaadzaliye faya
matətikakum sa bay. 3 Gərakwa ha

wu neheye, takwa kame. Ta gədaŋ i
Mbəlom na, ka gakweye.

4 Ndo neheye tə ma ta dəba aye,
ta maweye ka matsətsehe məpəse ha
mezeleme na, ma giye bo sa ɗaw?
Nəteye na, ta ŋgatay a dzaydzay i
Mbəlom, wu nakə Mbəlom a vəlatay
a ndo hay aye, kə vəlatay dərmak, ta
huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ɗərev
tay dərmak. 5 Ta ndzaka metsəhəne
i bazlam i Mbəlom, ta sər ha gədaŋ i
məndzibəranakəmadeyeweyekame
aye. 6 Ada ɗuh tə dəɗ abəra ka
tsəveɗ i Mbəlom na, tsəveɗ tay an-
daya məmatay ahaya ka matsətsehe
məpəse ha mezeleme sa bay hərwi
a təra andza ta dar Wawa i Mbəlom
ka mayako mazləlmbaɗa eye sa ada
tə vəlatay tsəveɗ a siye i ndo hay
mətsaɗay.

7 Guvah nakə yam faya ma piye a
ɗəma aye taɗə wu mənday kə ge bo
lele hərwi madzəne ndo neheye tə
fət aye na, niye na, andza məgweɗe
Mbəlom kə pa ŋgama ka guvah nakay.
8Taɗə ɗuhmaa ndzohw a ɗəma guzer
ta dak na, guvah niye ma giye ŋgama
bay. Mazlambar Mbəlom ma vəleye
mezeleme. Ma dziye ha abəra mə
ɗəma ta ako.

9Dzam ga neheye na wuɗa kurom
haladzay aye, kwa taɗə nəmaa tsik
andza niye bəbay na, nəmaa sər
ta deɗek nəkurom faya ka pumeye
bəzay a tsəveɗ ŋgwalak eye, tsəveɗ
nakə Mbəlom ma təmiye kurom ha
aye. 10 Mbəlom na, neŋgeye ŋgwalak
eye,mamətsiye ha gər taməsler nakə
ka gum aye bay. Andza məgweɗe, ka
mumatayboasiye indoməpemədzal
gər hay ka Yesu, ka mawumatay bo
andza niye huya. Ka gum niye na,
hərwi nakə ka wuɗum Mbəlom aye
ada ma mətsiye ha gər bay. 11 A
samayna, kwawaymâ ge andza niye
huya hus ka mandəve eye, kâ gərum
ha bay hərwi ada kâ hutum wu nakə
ka pum faya mədzal gər aye. 12 A
samay na, kâ tərumndo i sœ hay bay.
Ɗuh tərum andza ndo neheye tə pa
mədzal gər tay ɓəŋɓəŋkaMbəlomaye.

* 6:2 Zəbama 1 Timote 4.14.
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Mata hute wu nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəliye na, nəteye.

WunakəMbəlomkə tsik aye na,ma
giye bo

13 Ahəl nakə Mbəlom a gwaɗay a
Abraham na vəlakeye wu aye na, kə
mbaɗama giye andza nakə a tsik aye.
Ndəray andaya nakə a zeMbəlomaye
nakəmambaɗiye kame ŋgay aye bay.
A mbaɗa ta məzele ŋgay.† 14 A gwaɗ:
«Ta deɗek, na piye fakaya ŋgama, ta
deɗek na vəlakeye wawa hay hal-
adzay.» 15 Abraham kə zla ŋgatay, ka
həba, hərwi niye kə huta wu nakə
Mbəlom a gwaɗma vəleye aye.

16 Ndo hay tə mbaɗawa na, ta
mbaɗiye taməzele i ndonakəbagwar
eye a ze tay aye, məmbeɗe niye ma
ndəviye ha wu nakə mə walaŋ i ndo
hay aye. 17 Hərwi niye Mbəlom kə
mbaɗa dərmak. A say na, ndo neheye
a gwaɗma vəlateye wu aye na, tâ sər
hamambəɗeye həlay ɗaɗa awu nakə
a gwaɗ ma vəliye aye bay, ma pəliye
ha bay. 18 Andza niye, wu hay sulo
neheye ma pəliye bo bay aye. Wu
nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəliye ada
wu nakə a mbaɗa aye, Mbəlom ma
sliye maraw me kwa tsekweŋ bay.
Nəkway neheye ka hwayakwa ka təv
i Mbəlom məŋgehe bo ka təv ŋgay
aye na, kə vəlakway gədaŋ haladzay
hərwi ada kâ pakwamədzal gər kway
huya ka wu nakəMbəlom a gwaɗma
vəlakweye aye. 19Wunakə ka pakwa
faya mədzal gər kway aye na, a gəs
kway ɓəŋɓəŋ lele ka dagwarakweye
abəra kame i Mbəlom bay andza ɓəre
nakə tə lətsawa ha kwalalaŋ i yam
aye. Hərwi niye, ka deyekweye ta
petekeɗ nakə a tək na təv tsəɗaŋŋa
eye aye, ka fələkwakweye a huɗ eye.
20Maa lahməfələkweaɗəmana, Yesu.
A ye kame i Mbəlom na, hərwi kway.
Ka tərabagwar i ndoməvəlawaywua
MbəlomandzaMelkisedekka toreye.

7
1 Melkisedek nakay, neŋgeye bəy i

Salem. Neŋgeye bəbay i ndo məvəlay

wu a Mbəlom bagwar eye. A həlay
eye andaya Abraham a ye a vəram. A
sla ka bəy hay haladzay. Ahəl nakə
fayamamaweye na, Melkisedek a ye
mədzəgər ta Abraham. A pa ŋgama
ka Abraham. 2 Abraham a vəlay wu
hay a Melkisedek. Wu neheye kuro
a huta ma vəram aye na, a zla nəte
a vəlay. Melkisedek eye nakay na,
andza məgweɗe bəy nakə ma giye
ŋgwalakaye. Neŋgeyebəynakəawuɗa
məndze zay* ta ndo hay aye hərwi
neŋgeye bəy i Salem. Salemna, andza
məgweɗe «zay». 3 Ndəray a sər wu-
ray ka gər i bəba ŋgay bay. Kwa
may ŋgay hay ta bəba təte ŋgay hay
dərmak andza niye. Madazlay ŋgay
eye andaya bay, mandəve ŋgay aye
andaya bay. A ndzəkit bo Wawa i
Mbəlom hərwi neŋgeye ndo məvəlay
wu aMbəlom ka tor eye.

4 Zəbum ka Melkisedek, neŋgeye
bagwareye. Abrahambəba tətekway
a zla wu nakə a hutaw ma vəram
aye, a ŋgəna ha kuro. A zla nəte a
vəlay. 5 Wawa i huɗ i Levi na, siye
hay ndo məvəlay wu a Mbəlom. Ba-
zlam i Musa mapala eye a gwaɗatay:
«Dum ka təv i ndo hay hərwi ada tâ
vəlakum wu nəte mə wu tay neh-
eye kuro aye.†» Sərum ha na, ndo
neheye tə huta wu neheye na, mə
həlay i malamar tay hay, ada nəteye
tebiye na, wawa i huɗ i Abraham.
6Melkisedek neŋgeye na, slala i Levi
bay, ane tuk na, ahəl nakə Abraham
a vəlay wu nəte məwu hay kuro aye,
Abraham nakəMbəlom a gwaɗayma
piye faya ŋgama aye na, Melkisedek
a pa faya ŋgama bəna Abraham a pa
ŋgama ka Melkisedek bay. 7Azlakwa
bay ka sərakwaha lele,maa pa ŋgama
ka ndo na, ndo bagwar eye.

8 Ndo neheye ma slala i Levi ta
təma wu nəte mə wu hay kuro abəra
ka malamar tay hay, nəteye na, ta
mətiye. Melkisedek na, ma ndziye
huya andza nakə bazlam i Mbəlom a
tsik aye. 9Ka slakweye fayaməgweɗe
na, Levi ka təma abəra ka siye i ndo

† 6:13 Madazlay i wu hay 22.16-17. * 7:2 Madazlay i wu hay 14.17-20. † 7:5 Zəba məMəpesle
18.21.
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haywunəteməwuhay kuro, kə vəlay
a Melkisedek dərmak tə həlay i Abra-
ham. 10 Andza məgweɗe Abraham
a vəlay wu nəte mə wu hay kuro a
Melkisedek na, hulfe i Levi na, an-
dayamə huɗ ŋgay tsɨy. Andza niye, ka
slakweye fayaməgweɗe Levi neŋgeye
dərmak kə vəlay wu nəte mə wu hay
kuro aMelkisedek.

Bagwar indoməvəlaywuaMbəlom
mekeleŋ eye andzaMelkisedek

11Mbəloma vəl bazlammapala eye
na, a həlay a hulfe i Levi, nəteye
neheye ndo məvəlay wu a Mbəlom
aye. Ane tuk na, məsler tay i məvəlay
wu a Mbəlom ma sliye mandəve ha
wu nakə a say aye bay. Taɗə məsler
tay ma sliye matəre ha ndo hay
ŋgwalak eye ka ɗəre iMbəlomna, haɓe
ndo məvəlay wu a Mbəlom neŋgeɗ
andza Melkisedek ma deyeweye sa
bay. Ndo məvəlay wu a Mbəlom
andza Aroŋ haɓe ma sliye. 12 Taɗə
Mbəlomkambəɗay həlay a slala i ndo
məvəlay wu a Mbəlom, ka sərakwa
ha bazlam i Musa mapala eye ma
mbəɗiye dərmak. 13 Azlakwa anəke
na, slala i ndo məvəlay wu a Mbəlom
a mbəɗa. Bəy Maduweŋ kway Yesu
nakə faya ka tsikakweye faya kanaŋ
ayena, a yawabərama slalamekeleŋ
eye wal. Ndəray nəte ma slala ŋgay
andaya ndo məvəlay wu a Mbəlom
bay. 14Ka sərakwa ha Bəy Maduweŋ
kway, neŋgeye ma slala i Yahuda.
Ahəl nakəMusa a tsik ka ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye na, kə
tsik ka gər i slala nakay təbey. 15Wu
nakə a ɗa ha bazlam nakay parakka
aye anaŋ: Ndoməvəlay wu aMbəlom
mekeleŋ eye ki yaw, neŋgeye na,
andza Melkisedek. 16 Neŋgeye a təra
bagwar i ndo məvəlay wu a Mbəlom
na, hərwi slala nakə nəteye ndo neh-
eye tə vəlaway wu aMbəlom aye bay.
Neŋgeye na, bagwar i ndo məvəlay
wu a Mbəlom ta gədaŋ i sifa nakə
ma ndəviye bay aye. 17 Andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom,
Mbəlom a gwaɗ:

«KandziyendoməvəlaywuaMbəlom
huya andzaMelkisedek.‡»

18Mbəlomkəmbata ha bazlamma-
pala eye nakə ahəl niye aye hərwi
bəle eye, ma dzəniye ndo hay bay.
19 Bazlam i Musa mapala eye na, a
sla matəre ha ndo hay ŋgwalak eye ka
ɗəre i Mbəlom bay. Ane tuk na, anəke
na, wu mekeleŋ eye andaya a ze ha
bazlam neheye mapala eye. Wu an-
daya nakə ma vəlakweye tsəveɗ lele
eye hərwi məndisle ka təv Mbəlom
aye. Wu eye niye na, Yesu. Ka pakwa
fayamədzal gər na, ka neŋgeye.

20 Wu mekeleŋ eye na, ahəl nakə
Mbəlom ma piye Yesu bagwar i ndo
məvəlay wu a Mbəlom aye na, a
mbaɗa təday. Ahəl nakə slala i Levi
hay ta təra ndoməvəlaywuaMbəlom
aye na, tə mbaɗa andza niye bay.
21 Ane tuk na, i Yesu na, Mbəlom kə
mbaɗa, a gwaɗ:
«NeŋMbəlom nambəɗeye həlay bay,

nambaɗa kandziye ndoməvəlay
wu aMbəlom huya.§»

22Nakay andza məgweɗe na, dzam
nakəMbəlom a ɓar tə nəkway aye na,
lele a ze ha dzamnakə a ɓar ahəl niye
aye. Andza niye, maa ɗakway ha ta
deɗekMbəlomkə ɓar dzam tənəkway
na, Yesu.

23Wu mekeleŋ eye andaya wal sa.
Ndo neheye tə vəlaway wu aMbəlom
ma slala i Levi aye na, nəteye ha-
ladzay hərwi tə mətawa, tə gərawa
ha məsler tay. 24 Ane tuk na, i Yesu
na, andza niye təbey, neŋgeye ma
ndziye ka tor eye, ma ndziye ndo
məvəlay wu a Mbəlom huya ka tor
eye. 25Hərwi niye, neŋgeye na, gədaŋ
andaya mətəme ha ndo neheye faya
ta diye kame i Mbəlom tə həlay ŋgay
aye kwa kəɗay hərwi neŋgeye ma
ndziye ka tor eye. Fayama ɗuwuleye
nahame aMbəlom huya hərwi tay.

26 Neŋgeye na, bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom nakə ɗeɗəŋ
eye gədaŋ ŋgay andaya madzəne
kway aye. Neŋgeye na, tsəɗaŋŋa,
mənese andayamə neŋgeye bay, kə ge

‡ 7:17 Dəmes hay 110.4. § 7:21 Dəmes hay 110.4.
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mezeleme təbey. Neŋgeye andza ndo
məge mezeleme hay bay, Mbəlom
a pa na wal. Mbəlom a pa na mə
mbəlom ka gər i wu hay tebiye.
27Siye i bagwar hay i ndoməvəlaway
wu a Mbəlom, nəteye neheye na,
ta kəɗaway wu a Mbəlom pat pat.
Tə kəɗaway naha hərwi mezeleme
tay eye təday ada ta kəɗay naha
hərwi mezeleme i ndo siye hay. Yesu
na, neŋgeye a ge andza niye təbey.
Neŋgeye a vəlay naha wu a Mbəlom
hərwi ndo hay sik nəte tsa tə məvəle
ha gər ŋgay. I ŋgay na, ɗa andza niye.
28 Bagwar i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye neheye bazlam i
Musa mapala eye a pa aye, ndo hay
tsa, nəteye tə gawa mezeleme. Ane
tuk na, ahəl nakə Mbəlom a mbaɗa
aye, bazlamnakay kə zla təv i bazlam
iMusamapala eye, a pa bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom na, Wawa
ŋgay. Neŋgeye na, ka təra ŋgwalak eye
peteh ka tor eye.

8
Yesu neŋgeye bagwar i ndo məvəlay

wu aMbəlom deɗek eye
1Bazlamnakə ta deɗek bagwar eye

a sakway mətsike aye na, anaŋ: Bag-
war i ndo məvəlaway wu a Mbəlom
andaya andza nakay. Neŋgeye na, i
kway. Neŋgeye mandza eye ka təv
məndze i Bəy mə mbəlom, tə həlay
i mənday i Mbəlom Bəy Maduweŋ
ka gər i wu hay tebiye mə mbəlom.
2 Neŋgeye bagwar i ndo məvəlay wu
a Mbəlom a ge məsler na, ma təv
nakə tsəɗaŋŋa Mbəlom mandza eye
mə ɗəma aye. Ahəl niye ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom aye tə
gawa məsler na, məmadzawadzawa
i məɗəslay ha gər a Mbəlom nakə ndo
a lambaɗ aye. Ane tuk na, təv nakə
Yesu faya ma giye məsler mə ɗəma
aye na, mə mbəlom, təv nakə ɗeɗəŋ
eye. Maa ge na, Bəy Maduweŋ bəna
ndo zezeŋ bay.

3 Bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom tebiye, kwa way tə pa na

hərwi məvəlay naha wu kəriye ada
məkəɗay nahawu aMbəlom. Bagwar
i ndo məvəlay wu a Mbəlom kway
bəbay na, wu andaya nakə mâ vəlay
naha a Mbəlom aye dərmak. 4 Kə ge
neŋgeye ka məndzibəra na, ma təriye
ndoməvəlay wu aMbəlom bay hərwi
neheye ka məndzibəra aye ɓa faya ta
vəleye wu a Mbəlom aye nəteye an-
daya tsɨy andza nakə bazlam i Musa
mapala eye a tsik aye. 5 Ahəl nakə
Musama lambaɗiyemadzawadzawa
niye aye, Mbəlom a gwaɗay: «Zəba
faya lele, do lambaɗ gay nakə ka
lambaɗiye na, andza nakə na bəzaka
ha mə mahəmba aye.» Ndo məvəlay
wu aMbəlomneheye na, ta geməsler
mə gay eye nakay. Ane tuk na, gay
nakay na, mandzəkit bo i bəmalə
nakə ɗeɗəŋ eye mə mbəlom aye.*
6Andza nakay ka zəbakwa ka məsler
i Kəriste na, a ze ha məsler i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom neheye.
Neŋgeye ma miye tay ha ka bo ndo
hay taMbəlomhərwi adaMbəlommâ
ɓar dzam nakə a ze dzam nakə ahəl
niye hərwi wu nakə Mbəlom a gwaɗ
mavəliyemaməɓeredzamnakayaye
na, a ze wu neheye ahəl niye aye
haladzay.

7Taɗəməɓere dzam†nakəmakurre
eye mənese andaya faya bay aye na,
Mbəlom ma ɓariye dzammasulo eye
bay. 8 Ane tuk na, ka zəbakwa faya
na, a sla wuray bay hərwi Mbəlom
faya ma matay ha mənese a ndo hay.
A gwaɗatay:
«Tsənum, maa tsik me na, neŋ Bəy

Maduweŋ.
Həlay eyema deyeweye

na ɓariye dzamweɗeye
ta slala i Israyel hay ada ta slala i
Yahuda hay.

9Dzam nakə na ɓariye aye na,
andzanakəna ɓar tabəba təte tay
hay bay.

A həlay nakə na həla tay ahaya tə
həlay ga eyeabəraməEzipt aye
na,

* 8:5 Madayaw abərama Ezipt 25.40. † 8:7 ZəbaməMadayaw abəra ma Ezipt 24.3-8.
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bo tay eye tə gər tay ta nas ha
Dzam Guram eye nakə na ɓar
ta nəteye aye.

Hərwi niye na gər tay ha.
Maa tsikbazlamandzanakayna, neŋ

BəyMaduweŋ.
10BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗ:
Dzam nakə na ɓariye ta ndo i Israyel

hay aye a həlay niye na, anaŋ:
Napiyebazlamgamapalaeyeaɗərev

tay,
na watsiye bazlam ga mapala
eye amədzal gər tay,

na təriye Mbəlom tay
ada nəteye ta təriye ndo ga hay.

11 Ndəray andaya ma diye ma
tətikateye a ndo siye aye, ma
gwaɗiye:

“Dumara, sərum Bəy Maduweŋ
eye”, andaya bay,

hərwindohay tebiye ta səriye ga,
kwa bagwar hay, kwa neheye
makətsa eye hay aye.

12Na pəsatay hamənese tay,
təmezeleme tay, ma meŋaweye a
gər sa bay.‡»

13 Mbəlom a tsik ka məɓere Dzam
Weɗeye na, andza məgweɗe Dzam
Gurameye gədaŋŋgay andaya sa bay.
Ka sərakwahawunakəka təraguram
eye ada ma dzəniye ka wuray sa bay
aye na, mazlambarma dziye.

9
Tsəveɗ deɗek eye hərwiməɗəslay ha

gər aMbəlom
1Ma dzam nakə kurre aye na, ba-

zlam mapala eye hay andaya, ne-
heye ta ɗatay ha a ndo hay tsəveɗ
i məɗəslay ha gər a Mbəlom aye.
Təv andaya dərmak nakə ndo hay
ta lambaɗ hərwi maɗuwulay me a
Mbəlom mə ɗəma aye. 2 Gay niye ta
lambaɗ na, tə petekeɗ. Gay kurre eye
na, tə zalay təv tsəɗaŋŋa eye. Tə pa a
ɗəma lalam bagwar eye ta hawal eye
hay tasəla ta ako eye fataya ada tabal
tə peŋmapa eye faya nakə tə vəlaway
faya wu a Mbəlom aye. 3 Petekeɗ a
ŋgəna ha tsəlak niye ta tsəlak neŋgeɗ

nakə kame aye. Tə zalay a tsəlak niye
na, təv nakə a ze siye hay tebiye tə
tsəɗaŋŋa aye. 4 Tə pa a təv niye na,
wu nakə tə ŋgar ta gura tə fəkawa
faya wu nakə a ze huŋŋa aye. Tə pa
a ɗəma zlaŋgatsa dərmak. Zlaŋgatsa
niye na,mambuza eye tebiye ta gura,
tə zalay zlaŋgatsa i məɓere dzam. Ma
zlaŋgatsa niye səra i gura andaya mə
ɗəma dərmak. Ma səra eye niye na,
makwala nakə tə zalay man* aye mə
ɗəma. Sakwal i Aroŋ nakə a ɗuɗa,
a pa slambah aye mə ɗəma dərmak,
tə beleler hay sulo neheye Mbəlom a
watsa faya bazlam mapala eye hay
ahəl nakə a ɓar dzam ta ndo ŋgay hay
aye. 5 Ka gər i zlaŋgatsa niye na, ta
lambaɗ wu hay sulo, tə pa faya. Tə
zalatayawuniyehayna, kerubiŋhay,
faya ta ɗatay ha məzlaɓ i Mbəlom a
ndo hay. Ta həndək ha gwezleviyek
tay hərwi madərəzle na təv nakə tə
vəlaway naha faya wu a Mbəlom
hərwi ada Mbəlom mâ pəsatay ha
mezeleme indoneheye təgeaye. Ane
tuk na, na ɗiye hawu neheye pendek
pendek anəke bay.

6Wu niye hay malambaɗa eye tsɨy
na, ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye ti yawa pat pat a gay
makurre, tə gawa məsler tay pat
pat mə ɗəma. 7 Tsəlak masulo eye
maa yawa a ɗəma na, bagwar i ndo
məvəlawaywu aMbəlom nəte ŋgweŋ.
A yawa a ɗəma na sik nəte ka məve.
Ma diye a ɗəma na, kutoŋ ma zliye
bambaz i gənaw a həlay ma vəleye a
Mbəlom hərwi adaMbəlommâ pəsay
ha mənese nakə a ge aye ada nakə
siye i ndo hay tə ge ta mədzal gər tay
bay aye. 8Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya
ma ɗakway ha tə wu neheye na, kə
ge tsəlak makurre andaya huya na,
tsəveɗ nakə ndo hay ta diye ha a təv
nakə a ze siye i təvhay tə tsəɗaŋŋa aye
na, mahəndəka eye bay. 9Mandzəkit
bo iwuneheye a ɗahana,wuneheye
ti yaw anəke aye. Faya ma ɗakway
ha na, wu neheye ta vəleye aMbəlom

‡ 8:12 Zeremi31.31-34. * 9:4 Man na,makwalanakəMbəlomavəlataya Israyelməmakulkwandah
aye. ZəbamaMadayaw abərama Ezipt 16.13-15; 31.



Hebrœ hay 9:10 407 Hebrœ hay 9:22

aye, təbambaz i gənawnakə ta vəleye
aye ta sliye faya matəra ha ɗərev i
ndo hay ŋgwalak eye hay ka ɗəre i
Mbəlom bay. 10 Wu neheye faya ta
tətikakweye na, ka gər i wu mənday,
wu məsay ada ka gər i məbere wu
hay na, kəkay ɗekɗek tsa. Wu neheye
na, wu i ndo i məndzibəra ɗekɗek,
ma ndziye tsekweŋ tsa hus a pat
nakəMbəlommambəɗiye ha wu hay
tebiye aye.

11 Anəke na, Kəriste ki yaw tsɨy.
Neŋgeye bagwar i ndoməvəlawaywu
a Mbəlom. Wu neheye ŋgwalak eye
faya ka hutakweye na, ka hutakwa
mə həlay ŋgay. Neŋgeye ki ye a
təv nakə bagwar eye a ze madza-
wadzawa iməɗəslay ha gər aMbəlom
nakə ahəl niye aye, təv niye na, lele
haladzay. Ma lambaɗ təv niye na,
ndo hay bay, andaya ka məndzibəra
bay. 12 Kəriste ki ye a təv niye, kə
fələkwa a təv nakə a ze siye hay tə
tsəɗaŋŋa aye. Kə zla bambaz i voʼar
tə bambaz i wawa i sla ka həlay
bay. Ɗuh a fələkwa a ɗəma na, a zla
bambaz ŋgay eye nakə a mbəɗa ha
aye, a ye sik nəte ka ndəv. Andza
niye kə təma kway ahaya abəra mə
mezeleme ka tor eye.

13Ahəl niye na, təkəɗawavoʼar hay,
merisla hay, ta gwatsakawa bambaz
eye ka ndo neheye nəteye tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom bay aye. Tə kəɗawa
sla wawa eye dərmak, tə dulawa na,
ada bətekwew maləməts eye na, tə
faɗawa ka ndo hay. Andza niye, ndo
neheye tə gemənese aye na, bo tay ka
təra tsəɗaŋŋa andza nakə a say a ba-
zlam tay mapala eye. 14 Kə ge andza
niye na, bambaz i Yesu Kəriste a ze
ha ta gədaŋ bəɗaw? Kəriste, neŋgeye
na, kə ge mezeleme bay, kə zla bo
ŋgay, kə vəlay a Mbəlom ta gədaŋ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Məsəfəre niye
ma ndziye na, ka tor eye. Bambaz
ŋgay a təra ha ɗərev kway tsəɗaŋŋa
hərwi adawuneheyeŋgwalak eyebay
ta diye kwayha amədahaŋayena, kâ
gakwa sa bay. Ane tuk na, kâ gakwa

ɗuh na, məsler i Mbəlom, neŋgeye
nakəma ndziye ka tor eye aye.

15Hərwi niye Kəriste, neŋgeye ndo
məsəre tay ha ka bo ndo hay ta
Mbəlom hərwi Mbəlom kə ɓar Dzam
Weɗeye ta nəteye. Hərwi niye, ndo
neheye Mbəlom a zalatay aye na,
ta hutiye wu neheye ŋgwalak eye
Mbəlom a gwaɗ ma vəlateye aye. Ta
hutiye ka tor eye. Ma giye bo na,
hərwi Kəriste kə mət hərwi ndo ne-
heye tebiye ta nas ha Dzam Guram
eye təmezeleme tay aye. Ahəl nakə a
mət aye kə təma tay ahaya abəra mə
mezeleme.

16 Taɗə ndoweye a gwaɗ: «Na mət
na, ŋgənum ha wu ga hay» na, ndo
niye mâ mət təday ada ta ŋgəniye
ha. 17 Ahəl nakə kə mət aye na, ba-
zlam ŋgay ma hutiye gədaŋ. Taɗə
ndoweye andaya tə ɗəre na, wu nakə
a gwaɗ aza ka ŋgənumeye ha aye
na, ta ŋgəniye ha zuk bay. 18 Hərwi
niye, kwa dzam makurre a ge bo
na, ta mbəɗa ha bambaz təday bəna
ma giye bo bay. 19 Ahəl niye na,
Musa a ɗatay ha bazlam mapala eye
nakə Mbəlom a vəlay aye a ndo hay
aye təday. Tsa na, a zla bambaz i
sla wawa eye, i voʼar a dzapa ha
ta yam. A zla hawal ta gugumaŋ
ndozza eye a tələka ha a bambaz, a
gwatsaka ka ɗerewel i bazlam ma-
pala eye ada a gwatsaka ka ndo hay
tebiye. 20 Ahəl nakə faya ma gwat-
sakiye na, a gwaɗ: «Nakay na, bam-
baz nakə Mbəlom a ɓar ha dzam ta
nəkurom aye. A gwaɗakum rəhumay
ha gər.†» 21Musa ka gwatsaka bam-
baz kamadzawadzawa iməɗəslay ha
gər a Mbəlom niye ta lambaɗ tə pe-
tekeɗ ayedərmakadaka gwatsaka ka
wu neheye tə gawa ha məsler hərwi
məɗəslay ha gər aMbəlom aye tebiye.
22 Andza nakə bazlam mapala eye a
tsik aye na, matsəla wu hay tebiye
ta gwatsakawa faya bambaz ada mâ
təra tsəɗaŋŋa. Ta mbəɗa ha bam-
baz bay na, Mbəlom ma pəsiye ha
mezeleme bay.

Bambaz i Kəriste ma bariye ha
† 9:20 Madayaw abərama Ezipt 24.3-8.
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mezeleme i ndo hay
23 Tsəveɗ nakə Musa a tətikawatay

a ndo hay ahəl niye na, mandzəkit bo
i wu neheye deɗek eye mə mbəlom
aye. Kutoŋ lele mâ təra ha wu hay
tebiye tsəɗaŋŋa andza nakə bazlam
i Musa a tsik aye. Ane tuk na,
hərwi matəre wu neheye deɗek eye
mə mbəlom aye tsəɗaŋŋa na, kutoŋ
məvəle wu nakə a ze bambaz i gənaw
aye. 24 Siye i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom ti yawa a gay i gugumaŋ
nakə ndo hay ta lambaɗ aye ada gay
niye na, mandzəkit bo i təv nakə
Mbəlommə ɗəmaaye ɗekɗek tsa. Ane
tuk na, Kəriste, neŋgeye na, ki ye a təv
nakə Mbəlom mandza eye mə ɗəma
aye, neŋgeye kame i Mbəlom hərwi
kway. 25 Bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom a yawa a təv nakə a ze
siye hay tə tsəɗaŋŋa aye na, ka məve,
ka məve, a yawa a zlawa bambaz i
gənaw ka həlay bəna bambaz ŋgay
eye bay. Kəriste na, a vəl ha bo ŋgay,
neŋgeye a vəl ha bo ŋgay sik nəte bəna
kaməve kaməve andza bagwar i ndo
məvəlawaywu aMbəlom bay. 26Taɗə
mâ ge andza niye, kwa ka gər nakə
Mbəlomageməndzibəraayena, haɓe
atay ma siye ɗəretsətseh haladzay. A
yaw a həlay nakay ka mandəve eye
sik nəte, a vəlay ha bo ŋgay a Mbəlom
hərwi ada mâ zla mezeleme abəra
ka ndo hay ka tor eye. 27 Kwa way
ma mətiye sik nəte, ma dəba eye na,
Mbəlom ma geye sariya. 28 Andza
niye, Kəriste bəbay a mət sik nəte.
A vəlay ha bo ŋgay a Mbəlom hərwi
məzle mezeleme abəra ka ndo hay.
Mamaweye sik nəte. Mamaweye na,
hərwi məzle mezeleme abəra ka ndo
hay sa bay. Ane tuk na, ma maweye
hərwimətəmetayhandoneheye faya
ta həbiye na aye.

10
1 Bazlam i Musa mapala eye na,

mezek i wu neheye ŋgwalak eye faya
ka hutakweye aye. Nəteye na, wu
niye hay bay. Ndo hay tə kəɗaway
wu a Mbəlom hərwi mahəndzəɗe tə

neŋgeye, tə kəɗaway wu a Mbəlom ka
məve ka məve, ane tuk na, a sla faya
matəre tay tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom
bay. 2 Taɗə ndo hay ta təra tsəɗaŋŋa
hərwi nakə tə kəɗaway wu a Mbəlom
ta deɗek aye na, haɓe ta gəriye ha
məkəɗay wu a Mbəlom. Hərwi atay
mezeleme tay kə bara sik nəte ka
ndəv, mezeleme tay a matayaw a
gər bay. 3 Ane tuk na, ɗuh məkəɗe
wu neheye tə kəɗaway a Mbəlom
aye na, mezeleme tay a matayaw a
gər ka məve ka məve, 4 hərwi bam-
baz i merisla ta voʼar a sla məbere
mezeleme bay.

5 Hərwi niye, ahəl nakə Kəriste
mazlambar ma deyeweye ka
məndzibəra aye na, a gwaɗay a
Mbəlom:
«A saka tâ kəɗaka gənaw hay bay,

tâ vəlaka wumekeleŋ eye bay.
Ane tuk na, ka vəleŋ bo hərwi ada nâ

vəlaka.
6 Məkəɗe gənaw hərwi məfəkaka

naha
ada məkəɗe wu hərwi məpəse ha
mezeleme na,

a yaka a gər bay.
7Aya, na gwaɗaka:
Neŋ anaŋ Mbəlom, na yaw ka

məndzibəra na, hərwi ada nâ
ge wu nakə a saka aye,

andza nakə mawatsa eye ka gər
ga mə ɗerewel i bazlam ma-
pala eye aye.*»

8WunakəKəriste a lahmətsike aye
na, a gwaɗ: «A saka tâ kəɗaka gənaw
hay bay, tâ vəlaka wu mekeleŋ eye
bay. Məkəɗe gənaw hərwi məfəkaka
naha ada məkəɗe wu hərwi məpəse
ha mezeleme na, a yaka a gər bay.»
Kwawuneheye a paybəzay a bazlam
mapala eye bəbay na, a yay a gər a
Mbəlom bay. 9 Kəriste a gwaɗ sa:
«Neŋ anaŋ na yaw kaməndzibəra na,
hərwi ada nâ gewu nakə a saka aye.»
Andza niye, ambata haDzamGuram
eye, a vəl a ɗəma tsəveɗweɗeye. 10Ka
tərakwa tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom
hərwi YesuKəriste a gewunakə a yay

* 10:7 Dəmes hay 40.7-9.
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a gər aMbəlomaye ada a vəl ha bo sik
nəte ɗa ka tor eye.

11 Ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye, nəteye tebiye malətsa
eye pat pat ka məge məsler tay pat
pat. Tə kəɗaway wu huya a Mbəlom.
Ane tuk na, wu neheye tə kəɗawa aye
na, tə sla məmbete ha mezeleme i
ndo hay bay. 12 Yesu Kəriste na, a
vəl bo ŋgay eye sik nəte hərwi məzle
mezeleme abəra ka ndo hay ka tor
eye. Tsa na, a ndza tə həlay i mənday
i Mbəlom. 13 Anəke na, neŋgeye faya
ma həbiye Mbəlom mâ pa ndo mane
ɗəreŋgayhayahuɗ i sikŋgay. 14Andza
niye, a vəl ha bo ŋgay sik nəte ka tor
eye, a təra ha ndo ŋgay hay tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom. A pa tay ha wal
hərwi ŋgay. A təra tay ha ŋgwalak eye
hay ka tor eye.

15 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma
ɗakweye ha dərmak parakka wu ne-
heye na, deɗek. A gwaɗ təday na:
16 «BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗ:
“Dzamnakə na ɓariye ta ndo ga hay a

həlay niye aye na, anaŋ:
Napiyebazlamgamapalaeyeaɗərev

tay,
na watsiye bazlam ga mapala
eye amədzal gər tay.”»

17Tsa na, a gwaɗ sa:
«Namaahayamezeleme tay amədzal

gər ga sa bay,
kwa məsler neheye tə ge ŋgwalak
eye bay aye.†»

18Mbəlom kə pəsatay hamezeleme
i ndo hay tsɨy na, məvəlay wu hay
a Mbəlom ma dzəniye hərwi məzle
mezeleme abəra ka ndo hay sa bay.

Həndzəɗakwa ka təv iMbəlom
19 A nəkurom malamar ga hay, ka

hutakwa tsəveɗməfələkwe a təv nakə
a ze siye hay tə tsəɗaŋŋa aye na,
hərwi bambaz i Yesu nakə a mbəɗa
ha aye. 20 Yesu ka ŋguraɗa ha pe-
tekeɗ nakə kame kway aye. Ka
həndəkakway tsəveɗ weɗeye, nakə
ka slakweye məfələkwe a ɗəma aye.
Tsəveɗ nakay weɗeye na, ka hutakw-
eye ha sifa. Petekeɗ nakə a ŋguraɗa

ha aye na, andza məgweɗe bo nakə
ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa
eye aye. 21 Andza niye, i kway
na, bagwar i ndo məvəlay wu a
Mbəlom andaya a ləvay gər a gay
i Mbəlom. 22 Kə ge andza niye
na, həndzəɗakwa ka təv i Mbəlom tə
ɗərev deɗek eye, ta məpe mədzal gər
gədaŋ eye ka Mbəlom, hərwi Yesu
ka təra kway ha tsəɗaŋŋa tə bam-
baz ŋgay ada kə bara kway ta yam
tsəɗaŋŋa eye. 23 Tsikakwa parakka
huya nəkway ka pakwa mədzal gər
ka wu nakə Mbəlom a tsik aye, kâ
dzədzakwa ha mədzal gər kway bay,
hərwi wu nakə a gwaɗ ma giye na,
huya ma giye andza nakə a tsik aye.
24 Pəlakwa tsəveɗ nakə ka vəlakweye
ha gədaŋ a bo nəte nəte mə walaŋ
kway aye hərwi ada kâ wuɗakwa bo
kame kame ada kâ gakwawuneheye
ŋgwalak eye. 25Kâ gərakwa ha məhay
gər andza ndo siye hay bay. Ɗuh
na, vəlakwa a bo gədaŋ nəte nəte mə
walaŋ kway, wene wene eye hərwi
ka sərumhapat nakəYesuKəristema
maweye aye na, mazlambar bəse.

26 Ka sərakwa deɗek i Mbəlom.
Hərwi niye taɗə faya ka gakweye
mezeleme huya ada ka sərakwa
lele ŋgwalak eye bay na, sərakwa ha
wu mekeleŋ eye andaya neheye ta
sliye faya məvəle hərwi məmbete
ha mezeleme aye na, andaya sa bay
tebiye. 27Taɗəndoweye kə gemənese
andza niye na, mâ dzədzar hərwi
Mbəlom ma geye sariya. Sariya niye
na, a ge zluwer haladzay, ako gədaŋ
eyema fəkiye ndoneheye ta rəhay ha
gər aMbəlombay aye. 28Ka sərumha
taɗə ndoweye ka rəhay gər a bazlam
i Musa mapala eye bay, taɗə ndo hay
sulo kəgəbay mahkar ta tsik ta deɗek
kə gemənese na, ta kəɗiye na ta sakay
naha bay.‡ 29 Taɗə kə ge tə bazlam
i Musa andza niye na, ɗəretsətseh i
ndo nakə a zəba ka Wawa i Mbəlom
andza wuray kəriye aye na, ma ziye
nakay bəɗaw? Neŋgeye na, kə nas
ha bambaz i məɓere dzam nakə a

† 10:17 Hebrœ hay 8.8-12. ‡ 10:28 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 19.15.
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təma ahaya abəra mə mezeleme aye
dərmak. Faya ma tsaɗeye a Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa nakə faya ma ɗakweye ha
ŋgwalak i Mbəlom aye. 30Ka sərakwa
ndo nakə a gwaɗ:
«Mata gatay ɗəretsətseh a ndo neheye

ta kərah marəheŋ ha gər aye
na, neŋ.

