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Ŋgwalak i bazlam nakə
Mata

a 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 məwalaŋ 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 a məwetse ɗerewel ŋgay

ka madədo ka madədo lele. A dazlay ta
məwe iYesu,madzəhuɓe i Yesuayam, ada tə
masəpete nakə Fakalaw a səpat na Yesu aye.
Kə watsa na məsler i Yesu, labara neheye a
tsikawatay a ndo hay aye, matətike ada ta
məmbəle tay ha ndo hay abərama ɗəvats.
Mata a ŋgəna ha matətike i Yesu wal 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 imandəve iməndzibəra
təməmaw i Yesu (24-25).

Bəba təte i Yesu hay
Luka 3.23-38

1 Anaŋ ɗerewel i məzele i bəba təte hay i
Yesu Kəriste: Yesu Kəriste na, slala i Davit
ada Davit na, slala i Abraham. Bəba təte i
Yesu hay na, anaŋ: 2 Abraham a lah məwe
Izak. Izak a wa Zakob. Zakob a wa Yahuda
ta malamar 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 awaNasoŋ. Nasoŋ a
wa Salmoŋ. 5Salmoŋ awa Booz, may i Booz
na, Rahab. Booz a wa Obed, may i Obed na,
Rut. Obed a wa Zese. 6Zese a wa bəy Davit.
Davit a wa Salomoŋ, may i Salomoŋ na,

ŋgwas i Uri. 7 Salomoŋ a wa Robowam.
Robowam a wa Abiya. Abiya a wa Asaf.
8 Asaf a wa Zozafat. Zozafat a wa Zoram.
Zoram a wa Oziyas. 9 Oziyas a wa Yotam.
Yotam a wa Akaz. Akaz a wa Ezekiyas.
10 Ezekiyas a wa Manase. Manase a wa
Amoŋ. Amoŋ a wa Zoziyas. 11 Zoziyas a wa
Yekoniya ta malamar ŋgay hay. A wa tay

ha na, ahəl nakə tə gəs tay beke eye hay a
Babilon aye.

12Ma 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

18Anaŋma kəkay nakə təwa 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
i Mbəlom. A say məndəɗe horoy ka Mari
kame i ndo hay bay. A dzala mə gər ŋgay
məgəre hamədel ŋgay ta məkal.

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

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

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 naMari andza ŋgwasŋgay a gay
ŋgay. 25Ane tuk na, ta dzapa zuk bay hus a
pat nakə Mari a wa na wawa hasləka eye.
Ada Yusufa ma zaleye na, Yesu.

2
Ndo matəkay ɗəre a wurzla hay ti ye ka

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

i Yahuda, a həlay nakə Herod neŋgeye bəy
* 1:21 Yesu na, andza məgweɗe Bəy Maduweŋ ma təmiye tay ha ndo hay. † 1:23 Andza məgweɗe: «Mbəlom tə
nəkway.» Zəba ka Ezay 7.14; 8.8, 10.
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bagwar eye aye. Ma dəba 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 tsaraw mə bəzay ada
nəmaa yaw na, məɗəslay ha gər.»

3Bəy Herod a tsəne bazlam tay niye na, a
kwasaygərhaladzay tə siye indoneheyema
Zerozelem aye tebiye. 4A zalatay a bagwar
i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndoneheye tədzaŋgawabazlam iMbəlom
mapala eye, a tsətsah fatayaagwaɗatay: «Tə
wa Kəriste na, məŋgay?»

5 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Tə wa
Kəriste na, ma Betelehem, ka dala i Yahuda.
Hərwi ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a
watsa, 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 nakəma tsəkuriye tay ha Israyel
ndo ga hay aye na,

ma deyeweye abəra ma nəkar.*”»
7 Yawa! Herod a zalatay a ndo matəkay

ɗəre awurzla hay taməkal. 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 yeməɗəslay ha gər.»

9 Ndo 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.
10Tə ŋgatay andza niye na, ɗərev tay a rah ta
məŋgwese. 11 Tə fələkwa a gay, ti ye naha, tə
ŋgatay awawa tamay ŋgayMari. Ta dəkway
gurmets, tə ɗəslay ha gər. Tsa na, tə pəla ha
wu tay hay, tə vəlay wu kəriye a wawa niye.
Təvəlaygura,wuandaya tə zalay eŋseŋs†ada
ta mir‡. 12Ma dəba eye Mbəlom a tsikatay
maməsine, a gwaɗatay: «Kâ mbəɗum gər 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 iYusufamaməsine. Agwaɗay: «Lətse,
zla na wawa ta may ŋgay, hwayum a Ezipt.
Ndzamə ɗəmahus a pat nakəna gwaɗakeye
maw aye, bəna Herod faya ma pəliye wawa
nakayməkəɗe na.»

14 Yusufa a tsəne andza niye na, a lətse, a
ye tay hawawa tamayŋgay aEzipt ta həvaɗ.
15 Tə ndza mə ɗəma hus a pat nakə Herod a
mət aye. Wu neheye tebiye na, hərwi ada
wunakəBəyMaduweŋa tsik təbazlamindo
məɗe ha bazlamŋgay ayemâ ge bo parakka,
a gwaɗ: «Na zalay a wawa ga mâ yaw abəra
mə Ezipt.§»

Herod a bəbazl tay ha wawa hay ma
Betelehem

16Herod 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 ka
məkəɗewawahasləkaeye tebiyeadazlayka
neheye a sla məve sulo bay aye ma Betele-
hemadamagəmaneheye təmbaynahaaye.

17 Andza niye, maa ge bo na, bazlam i
Zeremi ndoməɗe ha bazlam iMbəlom nakə
a tsik aye, a gwaɗ:
18 «Mawude a tsənew abərama gəma i Rama,

mətuwe tə zlazlay haladzaymə ɗəma.
Rasel fayama tuwiye wawa 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. 20A gwaɗay: «Lətse, zla na wawa
ta may ŋgay ada mbəɗa gər a gəma i Israyel,
hərwi ndo neheye ta pəla tsəveɗ ka wawa
nakayməkəɗe na aye na, ta mət.»

21 Yusufa a tsəne andza niye na, a zla
na wawa ta may ŋgay, a mbəɗa gər a gəma
i Israyel. 22 Ane tuk na, Yusufa a tsəne
Arkelawos kə ndza a bəy i bəba ŋgay Herod
ka dala i Yahuda na, a dzədzar haladzay
medea ɗəma. Məsineagay sa,Mbəloma ɗay
ha wu nakə ma giye. Tsa na, a ye a Galile.
23Aye, andzamawuzlahgəmanakə 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
1Ahəlay niye na, Yuhanamadzəhuɓe 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 i Mbəlom a tsik faya, a gwaɗ:
«Ndo fayamawudiyemə kəsaf, a gwaɗ:

* 2:6 Zəba ka Mise 5.2; 2 Samuyel 5.2. † 2:11 Eŋseŋs na, wu nakə tə fəkawa hərwi məɗəslay ha gər a Mbəlom aye.
‡ 2:11 Mir: Mal nakə a ze huŋŋa lele aye. Tə gawa ka mədahaŋ ada mâ ze bay. § 2:15 Oze 11.1. * 2:18 Zeremi

31.15. * 3:3 Ezay 40.3.
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Lambaɗumay tsəveɗ a BəyMaduweŋ,
lambaɗumay tsəveɗ hay fehe lele tâ hədzak

bay.*»
4 Yuhana 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.
5 Ndo neheye ma Zerozelem aye, ka dala i
Yahuda tebiye, ada ta ndo neheye tə mbay
naha a magayam i Yurdum aye tebiye tə
yawa ka təv i Yuhana. 6 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.

7Yuhanaazəba ɗəre, Farisahay 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
abəra ka sariya i Mbəlom nakə bəse kə
ndzewaye na,way? 8Anəke na, gumməsler
neheyeŋgwalakeye, adandohay ta səriyeha
ka mbəɗum ha mede kurom aye tuk. 9 Kâ
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. 10Ɓa hadzaya maləva bo eye
məɗəse tay ha dərizl i gərɗaf hay fəroɗ abəra
ka dala. Dərizl i gərɗaf neheye tebiye tə wa
hohwayŋgwalak eyebayayena, 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 nakəma deyeweye
kame ga aye na, neŋgeye a ze ga ta gədaŋ.
Neŋ na sla matsakway ahaya tahərak ŋgay
hay abəra mə sik bay. Neŋgeye na, ma
dzəhuɓiye kurom ha ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ada ta ako. 12 Wu mahəve daw an-
daya 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.»

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

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

Galile hus a magayam i Yurdum. A yaw ka
təv i Yuhana hərwi ada Yuhana mâ dzəhuɓ
haayam. 14Yuhanaawuɗabay. A gwaɗaya
Yesu: «Neŋ ɗuhnakənadiyenahaka təv yak
ka dzəhuɓiye ga ha a yam aye tuk na, ada
nəkarɗuhkadeyeweyeka təvgana, kəkay!»

15 Ane tuk na, Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Təma,mâ ge bo andza niye anəke.
Wu nakəMbəlom a tsətsah aye 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, adaYesuaŋgatayaMəsəfəre i
Mbəlom ambəzlaw andza bodobodo, a yaw
a ndza faya. 17Tsa na, mətsike me a tsənew
mə mbəlom, a gwaɗ: «Nakay na, wawa ga,
na wuɗa na haladzay. 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 makulkwandah hərwi ada
Fakalawmâ səpat na. 2Yesu a ndzaməhəne
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
nəkarWawa iMbəlom na, gwaɗatay a kwar
neheye tâ təra wumənday ada kâ nda!»

4Yesu 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.
Tâkəndawakarhərwi ada sik yakmândzay

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

eye mə bazlam i Mbəlom na, a gwaɗ: “Kâ
dza ha BəyMaduweŋ yakMbəlom 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.»

10 Yesu a gwaɗay: «Fakalaw, do abəra
kanaŋ! Hərwi mawatsa eye mə bazlam i
Mbəlom na, a gwaɗ: “Ɗəslay ha gər a Bəy
Maduweŋ yak Mbəlom, ada ka geye məsler
na, a neŋgeye nəte ŋgweŋ.§”»

11 Ka 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 eyemasulo eye 8.3. † 4:6 Dəmes hay 91.11-12. ‡ 4:7 Bazlammapala eyemasulo eye 6.16.
§ 4:10 Bazlammapala eyemasulo eye 6.13.
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12Ahəl nakə Yesu a tsəne ta gəs na Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam aye na, a ye a Galile.
13Ahəl nakə fayamadiye na, a ye taNazaret
təday, tsa na, a ye abəra mə ɗəma, a ye a
Kafernahum ka tsakay i dəlov i Galile, ma
gəma i Zabulon ta Naftali. 14A ge bo andza
niye na, andza nakə Ezay ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom a tsik aye, a gwaɗ:
15«Nəkuromndoneheyemagəma iZabulon

ta Naftali,
ta nəkurom neheye ka tsəveɗ mede a
dəlov, ta diye i magayam i Yurdum
aye,

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

16 Nəkurom slala neheye mandza 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: «Mbəɗumhamede 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. Neŋgeɗna, Simoŋnakə tə za-
lay Piyer neŋgeye ta malamar ŋgay Aŋdəre.
Nəteye ndo məgəse kəlef hay, faya ta kaliye
gadaŋ tay a dəlov. 19 Yesu a gwaɗatay: «Du-
mara,pumeŋbəzay. Anəke fayakahəlumeye
kəlef, ane tuk na, na təriye kurom ha ndo
məhəlaw ndo hay.» 20 Kwayaŋŋa tə gər ha
gadaŋ tay hay, tə pay bəzay a Yesu.

21 Yesu a ye kame dəreŋ tsekweŋ sa na,
a ndzatay a gər a ndo mekeleŋ 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

23Yesu a həhalawa ka dala i Galile tebiye.
A tətikawatay a ndo haymə gay imaɗuwule
me i Yahuda hay. A ɗawaha LabaraŊgwalak
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. 24 Labara i
Yesu a ɗa zləm kwa ka dala i Siri tebiye. Tə
həlayawndoneheye faya ta siye ɗəretsətseh
ta ɗəvats hay wal wal aye, ndo neheye
fakalaw mə bo tay aye, ndo neheye mahor-
vov a gatay aye, ada ta ndo neheye matəra

eye hay. Yesu a mbəl tay ha. 25 Ndo hay
haladzaymbərzəzza tə paway bəzay a Yesu.
Ti yaw ma Galile, ma dala i Dekapol, ma
Zerozelem, abəra ka dala i Yahuda ada ka
dala nakə ma diye ŋgeɗ i magayam i Yur-
dum aye.†

5
Yesu a ɗa ha bazlammə gər i mahəmba

1 Yesu a ŋgatatay a ndo hay haladzay 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. 2 A
dazlaymatətikatay, a gwaɗatay:

Ŋgama i Mbəlom
Luka 6.20-23

3 «Məŋgwese ka ndo neheye tə sər ha mə
ɗərev tay nəteye mətawak eye hay aye,
hərwi Bəy i Mbəlom na, i nəteye.

4«Məŋgwesekandoneheye faya ta tuwiye,
hərwi Mbəlommamatay naha ɗərev.

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

6 «Məŋgwese ka ndo neheye may a wur
fatayaadayamagatayayehərwimarəheha
gər a Mbəlom, hərwi Mbəlom ma 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 kandoneheye faya ta sateye
ɗəretsətseh hərwi nakə faya ta giye məsler
nakə a yay a gər a Mbəlom 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. 12Ŋgwasum
haladzay, ɗərev kurommâ rah taməŋgwese,
hərwi Mbəlom ma ta vəlakumeye magogoy
kurom bagwar eye mə mbəlom. Sərum ha
na, andza niye ta gatay ɗəretsətseh a ndo
məɗehabazlam iMbəlomneheye tə lahaku-
maw aye.»

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

13 Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom ka
tərumkaməndzibərana, andza sluwalnakə
a vəɗ ma ala aye. Ane tuk na, taɗə sluwal
a vəɗ sa bay na, ta sliye matəre ha mâ vəɗ

* 4:16 Ezay 8.23–9.1. † 4:25 Gəma niye na, ta diye i bəzay i dəlov i Galile.
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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
ada mâ dəvatay a ndo neheye mə gay aye
tebiye. 16Andza niye dərmak, mede kurom
mâ 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 kurommə
mbəlom.»

Yesu tə bazlam iMusamapala eye
17 Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ dzalum mə

gər kurom na yaw na, hərwi məmbete ha
bazlam iMusamapala eye təmatətike i ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay bay. Na yaw
hərwi məmbete ha bay. Ane tuk na, na yaw
na, mandəve ha wu nakə bazlam i Musa
mapala eye ada wu nakə ndo i maslaŋ i
Mbəlom hay tə tsik məge aye ɗuh. 18Hərwi
niye neŋ faya na tsikakumeye, sərum ha,
kə ge magərmbəlom ta dala nəteye andaya
huya na, ndəray ma sliye məmbete ha wu-
ray kwa tsekweŋ abəra mə bazlam mapala
eye bay. Kwa “i”, kəgəbaywunakəmawatsa
eye tsekweŋ bəbay na, ma mbatiye bay, wu
tebiye ma giye bo təday. 19 Hərwi niye,
ndoweye kə gər ha bazlammapala eye nəte,
kwa tsekweŋ eye, ada faya ma ɗatay ha a
ndo hay tâ ge andza neŋgeyena, neŋgeyema
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, neŋgeye ma təriye
bagwar eye ma Bəy i Mbəlom. 20 Hərwi
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 Mbəlom mapala eye ta Farisa hay bay 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.*” 22 Ane tuk na,
neŋ faya na gwaɗakumeye: Taɗə ndoweye
kə ge mevel ka malamar ŋgay na, ɗa ta diye
ha kame i ndo məge sariya. Taɗə ndow-
eye 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,
24gər hawu yak niye kame i təvməvəlaywu
a Mbəlom. Do, ta pəsum ha a bo təday, zay
mâ ge məwalaŋ kurom ada maw, vəlay wu
aMbəlom tuk.

25 «Taɗə ka gum a bo wuray ta ndo,
nəkurom ka tsəveɗ faya ka deyumeye 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 ndo
məge sariya hay na, ta vəlay kar ha a həlay
i sidzew hay. Ta kaliye kar ha a daŋgay.
26 Faya na gwaɗakeye: Sər ha na, kə ge ka
hama suloy nakə kutoŋ məheme, ka vəl ha
bay na, ka deyeweye abərama 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. 30Kə ge həlay imənday
yakma dəɗiye kar ha amezeleme 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, kutoŋmâwatsay 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

* 5:21 Madayaw abərama Ezipt 20.13; Bazlammapala eyemasulo eye 5.17. † 5:27 Madayaw abərama Ezipt 20.14.
‡ 5:31 Bazlammapala eye masulo eye 24.1. § 5:32 Levitik 18.6-18; Məsler hay 15.20, 29. * 5:33 Levitik 19.12;
Məpesle 30.3; Bazlammapala eyemasulo eye 23.22-24.
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faya na gwaɗakumeye: Kâ mbaɗum bay
tebiye. Kâ mbaɗum ta mbəlom bay hərwi
Mbəlom mandza eye na, mə ɗəma. 35 Kâ
mbaɗumtadalabayhərwidalana, təvməpe
sik i Mbəlom. Kâ mbaɗum ta Zerozelem
bay hərwi Zerozelem na, wuzlahgəma i Bəy
bagwar eye. 36 Kâ mbaɗa tə gər yak bay,
hərwi ka sliye fayamatəre haməkwets i gər
yak kuɗekuɗek kəgəbay zeŋzeŋ na, ka sliye
faya bay. 37 Kə ge ayaw na, gwaɗum ayaw!
Kə ge aʼay na, gwaɗum aʼay ɗekɗek tsa. Wu
nakə ta səkah ha faya sa aye na, a yaw abəra
mə 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 ndoweye ka huyaslay ha ɗəre
a ndo na, ta huyaslay ha a ɗəma dərmak,
ada ndoweye kə həɓay ha zler a ndo na,
ta həɓay ha a ɗəma zler dərmak.†” 39 Ane
tuk na, neŋ faya na gwaɗakumeye: Taɗə
ndoweye kə gakum seweɗ na, kâ mumay
ha a ɗəma bay. Ɗuh taɗə ndoweye kə faka
ka maholom 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 ndoməge sariya hərwiməzle 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 dal-
adal”na, səkahay ha faya zlay na dəreŋ lele.
42Ndoweye ka tsətsah fakaya wu 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: Wuɗumndoməne ɗəre kurom
hay. Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ndo
neheye faya ta sakumeye ɗəretsətseh aye.
45Kagumandzaniyena, ka tərumeyewawa
i Bəba kuromMbəlom neŋgeyeməmbəlom.
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
adahərwi ndoneheyemede tay lele bay aye
dərmak. 46 Taɗə agəna ka wuɗum na, ndo
neheye ta wuɗa kurom aye ɗekɗek na, ma-
gogoywaraynakəMbəlommavəlakumeye?
Kwa ndo matsekele dzaŋgal hay tə ge a ze
i kurom. 47 Ada taɗə faya ka tsikumateye
me a malamar kurom hay ɗekɗek na, ada
wu nakə ka gum a ze ndo hay aye na, wuye
mey? Kwa ndo neheye tə sər Mbəlom bay

aye na, tə ge a ze i kurom. 48Tərum na, ndo
ŋgwalak eye hay mə wu hay tebiye andza
Bəba kurom mə mbəlom, neŋgeye ŋgwalak
eye.»

6
Məvəle wu na, kəkay?

1 Yesu a gwaɗatay sa: «Gum metsehe! A
sakumməge wu nakə bazlammapala 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. 3 Nəkar na,
taɗə ka vəleye wu a ndo i mətawak tə həlay i
mənday na, həlay i gula yakmâ sər faya bay.
4 Andza niye, wu nakə ka vəliye na, vəl ta
məkal. Bəba yakMbəlom a ŋgatay awunakə
ka vəl ta məkal aye. Neŋgeye ma vəlakeye
magogoy.»

Maɗuwuleme
5 Yesu a gwaɗatay sa: «Ahəl nakə ka

ɗuwulumeye me a Mbəlom aye na, kâ gum
andza i ndo i bəbərek hay bay. Nəteye na,
ta wuɗa maɗuwule me mə 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 nakə a saka maɗuwulay
me a Mbəlom 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 andaya tə nəkar ma
vəlakeye magogoy yak. 7 Ahəl nakə faya
ka ɗuwulumeyeme na, kâ ɗuwulum vəɗvəɗ
haladzay andza i ndo neheye tə sər Mbəlom
bay aye bay. Tə dzala mə gər tay ta ɗuwulay
me a Mbəlom vəɗvəɗ haladzay na, Mbəlom
ma 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

9Yesuagwaɗatay sa: «Kaɗuwulumeyeme
na, gwaɗum andza nakay:
Bəbamay nakəməmbəlom aye,

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

10Bəy yakmâ yaw awalaŋmay.
† 5:38 Madayaw abəra mə Ezipt 21.23-25; Levitik 24.19-20; Bazlam mapala eye masulo eye 19.21. ‡ 5:43 Levitik
19.18.
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Wunakə a saka ayemâ ge kaməndzibəra
andza nakəməmbəlom aye dərmak.

11 Vəlamay wu mənday nakə ma slameye
bəgom aye.

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

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

Ane tuk na, təmamay ahaya abəra mə 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
Mbəlomma pəsakumeye hamənese kurom
bay dərmak.»

Daliyam
16Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə faya ka gum-

eyedaliyamna, kâgumandzando i bəbərek
hay bay. Nəteye na, ta mbəɗawa ha ɗəre tay
andza ta mətiye hərwi ada ndo hay tâ zəba
fataya nəteye faya ta giye daliyam. Faya na
gwaɗumeye: Sərum ha nəteye na, ta huta
magogoy tay tsɨy. 17 Ane tuk na, a saka ka
giye daliyam na, bara ɗəre ada faɗa mal ka
məkwets i gər yak lele. 18 Andza niye, ndo
hay ta səriye ha nəkar faya ka giye daliyam
bay. Ane tuk na, Bəba yak nakəmandza eye
ma təv maŋgaha eye neŋgeye nəte ŋgweŋ a
sər ha. Faya ma ŋgateye a wu nakəmaŋgaha
eye faya ka giye aye. Ada mata vəlaka ma-
gogoy yak na, neŋgeye.»

Zlele nakəməmbəlom aye
Luka 12.33-34

19Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ hayumay gər a
zlele ka məndzibəra bay hərwi mətul hay ta
reŋgez ta nasiye ha tebiye. Məkal hay bəbay
ta sləliye gay kuromhay ta həliye zlele niye.
20Hayumaygər a zlele kuromna, ambəlom.
Mə ɗəma na, mətul hay ta reŋgez ta nasiye
ha bay,məkal hay ta sliye fayamedemakəle
ahaya bay. 21Hərwi 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 lalam ma dəviye dzaydzay a bo yak
tebiye. Taɗə ɗəre yak a zəba kwetseh kwet-
seh lele na, bo yak kətsek mə dzaydzay.
23 Ane tuk na, taɗə ɗəre yak lele bay na, bo
yak kətsekma ləvoŋ. Yaw, taɗə dzaydzaymə

nəkar kə mbata na, nəkar mandza eye ma
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, ma geye seweɗ a ndo
ŋgay neŋgeɗ, ma wuɗiye na neŋgeɗ lele.
Kəgəbay ma gəseye me a ndo neŋgeɗ, a ndo
neŋgeɗma 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

25 Yesu a gwaɗatay sa: «Hərwi niye,
neŋ faya na tsikakumeye: Kâ dzalum gər
hərwiwumənday kəgəbay hərwiwuməsay,
kəgəbay hərwi petekeɗ bay. Hərwi məsəfəre
na, a ze wu mənday ada bo kurom na, a
ze petekeɗ segey. 26 Zəbum ka ɗiyeŋ hay
təday. Ta sləga bay, tə pala wu tay tə hayay
gər a wuray a de bay. Ane tuk na, Bəba
kurom mə mbəlom faya ma vəlateye wu
mənday. Nəkurom na, 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 hay mə pesl
təday. Tə ge məsler bay, tə ŋgar petekeɗ bay.
29 Faya na gwaɗakumeye, kwa Salomoŋ
nakə zlele eye haladzay aye, ɗaɗa kə pa
ka bo petekeɗ andza məvurze i guzer niye
hay bay. 30Andza 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 Mbəlom ma
pakumeye petekeɗ ka bo ma ziye i guzer
hay bəɗaw? Kwa a nəkuromneheyemədzal
gər tsekweŋ aye bəɗaw!

31 «Kâ gwaɗum: Nəmaa ndiye mey?
Nəmaa siye mey? Nəmaa piye ka bo mey
na, kâ dzalum bay. 32Maa 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 təwu nakə a yay a gər a
Mbəlom aye. Ma vəlakumeye siye i wu hay
tebiye sa.

34 «Kâ dzalum ka wu 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

1Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ gumatay sariya
andohaybayhərwi adaMbəlommâgakum
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sariya bay dərmak. 2 Hərwi Mbəlom ma
gakumeye sariya andza nakə faya ka gu-
mateye a siye i ndo hay aye dərmak. Ma
ləvakumeyewu təwunakəka ləvawumatay
wu a ndo hay aye. 3 Nəkar na, ka ŋgatay a
tsakwalmə ɗəre imalamar yak. Ane tuk na,
mayako nakəmə 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 fayaməzle ahayamayako abəramə ɗəre
yak təday ada ka ŋgateye a ɗəre kwetseh
kwetseh. Ka zlaya ahaya tsakwal abəra mə
ɗəre i malamar yak tuk.

6 «Wu nakə tsəɗaŋŋa eye na, kâ vəlumatay
a kəra hay bay. Ka vəlumatayna, tambəɗiye
gər fakuma, ta ŋguraɗiye kurom ha. Wu i
maslawakuromhayna, kâkutsumatayhaa
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 abəramaməgeɗ.
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 fayawumənday 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 tukna, adaBəbakuromməmbəlom
ma ziye məvəle wu ŋgwalak eye a ndo neh-
eye ta tsətsah faya aye bəɗaw?»

Wunakə bazlammapala eye a tsik aye
12 Yesu a gwaɗatay sa: «Wu nakə a sakum

ndo hay tâ gakum aye na, 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

13Yesu a gwaɗatay sa: «Fələkum ta məgeɗ
nakə hala bay aye. Hərwi məgeɗ nakə zla-
batam eye ada tsəveɗ nakə a wur bo mede
tə ɗəma bay aye na, tsəveɗ mede 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.
Tsəveɗmede tə ɗəmana, awur 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 metsehe ta
ndo neheye tə gwaɗ nəteye ndo məɗe ha
bazlam iMbəlomaye. Ta deyeweye awalaŋ
kurom andza təɓaŋ hay. Azlakwa bay mə
huɗ i bo tay na, nəteye andza kəra i pesl
neheye tereŋgez eye haladzay aye. 16 Ka
sərumeye tay ha ka bo abəra na, ta məsler
tay nakə faya ta giye aye. Ka slumeye faya
maŋgəle hohway i werepezl abəra ka dərizl
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 ho-
hway 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 hohway 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.
20 Andza 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: “Bəy Maduweŋ,
Bəy Maduweŋ” tə bazlam aye na, ta diye
tebiye a Bəy i Mbəlom bay. Mata de na,
ndo neheye faya ta giye wu nakə a say
a Bəba ga mə mbəlom aye. 22 Ahəl 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 haladzay
ta məzele yak bəɗaw?” 23 Yaw, na tsikat-
eye parakka: “Ɗaɗa na sər kurom ha bay,
nəkurom neheye ka gawum mənese aye,
dum abəra ka təv ga.”»

Gay hay sulo
Luka 6.47-49

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Andza niye, kwa
way kə tsəne bazlam neheye 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 adamazaw tamətasl ti yaw ta
gədaŋ ka gay niye. Ane tuk na, kambəzl bay
hərwi mədok eye mapa eye lele ka pəlaɗ.
26Ane tukna, kwaway 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 gədaŋ ada ti yaw
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ka gay niye ta gədaŋ. Gay niye a mbəzl hele
hele.»

28 Ahəl nakə Yesu a ndəv ha mətsike me
ŋgay aye na, matətike ŋgay niye a gatay
hərɓaɓəkka a ndo neheye ka təv ŋgay aye
tebiye. 29 Hərwi neŋgeye na, a tsikatay
andza i ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye bay, neŋgeye a tsik ta
məzlaɓ i Mbəlom.

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 haladzay tə pay
bəzay. 2Ahəl nakə faya ta diye na, ndo wu-
ray 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.»

3Yesu 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 bagwar i
sidzew i Roma

Luka 7.1-10
5 Yesu a ndisl a Kafernahum. Bagwar i

sidzew i Roma hay a həndzəɗ naha ka təv
ŋgay, a tsətsah faya madzəne, 6 a gwaɗay:
«BəyMaduweŋ, ndo iməsler gamahəna eye
mətagay. Neŋgeye ɗəvats eye, ka təra, a wur
faya haladzay.»

7 Yesu a mbəɗay 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. 9Neŋ
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.»

10 Yesu 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 hay bay. 11 Sərum
ha na, 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 i Mbəlom. 12Ane
tuk na, ndo neheye 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: «Do wu 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 amese i Piyer ŋgwas
eye mahəna eye, maraɓaraɓ a gay. 15Yesu a
ye ka təv ŋgay, a ye naha a lamay həlay. Tsa
na, maraɓaraɓ a ndala faya abəra, a lətse, a
gaymbəlok a Yesu.

16 Huwa a ge na, tə həlaw ndo neheye
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 haladzay ka

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

19 Tə həl bo, ta diye na, ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala 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 hərwi məhəne 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 nəte məwalaŋ i gawla i Yesu hay a
gwaɗay: «BəyMaduweŋ, vəleŋ tsəveɗ nâ ye,
nâ la na bəba ga təday.»

22 Yesu a mbəɗay faya: «Peŋ bəzay, gər ha
mədahaŋ 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,
kwayaŋŋamətasl bagwar eye a gehaladzay.

* 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 aməndze ŋgwalak eye i dzam iMbəlom hay. † 8:17 Ezay 53.4.
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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.

25 Gawla 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?
Nəkuromna,məpemədzal gər a kətsakum.»
A lətse, a gaymeamətasl tayam. Tsana, tə

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

Yesu ambəl tay ha ndo hay sulo, fakalaw
mə bo tay

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

neŋgeɗ, ka dala i Gadara hay na, ndo hay
sulo tə ndohwaw abəra mə walaŋ i tsəvay
hay. Ti yaw mədzəgər tə Yesu. Ndo neh-
eye sulo eye fakalaw mə bo tay aye, nəteye
seweɗ eye hay haladzay. 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 haladzay 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 təmbəzlaw abəra ma təv eye andaya
sərpalahha, tə kuts a dəlov tebiye, tə dze a
ɗəma.

33Ndo 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
adawunakə a ge bo ta ndo neheye sulo aye.
34Tsana, ndoneheyeməwuzlahgəmaaye ti
yawmata dzəgər tə Yesu. Ti yaw, tə ŋgatay a
Yesu na, tə gay amboh haladzay, tə gwaɗay:
«Do abəra ka dala may.»

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

1Ma 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 eye mahəna eye ka sləlah.
Yesu a zəba kamədzal gər i ndo niye hay na,
a gwaɗay a ndo niye matəra eye: «Wawa ga,

ɗərevmâ ye fakaya abəra bay. Na pəsaka ha
mezeleme yak hay.»

3Siye i ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlom
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 dza-
lum mədzal gər nakə ŋgwalak eye bay aye
na, hərwi mey? 5 Maa da me məgweɗe:
“Mezeleme yak kə pəsa” na, waray, kəgəbay
“Lətse, do” na, maa da me mə ɗəma na,
waray? 6 A seŋ na, sərum ha neŋ Wawa
i Ndo na, gədaŋ ga andaya məpəsatay ha
mezeleme a ndo hay ka məndzibəra.» 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. 8 Ndo
hay tə ŋgatay andza niye na, ta dzədzar hal-
adzay. Tə ɗəslay ha gər a Mbəlom, tə gwaɗ:
«Zambaɗakway a Mbəlom hərwi 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 wu-
ray 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 gawlaŋgayhaymə gay iMata aye
na, siye i ndomatsekele dzaŋgalhay ta ndo i
mezelemehay ti yaw faya təndiye ka bowu
mənday dziye. 11Farisa 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 imezeleme hay na, hərwimey?»

12Yesua tsənebazlam tayniyena, a gwaɗ:
«Ndo neheye wuray a gatay bay nəteye za-
yzay aye na, ta pəliye ndo i sidem bay. Mata
pəle ndo i sidem na, ndo neheye ɗəvats
eye hay aye. 13 Dum, bazlam nakay a
say məgweɗe mey na, tətikum. Mbəlom a
gwaɗ: “A seŋ na, gumay ŋgwalak a ndo bəna
gənaw neheye ka kəɗumeŋeye bay.†” Na
yawməzalatayandoneheye təgwaɗayagər
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

14 Ma 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 hayna, nəmay fayanəmaa
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

* 9:1 Niye na, wuzlahgəma i Kafernahum. ZəbamaMarkus 2.1. † 9:13 Oze 6.6.



Mata 9:16 11 Mata 10:3

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 pe-
tekeɗweɗeyemətepe ka petekeɗ guram eye
bay. Hərwi ahəl nakə ta bariye na aye na,
petekeɗweɗeyema 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 guram eye bay na, 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 səktihmambəɗiye ka dala ada
gwezem ma nasiye. Ane tuk na, guzom
lelem eye ta mbəɗiye na, a gwezem i həzlay
weɗeye dərmak.»

Yesuambəl ha dem i bəy ada ŋgwaswuray
ɗəvats eye

Markus 5.21-43; Luka 8.40-56
18Ahəl nakəYesu fayama tsikateye 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.» 19 Yesu a lətse ta gawla ŋgay
hay, tə pay bəzay a bəy niye.

20 Ŋgwas wuray andaya ɗəvats eye, bam-
baz a mbəɗawayaw abəra mə huɗ. Ɗəvats
niye kə ndza fayaməve kuro gər eye sulo. A
həndzəɗnahakaYesu tadəba, a lamayame i
petekeɗ ŋgay nets. 21Andza niye, a dzalamə
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 kəmbəl 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: «Dum abəra kanaŋ! Dem nakay
kəmət bay, neŋgeyemandzahəra 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
niyemə həlay, dem niye a lətse.

26 Labara eye a ɗa a zləm ma 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
tə mawude eye, tə gwaɗay: «Yesu, Wawa i
Davit, nəmaâ gakamə bo təbəɗew!»

28Yesu andisl a gay ŋgay, a fələkwa a ɗəma
na, guluf niye hay ta həndzəɗ naha ka təv
ŋgay. Yesu, a tsətsah fataya, a gwaɗatay:

«Ka dzalum na, na sliye məmbəle kurom ha
ɗaw?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ayaw, Bəy

Maduweŋ.»
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
gəma niye tebiye.

Yesu ambəl ha ndowuraymadəda eye
32Ahəlaynakəndoneheye sulo, ɗəre tay a

həndək ti ye abəra mə 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 haywadəŋwadəŋ. 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 wuzlahgəma 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 tebiye ada ndo matəra
eye hay tebiye. 36 Yesu a zəba ka ndo ne-
heye haladzay aye na, tə gay mə bo hal-
adzay, 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. 38Hərwi niye, gumay amboh
a ndo i guvahmâ səkah ha ndo i məsler hay
hərwi məpele wumənday abəra ka dala.»

10
Ndo imaslaŋ 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, adaməmbəle tay ha ndo i ɗəvats
hay ta ndo neheyematəra eye aye. 2Məzele
i ndo i maslaŋ ŋgay neheye kuro gər eye
sulo aye na, anaŋ: Təday Simoŋ nakə tə
zalay Piyer aye ta malamar ŋgay Aŋdəre,
Yakuba ta malamar ŋgay Yuhana, nəteye
sulo tay eye wawa i Dzebede, 3 Filip ta
Bartelemi, Tomas taMata, neŋgeyendomat-
sekele dzaŋgal, Yakuba wawa i Alfe, Tade,
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4 Simoŋ ndo məge vəram hərwi dala ŋgay*,
Yudas Iskariyot ndoməge ɗaf ka Yesu.

Yesua slər ndo imaslaŋ ŋgayhaykurogər
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 ba-
zlam hay, 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 deyum-
eye ka tsəveɗ na, ɗumatay ha, gwaɗumatay:
“Bəy i Mbəlom ka həndzəɗawmazlambar tə
nəkurom.” 8 Mbəlum 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 deyum-
eye na, kâ zlum gura bay, kâ həlum suloy
bay, kwa kwar i suloy kâ həlum a gwezem
kurom hay bay. 10 Kâ zlum gwezem i
mahəhele kuromhaybay, kâ həlumpetekeɗ
i məkelkabo kurom hay sulo sulo bay, kâ
həlum tahərak bay, kwa sakwal kâ zlum
bay. Andza niye ndoməgeməsler na, kutoŋ
ma hutiye wumənday ŋgay.»

11 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka ndislum a wu-
zlah gaykəgəbayagəmana, pəlumndonakə
neŋgeye maləva bo eye ka matəme kurom
aye. Ndzum mə gay i ndo niye hus a pat
nakəkadeyumeyekuromabərama təvniye
aye. 12 Ahəl nakə faya ka fələkumeye a gay
i ndo na, gwaɗum: “Mbəlom mâ 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, muma ahaya fataya abəra
məpəse me i zay kurom. 14 Taɗə ka fələkum
a gay i ndo kəgəbay a wuzlah gay, ndo ne-
heye mə ɗəma aye ta kərah matəme kurom
kəgəbay məpe zləm ka bazlam kurom na,
dum kurom abəra ma təv niye ada tətəkum
ha bətekwew i gəma tay abəra ka sik kurom
hay.† 15Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum
ha pat i sariya i Mbəlom na, sariya tay ma
diyemema 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. 17Gum met-
sehe, hərwi ndo hay ta diye kurom hay
kame i sariya, ta ndaɓiye kurom ta man-
dalaɓa 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. 19 Ahəl 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,Mbəlommavəlakumeye bazlam
neheye ka tsikumeye aye. 20 Andza niye
mata tsike me na, nəkurom bay. Mata tsike
me mə nəkurom na, Məsəfəre i Bəba kurom
Mbəlom.»

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 ɗəretsətseh ma gəma nakə nəkurom
mə ɗəma aye na, hwayum a gəma neŋgeɗ.
Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum ha, neŋ
Wawa i Ndo namaweye na, ka dzumha gər
mahəhelema gəma neheye ka dala i Israyel
aye tebiye zuk bay.»

24 Yesu a gwaɗatay: «Ndo nakə faya ma
tətikiye wu aye na, ma ziye ndo matətikay
wu bay. Ndo i məslerma ziye ndo i gay ŋgay
bay. 25Taɗə ndo nakə faya ta tətikiyewu 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 hay ma 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 parakkamə dzaydzay ta həpat. Wu
nakə ta tsikakumeye ka zləm tə məsəsəkwe
aye na, wudum ha kələrra ka gər i gay.
28Kâdzədzarumatayandoneheye 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 nakəmambatiye bay ka tor eye
aye. 29 Sisi hay sulo ta səkəmiye tə dala nəte

* 10:4 Simoŋneŋgeyendo i Yahuda. Ahəl nakəka təra gawla i Yesu zukbayayena, a ge vəramhərwi dala ŋgay. † 10:14
Məge andza niye na, andza məgweɗe ndo i maslaŋ i Yesu hay ta giye wuray 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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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, Mbəlom kə pasla na. 31 Hərwi niye,
kâ dzədzarum bay, nəkurom ka zum tay ha
sisi niye hay.»