Na hamateye a ɗəmawu tay neh-
eye ŋgwalak eye bay tə ge aye.»

A gwaɗ sa:
«Neŋ, Bəy Maduweŋ na gateye sariya

a ndo ga hay.§»
31Mbəlom na, a vəl sifa. Andza niye,
taɗə sariya kə gəs ndoweye kame i
Mbəlomna, ɗəretsətseh i ndoniyema
ziye wu hay tebiye.

32 Mum ahaya a gər ma kəkay wu
nakə a ge bo tə nəkurom ahəl niye
ka ŋgatumaymakurre eye a dzaydzay
i Mbəlom aye. A həlay niye na, ta
sakum ɗəretsətseh haladzay. Ane
tuk na, ka səmumay naha a wu hay
tebiye. 33Ahəlay siyena, ta tsaɗakum
kame i ndohay, ta sakum ɗəretsətseh.
A həlay siye ka yum a ɗəretsətseh i
ndo neheye tə satay ɗəretsətseh aye
dərmak. 34Ka sum ka bo ɗəretsətseh
dziye ta ndo neheye tə gəs ha tay
a daŋgay aye. Ahəl nakə ndo hay
ta buwa fakuma abəra wu kurom
hay aye na, ka səmumay naha ta
məŋgwese eye, hərwi ka sərum ha wu
kurom hay ŋgwalak eye andaya a ze
siye i wu hay tebiye, ta ndziye ka tor
eye.

35 Hərwi niye, kâ gərum ha məpe
mədzal gər kurom abəra ka Mbəlom
bay, hərwi taɗə ka rəzlumay a gər
huya na, Mbəlom ma vəlakumeye
magogoy haladzay. 36Wu nakə a ye
ka bo aye na, səmumay naha ada kâ
gum wu nakə a yay a gər a Mbəlom
aye, hərwi ada kâ hutum wu nakə a
gwaɗ ma vəlakumeye aye. 37 Hərwi
niye, Mbəlom a gwaɗ:
«A zəkawhəlay tsekweŋ ndo nakəma

deyeweye na,
ma deyeweye, ma gaweye ma-
honok bay.

38 Ndo nakə neŋgeye ŋgwalak eye ka
ɗəre ga aye, kə dzala ha ka neŋ
na, ma ndziye ma sifa ka tor
eye.

Ane tukna, taɗəkəma tadəbana,
neŋgeye a yeŋ a gər sa bay.*»

39 Nəkway na, ndo neheye tə ma
ta dəba ada tə dze aye bay. Ɗuh
nəkway na, ndo neheye tə pa mədzal
gər tay ka Mbəlom aye. Andza niye,
ka hutakweye sifa ka tor eye.

11
Ndo neheye ahəl niye tə pa mədzal

gər kaMbəlom aye
1 Məpe mədzal gər ka Mbəlom na,

məsər ha ta deɗek wu neheye faya ka
təkakweye ɗəre aye na, ka hutakw-
eye. Kwa taɗə ka ŋgatakway tə ɗəre
kway bay bəbay na, ka sərakwa ha
ta deɗek andaya. 2 Ndo neheye ahəl
niye ta dzala ha ka Mbəlom andza
niye. Hərwi niye ta yay a gər a
Mbəlom.

3 Hərwi məpe mədzal gər kway ka
Mbəlom na, ka sərakwa ha kwetseh
kwetseh Mbəlom a ge wu hay tebiye
tə bazlamŋgay nakə a tsik aye. Andza
məgweɗe wu neheye tebiye faya ka
ŋgatakweye ka məndzibəra aye na, tə
yaw abəra mə wu neheye ɗəre i ndo
zezeŋ a ŋgatay bay aye.

4 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay
ka Mbəlom na, Abel a kəɗay wu a
Mbəlom a ze ha wu i Kayin nakə
a vəlay a Mbəlom aye. Mbəlom ka
zambaɗay. A gwaɗ neŋgeye ndo
ŋgwalakeyekameŋgay,hərwiMbəlom
ka təma wu nakə a kəɗay aye. Kwa
Abel kəmət bəbay, faya ta tsikakweye
labara ŋgay huya hərwi nakə a dzala
ha kaMbəlom aye.*

5 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay
ka Mbəlom na, Henok kə mət bay,
Mbəlomazlanaambəlom. Ndəraykə
ŋgatay a Henok sa bay hərwi Mbəlom
kə zla na. Bazlam i Mbəlom a gwaɗ
na, ahəl nakəMbəlomkəzlanaHenok

§ 10:30 Bazlam mapala eye masulo eye 32.35-35. * 10:38 Habakuk 2.3-4. * 11:4 Zəba mə
Madazlay i wu hay 4. 3-10. † 11:5 ZəbaməMadazlay i wu hay 5.18-14.
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zuk bay aye na, Henok a yay a gər a
Mbəlom.†

6 Ze mədzal ha ka Mbəlom na,
ndəray ma sliye madayay a gər
a Mbəlom bay. Ndo nakə a say
mahəndzəɗe ka təv i Mbəlom aye mâ
dzala ha faya neŋgeye andaya. Mâ
sər ha na, neŋgeye faya ma vəlateye
magogoy a ndo neheye ta pəliye na
aye.

7Hərwi mədzele ha ka Mbəlom na,
Nuhu a rəhay ha a gər a bazlam i
Mbəlom. Mbəlom kə tsikay kurre
ka wu neheye ta giye bo aye kurre.
Ndəray kə ŋgatay ɗaɗa a wu niye hay
bay, ane tuk na, ka rəhay ha gər a wu
nakəMbəlom a tsikay aye. A lambaɗ
kwalalaŋ i yam bagwar eye andza
nakə Mbəlom a tsikay aye, a fələkwa
a ɗəma ta ndo i gay ŋgay hay tebiye,
ta təmaMəpemədzal gər nakə a pa ka
Mbəlom aye a ɗa hamede i siye i ndo
hay na, ŋgwalak eye bay hərwi ta pa
mədzal gər kaMbəlom bay.‡

8 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlomna,Abrahamarəhayhagəra
Mbəlom aye, a lətse a ye a gəma nakə
Mbəlom a gwaɗma vəleye, ma təriye
i ŋgay aye. Kwa kə ŋgatay a gəma eye
bay bəbay na, ki ye a ɗəma.§ 9Hərwi
məpe mədzal gər ŋgay ka Mbəlom na,
a ndzama gəmanakəMbəloma gwaɗ
ma vəleye aye. A ndza mə ɗəma
na, neŋgeyemadurloŋ eye, a ndzawa
mə gay nakə ta lambaɗ ta gugumaŋ
aye. Hulfe ŋgay Izak ta Zakob nəteye
neheye Mbəlom a gwaɗ ma vəlateye
gəma niye aye dərmak tə ndzawa mə
ɗəma na, mə gay nakə ta lambaɗ ta
gugumaŋ aye dərmak. 10Abraham a
ge andza niye na, a təkay ɗəre a gəma
nakə ma ndziye ɓəŋɓəŋ* ma dəɗiye
bay aye. Maa ləva ha bo ta gəma niye
na, bo i Mbəlom eye ŋgway, maa ɗəzl
na, neŋgeye.

11 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlom na, Sara kwa neŋgeye gu-
ram eye tsɨy bəbay na, kə huta gədaŋ

məwe wawa. A sər ha ta deɗek
wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəleye
na, ma vəleye.† 12 Hərwi niye Abra-
ham, neŋgeye guram eye tsɨy kə wa
wawa ada wawa i huɗ ŋgay hay ta
wa bo haladzay andza wurzla neh-
eye ka magərmbəlom aye ada andza
hewiyeŋməmagayamapasla bobay.

13 Ndo neheye tebiye tə mət ma
məpe mədzal gər ka Mbəlom aye,
nəteye na, ta huta wu nakə Mbəlom
a gwaɗ ma vəliye bay. Ane tuk na,
tə sər wu neheye Mbəlom a gwaɗma
giye aye na, ma giye bo. Hərwi niye
ɗərev tay a ŋgwasa. Tə tsik parakka
nəteye na, madurloŋ eye hay, gay tay
andaya ka məndzibəra bay.‡ 14 Ndo
neheye tə tsik andza niye na, tə ɗa
ha nəteye faya ta həbiye gəma tay a
nəteye. 15Ta dzala ka təv nakə ti yaw
abəra mə ɗəma aye bay. Taɗə ta dzala
andza niye na, ta pəliye tsəveɗməme
a təv nakə ti yaw abəra mə ɗəma aye.
16 Ane tuk na, andza niye bay, ɗuh
ta pəla na, təv nakə a ze ha neŋgeye
nakə ma dəba aye, andza məgweɗe
nakə mə mbəlom aye. Hərwi niye a
yay a gər a Mbəlom tâ zalay Mbəlom
tay. Andza niye, kə ləvatay ha bo ta
gəma.

17 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlom na, Abraham a vəlay Izak a
Mbəlom. A say a Mbəlom mazəbe ka
mədzal gər i Abraham. Hərwi niye a
tsətsah faya mâ vəlay Izak. Abraham
a təma məge andza niye. Ane tuk
na, ɓa Mbəlom kə gwaɗay ma hutiye
wu. 18Mbəlom a gwaɗay: «Hulfe yak
deɗek eyema deyeweye na,ma hulfe
i wawa yak Izak.§» 19 Abraham a
dzala: «Mbəlom na, gədaŋ ŋgay an-
daya mələtse ahaya Izak abəra ma
mədahaŋ.» Ta deɗek a təra andza
Izak kə mət ada kə lətsew abəra ma
mədahaŋ.

20 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlomna, Izak a pa ŋgama ka Zakob

‡ 11:7 ZəbaməMadazlay i wu hay 6.9–9.29. § 11:8 ZəbaməMadazlay i wu hay 12.1. * 11:10 A
tsik na, Zerozelem weɗeye, zəba ka mede 16 ada ma Hebrœ hay 12.22. † 11:11 Zəba məMadazlay
i wu hay 18.10. ‡ 11:13 Zəba məMadazlay i wu hay 23.4. § 11:18 Zəba məMadazlay i wu hay
21.12; 22.1-14. * 11:20 ZəbaməMadazlay i wu hay 27.1-40.
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ta Ezayu. A tsik ka wu nakə ma giye
bo ta nəteye kame aye.*

21 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlomna, Zakobmamətiye na, a pa
ŋgama ka wawa i Yusufa hay, nəte ta
nəte. A lətse ta doŋgwar, a ɗəslay naha
gər a Mbəlom.†

22 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlom na, Yusufa ma mətiye na,
a tsikatay a Israyel hay, a gwaɗatay
kame na: «Ka deyumeye abəra mə
Ezipt.» Ada aza ta giye ha ta mətasl
ŋgay hay kəkay na, kə tsikatay.‡

23 Hərwi məpe mədzal gər tay ka
Mbəlom na, bəba i Musa hay ahəl
nakə tə wa na Musa aye na, tə ŋgaha
na kiye mahkar. Ta zəba faya na,
wawa tay a le haladzay. Ta dzədzaray
a bazlam i bəy nakə a tsik aye bay.§

24 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlom na, ahəl nakə Musa a ge
gawla aye na, a say ta gwaɗay: «Musa
neŋgeyewawa i dem i bəy i Ezipt» na,
a saybay. 25Azayhaməse ɗəretsətseh
ta ndo i Mbəlom hay tə bəmalə nakə
mandziyemaməŋgwese tsekweŋ ada
ka rəhay gər a Mbəlom bay aye.* 26A
sər ha, a zay ha ndo hay tâ tsaɗay
andza nakə tə tsaɗay a Kəriste aye tə
bəmalə nakə ma hutiye zlele i gəma
i Ezipt aye. A dzala andza niye na,
hərwi faya ma təkay ɗəre a wu nakə
Mbəlom a gwaɗma vəleye aye.

27 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlom na, Musa a ye abəra ma
Ezipt. Kadzədzarayamevel i bəybay.
Kə ndza ɓəŋɓəŋ andza ma ŋgateye a
Mbəlom, ndo nakə ndəray a ŋgatay
ɗaɗa tə ɗəre bay aye.

28 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlom na, a dazlay a məge magur-
lom i Pak aye. A gwaɗatay a ndo i
Israyel hay tâ gwatsaka bambaz ka
məgeɗ tay hərwi ada gawla i Mbəlom
ki yaw ma kəɗiye malkwara i wawa

hasləka eye i ndo i Ezipt hay na, mâ
kəɗ malkwara tay hasləka eye hay
bay.†

29 Hərwi məpe mədzal gər tay ka
Mbəlom na, Israyel hay tə tas abəra
mə Bəlay Ndozza eye. Ahəl nakə ndo i
Ezipt hay a satay mətese dərmak aye
na, bəlay a ma ka bo a həl tay ha
tebiye.‡

30Hərwi məpe mədzal gər i Israyel
hay ka Mbəlom na, zleɗ i gəma i
Zeriko a mbəzl. Ndo i Israyel hay tə
tawa na gəma niye məhəne məkwa
matasəla eye na, zleɗ niye ambəzl.§

31 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlomna, Rahabŋgwasnakəagawa
madama, ta kəɗ na bay andza ndo i
Zeriko neheye ta rəhay gər a Mbəlom
təbeyayehərwika təmatayha Israyel
neheye ti ye mata zəbaw Zeriko ta
məkal aye.*

32Na tsikiye na, sa mey? Həlay eye
a sla mətsikakum ka gər i Zedeyoŋ†,
Barak‡, Somsoŋ§, Zefte*, Davit,
Samuyel ada ta ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom na, həlay eye andaya bay.
33Nəteyedərmak, hərwiməpemədzal
gər tay ka Mbəlom na, tə ge vəram ta
gəmasiyehay, ada ta sla ka gəmaniye
hay aye. Ta ge wu nakə deɗek eye,
ta huta wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma
vəlateye aye, ta dərəzlay ka bazlam
a zɨl hay hərwi ada tâ gatay wuray
bay. 34Tambata ha ako nakə fayama
fəkiye ta gədaŋ haladzay aye. Ahəl
nakə a satay a ndo hayməkəɗe tay ha
ta maslalam aye na, ta təma fataya
abəra. Ta ge bəle, ane tuk na,Mbəlom
kə vəlatay gədaŋ. Nəteye slagama
eye hay, ta həhar sidzew i bərakəzaŋ
hay. 35 Ŋgwas hay ta ŋgatatay a ndo
tay neheye tə mət aye sa, nəteye
ta sifa aye. Ndo siye hay tə satay
ɗəretsətseh. Haɓe ta gwaɗ nəmaa
gəriye ha məpay bəzay a Mbəlom.

† 11:21 ZəbaməMadazlay i wu hay 47.29-31. ‡ 11:22 ZəbaməMadazlay i wu hay 50.24. § 11:23
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Ane tuk na, a satay mətəme bay, a
satay məməte mə ɗəretsətseh hərwi
adaMbəlommâ lətsa tay ahaya abəra
mamədahaŋ ada tâ huta sifa ŋgwalak
eye a ze nakay.†

36 Ndo siye hay sa na, tə ŋgwasa
fataya, tə ndaɓa tay ha ta mandalaɓa,
tə dzawa tay ha tə tsalalaw, ta dərəzl
tay ha a gay i daŋgay. Andza niye,
ta səmay naha ɓəŋɓəŋ. 37 Siye i ndo
mekeleŋ eye hay tə kəɗ tay ha tə kwar.
Siye hay ta ɗəs tay ha ka bo abəra
morkotsok. Siye hay tə kəɗ tay ha ta
maslalam. Siye hay gay tay andaya
bay, ta dzədzawa so, nəteye mətawak
eye hay. Tə pawa ka bo mbal i təɓaŋ
hay taməkwets i wak hay. Ndo hay ta
hərawatayha, təgawatayɗəretsətseh.
38 Ta dzədzawa mə makulkwandah,
ada məmahəmba hay, tə hənawa ma
lar hay ada ma bəɗ hay. Ndo neheye
na, ta ye ka bo ta məndzibəra nakay
bay.

39 Ndo neheye tebiye nəteye ta pa
mədzal gər ka Mbəlom ada andza
niye nəteye tə yay a gər a Mbəlom.
Kwa andza niye bəbay na, ta hutawu
nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəlateye a
ndo hay aye bay, 40 hərwi Mbəlom
kə dzala ada kə pa hərwi kway wu
ŋgwalak eye a ze i siye i ndo neheye
tə huta aye. A say a Mbəlom tâ təra
ŋgwalak eye ka bo dziye tə nəkway.

12
Melkisedek ndo məvəlaway wu a

Mbəlom
1 Nəkway na, ndo neheye tebiye

tə pawa mədzal gər ka Mbəlom ta
lawara kway, faya ta ɗakway ha
ma kəkay nakə nəkway bəbay ka
pakweye mədzal gər ka Mbəlom
aye. Hərwi niye, kalakwa ha ka
bo abəra wu neheye tebiye faya
ta gakweye me ka mede kame aye
ada ta mezeleme nakə ma miye
kway ha ta dəba aye, ada hwayakwa
mahway nakəMbəlom a gwaɗakway
hwayum aye, madagər mâ gakway
bay. 2 Zəbakwa kame ka Yesu.

Neŋgeye nakə a vəlakway tsəveɗ ka
pakwa faya mədzal gər ka neŋgeye
aye, mata laka kway ha hus ka
mandəve eye na, neŋgeye. Ka təma
məməte ka mayako mazləlmbaɗa
eye. Horoy kə gayməməte kamayako
mazləlmbaɗa eye bay hərwi a sər ha
ɗərev ma ŋgwasiye ta məŋgwese nakə
Mbəlom a ləva ha bo hərwi ŋgay aye.
Anəke neŋgeyemandza eye tə həlay i
mənday i təv məndze i bəy i Mbəlom.
3 Dzalum ka neŋgeye lele ma kəkay
nakə ndo i mezeleme hay tə nay ɗəre
aye adama kəkay nakə a səmay naha
a ɗəretsətseh nakə tə say aye. Dzalum
ka neŋgeye hərwi ada ɗərev mâ ye
fakuma abəra bay, ada kâ gum bəle
bay.

4 Ka gumeye vəram tə mezeleme,
ane tuk na, hus ka məməte bay. Aya
ane ɗərev mâ ye fakuma abəra bay.
5Kamətsum ha gər tə bazlam neheye
Mbəloma tsikakumhərwiməmakum
naha ɗərev aye ɗaw? A tsikakumme
andza bəba ma tsikeye me a wawa
ŋgay, a gwaɗ:
«Wawa ga, Bəy Maduweŋ Mbəlom kə

tsikaka kamakəte na,
kâ zəba faya andza wu kəriye
bay.

Kəmaka hamaŋgok na,
ɗərevmâ ye faka abəra bay,

6 hərwi faya ma tsikateye ka makəte
na,

a ndo neheye a wuɗa tay aye.
Ma ndaɓiye na,

ndo neheye tebiye ta təra wawa
ŋgay hay aye.*»

7 Andza niye, səmumay naha a
ɗəretsətseh ɓəŋɓəŋ hərwi ada kâ
sərumwunakəMbəlomakəta kurom
ha aye. Ɗəretsətseh nakay a ɗa ha na,
Mbəlom kə həl kurom hərwi ada kâ
tərumwawa ŋgay hay. Wawa andaya
nakə bəba ŋgayma tsikeye kamakəte
bay aye na, andaya ɗaw? Andaya
bay! 8Mbəlom faya ma kətiye wawa
ŋgay hay tebiye. Taɗə kə tsikakum
ka makəte bay na, nəkurom wawa
ŋgay hay bay, nəkurom madazla hay.
9 Bəba hay ka məndzibəra nakay, ta

† 11:35 Zəbama 1 Bəy hay 17.17-24; 2 Bəy hay 4.18-37. * 12:6 Dzeke hay 3.11-12.
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kəta kway ada ka rəhakwa tay ha
gər. Ada sadzək ka rəhakway ha gər
a Bəba kway nakə mə mbəlom aye
bəɗaw? Taɗə ka rəhakway ha gər na,
ka hutakweye sifa.

10 Bəba kway hay ka məndzibəra,
nəteye ta kətiye kway na, həlay tsek-
weŋ tsa andza nakə ta zəba faya
lele aye. Ane tuk na, Bəba kway
nakə mə mbəlom aye, neŋgeye ma
kətiye kway hərwi ada mâ dzəna
kway ada ka tərakwa tsəɗaŋŋa andza
neŋgeye huya. 11 A həlay nakə faya
ta kətiye kway aye na, a wur fak-
waya, məŋgwese andaya mə ɗərev
kway bay. Aza kame, ndo neheye ta
təmamakəte ayena, ta giyewunakəa
yay a gər a Mbəlom aye ada ɗərev tay
ma ndziye zay.

Matətike taməge ɗaf
12 Kə ge andza niye na, nduɗum

ha həlay kurom neheye madagər eye
hay aye, gurmets kurom tâ ge bəle
bay. 13 Lambaɗum tsəveɗ fehe lele
hərwi sik kurom hay hərwi ada ndo
neheye faya ta dzəgəɗasliye na, sik
taymâ səkahmənese bay, ane tuk na,
tâ mbəl.

14 Gum gədaŋ məndze zay ta ndo
hay tebiye, gum gədaŋ ada mede
kurom mâ yay a gər a Mbəlom. Kə
ge andza niye bay na, ndəray ma
ŋgateye a Bəy Maduweŋ bay. 15 Gum
metsehe, ndəray mâ kərah ŋgwalak i
Mbəlom bay. Gum metsehe, ndəray
mə walaŋ kurom mâ təra andza
dərizl i gərɗaf nakə təleŋeŋe, a nd-
zohw faya ma gəliye, ma kwasateye
gər a ndohay aye bay. Slala i ndoniye
manasiye ha siye i ndohayməwalaŋ
kurom. 16 Gum metsehe, ndəray mə
walaŋ kurommâ ge wu nakə ŋgwalak
eye bay aye bay. Rəhumay ha gər a
wu i Mbəlom. Kâ tərum andza Ezayu
nakəhərwi ɗaf sik nəte na, a səkəmha
magedze ŋgay aye bay. 17 Ka sərum
ha ma dəba eye na, a say mambəɗe
ha mədzal gər i bəba ŋgay ada mâ pa

faya ŋgama. Ane tuk na, bəba ŋgay
a kərah. Ezayu a pəla tsəveɗ kwa ta
mətuwe bəbay na, wewer mekeleŋ
eye andaya hərwi mambəɗe ha wu
nakə a ge aye bay.†

18 Sərum ha təv nakə nəkurom
malətse faya kame i Mbəlom aye na,
andza mahəmba nakə ahəl niye Is-
rayel hay tə lətse faya tə lamay tə
həlay aye bay. Ta ŋgatay a ako faya
ma təmiye zləkəɗ zləkəɗ, ta ŋgatay a
ləvoŋ, ɗəre a zəba bay, ta ŋgatay a
mətasl nakə a vəzl ta gədaŋ aye. 19Ta
tsəne maləve i tolom, ta tsəne maləve
i mətsike me i Mbəlom. Tə tsəne
maləve imətsikemeniyena, təgeam-
boh mətsike me niye mâ tsikatayaw
sa bay, 20 hərwi wu nakə a tsikatay
aye na, tə sla faya məsəmay naha
bay. Mbəlom a gwaɗatay: «Ndow-
eye kə lamay a mahəmba nakay, kwa
maa lamay gənaw, kwa way kalum
na tə kwar ada kəɗum na.‡» 21 Wu
neheye Mbəlom a bəzatay ha aye na,
kadzədzar tayha. KwaMusa, a gwaɗ:
«Zluwer a geŋ, na dzədzariye.§»

22 I kurom na, andza niye bay!
Nəkurom i kurom ka həndzəɗum na,
ka mahəmba i Siyoŋ, gəma i Mbəlom
nakə ma vəliye sifa aye, Zerozelem
nakə mə mbəlom aye. Gawla i
Mbəlom hay haladzay mahaya gər
eye mə ɗəma məge magurlom, ma
pasliye bo bay. 23Nəkuromkahayum
gər ta siye i malkwara hay*, Mbəlom
kə watsa məzele tay a ɗerewel mə
mbəlom. Ka həndzəɗum ka təv i
Mbəlom, neŋgeye ndoməgatay sariya
a ndo hay tebiye. Ka həndzəɗum ta
ndo neheye nəteye ŋgwalak eye ka
ɗəre i Mbəlom ada Mbəlom a təra
tay ha tsəɗaŋŋa aye. 24 Nəkurom
ka həndzəɗum ka Yesu. Neŋgeye
ka həndzəɗ tay ha ka bo ndo hay
ta Mbəlom hərwi ada Mbəlom mâ
ɓar Dzam Weɗeye ta nəteye. Ka
həndzəɗum ka bambaz i Yesu nakə
a gwatsaka fakuma aye. Bambaz
eye niye faya ma tsikakweye ka wu
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nakə a ze ha bambaz i Abel faya ma
tsikakweye aye.

25 Kə ge andza niye na, gum met-
sehe. Kâ kərahum məpay zləm a
bazlam i ndo nakə ma tsikakumeye
aye bay. Ahəl niye na, ta kərah
məpay zləm a ndo nakə a ɗawatay
ha bazlam i Mbəlom ka məndzibəra
aye. Nəteye niye ta təma abəra mə
ɗəretsətseh bay. Nəkway neheye faya
ka pakway zləm amətsike me nakə a
yaw mə mbəlom aye, ka kərahakwa
na, ka slakweye faya mətəme abəra
mə ɗəretsətseh sa bay. 26 Ahəl niye
mətsike me i Mbəlom a ɓəlawa ha
dala. Ane tuk na, anəke kə tsik, a
gwaɗ: «Sik nəte sa na, ma ɓəliye ha
dala ɗekɗek sa bay ta magərmbəlom
aye dzay.†» 27Bazlam neheye a gwaɗ
«sik nəte sa» aye na, a ɗakway ha
parakkawuneheye təgeaye tebiye ta
ɓəliye, ta dziye hərwi ada wu neheye
ta ɓəliye təbey aye na, ta ndziye.

28Kə geandzaniyena, gakway sɨsœ
a Mbəlom hərwi ka hutakweye bəy
ŋgay nakə ndəray ma ɓəliye ha ɗaɗa
bay aye. Zambaɗakway andza nakə
a yay a gər aye, ɗəslakway ha gər ada
rəhakway ha gər. 29 Hərwi ta deɗek
Mbəlom na, neŋgeye andza ako nakə
ma təmiyewuhereyewhereyew aye.

13
MedenakəayayagəraMbəlomaye

1 Nəkurom ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu, wuɗum bo nəte nəte mə
walaŋ kuromhuya. 2Təmummbəlok
hay a gay kurom lele, kâ mətsum ha
gər bay. Siye hay ta təma mbəlok
hay a gay tay ze məsəre ha, mbəlok
niye hay na, gawla i Mbəlom hay.
3 Dzalum ka ndo neheye ma daŋgay
aye andza nəkurom ka bo dziye ma
daŋgay. Dzalum ka ndo neheye ndo
hay faya ta sateye ɗəretsətseh aye
andza nəkuromdərmak faya ka sum-
eye ɗəretsətseh.

4 Ɗəslumay ha gər a məzle bo i
zal ta ŋgwas. Zal ta ŋgwas ŋgay
tâ ge madama bay. Sərum ha na,

Mbəlommagateye sariya a ndoməge
madama hay ada a ndo neheye ta zla
ŋgwas zuk bay kwa a ndo neheye ta
zla zal zuk bay faya ta giye madama
aye.

5 Kâ gum bor i suloy bay, ɗərev
kurom mâ ŋgwasa tə bəmalə nakə an-
daya fakuma aye. Hərwi Mbəlom a
gwaɗ:
«Na gakeyemasəfaya ɗaɗa bay,

na gəriye kar ha ɗaɗa bay.*»
6 Hərwi niye, ka slakweye faya

mətsike tə ɗərev kway peteh:
«Bəy Maduweŋ Mbəlom ma dzəniye

ga huya,
na dzədzareye awuray kwa tsek-
weŋ bay.

Ndərayma sliye məgeŋ wuray bay.†»
7 Dzalum ka bagwar kurom neh-

eye tə ɗakum ha bazlam i Mbəlom
kurre aye. Zəbum ka mede tay ada
ka məməte tay nakə tə mət aye. Pum
mədzal gər kurom ka Mbəlom andza
nəteye tə pa mədzal gər ka Mbəlom
aye dərmak.

8 Yesu Kəriste ka mbəɗa bay.
Neŋgeye kurre eye, anəke, ada kame,
Yesu a mbəɗa təbey. 9Kâ təmum ndo
siye hay tâ səpat kurom abəra ka
tsəveɗ i deɗek tamatətike wuweɗeye
hay wal wal bay. Kâ təmumwu nakə
ta tsikakumeye bay hərwi maa vəlay
gədaŋ a ɗərev i ndo na, ŋgwalak i
Mbəlom bəna wu mənday ma vəleye
gədaŋ a ɗərev i ndo bay. Ndo neheye
tə pay bəzay a bazlam mapala eye
nakə a tsik ka wu mənday aye na,
bazlam eye neheye mapala eye ka
dzəna tay ha kwa tsekweŋ bay.

10 Ndo məvəlaway wu a Mbəlom
neheye tə kəɗaway wu a Mbəlom mə
madzawadzawa i məɗəslay ha gər a
Mbəlom nakə ta lambaɗ ta gugumaŋ
aye na, ta sliye faya mənde wu nakə
nəkway ka vəlakway a Mbəlom ma
təv kway nakə ka vəlawakway faya
wu a Mbəlom aye bay. 11 Hərwi i
tay na, ahəl nakə ta kəɗaway naha
wu a Mbəlom aye na, bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom ma zliye

† 12:26 Aze 2.6. * 13:5 ZəbaməBazlammapala eyemasulo eye 31.6, 8; Zozowe1.5. † 13:6 Dəmes
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bambaz eye, ma diye ha a təv nakə
a ze siye hay tə tsəɗaŋŋa aye, ma
vəleye a Mbəlom hərwi ada Mbəlom
mâ pəsatay ha mezeleme tay. Slo eye
na, ti ye ha abəra mə wuzlahgəma tə
dul na.‡ 12 Hərwi niye Yesu bəbay a
mət na, ti ye abəra məwuzlahgəma.§
Ka mbəɗa ha bambaz ŋgay hərwi
məbere mezeleme i ndo hay. 13 Kə
ge andza niye na, kâ pakway bəzay
a kule i Yahuda hay bay, takwa
abəra mə wuzlahgəma, takwa ka təv
ŋgay. Təmakwando hay ta tsaɗakway
andza nakə tə tsaɗay aye dərmak.
14 Ka məndzibəra nakay na, gəma
kwayandayakandzakweyemə ɗəma
ka tor eye bay. Faya ka təkakweye
ɗəre a gəma nakə ka ndzakweye mə
ɗəma ka tor eye.

15 Zambaɗakway a Mbəlom huya
hərwi wu nakə Yesu a ge aye. Ka
zambaɗakweye ta mətsike me tə ba-
zlam kway. Kwa kəɗay, ɗa ha neŋgeye
bagwareye. Niyena,wunakə fayaka
vəlakweye aye. Andza məgweɗe ka
zambaɗakweye a məzele ŋgay. 16 Sa
na, kâ mətsum ha gər ta məgatay
ŋgwalak a siye i ndo hay bay, ŋgənum
a bo wu kurom hay ta nəteye. Kâ
mətsum ha gər bay hərwi məvəle wu
neheye andza wu kəriye na, a yay a
gər a Mbəlom.

17 Rəhumatay ha gər a bag-
war kurom hay, gum wu nakə tə
gwaɗakum gum aye. Nəteye na, ta
gakumeye gər hərwi Mbəlom ma
tsətsahiye fataya ma kəkay nakə faya
ta gakumeye gər aye. Ka rəhumatay
ha gər na, ta giye məsler tay ta
məŋgwese eye, mevel ma gateye bay.
Mevel kə gatay na, niye na, ma
dzəniye kurom sa bay tebiye.

18 Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi
may huya. Nəmaa sər ha ta deɗek
ɗərev may tsəɗaŋŋa, a samay məge
wu ŋgwalak eye huya. 19Neŋ faya na
tsətsahiye naha fakuma wene wene
eye na, ɗuwulumay me a Mbəlom
hərwi ada nâma naha a təv kurom ta
bəse.

Mandəve i bazlam
20 Maa vəlakway zay a ɗərev

na, Mbəlom. Maa lətse ahaya Bəy
Maduweŋ Yesu abəra ma mədahaŋ
na, neŋgeye. Ka təra ha Yesu ndo
mətsəkure bagwar eye, kə mət hərwi
kway təɓaŋ ŋgay hay. Mbəlom kə
zla bambaz ŋgay, kə ɓar ha dzam ta
nəkway ka tor eye. 21 Mbəlom mâ
vəlakum gədaŋ mə wu ŋgwalak eye
hay tebiyehərwi adakâ gumwunakə
a yay a gər aye. Mâ geməsler ŋgaymə
nəkway tə həlay i Yesu Kəriste hərwi
adakâgakwawunakəayayagər aye.
Ndo hay tâ zambaɗay a Mbəlom ka
tor eye! Mâ ge andza niye!

Mətsikeme
22 Malamar ga hay, na wat-

sakum naha ɗerewel nakay hərwi
məvəlakum gədaŋ. Neŋ faya na
gakumeyenaha amboh, pumbazlam
neheye a ɗərev kurom hərwi na
watsakum naha na, tsekweŋ tsa.
23 Sərum ha, malamar kway Timote
neŋgeye ma daŋgay sa bay. Taɗə
kə ndislew ka təv ga bəse, ahəl
nakə na diye mazəbakumaw ɗəre
aye na, nəmaa diye naha salamay.
24 Tsikumatay ha me a ndo neheye
bagwar kurom aye ada a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tebiye. Ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ti yaw ma Itali aye ta tsikakum naha
me dərmak. 25Mbəlom mâ pa ŋgama
ka nəkurom tebiye.

‡ 13:11 Zəba Levitik 16.27. § 13:12 Zəba Yuhana 19.17-20.
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Ɗerewel nakə
Yakubaa watsa aye

Məfələkwe
Mə ɗerewel i Yakuba na, matətike

ta məvəle gədaŋ a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye nəteye
maŋgəna gər eye ka məndzibəra
tebiye aye. Yakuba a watsa ɗerewel
nakay na, a Yahuda neheye tə pa
mədzal gər ka Yesu aye.
Ɗerewel i Yakuba faya ma tsikateye

andoməpemədzal gərhaykaYesuka
metsehe (1.2-8; 3.13-18). Andza niye,
ta sliye faya məndze ɓəŋɓəŋ kame
i wu nakə ma dziye ha ndo zezeŋ
aye: Ɗəretsətseh i məndzibəra (1.2-
4), mawuɗe matəre zlele eye (1.9-11;
5.1-6); mawuɗe məge mənese (1.2-18;
4.1-9), məɗəslay ha gər a bo (4.13-
16). Ɗerewel nakay faya ma gwaɗiye:
Məpe mədzal gər ka Mbəlom na, faya
ma diye ha ndo ka məge metsehe
(2.14-26), məgay metsehe a bo ada
məndze ɓəŋɓəŋ kame i mənese (zəba
ma 3.1-12).
Yakuba a watsa ɗerewel nakay na,

a ndo neheye zlele eye bay aye (zəba
ma 2.6). Ɗerewel nakay faya ma
gwaɗateye ta kəts ndo i mətawak hay
bay (2.1-13). A gwaɗ zlele na, lele bay
hərwi nakə ndo i zlele hay tə ge ha
məsler tə ɗəma bay aye (5.1-6).

Mətsikeme
1 Neŋ Yakuba, ndo i məsler i

Mbəlom ta Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste.
Na tsikakum naha me a nəkurom

ndo i Mbəlom neheye ka məndzibəra
tebiye aye.

Mbəlom ma vəliye metsehe a ndo
neheye tə dzala ha faya aye

2Malamar ga hay, ɗəretsətseh hay
waray waray i mədze nakə ta dziye
kuromha, ta ndzakumagər na, ɗərev
kurom mâ ŋgwasa haladzay, 3 hərwi
ka sərum ha na, taɗə ka pum mədzal
gər kurom ka Mbəlom huya ada faya
ka səmumay naha a mədze nakə ta

dziye kuromha aye na, ka ndzumeye
ɓəŋɓəŋ lele. 4 Ndzum ɓəŋɓəŋ hus ka
mandəve eye hərwi ada ka tərumeye
masəra gər eye hayməwu hay tebiye
ada wuray mâ kətsakum bay, wu
nakə lele bay aye mâ ge andaya mə
ɗərev kurom bay.

5 Taɗə ndoweye mə walaŋ kurom
metseheŋgayandayahalabayna,mâ
tsətsahkaMbəlomhərwiadaMbəlom
mâ vəlay. Mbəlom a vəlawa kwa a
way tə ɗərev ŋgay peteh, ma kərahiye
ha a ndo bay, ta deɗek ma vəliye
metsehe a ndo nakə ka tsətsah faya
aye. 6 Ane tuk na, taɗə ndoweye ma
tsətsahiye wu ka Mbəlom na, mâ sər
ha ta deɗek Mbəlom ma vəleye, mâ
dzala gər faya sulo sulo bay hərwi
ndo nakə mədzal gər ŋgay sulo sulo
aye na, neŋgeye andza dəlov nakə
wekit wekit mətasl a ɓəl kwa a diye
wuray wuray tebiye aye. 7 Slala i
ndo nakay andza niye mâ dzala mə
gər ŋgay BəyMaduweŋma vəleye wu
bay, 8hərwimədzal gər ŋgay sulo sulo
ka Mbəlom, mədzele gər ŋgay ka wu
nəte bay.

Ndo i mətawak hay ta ndo i zlele
hay

9 Ndo nakə mətawak eye faya ma
paybəzay aYesuKəriste ayena, ɗərev
ŋgay mâ ŋgwasa hərwi Mbəlom ka
səkah ha. 10Ndo nakə zlele eye faya
ma pay bəzay a Yesu Kəriste aye na,
ɗərev ŋgay mâ ŋgwasa dərmak hərwi
Mbəlom kə ma ha ka dala. A sər ha
na, ma dziye andza məvurze i guzer
nakə a ɓəta bəse aye. 11Pat kə zla faya
abəra ŋgulak na, ma kuliye ha guzer,
məvurze hay ta kutsiye ada məle tay
kə nas. Andza niye, ndo i zlele ma
dziye təməsler ŋgay hay tebiye andza
guzer neheye tə ɓəta kəriye tsa aye.

Mbəlomma dziye ha ndo bay
12Məŋgwesemandziye ka ndonakə

a səmay naha a mədze neheye tə dza
ha aye. Kə səmay a mədze neheye
na, Mbəlomma vəleyemagogoy ŋgay,
andza məgweɗe sifa nakə a gwaɗma
vəliye a ndo neheye a wuɗa tay ha
aye.



Yakuba 1:13 418 Yakuba 2:3

13 Taɗə masəpete kə ndzay a gər
a ndoweye na, mâ gwaɗ «Maa səpat
ga na Mbəlom» bay hərwi ndəray
ma sliye masəpete Mbəlom ka məge
mənese bay, ada Mbəlom a səpat ndo
a mənese bay dərmak. 14 Kwa way a
ge mənese na, ta bor i bo ŋgay nakə
lele bay a səpat na ka məge mənese
aye. 15Wuneheye lele bay a dzalamə
gər ŋgay aye, ma dəba i məndze tsek-
weŋ na, ma giye parakka. Mezeleme
niye ka səkah haladzay na, ma diye
ha a məməte. 16Malamar ga neheye
nawuɗakuromhaladzay aye, ndəray
mâ vakum gər bay. 17 Wu neheye
ŋgwalak eye tebiye ti yaw abəra ka
təv i Mbəlom, wu neheye lele eye na,
i Mbəlom Bəba kway nakə a ge pat
tə wurzla hay aye. Mbəlom na, a
mbəɗa bay, a mbəɗa andza pat nakə
a mbəɗa ma gəriye kurom ha a ləvoŋ
aye bay. 18A vəlakway sifa tə bazlam
ŋgay deɗek eye. A ge niye na, tə ɗərev
hərwi ada kâ tərakwa kurre eye hay
məwalaŋ i wu neheye a ge aye.

Pumay zləm a bazlam i Mbəlom
ada gumwu nakə a tsik aye

19 Malamar ga neheye na wuɗa
kurom haladzay aye, dzalum ka wu
nakay anaŋ aye: Ndzum tsezlezleŋŋe
ka məpay zləm a wu neheye siye i
ndo hay ta tsikiye aye, ane tuk na,
kâ tsik me bəse tsa bay, zla həlay
eye təday ada kâ ge mevel bəse bay
dərmak, 20 hərwi ndo nakə ma giye
mevel aye na, ma sliye faya məge wu
nakə a yay a gər a Mbəlom aye bay.
21Hərwiniye, zlumnawuneheye lele
bay tebiye abəra mə ɗərev kurom, kâ
gum mezeleme sa bay. Rəhum ha
gər kurom ka dala kame i Mbəlom,
ada pumay zləm a bazlam nakə a pa
a ɗərev kurom aye. Bazlam nakay
na, gədaŋ ŋgay andaya mətəme ha
məsəfəre kurom.

22 Kâ tərum ndo məpay zləm a wu
nakə Mbəlom a tsik aye ɗekɗek bay,
gumwu nakə a tsik aye dərmak. Ndo
nakə a pay zləm ɗekɗek tsa kə ge na
faya məsler eye bay na, a vay gər
a bo ŋgay. 23 Taɗə ndoweye a pay

zləm a bazlam nakay ada kə ge wu
nakə a tsik aye bay na, neŋgeye andza
ndo nakə a zəba ka ɗəre ŋgay mə
malam, neŋgeye kəkay na, a ŋgatay.
24 A zəba ka ɗəre ŋgay lele na, a ye
ŋgway. Neŋgeye kəkay na, a mətsa ha
gər tə mazəbe ŋgay. 25 Ndoweye ka
zəba ɗəre a bazlam i Mbəlommapala
eye, kə ge ha məsler tə wu nakə a
tsik aye na, Mbəlom ma piye faya
ŋgama. Mâ pay zləm ɗekɗek tsa ada
mâmətsa ha gər bay. Ane tuk na, ɗuh
mâ rəhay ha gər. Mbəlom ma piye
faya ŋgama hərwi bazlam nakay ma-
pala eye ŋgwalak eye, neŋgeye gədaŋ
eye hərwi mətəme kway ha abəra mə
mezeleme.

26 Taɗə ndoweye kə dzala neŋgeye
ndo məpay bəzay a Mbəlom, kə gay
metsehe a ɗərneh ŋgay bay faya ma
tsikiye wu neheye lele bay aye huya
na, a vay gər a bo ŋgay, məpay
bəzay a Mbəlom ŋgay niye ma giye
ŋgama kwa tsekweŋ bay. Bazlam
ŋgay neheye faya ma tsikiye ta təra
kəriye. 27Məpay bəzay a Mbəlom ta
lele eye nakə a yay a gər a Mbəlom
aye na, məgatay gər a wur mətawak
hay, a madakway i ŋgwas neheye
faya ta siye ɗəretsətseh aye. Mâ gay
metsehe a bo ŋgay hərwi ada wu i
məndzibəra neheye lele bay aye tâ ye
ha amezeleme bay.

2
Ndo hay tebiye kame i Mbəlom na,

nəte
1Malamar ga hay, nəkurom na, ka

dzalum ha ka Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste. Neŋgeye bagwar eye
a ze wu hay tebiye ta məzlaɓ, ka
ŋgatakway a Mbəlom na, ma neŋgeye.
Hərwi niye, kâ ŋgənum ha ka bo
abəra ndo hay bay. 2 Agəna ndo an-
daya, a pa ka bo petekeɗ neheye tə le
aye, a pa wu a wur həlay neheye tə
vəɗ ta gura eye, a ye naha a məhay
gər kurom. Ndo ŋgeɗ na, mətawak
eye petekeɗ ŋgay neheye ka bo aye
lele bay. 3 Nəkurom ka ɗəslumay ha
gər na, a ndo nakə a pa ka bo pe-
tekeɗ neheye tə le aye, ka gwaɗumay:
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«Amboh, dara, ndza ka dzaŋgaŋgwalak
eye.» Ndo nakə mətawak eye na, ka
gwaɗumeye: «Lətse mələtse» kəgəbay
ka gwaɗumeye «Ndza kanaŋ ka dala.»
4 Taɗə ka gum andza niye na, ka
ŋgənum tay hay ka bo abəra ndo hay
bəɗaw? Ka gumay sariya a ndo nəte
məwalaŋ i ndo niye hay bəɗaw? Wu
neheye ka dzalum aye na, lele bay.

5 Malamar ga neheye na wuɗa
kurom haladzay aye, tsənum lele, ka
sərum təbəɗew Mbəlom a pala ndo
neheye mətawak eye ka məndzibəra
aye na, hərwi ada tâ pa mədzal gər
ka Yesu Kəriste ada tâ huta zlele
nakə deɗek eye, a pala tay hərwi
ada tâ fələkwa a Bəy i Mbəlom nakə
a gwaɗ ma zliye, ma vəliye a ndo
neheye ta wuɗa na aye. 6 Ane tuk
na, nəkurom ɗuh faya ka kətsumeye
tay ha ndo i mətawak hay. Maa
gawakum ɗəretsətseh na, ndo i zlele
hay na gwaɗ ɗuh ba? Maa vahawa
kurom kame i sariya na, nəteye.
7 Maa tsik wu nakə lele bay aye ka
məzele ŋgwalak eye i Yesu Kəriste
nakə tə zalakumha aye na, ndo i zlele
hay.

8Taɗəka rəhumayha gər a bazlam i
Mbəlommapala eyenakə təwatsamə
Ɗerewel i Mbəlom aye na, ka gum lele.
Bazlam nakay mapala eye a gwaɗ:
«Wuɗando iməgeɗyakdərmakandza
ka wuɗa na gər yak.*» 9 Ane tuk na,
taɗə ka ŋgənum tay ha ka bo abəra
ndo hay na, ka gum mənese, bazlam
mapala eye ma gəsiye kurom hərwi
nakə ka rəhumay ha gər bay aye.

10 Kwa taɗə ndoweye ka rəhay
ha gər a bazlam i Mbəlom mapala
eye tebiye, ane tuk na, kə nas ha
nəte ka rəhay ha gər bay na, niye
na, andza məgweɗe kə nas tebiye.
11 Hərwi Mbəlom nakə a gwaɗ: «Kâ
gemadama bay†» aye na, a gwaɗ, «Kâ
kəɗ gər i ndo bay‡» dərmak, ane tuk
na, taɗə ka kəɗ ndo na, kwa ka ge
madama bay na, ka nas ha bazlam
i Mbəlom mapala eye. 12Hərwi niye

faya na gwaɗakumeye, sərum ha, mə
wu neheye ka tsikumeye ada mə wu
neheye ka gumeye na, Mbəlom ma
gakumeye sariya, ma tsətsahiye taɗə
nəkuromkarəhumayhagərabazlam
nakay gədaŋ ŋgay andaya mətəme
kurom ha aye. 13 Taɗə ndoweye kə
sakay naha a siye i ndo hay bay na,
ahəl nakəMbəlomma giye sariya aye
ma sakay naha bay dərmak. Ane tuk
na, taɗə ka sakay naha a ndo hay na,
Mbəlomma gəsiye kar a sariya bay.

Məpe mədzal gər ka Yesu ta məge
məsler

14 Malamar ga hay, taɗə ndoweye
kə tsik tə bazlam kə dzala ha ka
Mbəlom, ane tuk na, kə ge wu nakə
Mbəloma tsik aye bayna,madzəniye
namakəkay? Mədzalhaandzanakay
na, ma təmiye ha bay. 15Agəna siye i
ndo məpay bəzay a Yesu Kəriste hay
andaya, petekeɗ andaya fataya bay,
may a wur fataya dərmak. 16 Taɗə
ndo mə walaŋ kurom a gwaɗatay:
«Dum tə zay. Mbəlom mâ vəlakum
petekeɗ ta wu mənday», ane tuk na,
kə vəlataywubayna, ŋgama eyemey?
17 Mədzal ha ka Mbəlom na, andza
niye dərmak. Taɗə ndoweye kə gwaɗ
kədzala ha kaMbəlom, ane tuk na, kə
ge məsler ŋgwalak eye bay na, mədzal
gər ŋgay kaMbəlom kəmət.

18Agəla ndoweyema gwaɗiye «Ndo
ŋgeɗ faya ma dzaliye ha ka Mbəlom,
ndo ŋgeɗ fayama giyeməsler ŋgwalak
eye.» Na mbəɗeye faya na, bəzeŋ
ha ma kəkay nakə faya ka dzaliye
ha ka Mbəlom aye ada faya ka giye
məsler ŋgwalak eye bay. Ada neŋ
na bəzakeye ha məsler ga neheye
ŋgwalak eye hərwi ada kâ ŋgatay neŋ
faya na dzaliye ha ka Mbəlom. 19 Ka
dzala haMbəlom andaya nəte ŋgweŋ.
Ka ge lele. Kwa məsəfəre neheye
lele bay aye ta dzala ha dərmak,
ada hərwi niye faya ta dzədzariye.
20 Nəkar ndo i matərakahaŋ! A saka
tâ ɗaka ha mədzal gər ka Mbəlom ze
məge məsler ŋgwalak eye na, ma giye

* 2:8 Levitik 19.18. † 2:11 Madayaw abəra ma Ezipt 20.14, Bazlam mapala eye masulo eye 5.18.
‡ 2:11 Madayaw abərama Ezipt 20.13, Bazlammapala eyemasulo eye 5.17.
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ŋgama bay na, ka sər təbəɗew? 21Bəba
təte kway Abraham a təra tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom na, ta tsəveɗ waray?
A təra tsəɗaŋŋa na, tə wu nakə a ge
aye bəɗaw? A zla wawa ŋgay Izak
məkəɗay naha a Mbəlom. 22 Anəke
ka sər ha mədzal ha ka Mbəlom ada
ta məge məsler ŋgwalak eye hay ti ye
ka bo salamay. A ge ha andza niye
na, kə vəlay ha ɗərev ŋgay peteh a
Mbəlom. 23 Wu nakay a ge bo na,
andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom, a gwaɗ: «Abraham a dzala ha
kaMbəlom, hərwi niyeMbəloma təra
ha ndo i deɗek kame ŋgay.§» Tə zalay
«dzam i Mbəlom.» 24Ka sərum ha na,
ndo a təra tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom
na, hərwi nakə a ge məsler ŋgwalak
eye hay aye dərmak bəna ta mədzal
gər ɗekɗek bay.

25 Ta Rahab ŋgwas məge madama
bəbay andza niye. Ndo məsləre i
Yahuda ti ye a gay ŋgay na, ka dzəna
tay ha. Kə ɗatay ha tsəveɗ mekeleŋ
eye hərwi ada tâ təma. Hərwi məsler
ŋgay nakə a ge andza niye aye na,
ka təra ndo tsəɗaŋŋa eye kame i
Mbəlom.*

26 Andza niye, taɗə məsəfəre ki
yaw abəra ma ndo na, ndoweye niye
kə mət. Mədzal ha ka Mbəlom na,
andza niye dərmak. Taɗə ndoweye
kə ge məsler ŋgwalak eye hay bay na,
mədzal gər ŋgay kaMbəlom kəmət.

3
Gumaymetsehe a ɗərneh kurom

1Malamar ga hay, kâ tərum tebiye
kurom eye ndo matətike tay ha ndo
hay bay. Sərum ha nəmay neheye
nəmaa tətikateye a ndo hay aye ta
gameye sariyama ziye i ndo siye hay.

2 Nəkway tebiye faya ka gakw-
eye mənese. Taɗə ndoweye faya
ma tsikiye me ze məge mənese na,
neŋgeye ndo i deɗek. Kə sla ɗa məgay
metsehe a bo ŋgay. 3Dzalum ka pəles
təday. Ka pakway ɓəre a bazlam a
pəles na hərwi ada mâ rəhakway ha
gər ada ma zəŋgaliye tsəveɗ nakə a

sakway aye. 4 Zəbum ka kwalalaŋ i
yam bagwar eye. Kwa taɗə bagwar
eye hay bəbay ada mətasl faya ma
vəzliye ta gədaŋmadiye ha bəbay na,
ndo faya ma geye metsehe tə wuye
andaya tsekweŋ hərwi ada mâ ye a
təv nakə a say aye. 5 Ɗərneh i ndo
na, andza niye dərmak. Kwa neŋgeye
tsekweŋ bəbay na, ma sliye məɗəslay
ha gər a bo təwu bagwar eye hay.
Zəbum! Ako tsekweŋ na, ma

təmiye kəsaf bagwar eye tebiye
təlmeɗ təlmeɗ. 6Ɗərneh i ndo bəbay
andza ako. Mənese i məndzibəra
na, mə ɗəma, mə bo kway. Faya ma
nasiye ha bo tebiye. Ma vatiye ako
nakə ma dziye ha məsəfəre i ndo
tebiye. Ako niye a yaw na ma ako
nakəmambatiye bay ka tor eye.

7Ndo hay ta sliye faya məgay met-
sehe a wu hay tebiye, ta sliye faya
ka wu i pesl hay, ɗiyeŋ hay, dədœ
hay ada tə kəlef dərmak. 8 Ane tuk
na, ndo hay ta sliye faya məgay met-
sehe a ɗərneh bay. Neŋgeye na, wu
nakə lele bay aye. A sla faya məndze
səkeffe bay. Neŋgeye maraha eye
ta muwar nakə ma kəɗiye ndo aye.
9 Ta ɗərneh na, ka zambaɗakweye
ha a Mbəlom Bəba kway, ada ka
vəlakweye tay ha mezeleme a ndo
neheye a ge kamandzəkit boŋgay aye
dərmak. 10 Bazlam i mazambaɗay a
Mbəlom ta məvəle mezeleme a ndo a
yawmə huɗ i bazlam eye nəte. Mala-
mar ga hay, mâ təra andza niye bay.
11Yam nakə a tsəhən aye ta yam nakə
hərwak hərwak aye ta ŋgəzaweyema
bəɗiyemeyenəte ɗaw? 12Malamarga
hay, sərumgurovma sliye fayaməwe
tetəɗœz ɗaw? Werepezl ma sliye faya
məwe gurov ɗaw? Yam nakə a tsəhən
aye na, ma ŋgəzaweye yam nakə a
tsəhən bay aye bay.

Metsehe nakə a yaw abəra ka təv i
Mbəlom aye

13Ndo i metsehe andaya məwalaŋ
kurom ɗaw? Ndo i ndaraw andaya
ɗaw? Mâ bəzay ha metsehe ŋgay ta
məge məsler ŋgwalak eye hay ada mâ

§ 2:23 Madazlay i wu hay 15.6. * 2:25 Zozowe 2.1-21.



Yakuba 3:14 421 Yakuba 4:12

həna ha gər ŋgay ka dala. 14 Agəna
nəkurom sələk eye, ada ɗərev kurom
ɗuwekeke, ada faya ka dzalumeye
ka bo kurom eye ɗekɗek tsa dərmak.
Taɗə kə ge andza niye na, kâ ŋgalakum
bay ada kâ rawum me ka deɗek bay.
15 Slala i metsehe niye na, a yaw
abəra ka təv i Mbəlom bay, nakay
na, i məndzibəra. Məsəfəre i Mbəlom
andaya mə ɗəma bay, wu i ndo zezeŋ
hay, a yawməhəlay i Fakalaw. 16Taɗə
ndo hay sələk eye hay ada faya ta
dzaliye ka bo tay eye ɗekɗek na, wu
hay ta diye ka bo ta tsəveɗ eye sa bay
ada slala i wu neheye lele bay aye ta
ndohwaweye dərmak.

17Ane tuk na, metsehe nakə a yaw
abəra ka təv i Mbəlom aye na, wal.
Neŋgeye na, tsəɗaŋŋa, a vəl məndze
zay mə walaŋ i ndo hay, neŋgeye
ləfeɗeɗe, a sara ha gər toŋgwa toŋgwa
bay, a sakay naha a ndo hay, a ge na,
məsler ŋgwalak eye huya, a ŋgəna tay
ha ka bo abəra ndo bay, ɗərneh mə
bazlam ŋgay sulo təbey. 18 Ndo neh-
eye ta wuɗa məndze zay aye na, faya
ta dzəniye siye i ndo hay ka məhute
məndze zay. Wu nakə faya ta giye
na, ma giye lele. Ma giye andza ta
sləga wu a guvah ada tə dza wu nakə
a ndzohw aye.

4
Kâ gum dzam taməndzibəra bay

1 Mətsal bo tə matəre mə walaŋ
kurom na, a yaw məŋgay? Na gwaɗ
hərwi nakə bor i bo kurom hay faya
ta tsaliye bomə nəkurom aye.

2 A sakum wu hay, ada ka hutum
bay na, nəkurom maləva bo eye ka
məkəɗe ndo hay. Ka gumeye ɗəre
ka wu hay ane tuk na, ka slum-
eye faya məhute bay. Hərwi niye
faya ka tərumeye ada faya ka tsalum-
eye bo mə walaŋ kurom aye. Ka
hutumeye wu nakə a sakum aye bay
hərwi ka tsətsahumkaMbəlomhərwi
ada mâ vəlakum bay. 3 Kwa taɗə
ka ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi
adamâvəlakum,mavəlakumeyebay
hərwi ka ɗuwulumay me ta tsəveɗ

lele aye bay, ka tsətsahumwuneheye
ka gum faya ɗəre aye.

4 Nəkurom ka tərum andza ŋgwas
neheye faya ta giye madama aye.
Sərum ha, taɗə ndoweye ka wuɗa
wu i məndzibəra na, neŋgeye ndo
məne ɗəre i Mbəlom. Ndo nakə a say
məpay bəzay a wu i məndzibəra aye
na, ka təra ndo məne ɗəre i Mbəlom.
5 Nəkurom ka dzalum wu nakə tə
watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na,
ka təra wu kəriye ɗaw? A gwaɗ:
«Məsəfəre nakə Mbəlom a pa a bo
kway aye na, sələk eye.» 6 Sa na,
ma vəlakweye ŋgama nakə a ze wu
tebiye aye. Andza nakə tə watsa a
Ɗerewel iMbəlomayena, «Mbəlomma
kərahiye ndo neheye ta ɗəslay ha gər
a bo aye, ane tuk na, ma vəliye ŋgama
a ndo neheye tə həna ha gər aye.*»

7 Hərwi niye, rəhumay gər a
Mbəlom. Səmumay naha a Fakalaw,
ma hwayakumeye. 8 Həndzəɗum
ka təv i Mbəlom, ma həndzəɗiye tə
nəkurom dərmak. Nəkurom neheye
faya ka gumeye mezeleme aye,
barum na həlay kurom. Nəkurom
neheye mədzal gər sulo sulo aye,
zlum na mezeleme abəra mə
ɗərev. 9 Ndzum tsokoɗokkwa hərwi
mezeleme kurom hay, ada tuwum.
Kâ ŋgwasum ɗuh bay, tuwum. Ɗərev
kurom mâ ŋgwasa sa bay, ane tuk
ndzum tsokoɗokkwa. 10 Hənum ha
gər kurom kame i Mbəlom hərwi ada
mâ səkah kurom ha.

Kâ gum sariya ka ndo bay
11 Malamar ga hay, kâ tsikum wu

nakə lele bay aye ka ndo hay bay.
Ndo fayama tsikiye wu nakə lele bay
ka ndo aye ada faya ma giye faya
sariya aye na, a tsik wu nakə lele bay
ka bazlam mapala eye ada faya ma
giye faya sariya dərmak. Azlakwa
taɗə faya ka giye sariya ka bazlam
mapala eye na, faya ka rəhay ha gər,
faya ka giye faya sariya ɗekɗek tsa.
12Maa vəl bazlam mapala eye a ndo
hay na, Mbəlom nəte ŋgweŋ. Ndo
məge sariya na, neŋgeye nəte ŋgweŋ.
Maa sla mətəme tay ha ndo hay na,

* 4:6 Dzeke hay 3.34.
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neŋgeye nəte. Maa sla mədze tay ha
na, neŋgeye nəte ŋgweŋ. A nəkar, ka
dzala nəkar na, way nakə ka gateye
sariya a ndo hay aye.

Kâ ɗəslumay gər a bo bay
13 Pumay zləm a wu nakə na

tsikiye, nəkurom neheye faya ka
gwaɗumeye: «Bəgom kəgəbay tədœ
na, nəmaa diye a wuzlah gay, nəmaa
ndziye mə ɗəma məve nəte hərwi
məhute suloy haladzay.» 14 Ane tuk
na, nəkurom na, ka sərum wu nakə
ma giye bo tədœ aye bay. Məsəfəre
kurom na, andza makukulek nakə
məndze tsekweŋ ka ŋgateye, tsa na,
ma dziye sa aye. 15 Ka gwaɗumeye
ɗuh na: «Taɗə kə yay a gər a Mbəlom
na, nəmaa ndziye tə ɗəre, nəmaa
giye wu nakay kəgəbay wu taɗay.»
16Ane tuk na, faya ka ŋgalakumeye, ka
ŋgalakumeye tə bazlam kuromneheye
faya ka tsikumeye aye. Məge andza
niye lele bay.

17 Andza niye sərum ha na, ndow-
eye a sər məge ŋgwalak ada kə ge na
bay na, kə gemənese.

5
Nəkurom ndo i zlele hay, gummet-

sehe
1Gummetsehenəkuromndo i zlele

hay, tuwum bo kurom ta magala
hərwi ɗəretsətseh neheye faya ta
həbiye kurom aye. 2 Zlele kurom
hay ta ze, petekeɗ kurom hay bəbay
mətul hay ta nda. 3 Gura kurom
hay ta suloy kurom na, reŋgez kə
nas tay ha, reŋgez ma makumeye ha
mənesehərwinəkuromhəzayeye. Bo
kurom ma ta nasiye dərmak, andza
ta fəkiye ta ako. Ka hayumay gər a
zlele a həlay nakay anaŋ məndzibəra
mazlambar ma ndəviye aye. 4 Ka
vumatay gər a ndo neheye tə ge
məsler ma guvah kurom aye, ka
vəlumatay wu i merəɓe tay bay.
Tsənum kəkay nakə faya ta tuweye
naha bo a Mbəlom hərwi ada mâ
dzəna tay ha aye. Ndoweye neheye tə
gakum məsler aye na faya ta tuwiye

ada Bəy Maduweŋ Mbəlom Gədaŋ
eye fayama tsəniye.

5 Ka ndayum bəra tə zlele kurom
ka məndzibəra, ka pumay bəzay na,
wu neheye tə yakum a gər aye. Ka
ndawum wu mənday haladzay, ka
gəlawumtetəp tetəpandza sla nakə ta
kəɗiye. 6Ka gəsum tay ha ndo neheye
ta gakum wuray bay aye a sariya,
ka kəɗum tay ha. Nəteye na, ta ge
fakuma gədaŋ bay.

Zlum ŋgatay ada ɗuwulumme
7Malamar ga hay, zlum ŋgatay hus

a həlay nakə Bəy Maduweŋmamaw-
eye fakwaya aye. Zəbum ka ndo
məfəte hay təday. Ndo məfəte na, ma
həbiye wu i guvah ŋgay hay ta məzle
ŋgatay. Ma həbiye na, ka madazlay i
makurre i yam məpe hus ka maduk
i duk i yam nakə tsɨy ma piye sa bay
aye. 8Nəkurom dərmak, zlum ŋgatay.
Ndzum ɓəŋɓəŋ hərwi pat i məmaw i
BəyMaduweŋ kwaymazlambar faya
ma ndisleweye.

9Malamar gahay, kâ guŋguzumwu-
ray a bo bay hərwi ada Mbəlom mâ
gəs kurom a sariya bay. Tsənum, ndo
nakə ma giye sariya aye mazlambar
fayama ndisleweye, neŋgeyemalətsa
eye ka həlay məgeɗ.

10Malamar ga hay, dzalum ka ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye
ahəl niye tə tsik me ta məzele i
Mbəlom aye. Ta sa ɗəretsətseh ada
ta zla ŋgatay. Nəkurom dərmak,
zlum ŋgatay andza nəteye. 11 Zəbum,
ndo neheye Mbəlom a pa fataya
ŋgama hərwi nakə tə səmay naha a
ɗəretsətseh aye. Ka tsənum labara
i Zob nakə a səmay naha a wu hay
ahəl nakə ɗəretsətseh a ndzay a gər
aye.* Ma dəba eye na, ka sərum ha
wu nakə Mbəlom a vəlay aye.† Ta
deɗekMbəlomna, a sakaynahaando
hay, ma gateye ŋgwalak.

12 Malamar ga hay, bazlam bag-
war eye anaŋ: Mə wu hay tebiye
na, kâ mbaɗum bay. Kâ mbaɗum
ta magərmbəlom bay, kâ mbaɗum ta
dala bay, kâ mbaɗum tə wu mekeleŋ

* 5:11 Zob 1.1–2.10. † 5:11 Zob 42.10-17.
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eye bay. Lele na, ayaw kurom mâ
ndza ayaw. Aʼay kurom mâ ndza
aʼay. Tsikum andza niye hərwi ada
Mbəlommâ gəs kurom a sariya bay.

13 Taɗə ndo andaya mə walaŋ
kurom faya ma siye ɗəretsətseh na,
mâ ɗuwulay me a Mbəlom. Taɗə ndo
andaya mə walaŋ kurom ɗərev ŋgay
faya ma ŋgwasiye na, mâ gay naha
dəmes aMbəlom, mâ zambaɗay.

14 Taɗə ndo andaya ɗəvats eye
mə walaŋ kurom na, mâ zalatay a
madugula i ndo məpe mədzal gər ka
Yesu hay hərwi ada tâ faɗa faya mal
ta məzele i Bəy Maduweŋ Yesu ada
tâ ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ŋgay.
15 Taɗə ka ɗuwulay me a Mbəlom
ada kə dzala ha Mbəlom kə tsəne
maɗuwule me ŋgay na, ma dzəniye
na. Bəy Maduweŋ ma mbəliye ha.
Taɗə kə ge mezeleme na, Mbəlomma
pəsay ha dərmak.

16 Hərwi wu nakay, neŋ faya na
gwaɗumeye, ɗum ha a bo mezeleme
kurom hay mə walaŋ kurom nəte
nəte, ada ɗuwulumay me a Mbəlom
hərwi ndo siye hay dərmak hərwi
ada Mbəlom mâ təma kurom ha.
Maɗuwule me i ndo nakə tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom aye na, gədaŋ eye
haladzay. 17 Dzalum ka Eliya nakə
ahəl niye aye. Neŋgeye na, ndo andza
nəkway. Ka ɗuwulay me a Mbəlom tə
ɗərev ŋgay peteh hərwi ada yam mâ
pa bay.‡ Yam kə pa ka dala niye bay
məve mahkar ta kiye məkwa. 18Ma
dəba eye na, a ɗuwulayme aMbəlom
hərwi ada yam mâ pa sa. Mbəlom a
paw yam ada wu hay ta ndzohwaw
dərmak.§

19 Malamar ga hay, taɗə ndow-
eye mə walaŋ kurom kə dze abəra
ka tsəveɗ i Mbəlom, tsa na, ndo
ki ye kə ma ahaya ka tsəveɗ na,
20 sərum ha ndoweye nakə ka dzəna
ndo i mezeleme hərwi ada mâ gər ha
mezeleme aye na, ma təmiye ha ndo
i mezeleme niye abəra ma mədahaŋ.
Kwa taɗə mezeleme ŋgay haladzay
bəbay na, Mbəlomma pəsay ha.

‡ 5:17 Zəbamə 1 Bəy hay 17.1. § 5:18 Zəbamə 1 Bəy hay 18.1, 41-46.
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Makurre i ɗerewel nakə
Piyer

a watsa aye
Məfələkwe

Piyer a watsa ɗerewel na, a ndo
məpe mədzal gər neheye ma gəma
zlam ka dala i Roma ta diye i tsakay
ada ta diye i bəzay i mbəlom i Azi
nakə tə zalay anəke Turki aye. Nəteye
mandza eyemə ɗəmaandzambəzlew
hay hərwi nəteye ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu (1.1; 2.11). Ta zəba
fataya andza ndo hay bay, tə ɗəsawa
fataya parasay kəriye ada tə gawatay
ɗəretsətseh.
Piyer a watsa hərwi məvəlatay

gədaŋ ka məpe mədzal gər ada ka
wu nakə tə pa faya mədzal gər aye, a
vəlatay gədaŋ ka məndze andza ndo
neheyeMbəlom a pala tay aye.
Piyer a watsa a ndo neheye mede

tay andza i bəba təte tay hay sa bay
ada andza i ndo tay hay sa bay (1.13–
2.4). A ɗatay ha a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu (2.4-10). Ta sliye
məsəmay naha awu neheyemawura
bo aye (1.3, 13, 21; 3.15).
Mbəlom a lətse ahaya Yesu abəra

ma mədahaŋ. Mədok i ndo məpe
mədzal gər hay na, neŋgeye (4.12-19).
Ma məndze mə walaŋ i ndo hay na,
mawuɗe bo, məhəne ha gər nəte ta
nəte a bo, faya ma lakiye tay ha ndo
məkalay kame a ndo hay, gawla hay
ada ta hawal i ndo siye hay ka tsəveɗ
ŋgwalak eye (5.1-7; 1.22–2.3). Slala
i məndze andza nakay na, faya ma
ɗateyehaando ibərahay ta sliye faya
mətseɗe tay a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu bay.

Mətsikeme
1Maawatsa ɗerewel nakay na, neŋ

Piyer, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste.
Na watsakum naha a nəkurom ndo i
Mbəlom neheye ka ŋgənum gər kuye
kuye, nəkurom anəke mandza eye
madurloŋ eye hay ka dala i Poŋtus,
ka dala i Galat, ka dala i Kapados,
ka dala i Azi ada ka dala i Bitini

aye. 2 Kurre ahəl niye ɓa Mbəlom a
sər wu nakə ma giye hərwi kurom
aye. A pala kurom na, mata təre
ndo ŋgay hay ta gədaŋ i Məsəfəre
ŋgay hərwi ada kâ rəhumay ha gər a
Yesu Kəriste hərwi ada tâ gwatsaka
fakuma bambaz ŋgay. Niye na, ka
tərumeye tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom.
Mbəlommâ səkahhaməpe fakuma

ŋgama haladzay ada mâ vəlakum zay
kame kame.

Mbəlommavəlakweyesifanakəma
ndəviye bay aye

3 Zambaɗakway a Mbəlom, Bəba
i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
hərwi ka gakwaymə bo. Hərwi niye a
vəlakway sifa weɗeye tə həlay i Yesu
Kəriste hərwi nakə Yesu Kəriste a
lətsewabəramamədahaŋ aye. Hərwi
niye ka sərakwa ha ka lətsakwaweye
abəra ma mədahaŋ dərmak. 4 Ka
sərakwa ha ka hutakweye wu nakə
ŋgwalak eye Mbəlom ma vəlakweye
a nəkway ndo ŋgay hay aye mə
mbəlom. Wu niye ma ndziye na,
huya. Ma nasiye bay, ma kuliye
andza guzer bay. 5Nəkurom neheye
kapummədzal gərkuromkaMbəlom
aye na, Mbəlom faya ma tsəpiye
kurom ta gədaŋ ŋgay hərwi ada ndo
hay tebiye tâ sər ha parakka, ahəl
nakə məndzibəra ma ndəviye na,
Mbəlomma təmiye kurom ha.

6 Hərwi niye ŋgwasum haladzay.
Kwa taɗə faya ka sumeye ɗəretsətseh
ta tsəveɗ wal wal a həlay tsekweŋ
bəbay na, ŋgwasum haladzay. 7 Kwa
gura nakə ma nasiye bəbay aye na,
ndo hay tə zlawa, tə pawa na a ako
hərwi mədze ha neŋgeye lele ɗaw.
Andza niye dərmak məpe mədzal
gər kurom nakə ka pum ka Mbəlom
aye na, a ze gura ada ta dziye ha
dərmak. Mədze niye faya ta dziye
kurom ha aye na, hərwi ada tâ ŋgatay
a mədzal gər kurom nakə ka pum
ka Mbəlom aye na, ka dzalum ha
tə ɗərev kurom peteh. Hərwi niye,
ahəl nakə Yesu Kəriste ma maweye
na, ndo hay ta ɗəslakumeye ha gər,
ta zambaɗakumeye, ta vəlakumeye
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məzlaɓ. 8 Kwa ka ŋgatumay a Yesu
Kəriste tə ɗəre kurom zuk bay bəbay
na, ka wuɗum na tsɨy. Kwa ka
ŋgatumay anəke bay bəbay na, ka
dzalum ha faya. Hərwi niye ɗərev
kurom maraha eye ta məŋgwese ha-
ladzay, ndo ma sliye faya matəkəre
bay tebiye. 9 Ka hutum məŋgwese
niye na, hərwi Mbəlom ma təmiye
kurom ha. Nakay na, magogoy i
mədzal gər kurom nakə ka pum ka
Yesu aye.

10 Ahəl niye na, ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom ta rəzlay a gər a
mapəle ma kəkay nakə Mbəlom ma
təmiye tay ha ndo hay aye. Wu
niye lele eye Mbəlom a gwaɗ ma
vəlakumeye na, ta ɗatay ha a ndo
hay kurre. 11 Məsəfəre i Kəriste
nakə mə ɗərev tay aye kə ɗatay ha
kurre, a gwaɗatay: Kəriste ma siye
ɗəretsətseh, ma dəba eye na, ma
hutiye məɗəslay ha gər nakə ndo hay
ta ɗəslay gər aye. Ndo i maslaŋ i
Mbəlom neheye ta pəla hərwi ada tâ
sər ha wu neheyema giye bo na, ahəl
waray ada ma təriye na, ma kəkay.
12 Mbəlom a ɗatay ha ka bo abəra,
mata ŋgatay a wu neheye na, nəteye
bay. Ane tuk na, wu niye hay na, i
kurom. Anəke ndo neheye faya ta
ɗakumeye ha Labara Ŋgwalak eye na,
ta tsikakumwu neheye. Tə tsikakum
na, ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
nakə Mbəlom a sləraw mə mbəlom
aye. Kwagawla iMbəlomhaybəbaya
satayməsərewuneheye hay dərmak.

Ndo hay ta gewu nakə a yay a gər a
Mbəlom aye

13 Hərwi niye, ləvum ha bo ta
mədzal gər kuromna, kaməgeməsler
i Mbəlom. Gumay metsehe a bo
kurom lele, pum mədzal gər kurom
ka ŋgwalak i wu nakə Mbəlom ma
vəlakumeye pat nakə Yesu Kəriste
ma maweye aye. 14 Gəsumay me a
Mbəlom huya andza wawa neheye
tə gəsawatay me a bəba tay hay aye.
Ahəl niye, ka sərumbazlam iMbəlom
zuk bay na, ka pumay bəzay a wu

nakə lele bay aye. Anəke kâ mum a
ɗəma sa bay. 15 Mbəlom nakə a za-
lakum kâ tərum ndo ŋgay hay aye na,
neŋgeye tsəɗaŋŋa. Nəkurom dərmak
tərum tsəɗaŋŋa mə wu nakə faya ka
gumeye tebiye. 16Hərwi tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ: «Tərum
tsəɗaŋŋa, hərwi neŋ tsəɗaŋŋa.*»

17 Ahəl nakə faya ka ɗuwulumay
me a Mbəlom aye na, ka zalawu-
may Bəba. Kə ge andza niye na,
rəhumay ha gər. Mede kurom mâ
ge lele a həlay nakə nəkurom ka
məndzibəra aye hərwi neŋgeye a ge
sariya a ndo na, ka wu ŋgay nakə a ge
aye. 18 Ka sərum ha Yesu ka mbəɗa
kurom ahaya tsəlok abəra mə kule i
bəba kurom neheye a ge ŋgama bay
ta tətikakum aye. A mbəɗa kurom
ahaya abəra mə kule niye na, tə wu
nakə andza suloy ma nasiye aye bay.
19 Ane tuk na, a təma kurom ahaya
na, tə bambaz i Yesu Kəriste nakə a ze
wu hay tebiye aye. Neŋgeye a ndzəkit
bo na, andza voʼar i təɓaŋ wawa
eye nakə tə kəɗay a Mbəlom mənese
kwa tsekweŋ andaya faya bay tebiye.
20 Kurre ahəl niye Mbəlom kə ge
məndzibəra zuk bay aye na, ɓa kə zla
na. Ka mandəve i məndzibəra nakə
anəke ma ndəviye aye na, Mbəlom
a ɗakum ha parakka, hərwi ada mâ
təma kurom ha. 21 Ka dzalum ha ka
Mbəlom na, hərwi ŋgay nakə a təma
ahaya abəramamədahaŋ ada a vəlay
məzlaɓ aye. Andza niye, ka pum
mədzal gər kurom na, ka Mbəlom
ada ka sərum ha neŋgeye ma təmiye
kurom ha.