32 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ndoweye kə
tsik parakka kame i ndo hay: “Neŋ gawla
i Yesu” na, neŋ dərmak na tsikiye kame i
Bəba ga məmbəlom: “Ndo nakay na, gawla
ga.” 33 Ane tuk na, taɗə ndoweye kə tsik
kame i ndo hay neŋgeye gawla ga bay na,
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,
36ndo haymə gay tay ta niye a bo ɗəre.»

Gawla i Yesu tâ ləva ha bo ta məvəle
məsəfəre tay andza i Yesu

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

bəba ŋgay tamay ŋgay ka ze neŋ na, neŋgeye
ma sliye məndze ka təv ga bay. Ndow-
eye ka wuɗa wawa ŋgay hasləka eye tə
dem ŋgay 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.
39Ndo 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 hutiye a ɗəma ɗuh.»

Taɗə ndoweye ka təma gawla i Yesu hay
na, a təmaYesu

Markus 9.41; Luka 10.16
40 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ndoweye ka

təma kurom na, ka təma na, neŋ. Ada taɗə
ndoweye ka təma ga na, a təma ndo nakə
a sləra ga ahaya aye. 41 Ndoweye ka təma
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hərwi nakə
neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom aye
na,mahutiyemagogoy nakə ta vəleye a ndo
məɗe ha bazlam aye. Ndoweye ka təmando
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, taɗəndoweye kə vəlay yamgəsiyemnəte
matasla eye a ndo nakə makətsa eye mə
walaŋ i gawla ga hay hərwi nakə neŋgeye

gawla ga aye na, magogoy ŋgay ma dziye
bay.»

11
1 Yesu a ndəv ha bazlam ŋgay neheye a

tsikatay a gawla ŋgay hay kuro gər eye sulo
aye na, a həl bo abəra ka təv niye a ye
mata tətikatayandohayadaməɗatayhama
wuzlah gay neheye ka dala niye aye.

Yesu ta Yuhanamadzəhuɓe 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 kaməsler 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 ndomekeleŋ 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,
mədahaŋhay ta lətsewasifa, ndo imətawak
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 nakəmətasl
fayama ɓəliye ha aye ɗaw? Aʼay andza niye
bay. 8 Ada 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
kabo lele ayena, nəteyemandza eyemə gay
i bəy bagwar eye hay. 9Ka yummata zəbaw
na, ka wuye mey? Ka zəbumaw na, ka
ndo məɗe ha bazlam 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, ndonakə təwatsa aƊerewelaye,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 tsekweŋ makətsa eye ma Bəy

* 11:10 Malasi 3.1; Madayaw abərama Ezipt 23.20.
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i Mbəlom aye na, a ze Yuhana. 12 Kwa
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
sakummədzal ha na, Yuhana neŋgeye Eliya
təwatsa faya mə Ɗerewel i Mbəlom, tə ɗa ha
tə gwaɗ ma deyeweye.† 15 Ndo nakə zləm
andaya fayamətsəne aye na,mâ tsəne lele!»

16Yesuagwaɗatay sa: «Ndoneheyebəgom
aye na, na ndzəkitiye tay ha bo na, tə way?
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: 17 “Nəmaa fakum
naha fagam i məhetse, ka hatsum bay,
nəmaa gakum naha dəmes i mədahaŋ na,
ka tuwum bay.” 18 Andza niye Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam a yaw, kə nda wu
mənday, kə sa wu məse bay na, tə gwaɗ:
“Neŋgeye na, məsəfəre nakə ŋgwalak eye bay
aye mə bo ŋgay.” 19 Neŋ Wawa i Ndo, na
yaw, na nda wumənday ada na sa wuməse
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.»

Gəma neheye ta kərahmədzal ha ka Yesu
aye

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

məmatay hamənese a gəmaneheye a gemə
ɗəmamasuwayaŋhaladzay aye, ane tuk na,
ndo i gəma niye hay ta mbəɗa ha mede tay
bay. A gwaɗ: 21 «A nəkurom ndo i gəma
i Koraziŋ hay, tuwum bo kurom, hərwi
ɗəretsətseh ka gər kurom! A nəkurom ndo
i gəma i Betesayda 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 bətekwewmaləməts 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 kurom ma diye me ma
ziye i ndo i gəma i Tir ta Sidoŋ.

23 «Nəkurom ndo i gəma i Kafernahum
hay, ka dzalum nəkurom na, Mbəlom ma
ta həliye kurom a mbəlom wal ɗaw? Aʼay!

Nəkurom ɗuh na, Mbəlom ma ta mbəzliye
kurom ha na, a təv məndze i mədahaŋ hay.
Hərwi masuwayaŋ neheye 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 kurom ma diye me ma
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 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. 26Ayaw, Bəba
Mbəlom, a yaka a gər a nəkar hərwi mâ ge
bo andza niye.»

27 A gwaɗatay: «Bəba ga kə vəleŋ wu hay
tebiye. Ndəray a sər wawa bay, maa sər na,
Bəba. Ndəraya sərBəbabay,maa sərna, neŋ
wawaŋgay adamaa sər nandoneheye a seŋ
məɗatay ha aye.»

28 Yesu a gwaɗatay sa: «A nəkurom ne-
heye faya ka zlumeye wu mamba eye
ada nəkurom madagər eye, dumara ka təv
ga, neŋ na vəlakumeye mazəzukwe bo.
29Rəhumeŋ ha gər, na tətikakumeyewu lele
eye, hərwi neŋ ndo səkeffe eye, na gakum-
eye ɗəretsətsehbay.§ Tadeɗekkahutumeye
mazəzukwe bo. 30Wu 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

1Pat imazəzukwbona, Yesu tagawlaŋgay
hay ti ye ta guvah wuray. Ma guvah eye
niye tə ge a ɗəma na, wuye andaya tə zalay
bəle. Ahəl nakə faya tadiyena,mayawurka
gawla i Yesuhay, təpabokaməhəɓewuniye
tə nda. 2Farisa hay tə ŋgatatay na, tə gwaɗay
aYesu: «Zəba, gawlayakhay tagiyewunakə
bazlam i Mbəlom mapala eye a ge faya me
pat i mazəzukw bo aye na, hərwi mey?»

3Yesuambəɗatay faya: «Ɗaɗakadzaŋgum
wu nakə Davit a ge aye təbəɗew?* May
a wur faya ta ndo ŋgay hay. 4 Tsa na, a
fələkwa amadzawadzawa iməɗəslay ha gər
a Mbəlom ta ndo ŋgay hay. A ye naha, a zla
makwala nakə tə vəlay aMbəlomaye, a nda.
A vəlatay a ndo ŋgay hay dərmak, tə nda.
Bazlam i Mbəlom mapala eye a vəl tsəveɗ
ka mənde na, a ndo məvəlay wu a Mbəlom
ɗekɗek bəɗaw?

† 11:14 Malasi 3.23-24. ‡ 11:24 Zəba ma Mata 10.15. § 11:29 Yesu a tsik kanaŋ ka pendzeŋ i məndze mekeleŋ

eye. Fayama təriye tay ndo hay beke hay bay. * 12:3 Zəbama 1 Samuyel 21.2-7.
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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.† 6 Neŋ 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, gənaw neheye ka kəɗumeŋeye
bay.‡” Taɗə ka tsənum wu nakay na, ndo
neheye ta ge wuray 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
9 Yesu a ye abəra ka təv niye, a ye a gay

i maɗuwule me. 10 Mə ɗəma na, ndoweye
andaya həlay ŋgay maməta eye. A satay a
ndohayməmayhamənese aYesu, ta tsətsah
faya tə gwaɗay: «Tsəveɗandayaməmbəle ha
ndo pat i mazəzukw bo ɗaw?»

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

13 Tsa na, Yesu a gwaɗay a ndo niye:
«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. Təma ha ka bo bazlam, ta
hutiye tsəveɗ kaməkəɗe Yesu na, kəkay.

Yesu neŋgeye ndo i məsler nakəMbəlom a
zla aye

15Ahəl nakə Yesu a sər ha Farisa hay faya
ta pəliye tsəveɗ ka məkəɗe na na, a ye abəra
ka təv niye. Ndo hay haladzay tə pay bəzay,
a mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay tebiye. 16Tsa
na, a gatayme, a gwaɗatay: «Neŋway na, kâ
tsikumay a ndəray bay.» 17A ge andza niye
na, hərwi adawu neheye Ezay ndoməɗe ha
bazlam i Mbəlom 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 nahaMəsəfəre ga ka neŋgeye,
ma ɗatay ha deɗek ga a ndo hay tebiye.

19Ta təriye ta ndəray bay,
mawudiye wuray bay,

ndərayma tsəniye faya abəramabəbəle wu-
ray kamazlazlaŋ 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 vəlatay
məŋgwese a ndo neheye deɗek eye
hay aye.

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

Yesu a həhar fakalaw abəra mə bo i ndo
wuray

Markus 3.20-30; Luka 11.14-23
22Tə zlayawndowurayguluf eyeadaa 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 nakayma giye na, Wawa i Davit!»

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 mag-
azləga 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
kuromhay 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 «Ndəray ma sliye məfələkwe a gay 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 fayamede 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: Taɗə ndo zezeŋ kə
ge mezeleme kwa waray tebiye, kəgəbay

† 12:5 Məpesle 28.9-10. ‡ 12:7 Oze 6.6, matsika eyemaMata 9.13. § 12:21 Ezay 42.1-4. * 12:24 Bedzabul na,
məzele mekeleŋ eye i Fakalaw.
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kə tsalay ka gər a Mbəlom na, Mbəlom ma
pəsay hamezeleme ŋgay. Ane tuk na, ndow-
eye kə tsalay ka gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye na, Mbəlom ma 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 ka Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na,
Mbəlom ma pəsay ha mezeleme 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 kahohwayŋgayhay. 34Anəkurom
wawa i palas neheye! Nəkurom ŋgwalak
eye hay bay. Ada ka slumeye faya mətsike
wu neheye ŋgwalak eye hay na, ma kəkay?
Hərwi kwa way a ndohwa ahaya na, wu
nakəmaraha eye mə ɗərev ŋgay 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 təwu neheye seweɗ
eye. 36Neŋ faya na tsikakumeye: Pat nakə
Mbəlomma gateye sariya a ndo hay aye na,
bazlam neheye mətsike kəriye kəriye kwa
way ma mbəɗay faya a gər ŋgay. 37 Andza
niye,Mbəlommagwaɗiye ka gemənese bay
kəgəbay ka gemənese ka bazlam neheye ka
tsik aye.»

Ndo hay ta tsətsahmasuwayaŋ ka Yesu
Markus 8.11-12; Luka 11.29-32

38Ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlomma-
pala 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
bazlam i Mbəlom nakə tə ŋgatay aye na,
ta ŋgateye a masuwayaŋ mekeleŋ eye bay.
40Hərwi, Zonas kəndza pat eyemahkar ada
həvaɗ eye mahkar ma kutes i kəlef bagwar
eye. Andza niye dərmak neŋ Wawa i Ndo
na ndziye pat eye mahkar ada həvaɗ eye
mahkarma tsəvay. 41Ahəl nakəndo iNinive
hay tə tsəne labara nakə Zonas a tsikatay
aye na, ta mbəɗa ha mede tay.† Ndo andaya
kanaŋ bəgom a ze Zonas. Hərwi niye, ahəl
nakə Mbəlom 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«Ŋgwaswuray andaya, neŋgeye bəy bag-
war 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
nakə Mbəlom ma gateye sariya a ndo hay
aye na, ŋgwas nakay bəy bagwar eye ma
deyeweye abərama diye i tsakay,ma lətsiye
kame i ndo neheye ma matay ha mənese
aye.»

Məmaw iməsəfəre nakə lele bay aye
Luka 11.24-26

43 «Fakalaw ki yaw abəra mə bo i ndo na,
ma diye ma dzədziye mə kəsaf, ma pəliye
təv mazəzukw bo. Kə huta bay na, 44 ma
gwaɗeye 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
wuray mə ɗəma bay, mafaɗa eye lele ada
malambaɗa eye. 45 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 niye ma miye 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
46Ahəl nakə Yesu faya ma tsikateye me a

ndo hay aye, may ŋgay tamalamar ŋgay hay
ti ye naha. Tə lətse ma bəra, ta pəla tsəveɗ
mətsikayme a Yesu. 47Ndo nəte a ye ka təv i
Yesu, a gwaɗay: «Zəba,may yak tamalamar
yak hay nəteye ma bəra, a satay mətsikaka
me.»

48Yesu ambəɗatay 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 tamalamar ga hay na, nəteye anaŋ.
50 Hərwi taɗə ndoweye kə ge wu nakə a
say a Bəba ga mə mbəlom na aye, neŋgeye
malamar ga, adamay ga.»

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

1 Pat eye niye na, Yesu a yaw abəra mə
gay, a ye a ndza ka me i dəlov. 2 Ndo hay
haladzay tə haya gər ka təv ŋgay. Hərwi niye
a tsal a kwalalaŋ i yamwuray ka gər i yama
ndza a ɗəma. Ndo hay tebiye tə ndza ka me
i dəlov. 3Yesu a tətikataywu haladzay a ndo
niye hay ta dzeke.

† 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 haməkutseməkutse.
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A gwaɗatay: «Ndo wuray a ndohwaw
abəraməgay. Ahəl hulfe, a yehaapeslmata
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 andaya faya haladzay
bay aye. Hulfe niye hay tə ndzohwaw bəse
tsa. Tə ndzohwawbəse na, hərwi bətekwew
andaya ka sik i pəlaɗ niye bay. 6 Ane tuk
na, pat a tsaraw, a zla faya abəra ŋgulak na,
a fəka tay ha hulfe niye hay tə ndzohwaw
aye. Tə kula heryew heryew hərwi ta huta
bəɗ məpe 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 ta ge bo
bayada tanahbay. 8Siye sana, təkuts ka təv
lele eye, tə ndzohwaw na, lele. Tə gəl ada tə
nah, gər eye həɓəts həɓəts lele. Məwalaŋ tay
niye na, neheye hohway tay hay makwehe
nəte na, wur eye a ge temerre, neŋgeɗ sa
na, kuro kuro məkwa, ada siye kuro kuro
mahkar.» 9Yesu a ndəv ha andza niye na, a
gwaɗatay: «Ndo nakə zləm andaya faya na,
mâ tsəne!»

Yesu a geməsler ta dzeke na, hərwimey?
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 tsikataymeandohay ta dzekena, hərwi
mey?» 11 Yesu a mbəɗatay faya: «Nəkurom
na, Mbəlom kə ɗakum ha wu nakəmaŋgaha
eye ma bəy ŋgay aye. Ane tuk na, a nəteye
na, kə ɗatay ha bay. 12Andza niye, ndo nakə
wu ŋgay andaya 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. 13Hərwi 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.
15Ndo 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 satayməsəre təmetsehe tay bay.

Taɗə a sataymambəɗe hamede tay na,
nambəliye tay ha dərmak.†”

16 «Ane tuk na, nəkurom na, ka hutum
məŋgwese. Ka ŋgatumay a ɗəre, ada ka
tsənum tə zləm kurom. 17 Neŋ 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 kaŋgatumeye, ane tukna, ta ŋgatay
bay. A satay mətsəne wu 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 neheye tə
tsənebazlam i Bəy iMbəlomaye ada tə tsəne
zləm bay aye na, ta ndzəkit bo ta tsakay
tsəveɗ nakə hulfe a dəɗ faya aye. Fakalaw a
yaw, a buwa nawu 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
iMbəlomna, ta təmakwayaŋŋa təməŋgwese
eye. 21Ane tuk na, ta gəray tsəveɗ a bazlam i
Mbəlom adamâ pa zləlay a ɗərev tay bay. Tə
dzala ha faya na, tsekweŋ tsa. Ɗəretsətseh
kəgəbaymadzəgurmeandzatay a gər hərwi
bazlam i Mbəlom. Tsa na, tə gər ha mədzele
gər abəra ka Mbəlom ta bəse. 22 Siye hay sa
na, ta ndzəkit bo ta hulfe neheye tə kuts a
gay idakhayaye. Tə tsənebazlam 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 iMbəlomnakəmə ɗərev
tay aye. Tsa na, bazlam i Mbəlom kə wa
hohway mə ɗərev tay bay. 23 Ndo mekeleŋ
eye hay ta ndzəkit bo ta dala nakə lele aye.
Hulfe a kuts faya na, a ndzohw lele. Nəteye
tə tsənebazlam iMbəlomna, ta təmaa ɗərev
tay lele. Bazlam iMbəlom a gəl mə ɗərev tay
lele ada a nah. Neŋgeɗ makwehe nəte na,
wur eye a ge temerre, neŋgeɗ sa na, kuro
kuroməkwa, siye kuro kuromahkar.»

Guzer nakə ŋgwalak bay aye
24 Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ eye, a

gwaɗatay: «Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na,
ta ndo wuray a sləga hulfe lele eye a gu-
vah 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. 26Ahəl nakəwu hay tə ndzohw, faya
ta diye tə gər aye na, daw zuŋgo niye hay
tə ndzohwaw dərmak. 27 Ndo 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?” 28Ndo 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?” 29 A gwaɗatay:
“Aʼay, kâ ŋgwaɗum bay, ka ta ŋgwaɗumeye

† 13:15 Ezay 6.9-10.
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ka bo dziye ta daw. 30Gərum tay ha tâ nah
ka bo dziye hus a həlay i mədze. A həlay i
mədze na, na gwaɗateye a ndo iməsler hay:
Dzum na daw zuŋgo təday. Ɓarum na ada kâ
dzumay a ako. Dawna, hayumay gər ada kâ
pum na a de ga.”»

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

31Yesu a tsikatay dzekemekeleŋ 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, ɗiyeŋhay təŋgar
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 niye mahəlaɓa 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 adawunakəndoməɗe haba-
zlam i Mbəlom a tsik ayemâ ge bo. Mbəlom
a gwaɗ:
«Na tsikateye wu na, ta dzeke.

Na ɗatay ha wu neheye maŋgaha eye
kwa abəra ka madazlay i məge
məndzibəra 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
neŋgeyemə 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.»

37 Yesu 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 iməsler hayna, gawla i
Mbəlomhay. 40Andzanakə təhəl dawzuŋgo
tə dzay a ako aye na, Mbəlom ma ndəviye
ha məndzibəra andza niye dərmak. 41Neŋ
Wawa i Ndo na sləraweye gawla i Mbəlom
hay. Ta həliye tay ha abəramaBəy iMbəlom
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.
42 Ta kutsiye tay ha a ako bagwar eye. Mə
ɗəma na, ta tuwiye tə mahəpəɗe zler eye.§
43Ane tukna, ndoneheye təpaynaha faya a
Mbəlom aye na, ta dəviye wuzl wuzl andza
pat ma Bəy i Bəba tay Mbəlom. Ndo nakə
zləmandaya faya aye na, mâ tsəne!»

Zlelemaŋgaha eye
44 Yesu a gwaɗatay sa: «Bəy i Mbəlom a

ndzəkit bo tə zlele nakə tə la na a guvah aye.
Ndo a huta na zlele 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
45A gwaɗatay sa: «Bəy iMbəlom a ndzəkit

bo sa na, ndo masəkəm ha wu hay. Ma
pəliye wu i maslawa neheye a le haladzay
aye. 46Kə huta wu nakə a ze tay ha siye hay
təməle aye na, ma diye ma səkəmiye ha wu
ŋgayhay tebiye ka tsakala. Suloy aye na,ma
səkəma ahaya wu i maslawa niye.»