Wuɗum bo
22 Ka tərum tsəɗaŋŋa na, hərwi

nakə ka rəhumay ha gər a wu ne-
heye deɗek Mbəlom a ɗa ha aye
ada ka wuɗum siye i ndo neheye
faya ta pay bəzay a Mbəlom aye.
Faya na gwaɗakumeye: Wuɗum bo
huya tə ɗərev kurom tsəɗaŋŋa pe-
teh. 23 Sərum ha, ka wum bo weɗeye
na, ta gədaŋ i bazlam i Mbəlom
nakə ma vəliye sifa a ndo hay ada
ma nasiye ɗaɗa bay aye. Ka tərum

* 1:16 Levitik 19.2.
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Wawa i Mbəlom nakə ɗaɗa neŋgeye
ma mətiye bay aye. Neŋgeye na,
andza nəkway neheye kamətakweye
aye bay. 24 Tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom na, a gwaɗ:
«Ndo hay tebiye ta ndzəkit bo na,

andza guzer.
Məle tay a ndzəkit bo andza
məvurze.

Guzer kə kula na, məvurze ŋgay eye a
kalawa.

25 Ane tuk na, bazlam i Mbəlom
na, ma ndziye ka tor eye.†»

Bazlam i Mbəlom niye na, Labara
Ŋgwalak eye nakə tə ɗakum ha aye.

2
Mbəlom a pala kurom na, hərwi

ada kâ tərum i ŋgay
1Hərwi niye zlumnamənese abəra

mə ɗərev kurom, kâ vumatay gər a
ndo hay bay, ɗərneh mâ ge mə ba-
zlam kurom sulo bay, kâ gum ɗəre ka
wu i ndo hay bay, kâ ŋgəlumay bəzay
a ndo bay. 2 Tərum na, andza wawa
ndəriz. Nəteye na, ta wuɗa məse
wah pat pat. Andza niye, nəkurom
dərmakwuɗumbazlam iMbəlompat
pat hərwi ada kâ gəlum ada Mbəlom
mâ təma kurom ha tebiye. 3 Andza
niye deɗek, hərwi tə watsa, tə gwaɗ:
«Ka ndzakum Bəy Maduweŋ Mbəlom
na, neŋgeye lele.*»

Ndoməpemədzalgərhayna, nəteye
i Mbəlom

4Həndzəɗumka təv i BəyMaduweŋ
Yesu Kəriste. Neŋgeye na, kwar nakə
ma vəliye sifa aye. Ndo hay tə kal ha,
tə gwaɗ mə gər tay neŋgeye wu nakə
ma giye ŋgama bay aye. Ɗuh neŋgeye
na, kwar lele eye nakəMbəlom a zla,
a ze kwar hay tebiye. 5 Nəkurom
dərmak, tərum andza kwar neheye
ta sifa aye hərwi ada Mbəlom mâ həl
kurom, mâ ɗəzl ha gay nakəMəsəfəre
ma ndziye mə ɗəma aye. Ma təriye
kurom ha ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye hərwi ada kâ gumay
məsler tə ɗərev kurom peteh. A yay

a gər andza niye hərwi Yesu Kəriste.
6 Hərwi niye tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ:
«Tsənum! Na zla ŋgwalak i kwar nakə

ta ɗəzliye ha gay aye,
na piye na a gəma i Siyoŋ.
Na ɗəzliye faya gay ga.

Ndo nakə kə dzala ha aye na,
wuray ma dzəmiye na ɗaɗa sa
bay.†»

7 Nəkurom neheye ka dzalum ha
aye, i kurom na, wu ŋgwalak eye. Ane
tuk na, hərwi ndo neheye ta dzala ha
bay aye na, andza niye təbey. Hərwi
tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə
gwaɗ:
«Kwar nakə ndo maɗəzle gay hay tə

zla, tə kal ha aye na,
azlakwa ŋgwalak i kwar nakə ta

ɗəzliye ha aye ɗuh.»
8 Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom sa

na, tə gwaɗ:
«Kwarniyena, ndohay tandəfiye faya

sik.
Hotokom nakə ndo ta dəɗiye
hərwi ŋgay aye.‡»

Ta ndəfiye faya sik na, hərwi nakə
ta kərah bazlam i Mbəlom aye. A ge
bo andza nakay na, hərwi ka mada-
zlay na, a say aMbəlom andza niye.

9 Nəkurom na, slala nakə Mbəlom
a zla aye. Nəkurom ka tərum ndo
neheye tə vəlawaywu aMbəlomneh-
eye ta geye məsler a Bəy bagwar aye,
nəkurom na, slala nakəMbəlom a pa
na hərwi ŋgay aye. Nəkuromna, slala
iMbəlomiŋgayeyeŋgway. Azalakum,
a həla kurom ahaya abəra ma ləvoŋ,
a pa kurom a dzaydzay ŋgay nakə a
ze kwa wu hay tebiye aye hərwi ada
kâ ɗum ha wu neheye bagwar eye
a ge aye. 10 Ahəl niye na, nəkurom
ndo i Mbəlom hay bay. Ane tuk na,
anəke nəkurom ka tərum ndo ŋgay
hay. Ahəl niye na, ka gumay mə bo a
Mbəlombay. Ane tukna, anəkena, ka
gumaymə bo, ka təmumna tuk.

Tərumndoməgayməsler aMbəlom
† 1:25 Ezay 40.6-8. * 2:3 Dəmes hay 34.9. † 2:6 Ezay 28.16. ‡ 2:8 ZəbaməDəmes hay 118.22;
Ezay 8.14. Ndo hay ta dəɗiye faya hərwi ta kərah mədzal ha ka bazlam i Mbəlom, ada ma ta ndzatay a
gər nakay.
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11Dzam ga neheye nawuɗa kurom
haladzay aye, mâ mətsakum gər bay,
nəkurom ka məndzibəra na, mbəlok
hay, gay kurom andaya kanaŋ bay.
Hərwi niye neŋ faya na gakumeye
amboh, wu neheye lele bay a say a
bor i bo kuromaye na, kâ gum sa bay.
Hərwi slala i wu neheye aye na, ta
nasiye ha məsəfəre kurom. 12 Anəke
nəkurom na, mandza eye mə walaŋ
i ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye.
Gumay metsehe a məndze kurom
lele huya hərwi ada kwa taɗə ta tsik
fakuma wu nakə lele bay aye na, ta
ŋgateyeawuneheye lele fayaka gum-
eye pat pat aye ada ta zambaɗeye a
Mbəlompatnakəmadeyeweyeka təv
tay aye.

13Nəkurom neheye ka wuɗum Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste aye na,
rəhumay ha gər a ndo neheye faya
ta ləviye məndzibəra aye. Rəhumay
ha gər a bəy bagwar eye nakə a ləva
ndo hay tebiye aye. 14Rəhumatay ha
gər a bəy i dala neheye bəy bagwar
eye a pa tay ha aye. A pa tay ha na,
hərwi ada tâ gatay ɗəretsətseh a ndo
neheye faya ta giye wu nakə lele bay
ayeada tazambaɗateyeandoneheye
faya ta giye ŋgwalak aye. 15 A say a
Mbəlomna, gumwunakəŋgwalakaye
hərwi ada ndo i matərakahaŋ hay,
nəteye neheye tə sər wuray bay faya
ta ŋgəlakumeye bəzay aye, tâ dərəzl
ka bazlam. 16 Tərum na, andza ndo
neheye nəteye tə ləva gər tay aye. Ane
tuk na, ka dzalum anəke nəkurom ka
ləvum gər kurom, ka slumeye faya
məge mənese na, andza niye bay.
Ndzum məndze i ndo məgay məsler
a Mbəlom hay. 17 Rəhumatay ha
gər a ndo hay tebiye, wuɗum siye i
malamar kurom neheye faya ta pay
bəzay a Yesu aye. Ɗəslumay ha gər a
Mbəlom, rəhumay ha gər a bəy bag-
war eye dərmak.

Pumay bəzay amede i Yesu Kəriste
18 Neŋ faya na tsikakumeye a

nəkurom neheye faya ka gumeye
məsler i ndo siye hay aye, rəhumatay
ha gər a ndo i gay kurom hay.

Rəhumatay ha gər tə ɗərev kurom
peteh. Kâ rəhumatay ha gər na, a ndo
neheye faya ta gakumeyeŋgwalak aye
ɗekɗek tsa bay. Rəhumatay ha gər
kwa a ndo neheye faya ta gakumeye
wu nakə lele bay aye. 19 Hərwi niye
taɗə ka səmumay naha a ɗəretsətseh
nakə faya ta gakumeye kəriye hərwi
kapummədzal gərkuromkaMbəlom
aye na, lele. Kwa taɗə ka gum wuray
bay na, niye na, wu nakə a yay a gər a
Mbəlom aye. 20 Taɗə ka gummənese,
ada təndaɓa kurom fayana, kwa taɗə
ka səmumay naha a ɗəretsətseh na,
mata zambaɗakum na, way? Ane
tuk na, taɗə tə gakum ɗəretsətseh
hərwi ŋgwalak nakə ka gum aye ada
ka səmumay naha na, ka gum niye
na wu nakə lele a yay a gər a Mbəlom
aye.

21 Mbəlom a zalakum hərwi məge
andza nakay. Hərwi bo i Yesu Kəriste
eye tə gər ŋgay kə sa ɗəretsətseh hərwi
kurom. Neŋgeye a ɗakum ha tsəveɗ
hərwi ada kâ pumay bəzay andza i
ŋgay. 22Neŋgeyena, kəgeməneseɗaɗa
bay tebiye, kə vay gər a ndəray ɗaɗa
bay. 23Ndo hay ta tsaɗay, ane tuk na,
neŋgeye kə tsaɗatay a ɗəma bay. Tə
gay ɗəretsətseh na, kə gwaɗ ma gat-
eye a ɗəma seweɗ a ndo hay bay. Ɗuh
a vəlay ha bo ŋgay a həlay a Mbəlom
nakə ma ŋgəniye ha sariya ta deɗek
aye. 24 Yesu Kəriste, bo ŋgay eye kə
zla na mezeleme kway ka gər ŋgay, ta
dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye
hərwi ada mezeleme mâ ləva kway
sa bay andza nakə a sla faya mələvay
gər a mədahaŋ hay sa bay aye. A ge
andza niye na, ada kâ ndzakwa ma
məndze nakə a yay a gər a Mbəlom.
Mbəlak neheye tə gay aye na, kə təma
kurom ha. 25 Ahəl niye nəkurom ka
tərum andza təɓaŋ neheye faya ta
dzədziye aye. Ane tuk na, anəke na,
ka mumaw, faya ka pumay bəzay a
ndonakəmatsəkuriyekuromadama
tsəpiyeməsəfəre kurom aye.

3
Məndze i hasləka hay ta ŋgwas tay
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hay
1 Andza niye, nəkurom ŋgwas hay

dərmak kwa way mâ rəhay ha gər a
zal ŋgay. Taɗə ka gum andza niye
na, zal kurom neheye ta dzala ha
ka bazlam i Mbəlom bay aye na, ta
mbəɗiye ha ɗərev tay. Kwa ka tsiku-
matay bazlam i Mbəlom bay bəbay
na, ta dzaliye ha ka Mbəlom hərwi
mede i ŋgwas tay nakə lele aye. 2 Zal
kurom hay ta zəbiye ka mede kurom
na, lele tsəɗaŋŋamənese andaya bay
ada faya ka rəhumatay ha gər lele.
3 Kâ ndəɗikum gər ka malembeɗe bo
tsa bay: Andza matərɗe gər, kəgəbay
malembeɗe bo ta zele, ta dasay hay
məpe a həlay, kəgəbayməpe ka bo pe-
tekeɗneheye tə le haladzayaye. 4Ɗuh
məle kurom mâ zəbaw na, abəra mə
ɗərev kurom hay. Zlum ŋgatay ada
rəhum ha gər kurom, hərwi slala i
məle niye na, ma nasiye ɗaɗa bay, a
yay a gər a Mbəlom haladzay.

5 Ahəl niye ŋgwas məpe mədzal gər
hay ka Mbəlom ta lambaɗ bo tay na,
andza niye. Nəteye na, ta rəhawatay
ha gər a zal tay hay. 6 Sara a gawa
na, andza niye, a rəhaway ha gər a
zal ŋgay Abraham. A zalaway «bəy
maduweŋ ga.» Taɗə faya ka gumeye
wu lele, ka dzədzarumeye a wuray
kwa tsekweŋ bay na, anəke nəkurom
ka tərum dem ŋgay hay.

7 Nəkurom hasləka hay dərmak
ndzum ta ŋgwas kurom ta mədzele
fataya. Sərum ha, nəteye na, bəle eye
hay. Rəhumatay ha gər hərwi sifa
nakə Mbəlom ma vəliye kəriye na,
ma vəliye a nəkurom ta nəteye dziye.
Ka gum andza niye na, ahəl nakə ka
ɗuwulumay naha me a Mbəlom aye
na, ma tsənakumeye na.

Ləvum bo hərwi ɗəretsətseh
8 Mandəve i bazlam ga anaŋ na

ndəvakumeyenaha: Nəkurom tebiye
ndzum na, mədzal gər kurom nəte,
sakumay naha a boməwalaŋ kurom
nəte nəte, wuɗum bo mə walaŋ
kurom nəte nəte hərwi nəkurom ta
malamar hay. Gumatay ŋgwalak a

ndomekeleŋ eye dərmak, rəhumatay
ha gər dərmak. 9 Kâ mum ha seweɗ
tə seweɗ bay. Taɗə ndoweye kə
tsaɗakum na, kâ tsaɗumay a ɗəma
bay. Ɗuh gwaɗumay: «Mbəlom mâ
pa fakaya ŋgama.» Hərwi Mbəlom
a zalakum na, ka məge andza niye
hərwi ada kâ hutum ŋgama ŋgay. 10Tə
watsaməƊerewel i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Taɗə ndoweye a say məndze nakə

lele aye
ada a say məndze ma məŋgwese
na,

kutoŋmâ gər hamətsikewunakə lele
bay aye

adamâ gər haməɗəse parasay ka
ndo.

11Mâ gər ha məge mənese tebiye, mâ
ge ŋgwalak ɗuh,

mâ pəla tsəveɗ nakə ma vəliye
məndze zay mə walaŋ i ndo
mekeleŋ eye hay aye.

12HərwiMbəlom fayama tsəpiye ndo
neheye faya ta giye ŋgwalak
aye.

Faya ma tsənatay na maɗuwule
me tay.

Ndo neheye faya ta giye mənese aye
na, a sayməŋgatatay bay.*»

13 Taɗə nəkurom faya ka pəlumeye
məge ŋgwalak tə ɗərev kurom pe-
teh na, ndoweye nakə ma gakumeye
seweɗ aye na, way? 14Kwa taɗə faya
ta gakumeye ɗəretsətseh hərwi wu
neheye ŋgwalak aye faya ka gumeye
na, Mbəlom ma piye fakuma ŋgama
hərwi niye. Kâ dzədzarumatay a ndo
neheye faya ta gakumeye seweɗ aye
bay, ɗərev mâ ye fakuma abəra bay.
15 Ɗuh pum mədzal gər kurom na,
ka Kəriste nəte ŋgweŋ, neŋgeye Bəy
Maduweŋ kurom. Ndzum nəkurom
maləva bo eye huya məmbəɗatay
faya a ndo neheye ta tsətsah fakuma,
ka pum mədzal gər kurom ka Yesu
Kəriste hərwi mey aye. 16 Ɗumatay
ha na, ta ləfeɗeɗe eye, rəhumatay ha
gər dərmak. Ɗərev kurom mâ ndza
na, tsəɗaŋŋa huya, hərwi ada, kwa
taɗə ndo hay faya ta tsikiye wu nakə
lelebayaye fakuma, horoymagateye

* 3:12 Dəmes hay 34.13-17.
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hərwi faya ta tsaɗakumeye ka mede
kuromka tsəveɗ i Kəriste ŋgwalak eye.

17Taɗə a yay a gər a Mbəlom andza
niye na, sum ɗəretsətseh hərwi wu
neheye lele faya ka gumeye ɗuh tə
bəmalə nakə ka sumeye ɗəretsətseh
hərwi wu neheye ka gumeye lele bay
aye.

18 Yesu Kəriste, bo ŋgay eye tə gər
kə mət sik nəte hərwi mezeleme
kurom hay. Neŋgeye nakə mənese
andaya faya bay aye, kə mət hərwi
ndo neheye faya ta giye mezeleme
aye hərwi ada mâ həl kway ka təv
i Mbəlom. Ta kəɗ na, ane tuk na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə mbəl ha.
19 Ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
niye na, a ye a ɗatay ha bazlam i
Mbəlom a məsəfəre neheye nəteye
ma daŋgay aye. 20 Məsəfəre niye
hay na, neheye ahəl niye ta təma
bazlam i Mbəlom bay aye. Mbəlom
ka həba tay ha haladzay, kə gəs
ɗərev ahəl nakə Nuhu a lambaɗ
kwalalaŋ i yam aye. Ndo neheye
ti ye a ɗəma aye na, nəteye hala
bay. Mbəlom a təma tay ha abəra
ma yam na, nəteye tsamahkar tsa.
21 Yam niye a ɗa ha na, madzəhuɓe
ndo hay nakə ta dzəhuɓiye tay ha
a yam aye. Mata təme kurom ha
na, madzəhuɓe niye, ma təmiye
kurom ha abəra mə mezeleme. Ta
dzəhuɓiye kurom ha na, andza nakə
ka barawum ka bo abəra ndəluɓ aye
bay. Ka tsətsahakweye ka Mbəlom
na, mâ barakway na mezeleme
abəra mə ɗərev. Madzəhuɓe nakə ta
dzəhuɓiye kway a yam ma təmiye
kway ha aye na, hərwi Yesu Kəriste
nakə a lətsew abəra ma mədahaŋ
aye. 22 Yesu Kəriste kə tsal ka təv
i Mbəlom, neŋgeye mandza eye tə
həlay i mənday i Mbəlom. Neŋgeye
bəy ka gər i gawla i Mbəlom hay
ada ka gər i wu neheye ta gədaŋ eye
tebiye.

4
Mbəlommâ təra bəy kurom

1 Ka sərakwa ha Yesu Kəriste kə
sa ɗəretsətseh haladzay. Hərwi niye
nəkurom dərmak ndzum maləva
bo eye məse ɗəretsətseh, hərwi ndo
nakə kə sa ɗəretsətseh haladzay
aye na, ma giye mezeleme sa bay.
2 Madazlay anəke a həlay nakay
nəkurommandza eye kaməndzibəra
na, mede kurom mâ yay a gər a
Mbəlom. Bor i bo mâ ge bəy ka gər
kurom bay. 3 Ka ndzum ahəl niye
haladzay kaməgewuneheye ndo ne-
heye tə sərMbəlombay, tawuɗaməge
aye. Anəke na, ɗa kâ gum sa bay. Ahəl
niye na, ka gawumay metsehe a bo
kurom bay, nəkurom sələk eye hay,
ka kwayum, ka gawum magurlom
haladzay mənde ha wu mənday, ka
sawum guzom, ka ɗəslawumay gər
a kule nakə ma nasiye ha bazlam i
Mbəlommapala eye.

4 Anəke na, ndo neheye tə sər
Mbəlom bay aye tə gawa wu neheye
na, kâ ndzawum ta nəteye sa bay.
Tə ŋgatakum andza niye na, a gatay
hərɓaɓəkka, tə tsaɗakum. 5 Ane tuk
na, pat mekeleŋ Mbəlom ma lətsiye
tay ha kame ŋgay hərwi ada tâ ɗa ha
wu nakə tə ge aye. Hərwi neŋgeye
maləva bo eye məgatay sariya a ndo
neheye nəteye tə ɗəre aye ada a ndo
neheye ta mət aye dərmak. 6 Hərwi
ndo neheye tə mət, ahəl niye nəteye
ka məndzibəra aye na, Mbəlom kə
gatay sariya andza i ndo neheye
tebiye a gatay aye. Ahəl nakə tə mət
aye na, Kəriste kə ye kə ɗatay ha
LabaraŊgwalakeyehərwi ada tândza
andzaMbəlom.

Məndze i ndo məpe mədzal gər hay
məwalaŋ tay

7A zaw hala sa bayməndzibərama
ndəviye. Hərwi niye ndzum tsezle-
zleŋŋe, gumay metsehe a bo kurom
hərwi ada kâ slum faya maɗuwulay
me aMbəlom. 8Wu nakə bagwar eye
a ze wu hay tebiye aye na, mawuɗe
bo. Wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ
kurom huya tə ɗərev kurom peteh,
hərwi kwa taɗə «mezeleme andayamə

* 4:8 Zəbama Dzeke hay 10.12; Yakuba 5.20.
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walaŋ kurom haladzay bəbay na, ka
pəsumeye ha a bo.*» 9 Ndo hay ta
ye naha a gay kurom na, təmum tay
ha ta məŋgwese lele, kâ gum fataya
magum bay. 10 Mbəlom kə gakum
ŋgwalak tə wu hay wal wal. Kə vəlay
kwa a way gədaŋ ka məge wu hay
wal wal, ka madzəne ha siye i ndo
hay. Kwa way mâ ge ta tsəveɗ eye
lele. 11 Taɗə Mbəlom a vəlay a ndow-
eye gədaŋ i mətsike bazlam na, mâ
tsik bazlam nakə a yaw abəra ka
təv i Mbəlom aye. Taɗə Mbəlom a
vəlay a ndoweye gədaŋ i madzəne
ndo hay na, mâ dzəna ndo hay ta
gədaŋ i Mbəlom. Gum andza niye
hərwi ada ndo hay tâ zambaɗay a
Mbəlom ka gər i wu hay tebiye hərwi
Yesu Kəriste. Neŋgeye na, məzlaɓ eye
ada gədaŋ eye ka tor eye. Amen!

Məse ɗəretsətseh hərwi məpe
mədzal gər ka Yesu

12Dzam ga neheye nawuɗa kurom
haladzay aye, ɗəretsətseh neheye
faya ka sumeye na,mâ gakumwadəŋ
wadəŋ bay. Wu neheye tə ndzakum
a gər hərwi məɗe ha ka pum mədzal
gər kurom ka Mbəlom ta deɗek. Ka
dzalum andza a yaw fakumaweɗeye
bay. 13 A həlay nakə nəkurom mə
ɗəretsətseh aye na, ŋgwasum hərwi
ka təmum ɗəretsətseh i Kəriste.
Ŋgwasum andza niye, hərwi ada pat
nakə ka ŋgatumay a məzlaɓ ŋgay tə
ɗəre kurom aye na, ka hutumeye
məŋgwese bagwar eye a ze wu hay
tebiye. 14 Taɗə ndo hay faya ta
tsaɗakumeye hərwi nəkurom ndo
i Kəriste hay na, Mbəlom ma piye
fakuma ŋgama. Taɗə faya ka sumeye
ɗəretsətseh andza niye na, Məsəfəre i
Mbəlom nakə gədaŋ eye a ze wu hay
tebiye aye ma ndziye tə nəkurom.
15 Taɗə ndoweye mə walaŋ kurom
faya ma siye ɗəretsətseh hərwi nakə
a ge mənese, agəna a kəɗ ndo, agəna
a kəla, agəna a pa tay ha ka bo ndo
hay na, slala i ɗəretsətseh niye na,
lele bay. Mâ ge andaya andza niye
mə walaŋ kurom bay. 16 Ane tuk na,

taɗə faya ma siye ɗəretsətseh hərwi
nakəneŋgeyendoməpaybəzayaYesu
Kəriste aye na, horoymâ gay bay. Mâ
gay naha sɨsœ a Mbəlom ɗuh hərwi
ndo hay tə zalay ta məzele i Kəriste
aye.

17 Həlay nakə Mbəlom ma ŋgəniye
ha sariya a ndo hay aye na, kə hu-
saw. Ma lahiye məgatay sariya na, a
ndo ŋgay hay təday. Kə ge ma lahiye
məgakway sariya a nəkway ndo ŋgay
hay təday na, ada i ndo neheye ta
dzala ha ka Labara Ŋgwalak eye bay
aye na, kəkay? 18TəwatsaməƊerewel
i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Taɗə ndo məpe mədzal gər ta təmiye

təmawura bo eye na,
ada mata ndzatay a gər a ndo i
mezeleme hay na, mey?†»

19Kə ge andza niye na, ndo neheye
faya ta siye ɗəretsətseh hərwi a yay
a gər a Mbəlom aye na, tâ ge ŋgwalak
huya. Ta gəray haməsəfəre tay tebiye
a həlay i Mbəlom nakə a ge tay ha aye
adama giye wu nakə a tsik aye huya.

5
Məndze i ndo məpe mədzal gər hay

ka Yesu
1Anəke na, neŋ na tsikatay naha a

madugula neheye mə walaŋ kurom
aye. Neŋ dərmak na, madugula
eye andza nəkurom. Na ŋgatay a
ɗəretsətseh i Yesu Kəriste. Neŋ tə
nəkurom ka hutakweye mede a təv
i məzlaɓ i Kəriste nakə Mbəlom ma
bəziye ha aye. Hərwi niye faya na
gakumeye amboh: 2 Gumatay gər
a ndo i Mbəlom neheye a pakum
a həlay aye lele. Gumatay gər lele
andza nakə ndo mətsəkure gənaw
ma gatay gər a təɓaŋ ŋgay hay aye.
Gumatay gər tə ɗərev kurom peteh
andza nakə a say a Mbəlom aye
bəna andza nakə ndo hay tə gakum
faya kutoŋ aye bay. Vəlum ha
ɗərev kurom ka məge məsler nakay
tebiye, kâ gum hərwi nakə faya ta
vəlakumeye faya suloy aye bay. 3 Kâ
ləvum tay ha ndo neheye Mbəlom
a pa tay ha a həlay kurom aye ta

† 4:18 Dzeke hay 11.31.
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gədaŋ bay. Ɗuh na, pumay bəzay
a mede nakə lele aye ada mâ ɗatay
ha tsəveɗ nakə ta pakumeye bəzay
lele aye. 4 Taɗə ka gum andza
niye na, pat nakə Yesu Kəriste ndo
məgakway gər tebiye, ma deyeweye
na, ma vəlakumeye magogoy nakə
ma ndziye ka tor eye, a ze wu hay
tebiye aye.

Mətsike me a zləm a ndo məpe
mədzal gər hay tebiye

5 Nəkurom gawla hay, rəhumatay
ha gər a madugula hay. Neŋ faya
na tsikakumeye a nəkurom tebiye,
rəhumay ha gər a bo nəte nəte mə
walaŋ kurom. Dzənum bo nəte nəte
mə walaŋ kurom hərwi tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Mbəlom ma kərahiye ndo neheye ta

ɗəslay ha gər a bo aye,
ane tuk na, ma vəliye ŋgama a
ndo neheye tə həna ha gər
aye.*»

6 Hərwi niye rəhum ha gər kurom
kame i Mbəlom hərwi neŋgeye gədaŋ
eye ka gər i wu hay tebiye. Ka gum
andza niye na, ma səkahiye kurom
ha a həlay nakə a say aye. 7Gərumay
ha mədzal gər kurom tebiye a həlay
ŋgayhərwi neŋgeyemagakumeye gər
lele.

8 Tsəpum bo kurom, ndzum tse-
zlezleŋŋe lele. Hərwi Fakalaw ndo
məne ɗəre kurom faya ma həhaliye
andza zɨl nakə ma ŋgərəziye, faya
ma pəliye wu mənday aye. 9 Kâ
dzədzarumay bay, ndzum ɓəŋɓəŋ ma
məpe mədzal gər nakə ka pum ka
Mbəlomaye. Sərumha kwakawaray
ka məndzibəra, malamar kurom
hay faya ta siye slala i ɗəretsətseh
nakay. 10 Deɗek nəkurom faya ka
sumeye ɗəretsətseh anəke. Məndze
tsekweŋ ma dəba eye na, Mbəlom
nakə faya ma gakweye ŋgwalak huya
aye ma lambaɗiye kurom ha, ma
vəlakumeye gədaŋ. Ma vəlakumeye
gədaŋ ka məndze ɓəŋɓəŋ ka gər i wu
hay tebiye. A zalakum na, hərwi

ada kâ yum mata ndze tə Kəriste ma
məɗəslay gər ŋgay nakə ta ɗəslay ka
tor eye. 11 Neŋgeye na, gədaŋ ŋgay
ma ndziye ka tor eye. Mâ təra andza
niye!

Mandəve i bazlam
12 Madzəna ga ka məwatsakum

naha ɗerewel nakay na, Silas. I ga
na, neŋgeye malamar deɗek eye ka
tsəveɗ i Mbəlom. Na watsakum naha
ɗerewel nakay na, məvəlakum gədaŋ
ada hərwiməgwaɗakum na, ta deɗek
Mbəlom kə gakway ŋgwalak andza
nakə na tsikakum aye. Kâ gərum ha
ŋgwalak i Mbəlom niye bay.

13 Ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye nəteye kanaŋ ma Ba-
bilon, Mbəlom a pala tay ha andza
nəkurom aye, ta tsikakum naha me.
Markus wawa ga, kə tsikakum naha
medərmak.† 14Gəsumhəlay a bonəte
nəte mə walaŋ kurom ta məgəse bo
təmbolok təmbolok lele, maɗa ha na,
ka wuɗum bo.
Mbəlom mâ vəlakum zay a

nəkurom neheye mə həlay i Kəriste
aye tebiye.

* 5:5 Dzeke hay 3.34. † 5:13 Ka Piyer Babilon na, wuzlahgəma i Roma. Wawa ga: Andzaməgweɗe
Markus gawla i Piyer, a wuɗa na andza wawa ŋgay.
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Masulo i ɗerewel nakə
Piyer

a watsa aye
Məfələkwe

Piyer a watsa ɗerewel nakay na,
a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tebiye. Mə ɗəma na, Piyer a tsik
andzama gəriye tay ha. A gwaɗ həlay
i məməte ŋgay mazlambar (1.13).
A watsa na, hərwi ada ndo məpe
mədzal gər ka Yesu tâ ma ahaya
məsənəke ŋgaynakə a sənəkatay aye a
gər.
Ɗerewel nakay faya ma tsətsahiye

fataya, tâ pa na wu ŋgwalak eye
nakə a yaw ma məpe mədzal gər aye
(madədo 1). Faya ma giye vəram
ta ndo neheye faya ta sənəkateye
maraw me a ndo hay (madədo 2).
Faya ma tsikiye ka gər i pat i Yesu
nakəmamaweye aye (madədo 3).
Hərwi məvəlatay gədaŋ ma məpe

mədzal gər na, ɗerewel i ndoməɗe ha
bazlam i Mbəlom hay i Dzam Guram
eye andaya ka ndo məpe mədzal gər
hay. Ta huta məsənəke i ndo məhəle
mbal i YesuKəriste (3.2). A həlay nakə
Piyer a watsa ɗerewel ŋgay masulo
eye na, ndo hay tə sər siye i ɗerewel
i Pol neheye a watsa aye (3.15). Tâ
dazlay mətsəne ada tə məma ahaya
wu nakə ta tsəne mə ɗerewel nakay
mahəyak eye tsa bay (1.20) ada tâ
dzala faya lele (3.16). Madzəne i
ndo məpe mədzal gər ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye na, lele haladzay.

Mətsikeme i Piyer
1 Maa watsakum naha ɗerewel

nakay na, neŋ Simoŋ Piyer ndo
i məsler ada ndo i maslaŋ i Yesu
Kəriste. Maa slər ga ha na, neŋgeye.
Na watsa naha ɗerewel nakay na, a
nəkurom neheye ka pum mədzal gər
ka Yesu andza nakə nəmay nəmaa
dzala ha faya aye. Niye na, ma
dzəniye kurom andza nəmay. Yesu
Kəriste a gewu niye na, i kway tebiye
hərwi neŋgeye ndo i deɗek. Neŋgeye

na, Mbəlom, neŋgeye ndo mətəme
kway ha dərmak. 2 Mbəlom mâ pa
fakuma ŋgama ada mâ vəlakum zay
kame kame andza nakə kâ sərum
Mbəlom ta Bəy Maduweŋ kway Yesu
kame kame.

Hutum gədaŋ ada mede kurommâ
ge lele

3Yesu a vəlakway tsəveɗ ka məsəre
Mbəlom nakə a zalakway aye, hərwi
ada kâ ndzakwa tə neŋgeye ma təv
ŋgay nakə ta ɗəslay ha gər ada kâ pak-
way bəzay a mede ŋgay aye. Neŋgeye
ta məzlaɓ eye haladzay, kə vəlakway
wuneheyea sakwayaye tebiyehərwi
ada kâ hutakwa sifa weɗeye ada kâ
pakway bəzay a mede nakə a yay a
gər a Mbəlom aye. 4 Andza niye, a
vəlakway wu bagwar eye neheye a
tsik ahəl niye, a gwaɗmavəlakumeye
aye. Nəteye na, lele haladzay wu-
ray andaya andza niye bay tebiye.
A ge andza niye na, hərwi ada tə
wu neheye a gwaɗ ma vəliye na, kâ
təmum abəra ka bor i bo neheye
ka məndzibəra ta dziye ha ndo hay
aye, ada kâ ndzum andza neŋgeye
tsəɗaŋŋa.

5 Hərwi niye neŋ faya na
gwaɗumeye: Pəlum tsəveɗ ta gədaŋ,
məpemədzal gər kuromnakə ka pum
ka Yesu Kəriste aye na, səkahum ha
mede nakə lele aye dərmak. Mede
kurom ki ye lele na, tərum ndo
neheye tə sər wu neheye a say a
Mbəlom aye. 6Ka sərumwuneheye a
say a Mbəlom aye na, gum metsehe
a bo kurom. Ka gumay metsehe
a bo kurom na, ndzum ɓəŋɓəŋ ta
gədaŋ. Ka ndzum ɓəŋɓəŋ ta gədaŋ
na, rəhumay ha gər a Mbəlom. 7 Ka
rəhumayhagər aMbəlomna,wuɗum
bo nəte nəte mə walaŋ kurom andza
nəkurom tamalamarhay. Kawuɗum
bo mə walaŋ kurom andza malamar
hay na, wuɗum ndo hay tebiye
dərmak. 8 Taɗə faya ka gumeye wu
neheye haladzay na, məsəre kurom
nakə ka sərum Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste aye na, ma təriye kəriye
bay ada məndze kurom nakə ka
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ndzumeye na, ma bəziye ha wu lele
aye hay. 9 Ane tuk na, ndo neheye
nəteye faya ta giye wu neheye təbey
aye na, ta ndzəkit bo andza guluf hay.
Mbəlom kə pəsatay ha mezeleme tay
neheye tə gawa ahəl niye na, tamətsa
ha gər.

10 Malamar ga hay Mbəlom kə
pala kurom ada kə zalakum. Gum
gədaŋ hərwi ada kâ pumay bəzay
a Yesu lele huya. Taɗə faya ka
gumeye andza niye na, ka dəɗumeye
abəra ka tsəveɗ i Mbəlom ɗaɗa bay.
11 Andza niye ta deɗek, Mbəlom ma
həndəkakumeye abəra ma məgeɗ
hərwi ada kâ fələkum a təv mələve i
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste ndo
mətəme kway. Bəy ŋgaymandziye ka
tor eye.

12 Hərwi niye, kwa wu neheye ka
sərum bəbay na, na makum ahaya a
gər pat pat ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ ma
deɗek nakə ta tətikakum aye. 13 Ane
tuk na, taɗə neŋ andaya tə ɗəre ka
məndzibəra mba na, lele haladzay
nakə na makum ahaya wu neheye
a gər hərwi ada kâ ndzum tsezle-
zleŋŋe. 14Na sər ha i ga na, a zəkeŋaw
hala sa bay, na gəriye ha məndzibəra
nakay, andza nakə Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste a ɗeŋ ha ahəl niye aye.
15 Na pəliye tsəveɗ eye tebiye hərwi
ada pat nakə neŋ andaya sa bay aza
na mət aye ka hutumeye tsəveɗ ka
məma ahaya wu neheye a gər.

Mbəlom kə ɗakway ha Yesu na,
wawa ŋgay

16 Ahəl niye na, nəmaa ɗakum
ha kəkay nakə Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste a yaw ta gədaŋ aye. Wu
neheye nəmaa tsikakum aye na,
andza neheyewurmbez kəriye a yaw
abəra ma mədzal gər i ndo zezeŋ
aye bay. Ane tuk na, nəmay ɓa
nəmaa ŋgatay a gədaŋ ŋgay tə ɗəre
may. 17 Ahəl nakə Mbəlom a vəlay
məzlaɓ nakə a ze wu hay tebiye aye
na, nəmay andaya ka təv eye dərmak.
Mbəlom, neŋgeye ndo i gədaŋ, a ze
kwa mey tebiye, a gwaɗ: «Nakay na,

wawa ga, na wuɗa na haladzay, a
yeŋ a gər haladzay.» 18 Mətsike me
niye a tsənew mə mbəlom aye na,
nəmaa tsəne. Nəmaa tsəne na, hərwi
nəmay tage BəyMaduweŋ Yesu dziye
məmahəmba tsəɗaŋŋa eye.*

19 Andza niye, səkahakwa ha
mədzal ha ka bazlam i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom nakə tə tsik
aye. Hədzakumay zləm ka mətsəne
bazlam tay hərwi bazlam tay niye
na, andza lalam nakə a dəv ma ləvoŋ
dzaydzay aye. Pumay zləm huya hus
a həlay nakə pat eye ma sləlaweye
aye. Həlay niye na, bamta, andza
məgweɗe Kəriste ma maweye. Tsa
na, ka ŋgatumeye a wu hay parakka.

20Lele na, sərum ha wu nakay lele.
Wu neheye ahəl niye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay tə tsik ada tə
watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na,
ndəray ma sliye faya mətsəne təmet-
sehe ŋgay bay, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
mâ dzəna na ka mətsəne. 21 Bazlam
neheye ndo i maslaŋ hay tə tsikawa
ayena, ta tsik ɗaɗa təmetsehe taybay.
Maa vəlawatay gədaŋ na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye hərwi ada tâ ɗiye ha
wu neheye tə tsənew abəra ka təv i
Mbəlom aye.

2
Məge metsehe hərwi ndo i maraw

me hay
1Ahəl niye na, ndo neheye tə gwaɗ

nəteye ndoməɗe ha bazlam iMbəlom
aye nəteye andaya mə walaŋ i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu. Anəke
ma təriye andza niye dərmak, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom ta parasay
eye ta ndohwaweye mə walaŋ
kurom, ta tətikakumeye matətike
neheye lele bayaye, ta nasiyeha sifa i
ndo hay aye. Təmatətike tay niye hay
na, ndo hay ta kərahiyeməpemədzal
gər ka Yesu Kəriste nakə neŋgeye Bəy
Maduweŋ kway nakə ahəl niye a
təma tay ha abəra mə mezeleme tay
aye. Ta məge andza niye na, nəteye
faya ta vahaweye ka bo ɗəretsətseh

* 1:18 ZəbaməMata 17.1-5; Markus 9.2-7; Luka 9.28-35.
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mâ gəs tay ha. Ma bəbazliye tay ha
bəse. 2 Ndo hay haladzay ta ta peye
bəzay a tsəveɗ tay nakə lele bay aye.
Hərwi niye ndo hay ta tsikiye wu
nakə lele bay aye ka tsəveɗ i Mbəlom
hərwi tay. 3 Hərwi nəteye na, wu i
siye i ndo hay a gatay ɗəre haladzay.
Ta vakumeye gər ada ta zliye fakuma
abəra wu kurom hay tə maraw me
tay. Ɓa kwa ahəl niye Mbəlom ndo
məgatay sariya a ndo hay faya ma
həbiye tay ha ta sariya hərwi mədze
tay ha. Pat mədze tay ha abəra mə
ɗəma helele na, mazlambar.

4Ahəl niye gawla i Mbəlom neheye
tə gawamezeleme aye na,Mbəlom kə
gər tay ha tâ ge andza niye tsa bay.
Kə gəs tay ha, kə kuts tay ha a bəɗ
nakə kutsɨk bagwar eye. Ta ndziye
ma ləvoŋ nakə zeŋzeŋ aye hus a pat i
məge sariya. 5Ndo neheye ahəl niye
tə gawa mezeleme aye na, Mbəlom
kə gər tay ha andza niye bay, kə pa
yamnakə a rah kaməndzibəra aye. A
dze tay ha ndoneheye ta rəhay ha gər
bay aye. A təma ha na, Nuhu nakə a
ɗawa ha tsəveɗ deɗek i Mbəlom nakə
a tsətsah aye tə siye i ndo hay tasəla.*

6 Gəma neheye tə zalay Sodom ta
Gomora aye na, Mbəlom kə gəs tay ha
ndo neheyemə ɗəma aye a sariya. Kə
fəka tay ha hurɗœk hurɗœk ta ako.
Andza niye, a ɗa ha na, ma gateye
sariya a ndo neheye ta rəhay ha gər
bay aye andza niye dərmak.† 7 Lot
neŋgeye na, ndo ŋgwalak eye, Mbəlom
kə təma ahaya abəra ma Sodom.
Wu neheye lele bay ndo neheye tə
gawa aye na, Lot kə sa ɗəretsətseh
mə ɗərev ŋgay haladzay hərwi tay.
8 Lot, neŋgeye nakə ndo ŋgwalak eye
a ndzawa mə walaŋ tay pat pat. A
ŋgatawayawuneheyeŋgwalakeyebay
tə gawa aye, a tsənawa bazlam tay
neheye ŋgwalak eye bay aye. Wu neh-
eye a ndalaway mə ɗərev ŋgay hərwi
neŋgeye na, ndo ŋgwalak eye.

9 Wu neheye ahəl niye, faya ta
ɗakway ha na, Mbəlom a sər tsəveɗ
nakə ma təmiye tay ha ndo ŋgay

hay hərwi ada tâ təma abəra ka
ɗəretsətseh aye. Faya ma ɗakway
ha sa, a sər tsəveɗ nakə ma piye
tay ha ndo neheye ŋgwalak eye bay
aye hərwi ada mâ gatay ɗəretsətseh
pat i sariya. 10 Mbəlom ma gat-
eye ɗəretsətseh wene wene eye na, a
ndo neheye faya tə gawa wu neheye
ŋgwalak eyebayhuyaa say a ɗərev tay
ada ta kərahawa gədaŋ iMbəlom aye.
Ndo neheye faya ta tətikateye

maraw me a ndo hay ta dzədzaray
a wuray bay, tə pay zləm a bazlam
i ndo kwa tsekweŋ bay, ta rəhay ha
gər a gawla i Mbəlom hay neheye
ta məzlaɓ aye bay, faya ta tsaɗateye.
11 Kwa gawla i Mbəlom eye neheye
ta ze ndo i maraw me neheye ta
gədaŋ, ta tsaɗateye a ndo i maraw
me hay kame iMbəlom bay, ta ŋgwasa
fataya bay. 12Ndoneheye faya ta giye
na, wu nakə ma giye ŋgama bay aye.
Nəteye na, andza wu i pesl neheye
ta gəsiye ada ta kəɗiye tay ha aye.
Nəteye faya ta tsaɗateye kəriye a wu
neheye bo tay eye tə sər bay aye. Ta
deɗek ta mətiye andza wu i pesl hay.
13 Mbəlom ma vəlateye ɗəretsətseh
hərwi nakə tə satay ɗəretsətseh a
siye i ndo hay aye. A satay na,
məge wu neheye ŋgwalak eye bay
aye ada tə gawa na, kwa ta həpat
ŋgəray ŋgəray. Ahəl nakə nəkurom
mandza eye dziye na, nəkurom ta
nəteye ka ndayawum wu hay dziye,
mede tay a gakum horoy. Faya ta
vakumeye gər ada niye na, a yatay
a gər. 14Ɗəre tay nduzla maraha eye
ta məge madama, məge mezeleme a
yatay a gər haladzay, ɗaɗa tə ye gər ka
məge mezeleme bay. Taɗə ta ŋgatay
a ndo neheye bəle eye ka tsəveɗ i
Mbəlom aye na, ta vateye gər hərwi
ada tâ ge mezeleme. I tay na, huya
məge ɗəre ka wu hay. Mbəlom ɓa
kə vəlatay mezeleme. 15 Ta gər ha
tsəveɗ i Mbəlom, faya ta pay bəzay
na, a tsəveɗ tay, faya ta giye na, wu
nakə Balam wawa i Bosor a gawa
aye, a wuɗa məge mənese hərwi ada

* 2:5 ZəbaməMadazlay i wu hay 6.1–7.24. † 2:6 ZəbaməMadazlay i wu hay 19.24.
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mâ huta suloy. 16 Balam, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom a ge mezeleme,
ada Mbəlom a tsikay me tə bazlam i
zuŋgo. Zuŋgo na, a tsikawame bay. A
tsik me ta bəɗiɗay i ndo zezeŋ, a gay
me a ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
niye ada a ndzay ka tsəveɗ hərwi ada
mâ ge wu i gər mavuwe ŋgay niye sa
bay.‡

17 Ndo i maraw me neheye faya
ta vateye gər a ndo hay aye, nəteye
andza bəɗiyem neheye ta sakwa aye,
nəteye andza pazlay neheye mətasl
faya ma həliye tay ha tsekeke a paw
yam bay aye. Mbəlom kə ləva ha bo
ta təv tay ma ləvoŋ zəŋzəŋ eye ɗəre
a zəba mə ɗəma bay. 18 Faya ta giye
zlapay tə mawude ha ta magala tə
bazlam neheye ta ge ŋgama bay aye,
nəteye faya ta dziye bo ka masəpete
ndo neheye ti yaw abəra mə walaŋ
i ndo neheye tə sər tsəveɗ i Mbəlom
bay aye, a satay tâ yaw ka təv tay tâ
ge andza nəteye neheye faya ta giye
andza nakə a say a bo tay aye. 19Faya
ta gwaɗateye a ndo neheye na, ka
ndzumeyebarbarra, ka ləvumeyegər
kurom. Ane tuk na, ndo i maraw me
neheye nəteye na, beke i mezeleme,
tə ləva gər tay bay hərwi wu nakə
a ləvay gər a ndo aye na, ndo niye
neŋgeyebeke iwuniye. 20Taɗəndow-
eye ki yaw kə sər Yesu Kəriste Bəy
Maduweŋ ada ndo mətəme kway ha
ada kə gər ha wu neheye ŋgwalak eye
bay ma nasiye ha ndo hay aye ada
məndze tsekweŋ a ma faya ka məge
wu neheye ŋgwalak eye bay aye, wu
neheye ta ləvay gər sa na, i tay a həlay
i mandəve məndze ŋgay lele bay ma
ziye nakə kurre aye. 21 Ta sər tsəveɗ
nakə a ye a deɗek aye. Ane tuk na,
ta gər i bazlam i Mbəlom mapala eye
nakə ta tətikatay aye. Haɓe meeneŋ
ŋgama tâ sər tsəveɗ niye bay. 22 Wu
nakə a ndzatay a gər a ndo neheye
na, andza dzeke kway nakə a tsik, a
gwaɗ: «Kəra a vənaha wu nakə a nda
aye, tsa na, a ma faya a nda sa.» Tə
gwaɗ dərmak: «Tə bara gadaraw ada

ndəluɓ mâ ge faya bay, tsa na, a ma
məkele ha bo a ndəluɓ sa.§»

3
Yesu Kəristemamaweye

1 Dzam ga hay, nakay na, masulo
i ɗerewel nakə na watsakum naha
aye. Na watsakum naha na, hərwi
məmakum ahaya a gər wu nakə ka
sərum tsɨy aye, hərwi ada kâ dza-
lum ka wu neheye ka tsəveɗ ŋgwalak
eye. 2 A seŋ na, kâ mətsum ha gər
tə bazlam neheye ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom hay tə tsikawa ahəl
niye aye bay. Mumawa ahaya a gər
bazlam i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste ndo mətəme kway ha nakə a
tsikakumkagumeyehaməsleraye. A
tsik na, tə bazlam i ndo i maslaŋ ŋgay
neheye a slərakum naha aye. 3 Wu
bagwar eye nakə na tsikakumeye na,
a həlay məndzibəra ma ndəviye na,
ndo hay ta deyeweye, ta ŋgwasiye
fakuma. Ta ndziye na, məpay bəzay
a bor i bo tay neheye ŋgwalak eye
bay aye ɗekɗek. 4 Ta gwaɗiye: «Yesu
Kəriste a gwaɗ ma maweye bəɗaw?
Neŋgeye məŋgay anəke? Bəba kway
hay ta mət, kə maw bay. Wu hay
tebiye ka məndzibəra andaya andza
ahəl nakə Mbəlom a ge məndzibəra
aye. Wuray tsa ka mbəɗa bay.» 5Ndo
neheye faya ta tsikiye andza niye na,
a satay mətsəne Mbəlom kə tsik ahəl
niye, a gemagərmbəlom ta dala tə ba-
zlamŋgay, a gedala ta yamaŋgənaha
ka bo abəra ta dala ta yam na, a satay
mətsəne bay.* 6 A bəbazl tay ha ndo
hay ahəl niye na, ta yam nakə a rah
kaməndzibəraaye.† 7Mbəlomagwaɗ
sa na, magərmbəlom ta dala neheye
anəke aye, ma ndəviye tay ha tebiye
ta ako, a gər tay ha na, ka təmaɗ. Ma
ndəviye tay ha na, pat nakə ma giye
sariya a ndo hay adama dziye tay ha
ndo i mezeleme hay aye.

8Dzam ga neheye na wuɗa kurom
haladzay aye. Wu andaya nəte kâ
mətsum ha gər bay. Ka ɗəre i Mbəlom

‡ 2:16 ZəbaməMəpesle 31.16. § 2:22 Dzeke hay 26.11. * 3:5 ZəbaməMadazlay i wu hay 1.6-9;
7.11. † 3:6 Madazlay i wu hay 7.11.
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na, məhəne nəte na, andza məve
gwezem, məve gwezem na, andza
məhəne nəte. 9Ndo siye hay tə dzala,
Mbəlom na, mahonok eye, wu nakə
a tsik kurre a gwaɗ ma giye na, ma
giye na bay. Ma giye andza niye bay,
ɗuh faya ma həbiye kurom. Faya ma
vəlakumeye həlay eye hərwi ada kâ
gərum ha mezeleme kurom hərwi a
say ndəray mâ dze bay. A say ɗuh na,
ndo hay tebiye tâmbəɗa hamede tay.
10Pat i BəyMaduweŋYesuKəristema
deyeweye na, andza məkal ndəray
ma səriye ka bo bay. Pat eye niye na,
magərmbəlom ma ləviye haladzay
ŋguyatsŋguyatsŋguyats,madziye. Ako
ma təmiye tay ha wu neheye ka
magərmbəlom aye tebiye hereyew
hereyew, dala təwu neheyemə ɗəma
aye tebiye ta dziye.

11 Kə ge wu niye hay tebiye ta
dziye andza niye na, gumaymetsehe
a mede kurom, ndzum tsəɗaŋŋa ada
rəhumay gər a Mbəlom mə wu hay
tebiye. 12 Faya ka həbumeye pat
nakəMbəlommadeyeweye. Gumwu
nakə ka slumeye fayaməge ayehərwi
ada pat eye niye mâ ndislew bəse.
Pat eye niye na, magərmbəlom ma
təmiye ada ma dziye hele hele. Ako
ma təmiye tay ha wu hay tebiye, wu-
ray kwa tsekweŋ ma zəkaweye bay.
13 Ane tuk na, Mbəlom a gwaɗ ma
giye magərmbəlom weɗeye ta dala
weɗeye. Mə ɗəma na, ndo hay tebiye
ta giye wu ŋgwalak eye. Nakay na, wu
nakə faya ka həbakweye aye.‡

14 Hərwi niye dzam gay hay,
neŋ faya na gwaɗakumeye faya ka
həbumeye madayaw i Bəy Maduweŋ
sa na, gum gədaŋ hərwi ada mede
kurom mâ ge ŋgwalak eye. Andza
niye, ki yaw na, ma ŋgatakumeye
mənese andaya fakuma bay ada ka
ndzumeye zay tə neŋgeye. 15 Sərum
ha na, Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste a maw bəse bay na, hərwi
a say ndo hay tâ huta tsəveɗ ka
məɗe ha mənese tay hərwi ada tâ
təma. Malamar kway Pol nakə ka

wuɗakwa na aye, mə ɗerewel ŋgay
nakə awatsakumnaha, ka tətikakum
wu neheye dərmak. A watsa na tə
metsehe nakə Mbəlom a vəlay aye.
16 Mə ɗerewel ŋgay neheye a watsa
aye tebiye fayamawatsiyekabazlam
nakay andza niye. Mə ɗerewel ŋgay
neheye a watsa aye na, wu hay
andaya mə ɗəma neheye a wur bo
mətsəne aye. Ndo neheye ta tsah
bay, mədzal gər a kətsatay na, faya
ta mbəɗay həlay a bazlam neheye.
Faya ta mbəɗay həlay andza nakə ta
mbəɗaway a siye i bazlamneheyemə
Ɗerewel i Mbəlom aye. Təməge andza
niye na, faya ta vahaweye sariya i
Mbəlom ka gər tay.

17 Dzam ga hay, nəkurom na, ka
sərum wu neheye tsɨy. Hərwi niye,
neŋ faya na gwaɗakumeye, gum
metsehe hərwi ada ndo neheye ta
rəhay ha gər a Mbəlom bay aye na,
tâ vakum gər abəra ka təv nakə
nəkurom mandza eye faya ɓəŋɓəŋ
aye mede kurom ha a mənese tay
bay. 18 Səkahum ha məsəre Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste ndo
mətəme kway ha ada məsəre ŋgwalak
nakə a vəlakway aye ada ŋgama nakə
a vəlakway aye.
Kwa way mâ ɗəslay ha gər, kwa

anəke hus ka tor eye. Amen!

‡ 3:13 Zəbama Ezay 65.17; 66.22.
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Makurre i ɗerewel nakə
Yuhanaa watsa aye
Məfələkwe

Ɗerewel neheye mahkar ma Dzam
Weɗeye, ndo hay tə sərmaawatsa na,
Yuhana. Makurre i ɗerewel neheye
mahkar aye na, kə ɗa ha ndo nakə a
watsa aye bay. Ndoməwetse ɗerewel
masulo eye ta mamahkar eye a ɗa ha
bo andza «madugula». Neŋgeye ndo
məkalay kame a gay i maɗuwule me,
ndo hay ta hənay ha gər lele. A watsa
ɗerewel nakay na, a nəteye.
Makurre i ɗerewel təwatsay a way

na, kə ɗa ha bay. Masulo eye i ŋgay
a watsay a «məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu nakə ka təra
may i wawa hay, Mbəlom a zla kar
aye», andza məgweɗe a bəruk i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ada ta
hawal ŋgay hay. A watsa mamahkar
eye a ndo məpe mədzal gər nakə
tə zalay Gayus aye. Neŋgeye ma
bəruk i ndo neheye bazlam andaya
mə walaŋ tay aye. Ɗerewel neheye
mahkar aye tə watsa hərwi ndo ne-
heye tə sər Labara Ŋgwalak eye nakə
Yuhana a watsa aye.

Bazlamnakə a tsik ka ndo nakəma
vəliye sifa aye

1Ndo nakə nəmaa watsakum naha
ka gər ŋgay aye na, kwa ahəl niye
məndzibəra andaya zuk bay aye na,
neŋgeye andaya. Nəmay na, nəmaa
tsəne tə zləm may, nəmaa ŋgatay tə
ɗəremay, nəmaa ndazl na ada nəmaa
lamay tə həlay may hay. Neŋgeye na,
ndo nakə tə zalay bazlam i Mbəlom
aye. Maa vəl sifa a ndo hay na,
neŋgeye. 2Ndoweye niye tə zalay ba-
zlam i Mbəlom ma vəliye sifa a ndo
hay aye na, ka bəz ha bo parakka,
nəmaa ŋgatay. Nəmaa tsikakum na,
wu nakə nəmay nəmaa ŋgatay aye,
adanəmaaɗakumhana, bazlamniye
ma vəliye sifa nakə ma ndəviye bay
aye. Ahəl niye na, neŋgeye ka təv
i Bəba Mbəlom. Anəke na, Mbəlom

ka bəzakway ha. 3 Wu nakə nəmaa
ŋgatay tə ɗəremay ada nəmaa tsəne tə
zləm may aye na, nəmaa ɗakumeye
naha a nəkurom dərmak hərwi ada
nəmay tənəkuromkâdzapakwanəte.
Mədzepe nakə ka dzapakwa nəte aye
na, ka dzapakwa na, ta Bəba kway
Mbəlom ada tə Yesu Kəriste wawa
ŋgay. 4 Nəmaa watsakum naha wu
neheye na, hərwi ada mâ yay a gər a
ɗərev kway kurah kurah lele.

Ndo nakə faya ma giye mezeleme
aye na, ma ndziye ka təv iMbəlom bay

5 Bazlam nakə nəmaa tsəne,
Yesu Kəriste a tsikamay aye ada
nəmaa ɗakum ha aye na, Mbəlom
na, neŋgeye dzaydzay. Ləvoŋ an-
daya mə neŋgeye təbey. 6 Taɗə ka
gwaɗakwanəkwaymadzapaeyenəte
ta Mbəlom. Ane tuk na, faya ka
gakweye mənese huya na, niye na,
andza məgweɗe faya ka rawakweye
me. Sa tsa na, faya ka zəŋgalakweye
tsəveɗ nakə lele bay aye. 7 Taɗə ɗuh
nəkway mə dzaydzay andza Mbəlom
nakə neŋgeye mə dzaydzay aye na,
niye na, andza məgweɗe nəkway
nəte nəte madzapa eye. Bambaz i
Yesu Wawa i Mbəlom kə barakway
na mezeleme hərwi ada kâ tərakwa
tsəɗaŋŋa.

8 Taɗə ka gwaɗakwa nəkway faya
ka gakweye mezeleme təbey na,
niye na, faya ka vakweye gər a bo
kway. Kə ge andza niye na, deɗek
andaya mə ɗərev kway bay. 9 Ɗuh
na, ɗakway ha mezeleme kway a
Mbəlom. Neŋgeye na, Mbəlom nakə
deɗek aye. Wu nakə a tsik a gwaɗ
ma giye na, ma giye na. Andza niye,
ma pəsakway ha mezeleme kway,
ma təriye kway ha tsəɗaŋŋa kame
ŋgay. 10 Taɗə ka gwaɗakwa ɗaɗa ka
gakwa mezeleme bay na, niye na, ka
tərakwa ha Mbəlom andza neŋgeye
ndo i maraw me. Bazlam ŋgay na,
ɗaɗa ka pakwa a mədzal gər kway
bay.

2
1A nəkuromwawa ga hay, wu neh-

eye nawatsakum naha aye na, hərwi
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ada kâ gum mezeleme bay. Ane tuk
na, taɗə ndəray kə ge mezeleme na,
sərum ha ndo məmakway bo andaya
ka təv iBəbakwayMbəlom. Ndoweye
niye na, Yesu Kəriste. Neŋgeye ɗaɗa
ma giye mezeleme bay. 2Neŋgeye na,
amət andzawunakə tə vəlawa kəriye
hərwi ada Mbəlom mâ pəsakway ha
mezeleme kway aye. Mbəlom ma
pəsakway ha na, mezeleme kway
ɗekɗek bay. Ma pəsatay hamezeleme
i ndo hay ka məndzibəra tebiye
dərmak.

Bazlammapala eye weɗeye
3 Taɗə ka gakwa wu nakə Mbəlom

a tsikakway aye na, niye na, faya
ma bəzakway ha, ka sərakwa na ta
deɗek. 4Taɗəndoweye kə gwaɗna sər
Mbəlom, ane tuk na, ka rəhay ha gər
a bazlam i Mbəlom mapala eye bay
na, neŋgeye ndo i maraw me. Deɗek
andaya mə neŋgeye bay. 5 Ɗuh ndo
nakə faya ma rəhay ha gər a bazlam
i Mbəlom mapala eye na, maa wuɗa
Mbəlom peteh na, neŋgeye. Andza
niye ka sərakweye ha na, nəkway
mə həlay ŋgay. 6 Taɗə ndoweye kə
gwaɗ neŋgeye mandza eye mə həlay
i Mbəlom na, məndze ŋgay mâ təra
andza i Yesu.

7Dzam ga neheye na wuɗa kurom
haladzay aye, wu nakə na watsakum
naha aye na, wu nakə weɗeye ɗaɗa
ka tsənum bay aye bay. Ɗuhwu nakə
na watsakum naha aye na, neŋgeye
nəte bəna, wal bay. Ka tsənum na,
kurre ahəl niye ka təmum bazlam i
Yesu aye. Ayaw! Wu nakay guram
eye na, bazlam nakə ɓa ka tsənum
tsɨy aye. 8 Kwa andza niye bəbay
na, wu nakə na watsakum naha aye
na, andza bazlam weɗeye. Maa
bəzakway ha mede niye weɗeye na,
Yesu. Nəkurom dərmakmede kurom
na, weɗeye. Andza niye ləvoŋ faya
ma ndəviye. Dzaydzay nakə deɗek
eye ka dazlay amandəve.*

9 Taɗə ndoweye kə gwaɗ neŋgeye
mandza eye mə dzaydzay ada
neŋgeye faya ma nay ɗəre a malamar

ŋgayndoməpemədzal gər kaMbəlom
na, sərumhaneŋgeyena,mandza eye
ma ləvoŋ huya. 10 Ane tuk na, taɗə
ndoweye ka wuɗa malamar ŋgay na,
neŋgeye mandza eye mə dzaydzay.
Wu nakə ma dəɗiye ha ndo abəra ka
tsəveɗ i Mbəlom aye na, andaya mə
ɗərev ŋgay kwa tsekweŋ bay tebiye.
11Ane tuk na, ndo nakə faya ma nay
ɗəre a ndo aye na, neŋgeye hus anəke
ma ləvoŋ. Wu nakə faya ma giye
tebiye, faya ma giye na, ma ləvoŋ.
Faya ma diye a ŋgay na, a sər bay. A
ŋgatay a ɗəre bay hərwi neŋgeye ma
ləvoŋ.

Kâ gum ɗəre ka wu i məndzibəra
bay
12 A nəkurom wawa ga hay, na wat-

sakum naha na, a nəkurom:
Na watsakum naha na, hərwi
Mbəlom kə pəsakum ha
mezeleme kurom.

A pəsakum ha na, hərwi Yesu
Kəriste.

13A nəkurommadugula hay, na wat-
sakum naha na, a nəkurom.

Na watsakum naha na, ndo nakə
andaya kwa məndzibəra an-
daya zuk bay na, ka sərum na.

A nəkurom gawla hay, na watsakum
naha na, a nəkurom dərmak.

Nəkurom na, ka ŋgwasum ka
Fakalaw.

14Ayaw! Wawa ga hay, na watsakum
naha na, a nəkurom.

Nəkurom na, ka sərum Bəba
kwayMbəlom.

A nəkurom madugula hay, na wat-
sakum naha na, a nəkurom.

Nawatsakum naha na, nəkurom
ka sərum ndo nakə kwa ahəl
niye məndzibəra andaya zuk
bay aye na, neŋgeye andaya.

A nəkurom gawla hay, na watsakum
naha na, a nəkurom.

Nəkurom na, bazlam i Mbəlom
mə ɗərev kurom.

Ka hutum gədaŋ, ka ŋgwasum ka
Fakalaw dərmak.

15 Kâ pumay bəzay a mede i ndo i
məndzibəra hay bay. Kâ wuɗum wu
i məndzibəra bay. Taɗə ndoweye ka

* 2:8 Zəbama Yuhana 13.34.
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wuɗa wu neheye ka məndzibəra aye
na, sərumhaneŋgeyena, awuɗaBəba
kway Mbəlom bay. 16 Ndo neheye
faya ta giye wu i məndzibəra aye,
nəteye na, kəkay? Nəteye na, faya
ta giye wu nakə a yay a gər a bo tay
aye. Wu nakə ɗəre tay kə ŋgatay aye
na, a satay məhute. Sa na, faya ta
giye ha zlapay tə wu tay niye hay.
Wu niye hay məge andza niye na,
Mbəlom ka tətikakway bay. Məge wu
niyehayandzaniyena, iməndzibəra.
17 Sərum ha na, məndzibəra faya ma
ndəviye ada təwu neheye ndo hay ta
wuɗa aye tebiye ta ndəviye dərmak.
Ane tukna, ndonakə fayamagiyewu
nakə a say a Mbəlom aye na, neŋgeye
ma ndziye ka tor eye.

Gum metsehe ta ndo neheye ta
kərah Yesu Kəriste aye

18 Wawa ga hay, mazlambar
məndzibəra ma ndəviye. Nəkurom
na, ka tsənumndoməne ɗəre i Kəriste
andaya bagwar eye ma deyeweye.
Azlakwa ndo məne ɗəre i Kəriste hay
haladzay ta yaw anəke. Hərwi niye
ka sərakwa mazlambar məndzibəra
mandəviye.† 19Ahəl niye ndo neheye
na, nəkway nəte. Ane tuk na, ta təra
ndo kway hay ta deɗek bay. Ti yaw
abəra məwalaŋ kway na, hərwi nakə
ta təra ndo kway hay ta deɗek bay
aye. Taɗə nəteye ndo kway hay, ka
dzapakwa nəte na, ta gəriye kway ha
bay. Ta ndziye mə walaŋ kway. Wu
nakay a ge bo andza nakay na, hərwi
ada mâ sər bo parakka nəteye ndo
kway hay bay.

20Nəkurom na, Kəriste kə vəlakum
məsəfəre ada nəkurom tebiye na, ka
sərum deɗek i Yesu. 21Na watsakum
naha na, hərwi nakə ka sərum deɗek
i Yesu bay aye ɗaw? Na watsakum
nahana, hərwiməgwaɗakum ɗuhna,
ka sərum. Ka sərumhana,marawme
andaya kwa tsekweŋ ma deɗek bay.
22Ndo i maraw me niye bagwar eye
neŋgeye na, way? Ndo i maraw me
niye bagwar eye na, ndo nakə a gwaɗ
Yesu na, Kəriste bay aye. Ndo məne
ɗəre i Kəriste na, neŋgeye. Neŋgeye

nakə a kərah Yesu Wawa i Mbəlom
ayena, akərahBəbaMbəlomdərmak.
23 Taɗə ndoweye ka kərah Wawa i
Mbəlomna, a kərah na, BəbaMbəlom
dərmak. Ane tuk na, taɗə ndoweye
ka təma Yesu Wawa i Mbəlom na, ka
təma BəbaMbəlom.

24Nəkuromna, dzalumkabazlam i
Yesu nakə ka tsənum kurre ka mada-
zlay i bazlam i Yesu nakə ka tsənum
aye. Gum gədaŋ ɗuh na, ka ba-
zlam nakə ka tsənum kurre kamada-
zlay aye, mâ ndza mə ɗərev kurom.
Taɗə bazlamneheye ka tsənumkurre
ka madazlay aye andaya mə ɗərev
kurom na, nəkurom dərmak ndzum
mə həlay i Yesu ada mə həlay Bəba
ŋgayMbəlom. 25WunakəYesuagwaɗ
ma vəlakweye na, anaŋ: A gwaɗ, ma
vəlakweye sifa nakə ma ndəviye bay
aye.

26 Wu nakay na watsakum naha
na, hərwi məgakum ɗaf. Na gakum
ɗaf na, hərwi ndo neheye a satay
məvakum gər aye. 27 Nəkurom
na, Kəriste kə vəlakum Məsəfəre.
Məsəfəre niye na, mandza eye mə
ɗərev kurom. Hərwi niye nəkurom
na, ka pəlumeye ndo matətikakum
wu mekeleŋ eye sa bay. Ɓa
Məsəfəre andaya mə ɗərev kurom
tsɨy. Məsəfəre na, ma tətikiye kurom
ha ka gər i wu hay tebiye. Ada wu
neheye faya ma tətikakumeye na,
deɗek bəna, mənese mə ɗəma təbey.
Ndzummə həlay i Yesu Kəriste andza
nakəMəsəfəre a tətikakum aye.

28 Wawa ga hay, ndzum mə həlay
i Yesu Kəriste. Ka ndzumeye mə
həlay ŋgay na, hərwi ada pat nakə
mamaweye na, kâ dzədzarakwa bay
adahoroymâgakwaykameŋgaybay.
29Ka sərum ha Yesu na, neŋgeye ndo
i deɗek. Sərum ha dərmak na, ndo
nakə fayama giyewu nakə deɗek aye
na, neŋgeye ka təra wawa i Mbəlom.

3
Nəkway ka tərakwa na, wawa i

Mbəlom hay
1 Zəbum ka mawuɗe bo i Mbəlom

nakə a wuɗa kway aye na, hadzəgay!
† 2:18 2 Tesalonik hay 2.3-4.
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A gwaɗ nəkway na, ka tərakwawawa
ŋgay hay. Ta deɗek nəkway ka
tərakwa wawa ŋgay hay. Ane tuk
na, ndo i məndzibəra hay ta sər ha
nəkway wawa i Mbəlom hay bay. A
ge andza niye na, hərwi nəteye tə sər
Bəba kwayMbəlom bay. 2A nəkurom
dzam ga neheye na wuɗa kurom ha-
ladzay aye, nəkway anəke na, wawa
i Mbəlom hay tsɨy. Kame aza ka
tərakweye na, kəkay? Ka tərakweye
kəkay na, Mbəlom ka bəzakway ha
zuk bay. Ane tuk na, ka sərakwa ha
aza Kəriste kəmaw na, ka ŋgatakweye
parakka. Tsa na, ka tərakweye andza
neŋgeye. 3Ada kwaway kə pamədzal
gər ŋgay ka Kəriste matəre andza
neŋgeye na, mâ ge mənese bay andza
neŋgeye nakə a gemənese bay aye.

4 Taɗə ndoweye kə ge mezeleme
huya na, a ge vəram ka Mbəlom.
Hərwi məge mezeleme huya na,
məge vəram ka Mbəlom. 5 Nəkurom
ka sərum ha Yesu Kəriste a yaw
ka məndzibəra hərwi məzle na
mezeleme i ndo hay. Neŋgeye na,
kə ge mezeleme kwa tsekweŋ bay
tebiye. 6 Ndo nakə neŋgeye mə
həlay i Yesu Kəriste aye na, ma giye
mezeleme sa bay. Ndo nakə faya
ma giye mezeleme huya na, ɗaɗa kə
ŋgatay a YesuKəriste bay. A sər na bay
dərmak.

7 Taɗə kə ge andza niye na, wawa
ga hay, kâ vəlumatay tsəveɗ kwa a
way tâ vakum gər bay. Ndo nakə
faya ma giye wu nakə deɗek aye
huya na, neŋgeye ndo i deɗek andza
YesuKəristenakəneŋgeyendo i deɗek
aye. 8 Ane tuk na, ndo nakə faya
ma giye mezeleme huya na, neŋgeye
wawa i Fakalaw hərwi Fakalaw a
ge mezeleme na, kwa anəke bay.
Hərwi niye Wawa i Mbəlom a yaw
ka məndzibəra na, mədze ha məsler i
Fakalaw.

9Ndoweye ka təra wawa i Mbəlom
na, ma giye mezeleme huya sa bay.
Ma giye mezeleme huya sa bay na,
hərwi məsəfəre nakə Mbəlom a vəlay
aye na, gədaŋ eye. Faya ma giye

məsler mə ɗərev ŋgay. Ma sliye
fayaməgemezeleme huya bay hərwi
neŋgeye ka tərawawa iMbəlom. 10Ta
səriye ha ka bo abərawawa iMbəlom
hay tawawa iFakalawhayna, kəkay?
Ta səriye hay na, taɗə ndoweye kə ge
wuneheye lele bay, ada awuɗamala-
mar ŋgay hay bay aye na, neŋgeye ka
təra wawa i Mbəlom bay.

Wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ
kurom

11 Bazlam nakə kurre ka tsənum
ayena,wuɗumbonətenəteməwalaŋ
kurom. 12 Nəkway na, kâ tərakwa
andza Kayin bay.* Neŋgeye wawa
i Fakalaw. Kə kəɗ malamar ŋgay
mədahaŋ eye. A kəɗ na na, hərwi
mey? A kəɗ malamar ŋgay na, hərwi
məsler ŋgay nakə a gawa na, lele bay.
Ane tuk na, məsler i malamar ŋgay
na, lele.†

13 Malamar ga hay, taɗə ndo i
məndzibəra hay ta nakum ɗəre
na, mâ gakum wadəŋ wadəŋ bay.
14 Anəke nəkway ka sərakwa na,
nəkway andza ndo neheye maməta
eye sa bay. Ane tuk na, nəkway
ka huta kwa sifa weɗeye nakə ma
ndəviye bay aye tsɨy. Ka sərakwa ha
na, kəkay? Ka sərakwa na, hərwi ka
wuɗakwa malamar kway hay. Taɗə
ndoweye ka wuɗamalamar ŋgay hay
bayna, neŋgeyehuya andzandonakə
maməta eye. 15 Taɗə ndoweye kə
nay ɗəre a malamar ŋgay na, neŋgeye
a təra andza ndo məkəɗe ndo hay.
Ka sərum ndo məkəɗe ndo hay na,
kə huta sifa nakə ma ndəviye bay
aye bay. 16 Ka sərakwa mawuɗe
bo na, ma kəkay? Ka sərakwa na,
Yesu Kəriste a wuɗa kway, a vəl ha
məsəfəre ŋgay hərwi kway. Andza
niye nəkway dərmak vəlakwa ha
məsəfəre kway hərwi malamar kway
hay. 17Taɗəndoweyewuŋgayandaya
ada kə sər ha malamar ŋgay andaya
nakə wu andaya faya bay, ka kərah
məvəlay na, ma sliye məgweɗe «Na
wuɗa Mbəlom» ɗaw? Ma sliye faya
mətsike bay! 18 Wawa ga hay, taɗə

* 3:12 Madazlay i wu hay 4.8. † 3:12 Zəbama 1 Yuhana 2.13.
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ka gwaɗakwa ka wuɗakwa bo na,
ta deɗek dzənakwa bo nəte nəte mə
walaŋ kway. Bəna ka tsikakwa tə
bazlam ɗekɗek tsa bay.

19 Taɗə ka gakwa andza niye na,
ka sərakweye ha ɓa nəkway faya
ka pakweye bəzay a tsəveɗ i deɗek.
Ada andza niye ɗərev kway ma
dzədzariye bay, ma ndziye zayzay
kame i Mbəlom. 20 Kwa taɗə ɗərev
kway faya ma ɗakway ha ka gakwa
mezeleme bəbay na, ɗərev kway ma
dzədzariye bay, ma ndziye zayzay
kameŋgay,hərwiMbəlomna, bagwar
eye a sər kway ha a ze ɗərev kway.
21 Andza niye dzam ga neheye na
wuɗa kurom haladzay aye, taɗə
ɗərev kway kə ɗa ha nəkway ka
gakwamezelemebayna, kâdeyekwa
kame i Mbəlom tə madzədzere aye
sa bay. 22 Taɗə ka tsətsahakwa
faya wu kwa wuye mey na, ma
vəlakweye hərwi nəkway faya ka
rəhakweye ha gər a bazlam ŋgay
andza faya ka gakweye wu nakə a
yay a gər aye. 23 Bazlam nakə a
gwaɗakway rəhakway ha gər aye na,
anaŋ: Dzalakwa ha ka Yesu Kəriste
Wawa i Mbəlom ada wuɗakwa bo
nəte nəte məwalaŋ kway andza nakə
Mbəloma tsikakway aye. 24Ndonakə
ka rəhay ha gər a bazlam ŋgay aye
na, neŋgeye mandza eye mə həlay i
Mbəlom. Mbəlom dərmak mandza
eye ka gər ŋgay. Ka sərakwa ha
Mbəlom mandza eye tə nəkway na,
kəkay? Ka sərakwaha na, taMəsəfəre
ŋgay nakə a vəlakway aye.