Gadaŋ
47A gwaɗatay sa: «Bəy iMbəlom a ndzəkit

bo na, ta gadaŋ. Ta kal a dəlov na, ma
gəsaweye kəlef wal wal haladzay. 48Gadaŋ
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. 50Ndo
i seweɗ hay na, ta kutsiye tay ha a ako. Mə
ɗəma na, ta tuwiye təmahəpəɗe zler eye.*»

Mandəve i bazlam
51 Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Wu

neheye tebiye na tsik aye na, ka tsənum
ɗaw?»
Tambəɗay faya: «Ayaw, nəmaa tsəne.»
52 A gwaɗatay: «Andza niye, ndo

mədzaŋgawabazlam iMbəlommapala eye a
təra gawlamaBəy iMbəlomna, a ndzəkit bo
ndo i gay nakə fayama ndohwa ahaya zlele
ŋgay abəra mə wu nakə weɗeye ada abəra
məwu 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
ndoneheye tebiyemə ɗəmaayehərɓaɓəkka.

‡ 13:35 Dəmes hay 78.2. § 13:42 ZəbamaMata 8.12. * 13:50 ZəbamaMata 8.12.
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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? 56 Ada malamar ŋgay dem eye hay
nəteye andaya mə walaŋ kway bəɗa? Maa
vəlaygədaŋnakay tebiyena,way?» 57Yawa,
hərwi wu neheye tebiye aye, ndo i gəma
niye hay ta kərahmədzal ha ka Yesu.
Yesu a gwaɗatay: «Ndo məɗe ha bazlam i

Mbəlomna, ndohay ta təmanaada tə ɗəslay
ha gər kwa məŋgay. Ane tuk na, ma gəma
ŋgaynakə təwamə ɗəmaadaməgayŋgayna,
ta rəhay ha gər bay.»

58Ma Nazaret na, Yesu kə ge masuwayaŋ
haladzay bay hərwi ta dzala 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.
2Herod a gwaɗatay a ndo i məsler ŋgay hay:
«Ndo niye ma giye na, Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam. Kəmbəlaw abəra ma mədahaŋ.
Hərwi niye nakə a huta gədaŋ ka məge ma-
suwayaŋ.»

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.
5A say a Herod məkəɗe na Yuhana, ane tuk
na, a dzədzaratay a ndo hay, hərwi ndo hay
tə dzala 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. 7Tsa na, ambaɗay
a dem niye, 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 neheye
mazala eye hay a magurlom aye. A vəl
tsəveɗ, tâ ye tâ ɗəsayaw. 10A slər ndo a gay
i daŋgay,mâ ɗəsaw gər i Yuhanamadzəhuɓe
ndo a yam. 11Ndoa ye, a ɗəsawgər i Yuhana
a pa ahaya ka bəgəlam. Tə vəlay a demniye.
Dem niye a vəlay a may ŋgay. 12 Gawla i
Yuhana hay tə tsəne na, ti yaw, tə zla ahaya
mədahaŋ i Yuhanaabəramadaŋgay 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.
14 A ndisl a təv niye na, a mbəzlaw abəra
mə kwalalaŋ i yam. A ŋgatatay a ndo hay
haladzayna, tə gayməbo. Ambəl tayhando
i ɗəvats tay neheye tə həl naha aye.

15 Huwa a ge na, gawla i Yesu hay ta
həndzəɗ ka təv i Yesu, tə gwaɗay: «Mazlambar
həvaɗ ada təv nakay kəsaf. Gwaɗatay a ndo
hay tâ ye awuzlahgəmahayhərwi ada tâ ye,
tâ səkəmawwumənday.»

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

17 Tə gwaɗay: «Makwala andaya fakwaya
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 mak-
wala niye hay ada a vəlatay a gawla ŋgay
hay. Gawla ŋgay hay ta ŋgənatay a ndo hay.
20Kwa way a nda ka mərehe. Gawla i Yesu
hay təhayaygər a siyenakəa ləkawayena, a
rah a gwaŋkuro gər eye sulo. 21Ndoneheye
tə ndamakwala 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 la-
hay kame mede a diye i dəlov neŋgeɗ həlay
nakə bo ŋgay eye ma gwaɗateye a ndo hay
«Dum kurom» aye. 23 Ndo hay ti ye wu tay
na, Yesu a tsal a tsaholok mahəŋgeye hərwi
maɗuwulay me a Mbəlom. Həvaɗ a ge na,
neŋgeye huyama tsaholok niye.

24 Kwalalaŋ 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
yamhaladzay. 25Tambəlomɗa na, Yesu a ye
ka təv i gawla ŋgay hay ka gər i yam tə sik.
26Tə ŋgatay a Yesu fayama diye ka təv tay ka

* 14:26 Ndo siye tə pa a mədzal gər tay na, wumatəre ka ndo andaya. I tay wumatəre ka ndo na, ndo nakə a mət ada a
maw a bəra a walaŋ i ndo hay aye, a ge zluwer.
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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!»

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.»

29Yesu ambəɗay 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. 30Ane tuk na,
a zəba mətasl faya ma vəzliye haladzay na,
a dzədzar. A dazlayməndərmeɗe 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 gurmets a Yesu, tə gwaɗay:
«Nəkar na, 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. 36Tə 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 neheye ta lamay aye na, ta
mbəl tebiye.

15
Kule i bəba təte hay
Markus 7.1-13

1 Farisa hay ta ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ti yaw abəra ma Ze-
rozelem, ti ye ka təv i Yesu, tə gwaɗay:
2«Gawla yak hay ta rəhay ha gər a kule i bəba
təte kwayhaybayna, hərwimey? Ahəl nakə
ta ndiye ɗaf aye na, tə bara həlay andza i
kule i bəba təte kway hay təbey na, hərwi
mey?»

3 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəkurom, ka rəhumay ha gər a bazlam i
Mbəlom mapala 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, nəkurom
faya ka gwaɗumateye a ndo hay: “Ka slum-
eye faya məgwaɗatay 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 mbatumeye
ha Ɗerewel i Mbəlom hərwi kule kurom.
7Nəkurom na, ndo i bəbərek hay! Ezay ndo
məɗe ha bazlam iMbəlom 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.

Wunakə faya ta tətikateye andohay ayena,
bazlammapala eye i ndo hay tsa.†”»
Wunakəmanasiye ha ndo aye
Markus 7.14-23

10 Tsa na, Yesu a zalatay a ndo hay hal-
adzay, a gwaɗatay: «Pum zləm ada tsənum
wu 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 abəra mə bazlam
aye.»

12 Gawla i Yesu hay ta həndzəɗ naha 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. 14Gərum tay ha, nəteye na,
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
nakəmanasiye ha ndo aye na, neheye anaŋ
aye. Ane tuk na, mənde wu mənday ze
məbere həlay andza kule i bəba təte kway
na, ma nasiye ha ndo bay.»

Ŋgwas i Kananwuray a dzala ha ka Yesu
Markus 7.24-30

* 15:4 MadayawabəraməEzipt 20.12; Bazlammapala eyemasulo eye5.16 adaMadayawabəraməEzipt 21.17. † 15:9
Ezay 29.13.
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21Ma dəba eye na, Yesu a lətse abəra 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 andaya
mətagay, məsəfəre nakə ŋgwalak eye bay aye
faya ma geye ɗəretsətseh haladzay.» 23Ane
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.»

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

26 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Məzle
wumənday iwawahay,məkalatayhaakəra
hay na, lele bay.»

27 Ŋgwas niye a gwaɗay faya: «Bəy
Maduweŋ, ka tsik na, deɗek. Ane tuk na,
taɗəndo i gay fayamandiyewumənday na,
kəra hay ta diye ta paliye neheye a kutsaw
faya abəra aye.»

28Tsana, Yesuambəɗay fayaaŋgwasniye,
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 hal-
adzay

29 Ma dəba eye na, Yesu a lətse abəra ka
təv niye, a ye ka me i dəlov i Galile. A ye
naha a tsal a mahəmba. Mə ɗəma na, a
ndza ka dala. 30 Ndo hay haladzay 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, ndo matəra eye hay
ta mbəl, ndo neheye ta dzəgəɗaslawa aye ti
ye lele, guluf hay tə ŋgatay a ɗəre kwetseh
kwetseh. 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 wumənday andaya fa-
taya bay. A seŋ məgwaɗatay “Dum kurom”
ze mənde 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 makwala an-
daya fakuma na, nday?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Tasəla.

Ada kəlef wawa eye hay andaya tsakway
dərmak.»

35 Tsa na, Yesu a gwaɗatay a ndo hay tâ
ndza ka dala. 36 Yesu a həl tapa i makwala
neheye tasəla aye tə kəlef niye hay, a gay
naha sɨsœ a Mbəlom. A ŋgəna ha ada a
vəlatay a gawla ŋgay. 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 rah a kəteh tasəla. 38 Ndo neheye tə
ndawumənday niye na, hasləka hay nəteye
gwezem faɗ, ŋgwas hay ta wawa hay mə
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 Magadan.

16
Farisa hay ta Saduke hay ta tsətsah ma-

suwayaŋ 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.»

2 Yesu a mbəɗatay 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
mapiye.” Andza niye ka sərummaŋgəne ha
ka bo abəra həlay nakə ma giye tə mazəbe
ka mbəlom, ada wu neheye faya ta giye bo
anəke aye a sayməgweɗe 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 ma-
suwayaŋ i Zonas* ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom nakə tə ŋgatay aye na, ta ŋgateye a
masuwayaŋmekeleŋ eye bay.»
Tsa na, Yesu a gər tay ha, a ye ŋgway.
5Yesu ta gawla ŋgay hay tə tsal a kwalalaŋ

i yam, ti ye ka dəlov, tə tas a diye neŋgeɗ.
‡ 15:22 Ŋgwas nakay na, dem i Yahuda hay bay. Məzele Kanan na, tə zalawatay ha na, a ndo neheye mandza eye ma
gəma i Tir ta Sidoŋ aye. * 16:4 ZəbaməMata 12.41.
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Ti ye na, ta mətsa ha gər ta məzle makwala
ka həlay. 6Yesu a gwaɗatay: «Gummetsehe!
Tsəpum gər kurom abəra ka gəɗe i Farisa
hay ta Saduke hay.»

7Nəteye tə tsəne andzaniye, tə kəɗwuway
məwalaŋ tay, təgwaɗ: «A tsik andzaniyena,
hərwi nakə ka mətsakwa ha gər ta məzlaw
makwala aye.»

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

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

13Ma dəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay
ti ye ka dala i Sezare Filipi. Tə ndisl a ɗəma
na, a tsətsah ka gawla ŋgay hay, a gwaɗatay:
«Ndohay təgwaɗkaneŋWawa iNdona, neŋ
way?»

14 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ndo
mekeleŋ eye hay tə gwaɗ nəkar na, Yuhana
madzəhuɓendoayam. Ndosiyehay təgwaɗ
nəkar na, Eliya. Ndo siye hay sa na, tə gwaɗ
nəkar Zeremi kəgəbay nəkar nəte məwalaŋ
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 hana, Bəba gaməmbəlom. 18Neŋ
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 imahəndəkeməgeɗ i Bəy
iMbəlom. Wunakə ka kərah kaməndzibəra
aye na, ta kərahiye mə mbəlom. Wu nakə
ka təmakaməndzibəra aye na, ta təmiyemə
mbəlom.»

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
21 Yesu a dazlay məɗatay ha a gawla ŋgay

hay parakka, a gwaɗatay: «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
bazlam i Mbəlom mapala eye ta seŋeye
ɗəretsətseh. Ta kəɗiye ga ada məhəne sulo
mamahkar eye na, na lətseweye abəra ma
mədahaŋ.»

22Piyera zalayaYesukətsahmahəŋgeye, a
gay me, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,Mbəlom
mâ tsəpa kar. Ta deɗek wuray ma gakeye
bay.»

23Ane tuk na, Yesu ambəɗame, 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 ada mâ peŋ
bəzay.† 25 Andza 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 hutiye
na ɗuh. 26 Taɗə ndoweye kə huta zlele i
məndzibəra tebiye a neŋgeye, ane tuk na, kə
dzehaməsəfəreŋgayna, ŋgama eyena,mey?
Wu andaya nakə ndo ma sliye mambəɗa
ahayaməsəfəre ŋgay na, mey? 27NeŋWawa
i Ndo na deyeweye ta gawla i Mbəlom hay
ma məzlaɓ i Bəba ga. Na yaw na, na vəleye
kwa awaywu 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 iNdo, nadeyeweyeandzabəy təday.»

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

1 Ma dəba i məhəne məkwa na, Yesu a
zla Piyer, Yakuba ada Yuhana malamar 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
ta təra herre kuɗekuɗek a dəv dzaydzay.
3 Kwayaŋŋa gawla i Yesu neheye mahkar

† 16:24 ZəbaməMata 10.38.
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aye tə ŋgatatay a Musa ta Eliya nəteye faya
ta tsikiye me tə Yesu.

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

5Ahəl nakə Piyer faya ma tsikiye memba
aye na, pazlay herre a mbəzlaw fataya. Ma
pazlay niye na, mətsike me a tsənew abəra
mə ɗəma, a gwaɗ: «Nakay na, wawa ga. Na
wuɗa na haladzay. Na ŋgwasa tə neŋgeye.
Pumay zləmawu nakəma tsikakumeye.»

6Gawla i Yesuneheyemahkar 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 Yesu
mahəŋgeye.

9Ahəl 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 neŋWawa i Ndo
na lətseweye abəramamədahaŋ aye.»

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

11 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Deɗek, Eliya ma deyeweye ma lambaɗiye
tayhawuhay tebiye. 12Ane tukna, 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.» 13Gawla
ŋgay hay tə tsəne i tay na, Yesu a tsikatay ka
Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam.

Yesu a mbəl ha wawa nakə mahorvov 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 haladzay.
A kalawa ha a ako kəgəbay a yam. 16 Na
zlatayaw a gawla yak hay, ane tuk na, tə sla
fayaməmbəle ha bay.»

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

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 dzalum ha ka neŋ haladzay
bay aye. Neŋ faya na tsikakumeye, sərum
ha taɗə məpe mədzal gər kurom mâ ge
tsekweŋ andza wur i ɓəzaŋ na, ka slum-
eye 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 ndo-
hwaweye na, ma rəzlay a gər tə maɗuwule
me ada ta daliyam.]»

Yesu a ɗa ha masulo eye məməte ŋgay ta
mələtsew ŋgay abəramamədahaŋ

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: «NeŋWawa iNdona, 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 ma
mədahaŋ.» Gawla ŋgay hay tə tsəne andza
niye na, a ndalatay haladzay.

Məvəle dzaŋgal i gay məvəlay wu a
Mbəlom

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

25Piyer ambəɗatay 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
tsukuɗumə 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. 27Ane tuk na, vəlamatay bəna
ma ndalateye. Hərwi niye zla wu məgəse
kəlef yak, do ka me i dəlov. Ka ye na, kal a
ɗəmawuməgəse 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
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1 A həlay niye na, gawla i Yesu hay ta
həndzəɗ ka təv i Yesu, ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Mata təre bagwar eye ma 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. 4Taɗə
ndoweye ka təra ha bo ŋgay wawa eye
andza wawa 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. 6Ndoweye 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.»

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 mezeleme aye. Ta deɗek,
wu niye hay na, ma giye andaya huya.
Ane tuk na, ɗəretsətseh ka gər i ndo nakə
ma səpatiye ndo a mezeleme aye. 8 Taɗə
həlay yak kəgəbay sik yak ma diye kar ha
a mezeleme na, 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 karha a akonakəmambatiye
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. Ŋgamamede a sifa tə ɗəre yak nəte
tə bəmalə nakə ta kaliye kar ha a ako nakə
ɗaɗamambatiye bay tə ɗəre yak sulo aye.»

Dzeke i təɓaŋ nakə a dze aye
10 Yesu a gwaɗatay sa: «Gum metsehe!

Kâ zəbum ka ndo neheye makətsa eye hay
aye andza wu kəriye bay. Neŋ faya na
gwaɗakumeye, gawla i Mbəlom tay hay
nəteye andaya pat pat ka təv i Bəba ga mə
mbəlom. [ 11 Hərwi neŋ Wawa i Ndo na
yawhərwimətəme tayhandoneheye ta dze
aye.]»

12 A gwaɗatay sa: «Nəkurom ka dzalum
na, kəkay? Taɗə ndo təɓaŋ ŋgay andaya
temerre, ada nəte mə walaŋ i təɓaŋ niye a
dze na, ma gəriye ha kuro kuro tsɨɗ gər eye
tsɨɗ mə mahəmba, ma diye mapəla ahaya
nakə a dze aye. 13Neŋ faya na tsikakumeye:
Taɗə kə huta na na, ɗərev ŋgay ma ŋgwasiye
haladzay hərwi təɓaŋ niye nəte aye a ze ne-
heye kuro kuro tsɨɗ gər eye tsɨɗ ta dze təbey
aye. 14 Andza niye dərmak, Bəba kurom
nakəməmbəlom aye a say na, ndəray kway

nəteməwalaŋ i ndoneheyemakətsa eyemâ
dze bay.»

Malamar yak kə gakamənese na, ka giye
na, kəkay?

15Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗəmalamar yak
kə gaka mənese na, do ka təv ŋgay tsikay
faya ahəl nakə nəkurom sulo tə neŋgeye aye.
Taɗə ka təma bazlam yak na, kə təma ha
abəraməmezeleme. 16Taɗəka təmabazlam
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
haymahkar.* 17Ane tukna, ka təmabazlam
kurom bay na, tsikatay a ndo məpe mədzal
gər hay ka neŋ. Ka kərah bazlam i ndoməpe
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 məmbəlom
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
mavəlateyewunakə ta tsətsahaye. 20Hərwi
ndo sulo kəgəbay mahkar ta haya gər ka
maɗuwulay me a Mbəlom ta məzele ga na,
neŋ andayaməwalaŋ tay.»

Dzeke i ndo nakə a kərah məpəsay ha
mənese a ndo aye

21 Piyer a həndzəɗ ka təv i Yesu, a tsətsah
faya, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, taɗə mala-
mar 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
tabəywuraya saymatsətsehe gwedereŋgay
ka ndo məge məsler ŋgay hay. 24A dazlay a
məsler na, tə gəsay naha ndo i məsler ŋgay
gwedere ŋgay faya suloy maliyoŋ haladzay
a pasla bo bay. 25Ndo 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 tə wu
ŋgay tebiyehərwiməhemeha gwedereŋgay.
26 Ndo məge məsler ŋgay niye a dəkway
gurmets, a gay amboh, a gwaɗay: “Am-
boh, zleŋŋgatay,nahamakeye suloy tebiye.”
27Tsa 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 ndohwaw
abəra na, tə dzəgər ta mandala ŋgay nakə tə
gawa məsler salamay aye. Gwedere ŋgay

* 18:16 Bazlammapala eyemasulo eye 19.15.
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andaya ka mandala ŋgay niye kwar i suloy
temerre. A gəs na ndo niye məmbərlew
keeŋŋek, a gwaɗay: “Hemeŋ gwedere ga!”
29 Mandala 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
məgeməsler i bəy niye tə ŋgatay awu 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 na,
mandala yak mâ gaka mə bo andza nakə
nəkarkageŋməboayedərmak.” 34Andalay
a ndo i gay tay haladzay. Tsa na, a slər
ndo məge məsler ŋgay niye a daŋgay hərwi
məgay ɗəretsətseh. Ma həbiye hus kə hama
gwedere ka bo bəra tebiye.»

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

19
Bazlam i Yesu ka gər i mahəhere ŋgwas
Markus 10.1-12

1Yesu 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.
2Ndo hay mbərzəzza haladzay ta zəŋgal na.
A mbəl tay ha ndo hay abəra ma ɗəvats tay
hay.