4
Məsəre ha Məsəfəre i Mbəlom na,

kəkay?
1Dzam ga neheye na wuɗa kurom

haladzay aye, kâ pumay zləm a ba-
zlam i ndo neheye tə gwaɗ nəteye na,
Məsəfəre iMbəlom andaya fataya aye
bəse tsa bay. Ane tukna, ka sərumeye
ha ta deɗek taɗə Məsəfəre i Mbəlom
andaya fataya na, gumay metsehe a
bazlam tay lele. Na tsikakum andza
niye na, hərwi ndo neheye tə gwaɗ

nəteye ndoməɗe ha bazlam iMbəlom
aye nəteye andaya ka məndzibəra
tsɨy. 2 Ka sərumeye ha taɗə ndow-
eye Məsəfəre i Mbəlom andaya faya
ma kəkay na, anaŋ: Taɗə ndoweye
kə ɗa ha parakka Yesu Kəriste na, a
yaw abəra ka təv i Mbəlom, a təra
ndo zezeŋ na, neŋgeye na, Məsəfəre
nakə a yaw abəra ka təv i Mbəlom
aye andaya faya. 3 Ane tuk na, taɗə
ndoweye ka təma Yesu andza niye
bay na, Məsəfəre nakə mə ɗərev ŋgay
aye na, Məsəfəre nakə a yaw abəra
ka təv i Mbəlom bay aye. Məsəfəre
niye na, məsəfəre i ndo məne ɗəre i
Kəriste. Ɓa ka mbərum mətsəne na,
ndo məne ɗəre i Kəriste ma deyew-
eye. Anəke na, ki yaw, neŋgeye an-
daya kaməndzibəra.*

4 Nəkurom na, wawa ga hay,
nəkurom wawa i Mbəlom hay. Ka
slum ka ndo maraw me niye hay
hərwiMəsəfəre nakəmə ɗərev kurom
aye na, neŋgeye gədaŋ eye a ze na,
məsəfəre i ndo i məndzibəra hay.
5Ndomarawme niye hay, nəteye na,
faya ta tsikiye na, ka wu nakə a yatay
a gər a ndo i məndzibəra hay ada ndo
i məndzibəra hay faya ta pateye zləm
na, a nəteye. 6Nəkwayna, ka tərakwa
wawa i Mbəlom hay. Ndo nakə a
sər Mbəlom aye na, ma pay zləm a
bazlam may. Ane tuk na, ndo nakə
ka təra wawa i Mbəlom bay aye na,
ma pay zləm a bazlammay bay. Taɗə
ndoweye mə ɗərev ŋgay na, məsəfəre
deɗek eye kəgəbay məsəfəre i maraw
me na, ka sərakweye ha na, andza
niye.

Maa vəl mawuɗe bo na,Mbəlom
7Dzam ga neheye na wuɗa kurom

haladzay aye, wuɗakwa bo nəte
nəte mə walaŋ kway huya. Hərwi
mawuɗe bo nakə ka wuɗakweye bo
aye a yaw na, abəra ka təv i Mbəlom.
Taɗə ndoweye ka wuɗa ndo hay na,
niye a ɗahana, neŋgeye ka tərawawa
i Mbəlom ada a sər Mbəlom dərmak.
8Ndoweye ka wuɗa ndo hay bay na,
a sər Mbəlom bay. Ka sərakwa ha na,

* 4:3 Zəbama 1 Yuhana 1.18.
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hərwi mawuɗe bo i Mbəlom nakə a
wuɗa kway aye na, huya. 9Mbəlom
a bəzakway ha parakka awuɗa kway
na, kəkay? A bəzakway ha a wuɗa
kway na, a sləraw wawa ŋgay niye
felik eye ka məndzibəra hərwi ada
kâ ndzakwa huya tə neŋgeye ma
sifa nakə a vəlakway aye. 10 Matəra
mawuɗe bo na, mey? Maa lah
mawuɗe Mbəlom na, nəkway ɗaw?
Aʼay! Maa lah mawuɗe kway na,
Mbəlom. Ada a sləraw wawa ŋgay
na, a mət andza wu nakə tə vəlawa
kəriye hərwi ada mâ pəsakway ha
mezeleme kway hay.

11Dzam ga neheye nawuɗa kurom
haladzay aye, kə ge Mbəlom a wuɗa
kway andza niye na, nəkway dərmak
wuɗakwa bo nəte nəte mə walaŋ
kway. 12Mbəlom na, ɗaɗa ndəray kə
ŋgatay bay. Ane tuk na, kwa andza
niye bəbay na, wuɗakwa bo nəte nəte
mə walaŋ kway. Niye a bəz ha na,
Mbəlom neŋgeye tə nəkway. Ada
faya ma bəziye sa na, ka wuɗakwa
Mbəlom peteh andza nakə a say aye.

13Ka sərakwa ha nəkway mə həlay
i Mbəlom ada neŋgeye tə nəkway
na, kəkay? Ka sərakwa ha na,
hərwi kə vəlakway Məsəfəre ŋgay.
14BəbaMbəlom kə slərawwawa ŋgay
hərwi mətəme ndo i məndzibəra hay.
Nəmaa ŋgatay tə ɗəre may, nəmaa
ɗatay ha a ndo hay, bazlam nakay
na, deɗek. 15 Taɗə ndoweye kə gwaɗ
Yesu Wawa i Mbəlom na, Mbəlom
neŋgeye tə neŋgeye. Neŋgeye dərmak
na, mandza eye mə həlay i Mbəlom.
16 Nəmay na, nəmaa sər ha Mbəlom
a wuɗa kway, ada nəmaa dzala ha
dərmak.
Mawuɗe bo i Mbəlom nakə a

wuɗa kway aye na, huya. Andza
niye ndo nakə ka wuɗa ndo hay
huya aye na, neŋgeye ma ndziye mə
həlay i Mbəlom. Mbəlom dərmak
neŋgeye tə neŋgeye. 17 Ka sərakwa
ha ka wuɗakwa Mbəlom peteh na,
kəkay? Ka sərakwa ha na, pat nakə
Mbəlom ma gateye sariya a ndo
hay aye na, ka dzədzarakweye bay.
Ka dzədzarakweye bay na, hərwi

məndze kway nakay ka ndzakweye
ka məndzibəra aye na, andza Yesu.
18Taɗəka sərakwahaMbəlomawuɗa
kway na, ka dzədzarakweye sa bay.
Hərwi mawuɗe bo i Mbəlom nakə a
wuɗa kway aye na, ma zliye fakwaya
a bəra madzədzere niye tebiye. Wu
nakə ndo hay ta dzədzaray aye na,
sariya i Mbəlom. Andza niye taɗə
ndoweye ka dzədzar na, mawuɗe bo
i Mbəlom ma giye məsler mə ɗərev
ŋgay andza nakə a say a Mbəlom aye
bay.

19 Ka wuɗakwa Mbəlom ada ka
wuɗakwa ndo hay na, hərwi Mbəlom
a lah mawuɗe kway. 20 Taɗə ndow-
eye kə gwaɗ na wuɗa Mbəlom ada
faya ma nay ɗəre a malamar ŋgay
na, neŋgeye ndo i maraw me. Kə
ŋgatay a malamar ŋgay na, a wuɗa na
bay. Mbəlom na, a ŋgatay bay ada
ma wuɗiye na na, kəkay? 21Wu nakə
Kəriste a gwaɗakway gum aye na,
mey? A gwaɗakway na, ndoweye ka
wuɗaMbəlomna,mâwuɗamalamar
ŋgay dərmak.

5
Ŋgwasakwa kawu iməndzibəra

1 Kwa way kə dzala ha ka Yesu,
neŋgeye na, Kəriste Wawa i Mbəlom.
Ada kwa way ka wuɗa bəba i wawa
hay na, a wuɗa wawa ŋgay hay
dərmak. 2 Ka sərakwa ha nəkway
ka wuɗakwa wawa i Mbəlom hay
na, kəkay? Ka sərakwa ha na,
ka wuɗakwa Mbəlom ada faya ka
rəhakway ha gər a bazlam ŋgay
mapala eye nakə a tsik aye. 3 Taɗə
ka wuɗakwa Mbəlom ta deɗek na,
andzaməgweɗe bazlam ŋgaymapala
eye nakə a tsikakway rəhumay ha
gər aye na, ka rəhakweye ha gər.
Bazlam ŋgay hay mapala eye na,
ma wurakweye bo haladzay məpay
bəzay bay, 4 hərwi kwa way neŋgeye
ka təra wawa i Mbəlom na, kə sla ka
wu i məndzibəra. Ka slakwa faya na,
kəkay? Ka slakwa faya na, hərwi ka
dzalakwa ha ka Yesu Kəriste. 5Mata
slekawuiməndzibərana,way? Mata
sle faya na, ndo neheye tə dzala ha
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tə gwaɗ Yesu na, neŋgeye Wawa i
Mbəlom aye.

Wuneheye tə ɗa ha Yesu na,Wawa
iMbəlom aye

6Yesu Kəriste na, ki yaw kəmbəzla
a yam nakə ta dzəhuɓ ha a ɗəma
aye ada ta mbəɗa ha bambaz ŋgay.
A yaw na, a mbəzla a yam nakə ta
dzəhuɓ ha a ɗəma aye ɗekɗek tsa bay.
Ta dzəhuɓ ha a yam ada ta mbəɗa
ha bambaz ŋgay. Maa bəzakway ha
wu neheye deɗek na, maa ɗakway
ha na, Məsəfəre i Mbəlom. Neŋgeye
na, wu nakə faya ma tsikateye a ndo
hay aye na, deɗek.* 7 Maa ɗakway
ha Yesu Wawa i Mbəlom na, wu hay
mahkar. 8Wu niye hay mahkar aye
na, Məsəfəre, yam tə bambaz. Wu
neheye mahkar aye ta təra na, nəte.
9 Taɗə ka təmakwa wu nakə ndo hay
ta ɗiye ha ka gər i wu neheye tə
ŋgatay aye na, ka təmakweye bazlam
i Mbəlom dərmak hərwi bazlam ŋgay
nakə a ɗa ha aye na, a ze i ndo hay.
Maa ɗakway ha wu niye hay ka gər
i wawa ŋgay na, Mbəlom eye ŋgway.
10 Ndoweye kə dzala ha ka Wawa
i Mbəlom na, neŋgeye a sər mə gər
ŋgay wu neheye Mbəlom a ɗa ha aye
na, deɗek. Ane tuk na, ndoweye kə
dzala ha ka Mbəlom bay na, a təra ha
Mbəlom ndo i maraw me. A təra ha
Mbəlom ndo i marawme na, hərwi a
kərahwu nakəMbəlom a ɗa ha ka gər
i wawa ŋgay aye. 11WunakəMbəlom
a ɗakway ha aye na, wuye mey? A
ɗakway ha na, kə vəlakway sifa nakə
ma ndəviye bay aye. Sifa niye a
vəlakwayayena, təhəlay iwawaŋgay.
12Ndo nakə neŋgeyemandza eye nəte
təWawa iMbəlomayena, kəhuta sifa
niye. Ndo nakə neŋgeye mandza eye
nəte ta Wawa i Mbəlom bay aye na,
neŋgeye kə huta sifa niye bay.

Sifa nakəMbəlom a vəl aye
13 Wu neheye na watsakum naha

aye na, a nəkuromneheye ka dzalum
ha tə məzele i Wawa i Mbəlom aye.
Na watsakum naha na, hərwi ada

kâ sərum ha na, ka hutum sifa
nakə ma ndəviye bay aye. 14 Ahəl
nakə nəkway kame ŋgay aye na,
madzədzere andaya mə ɗərev kway
bay. Ka sərakwa ha ta deɗek wu nakə
ka tsətsahakweye faya taɗə a yay a
gər na, ma tsənakweye na. 15 Taɗə
ka sərakwa ha faya ma tsənakweye
na wu nakə faya ka tsətsahakweye
tebiye na, ka sərakwa ha ɓa kə
vəlakway wu nakə ka tsətsahakwa
aye tsɨy.

16 Taɗə ndoweye kə ŋgatay a mala-
mar ŋgay faya ma giye mezeleme
nakəmadiyehaaməmətebayayena,
mâ ɗuwulayme aMbəlom hərwi ndo
niyehərwi adaMbəlommâvəlay sifa.
Na tsik na, hərwi ndo neheye faya ta
giye mezeleme nakə ma diye tay ha
a məməte təbey aye ɗekɗek tsa. Na
tsik na, hərwi ndoneheye faya ta giye
mezelemenakəmadiye tayaməməte
aye bay. Hərwi mezeleme nakə ma
diye tay ha ndo hay a məməte aye
na, andaya. 17 Taɗə ndoweye kə ge
mənese wuray wuray na, a ge na,
mezeleme. Ane tuk na, mezeleme
hay tebiye ma diye ha ndo a məməte
bay.

18 Ka sərakwa ha kwa way ka
təra wawa i Mbəlom na, ma giye
mezeleme huya sa bay, hərwi Yesu
Wawa i Mbəlom faya ma tsəpiye na
adaFakalawmasliye fayaməgaywu-
ray bay.†

19 Ka sərakwa ha nəkway na, mə
həlay i Mbəlom. Siye i ndo hay tebiye
ka məndzibəra na, Fakalaw a ləva
tay ha. 20 Ka sərakwa ha Wawa i
Mbəlom ki yaw ka məndzibəra na,
kə həndəkakway na mədzal gər kway
hərwi ada kâ sərakwa Mbəlom nakə
neŋgeye deɗek aye. Nəkway mandza
eye mə həlay i Mbəlom nakə deɗek
ayeadanəkwaymandzaeyeməhəlay
i wawa ŋgay Yesu Kəriste. Neŋgeye
na, Mbəlom nakə deɗek aye. Maa
vəlakway sifa nakə ma ndəviye bay
aye na, neŋgeye.

21Wawa ga hay, kâ pumay bəzay a
* 5:6 Ndo məwetse ɗerewel nakay a tsik ka madzəhuɓe i Yesu a yam ta məməte ŋgay. † 5:18 Zəba
ma 1 Yuhana 2.13.
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kule i ndo neheye faya ta zambaɗay
aye bay.
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Masulo i ɗerewel nakə
Yuhanaa watsa aye

Mətsikeme
1 Neŋ madugula i gay i maɗuwule

me, na tsikaka naha me na, a nəkar
məhay gər i ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu nakə ka təramay i wawa hay,
Mbəlom a zla kar aye. Na tsikatay
naha me a wawa yak hay dərmak.
Na wuɗa tay ha na, haladzay. Maa
wuɗa tay ha na, neŋ ɗekɗek bay. Ndo
neheye tebiye tə sər bazlam nakə a
tsik ka gər i Mbəlom nakə deɗek aye,
ta wuɗa kurom dərmak. 2 Na wuɗa
kurom na, hərwi bazlam niye deɗek
aye mandza eye mə ɗərev kway ada
ma ndziye mə ɗərev kway na, ka tor
eye.

3 Mbəlom Bəba kway ada wawa
ŋgayYesuKəriste tâpa fakumaŋgama.
Ta sakakweyenaha ada ta vəlakweye
zay. Nəkway neheye faya ka pakw-
eye bəzay a bazlam nakə deɗek aye
ada ka wuɗakwa bo nəte nəte mə
walaŋ kway aye na, ka hutakweye
wu niye hay.

Deɗek təmawuɗe bo
4 Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay

hərwi na tsəne na, siye hayməwalaŋ
i wawa yak hay faya ta pay bəzay a
tsəveɗ nakə deɗek aye. Faya ta giye
na, wu neheye Mbəlom Bəba kway
a gwaɗ gum aye. 5 A nəkar may ga
nakə na wuɗa kar haladzay aye. Wu
nakə a seŋ məgwaɗaka aye na, anaŋ:
Wuɗakwa bo nəte nəte mə walaŋ
kway. Bazlam nakay na watsaka
naha aye na, bazlamweɗeye nakə ka
tsənum ɗaɗa bay aye bay. Na tsikaka
nahana,wunakə ɓaka tsənakwaahəl
niye aye. 6Taɗə kawuɗakwaMbəlom
na, andza məgweɗe faya ka gakweye
wu nakə Mbəlom a tsikakway aye.
Mbəlom a gwaɗakum na, wuɗum
bo nəte nəte mə walaŋ kurom huya.
Nakay na, bazlam nakə ka tsənum
ahəl niye kurre kamadazlay i bazlam
i Mbəlom nakə ka tsənum aye.

7 Na tsikakum andza niye na,
hərwi mey? Na tsikakum andza
niye na, hərwi ndo masəpete ndo
hay nəteye andaya ta yaw haladzay
ka məndzibəra. Nəteye na, Yesu
Kəriste ka təra ndo zezeŋ, ki yaw
ka məndzibəra na, ta təma təbey.
Ndo nakə faya ma tsikiye andza
niye na, neŋgeye ndo məne ɗəre i
Kəriste. Neŋgeye ndo masəpete ndo
hay. 8Hərwi niye, gummetsehe bəna,
məsler kurom nakə ka gum tebiye
aye mâ təra kəriye bay. Ɗuh gum
metsehehərwi ada kahutumeyewu i
madagər kuromnakəMbəlomagwaɗ
ma vəlakumeye.

9 Sərum ha na, ndoweye kə pay
bəzay a bazlam i Kəriste nakə a
tətikakway aye bay, ane tuk na, a ye
a səkah ha faya bazlam mekeleŋ eye
hay wal na, ndoweye niye mandza
eyemə həlay i Mbəlom bay. Ndo nakə
faya ma pay bəzay huya a bazlam i
Yesuneheyea tətikakwayna, neŋgeye
na, mandza eye mə həlay i Mbəlom
Bəba kway adamə həlay i wawa ŋgay
Kəriste.

10Hərwi niye faya na tsikakumeye:
Taɗə ndoweye ki ye naha a walaŋ
kuromfayama tətikakumeyebazlam
nakə wal abəra ka bazlam i Kəriste
nakə a tətikakum aye na, ka təmum
na mâ ye naha a walaŋ kurom bay.
Kwa mətsikay me, kâ tsikumay me
bay. 11Ndoweye kə tsikayme a slala i
ndoniye na, neŋgeyedərmak fayama
pay bəzay ka məge mənese nakə faya
ma giye.

Mandəve i bazlam hay
12A seŋməwatsakumnahawu hay

haladzay haɓe, ane tuk na, a seŋ
məwatsakumnaha a ɗerewel bay. Na
dzala na, na diye naha ka təv kurom
ada wu nakə a seŋ mətsikakum aye
na, ka tsikakweye tə bazlam hərwi
ada ɗərev kwaymâ ŋgwasa lele kurah
kurah.

13 Məhay gər i ndo neheye a təra
malamar yak nakə Mbəlom a zla na
aye na, wawa ŋgay hay ta tsikaka
nahame.
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Mamahkar i ɗerewel nakə
Yuhanaa watsa aye

Mətsikeme
1 Neŋ nakə madugula i gay i

maɗuwule me aye, na watsaka naha
a nəkar Gayus dzam ga nakə nawuɗa
kar peteh aye.

2 A nəkar dzam ga nakə na wuɗa
kar haladzay aye, neŋ faya na
ɗuwulay me a Mbəlom na, wu hay
tebiye tâ təra lele hərwi ada bo yak
ta məsəfəre ta ndziye kame i Mbəlom
zayzay lele.

Yuhana a ɗəslay ha gər a Gayus
3 Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay

hərwimalamarhaymamədzal gər ka
Mbəlom, ti yawawkanaŋ, tə tsikeŋ ka
gər yak na, tə gwaɗ: Nəkar na, faya ka
paybəzaya tsəveɗ i deɗek tə ɗərevyak
nəte. Na sər ha nəkar na, faya ka giye
andza niye huya. 4 Na tsəne wawa
hay faya ta pay bəzay a tsəveɗ i deɗek
na, ɗərev ga kəŋgwasahaladzay. Ɗaɗa
wuray kwa nəte kə yeŋ a gər andza
niye andaya bay.

5 A nəkar dzam ga nakə na wuɗa
kar haladzay aye, nəkar na, faya ka
giye wu lele eye. Faya ka dzəniye tay
ha malamar kway neheye ka tsəveɗ
i Mbəlom aye. Kwa neheye ti yawa
naha mbəlok eye hay bəbay na, faya
ka dzəniye tay hay. 6Ndo neheye ka
gatay gər aye na, nəteye ti yaw kanaŋ
tə ɗəslaka ha gər haladzay kame i ndo
məpe mədzal gər hay. Tə gwaɗ ka
wuɗa tay ha na, haladzay. Neŋ faya
na gakeye amboh, dzəna tay pat pat
hərwi ada təv tay nakə ta diye aye
na, tâ ye kame kame. Dzəna tay na,
andza nakə a yay a gər a Mbəlom
aye. 7Mede tay nakə faya ta diye na,
hərwi ada tâ ge məsler i Yesu Kəriste.
Ane tuk na, ndo neheye tə pay bəzay
a Yesu Kəriste bay aye na, tâ zla fa-
taya abəra wuray bay. 8 Hərwi niye
nəkway ndo mədzal gər ka Mbəlom
na, dzənakwa tay ha slala i ndo niye

hay hərwi ada nəkway ta nəteye kâ
gakwaməsler dziye ta deɗek.

Diyotərif ta Demetəriyos
9 Na watsa naha ɗerewel a məhay

gər indoməpemədzal gərhaykaYesu
neheye ka təvkuromaye. Ane tukna,
Diyotərif na, a say məpe zləm ka wu
nakə na tsik aye bay, hərwi neŋgeye a
wuɗa matəre bagwar eye kame i ndo
hay.

10Nayenahana, na ɗiyehamənese
ŋgay nakə faya ma giye kame i ndo
hay andza neŋgeye nakə faya ma
ɗəsiye fagaya parasay aye. Neŋgeye
a ge na, wu neheye ɗekɗek tsa bay.
Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ti
yawa a gay ŋgay na, a wuɗa matəme
tay bay. Ndomekeleŋ eye hay a satay
matəme ndoməpe mədzal gər hay ka
Yesuna, a gatayme, fayamahəhariye
tay ha ndo neheye a satay matəme
ndoməpemədzal gərhaykaYesuaye.

11 A nəkar dzam ga nakə na wuɗa
kar haladzay aye, ka pay bəzay a
mede i ndo niye hay faya ta giye
mənese aye bay. Ɗuh pay bəzay na,
a mede i ndo neheye faya ta giye
wu lele eye. Ndo nakə faya ma giye
wu lele eye huya na, neŋgeye ka təra
wawa i Mbəlom. Ane tuk na, ndo
nakə faya ma giye wu neheye lele
bay aye hay huya na, neŋgeye a sər
Mbəlom zuk bay.

12 Demetəriyos na, kwa way a tsik
faya a gwaɗ: Demetəriyos na, faya
ma giye wu nakə lele aye. Nəmay
dərmaknəmaagwaɗ fayana, neŋgeye
lele. Ada ka sər ha wu nakə nəmaa
tsik aye na, deɗek.

Mandəve i bazlam hay
13 Wu hay andaya haladzay a seŋ

mətsikaka naha, ane tuk na, a seŋ
məwatsaka naha ka ɗerewel bay.
14Na dzala na, neŋ eye na diye naha
bəse ka təv yak mazəbaka ɗəre ada
wu nakə a seŋ mətsikaka aye na, ka
tsikameye lele.

15 Zay mâ ndza fakaya! Dzam yak
neheye kanaŋ ta wuɗa kar haladzay
aye, ta tsikaka naha me. Tsikatay ha
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me a dzam kway hay tebiye nəte ta
nəte.
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Ɗerewel nakə
Yudaa watsa aye

Məfələkwe
Ɗerewel i Yuda mawatsa eye na,

hərwi ndo məpe mədzal gər hay
tebiye ka Yesu. Ɗerewel nakay a
ndzəkit bo i ɗerewel i Piyer masulo
eye. Yuda faya ma giye gədaŋ ka ndo
neheye ta sənəkateye parasay a ndo
hay aye adamede tay lele bay aye. Ka
slakweyemələvehakabomede6hus
ka 13 ta 2 Piyer madədo 2.
Yuda a ge məsler ta Dzam Guram

eye. A həlaw məsənəke hay abəra mə
ɗəmahərwi ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu a həlay ŋgay aye. A ge məsler
tə gər i bazlam neheye mə ɗerewel
i Yahuda hay andaya mə Ɗerewel i
Mbəlom bay aye (mede 9, 14 ada 15).
Yuda a watsa tə bazlam mandala

eye ma kəkay Mbəlomma pərateye a
ndoneheye təkal ha labara imawuɗe
bo ŋgay aye (mede 3 hus ka 13). Ane
tuk na, a gwaɗ mâ sakatay ada mâ
mamatay bo ka mətəme abəra ka
mevel i Mbəlom (mede 22-23).

1 Neŋ Yuda, ndo i məsler i Yesu
Kəriste ada neŋ malamar i Yakuba.
Na watsakum naha a nəkurom ne-
heye Mbəlom a wuɗa kurom aye.
Neŋgeye a zalakum hərwi ada kâ
tərum ndo ŋgay hay, ada Yesu Kəriste
ma tsəpiye kurom. 2Gumay mə bo a
Mbəlom huya, mâ vəlakum zay ada
mâ bəzakum hamawuɗe bo ŋgay.

Ndo imarawme hay
3 Miya malamar ga hay, haɓe na

dzala məwatsakum naha ka gər i
Mbəlom a təma kway ha na, kəkay
ŋgway? Ane tuk na, na watsakum
eye naha anəke tə kutoŋ hərwi na
zəba faya na, leleməwatsakumnaha.
Na watsakum eye naha na, hərwi mə
vəlakum gədaŋ ka məge gədaŋ ma
deɗek i Mbəlom nakə ka dzalum ha
aye. Sərum ha na, Mbəlom a vəlatay

wu neheye a ndo ŋgay hay. Wu neh-
eye na, ta mbəɗiye bay ka tor eye.

4Na tsik andza niye na, hərwi ndo
neheye tə sər Mbəlom bay aye ta gəɗ
naha a walaŋ kurom ta bəbərek tay.
Ndo niye hay na, ŋgwalak i ndo hay
bay. Nəteye faya ta pəliye tsəveɗ ka
mambəɗay həlay a ŋgwalak i Mbəlom
nakə a ge kway aye. Tə gwaɗ na:
«Mbəlom kə vəlamay tsəveɗ ka məge
kwa mey. Kwa wuray wuray na,
nəmaa ləviye gərmay.» Andzaniye ta
kərahYesuKəriste bəynakəma ləviye
kway aye. Ahəl niye kurre ta watsa a
Ɗerewel iMbəlom, slala i ndoniyehay
na, sariya i Mbəlom ma ta gəsiye tay
ha.

5 Kwa ka sərum ha wu neheye
kurre bəbay na, a seŋ məmakum
ahayaagər. Mbəloma təmatayahaya
Israyel hay a bəra ka dala i Ezipt ahəl
niye na, kəkay? Ane tuk na, ndo siye
hay ta təma bazlam ŋgay bay. Hərwi
niye, Mbəlom kə kəɗ tay ha a bəra mə
ɗəma mə walaŋ tay.* 6 Sa na, gawla
i Mbəlom hay dərmak siye hay mə
walaŋ tay a satay təv məndze nakə
Mbəlom a vəlatay aye bay, tə gər ha.
Hərwi niye Mbəlom a dzawa tay ha
tə səselek, ka ndərəzl fataya a ləvoŋ
zəŋzəŋ eye. Ta ndziyemə ɗəma ka tor
eye. Ta həbiye pat i sariya i Mbəlom
nakə bagwar aye ma ta gateye a ndo
hay tebiye aye. 7Gəma neheye tə za-
latay Sodom ta Gomora ada ta gəma
neheye tə mbatay naha aye na, mâ
mətsakum gər bay dərmak. Ndo i
gəma niye hay na, tə gawamezeleme
andza i gawla i Mbəlom niye hay. Tə
gawa na, wu neheye lelebay aye wal
wal haladzay, wu neheye a ye ka bo i
ndo zeŋzeŋma giye bay aye. Mbəlom
kə kal fataya ako nakə ma mbatiye
ɗaɗa bay aye. Andza niye, Mbəlom
a ɗa ha na, ada ndo hay tâ ge andza
nakay sa bay.†

8 Ndo neheye tə gəɗ naha a walaŋ
kurom aye na, faya ta giye andza
ndo i gəma i Sodom ta Gomora hay
dərmak. Faya ta nasiye ha bo tay ta

* 1:5 ZəbaməMəpesle 14. † 1:7 ZəbaməMadazlay i wu hay 19.1-29.



Yuda 9 449 Yuda 21

wuneheye lelebay aye, hərwiməsine
neheye faya ma gatay aye. A satay
Mbəlom mâ ləvatay gər bay. Faya ta
tsaɗiye tay ha gawla i Mbəlom hay.
9 Kwa Misel neŋgeye nakə bəy ka gər
i gawla i Mbəlom hay aye bəbay na,
kə ge andza nəteye ɗaw? Hərwi ahəl
niye ta təra tə Fakalaw ka mədahaŋ
i Musa na, kə tsaɗay a Fakalaw bay.
Ane tuk na, a gwaɗay a Fakalaw
na: «Mbəlom mâ gaka ɗəretsətseh!»
10Ane tuk na, ndo neheye nəteye na,
faya ta tsaɗiye awu neheye tə sər bay
aye. Nəteyena, tədzala gər bay andza
wu i pesl hay. Faya ta giyewuneheye
a yay a gər a bo tay aye. Wu niye hay
faya ta giye andza niye na, ma dziye
tay ha ɗuh.

11 Waawayah! Ɗəretsətseh ka gər
tay hərwi ta vəlay tsəveɗ a mezeleme
mâ ge fataya bəy andza Kayin.‡ Faya
ta giye seweɗ hərwi ada tâ huta dala
andzaBalamnakəageahəl niyeaye.§
Faya ta naseye aMbəlom andza Kore
nakə a ge ahəl niye Mbəlom a dze ha
aye.* Nəteye na, ta dziye andza niye
dərmak.

12Ahəl nakə fayakandayumeyewu
mənday ka təvmanəte eye na, nəteye
mə walaŋ kurom na, andza ndəluɓ
nakə ka petekeɗ aye. Wu mənday
nakə tə ndayawa aye na, ta təra ha
magurlom i məse guzom. Tə dzala
na, ka bo tay ɗekɗek, horoy a gatay
bay. Nəteye na, andza pazlay nakə
tərwenihhe zeŋzeŋ aye. Mətasl a vəzl
na, a həl na tsekek, kə pa yam bay.
Nəteye na, andza dərizl i gərɗaf neh-
eye təwa bay aye. Kwa həlay i məwe
hohway kə sla bəbay na, tə wa bay.
Nəteye sa na, andza dərizl i gərɗaf
neheye tə ŋgwaɗ tay ha ta zləlay tay
hay dzay aye. Ta mət tsaɗək tsaɗək.
13 Nəteye sa na, andza yam nakə mə
magayam faya ma viye ta gədaŋ ku-
tokutokuto aye. Mezeleme tay na,
a zəba parakka andza madərsəsam
nakə yam a gər ha aye. Nəteye na,
andza wurzla neheye tə ŋgwaɗ ədzɨɗ
tə gər ha təvməndze tay aye. Mbəlom

ka lambaɗatay təv ma ləvoŋ zəŋzəŋ
eye. Ta ndziye mə ɗəma ka tor eye.

14 Ahəl niye Henok neŋgeye nakə
maməkwa ma gawla i Adam aye na,
kə tsik kurre ka gər i ndo neheye.
A gwaɗ: «Anaŋ Bəy Maduweŋ ma
deyeweye ta gawla ŋgay hay hal-
adzay gədəbille. 15Ma deyeweye na,
ma gateye sariya a ndo i məndzibəra
hay tebiye. Ma gəsiye tay ha ndo neh-
eye tə sər Mbəlom bay aye ta sariya.
Ma gəsiye tay ha na, hərwi wu neh-
eye tə gay lelebay aye, ada hərwi ba-
zlamneheye lelebay tə tsik faya aye.»
16 Henok a tsik andza niye na, ka
nəteye. Nəteye na, faya ta guŋguziye
huya. Faya ta wudiye ka bo. Faya ta
giye na, wu neheye a say a ɗərev tay
aye. Faya ta ɗəslay ha gər a bo tay.
Faya ta vatay gər a ndo hay hərwi ada
ndo hay tâ təma bazlam tay.

Yuda a vəlatay gədaŋ a ndo mədzal
gər hay

17A nəkurom malamar ga hay, wu
neheye ndo i maslaŋ i Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste tə ɗakum ha ahəl
niye tə gwaɗma ta giye bo aye na,mâ
makumaw a gər. 18 Tə gwaɗawakum
na: «Ahəl nakə mazlambar Yesu ma
deyeweye na, ndo hay ta giye andaya
ta ŋgwasiye ka ndo məpe mədzal gər
hay kaYesu. Nəteyena, tə sərMbəlom
bay. Faya ta giye wu nakə a say a
mədzal gər tay aye.» 19 Andza niye
nəteye na, ndo neheye ta ŋgəniye tay
ha ndoməpemədzal gər hay ka Yesu.
Tə dzala i tay na, kawu iməndzibəra,
Məsəfəre i Mbəlom andayamə nəteye
bay.

20 Nəkurom dzam ga hay na, gum
gədaŋ hərwi ada kâ dzənum bo mə
walaŋ kurom. Pum mədzal gər
kurom huya ka bazlam neheye ka
dzalum ha faya aye. Bazlam neheye
na, ti yaw abəra ka təv i Mbəlom.
Ɗuwulum me na, ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. 21 Mbəlom na, a
wuɗa kurom. Ndzum mə həlay ŋgay.
Nəkway na, pakwa mədzal gər kway

‡ 1:11 ZəbaməMadazlay i wu hay 4.3-8. § 1:11 ZəbaməMəpesle 31.16. * 1:11 ZəbaməMəpesle
16.1-35.
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ka Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste.
Ma bəzakweye ha na, ka gakway mə
bo ada ma vəlakweye sifa nakə ma
ndəviye bay aye. 22 Dzənum tay ha
ndo neheyemədzal gər taymadzədza
eye.

23 Ndo mekeleŋ eye hay na, faya
ta vahiye bo tay a sariya i Mbəlom.
Təmum tay ha hərwi ada sariya i
Mbəlom mâ gəs tay bay. Siye i ndo
mekeleŋ eye hay andaya nəteye ta
gakum mə bo dərmak. Ane tuk na,
gum metsehe bəna, ka ta dəɗumeye
a mezeleme tay. Kâ həndzəɗum ka
wu tay hay bay. Kwa petekeɗ tay niye
hay tə gawa ha ka bo mezeleme aye
na, kâ tətalum faya bay tebiye.

Zambaɗakway aMbəlom
24 Zambaɗakway a Mbəlom hərwi

neŋgeyema sliye fayamahəbe kurom
ada kâ dəɗum abəra ka tsəveɗ ŋgay
bay. Neŋgeye na, ma bariye fakuma
abəra mezeleme kurom hay, ma
təriye kurom ha tsəɗaŋŋa. Ma diye
kuromhaka təvŋgay. Ka ta lətsumeye
kame ŋgay ka təv i mələve i bəy
ŋgay. Ka ta ŋgwasumeye haladzay.
25 Zambaɗakway a Mbəlom na,
neŋgeye nəte ŋgweŋ. Ada maa təma
kway ha tə həlay i Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste na, neŋgeye. Ndo
hay tebiye tâ zambaɗay, kwawaymâ
ɗəslay ha gər a gədaŋ ŋgay. Neŋgeye
na, Bəy Bagwar eye ma ndziye ka tor
eye. Andza niye zla ka madazlay hus
ka bəgom, ada ka tor eye. Ma təriye
andza niye. Amen!
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Məsine i Yuhana
Məfələkwe

Ndo məwetse ɗerewel nakay a
watsa na, ka mandəve i makurre i
məve temerrema dəba i Yesu Kəriste.
Ahəl niye na, a say a bəy i Roma tâ
ɗəslay ha gər andza mbəlom. Siye
i ndo məpe mədzal 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 ge

məslerkamələvehakabowuhayada
ta mandzəkit bo i wu hay. Həlay a
vay ti yawnaabəraDzamGurameye.
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 hay
mawatsa eye tasəla.
Ka madədo 4 hus 20 na, tə zla na

Yuhana a mbəlom. Ka madədo 4 hus
ka 11, a ɗa ha ma 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 faya ma ləviye
ha bo aye.

1 Ɗerewel nakay a tsik ka wu nakə
Mbəlom a ɗay ha a Yesu Kəriste aye.
Mbəlom a ɗatay ha na, 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 nakə gawla i Mbəlom a ɗay ha
aye kame i ndo hay tebiye. Andza
məgweɗe nakə a tsik aye na, bazlam
iMbəlom adamaa ɗa hawuneheye a
tsik deɗek na, Yesu Kəriste.

3 Mbəlom ma piye ŋgama ka ndo
nakə a dzaŋga ɗerewel nakay kame
i ndo hay tebiye aye. Ada ndo neh-
eye tə tsəne ada ta rəhay ha gər aye
na, 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 məpe mədzal gər hay
ka Yesuwal wal tasəla aye

4-5Maa watsa naha ɗerewel nakay
na, neŋ Yuhana. Na watsa naha na, a
məhay gər i ndoməpemədzal 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 neŋgeyemamaw-
eye sa. Məsəfəre ŋgay neheye tasəla
malətsa eye hay kame i təv məndze
i bəy ŋgay aye tə Yesu Kəriste, tâ
pa fakuma ŋgama ada tâ vəlakum
zay. Yesu Kəriste neŋgeye ndoməhəle
mbal ta deɗek eye, neŋgeyemakurre i
wawa nakə tə lah məwe aye, neŋgeye
a lah mələtsew abəra ma mədahaŋ
makurre aye ada neŋgeye bəy ka gər
i bəy i məndzibəra hay tebiye.
Yesu Kəriste, neŋgeye awuɗa kway,

kə mət hərwi kway. Kə təmakway
ahaya abəra mə mezeleme tə bam-
baz ŋgay. 6 Ka 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 ŋgay. Ndo hay
tâ zambaɗay a Yesu Kəriste, gədaŋ
tebiye a yaw na, mə neŋgeye ka tor
eye. Mâ təra andza niye!
7 Zəbum ɗəre: Yesu ma 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 awu tebiye na, neŋ,maa
ndəv ha wu hay tebiye na, neŋ gwa.»