3 Farisa hay ta həndzəɗ ka təv i Yesu. A
satay məhəle faya abəra suwat. Ta tsətsah
faya, tə gwaɗay: «Bazlam kway mapala eye
kə vəl tsəveɗ ka mahəhere ŋgwas hərwi kwa
i wuwaray waray ɗaw?*»

4 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ka
dzaŋgum wu nakəmawatsa eye mə Ɗerewel
i Mbəlom aye təbəɗew? Ka madazlay na,
Mbəlom a ge hasləka ada ŋgwas, 5 ada a
gwaɗ: “Hərwi niye hasləka ma gəriye ha
bəba ŋgay ta may ŋgay, ta ndziye ta ŋgwas
ŋgay. Ada nəteye ta təriye na, bo nəte.†”
6 Andza niye, nəteye sulo sa bay, ane tuk
na, andza ndo nəte.» Yesu a gwaɗatay sa:
«Ndo zezeŋmâ ŋgəna ha wu nakəMbəlom a
dzapa ha aye bay.»

7 Farisa hay tə gwaɗay: «Musa a gwaɗ
hasləkama tahəhariyenaŋgwasŋgayna,mâ
watsay ɗerewel i mahəhere a həlay a ŋgwas
ŋgay. Ada a tsik andza niye na, hərwimey?»

8 Yesu a mbəɗatay fay, a gwaɗatay: «Musa
avəlakumtsəveɗkamahəhereŋgwaskurom

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

10 Gawla ŋgay hay tə gwaɗay: «Taɗə ba-
zlam ihasləka taŋgwasandzaniyena, ŋgama
məzle ŋgwas bay.»

11Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndo
hay tebiye ta sliye faya matəme matətike
nakay bay. Ane tukna,Mbəlommavəlateye
gədaŋ a siye hay matəme. 12 Ndo siye hay
tə sla faya məzle ŋgwas bay na, hərwi wu
mekeleŋ eye hay wal wal. Ndo siye hay tə
wa 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 fayamatəmematətike 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 ada mâ pa
fataya həlay ada mâ ɗuwulay me a Mbəlom
hərwi tay. Ane tuk na, gawla ŋgay hay tə
ŋgatatay a ndohay faya ta həliye nahawawa
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.»

15Yesu apahəlay kawawaniyehayhərwi
məpe fataya ŋgama. Tsa na, a ye ŋgway abəra
ka təv niye.

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

16Ndowurayayawka təv iYesu, a tsətsah,
a gwaɗay: «Miter, na giye wu ŋgwalak eye
na, mey nakə ada na hutiye sifa nakə ma
ndəviye bay aye?»

17 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ka
tsətsahiye fagayawuka gər iwuŋgwalak eye
na, hərwimey? Ndoŋgwalakeyena,Mbəlom
nəte ŋgweŋ. Taɗə a saka məhute sifa ka təv
i Mbəlom na, rəhay ha gər a bazlam ŋgay
mapala eye.»

18 Ndo niye a tsətsah ka Yesu: «Bazlam
mapala eye waray hay?»
Yesu ambəɗay 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.
Adawuɗando iməgeɗyakdərmakandzaka
wuɗa na gər yak.‡»

* 19:3 Madazlay i wu hay 1.27; 5.2. † 19:5 Madazlay i wu hay 2.24. ‡ 19:19 Madayaw abəra mə Ezipt 20.12-16;
Bazlammapala eyemasulo eye 5.16-20 ada Levitik 19.18.
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20 Gawla niye a gwaɗay a Yesu: «Bazlam
neheye mapala eye na rəhay ha gər tebiye.
Maa ləkeŋewməge na, sa mey?»

21 Yesu a gwaɗay: «Kə saka matəre ndo
ŋgwalak eye na, do ta səkəm ha wu yak ada
kâ ŋgənatay suloy aye a ndo mətawak eye
hay. Ka ge andza niye na, ka hutiye zlelemə
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.

23Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgayhay: «Neŋ
faya na gwaɗakumeye, sərum ha, mawura
bo eye hərwi ndo i zlele hay mede a Bəy i
Mbəlom. 24Ada neŋ faya na gwaɗakumeye
anaŋ sa: Tə bəmalə nakə ndo i zlele ma diye
a Bəy i Mbəlom aye na, 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?»

26Yesu a zəba fataya, a gwaɗatay: «Ndəray
ma sliye mətəme bay, 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 hərwiməpakabəzayna, kəkay? Mata
ge bo tə nəmay na, mey?»

28 Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na, neŋ Wawa i
Ndonandziye ka təvməndze i bəy taməzlaɓ
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. 29Ada ndo neheye 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 temerreada tahutiye sifanakəma
ndəviye bay aye. 30Mə 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.»

20
Dzeke i ndo nakə a həl ndo məge məsler

hay a guvah ŋgay aye
1 «Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na, ndo wu-

ray andohwawabəramə gaymekedœpərik
hərwimapəle ndoməgeməsler 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 guvah 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 hwapat ze
məge məsler na, hərwi mey?” 7 Ta mbəɗay
faya, tə gwaɗay: “Hərwi ndəray kə həl may
a məsler bay.” A gwaɗatay: “Nəkurom
dərmak dumara, 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 ndoməge məsler hay, vəlatay wu
i madagər tay. Dazlay ta ndo neheye na həl
taydukayeadakândəvha tandoneheyena
lah məhəle tay kurre aye.” 9Ndo neheye ta
dazlay a məsler ta ɓəre zləm i huwa aye na,
ti ye nahakwawaya təmakwar i suloynəte.
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 kwaway
kwar i suloynəte. 11Ta təmana, ta guŋguzka
ndo i guvah, 12 tə gwaɗ: “Ndo neheye ti yaw
ma dəba may aye, tə ge məsler na, ɓəre nəte
tsa tukna, adakavəlamaywumadagərmay
andza i tay na, kəkay? Nəmay na, nəmaa
sa ɗəretsətseh mə pat hwapat ada nəmaa
səmay naha a merəɓe.” 13Ndo 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 yaw ma dəba yak andza nakə na vəlaka
aye dərmak. 15 Neŋ na, tsəveɗ ga andaya
məgewunakəa seŋaye ta suloy ga. Kəgəbay
nəkar na, sələk eye hərwi nakə neŋ ŋgwalak i
ndo aye ɗaw?” 16Andzaniye, ndo i dəbahay
ta təriye ndo ime hay, ndo ime hay ta təriye
ndo i dəba hay.»

Yesua ɗahaməməteŋgay tamələtsewŋgay
abəramamədahaŋ sa

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

rozelem 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 neheye tə
vəlawaywuaMbəlomayeadaandoneheye
tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye.
Ta geŋeye sariya i məkəɗe, 19ada ta vəlateye
ga ha a ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye.
Ta ŋgweseŋeye dəla abəra mə gər, ta ndaɓiye
ga ta mandalaɓa. Ta dariye ga ka mayako

* 20:2 A həlay i Yesu na, kwar i suloy nəte na, a sla məvəle merəɓe i ndo nakə a geməsler hwapat aye.
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mazləlmbaɗa eye. Ma məhəne mamahkar
eye na, na lətseweye abəra mamədahaŋ.»

Matsətsehe i may i Yakuba ta Yuhana
Markus 10.35-45

20 Ma 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?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmaa sliye

faya.»
23 Yesu a gwaɗatay: «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 ta malamar 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. 26 Ane tuk
na, mâ ge andza niye məwalaŋ kurom bay.
Ɗuh na, kə ge ndəray mə walaŋ kurom a
say matəre 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
bekekurom. 28Andzaniye, neŋWawa iNdo
na yawna, hərwi ada ndo hay tâ geŋməsler
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

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

31Ndo hay tə gatay me hərwi ada tâ ndza
ɗikɗik, ane tuk na, tə zaka ha mawude ha-
ladzay, tə gwaɗ: «Bəy Maduweŋ, Wawa i
Davit, nəmaâ gakamə 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 samayna, həndəkamayna ɗəre
tey.»

34Yesua tsəneandzaniyena, tə gayməbo.
A lamay a ɗəre tay, kwayaŋŋa ndo neheye
sulo aye təŋgatay a ɗəre. Tsa na, təpay 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 mazlam-

bar bəse ta Zerozelem na, tə ndisl a gəma
i Betifadze ka Mahəmba 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 iMbəlomnakə a tsik aye, a gwaɗ:
5 «Gwaɗumatay a ndo neheye ma gəma i

Zerozelem aye:
Zəba, bəy yak fayama diye naha ka təv yak!
Neŋgeyemaləɓa eye,
neŋgeyemandza eye ka zuŋgo ada ka zuŋgo

wawa eye.*»
6Gawla 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. 8Ndo 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 neheye 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!»

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

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

Yesumə gay i məɗəslay ha gər aMbəlom
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

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

14 Guluf hay ta ndo matəra eye hay, ti
ye ka təv i Yesu a gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Yesu a mbəl tay ha. 15Bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndoneheye tədzaŋgawabazlam iMbəlom
mapala eye tə ŋgatay a masuwayaŋ nakə
Yesu a ge aye ta mawude i wawa neheye
faya ta wudiye mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom: «MəzlaɓmândzakaWawa iDavit»
aye na, wu neheye a ndalatay haladzay.
16 Tə gwaɗay a Yesu: «Ka tsəne wu nakə
wawa neheye faya ta tsikiye bəɗaw?»
Yesu a mbəɗatay faya: «Ayaw, na tsəne.

Nəkurom na, ka dzaŋgum bazlam nakə
mawatsa eye məƊerewel aye ɗaɗa təbəɗew?
“Asakanakəwawahayada tawawaneheye
faya ta siye wahmba aye tâ zambaɗaka.§”»

17 Tsa na, a gər tay ha, a yaw abəra ma
wuzlahgəma, a ye a Betani, a hənamə ɗəma.

Gurovmawa eye bay
Markus 11.12-14,20-24

18 Tədœ eye pərik i mekedœ, ahəl nakə
faya ma maweye a wuzlahgəma 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
hakaneŋadakagumhaymədzal gərkurom
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
giyebo. 22Taɗəkadzalumhakaneŋ 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 a Mbəlom. A ye naha a dazlay a
matətikatay. Ahəl nakə faya ma tətikiye na,

bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye tamadugula i Yahuda hay, ti ye
naha ka təv ŋgay. Ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Ka ge wu neheye na, ta gədaŋ waray? Maa
vəlaka gədaŋ aye na, way?»

24Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋ
dərmak na tsətsahiye fakuma matsətsehe
nəte, taɗəkambəɗumeŋew fayana, nagewu
neheye ta gədaŋwaray na, na tsikakumeye.
25 Maa 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 neŋgeye ndo
məɗe ha bazlam iMbəlom.» 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
28 Yesu a gwaɗ sa: «Ka dzalum ka dzeke

nakay na, kəkay? Ndoweye andaya wawa
ŋgay hay sulo. A gwaɗay a wawa makurre
eye: “Wawa ga, do bəgom ta ge məsler ma
guvah.” 29 Wawa ŋgay a mbəɗay faya, a
gwaɗay: “Na diye bay.” Məndze tsekweŋ
na, a dzala ha ka bazlam ŋgay niye, a ye a
guvah. 30 Bəba a ye ka təv i wawa masulo
eye a tsikay andza niye sa. Wawa ŋgay a
mbəɗay faya, a gwaɗay: “Bəba ga, na diye.”
Ane tuk na, ki ye bay. 31Mə 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 tsikakum-

eye, sərum ha ndo matsekele dzaŋgal hay
ta ŋgwas neheye tə gawa madama aye ta
lahakumeye a Bəy i Mbəlom. 32 Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam ki yaw kə ɗakum ha
tsəveɗ deɗek eye. Ka dzalum ha faya bay.
Ɗuh ndo matsekele dzaŋgal ta ŋgwas neh-
eye tə gawa madama 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 hərwi
məfəte aye

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

eye andaya a ɗəs guvah. A zəv a ɗəma dərizl
† 21:12 Yahuda hay ti yawma gəmamekeleŋ eyematambəɗe ha suloy tay. Ma dəba eye, ta sliyemasəkəmegənawhərwi
kule ada məvəle dala i dzaŋgal i gay məɗəslay gər a Mbəlom. ‡ 21:13 Zəbama Ezay 56.7 ada Zeremi 7.11. § 21:16
Dəmes hay 8.3.
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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
hohway 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 i maŋgəle hohway i gərɗaf ŋgay
niyehaya slana, a slərndo iməslerŋgayhay
ka təv i ndo neheye ta səkəmguvah ŋgay aye
hərwi ada tâ vəlayaw hohway i gərɗaf ŋgay
hay. 35Ane tuk na, ndo niye hay, tə ŋgatatay
na, tə gəs makurre eye tə ndaɓa na lele. Tə
gəs masulo eye, tə kəɗ na mədahaŋ eye ada
təkəɗmamahkar eye təkwar. 36Ndo i guvah
a slər ndo i məsler mekeleŋ eye hay, nəteye
haladzay ta ze neheye kurre aye. Ane tuk
na, ndo niye hay tə ge tay andza neheye
kurre eye. 37Kamandəve ŋgay eye na, a slər
wawa ŋgay. A dzala, 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
guvahki yawna,ma giye tay handoneheye
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
hohway i gərɗaf ŋgay hay a həlay nakə kə
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 niyematəra 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, nəkurom na, ta zliye fakuma
abəra Bəy i Mbəlom ta vəlay ha a ndo
mekeleŋ eye hay neheye faya ta giye wu
nakə a say aye. 44Kwa way kə dəɗ ka kwar
niye na, ma toliye. Ada kwar niye kə dəɗ
kandoweyena,ma ləgəriyenakərɗik 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, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom.

22
Dzeke i magurlom iməzle dahəlay
Luka 14.15-24

1 Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ 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. 3 A
slər gawla ŋgay hay, tâ ye tâ zalatayaw a
ndo hay 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 gawla ŋgay
mekeleŋ eye hay 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 zləm ka 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. 6Ndo siye
hay tə gəs tay hay gawla i ndo niye, tə gatay
ɗəretsətseh, tə kəɗ tay hamədahaŋ eye hay.

7 «Bəy niye a tsəne andza niye na, a
ndalay. A slər sidzew hay, ti ye kamabəbazl
tay ada tə mədzay 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 tukna, ndoneheyena zalatay
aye na, ta sla mənde bay. 9Hərwi niye, dum
ka tsəveɗ bagwar eye hay, zalumatayaw a
ndo neheye ka ndzumatay a gər aye, tâ yaw
ka mənde ɗaf.” 10 Ndo 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
i magurlom a 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.
12A gwaɗay: “Dzamga, petekeɗ i magurlom
i mabəzləme gər i dahəlay andaya fakaya
bay sa na, ka fələkwaw kanaŋ ma kəkay?”
Ane tuk na, ndo niye ka mbəɗay faya bay.
13Tsana, bəy a gwaɗatay ando iməsler ŋgay
hay: “Dumnaha, 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 hal-
adzay bay.»

* 21:33 Təv maɗɨtse na, tə ŋgar təv andza təgwaɗ hərwi maɗɨtse hohway. † 21:42 Dəmes hay 118.22-23. * 22:13
ZəbaməMata 8.12.



Mata 22:15 30 Mata 22:44

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
tsəveɗma kəkay nakə ta həliye suwat abəra
ka Yesu tə matsətsehe 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
haydeɗekkamedenakəasayaMbəlomaye.
Ka dzədzaray a wu nakə ndo hay ta dzaliye
təbey ada ka ŋgəna tay ha ka bo bəra ndo
hay təbey. 17Hərwi niye, tsikamay wu nakə
ka dzala faya aye: Bazlamkwaymapala eye
kə vəl tsəveɗ məvəle dzaŋgal a bəy i Roma
tsukuɗu kə vəl tsəveɗməvəle bay ɗaw?»

18 Ane tuk na, Yesu a sər tay naha ka
mədzal gər tay nakə ŋgwalak eye bay aye.
A gwaɗatay: «A nəkurom ndo i bəbərek
hay, ka həlumeye fagaya abəra suwat na,
hərwi mey? 19Ehey 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?»

21 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «I bəy 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 ma mədahaŋ 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.†” 25 Ndo
hay andaya nəteye tasəla ta malamar hay.
Malamar tay makurre eye a zla dahəlay. A
mət ze məwe wawa hay, malamar ŋgayma-
sulo eye a zla ŋgwas niye. 26Malamar ŋgay
masulo 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 nakə mədahaŋ
hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ aye
na, ŋgwas niye ma təriye na, i way? Hərwi
nəteye tebiye ta zla ŋgwas niye.»

29Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Faya
ka vumay gər a bo kurom hərwi ka sərum
wu nakəmawatsa eyeməƊerewel i Mbəlom
aye bay ada ka sərum gədaŋ i Mbəlom bay.
30Andza niye, ahəl nakə ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ aye na, hasləka hay ta ŋgwas
hay ta zliye bo sa bay. Ane tuk na, ta
ndziye na, andza gawla i Mbəlom neheye
mə mbəlom aye. 31 Ka bazlam i mələtsew
abəramamədahaŋ na, ɗaɗa ka dzaŋgumwu
nakə Mbəlom a tsikakum mə Ɗerewel ŋgay
aye təbəɗew? A gwaɗ: 32 “Neŋ na, Mbəlom i
Abraham,Mbəlom i Izak,Mbəlom i Zakob.‡”
Mbəlomna, neŋgeyeMbəlom imədahaŋhay
bay, neŋgeyeMbəlom indoneheye tandziye
huya ta sifa aye.»

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

Bazlammapalaeyenakəazesiyehayaye
Markus 12.28-34; Luka 10.25-28

34Farisa hay tə tsəne Yesu a sla ka Saduke
hay tə bazlam na, tə haya gər. 35 Ndo nəte
mə walaŋ tay na, neŋgeye ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye, a ye ka təv
i Yesu, a say məhəle faya abəra suwat. A
tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: 36 «Miter, mə
walaŋ i bazlam i Mbəlom mapala eye hay,
bagwar eye na, waray?»

37Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «“Wuɗa
Bəy Maduweŋ Mbəlom yak tə ɗərev yak
tebiye, ta məsəfəre yak tebiye, ada tə met-
sehe yak tebiye.§” 38 Bazlam mapala eye
bagwar eye ada nakə ŋgwalak eye a ze siye
hay aye na, anaŋ. 39 Bazlam mapala 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 Musa ma-
pala eye tebiye ada matətike i ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom tebiye a dzapa a huɗ i
bazlam neheyemapala eye sulo aye.»

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

41Yesu a tsətsah bazlam ka Farisa neheye
mahaya gər aye, a gwaɗatay: 42 «Ka dzalum
kaKəristena, kəkay? Neŋgeyewawa iway?»
Tə gwaɗay: «NeŋgeyeWawa i Davit.»
43Yesu a gwaɗatay: «AdamakəkayDavit a

ma ha bazlam iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə
a tsik ahəl niye, a zalay “Bəy Maduweŋ ga”
aye ɗaw? Hərwi Davit a gwaɗ:
44 “Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗay a Bəy

Maduweŋ ga na:
Dara ndza tə həlay i mənday ga

hus a pat nakə neŋ, na piye tay ha ndo
məne ɗəre hay a huɗ i sik yak aye.†”

† 22:24 Zəba maMadazlay i wu hay 38.8; Bazlammapala eye masulo eye 25.5-6. ‡ 22:32 Madayaw abəra ma Ezipt

3.6, 15, 16. § 22:37 Bazlammapala eyemasulo eye 6.5. * 22:39 Levitik 19.18. † 22:44 Dəmes hay 110.1.
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45 «Taɗə Davit kə zalay a Kəriste “Bəy
Maduweŋ” tuk na, ada Kəriste neŋgeye
wawa i Davit na, ma kəkay?»

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

23
Yesu a matay ha mənese a bəy i Yahuda

hay
Markus 12.38-39; Luka 11.43,46, 20.45-

46
1Ma dəba eye na, Yesu a gwaɗatay a ndo

haymahaya 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. 3 Rəhumatay ha gər ada gum wu
neheye tebiye faya ta tsikakumeye. Ane tuk
na, kâ gum andza nəteye 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 kwaməlamay tawur 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.* 6 Ma təv nakə ndo
hay tə haya gər ka mənde wu mənday aye
na, ta wuɗaməndze ka təv nakə ŋgwalak 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 za-
lakum ndo “Miter” hay təbey. Hərwi, Miter
kurom na, nəte tsa. Nəkurom tebiye na, ta
malamar hay. 9 Kâ zalumay a ndəray ka
məndzibəra nakay “Bəba” bay. Hərwi Bəba
kurom na, nəte, neŋgeye mə mbəlom. 10 Kâ
pəlum tâ zalakum “bagwar may hay” bay.
Hərwi bagwar kurom na, Kəriste nəte tsa.
11 Ndo nakə bagwar eye mə walaŋ kurom
aye na, mâ təra ndo i məsler kurom. 12Kwa
way kə say matəre bagwar eye kame i ndo
hayna,Mbəlomma təriyehawawaeye ɗuh.
Kwa way ka təra ha gər ŋgay wawa eye na,
Mbəlomma təriye ha bagwar eye ɗuh.»

Ɗəretsətseh ka ndomədzaŋgawa
bazlam iMusamapala eye ta Farisa hay

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

13 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala 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
neheye a satay mede aye, a sakum məgəre
tay ha tâ ye bay.
[ 14«Anəkuromndomədzaŋgawabazlam i

Mbəlommapala 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 siye
i ndo hay, ta sakakumeye naha bay.]

15 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala 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 nakə ma 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 iməɗəslay ha gər aMbəlomna, andza kə
mbaɗa bay, a tsik bazlam mətsike tsa. Ane
tuk na, taɗə ndoweye kə mbaɗa ta gura i
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, kutoŋ
ma giye wu nakə a mbaɗa ha aye.” 17 A
nəkurom ndo i matərakahaŋ hay, nəkurom
guluf eye hay. Wu nakə 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 kəmbaɗa ta təv məvəlay
wu aMbəlomna, andza kəmbəɗa bay, a tsik
bazlam mətsike tsa. Ane tuk na, kə mbaɗa
tə wu nakə tə vəlay a Mbəlom mapa eye ka
təvməvəlay wu aMbəlom aye na, kutoŋma
giye wu nakə a mbaɗa ha aye.” 19Nəkurom
na, guluf eye hay, ŋgwalak eye ɗuh na, mey?
Wu nakə tə vəlay a Mbəlom aye tsukuɗu,
kəgəbay təv məvəlay wu a Mbəlom nakəma
təriye ha tsəɗaŋŋawu nakə tə vəlay kəriye a
Mbəlom aye ɗaw? 20Hərwi niye, ndoweye
kəmbaɗa ta təvməvəlay wu aMbəlom na, a
mbaɗa ta təv məvəlay wu a Mbəlom ada tə
wu neheye faya aye tebiye. 21Ndoweye kə
mbaɗa tə gay iməɗəslay ha gər aMbəlomna,
a mbaɗa ta gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
ada ta Mbəlom nakə mandza eye mə ɗəma
aye. 22Ndoweye kəmbaɗa tamagərmbəlom
na, a mbəɗa ta təv məndze i Mbəlom ada ta
ndo nakəmandza eyemə ɗəma aye.

23 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye ta Farisa hay, nəkurom

* 23:5 Yahuda hay təmbəkwawamahoɗok, tə pawa a ɗəma təvmədzeŋge hayməƊerewel i Mbəlom. Tə ɓarawa ka daʼar,
ka həlay i gula. Təmawa ahaya bazlam i Mbəlommapala a gər na, andza niye.
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na, bəbərek eye hay. Ɗəretsətseh ka gər
kurom hərwi ka hayumay gər a slambah i
ala kurom hay tebiye na, mə kuro na, ka
zlawum nəte ka vəlawumay aMbəlom. Ada
ka gərum ha məge wu ŋgwalak eye mə ba-
zlam i Mbəlom mapala 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 bo məge 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 eye maraha eye tə
wu neheye 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
Mbəlommapala 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 fa-
taya haladzay. Ane tuk na, mə huɗ eye na,
maraha eye ta mətasl i mədahaŋ hay ada tə
wuneheyemaza eye tebiye. 28Nəkuromna,
andzaniye dərmak. Ka ɗəre i ndohayna, ka
gwaɗum nəkurom ndo i deɗek hay. Ane tuk
na, mə ɗərev kurom na, nəkurom maraha
eye ta bəbərek ada ta mənese.

29 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye ta Farisa hay, nəkurom
na, bəbərek eye hay. Ɗəretsətseh ka gər
kuromhərwi fayakaɗəzlumeye tsəvay indo
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 neheye tə kəɗawa ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay aye na, nəmaa
dzapiye ta nəteye hərwiməkəɗe 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. 32Lele, 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 mbatiye 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 kamayako
mazləlmbaɗa eye, siye ka ndaɓumeye tay
ha ta mandalaɓa mə gay i maɗuwule me
kurom hay ada siye ka həharumeye tay ha
kagəmakagəma. 35Andzaniye, ndoneheye
ka kəɗum tay ahəl niye kəriye ta ge mənese
bay aye na,mənese eyemadəɗiye na, ka gər
kurom. A dazlay ka Abel ndo məpay naha
faya aMbəlom hus ka Zakari wawa i Baraki
nakə ka kəɗum mə walaŋ i təv məvəlay wu
a Mbəlom ta təv nakə tsəɗaŋŋa eye. 36 Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na, wu
neheye tə ge ahəl niye tebiye na, sariya i
Mbəlom ma dəɗiye ka ndo neheye anəke
aye.»

Yesu a tuwa Zerozelem
Luka 13.34-35

37 Yesu a dazlay mətuwe Zerozelem. A
gwaɗ: «Nəkurom ndo i Zerozelem hay,
nəkurom ndo i Zerozelem hay. Nəkurom
neheye ka bəbazlum tay ha ndo məɗe ha
bazlam 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 awawaŋgayhay ahuɗ i gwezle-
viyek ŋgay aye. Ane tuk na, ka wuɗum bay!
38 Hərwi niye, gay kurom ma təriye rəgay.
39 Andza niye, neŋ faya na gwaɗakumeye:
Madazleyeanəkekaŋgatumeŋeye sabayhus
ahəl nakə ka gwaɗumeye: “Mbəlom mâ pa
ŋgama ka ndo nakə faya ma deyeweye tə
məzele i BəyMaduweŋ aye!”»

24
Yesua ɗaha tambəzliye hagay iməɗəslay

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

1Yesuandohwawabəraməgay iməɗəslay
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
ŋgoɗgorwaray nakəma ɗiye hamazlambar
kamaweye adaməndzibəramazlambarma
ndəviye aye?»

4Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Gum
metsehe! Ndəray mâ səpat kurom bay.
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5 Hərwi ndo hay haladzay ta deyeweye ta
məzele ga. Kwa way ma gwaɗiye: “Neŋ na,
Kəriste!” Ada ta səpatiye ndo hay haladzay.
6Ka tsənumndohay faya ta giye vərambəse
tə nəkurom kwa neheye dəreŋ tə nəkurom
aye na, kâ dzədzarum bay. Hərwi wu ne-
heye na, kutoŋ ta ndisleweye. Ane tuk na,
mandəve i məndzibəra zuk bay. 7 Slala ŋgeɗ
ta giye vəram ta slala 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 iYesu
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. 10 A 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 neheye tə gwaɗ nəteye ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom aye haladzay ta
deyeweye. Ta səpatiye ndo hay haladzay.
12 Mənese ma səkahiye haladzay. Hərwi
niye, mawuɗe bo i ndo hay haladzay ma
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, məndzibəra ma
ndəviye.»

Tambəzliye ha Zerozelem
Markus 13.14-23; Luka 17.23-24,37,

21.20-24
15Yesuagwaɗatay: «Kaŋgatumeyeawuray

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.) 16Ndo 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
mede məhəlaw wu ŋgay hay abəra mə gay
ŋgay bay. 18 Ndo nakə neŋgeye ma gu-
vah 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 tə bo sulo aye ada ka ŋgwas
neheye faya ta vəlateye wah a wawa tay
hay aye! 20Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi
mahway nakə ka hwayumeyemâ ge a həlay
imətasl bay kəgəbay pat imazəzukwbobay.
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.
22 Taɗə Mbəlom mâ nəkiɗ ha abəra ka pat
i ɗəretsətseh bay na, ndəray kwa nəte ma
təmiye bay. Ane tuk na, a nəkiɗ ha 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 deyeweye. 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 neheyeMbəlom 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 maŋgaha bo eye kanaŋ” na,
kâ təmum bay. 27 Neŋ Wawa i Ndo, na
deyeweye na, andza mawutseɗe i mbəlom
nakə ta ŋgateye kwa tə waray aye. 28Andza
niye, təv nakəwumaməta 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. Wur-
zla hay dərmak ta kutsaweye 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
nakəma ɗiye ha neŋgeye fayama deyeweye
aye ka magərmbəlom. Ndo i məndzibəra
hay tebiye ta tuwiye ka bo. Ta ŋgeteŋeye
a neŋ Wawa i Ndo na deyeweye ma pa-
zlay ta gədaŋ ada ta məzlaɓ eye haladzay.
31Ta fa tolom bagwar eye na, ma sləraweye
gawla i Mbəlom hay, ta hayay gər a ndo
neheye a pala tay ha aye abəra ka kok-
way i məndzibəra tebiye kwa ka waray ka
waray.»

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

32 Yesu a gwaɗatay: «Tsənum dzeke i
gurov təday. Ka ŋgatumay a gurov ka ɗuɗa
na, ka sərum ha gwaduvay kə ge, mazlam-
bar yam ma piye bəɗaw? 33 Andza niye,
ka ŋgatumay a wu neheye 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
tebiyema giye bo na, ndo neheye anəke aye
ta mət zuk bay. 35Magərmbəlom ta dala ta
dziye, bazlam ga na, ɗaɗama dziye bay.»

* 24:15 Zəbama Daniyel 9.27; 11.31; 12.11.
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Maa sər pat nakəməndzibərama ndəviye
na,Mbəlom nəte ŋgweŋ

Markus 13.32-37; Luka 17.26-30,34-36
36 Yesu a gwaɗatay sa: «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. 37 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.† 38 Hərwi ahəl nakə yam ka
dazlay a məpe zuk bay aye na, ndo hay tə
ndayawa wu mənday, tə sawa wu məsay,
tə zlawa dahəlay ada tə vəlawa dem tay
hay a zal hus a pat nakə Nuhu a fələkwa a
kwalalaŋ i yam aye. 39Ta sər ka bo bay hus
a həlay nakə yam a yaw a həl tay ha tebiye.
Ahəl nakəneŋWawa iNdo na deyeweye na,
ma giye andza niye dərmak.

40 «A həlay niye na, ndo hay sulo ma gu-
vah na, ta zliye nəte, ta gəriye ha neŋgeɗ.
41Ŋgwas hay sulo ta ləgəriye na, ta zliye nəte
ta gəriye ha neŋgeɗ. 42Hərwi niye, ndzum
na, tsezlezleŋŋebənaka 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 tsezlezleŋŋe, ma gəriye ha məkal
mâ fələkwa a gay ŋgay bay. 44 Hərwi
niye, nəkuromdərmak ləvumbo, hərwi neŋ
Wawa i Ndo na maweye ahəl waray na, ka
sərumeye bay.»

Ndo iməsler ŋgwalak eye
Luka 12.41-48

45Yesu 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 fayama giyeməsler 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 gwaɗeye a gər ŋgay:
“Ndo i gay ga fayamagaweyemahonok,ma
deyeweye bəse bay”, 49mapiye boməndeɓe
siye i ndo neheye faya ta giye məsler dziye.
Mandiyewuməndayadamasiyewuməsay
ta ndo məkweye hay. 50Ndo i gay ŋgay ma
maweye na, ka həlay nakə faya ma həbiye
bay aye ada a sər bay aye. 51Ki 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
təmahəpəɗe zler eye.‡»

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, tə merehe i
dem hay kuro. Tə həl lalam tay hay, ti ye
hərwi mədzəgər tə zal i dahəlay. 2Məwalaŋ
i merehe i dem neheye kuro aye, zlam na,
matərakahaŋ eye hay, siye hay zlam na,
metsehe tayandaya. 3Merehe i demneheye
zlam matərakahaŋ aye, tə həl lalam tay na,
ta ləva ha bo tə mal bay. 4 Merehe i dem
neheye zlammetsehe tay andaya aye na, tə
həl lalam tay ada kwa way a ləva ha bo tə
mal ma dos. 5Zal 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.” 7Merehe i dem
niye hay ta pəɗeke abəra ka məndzehəre,
ta dazlay mələve bo ta lalam tay hay.
8 Merehe i dem neheye matərakahaŋ aye
na, ta tsətsah mal ka merehe i dem neh-
eye metsehe tay andaya aye, tə gwaɗatay:
“Mbəɗumamay mal a lalam may hay tsek-
weŋ tey hərwi faya ta mbatiye.” 9Merehe
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
masəkəmaw mal aye na, zal i dahəlay a
ndislew. Merehe i demneheye zlammaləva
bo aye na, tə fələkwa ka bo tə neŋgeye a
gay i magurlom i məzle dahəlay. A dərəzl
a məgeɗ. 11Məndze 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.”
13Hərwi niye, ndzum tsezlezleŋŋe bəna pat
eye kwa həlay eye na, ka sərum bay.»

Dzeke i ndoməgeməsler haymahkar
Luka 19.11-27

14 Yesu a gwaɗatay sa: «Ma giye bo andza
ndo i gay nakə a say mede a tsekene aye. A
zalatayando iməslerŋgayhay, a gərha 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 su-
loy temerre zlam aye na, a ye a mbəɗa ha

† 24:37 Madazlay i wu hay 7.17-23. ‡ 24:51 ZəbamaMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye ka gər aye.
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həlay kwayaŋŋa. A huta faya kwar i suloy
temerre zlam sa. 17Ndo nakə tə vəlay kwar
i suloy temerre sulo aye na, a ge ha andza
niye dərmak. A huta faya kwar i suloy
temerre sulo. 18 Ane tuk na, ndo nakə tə
vəlay kwar i suloy temerre nəte aye na, a ye
a labəɗ, a ŋgahanasuloy indo i gayŋgayniye
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 ŋgay nakə a
vəlatay aye. 20 Ndo 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 mə wu neheye tsekweŋ aye, na
pakeyewuhaladzay 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. Anaŋnahuta fayakwar
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 kwa
mə wu neheye tsekweŋ aye, na pakeye wu
haladzay a həlay. Dara ŋgwasama ka bo tə
neŋ.” 24 Ndo nakə tə vəlay kwar i suloy
temerre nəte aye, a ye naha a gwaɗay: “Ndo
i gay ga, na sər ha, 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 ŋgaha
kwar i suloy yak a bəɗ. Anaŋ suloy 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 iməmawgana, na həla ahaya
suloy ga tamagogoy eye faya. 28Həlum faya
abəra kwar i suloy niye temerre nəte aye.
Vəlumay ha faya a ndo nakə kwar i suloy
andaya fayagwezemaye. 29Hərwindonakə
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. 30Gəsum 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 ta məzlaɓ. 32Ndo
iməndzibəra hay tebiye ta hayiye gər ka təv

ga ada na ŋgəniye ha ka bo abəra ndo hay
ta ndo siye hay andza ndo mətsəkure 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 ada ma piye tay
ha wak hay a diye i həlay i gula ŋgay.

34 «Bəy ma gwaɗateye a ndo neheye
tə həlay i mənday ŋgay aye: “Dumara,
nəkurom neheye Mbəlom Bəba ga a pa
fakuma ŋgama aye, ka ndzumeye ma bəy
ga nakəMbəlom a ləvakum ha bo kwa ahəl
nakəkəgeməndzibərazukbayaye. 35Hərwi
ahəl niye, may awur fagaya na, ka vəlumeŋ
wumənday, yam a geŋ na, ka vəlumeŋ yam
məsay, neŋ mbəlok eye na, ka təmum ga a
gay kurom, 36 petekeɗ andaya fagaya bay
na, ka pumeŋ ka bo petekeɗ, neŋ ɗəvats eye
na, ka gumeŋgər, neŋmadaŋgayna, kayum
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 ye
mazəbakaw ɗəre na, kəɗay?”

40 «Bəy ma mbəɗateye faya, ma
gwaɗateye: “Neŋ faya na gwaɗakumeye,
sərum ha, kwa mey ka gumay a ndo wawa
eye tsekweŋməwalaŋ imalamar gahayna,
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 vəlakum mezeleme aye!
Dum a 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,
43 Neŋ 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, nəkar mbəlok 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 wawa eye tsekweŋ mə walaŋ i
ndo neheye bay na, ka gumeŋ a neŋ bay
dərmak.”»

* 25:30 ZəbamaMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye ka gər aye.
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46 Yesu a gwaɗatay: «Nəteye, ta diye ta
hutiye na, ɗəretsətseh nakəma ndəviye bay
ka tor eye. Ndoneheye tə gewunakə a yay a
gər a Mbəlom aye na, ta diye a sifa nakəma
ndəviye bay aye.»

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

11.45-53
1 Ahəl nakə Yesu a ndəv ha matətike

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 ka mayako
mazləlmbaɗa 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. 4 Tə ma ha ka bo bazlam mə
walaŋ tay, a satay məgəse Yesu ta məkal
ada məkəɗe na. 5 Ane tuk na, tə gwaɗ: «Kâ
gəsakwa na tə magurlom nakay bay bəna,
ndo hay ta gəriye kway ha bay.»

Ŋgwaswuray ambəɗamal ka gər i Yesu
Markus 14.3-9; Yuhana 12.1-8

6Yesu neŋgeyema gəma i Betani, mə gay i
ndo wuray tə zalay Simoŋ. Ndoweye niye a
ndzawa na, ɗəvats i madəgweɗe a gaway.

7Ahəl nakə faya ta ndiye wu mənday aye
na, ŋgwas wuray a ye naha ka təv i Yesu ta
dos mə həlay a le haladzay, maraha eye tə
mal nakə a ze huŋŋa tsakala eye haladzay
aye. Ambəɗamal 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?
9Ŋgamameeneŋmâ səkəmhana,ma hutiye
ha suloy haladzay ada ma pateye suloy eye
a ndo i mətawak hay.»

10 Yesu a səratay naha a gər ka bazlam
tay niye, a gwaɗatay: «Ka kwasumeye 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 kuromhuya.
Ane tuk na, neŋ na, na ndziye tə nəkurom
huya bay. 12Neŋgeye kambəɗamal ka bo ga
hərwi mələve ha bo i məzle ga a bəɗ. 13Neŋ
faya na gwaɗakumeye, sərum ha: Kwa a
ŋgay ta ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye nakay
kaməndzibəra tebiye na, ta tsikiye ka ŋgwas
nakay hərwi wu nakə a ge aye. Ndo hay ta
mətsiye ha gər bay.»

Yudas Iskariyot a pəla tsəveɗməge ɗaf ka
Yesu

Markus 14.10-11; Luka 22.3-6
14 Ndo nəte mə walaŋ i gawla i Yesu

hay kuro gər eye sulo, məzele ŋgay Yudas
Iskariyot, a ye ka təv i bagwar hay i ndo

neheye tə vəlawaywu aMbəlom aye. 15Aye
naha, a gwaɗatay: «Taɗə na pəlakum tsəveɗ
məgəse Yesu na, ka vəlumeŋeyemey?» Bag-
war hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom tə paslay kwar i suloy kuro kuro
mahkar*, tə vəlay. 16 A dazlay pat eye niye
Yudas a pəla həlay nakə lele eye hərwiməge
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 wuzlahgəma,
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.”»

19Gawla iYesuhay ti ye təgewunakəYesu
a tsikatay aye. Tə da wu mənday i Pak mə
ɗəma.

Yesu a ɗaha gawla ŋgaynətemagiye faya
ɗaf

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

20Huwa 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 wu mənday aye na, Yesu
a gwaɗatay: «Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, ndo nəte məwalaŋ kuromma
giye fagaya ɗaf.»