* 1:7 Zakari 12.10; Yuhana 19.37.
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Neŋgeye gədaŋ eye ka gər i wu
hay tebiye. Neŋgeye andaya kwa
ka madazlay, neŋgeye andaya anəke,
ada neŋgeyemamaweye sa.

Məsine i Yuhana
9 Maa watsakum naha ɗerewel

nakay na, neŋ Yuhana malamar
kurom. Neŋ tə nəkurom nəkway
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 gəmanakəmalawara 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 iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Pat
eye niye na, pat i luma 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 a məhay
gər indoməpemədzal gərhaykaYesu
neheye təv wal wal tasəla aye. Ma
gəma i Efez, ma Simirne, ma Pergam,
ma Tiyatir, ma Sardes, ma Filadelfi
adama Lawdise.»

12Na tsəne bazlam niye andza niye
na, nambəɗa ɗəre a dəba, na gwaɗ na
zəbiye naha ka ndo nakə a tsikeŋew
me aye. Tsa na, na ŋgatay naha a
lalam hay tasəla mavəɗa eye ta gura,
akomavataeye fayanətenəte tayeye.
13 Ma wuzlah i wu niye hay na, na
ŋgatay naha a wu eye malətsa eye, a
ndzəkit bo andza ndo. Suwal i pe-
tekeɗ ka bo kutsɨk adamaɓara bo eye
mə ɗərev əŋgəts tə wu nakə tə vəɗ ta
gura aye. 14Məkwets ŋgay a dəvherre
andza gugumaŋ, ɗəre ŋgay bəbay na,
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.
16Məhəlayŋgayna,wurzlahay tasəla.
Maslalam matasla eye hepepe diye

sulo sulo fayamadeyeweye abəramə
bazlam ŋgay. Ɗəre ŋgay andza pat
nakə a wur ta magərhəpat aye.

17 Na 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
awuhay tebiyena, neŋadamaandəv
ha wu hay tebiye na, neŋ. 18Neŋ na,
ndo nakə ma 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 kamədahaŋ
ada neŋ gədaŋ eye ka təv məndze i
mədahaŋ hay. 19Wu nakə ka ŋgatay
tebiye aye na, watsa na. Watsa tay
ha wu neheye faya ma giye bo anəke
aye tə bəmalə nakə ma giye bo kame
tebiye aye. 20 Wurzla neheye tasəla
ka ŋgatayməhəlay 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 tsəpandoməpemədzal 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 ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Efez aye

1 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa
bazlam nakay, sləray naha a gawla i
Mbəlom nakə faya ma tsəpiye məhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye ma gəma i Efez aye,
gwaɗatay:
«Maa tsik bazlam eye na, neŋ Yesu

ndo nakəwurzla hay tasəla mə həlay
i mənday ŋgay aye ada neŋgeye faya
ma həhaliye ma wuzlah i lalam ne-
heye tasəla tə vəɗ ta gura, ako fataya
aye.»

2A gwaɗatay na: «Na sər ha məsler
kurom, na sər ha ka gum məsler
ta gədaŋ haladzay ada ka səmumay
nahaaɗəretsətseh. Na sərha sana, ka
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vəlumatay tsəveɗ a ndo i seweɗ hay
a walaŋ kurom 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 i parasay
hay. 3 Nəkurom faya ka səmumay
nahaaɗəretsətsehhaladzayhərwiga,
ka yum gər bay.

4 «Ane tuk na, na zəba faya na,
mənese andayaməwalaŋ kurom. Ka
wuɗum ga andza nakə ahəl niye sa
bay. 5 Dzalum ka məndze kurom
nakə 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
fakumaabəra lalamnakəmavəɗaeye
ta gura ako faya aye.

6 «Ane tuk na, neŋ faya na
zambaɗakumeye hərwi wu mekeleŋ
hərwi ka numay ɗəre a məsler i ndo
i Nikolas hay andza neŋ nakə na nay
ɗəre aye.

7 «Ndo neheye zləm andaya fataya
aye na, tâ pay zləm a wu nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa ma tsikiye a
məhay gər i ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu aye. Ndo neheye ta səmay
naha, ta ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye na,
na vəlateye hohway i gərɗaf nakəma
guvah i Mbəlom ma vəlateye sifa a
ndo hay aye, ta ndiye.*»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Simirne aye

8 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa
bazlam nakay, sləray naha a gawla i
Mbəlom nakə faya ma 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. Na mət ada na lətsew abəra ma
mədahaŋ.

9 «Na sər ha ɗəretsətseh kurom, na
sər ha nəkurom mətawak 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«Mazlambarkasumeyeɗəretsətseh,
ane tukna, kâ dzədzarumbay. Tsəne!
Mazlambar Fakalaw ma gəsiye siye
i ndo hay mə walaŋ kurom ma 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 vəlakumeyemagogoy
kurom na, sifa nakə ma ndəviye bay
aye.

11 «Ndo neheye zləm andaya fa-
taya aye na, tâ pay zləm a wu nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eyema tsikateye a
məhay gər i ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu aye: Ndo neheye ta səmay
naha, ta ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye na,
tamətiyeməmətemasulo eye sabay.»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Pergam aye

12 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa
bazlam nakay, sləray naha a gawla i
Mbəlom nakə faya ma tsəpiye məhay
gər indoməpemədzal gərhaykaYesu
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
eyemə ɗəma aye na, na sər. Nəkurom
mandza 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
gərum ga ha bay, ka pum mədzal gər
kurom ka neŋ huya. Tə kəɗ na mə
walaŋ kurommagəmakuromma təv
nakə Fakalaw mandza eye mə ɗəma

* 2:7 Madazlay i wu hay 2.8-9.
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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 a matətike i
Balam nakə ahəl niye aye.† A tətikay
a Balak ma dzəgəɗiye tay ha Israyel
hay a mənese. A vatay gər hərwi
ada tâ həpəɗ slo i kule, ada tâ ge
madama 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 ha mede kurom bay
na, na diye naha mazlambar ka təv
kurom ta maslalam nakə ma deyew-
eye 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 kakwar eyeniye. Məzele niyena,
ndəray a sər bay. Mata səre na, ndo
nakə ka təma na a həlay aye.»

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

18 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa
bazlam nakay, sləray naha a gawla i
Mbəlom nakə faya ma tsəpiye məhay
gər indoməpemədzal gərhaykaYesu
neheyema gəma i Tiyatir aye.
«Maa tsik bazlamnakay 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 pumeyemədzal 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
ada wu nakə faya ka gumeye anəke
aye na, a ze nakə ahəl niye aye.

20 «Ane tuk na, na zəba faya na,
mənese andaya mə walaŋ kurom.
Ŋgwas niye tə zalay Zizabel aye na,
ka vəlumay tsəveɗməndze məwalaŋ
kurom. 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. 21 Na paslay
həlay eye hərwi ada mâ mbəɗa ha
mede ŋgay, ane tuk na, a say bay,
neŋgeye fayama giyemadama huya.

22«Hərwiniye, navəleyeɗəretsətseh
haladzay, ma siye ɗəretsətseh ka
təv məhəne ŋgay. Ndo neheye tə
gawa madama dziye na, ta siye
ɗəretsətseh 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 gəmawal
wal tebiye tâ sər ha na, wu nakə ndo
hay faya ta dzaliye mə gər tay ada
wu nakə a yatay a gər aye, neŋ na
sər ha tebiye. Nəkurom tebiye na
vəlakumeye magogoy kurom na, ɗa
kaməsler nakə ka gum aye.

24 «Ane tuk na, nəkurom siye neh-
eyema 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 nəkurom na, ba-
zlam mekeleŋ eye andaya nakə na
tsikakumeye bay. 25 Wu nəte na,
pum na wu nakə ka tətikumeye a gər
ɓəŋɓəŋ lele hus a pat nakə na maw-
eye.

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

† 2:14 ZəbaməMəpesle 31.16, 22.1–25.9. ‡ 2:15 Məsine i Yuhana 2.6.
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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 gu-
ram i səŋgəle hay ndəslof ndəslof aye.
28 Na vəlateye bamta§ nakə a dəv ta
mbəlomɗa aye dərmak.

29 «Ndo nakə zləm andaya faya aye
na, mâ pay zləm a wu nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a məhay
gər indoməpemədzal gərhaykaYesu
aye.»

3
Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a

məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Sardes aye

1 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa
bazlam nakay, sləray naha a gawla i
Mbəlom nakə faya ma tsəpiye məhay
gər indoməpemədzal gərhaykaYesu
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.
3 Dzalum na, ka wu nakə ka tsənum
ahəl niye aye ada ka təmum bazlam
i Mbəlom na, ma kəkay aye ada
mbəɗum ha mede kurom. Niye na,
pum na a ɗərev kurom. Taɗə ka
pəɗekum bay na, sərum ha na diye
naha ka təv kurom. Ane tuk na,
na diye naha a həlay waray na, ka
sərumeye ha bay. Na diye 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 piye petekeɗ herre eye ka bo ada
nəmaa diye ka bo 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 ne-
heye ta huta sifa aye. Ɗaɗa na mbat-
iye 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 məhay
gər indoməpemədzal gərhaykaYesu
aye.»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Filadelfi aye

7 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa
bazlam nakay, sləray naha a gawla i
Mbəlom nakə faya ma tsəpiye məhay
gər indoməpemədzal gərhaykaYesu
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. Taɗə ka həndək abəra ma
məgeɗ na, ndəray andaya ma sliye
faya madərəzl na bay. Taɗə ka dərəzl
na məgeɗ na, ndəray ma sliye faya
mahəndəke na bay.

8 «Na sər wu nakə faya ka gum-
eye aye. Na sər ha gədaŋ kurom
na, tsekweŋ tsa, ada azlakwa ka
gum wu nakə a yeŋ a gər aye haɓe
bəɗaw? Ka rəhumay ha gər a bazlam
ga, ka gwaɗum nəkurom na, ndo ga
hay. Na həndək abəra ma məgeɗ
hərwi kurom, ndəray ma sliye faya
madərəzle na bay. 9 Tsənum, anaŋ
wunakənagiye tandoneheyenəteye
ndo i Fakalawhayaye. 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, ka səmumay naha a
bazlam ga andza nakə na tsikakum

§ 2:28 Bamta a ɗa ha na, Yesu. ZəbamaMəsine i Yuhana 22.16.
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səmumay naha aye. Hərwi niye,
neŋ na tsəpiye kurom hərwi ada kâ
yum a ɗəretsətseh bay. Ɗəretsətseh
nakayma diye kwa ka way, ma dziye
tay ha ndo i məndzibəra hay tebiye.
11Mazlambar na maweye. Pum wu
nakə ka tətik aye ɓəŋɓəŋ a gər hərwi
adamâbuwa fakumaabəramagogoy
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 nakə ma
həharatay ahaya abəra mə ɗəma aye
bay. Na watsiye məzele i Mbəlom
ga ka nəteye, ta məzele i gəma i
Mbəlomga. Gəmaniyena, Zerozelem
weɗeye. Mbəlomma 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 məhay
gər indoməpemədzal gərhaykaYesu
aye.»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Lawdise aye

14 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa
bazlam nakay, sləray naha a gawla i
Mbəlom nakə faya ma tsəpiye tay ha
məhay gər i ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu neheyema Lawdise aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ

Yesundonakə tə zalay “Mâtəraandza
niye” aye. Faya ma ɗiye ha wu nakə
Mbəlom a ge aye, maraw me andaya
mə bazlam ŋgay kwa tsekweŋ bay.
Mbəlom a ge wu hay tebiye na, tə
həlay ŋgay.

15 «Na sər wu nakə faya ka gum-
eye. Nəkurom hiyatsatsa bay ada
laluh laluh wal bay sa. Ka ndzum-
eye ma wuzlah eye gaŋgəlaŋlaŋŋa
andza niye na, a yeŋ a gər bay.
16Nəkurom hiyatsatsa bay ada laluh
laluh kəgəbay daduk daduk wal bay
sa, nəkurommandza eye ma wuzlah

eye andza niye sa na, na vənahiye
kurom ahaya abəramə bazlam ga.

17 «Ka gwaɗum nəkurom na, zlele
eye, kahutumwuhay tebiye,wuraya
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. 18 Hərwi
niye, neŋ faya na tsikakumeye wu
nakəkagumeye. Səkəmumguranakə
ta lambaɗ ta ako, a dəvwuzlwuzl hal-
adzay aye. Dumara, səkəmummə 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
nəkurom bo kəriye sa bay. Səkəmum
sidem i ɗəre, mâ dzəna kurom hərwi
ada 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 iməgeɗ
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 yaw,
nəmaa ndziye ka təvməndze 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 məhay
gər indoməpemədzal gərhaykaYesu
aye.»

4
Məgeɗmahəndəka eyeməmbəlom

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a wu
mekeleŋ.
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
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gəma kanaŋ hərwi ada na ɗakeye ha
wu nakəma giye bo kamemba aye.»

2KwayaŋŋaMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a yaw a zla ga. Tsa na, na ŋgatay a təv
məndze i bəy mə mbəlom. Ndoweye
mandza eye faya. 3Ndo niyemandza
eye na, daʼar ŋgay a wuzl ɗəre andza
kwar nakə ŋgwalak eye, tə zalay zaspe
ada sardowan aye. Kulay a lawara
na təv məndze i bəy niye tuwzik.
Kulay niye na, a wuzl ɗəre andza
kwarŋgwalak eye, tə zalay emerod aye
dərmak.

4 Təv məndze hay kuro kuro sulo
gər eye faɗdandahtahha tə lawarana
təvməndze i bəy niye. Madugula hay
kuro kuro sulo gər eye faɗ mandza
eye hay faya. Petekeɗ neheye ka bo
tay aye na, kweɗek kweɗek. Kwaway
tə dzagwa i bəy mə gər. Dzagwa niye
hay na, tə ŋgar ta gura. 5Mawutseɗe
i mbəlom a wutseɗew abəra ma təv
məndze i bəyniye. Maləve imbəloma
ləvaw abəra mə ɗəma dərmak. Kame
i təv niye na, wuye hay andaya tasəla
andza lalam, ako faya a dəvhaladzay.
Wu niye hay tasəla andza lalam aye,
nəteye na, məsəfəre neheye tasəla
mandza eye kame i Mbəlom aye.
6 Kame i təv məndze i bəy niye na,
wuye andaya andza dəlov, a wuzl
ɗəre andzamalam, ɗəre a ye abəramə
ɗəma kwetseh kwetseh.
Wuhay faɗ tə lawarana təvməndze

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 bo voʼar
i sla wawa eye, mamahkar eye na,
daʼar ŋgay a ndzəkit bo ndo zezeŋ ada
mafaɗ eye a ndzəkit bo matsəv nakə
faya ma tsəviye aye. 8 Wu neheye
faɗ aye na, kwa way ta gwezleviyek
eye hay fayaməkwaməkwa. Ka gwe-
zleviyek niye hay ɗəre hay fataya ha-
ladzay ta dəba eye kwa tə huɗ eye
ndotsndotstsa. Ta həpat kwa ta həvaɗ
faya ta giye dəmeshuya, tə gər habay.
Ma dəmes tay niye na, tə gwaɗ:

«Bəy Maduweŋ Mbəlom nəkar na,
tsəɗaŋŋa

kwa mənese andaya ka təv yak
bay,

nəkar gədaŋ eye ka gər i wu hay
tebiye,

nəkar andaya kwa ahəl niye, nəkar
andaya anəke, ada ka deyew-
eye.»

9Andzaniye,wuneheye faɗayena,
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. 10 Ahəl
nakə tə gawa ha andza niye na,
madugula neheye kuro kuro faɗ aye
ta dəkwawa gurmets kame iMbəlom,
neŋgeye nakə mandza eye ka təv
məndze i bəy ŋgay aye ada neŋgeye
mandza eye ka tor eye. Tə ɗəslaway
hagər, ta tsakwawadzagwa i bəyniye
haymə gər tay aye təpawakameŋgay,
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 sakawuneheye tebiye tâ
ge andaya.»

5
Ta zambaɗay a ndo nakə a təra

andzawawa i təɓaŋ iMbəlom aye
1 Tsa na, na ŋgatay a ɗerewel mə

həlay i ndo nakə mandza eye ka təv
məndze 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.

2 Ma dəba eye na ŋgatay a gawla i
Mbəlom gədaŋ eye, a tsətsah ta ma-
gala, a gwaɗ: «Way nakə ŋgwalak eye
kame i Mbəlom kə sla ɗa mapəle faya



Məsine i Yuhana 5:3 458 Məsine i Yuhana 5:13

abəra wu məgəse ɗerewel ada ma
həndəkiye na aye na, way?»

3 Ane tuk na, ndəray kwa nəte
nakə ma sliye 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 hal-
adzay hərwi ndəray andaya ŋgwalak
eye kame i Mbəlom nakə ma sliye
mahəndəke ɗerewel ada ma zəbiye a
ɗəma ɗəre aye na, andaya kwa nəte
bay.

5 Ane tuk na, nəte mə walaŋ i
madugula neheye kuro kuro sulo gər
eye faɗ aye a gweɗeŋ: «Kâ tuwa bay,
zəba ɗəre: Zɨl nakay na, a yaw abəra
ma gwala i Yahuda, neŋgeye gwala
i Davit. Neŋgeye kə ŋgwasa ka wu
hay tebiye, ma pəliye ha wu məgəse
ɗerewel neheye tasəla aye ada ma
həndəkiye na ɗerewel.»

6 Tsa na, na ŋgatay a ndoweye,
neŋgeye malətsa eye ma wuzlah i təv
məndze i bəy. Madugula neheye kuro
kuro sulo gər eye faɗ aye tə wu neh-
eye faɗ aye tə lawara na a wuzlah. A
ndzəkit bo na, wawa i təɓaŋ, andza
ta kəɗ na ahəl niye nəte. Dəram
ka gər ŋgay tasəla ada ɗəre andaya
faya tasəla dərmak. Ɗəre neheye
tasəla ayena,məsəfəreneheyekame i
Mbəlom aye, Mbəlom fayama sləriye
tay ha kaməndzibəra tebiye.

7Wawa i təɓaŋniye a ye ka təv i ndo
nakəmandza eye ka təvməndze i bəy
aye. A ye naha na, a təma na ɗerewel
abəramə həlay i mənday ŋgay.

8 A təma faya abəra ɗerewel niye
na, wu neheye faɗ aye ta madugula
neheyekurokuro sulo gər eye faɗaye
ta dəkw gurmets kame ŋgay. Nəteye
niye tebiye kwa way ta gandzaval
mə həlay ada ŋgwalak i gandayah hay
mavəɗa eye ta gura andaya fataya
dərmak maraha eye hay tə wu eye
andaya tə pawa faya ako na, a ze
huŋŋa. Wu niye a ze huŋŋa eye na,
maɗuwuleme i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu neheye ta ɗuwulaway
nahame aye.

9 Tə ge dəmes weɗeye. Ma məge
dəmes tay nakə faya ta giye na, tə
gwaɗ:
«Nəkar na, ka sla ɗa matəme ɗerewel

nakay
adamahəndəkenawunakə tə gəs
ha aye deɗek.

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

ada ka səkəmatay ahaya ndo hay
abəraməmezeleme tə bambaz
yak,

kahəlatayahayaka təv iMbəlom.
Kwa nəteye na, gwala waray,

kwa tə tsik me i gəmawaray,
kwa slala waray,
kwanəteyemandzaeyemagəma
waray,

nəkar ka həlatay ahaya ka təv i
Mbəlom.

10 Ka təra tay ha ndo yak hay, nəkar
ka ləvateye gər.

Ka təra tay ha ndo məvəlay wu a
Mbəlom

hərwi ada tâ gay məsler a
Mbəlom,

ada nəteye ta təriye bəy ka
məndzibəra tebiye.»

11 Tsa na, na ŋgatatay a gawla i
Mbəlom hay, gwezem gwezem hal-
adzay ma pasliye bo bay. Tə lawara
na təv məndze i bəy ada wu neheye
faɗ aye ta madugula neheye kuro
kuro sulo gər eye faɗ aye teleleviw a
wuzlah. Na tsəne dəmes tay. 12 Tə
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.»

13Tsa na, na tsəneməge dəmes iwu
neheye tebiye Mbəlom a ge aye. Wu
neheye mə mbəlom aye, neheye ka
məndzibəra aye, neheye ma bəɗ aye,
neheye ma dəlov aye, tə gawa dəmes
tay eye, tə gwaɗ:
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«Zambaɗakway a ndo nakə neŋgeye
mandza eye ka təv məndze 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.»

14 Wu neheye faɗ aye ta mbəɗa
faya tə gwaɗ: «Mâ təra andza niye!»
Madugula neheye kuro kuro sulo gər
eye faɗayena, tadəkwgurmets 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
1 Ahəl nakə Wawa 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 tsənemətsikeme abəramə
walaŋ i wu neheye faɗ aye, mətsike
me ŋgay niye a ləv andza maləve i
mbəlom, a gwaɗ: «Dara!» 2 Tsa na, na
ŋgatay a pəles kuɗekuɗek eye. Ndo
mandza eye faya, tə lalaŋ eye mə
həlay. Tə pay dzagwa i bəy a gər. Mata
sle ka wu hay tebiye na, neŋgeye. A
ye məge vəram ada ma ŋgwasaweye
fataya.

3Wawa i təɓaŋ niye a pəla ha ma-
sulo i wu neheye tə ɓar ha ɗerewel
aye. Na tsəne mətsike me 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 ako.
Ndo nakə mandza eye faya aye na,
tə vəlay gədaŋ ka məzle vəram, maye
ha kaməndzibəra 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 tsənemətsike
me a tsənew abəra mə walaŋ 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. 6 Na
tsəne maləve i wu mə walaŋ i wu
neheye faɗ aye andza mətsike me
i ndo. 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.»

7 Wawa i təɓaŋ a pəla ha mafaɗ
i wu neheye tə ɓar ha ɗerewel aye.
Tsa na, na tsəne mətsike me a tsənew
abəra məwalaŋ i wu neheye faɗ aye,
mafaɗ eye mə walaŋ tay a wuda, a
gwaɗ: «Dara!» 8 Tsa na, na ŋgatay a
pəles mekeleŋ eye a yaw. Mazəbe
ŋgayeyena, a zəbakulahkulahandza
geŋgis. Ndo nakə 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. Ta ŋgəna
ha məndzibəra faɗ. Tə vəlatay nəte
ada təvəlatay faya gədaŋhərwi ada tâ
bəbazl tay handohay abəramə ɗəma.
Ta bəbazliye tay ha ta maslalam ada
siye hay ta mətiye təmay, siye hay ta
mətiye ta ɗəvats ada wu i pesl hay ta
bəbazliye tay ha.

9 Wawa i təɓaŋ a pəla ha mazlam
i wu neheye 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.

10Tawuda tamagala, 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 andaya, nəteye
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malamar kurom neheye faya ta gay
məsler a Mbəlom aye. Kutoŋ ndo hay
ta kəɗiye tayha təday andzanəkurom
neheye təkəɗawkuromayedərmak.»

12 Wawa 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 haladzay dzekiɓ dzekiɓ. Pat
a mbəɗa andza petekeɗ zeŋzeŋ
eye i mətuwe mədahaŋ. Kiye
na, a təra ndozza andza bambaz.
13 Wurzla hay tə kutsaw abəra ma
magərmbəlom ɓəramama ka dala
andza mandaɓalak i gurov neheye
mətasl a kutsa ahaya abəramə gərɗaf
aye. 14 Magərmbəlom 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 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 iMbəlom 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.

2 Na ŋgatay a gawla i Mbəlom
neŋgeɗ, a yaw mə bəzay. Mə həlay
ŋgay na, wuməge ha ŋgoɗgor ka ndo i
Mbəlom hay, i Mbəlom nakə neŋgeye
ma ndziye ka tor eye. A zalatay a
siye i gawla i Mbəlom neheye faɗ
aye hərwiMbəlom 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.»

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.
5Gwala iYahudanəteye12000, gwala
i Ruben 12 000, gwala i Gad 12 000,
6 gwala i Aser 12 000, gwala i Naf-
tali 12 000, gwala i Manase 12 000,
7gwala 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 haywal wal aye

9Ma dəba eye na, na ŋgatay a ndo
hay haladzay mbərzəzza, ma pasliye
bo bay. Ti yaw abəra ma gəma ne-
heye ka məndzibəra aye tebiye. Ti
yaw na, kwa abəra ma gəma waray,
kwa ma gwala waray, kwa ma slala
waray, kwa neheye tə tsik me i gəma
waray waray aye. Nəteye tebiye
kame i təv məndze i Bəy kame i
Wawa i təɓaŋ. Nəteye tebiye tə pe-
tekeɗ 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 ada Wawa i
təɓaŋ,

maambəl may ha na, nəteye.»
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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:
«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!»

13 Nəte mə walaŋ i madugula neh-
eye kuro kuro sulo gər eye faɗ aye,
a tsətsah fagaya, a gweɗeŋ: «Ka sər
tay ha ndo neheye tə petekeɗ kweɗek
kweɗek eye ka bo aye ɗaw? Ti yaw
na, məŋgay?»

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

eye 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 i
Wawa i təɓaŋ.
15 Hərwi niye nakə nəteye mandza

eye kame i təv məndze i bəy
Mbəlom huya aye.

Faya ta zambaɗeye mə gay ŋgay
pat pat, ta həpat kwa ta həvaɗ.

Ndo nakəmandza eye ka təv məndze
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 wu-
zlah i təvməndze i bəy niye

ma təriye ndomətsəkure tay.
Madiye tayha ka yamnakəmavəliye

sifa aye.
Mbəlom ma takaɗatay na yam

ɗəre abəra ka ɗəre.»

8
Wawa i təɓaŋapəla hamaduk i duk

i matasəla i wu nakə tə ɓar ha ɗerewel
aye

1Madəbaeyena,Wawa i təɓaŋazla
ɗerewel niye sa, a pəla ha faya abəra
maduk i duk i wu nakə matasəla eye
a zəkaw aye. A pəla ha na, wu hay
tebiye mə mbəlom tə ndza ɗeɗik hus
amənit kuro kuromahkar.

2Tsana, naŋgatayagawla iMbəlom
hay tasəla, nəteye malətsa eye kame
i Mbəlom aye. Tə vəlatay tolom hay
tasəla.

3Gawla iMbəlomneŋgeɗ andaya ta
gəse mə həlay. Gəse niye na, maŋgara
eye ta gura. Gəse niye maŋgara eye
ta gura eye na, tə fəkaway a ɗəma
wu nakə a ze huŋŋa eye a Mbəlom.
Neŋgeye na, a yaw a lətse ka tsakay
i təv nakə tə fəkaway naha faya wu
a Mbəlom aye. Ta pay a ɗəma wu
nakə tə fəkawa aye haladzay, mâ fəka
hərwi ada geŋgis eye ada maɗuwule
me indoməpemədzal gərhaykaYesu
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 təvməndze iMbəlom. 4Geŋgis
i wu niye fayama fəkiye, a yaw abəra
mə həlay i gawla i Mbəlom, a tsal ka
təv i Mbəlom. Andza niye, maɗuwule
me indoməpemədzal gərhaykaYesu
a husa ka təv i Mbəlom, Mbəlom a
tsəne.

5Tsana, a zla gəseniyemaŋgara eye
ta gura eye, a zla ako ma təv nakə tə
fəkaway naha fayawu aMbəlom aye.
A pana a gəse, a rahha. Tsa na, a kala
ahaya ka məndzibəra. A kala ahaya
na, maləve i mbəlom a ləv haladzay,
mawutseɗe hay ta wutseɗe 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 ka
məndzibəra. Kwayaŋŋa məndzibəra
a ŋgəna ka bo abəra təv mahkar, nəte
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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 ŋgəna
mahkar, neŋgeɗ nəte a təra bam-
baz. 9Mamahkar i wu neheye nəteye
mandza eyema yamniye a təra bam-
baz 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, wur-
zla 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. Neŋgeɗ na, a təra
ɗuwekeke. Ndo neheye ta sa yam
niye na, ta mət haladzay hərwi a ge
ɗuwekeke.

12 Gawla i Mbəlom mafaɗ eye a fa
tolom ŋgay. A fa tolom ŋgay niye na,
a kəɗ tay ha pat ta kiye ada təwurzla
hay. Nəteye na, andza maɗəsa eye
hay təv mahkar. Təv nakə tə kəɗ a
ɗəma aye na, a zəba zəŋzəŋ. Andza
niye nəteye ta dəv lele sa bay. Həpat
ta həvaɗ ta ŋgəna təv mahkar. Diye i
pat neŋgeɗ nəte na, a dəv ta həpat sa
bay ada diye i kiye neŋgeɗ nəte bəbay
na, a dəv ta həvaɗ sa bay.

13 Na 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 nakəaza ta fa ayena, ɗəretsətseh
ma deyeweye ka məndzibəra hal-
adzay.»

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 bagwar eye fakalaw hay
mandza eye mə ɗəma aye. 2Wurzla
niye a həndək abəra mə ɗəma na,
geŋgis a ndohwaw abəra mə ɗəma
andza zler i ako. Geŋgis niye a dərəzl
ka pat tekəɗəgəm, ɗəre a zəba bay
tebiye zəŋzəŋ.

3Tsa na, dzaray a bətsakwawabəra
ma geŋgis niye ka dala. Tə vəlatay
gədaŋ i mədze ndo andza hərdəde
hay. 4 Tə gwaɗatay: «Kâ həpəɗum
guzer bay, kâ nasumhadərizl i gərɗaf
bay, wu neheye tə ndzohwaw aye
tebiye kâ nasum tay ha bay. Gu-
matay ɗəretsətseh na, a ndo neh-
eye 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. 6A həlay niye na, ndo hay ta
pəliye məməte ada tâ mət hərwi ada
ɗəretsətseh mâ gatay sa bay. Ane tuk
na, ta hutiyeməməte bay. Məmətema
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 dza-
gwa 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. 9Tə ɓar ɗərev tay hay
təwuye andza petekeɗ i vəram təŋgar
ta ɓəre aye. Gwezleviyek tay hay tə
ge zləm huwwa andza muta i pəles
neheye nəteye haladzay faya ta diye
a vəram aye. 10 Hutel 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,
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Abaddoŋ. Tə bazlam i Gərek bəbay
tə zalay Apoliyoŋ. Andza məgweɗe:
Neŋgeye ndomabəbezle wu hay.

12 Ɗəretsətseh makurre eye ki ye
abəra mə ɗəma. Siye ɗəretsətseh hay
sulo ta deyeweye sa.

13 Gawla i Mbəlom maməkwa eye
a fa tolom ŋgay. Na tsəne mətsike
me a tsənew abəra ka dəram 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. 14A gwaɗay a gawla
iMbəlommaməkwa eye: «Pəla tay ha
gawla niye hay faɗ tə ɓar tay ha ka
me i dəlov bagwar eye niye tə zalay
Efrat aye.» 15 Gawla neheye faɗ tə
tsik fataya aye na, Mbəlom a patay
məpesle həlay hərwi ada tâ ge məsler
ma məve eye niye, ma kiye eye niye,
maməhəne eye niye ada ma ɓəre eye
niye. Andza niye a həl tay ha na,
hərwi ada tâŋgənahaməndzibəra təv
mahkar. Təv nəte na, ta bəbazl abəra
mə ɗəma ndo hay kəɗats. Kwayaŋŋa
ahəl nakəmətsikemeniye a gwaɗay a
gawla i Mbəlom «Pəla tay ha» aye na,
gawla i Mbəlom niye a ye, a pəla tay
ha. 16 Tsa na, sidzew hay haladzay ti
yaw, nəteyemandza eye ka pəles hay.
Nəteye nday na, ta tsikeŋ. Nəteye
na, gwezem temerre sulo madzəga
gwezem.

17 Ma məsine ga na, na ŋgatatay a
pəles hay ada ta ndo neheye mandza
eye fataya aye. Nəteye na, petekeɗ
i vəram ka bo slala mahkar. Siye
hay ndozza andza ako, siye hay a
zəbambəlommbəlom, 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 təmawawafafa andzawur i
asana. 18Ɗəretsətseh neheyewalwal
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 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 tamayako. Wuneheye
na, təŋgatay 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
ha məge masuwayaŋ bay. Nəteye
madaŋ eyehay ada taməgemadama,
nəteye faya ta kəliye. Nəteye faya
ta giye huya andza niye, ta gər ha
mezeleme bay.

10
Gawla i Mbəlom tə ɗerewel wawa

eye
1Madəba 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 awuzl ɗəre andza
pat. Sik ŋgay hay andza ɗərneh i ako.
2 Ɗerewel wawa eye mə həlay ŋgay,
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. 3Awuda ta
magala. Mawude ŋgay niye na, a ləv
andzamaŋgərəze i zɨl. A wuda andza
niye na, na tsəne maləve i mbəlom
madzəga tasəla hərwi mambəɗaw
faya.

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

5 Gawla 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 təwuneheyemə ɗəma
aye tebiye, kə ge məndzibəra tə wu
neheye mə ɗəma aye tebiye, kə ge
bəlay tə wu neheye mə ɗəma aye
tebiye. Gawla iMbəlomniye ambaɗa
na, a gwaɗ: «Wu nakay ma giye bo
kwayaŋŋa anəke.» 7 A 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.»

9 Na ye ka təv i gawla i Mbəlom
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
andzawum. Ane tukna, ka səɗakana
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.

11Tsa 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
bazlam i gəma hay wal wal aye, ka
diye ka ɗatay ha.»

11
Ndoməhəlembal iMbəlomhaysulo

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 iməvəlaywu aMbəlom
ta təv məvəlay wu a Mbəlom. Pasla
tay ha ndo neheye tə ɗəslaway ha gər
a Mbəlom mə ɗəma aye. 2 Ane tuk
na, kâ ləva na dalabəra eye nakə ma
bəra aye bay, gər ha andza niye hərwi
Mbəlom 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. 3Na sləriye tay
ha ndo neheye sulo ta tsikiye ka neŋ
aye. Ta piye ka bo petekeɗ i mətuwe
mədahaŋ, ta diye ta ɗiye ha bazlam
a həlay niye. Andza məgweɗe na, ta
ɗiyehaməhənegwezemtemerre 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
mətsikaymeayam: «Kâpabay»husa
pat nakə ta ndəv ha aye. Ta sliye faya
mətsikay me a yam hərwi ada mâ
təra bambaz. Ta sliye faya məvəlatay
ɗəretsətseh a ndo i məndzibəra hay
wal wal andza nakə a satay aye.

7Ane tuk na, ahəl nakə aza ta ndəv
ha mətsike bazlam i Mbəlom aye na,
wu i pesl eye andaya ma tsalaw-
eye fataya ma bəɗ nakə kutsɨk bag-
war 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
kəɗ mə ɗəma Bəy Maduweŋ tay aye.
Məzele i gəma niye hay na, Sodom
ta Ezipt. 9 Mədahaŋ tay na, ndo

* 11:4 Zəbamə Zakari 4.1-14.
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hay ka məndzibəra ma gwala hay
wal wal ta deyeweye, kwa slala ka
waray ka waray aye, kwa ndo ne-
heye tə tsik bazlam i gəma waray
waray aye, kwa gəma hay, ta zəbiye
ka mədahaŋ tay məhəne mahkar tə
məzaw. Ta kərahiye ndo hay tâ la
tay ha bay. 10 Ma deyeteye a gər a
ndo iməndzibərahayhaladzayhərwi
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 eye məmbəlom, a gwaɗatay:
«Tsalumaw kanaŋ a gəma.» Tsa
na, pazlay a ŋgaha tay ha, tə tsal
a mbəlom, ndo məne ɗəre tay hay
faya ta zəbiye fataya. 13 Kwayaŋŋa a
həlay niye dala a ɓəl haladzay dzekiɓ
dzekiɓ. Gəma a ŋgəna kuro, nəte
ŋgay eye a mbəzl hele hele. Ndo
hay gwezem tasəla ta mət hərwi dala
nakə a ɓəl aye. Siye i ndo neheye
nəteye tamət təbey aye na, ta dzədzar
haladzay, ta zambaɗay a Mbəlom
nakəməmbəlom aye.

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

Tolommatasəla eye
15Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom

matasəla eye a fa tolom ŋgay. Mətsike
me bagwar eye hay ta ləvaw mə
mbəlom, tə gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ kway Mbəlom ta

Kəriste ŋgay
ta pa mələve i bəy tay ka
məndzibəra.

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 i Mbəlom 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.
18Siye 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 fatayamevel.

Həlay i məge sariya ka mədahaŋ
hay kə slaw.

Həlay nakə ka vəlateye wu i merəɓe a
ndo iməsleryakneheye faya ta
ɗa ha bazlam yak aye.

Kavəlateyewu imerəɓe tay andoyak
hay tebiye,

kwa a ndo neheye makətsa 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 ha

məndzibəra 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 tawutseɗewutsiɗwutsiɗ. Maləve
i mbəlom ka ŋgərəz, dala kə ɓəl ada
ndzalala hay ta kutsaw haladzay.

12
Ŋgwas ta gədam bagwar eye

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

3Wumekeleŋ eye a gemasuwayaŋ
haladzay, a mbəzlaw abəra mə
mbəlom sa. Wu niye na, bagwar eye
a zəba ndozza andza ako, a ndzəkit
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 ŋgənaha təvmahkar. A zla diye
nəte, a ŋgwaɗ tay ha ta hutel ŋgay ada
a kutsa tay ahaya ka dala. A lətse ka
təv i ŋgwas niye faya ma wiye wawa
aye, kəwana,mazliyewawaniyema
həpəɗiye.

5 Ŋgwas 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 nakə Mbəlom a
ləvay ha bo aye. Mbəlomma geye gər
mə ɗəma. Mandziyeməhənegwezem
ta temerre sulo tə kuro kuroməkwa.

7 Tsa na, tə ge vəram mə mbəlom.
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 tuk na, Misel ta gawla
ŋgay hay tə sla fataya, ta həhar tay ha.
Ta vəlatay tsəveɗməndzeməmbəlom
sa bay. 9 Tə kala ahaya gədam niye
bagwar eye a bəra. Neŋgeye na, gu-
ram i dədœ nakə ahəl niye a vawatay
gər a ndo i məndzibəra hay aye. Tə
zalay na, bəy i məsəfəre neheye lele
bay aye. Məzele ŋgay mekeleŋ eye
na, Fakalaw. Tə kala ahaya abəra mə
mbəlom ka dala ta gawla ŋgay hay
tebiye.