22Andalatay a gawla ŋgay hay tebiye. Tsa
na, ta dazlay matsətsehe faya, nəte ta nəte:
«BəyMaduweŋ, neŋ ɗaw?»

23 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Mata ge fagaya ɗafna, ndonakə fayanəmaa
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 Ko-

riŋte 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 peŋ niye, a
vəlatay a gawla ŋgayhay, 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. 28 Nakay

* 26:15 Zəbama Zakari 11.12.
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na, bambaz ga nakə Mbəlom ma ɓariye
dzam ta ndo hay aye. Ta mbəɗiye ha na,
hərwi məpəse ha mezeleme i ndo hay hal-
adzay. 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 ga
Mbəlom aye.»

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

Piyerma gwaɗiye: «Na sər Yesu bay»
Markus 14.27-31; Luka 22.31-34;

Yuhana 13.36-38
31 Ma dəba eye na, Yesu a gwaɗatay a

gawla ŋgay hay: «Bəgom ta həvaɗ nakay
nəkurom tebiye ka gərumeye ga ha. Hərwi
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ:
“Na ta kəɗiye na ndo mətsəkure tay, ada
təɓaŋ niye hay mahaya gər eye ta ŋgəniye
gər kweye kweye kwa a ŋgay.‡” 32 Ane tuk
na, na mbəlaw abəra ma mədahaŋ na, na
həbiye kuromma Galile.»

33 Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kwa
siye i ndohay ta gər kar hana, neŋna 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.»

37 Tsa na, ti ye ta Piyer ada ta wawa i
Dzebedehay sulo. Təndisl a ɗəmana,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, tsezlezleŋŋe.»

39 A ye abəra ka təv niye izaɗ tsekweŋ, a
ye naha a kal ha bo ka dala bərut daʼar ka
dala. AɗuwulaynahameaMbəlom, agwaɗ:
«Bəba ga, 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.»

40 A maw ka təv i gawla ŋgay neheye
mahkar aye na, nəteye mandzahəra eye.
A gwaɗay a Piyer: «Andza niye, ka slum
fayaməndze tə neŋ tsezlezleŋŋe tə ɗəre kwa
ɓəre nəte bay na, kəkay? 41 Ndzum 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 kurom andaya məsəmay
naha amasəpete i Fakalaw bay.»

42 A ye fataya abəra masulo eye sa, a ye
naha a ɗuwulay me a Mbəlom. A gwaɗ:
«Bəba, taɗə ka sliye məzle fagaya 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 faya məndze tə
ɗəre kwa tsekweŋ bay 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? Gum metsehe, 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 nakəma
giye fagaya ɗaf aye, kə ndzew.»

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

Yuhana 18.2-11
47Ahəl nakə Yesu fayama tsikiyememba

aye na, pəslaŋ Yudas neŋgeye nakə nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo
aye, a ye naha. Ti ye naha ta ndo hay
haladzay tamaslalam tayhay ada ta sakwal
tay hay. Maa slər tay naha na, bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom ta
madugula 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 məge na, ge na.»
Tsa na, siye i ndo hay ti ye naha, tə wuya
kura ka Yesu, tə gəs na.

51Ndo nəteməwalaŋ i ndo neheye 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 tamaslalamdərmak.
53Neŋ na sliye məzalay a Bəba ga Mbəlom,
mâ sləreŋew gawla ŋgay hay gwezem hal-
adzay anəke na, ka sər təbəɗew? 54Ane tuk
na, kə ge andza niye na, wu nakə təwatsa a
Ɗerewel i Mbəlom ma giye bo na, ma kəkay
kəla?»

† 26:30 Tə ge dəmes kamandəve i mənde ɗaf i Pak na, mə Dəmes hay 113 ka 118. ‡ 26:31 Zakari 13.7.
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55Yesu a gwaɗatay a ndo hay: «Ka yumaw
fagaya ta maslalam kurom hay ada ta sak-
wal kurom hay andza ta gəsiye ndo i məkal
ɗaw? Pat pat neŋ mandza eye mə gay i
məɗəslay 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
ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hay təwatsa
məƊerewel i Mbəlom aye 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 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 say
mazəbe faya ta giye ha tə Yesu na, kəkay.

59 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wuaMbəlomaye tamadugula i Yahudahay
tebiye tapəla ndohayhərwimaraw 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. «Ka mbəɗatay faya a ndo neh-
eye təbəɗew? Tə tsik fakaya na, mey?»
63 Ane tuk na, Yesu a ndza ŋgway tete.
Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a
gwaɗay: «Neŋ faya na tsətsahiye fakaya tə
məzele iMbəlomnakəmandziye ka tor eye,
mbəɗeŋew faya: Nəkar na, Kəriste Wawa i
Mbəlom ɗaw?»

64 Yesu a gwaɗay faya: «Andza nakə ka
tsik aye. Ane tuk na, sərum ha, 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, mamagərmbəlom na
deyeweyema pazlay.»

65Bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom
a tsəne andza niye na, a ndalay haladzay. A
ŋguraɗa ha petekeɗ ŋgay, a gwaɗ: «Kə tsalay
ka gər a Mbəlom! Ka pəlakweye na, sa
mey, na gwaɗ ka tsənumwu nakə a tsik aye.
66Nəkurom ka dzalum na, kəkay?»

Ndo hay ta mbəɗay 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 ka
maholom. 68Tə gwaɗay: «Kəriste, nəkar ndo
məɗe 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. Ŋgwaswuray a gawa
məslerməgay ibagwar indoməvəlawaywu
a Mbəlom niye, a həndzəɗ ka təv i Piyer, a
gwaɗay: «Nəkar dərmak na, ndo i Yesu, ndo
i Galile.»

70Ane tukna, PiyeraɗaybərakəzaŋaYesu
kame i ndo niye hay tebiye, a gwaɗ: «Aʼay,
na sər wu nakə a sakamətsikeŋ 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!»

72 Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesu masulo
eye. Ambaɗa, a gwaɗ: «Aʼay, na gwaɗumna
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 məwalaŋ i gawla i Yesu hay. Hərwi
mətsike me nakə faya ka tsikiye na, a ɗa ha
təv yak nakə ka yaw abəramə ɗəma aye.»

74Tsa na, Piyer a gwaɗ: «Kə ge na rawme
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.

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 hərwi məkəɗe na Yesu. 2 Tə
dzawa na Yesu ada ti ye ha a 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
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mahkar aye, a matay naha a bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom ta
madugula i Yahuda hay. 4 A ye naha a
gwaɗatay: «Nagemənese, hərwinage ɗaf ka
ndo nakə kə gemənese bay aye.»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Bazlam yak

bəna, i maymey tey.»
5Yudas a kutsataynaha suloyniyemə gay

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

6Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom tə həl sulo niye, tə gwaɗ: «Su-
loy nakay na, bazlam kway mapala eye kə
vəlakway tsəveɗməpenaagay iməɗəslayha
gər aMbəlom bay. Suloy nakay na, i məkəɗe
gər i ndo.»

7Ma dəba eye, madugula i Yahuda hay tə
ma ha ka bo bazlam mə walaŋ 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. 9Andza niye, a ɗa ha na, bazlam i
Zeremi ndoməɗe ha bazlam iMbəlom nakə
a tsik aye. A gwaɗ: «Tə həl kwar i suloy
kuro kuro mahkar, niye na tsakala nakə
ndo i Israyelhay təgwaɗ ta vəliyehərwiŋgay
aye. 10Ada ta səkəmha 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
11Yesuneŋgeyekame iPilat. Pilat a tsətsah

faya, a gwaɗay: «Nəkar na, bəy i Yahuda hay
deɗek ɗaw?»
Yesua 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. 13 Pilat a gwaɗay:
«Wuneheye faya ta tsikiye fakaya tebiye aye
na, ka tsəne təbəɗew?»

14 Ane 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 eyema
daŋgay, tə zalay 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 sər ha tə gəsay
naha Yesu na, tə ge faya na, sələk kəriye.

19Ahəl nakə Pilatmandza eye ka təvməge
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 haladzayma
məsine hərwi ŋgay.»

20Bagwarhay i ndoneheye təvəlawaywu
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.
21Pilat a gwaɗatay: «Na gərakumeye ha ndo
i daŋgaynəte. Məwalaŋ tay nəte a sakumnâ
gərakum ha na, way?»
Ta mbəɗay faya. «Gəramay ha na,

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

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

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

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

adzay ta gədaŋ, tə gwaɗ: «Dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye!»

24 Pilat a zəba faya ma sliye məge wuray
kwa tsekweŋ bay ada ndo hay faya ta da-
zleye 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.»

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

26Tsa na, Pilat a gəratay ha Barabas. Yesu
na, a ndaɓa na ta mandalaɓa, a vəlatay ha
a sidzew hay hərwi ada tâ ye tâ dar na ka
mayakomazləlmbaɗa 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, tə
haya gər a sidzew hay 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 i Yahuda hay?»
30Ta tuf faya slesleɓ ada ta buwa faya abəra
sakwal nakə mə həlay aye, tə fay ha ka gər.
31 Ta ndəv ha məŋgwese faya na, ta tsəkw
faya abəra petekeɗ ndozza eye niye, tə ma
ha faya petekeɗ ŋgay hay. Ti ye ha hərwi
madar na kamayakomazləlmbaɗa eye.

* 27:10 Zəbama Zakari 11.12-13; Zeremi 18.2-3; 19.1-2; 32.6-15. † 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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Ta dar na Yesu ka mayako mazləlmbaɗa
eye

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

32 Ahəl nakə sidzew hay faya ta diye ha
Yesu, ta tasiye abəraməwalaŋ gay aye na, tə
dzəgər ta ndo i Siren, məzele ŋgay Simoŋ. Tə
gay kutoŋ ka məzle mayako mazləlmbaɗa
eye nakə ta dariye faya Yesu aye. 33Tə ndisl
a təv eye andaya tə zalay Golgwata, andza
məgweɗe: «Təv i mətasl i gər». 34 Tə vəlay
guzommadzapa eye təwuye ɗuwekeke eye.
Yesu a ndzaka na, a say bay.

35 Ma dəba eye na, ta dar na Yesu ka
mayako mazləlmbaɗa eye. Tə ge tsakwal
ka petekeɗ ŋgay hərwiməsəremata hute na,
way. Tsa na, ta ŋgəna ha a bo məwalaŋ tay.
36Tsana, təndzamə ɗəmahərwimatsəpena
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. 38Ta
dar ndo i məkal hay sulo ka tsakay i Yesu,
nəte təhəlay imənday, neŋgeɗ təhəlay 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 ka mayako
nakaymazləlmbaɗa eye.»

41Bagwarhay i ndoneheye təvəlawaywu
a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala 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 faya mətəme 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 ge Mbəlom a wuɗa na na, mâ
təma ha anəke.» 44Ndo 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
ɓəremahkar ihuwa. 46Magiyeɓəremahkar
i huwa, Yesu a wuda ta magala kələrra, a
gwaɗ: «Eli, Eli, lama sabaktani?» Andza
məgweɗe: «Mbəlomga,Mbəlomga, ka gər ga
ha na, hərwi mey?§»

47 Siye i ndo neheye ka təv aye niye tə
tsəne na, tə gwaɗ: «Fayama zaleye a Eliya!»
48 Kwayaŋŋa ndo nəte mə walaŋ tay niye

a hway, a ye naha a zla wuye andaya
kofkoffa. A tsəhuɓ ha a wuye guyakaka. A
hak ka gwavəkw. Tsa na, a pay naha ka
bazlam a Yesu hərwi adamâ ɗəvətse. 49Ane
tuk na, siye i ndo hay tə gwaɗ: «Ŋgatay,
zəbakwa faya təday, Eliyama deyeweyema
təmiye ha ɗaw?» 50Ane tuk na, Yesu awuda
ta magala kələrra. Tsa na, a mət.

51 A həlay niye kwayaŋŋa, petekeɗ nakə
a ŋgəna ha gay i məɗəslay 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 təmət
aye tə mbəlaw. 53 Tə ndohwaw 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 hal-
adzay 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 gatayhaladzay, tə gwaɗ: «Tadeɗek,
ndo nakay na, Wawa i Mbəlom!» 55 Ŋgwas
hay haladzay nəteyemalətsa 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,
Marimaya 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 Arimate, məzele
ŋgay Yusufa. Neŋgeye dərmak, gawla i Yesu.
58Ayeka təv i Pilat, a tsətsah fayamədahaŋ i
Yesu. Pilat a vəlay tsəveɗ kaməzlemədahaŋ
i Yesu. 59 Yusufa a ye a zla na mədahaŋ
i Yesu abəra ka mayako mazləlmbaɗa eye,
a zla rəkwat a mbəkwa na. 60 A pa na a
tsəvay nakə a la ka gesehweɗeye 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 andaya mandza eye
ɗəgerger bəse ta tsəvay.

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

mbay naha a pat imələve bo imazəzukwbo
aye, bagwarhay indoneheye təvəlawaywu
aMbəlom 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

§ 27:46 Dəmes hay 22.2.
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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.” Parasay ŋgay ma səkahiye
wene wene eyema ziye nakə kurre aye.»

65 Pilat 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 tə
matsəpe tsəvay. Tə slərəɓa na me 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
1 Ma dəba i pat i mazəzukw bo na, pat i

luma i sidzew ta mekedœ, Mari i Magədala
ta Mari neŋgeɗ ti ye mazəbe ka tsəvay. 2 Tə
ndisl naha kwayaŋŋa na, dala a ɓəl hal-
adzaydzekiɓdzekiɓhərwigawla iMbəloma
mbəzlawməmbəlom, a yawabədəŋgwal be-
ber abəra ka tsəvay, toŋ andza faya. 3Gawla
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.

5Gawla iMbəloma gwaɗatay aŋgwasniye
hay: «Kâ dzədzarum bay. Na sər nəkurom
faya ka pəlumeye Yesu, ndo nakə ta dar na
kamayakomazləlmbaɗa eye aye. 6Neŋgeye
andaya kanaŋ bay, kə lətsew abəra ma
mədahaŋ andza nakə a tsik aye. Dumara
zəbum ka təv nakə tə həna ha faya kwa.
7 Dum bəse ta gwaɗumatay a gawla ŋgay
hay na: “Yesu kə lətsew abəra mamədahaŋ,
ma lahakumeye a Galile. Ka ŋgatumeye mə
ɗəma.” Anaŋwu nakə na tsikakum aye.»

8Ŋgwas 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 a malamar ga hay na, 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 aMbəlom aye. 12Bəy
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: «Wu nakə
ka təkərumateye a ndo hay aye na, anaŋ:
“Ahəl nakənəmaymandzahəra 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
16Ma dəba eye na, gawla i Yesu hay kuro

gər eye nəte ti ye a Galile. Ti ye naha, tə tsal
amahəmba 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,
tə məzele i Wawa ŋgay ada tə məzele i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 20 Tətikumatay ba-
zlam 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
Markus

a watsa aye
Məfələkwe

Markus a dazlay məwetse labara nakay
na, a gwaɗ nakay na: «Labara ŋgwalak eye
nakəa tsik kaYesuKəristeWawa iMbəlom».
A ɗa ha Yesu na, ndoməgeməsler, a sla faya
məge wu hay. Ka tətikatay a ndo hay, ka
həhar fakalaw abəra mə bo i ndo hay, kə
pəsatay ha mezeleme a ndo hay. Yesu a
gwaɗ neŋgeye Wawa i Ndo, a yaw a vəl ha
məsəfəre ŋgay hərwimətəme tay ha ndo hay
abəraməmezeleme tay.
Markusawatsakaməsler i Yesu, i Yuhana

madzəhuɓe ndo a yam, ka gər i madzəhuɓe
i Yesu tə masəpete nakə a say a Fakalaw
masəpat 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 Ze-
rozelem 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 adamede ŋgay ambəlom
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 nakə mawatsa 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 tsəveɗ a BəyMaduweŋ,

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: «Mbəɗum ha mede
kurom. Dzəhuɓum bo a yam ada Mbəlom
ma pəsakumeye hamənese kurom hay.»

5Ndo neheye ma Zerozelem ada 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 ndayawamə kəsaf niye na, heyew
ta wum.

7 Anaŋ labara nakə a tsik aye sa, a gwaɗ:
«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. 8 Neŋ na, na
dzəhuɓkuromhaa yam tsa. Neŋgeyena,ma
dzəhuɓiye kurom ha ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye.»

Madzəhuɓe i Yesua yam, a sayaFakalaw
masəpete 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 mə magayam
nakə tə zalay Yurdum 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
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

14 Ma dəba eye na, tə gəs na Yuhana a
daŋgay. Tə gəs na Yuhana na, Yesu a ye a
Galile. A ɗahaLabaraŊgwalak eye iMbəlom
mə ɗəma. 15A gwaɗ: «Həlay eye kə ndislew
tuk, mbəɗum ha mede kurom. Təmum
LabaraŊgwalak eye iMbəloma ɗərevkurom
hərwi Bəy i Mbəlom ka həndzəɗaw.»

16 Yesu a zəŋgal me i dəlov i Galile. Ahəl
nakə faya ta zəŋgaliyeme i dəlov niye ayena,
a ŋgatay a ndo məgəse kəlef hay sulo. Niye
hayna, Simoŋ tamalamarŋgayAŋdəre, faya
ta kaliye gadaŋ tay a dəlov. 17 Tsa na, Yesu
a gwaɗatay: «Dumara, pumeŋ bəzay. Anəke
fayakahəlumeyekəlef, ane tukna, 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,
nəteyeməkwalalaŋ i yamfaya ta lambaɗiye
gadaŋ tay hay. 20Kwayaŋŋa Yesu a zalatay.

* 1:3 Ezay 40.3.
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Tə tsəne məzele i Yesu na, tə gər ha bəba tay
Dzebede mə 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 wu-

zlahgəmaiKafernahum. Pat imazəzukwbo
na, Yesu a ye a gay imaɗuwuleme. Mə ɗəma
na, a tətikatay a ndo hay. 22Ndo hay tə tsəne
matətike ŋgay nakə a tətikatay aye na, a
gatayhərɓaɓəkka. Hərwineŋgeyea tətikatay
andza i ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye bay. Ane tuk na, i ŋgay
a tətikatay na, ta məzlaɓ eye. Hərwi bazlam
niye hay ti yaw na, abəramə neŋgeye ŋgway.

23Ahəl nakə faya ma tətikateye a ndo hay
ayena, ndowurayməsəfəre lele bay eye, paf
a yenaha a gay imaɗuwulemeniye. Tsana,
awuda tamagala kələrra. 24Agwaɗ: «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.»

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

26Kwayaŋŋaməsəfəre lele bay eye a ɓəl ha
ndo niye ta gədaŋ tə mawude 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 gwaɗ mə walaŋ tay:
«Eh! Eh! Nakay na, wu wuray? Labara
nakaya tsikayena, taməzlaɓeye. Nakayna,
ndo waray, a gatay me a məsəfəre lele bay
eye hay ada tə gəsayme na, ndo waray.»

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

29Ma 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 gatay
mbəlok.

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. 33Ndo
i gəma niye hay tebiye tə haya gər ka məgeɗ
i gay nakə Yesumə ɗəma aye. 34Ndo 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
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 andaya mə 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. 37 Ka təv
nakə faya ta pəliye na aye na, ta huta na. Tə
gwaɗay: «Ndo hay haladzay faya ta pəliye
kar.»

38 Yesu a gwaɗatay: «Kwa ta pəliye ga
bəbay na, takwa a təv mekeleŋ. Ka deyek-
weye 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 sakana, ka sliye fayamatəre 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 ndoməvəlay
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 wuzlahgəma,
ma təv neheye ndo hay mə ɗəma haladzay
bay aye. Ada huya, ndo hay ti yawa ka təv
ŋgay kwaməŋgay, 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
YesukəmawaKafernahum,neŋgeyeməgay
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.
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3 Ahəl nakə Yesu faya ma tətikateye ba-
zlamiMbəlomandohayayena, ndohay 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
haladzay ka tsəveɗ. Tsa na, tə tsal ka gər i
gayniye. Gər i gayniyena, fatata. Tə sləl bəɗ.
Ta ɗaŋgar ha ta təv nakə Yesu mə ɗəma aye.
Təmbəzlahandomatəra eyeniye ta ləɓerka
təv i Yesu ta sləlah ŋgay niye dzay.