10 Ma dəba eye na, na tsənew
mətsike me a ləvaw mə mbəlom, a
gwaɗ:
«Anəke na, Mbəlom kə təmamay ha.
A ɗa ha na, neŋgeye a ze wu hay

tebiye,

bəy na, neŋgeye.
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 faya na, hərwi Wawa i
təɓaŋ a mbəɗa 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.

12Hərwiniyeməŋgwesemâgeandaya
məmbəlom

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

Nəkurom dala ta bəlay mata hute
ɗəretsətseh na, nəkurom

hərwi Fakalaw kə mbəzla naha
ka təv kurom,

ɗərev a ndalay haladzay.
Hərwi a sər ha məndze ŋgay na, a

zəkayaw tsekweŋ.»
13 Gədam niye bagwar eye a zəba

ɗəre ta kala ahaya mə mbəlom 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 nakəMbəlom a ləvay ha bo aye.
Mbəlom ma geye gər, ma ndziye mə
ɗəma məve mahkar tə məzaw. Ma
ndziye na, ma təv nakə gədam ma
sliye məgəse na bay aye.

15 Gədam niye a vənahaw yam
abəra mə huɗ haladzay andza dəlov,
hərwi ada yammâ pay bəzay a ŋgwas
niye ada mâ zla na. 16 Ane tuk na,
dala ka dzəna na ŋgwas niye. A ta
ka bo bəra tsəɗək. Tsa na, a sa dəlov
niye faya ma ndohwaweye abəra mə
bazlam i gədam aye.

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

18Gədam niye a ye, a ndza ka me i
bəlay.

13
Wu i pesl hay

1Tsana, naŋgatayawu ipeslwuray
a ndohwaw abəra ma bəlay. Gər hay
faya tasəla ada dəram hay faya kuro.
Ka dəram neheye tebiye na, dzagwa
i bəy faya hərikke hərikke. Ka gər
neheye tasəla aye na, təwatsa fataya
məzele nakə lele bay aye, i mətsalay
kagər aMbəlom. 2Wuipeslniyena, a
ndzəkit bo dəvar. Sik ŋgay hay andza
sik dərleŋge. Bazlam ŋgay andza ba-
zlam 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.

3Na zəba kawu 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 ma-
suwayaŋ. Ndo hay ta dazlay məpay
bəzay. 4 Nəteye 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
nakay na, way? Mata sleməge vəram
ta neŋgeye na, way? Ndəray andaya
andza neŋgeye bay.»

5 Tə vəlay tsəveɗ a wu i pesl niye
ka məge 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. 6 A
dazlay amətsalay ka gər aMbəlom. A
tsalay ka gər a məzele i Mbəlom ada
a təv nakə Mbəlom mandza eye mə
ɗəma aye. Ada a neheye mandza eye
mə mbəlom aye dərmak. 7 Ta 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 slala waray waray, kwa

ndo neheye tə tsik bazlam i gəma
waray waray aye ada ka gəma hay
tebiye. 8Ndo iməndzibəra hay tebiye
ta ɗəslay ha gər. Maa zəkaw na, ndo
neheye təwatsaməzele tay a ɗerewel
nakə tə watsa a ɗəma məzele i ndo
neheye ta huta sifa aye. Nəteye tə
watsaməzele tayna, kwaahəl nakə ta
ge məndzibəra zuk bay aye. Ɗerewel
nakay na, i Wawa i təɓaŋ nakə tə kəɗ
na ahəl niye aye.

9Ndo nakə zləmandaya faya hərwi
mətsəne na, mâ pay zləm a wu nakə
na tsikiye lele. 10 Mbəlom a gwaɗ:
«Ndo nakə tə wa na hərwi ada ndo
məne ɗəre ŋgay tâ gəs na na, ta gəsiye
nadeɗek.» TaɗəMbəlomkəgwaɗ: «Tâ
kəɗ na ta maslalam» na, ta kəɗiye ta
maslalam deɗek. Kə ge andza niye
na, ndoməpemədzal gər hay ka Yesu
tâ səmay naha, tâ gər ha tsəveɗ i
Mbəlom bay. Andza niye, ta ndziye
ɓəŋɓəŋ.

11Ma dəba eye na, na ŋgatay a wu
i pesl mekeleŋ eye a ndohwaw abəra
mabəɗ. Dəramkagər ŋgay sulo andza
wawa i təɓaŋ. Ane tuk na, a tsik me
andza i gədam. 12Gədaŋ ŋgay andaya
andza i wu i pesl nakə kurre aye. A
gawa wu neheye a ge masuwayaŋ
aye kame i wu i pesl nakə a tsalaw
ma 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.» 13 Kə ge wu neheye a ge
masuwayaŋ aye haladzay. Kə ge wu
nakə ada ako mâ mbəzlaw abəra mə
mbəlom aye. A yaw ka məndzibəra,
ndo hay tebiye ta ŋgatay 14 a vatay
gər a ndo i məndzibəra hay hərwi
ta vəlay tsəveɗ ka məge wu neheye
a ge masuwayaŋ aye kame i wu i
pesl nakə kurre aye. A gwaɗatay:
«Gum kule hərwi məɗəslay ha gər a
wu i pesl nakə kurre tə gay mbəlak
ta maslalam, ane tuk na, kə mət 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, ada ma sliye
faya məkəɗe ndo neheye ta kərah
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məɗəslay ha gər aye. 16A gatay kutoŋ
a ndo hay tebiye, wawa hay, bag-
war 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.
17Ndonakəŋgoɗgorniye 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 met-
sehe lele. Ndo nakə a tsah aye na,
lamba niye a say məgweɗe mey na,
ma sliye faya məsəre. Lamba niye
a ɗa ha na, ndo zezeŋ hay. Lamba
niye na, temerreməkwa tə kuro kuro
məkwa gər eyeməkwa.

14
Dəmes nakə ndo i Mbəlom 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 ŋgay
mawatsa 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 faya
məge bay. Maa ge dəmes niye na, ndo
neheye Mbəlom a mbəɗatay ahaya
abəra ka məndzibəra aye ɗekɗek tsa.
4 Nəteye na, tsəɗaŋŋa mənese kwa
tsekweŋ andaya fataya bay. Ta ge
madama bay. Nəteye na, Wawa i
təɓaŋmadiyekwaaŋgayna, təpaway

bəzay. Mə walaŋ i ndo i məndzibəra
hay Mbəlom a mbəl ha na, nəteye
hərwi ada tâ təra i ŋgay ada i Wawa
i təɓaŋ. 5Ta rawme 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 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 yamhay
na, neŋgeye.»

8Tsana, naŋgatayagawla iMbəlom
masulo 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 ha mənese 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, 10 Mbəlom ma gat-
eye 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
Mbəlomhayadakame iWawai təɓaŋ.
11 Geŋgis i ako nakə faya ma gat-
eye ɗəretsətseh huya aye ma 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.»
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12 Nəkurom ndo məpe mədzal gər
hay kaYesu, nəkuromneheye faya ka
rəhumay ha gər a bazlam i Mbəlom
mapala eye aye ada ka pum mədzal
gər kurom ka Yesu aye, səmumay
naha.

13Na tsənemətsikeme a tsənewmə
mbəlom, agweɗeŋ: «Dazlayaməwetse
anəke, do ha kame kame ndo neheye
təpamədzal gər kaBəyMaduweŋaye
ada neheye tə mət ma məpe mədzal
gər ka Bəy Maduweŋ aye. Nəteye na,
Mbəlomma 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 iməsler tay a ɗa ha na,
nəteye lele.»

Wunakəma ta ndzatay a gər a ndo
hay ahəl nakəməndzibərama ndəviye

14 Na zəba ɗəre sa na, na ŋgatay a
pazlay kweɗek kweɗek. Wuye an-
daya 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.

15 Gawla i Mbəlom mekeleŋ eye a
yaw abəra mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Awuda tamagala, a gwaɗay
a ndo niye mandza eye ma pazlay
aye: «Zla bembek yak ada dza ha
daw, hərwi wu kə nah ka dala, kə sla
mədze.»

16Tsa na, ndo nakəmandza eyema
pazlay aye a kal ha bembek ŋgay ka
dala, a ɗəs nawunakə kaməndzibəra
aye tebiye.

Mbəlom ma ta gateye ɗəretsətseh a
ndo i seweɗ hay

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

18 Gawla i Mbəlom neŋgeɗ a yaw
abəra ka təv nakə tə fəkaway naha
faya wu aMbəlom aye. Neŋgeye na, a
ləvay gər a ako. A yawa zalay a gawla
i Mbəlom nakə bembek matasla 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.»

19Andza niye, gawla iMbəlomniye
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
hərwimaɗɨtse yameye nakəmə ɗəma
aye. Təv niye a ɗa ha na, mevel i
Mbəlom. 20 Təv nakə ta sləratawa
a ɗəma hohway hay aye na, dəreŋ
ta wuzlahgəma. Ahəl nakə faya ta
ɗɨtsiye na, maa ŋgəzaw abəra mə
ɗəma na, bambaz ɗuh. A va tuwwa
andza yam nakə faya ma viye mə
magayam aye. A va na, kilomiter
temerre mahkar. 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
1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a wu

mekeleŋ eye a ge masuwayaŋ mə
mbəlom. Ageŋhərɓaɓəkka. Naŋgatay
agawla iMbəlomhay tasəla, kwaway
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
adanəteye ta ɗəslayha gər a kule ŋgay
təbey aye. Nəteye ta kərah matəme
ŋgoɗgor i məpesle wu i məzele ŋgay
nakə tə zalayməpesle wu aye. Nəteye
malətsa eye ka me i bəlay niye a dəv
andza malam 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 iWawa i təɓaŋ. Tə gwaɗawa:
«BəyMaduweŋMbəlom, nəkar gədaŋ

eye ka gər i wu hay tebiye,
məsler yak na, bagwar eye ada
lele haladzay.
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Nəkar Bəy i gəma hay tebiye,
wu neheye faya ka giye na,
mənese kwa tsekweŋ andaya
mə ɗəma bay

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

Maduweŋ.
Ndəraymakərahiyemazambaɗaka
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 tsekweŋ mə ɗəma
bay.»

5 Ma dəba eye, na zəba ɗəre na,
na ŋgatay naha a madzawadzawa
i məɗəslay ha gər a Mbəlom mə
mbəlom mahəndəka eye tuwaŋŋa,
gay nakə ta kərew tə petekeɗ, ndo
hay ta Mbəlom tə dzawa gər a ɗəma
aye andaya mə ɗəma. 6 Na 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 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, kwawaynəte nəte.
Gəse neheye tasəla aye maraha eye
ta mevel i Mbəlom nakə ma ndziye
ka tor eye aye. 8 Geŋgis a tsalaw, a
rah a gay iməɗəslay ha gər aMbəlom.
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 ta

magala, a gwaɗatayagawla iMbəlom
hay tasəla: «Dum naha kutsum ha
mevel i Mbəlom neheye maraha eye
ma gəse ka məndzibəra aye. Kutsum
ha na, tasəla tebiye.»

2Tsa na,makurre a ye a kuts hawu
nakəmagəseŋgayayekaməndzibəra.
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.

3 Gawla i Mbəlom masulo eye a ye
a kuts ha wu nakəma 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
yeakuts hawunakəmagəseŋgayaye
a dəlov ada a bəɗiyem hay. Ta təra
bambaz dərmak. 5 Na tsəne, gawla i
Mbəlom nakə a tsəpawa yam aye, a
zambaɗay aMbəlom, a gwaɗ:
«Tsəɗaŋŋa na, nəkar nəte ŋgweŋ.

Nəkar andaya anəke ada ahəl
niye nəkar andaya huya.

Ka ge na sariya nakay na, ta
tsəveɗ eye.

6Ndo neheye ta kəɗ ndo məɗe ha ba-
zlam yak hay

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

andza nakə a ye ka bo aye.»
7 Tsa na, na tsəne mətsike me a

tsənew abəra ma təv nakə tə fəkaway
naha faya wu 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.»
8 Mafaɗ i gawla i Mbəlom a kuts

ha wu nakə ma gəse ŋgay aye ka
pat. Tsa na, a vəlay gədaŋ a pat ka
məwure haladzay andza ako hərwi
ada mâ 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
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sləraw fataya ɗəretsətsehniyehayna,
neŋgeye.

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

12 Ma dəba eye gawla i Mbəlom
maməkwa eye a ye a kuts ha wu
nakə ma gəse ŋgay aye a magayam
bagwar eye nakə tə zalay Efrat aye.
Yam i magayam niye a sakwa hərwi
ada bəy neheye ta deyeweye abəra
mə bəzay ta hutiye tsəveɗ mətese
mata ge vəram. 13 Tsa na, na ŋgatay
a məsəfəre neheye ŋgwalak eye bay
hay aye mahkar. 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
məbazlam i ndonakə a gwaɗneŋgeye
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom aye.
14 Məsəfəre neheye ti yaw na, abəra
mə fakalaw, tə gawa masuwayaŋ. Tə
yawa a gay i bəy i məndzibəra hay
tebiye, tə hayawa tay gər hərwi məge
vəram ka Mbəlom gədaŋ eye ka gər i
wu hay tebiye pat nakəma bəziye ha
gədaŋ ŋgay aye.

15Yesuagwaɗ: «Gummetsehebəna,
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 neheye mahkar aye, tə
hayatay gər a bəyhayna, a təv eye an-
daya Yahuda hay tə zalay Harmage-
doŋ.

17Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom
matasəla 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.» 18Kwayaŋŋa
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 ta kabobərandzaɗəɗa, gəma
bagwar eye a ŋgənamahkar ada siye
i gəma neheye ka məndzibəra aye
tebiye ta mbəzl dərmak. Babilon
gəma bagwar eye a mayaw a gər
a Mbəlom na, andza niye. A vəlay
wu məse nakə a tsəhən bay aye ada
a gwaɗay: «Sa, ndəv ha abəra mə
ɗəma.» 20Dala neheye malawara eye
ta yam aye tə dze a huɗ i yam tebiye
ada mahəmba zəbol eye ta mbəzl
bərəmbərəm. 21Ndzalala bagwar eye
hay haɓəlagəmgəm, tə mba 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 gawa

madama aye
1Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom

nəte mə walaŋ i gawla i Mbəlom ne-
heye 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 hal-
adzay aye. 2 Bəy i məndzibəra hay
ta ge mezeleme ta neŋgeye ada ndo i
məndzibəra hay ta sa guzom ŋgay. Ta
kwaya, ta ge mezeleme dərmak.»

3 Tsa na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
yaw ka təv ga, a zla ga a ye ga ha a
kəsaf. Ahəl nakə neŋ mə kəsaf aye
na, na ŋgatay a ŋgwas mandza eye
ka wu i pesl ndozza. Gər ŋgay hay
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tasəla, dəram ka gər niye hay kuro.
Ka bo ŋgay na, məzele hay mawatsa
eye faya haladzay. Məzele neheye
hay lele bay aye, faya ta tsaleye ka gər
a Mbəlom. 4 Ŋgwas niye na, petekeɗ
ka bo ndozza andza ɓəre nakə a dəv
haladzay aye, təwu i maslawa, gura,
ada tə kwar neheye lele haladzay
aye. Gəse i gura mə həlay ŋgay. Gəse
niye na, maraha eye tə wu neheye
ŋgwalak eye bay aye. Andzaməgweɗe
tə mezeleme nakə a gawa aye. 5 Ta
watsa məzele ka daʼar ŋgay. Məzele
ŋgayniye a ɗawumaŋgaha eye, andza
məgweɗe: «Babilon bagwar i gəma,
neŋgeyemaya i ŋgwas neheye tə gawa
madama aye ada tə wu ŋgwalak eye
bay kaməndzibəra aye.»

6Na 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, ada ŋgwas niye kə kwaya
tə bambaz 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. 8Wu i pesl niye ka
ŋgatay kurre na, neŋgeye andaya tə
ɗəre. Ane tuk na, anəke na, neŋgeye
andaya sa bay. Ma tsalaweye abəra
ma 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
zuk bay aye na, Mbəlom kə watsa
məzele a ɗerewel nakə tə watsa a
ɗəma məzele i ndo neheye ta huta
sifa aye. Siye i ndo hay andaya ne-
heye kə watsa məzele tay a ɗerewel
bay aye. Ndo neheye məzele tay mə
ɗerewel bay aye ta ŋgatay a wu i pesl
niye na, ma gateye hərɓaɓəkka hərwi
a ndzawa neŋgeye na, andaya, anəke
na, neŋgeye andaya sa bay ada pat
mekeleŋ eye na, mamaweyemba.»

9 A 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 niyemandza eye faya aye
dərmak. A ɗa ha bəy hay tasəla. 10Mə
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 tsek-
weŋ tsa. 11Wu i pesl nakə ahəl niye
neŋgeye tə ɗəre ayeadaanəkeneŋgeye
andaya tə ɗəre sa bay na, neŋgeye
na, matsamahkar i bəy. Neŋgeye
mə walaŋ i bəy neheye tasəla aye
dərmak. Ahəl nakə aza kə ndohwaw
aye na, Mbəlom ma kəɗiye na hele
hele.

12 «Dəram neheye kuro ka ŋgatay
ayena, aɗahabəyhaykuro tadeyew-
eye. Ta yaw zuk bay. Mbəlom ma
vəlateye gədaŋ hərwi ada nəteye ta
wu i pesl niye ta ləviye mələve bəy
ɓəre nəte. 13 Bəy neheye kuro aye
mədzal gər tay na, nəte. Ta geye
məsler a wu i pesl ta gədaŋ tay peteh
hərwi adamâ ləva bəy ŋgay. 14Ta giye
vəram taWawa i təɓaŋ. Wawa i təɓaŋ
ma sliye fataya hərwi neŋgeyena, Bəy
Maduweŋ ka gər i bəyMaduweŋ hay.
Neŋgeye Bəy a ze bəy hay tebiye. Ndo
ŋgayhay faya tapaybəzayna, 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: «Magayam nakə ka ŋgatay ŋgwas
niye a gawa madama mandza eye
ka tsakay aye na, andza məgweɗe:
Slala hay, ndo hay mbərzəzza hal-
adzay, gəma hay, ndo neheye tə tsik
kwa bazlam i gəmawaraywaray aye.
16Dəramneheyekurokaŋgatayaye 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 kaliye ha a ako,
ta fəkiye na abəra mə ɗəma hurɗœk
hurɗœk. 17 Bəy neheye kuro mədzal
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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 nakə Mbəlom a tsik ahəl niye mâ
ge bo. 18Ŋgwas nakə ka ŋgatay aye na,
bagwar i gəma nakə 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, faya
ma mbəzlaweye abəra mə mbəlom.
Gədaŋ ŋgay na, bagwar eye haladzay.
Ada madəve ŋgay nakə a dəv aye na,
a dəv dzaydzay ka məndzibəra. 2 A
wuda ta magala, a gwaɗ: «Babilon
gəma bagwar eye ka mbəzl, Babilon
ka mbəzl hele hele. Ka təra təv
məndze i məsəfəre neheye lele bay
aye. Məsəfəre lele bay eye hay kwa
waray waray nəteye mandza eye mə
ɗəma. Ɗiyeŋ neheye lele bay aye, a
satay a ndo hay bay aye nəteye mə
ɗəma.* 3 Babilon ka mbəzl hərwi kə
vəlay ha bo kaməgemezeleme. Ndo i
gəma hay wal wal tebiye ta sa guzom
ŋgay ada bəy hay kaməndzibəra 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 tsəne mətsike memekeleŋ eye
a tsənewməmbəlom sa, a gwaɗ:
«Nəkurom ndo ga hay, dumara abəra

məwalaŋ 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.
6 Gumatay ɗəretsətseh andza nakə

nəteye tə gatay a ndo hay aye.
Wu nakə tə gatay a ndo hay aye
na, gumataymâ ze niye.

Taɗənəteye tə vəlay guzomando gəse
nəte na,

rahumatay ha gəse sulo.
7 Gumatay ɗəretsətseh haladzay

hərwi ada ɗərevmâ ndalatay.
Tə gwaɗ nəteye gədaŋ eye hay ha-

ladzay ada tə ndayawa wu
mənday lele.

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,

ɗaɗamədahaŋmandzateye a gər
təbey.

8 Hərwi niye, ɗəretsətseh ma deyew-
eye fataya na, ka nəte eye.

Ɗəvats,mədahaŋadamandərzlaŋ
tadeyeweyeagəmataypat eye
nəte

hərwiBəyMaduweŋMbəlomneŋgeye
Mbəlom bagwar eye.

Mata ge sariya na, neŋgeye.
9«Ahəl nakəbəyhaykaməndzibəra,

neheye tə gawa mezeleme ta gəma
niye ta geŋgis i ako nakə faya ma
təmiye gəma niye na, ta tuwiye hal-
adzay, ta giye dəmes imədahaŋhərwi
ahəl niye nəteye mandza eye ma
wiya. 10Tadiye, ta lətsiyedəreŋhərwi
zluwerma gateye tə ɗəretsətseh niye.
Ta gwaɗiye:
“Waawayah! Waawayah!
NəkarBabilongəmabagwareyenakə

gədaŋ yak a gawa andaya aye,
ka mbəzl hele hele ɓəre nəte na,
kəkay?”

11«Ndo i tsakala hay kaməndzibəra
ta tuwiye ada ta giye dəmes i
mədahaŋ dərmak hərwi gəma nakə
a təma aye, ndəray kwa nəte andaya
mə ɗəma sa bay. Ndəray andaya
masəkəme wu i tsakala tay bay?
12Wu 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 səkəmawa ha aye na, dərizl
i gərɗaf neheye lele haladzay ada tə
wu neheye ta lambaɗ tə zler i bəgəne
aye ada ta mayako lele eye hay. Ta

* 18:2 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 14.3-21.
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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 andaya masəkəme
fataya abəra wu 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 təwukurom lele eye hay
andaya sa bay, ka hutumeye sa bay.”
15 Ndo i tsakala neheye ta təra zlele
eye hay təmasəkəme hawuma 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 pe-
tekeɗ neheye zler i mətul zler i mətul
ada tə siye petekeɗ lele eye haladzay
aye. A pawa ka bo wu i maslawa, tə
ge ta gura, tə kwar neheye lele aye.
17 Wu 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
yamaye, 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, tə gwaɗ: “Gəma andaya
andza gəma nakay bagwar 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 eye ka
mbəzl. Anaŋ gəma nakə ndo neheye
ta kwalalaŋ i yam aye 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 iMbəlom hay, ŋgwasum hərwi
Mbəlom kə gay sariya ka wu nakə a
gakum aye.»

21Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom
gədaŋeye, a yea zlakwarbagwareye
andza ber imaləgəre, a kal ha a bəlay.
Tsa na, a gwaɗ: «Ta kaliye ha Ba-
bilon gəma bagwar eye andza niye,
ɗaɗa ta ŋgateye sa bay. 22Ndo hay ta
tsəniye ɗaɗamədze gandzavalmaBa-
bilon, məge dəmes, məfe fagam,məfe
tolom sa bay. Wuray kwa tsekweŋ
ma giye andaya ma Babilon sa bay.
Ndo malembeɗe wu hay ta giye an-
daya sa bay, maləgəre nakə a ləvawa
abəra ma təv kurom aye na, ndo hay
ta tsəniye sa bay. 23Lalamkuromhay
ta dəviye dzaydzay ka niye sa bay. Ta
tsəniyemabəbəlewurayhuwwaindo
məzle dahəlay hay mə 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 ndo hay kwa məŋgay ta madaŋ
kurom. Hərwi niye nəkurom ka na-
sumeye andza niye. 24 Mbəlom a
ŋgatay a bambaz i ndo məɗe ha ba-
zlam ŋgay hay, ada a bambaz i ndo
ŋgay hay. Bambaz i ndo neheye ka
məndzibəra tebiye tə kəɗ tay ha aye
na, ka gər tay.»

19
1Ma dəba eye na, na tsəne mətsike

me a tsənew mə mbəlom andza ndo
hay haladzay ta tsikiye me. Tə gwaɗ:
«Haleluya! Zambaɗumay aMbəlom.

Maa təma tay ha ndo hay na,
neŋgeye.

Neŋgeye məzlaɓ eye, neŋgeye gədaŋ
eye a ze kwamey.

2Neŋgeye na, ndo i deɗek,
a ge sariya ŋgay a ndo hay na, ta
deɗek.

Kə gəs na maya i ŋgwas neheye tə
gawamadama aye.

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

hərwi nakə a kəɗ ndo i məsler
ŋgay hay aye.»

3 Ma dəba eye, tə ma 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 ada wu neheye faɗ
aye ta dəkw gurmets kame i təv
məndze niye Mbəlom mandza 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 ndo məge məsler ŋgay
hay,

nəkurom neheye ka rəhumay ha gər
ta deɗek,

kwa wawa hay kwa bagwar
hay.»

6 Na tsəne mətsike me 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 bag-
war eye dərmak. Neŋ faya na piye
fayazləmna,mətsikemeniyeagwaɗ:
«Nəkar Mbəlom bagwar eye

hərwi Bəy Maduweŋ Mbəlom
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, faya
ma həbiye.

8 Ta vəlay tsəveɗ məpe ka bo petekeɗ
nakə tsəɗaŋŋa,

ndəluɓkwa tsekweŋandaya faya
bay aye,

ada nakə a dəv haladzay pəzləɗ
pəzləɗ aye.

Ŋgwalakŋgwalak i petekeɗniye a ɗa ha
na,

wuneheyeŋgwalak eyendoməpe
mədzal gər hay ka Yesu tə ge
aye.»

9 Tsa na, gawla i Mbəlom eye an-
daya a gweɗeŋ: «Watsa a ɗerewel
na, məŋgwese ma ndziye ka ndo ne-
heye tə zalatay a magurlom i məzle
dahəlay i Wawa i təɓaŋ aye.» Gawla i
Mbəlomniye a gweɗeŋ sa na: «Bazlam
neheyeanaŋayena, deɗek. Ayawna,
abəramə bazlam i Mbəlom.»

10Na 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 andzamalamar yak neheye tə pa
mədzal gər tay ka bazlam i Yesu nakə
a ɗa ha aye. Ɗəslay ha gər ɗuh na, 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. Tawatsa
faya məzele. Ndəray a sər məzele
niye bay, maa sər na, neŋgeye nəte.
13Kələmedze ŋgay nakə ka bo aye na,
bambaz faya haladzay. Məzele ŋgay
na, bazlam iMbəlom. 14Slala i sidzew
haywal 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. 15 Maslalam matasla eye
hepepe, a yaw abəramə 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
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ha mbərasl mbərasl 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: «Neŋgeye na, bəy
ka gər i bəy hay tebiye. BəyMaduweŋ
ka gər i bəymaduweŋ hay tebiye.»

17 Tsa na, na ŋgatay a gawla i
Mbəlom neŋgeɗmalətsa eye ka pat. A
wuda tamagala, a zalatay a ɗiyeŋ ne-
heye faya ta tsəviye ta magərmbəlom
aye, a gwaɗatay: «Hayum gər, du-
mara 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 na wu i pesl ta ndo nakə a
gwaɗ neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom, azlakwa neŋgeye ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom bay aye. Maa
ge masuwayaŋ kame i wu i pesl na,
neŋgeye. Andza niye, a vatay gər a
ndohay kamatəmekabo 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
ndoməɗehabazlamiMbəlomayena,
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.
21 Sidzew i wu i pesl hay na, ndo niye
tə pəles aye a kəɗ tay ha ta maslalam
nakə a yawaw abəra mə bazlam ŋgay
aye. Ɗiyeŋ hay tebiye, tə yaw tə nda
mədahaŋ tay, tə rah.

20
Bazlam nakə a tsik ka məve

gwezem aye
1Madəba eye na, na ŋgatay a gawla

i Mbəlom fayamambəzlaweye abəra
mə mbəlom, kəle mahəndəke abəra
ma bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye mə
həlay ŋgay. Tsalalaw bagwar eye a
mba haladzaymə həlay ŋgay dərmak.
2A ye naha, a gəs gədam. Gədamniye
na, dədœ, andza məgweɗe Fakalaw
nakə a vaway gər a ndo hay ahəl niye
aye. Gawla i Mbəlom niye a gəs, a
dzawa na. Ma ndziye 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.

4 Ma dəba eye na, na ŋgatay a təv
məndze hay i bəy, ndo hay mandza
eye faya. Mbəlomkə 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 tə pa mədzal 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. 5 Niye na, tə
lahmələtsew abəramamədahaŋ aye.
Siye i ndo hay na, ta lətseweye zuk
bay. Ta lətseweye na, məve gwezem
ma ndəviye abəra mə ɗəma təday.

6 Məŋgwese ka ndo niye hay tə lah
mələtsew aye. 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.
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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 andzahewiyeŋnakəmə
magayam aye. 9 Na ŋgatay na, tə
ndohwaw tsɨɗ tsɨɗ ti ye kwa a ŋgay, ti
ye tə lawara təv i ndo məpe mədzal
gər haykaYesuandzaməgweɗe gəma
nakə Mbəlom a wuɗa haladzay aye.
Ane tuk na, ako ambəzlaw fatayamə
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 gwaɗneŋgeyendoməɗe
ha bazlam iMbəlomaye. Andza niye,
ta siye ɗəretsətseh həpat ta həvaɗ ka
tor eyemə ɗəma.

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

məndze i bəy a zəba herre. Ndo an-
daya 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, kwa
wawa hay. Nəteye malətsa eye
kame i təv məndze i bəy. Tsa na,
ndoweye a həndək ɗerewel hay. Ta
həndəkɗerewelmekeleŋeyedərmak.
Neŋgeye na, ta watsa a ɗəmaməzele i
ndo neheye tə huta sifa nakə deɗek
aye. Ma dəba eye ta həndək ɗerewel
niye hay na, Mbəlom a gatay sariya
a ndo neheye tə mət 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 neheye ma bəɗ
ma təv məndze 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
ha məməte ta təv məndze 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
ŋgayandayamə ɗerewel i ndoneheye
ta huta sifa aye bay na, ta kal ha a
dəlov i ako niye dərmak.

21
Magərmbəlomweɗeye taməndzibəra

weɗeye
1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a

magərmbəlomweɗeye taməndzibəra
weɗeye. Magərmbəlom makurre eye
ta məndzibəra makurre eye ta dze.
Ada bəlay andaya sa bay kə dze.
2 Na ŋgatay naha a gəma tsəɗaŋŋa
eye, gəmaniyena, Zerozelemweɗeye
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. 3Na tsənemətsike
me a tsənew abəra ka təv məndze
i bəy ta magala, a gwaɗ: «Zəbum,
Mbəlom kə ge gay ŋgay a walaŋ i ndo
hay, ma ndziye tə nəteye. Ta təriye
ndo ŋgay hay. Neŋgeye Mbəlom nəte
ŋgweŋ ma ndziye tə nəteye. 4 Ma
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 hərwi bazlam neheye na,
deɗek,makərawmekwa tsekweŋan-
dayamə 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 yam a gay aye na, na vəleye

* 20:8 Zəbamə Ezekiyel 38-39.
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yam kəriye. Yam niye a ŋgəzaw
ma bəɗiyem. Yam niye na, yam
nakə ma vəlateye sifa a ndo hay aye.
7 Ndo 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, ndo məge madama hay, madaŋ
hay, ndoməpay bəzay a kule hay, ndo
i parasay hay, nəteye ɗuh ta diye na,
a dəlov i ako. Gufa i kuɗamasara
nakə a təma wafafafa aye mə ɗəma.
Tamətiye məməte masulo aye na, mə
ɗəma.»

Zerozelemweɗeye
9Madəba eye na, gawla iMbəlom a

yawka təv ga. Neŋgeyenəteməwalaŋ
i gawla i Mbəlom neheye tasəla ta
gəse mə həlay tay aye neheye maduk
i duk i ɗəretsətseh mə ɗəma maraha
eye. A yaw na, a gweɗeŋ: «Dara, na
ɗakeye ka dahəlay nakəWawa i təɓaŋ
ma zliye aye.» 10 Tsa na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a yaw ka gər ga ada
kwayaŋŋa gawla i Mbəlom niye a zla
ga, a ye ga ha amahəmbabagwar eye
sololololo. A ɗeŋ ka Zerozelem gəma
tsəɗaŋŋa eye, faya ma mbəzlaweye
abəra ma magərmbəlom, a mbəzlaw
abəra ka təv i Mbəlom. 11 Gəma niye
na, a dəv dzaydzay andza kwar lele
eye, a wuzl ɗəre andza malam. Maa
wuzl ɗəre niye na, məzlaɓ i Mbəlom.
12Tə 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 iMbəlomkwa
way ka məgeɗ neheye kuro gər eye
sulo aye. Ka məgeɗ niye hay na, tə
watsa faya məzele kuro gər eye sulo
i slala i Israyel hay. 13Gəma niye na,
hawal faɗ. Ka hawal niye hay faɗ
aye na, məgeɗ faya mahkar mahkar.
Mahkar ta diye i bəzay, mahkar ta
diye i pat mədəɗe 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 i
Wawa 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, məgeɗ eye hay ada zleɗ i gəma
eye. 16 Hawal 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. 17 Ma 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. Gəmaniye 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, 20 mazlam eye
tə zalay sardowan, maməkwa eye
tə zalay kornalin, matasəla eye tə
zalay kərisolite, matsamahkar eye tə
zalay beril, matsɨɗ eye tə zalay topaz,
makuro eye tə zalay kərisopəras,
makuro gər eye nəte tə zalay hisiŋte,
makurogər eye sulo tə zalayametiste.
21 Wu 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.

22Naŋgatayagay iməɗəslayhagəra
Mbəlomma gəma niye bay hərwi Bəy
Maduweŋ Mbəlom bagwar eye ada
Wawa i təɓaŋ nəteye wu tay ma təv
maɗuwule me. 23 Na 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 ŋgayma gəma niye.
Bəy i məndzibəra hay ta fələkwiye a
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ɗəma tə zlele tay hərwi məvəlay wu
a Mbəlom. 25 Məgeɗ i gəma niye
ma ndziye na, tuwaŋŋa hwapat 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 ha a
gəma niye hərwi məvəlay a Mbəlom.
27Wuneheye lelebayaye ta sliye faya
mede a ɗəma bay. Ndo neheye ɗərev
tay manasa eye ada ndo i parasay ta
fələkwiye a ɗəma bay dərmak. Mata
fələkwe a ɗəma na, ndo neheye tə
watsa məzele tay a ɗerewel i Wawa
i təɓaŋ aye. Maa huta sifa deɗek eye
na, nəteye.

22
1Ma 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 ta Wawa i
təɓaŋ. 2 A va ma wuzlah i tsəveɗ i
gəma niye. Ka tsakay i yam niye na,
dərizl i gərɗaf nakə ma vəliye sifa a
ndo hay aye kə ndzohwaw. A ndzo-
hwaw 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. Mambəliye tay ha
slala i ndo hay wal wal tebiye.

3Wu 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 ha gər. 4Nəteye na, ta
ŋgateye a ɗəre ŋgay, ta watsiye məzele
ŋgay ka daʼar tay. 5Həvaɗma giye an-
daya 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.

6Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom
a gweɗeŋ: «Bazlam neheye na, deɗek,
maraw me andaya kwa tsekweŋ mə
ɗəma bay. Bəy Maduweŋ Mbəlom a
vəlatay Məsəfəre ŋgay a ndo məɗe ha
bazlam ŋgay hay hərwi ada tâ ɗa ha

bazlam ŋgay. A sləraw gawla ŋgay
hərwiadamâyawmâɗatayhaando i
məsler ŋgay hay wu nakəmazlambar
ma deyeweye kame aye.»

Yesumamaweye
7 Yesu a gwaɗ: «Tsənum, mazlam-

bar na miye naha bəse. Mbəlom ma
piye ŋgama ka ndo neheye faya ta
rəhay ha gər a wu nakə mə ɗerewel
nakay aye hərwi a yaw na, abəra ma
Məsəfəre i Mbəlom.»

8 Neŋ Yuhana, na tsəne wu neh-
eye 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 andzamalamar 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 neh-
eye ta giye bo na, bəse. 11 Neŋ faya
na gwaɗateye a ndo neheye ta wuɗa
wu nakə lele bay aye. Taɗə a sakum
məgemənese na, dumha kame kame
andza niye huya. A nəkurom neh-
eye ɗərev kurom manasa eye, taɗə a
sakummatəre andzaniyena, dumha
kame kame andza niye huya. Ndo
nakə faya ma giye wu nakə a say a
Mbəlom aye na, mâ ge lele huya. Ndo
nakə fayamapaybəzayaMbəlomaye
na, mâ pay bəzay a Mbəlom andza
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 awaymerəɓe iməsler
ŋgay. 13 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
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14 «Məŋgwese ma ndziye ka ndo
neheye ta bariye petekeɗ tay hay
tsəɗaŋŋa eye. Nəteye ta hutiye tsəveɗ
məfələkwe a gəma niye. Nəteye na, ta
hutiye tsəveɗ mənde hohway i dərizl
i gərɗaf nakəma vəliye sifa a ndo hay
aye. 15Ndo 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 amaraw
me aye, nəteye tebiye ta ndziye ma
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 abərama 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 neh-
eye, gwaɗum: «Dara.»
Nəkurom neheye yam a gakum

aye, dumara sumyamnakəmavəliye
sifa a ndo hay aye. Ta vəliye kəriye a
ndo neheye a satayməse aye.

Mandəve i bazlam
18 Neŋ Yuhana faya na gateye ɗaf

a ndo neheye faya ta tsəniye wu ne-
heye mə ɗerewel nakay aye. Taɗə
ndoweye ka səkah ha wu ka bazlam
neheye mə ɗerewel nakay aye na,
Mbəlom ma səkaheye ha ɗəretsətseh
nakə ka dzaŋgum mə ɗerewel nakay
aye. 19Taɗə ndoweye kə zla wu abəra
mə bazlam i Mbəlom na, Mbəlomma
həliye hohway i dərizl i gərɗaf nakə
ma vəliye sifa a ndo hay aye abəra ka
bəmalə ŋgay. Ma hutiye təv ma gəma
i Mbəlom bay. Ɓa ɗerewel nakay kə
tsik ka hohway ta gəma niye tsɨy.

20Yesu a gwaɗ kawuneheye tebiye
na, deɗek aye, ma gwaɗiye: «Ayaw, na
miye naha bəse.»
Ayaw BəyMaduweŋ ga Yesu, dara.
21 Yesu Bəy Maduweŋ kway mâ pa

fakuma ŋgama tebiye.
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