5 Yesu a zəba ka mədzal gər tay nakə
tə dzala ha faya na, a gwaɗay a ndo
niye matəra eye: «Wawa ga, na pəsaka ha
mezeleme yak hay.»

6 Mə gay niye na, ndo mədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye, nəteye andaya
mandza eye dərmak. Tə tsəne andza niye
na, tə dzalamə gər tay, tə gwaɗ: 7«Ndonakay
a tsikme iŋgayandzaniyena, kəkay? Nakay
na, a tsalay ka gər aMbəlom. Bənawaynakə
ɗa məpəsay ha mezeleme a ndo aye? Maa
slaməpəsayhamezelemeandona,Mbəlom
nəte ŋgweŋ bəna, way?»

8Tsana, Yesua sərwunakə tədzalaməgər
tay aye, a gwaɗatay: «Ka dzalum andza niye
mə gər kurom na, hərwi mey? 9Maa da me
məgwaɗay a ndo matəra eye: “Mezeleme
yak kə pəsa” na, waray, kəgəbay “Lətse zla
sləlah yak do” na, maa da me mə ɗəma na,
waray? 10 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 ndo niye matəra 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

13Ma dəba eye na, Yesu a mbəɗa gər, a ye
kame 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 matsekele
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 mat-
sekele 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 iMbəlommapala 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 wu mənday 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 sidem
bay. Mata pəle ndo i sidem na, ndo neheye
ɗəvats eye hay aye. Na yawməzalatay a ndo
neheye tə gwaɗay a gər tay nəteye 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 i məzle dahəlay na, ta giye
daliyam ɗaw? Ahəl nakə zal i dahəlay an-
daya 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«Bazlamnakayna, andzapetekeɗguram
eye təweɗeye. Ta nasiye ha petekeɗweɗeye
mətepe ka petekeɗ guram eye bay. Hərwi
taɗə ta tapa petekeɗ weɗeye ka guram eye
na, petekeɗweɗeyema ŋgərɗiye ha petekeɗ
guram eye. Tsa na, ma ŋguraɗiye. Petekeɗ
guram eye niyema səkahiyemaŋgureɗe ha-
ladzay.

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.
Guzom dərmak səktih ma mbəɗiye ka dala.
Ane tuk na, guzom lelem eye tambəɗiye na,
a gwezem i həzlay weɗeye dərmak.»

Mələvay gər a pat imazəzukwbona, 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. 24Farisa hay tə ŋgatatay na, tə gwaɗay a
Yesu: «Zəba, gawla yak hay ta giye wu nakə
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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 madza-
wadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye
naha, a zlamakwala 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 ndoməvəlay
wuaMbəlom ɗekɗekbəɗaw? Wunakayage
bo na, ahəl nakə Abiyatar neŋgeye bagwar
eye i ndoməvəlaway wu aMbəlom aye.»

27Yesu 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.» 28A gwaɗatay: «Maa ləvay gər a
pat i mazəzukw bo na, neŋWawa i Ndo.»

3
Yesu ambəl ha ndo pat i mazəzukw 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 an-
dayahəlay ŋgaymaməta eye. 2Ndomekeleŋ
eye hay andaya 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 andza niye
na, hərwi məhəle faya bəra suwat. 3 Yesu a
gwaɗay a ndo niye həlay ŋgay maməta eye:
«Lətse ka niye kame i ndo hay tebiye.»

4 Tsa na, Yesu a tsətsah ka ndo neheye
ta zəbiye faya aye. A gwaɗatay: «Bazlam
kwaymapala eyeavəl tsəveɗməgena,mey?
A gwaɗ: Gum ŋgwalak pat i mazəzukw bo
tsukuɗu, gum na, seweɗ ɗaw? Məmbəle ha
ndo tsukuɗu məgər ha mâ mət ɗaw?» Ane
tuk na, ta mbəɗay faya bay.

5Yesu a zəba fatayana, a ndalayhaladzay,
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. Təhayagər tando iHerodhay. Təhaya
gər na, hərwi ta hutiye tsəveɗ ka məkəɗe
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 yaw
abəra ka dala i Yahuda 8 kwa ndo neheye
ma Zerozelem aye dərmak. 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 haladzay
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.»

10AndzanakəYesuambəlawa tayhando i
ɗəvats hayhaladzay ayena, ndo i ɗəvats hay
tebiye ta hway ka təv ŋgay hərwi matətele
faya. 11Ndoneheye fakalawməbo tayaye tə
ŋgatay aYesuna, tə kal ha bo kame i Yesu. Ta
wuda, təgwaɗ: «Nəkarna,Wawa iMbəlom.»

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 neheye 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
ka mahəhere fakalaw abəra ka ndo hay
dərmak.

16 Məzele i ndo neheye Yesu a pala tay
ha kuro gər eye sulo aye na, anaŋ: Simoŋ
nakə Yesu a pa faya məzele Piyer, 17Yakuba
ta malamar ŋgay Yuhana, nəteye wawa i
Dzebede, a pa fataya məzele na, Bowen-
erges, 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,
19adaYudas Iskariyotndoməge ɗaf kaYesu.

Yesu: Mbəlom kəgəbay Fakalaw
Mata 12.22-32; Luka 11.14-23, 12.10

20Ma dəba eye na, Yesu amaw a gay nakə
a ndzawa mə 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.
21 Ndo ŋgay hay tə tsəne andza niye na, ti
ye mata gəsa ahaya Yesu. Hərwi tə gwaɗ:
«Neŋgeye na, andza gər mavuwe.»

22 Ndo 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.»

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

* 2:25 Zəbama 1 Samuyel 21.2-7.
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Fakalaw ta həhariye bo tay na, ma kəkay?
24 Taɗə gəma ka ŋgəna, faya ta giye mag-
azləga mə walaŋ tay na, gəma niye ma
hutiyegədaŋməndzehuyaɗaw? 25Taɗəndo
hay mə gay tay faya ta giye magazləga mə
walaŋ tay na, ndo neheye mə gay niye na,
ta hutiye gədaŋ məndze huya ɗaw? 26 Ka
dzalum na, bəy i Fakalaw ma həhariye bo
ŋgay ɗaw? Ka həhar bo ŋgay na, gədaŋ ŋgay
ma ndziye bay, ma dziye.

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

28 «Sərum ha na, Mbəlom ma pəsatay ha
mezeleme a ndo hay. Kwa bazlam tay nakə
ta tsik lelebay ka Mbəlom aye na, Mbəlom
ma pəsatay ha. 29 Ane tuk na, anaŋ ndo kə
tsalay ka gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na,
ɗaɗamahutiyeməpəseme təbey. Mezeleme
ŋgayma 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

31 May i Yesu ta malamar 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 tamalamar
yak hay faya ta tsətsahiye kar ma bəra.»

33Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «May ga
ta malamar ga hay na, way hay?» 34Tsa na,
a zəba ka ndo niye hay, a dzaha gər tuwzik
ada a gwaɗ: «May ga ta malamar ga hay na,
nəteyeanaŋ. 35Hərwimatəramalamarga ta
may ga na, ndo neheye faya ta giyewunakə
a say aMbəlom aye.»

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 haladzay tə haya gər ka
təv ŋgay. Tsa na, Yesu a tsal a kwalalaŋ i
yam ada a ndza a ɗəma. Kwalalaŋ i yam
niye na, ka gər i dəlov i Galile niye. Ndo
neheye haladzay tə haya gər ka təv ŋgay aye
na, nəteyemandzaeyekadalabəsekapəpəz
i dəlov. 2 A tətikawatay wu hay haladzay
ta dzeke. Ada matətike ŋgay nakə faya ma
tətikateye na, a gwaɗawatay:

3 «Tsənum! Ndo wuray 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 gu-
vah 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 andaya faya haladzay
bay aye. Hulfe niye hay tə ndzohwaw bəse
tsa. Tə ndzohwawbəse 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
kulaheryewheryewhərwi tahutabəɗməpe
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 ta ge bo bay ada
ta nah bay. 8 Siye sa na, tə kuts ka təv lele
eye, tə ndzohwawna, lele. Tə gəl ada tə nah,
gər eye həɓəts həɓəts lele. Məwalaŋ tay niye
na, neheye hohway tay hay makwehe nəte
na, wur eye kuro kuro mahkar, 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, hərwimey?
Mata 13.10-17; Luka 8.9-10

10Ahəl nakəYesu tandoneheye təndzawa
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 say
məgweɗe na, mey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəkurom na, Mbəlom kə ɗakum ha wu
nakəmaŋgaha eyema 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 ŋgateyebay.
Ta tsəne tə zləm tay ada ta səriye ha andza

məgweɗemey na, ta səriye ha bay.
Bəna ta ta maweye ka təv i Mbəlom

ada Mbəlom ma ta pəsatay ha
mezeleme tay.†”»

Yesu a ɗatay ha dzeke i ndomasləge
Mata 13.18-23; Luka 8.11-15

13 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom,
ka tsənumdzeke nakay a sayməgweɗemey
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
sayməgweɗe na, anaŋ: Ndomasləge a sləga
bazlam i Mbəlom. 15Ndo mekeleŋ eye hay
ta ndzəkit bo andza tsakay i tsəveɗ. Bazlam
i Mbəlom a dəɗ ka tsakay i tsəveɗ eye niye.
Ndoneheye tə tsəneayena, Fakalawayawa
buwanabazlam iMbəlomniyemasləga eye
ma nəteye.

* 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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16 «Siye hay ta ndzəkit bo sik i pəlaɗ nakə
hulfeakuts fayaaye. Nəteye tə tsənebazlam
iMbəlomkwayaŋŋana, ta təmatəməŋgwese.
17 Ane tuk na, ta gəray tsəveɗ a bazlam i
Mbəlom adamâ pa zləlay a ɗərev tay bay. Tə
dzala ha faya na, tsekweŋ tsa. Ma dəba eye
ɗəretsətsehkəgəbaymadzəgurmeandzatay
a gər hərwi bazlam i Mbəlom. Tsa na, tə gər
hamədzele gər abəra kaMbəlom ta bəse.

18 «Ndo mekeleŋ 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 iMbəlomdərmak kəwahohwaymə
ɗərev tay bay.

20 «Ndo 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.
Neŋgeɗ, makwehe nəte 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: «Ndoma zlaweye lalam ŋgayma
piye faya ako ada ma hurəkwiye faya gəse
ɗaw? Kəgəbay, ma piye na a dəba i sləlah
ɗaw? Ma piye na ɗuh na, ka wuməpe lalam
bəɗaw? 22Ma piye na kawuməpe lalam na,
hərwi ada ɗəre mâ zəba dzaydzay ada wu
neheye ɗəre a ŋgatay bay aye na, mâ zəba
lele. Wu neheye 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! Ndoweye kə
pay zləm lele na, 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 nakəwu ŋgay andaya na, ta səkahay ha
sa. Ane tukna, ndonakəwurayŋgayandaya
bay aye na, kwa tsekweŋ eye nakə andaya
faya aye na, ta buwiye na.»

Dzeke i hulfe
26Yesuagwaɗatay sa: «AnaŋBəy iMbəlom

andzəkit bona, andzandowurayahəl hulfe
a ye a sləga na a guvah ŋgay. 27Ma dəba eye
huwaagena, ndoniyeayeŋgwayamətagay.
Ta həvaɗ na, a ndzahərawa ada ta həpat na,
a pəɗekawa abəra kaməndzehəre, 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 pa wur ada a nah lele. 29A nah tsa
na, ndo i guvah a zla bembekŋgay a yemata
dze nawu ŋgay niye hərwi həlayməpele 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 təmey? 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 sləgiyemba na,məwalaŋ iwur 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 dədaŋ aye tebiye. A
təra andza gərɗaf, ɗiyeŋ hay ta ŋgariye faya
gay tay adamezek 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.
34 Yesu a tsikawatay wu hay na, ze mətsike
ta dzeke bay. A tsikawatayna, 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 i dəlov neŋgeɗ.»
36 Tə lətse, tə gər tay ha ndo hay ka niye.
Gawla ŋgay hay tə zla na ta kwalalaŋ i yam
nakə neŋgeyemə ɗəma aye. Siye i kwalalaŋ
i yam mekeleŋ eye hay andaya bəse ka təv
ŋgay sa.

37Ahəl nakə faya ta diye, ta tasiye a diye i
dəlov neŋgeɗ aye na, vavəray bagwar eye a
gehaladzay. Yama tsal kabo ɗaŋgwalawekit
wekit ada faya ma viye a kwalalaŋ i yam
niye, mazlambar ma rahiye a ɗəma. 38Yesu
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 abəra ka məndzehəre tə gwaɗay: «Ndo
matətike ndo, faya kamətakweye na, a gaka
mə 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: «Kadzədzarumkatena, hərwimey? Ka
dzalum ga ha zuk bəɗaw?»

41Kwayaŋŋa ta dzədzar haladzay, tə gwaɗ
a bo məwalaŋ tay: «Nakay i ŋgay ndo waray
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nakə a gay me a mətasl ta yam na, tə gəsay
me aye?»

5
Yesu ambəl ha gərmavuwe
Mata 8.28-34; Luka 8.26-39

1Ma 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 abəra mə kwalalaŋ i
yam. 2Yesu ambəzlaw abəra mə kwalalaŋ i
yam na, kwayaŋŋa ndo wuray a ndohwaw
abəraməwalaŋ i tsəvay hay, hərwimede 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. Kwamədzewe 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 kwa
nəte a mba 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.

6 Gər 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?
Amboh tə məzele i Mbəlom, kâ geŋ wuray
bay.»

8 A tsik andza niye na, hərwi Yesu a
gwaɗaway: «Nəkar fakalaw, dara abəra mə
bo i ndo nakay!»

9 Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «Məzele
yak way?»
Fakalaw ambəɗay faya a Yesu, a gwaɗay:

«Məzele ga Haladzay, hərwi nəmay hal-
adzay.»

10 Tsa na, a gay amboh a Yesu haladzay
hərwi ada Yesumâ həhar na dəreŋ abəra ka
dala niye bay tey.

11 Azlakwa bay, mə mahəmba wuray ka
təv eye niye na,madəras hay andaya faya ta
tsəkuriye tay ha. 12Fakalaw niye haymə bo
i ndo niye tə gay amboh a Yesu, tə gwaɗay:
«Amboh, gərmayhanəmaâyeabo imadəras
taɗaheye.» 13 Yesu 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 hayhaladzay ta giye
gwezem sulo ta hwayaw abərama 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 ta

wuzlahgəma aye. Tsa na, ndo hay ti yaw
mata zəbe naha ka wu nakə a ge bo aye.

15 Ndo niye hay tə ndislew ka təv i Yesu
na, tə ŋgatay a ndo nakə fakalaw hay tə
ndzawamə bo ŋgay haladzay aye. Tə ŋgatay
na, mandza eye, petekeɗ ka bo ada neŋgeye
lele bəna andza nakə a ndzawa aye bay. Tə
ŋgatay andza niye na, ta dzədzar. 16 Ndo
neheye labara i gərmavuwe tamadəras hay
a ge bo ka ɗəre tay aye na, nəteye dərmak
ta təkəratay labara eye a ndo neheye ti ye
naha, nəteye ta ŋgatay təbey aye. 17Tə tsəne
na, tə gay amboh a Yesu, tə gwaɗay: «Amboh,
do abəra ma 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: «Amboh 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 ɗəma na, a dazlay matəkəratay wu
nakə Bəy Maduweŋ a ge hərwi ŋgay aye.
Ndo neheye tebiye tə tsəne labara niye na,
a gataymasuwayaŋ.

Yesu a mbəl ha dem i Dzayrus abəra ma
mədahaŋ

Ŋgwaswuray ɗəvats eyeməvekurogər eye
sulo

Mata 9.18-26; Luka 8.40-56
21Ma dəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay

təmaw tə kwalalaŋ i yam ka dəlov niye. Tə
maw 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.

22Bəy i gay imaɗuwulemewuray 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 ga wuray
hala bay 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 faya ma diye na, ndo hay

haladzay gədəbille tə pay bəzay ada faya
ta ŋgəɗətsiye na kwa tə waray, tə waray.
25Ŋgwas wuray andaya dərmak. Ŋgwas eye
niyena, ɗəvats eye. Bambazambəɗawayaw
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, kə huta zay bay. Kə
dze ha suloy ŋgay haladzay ka sidem ada
kə gay ŋgama kwa tsekweŋ bay. Ɗuh ɗəvats
niye a zaka faya.

* 5:20 Dekapol na, gəma nakə dala mə ɗəma kuro aye.
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27-28Ŋgwas 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 tsəriɗ mə walaŋ i ndo niye
hay. A ndisl bəse ka təv i Yesu ta dəba na, a
lamay a petekeɗ i Yesu. 29A ye a lamay nets
na, kwayaŋŋa bambaz niye ambəɗawayaw
faya abəra a tərəts tsandzaŋ. A sər hamə bo
ŋgay na, 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 indoneheye faya tapaynahabəzayma
dəba aye. A tsətsah, a gwaɗ: «Maa lamay a
petekeɗ 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?»

32Ane 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 a
Yesu. Tsa na, a ɗay ha wu nakə deɗek aye a
Yesu. 34Yesu a gwaɗay: «Dem ga, mədzal gər
yak kəmbəl kar ha. Dowuyak barbarra. Ka
mbəl 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 tukna, Yesuna, kəpagər kabazlam
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 tsəveɗmede 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, ndo
hay 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,
neŋgeyemandzahəra eye.»

40 Ndo 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
gawlaŋgayneheyemahkar ti yekabodziye.
Nəteye, ti ye tə fələkwa a gay nakə wawa
mahəna eye mə ɗəma aye. 41 Tə 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 hurum 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. 43Tsa na, Yesu
a gwaɗatay: «Wu nakay na ge aye na, kâ
ɗumay ha a ndəray bay.» A gwaɗatay a bəba
ta may i dem niye: «Vəlumay wu mənday
adamâ nda.»

6
Yesu ka dala i Nazaret
Mata 13.53-58; Luka 4.16-30

1Ma 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? Ma-
suwayaŋ nakay faya ma giye na, a yaw
məŋgay? 3 Neŋgeye na, ndo matsətseɗe
mayako bəɗa? Ada neŋgeyena, wawa iMari
bəɗa? Malamar ŋgay hay na, 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 kərah məpe
mədzal gər ka Yesu.

4Yesu a gwaɗatay: «Ndoməɗe ha bazlam i
Mbəlomna, ndohay ta təmanaada 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.»

5 Hərwi 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 abəra
ma ɗəvats. 6 Ka təv eye niye, a gay wadəŋ
wadəŋ a Yesu hərwi nakə ta dzala ha bay
aye. Tsa na, a lətse a ye a gəmamekeleŋ eye
hay bəse ta gəma ŋgay niye. A ye na, mata
ɗatay ha bazlam i Mbəlom 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 neh-
eye ŋgwalak eye bay aye abəra ka ndo hay.

8A 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. 9Tahərak na, pum a sik, ane tuk na, kâ
həlumpetekeɗ iməkelkabokuromhay sulo,
sulo bay.»
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10Yesua gwaɗatay sa: «Kandislumagəma
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 yu-
maw kurom, nəkurom ka tsəveɗ mazlam-
bar 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.»

12 Yesu 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. Təmbəl tay ha abərama 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

14 Yesu a ɗa a zləm haladzay a gəma hay
walwal tebiye. Kwabəynakə tə zalayHerod
aye kə tsəne labara i Yesu dərmak.
Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ ka Yesu:

«Neŋgeye na, Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
kə lətsew abəra ma mədahaŋ. Hərwi niye
nakə a huta gədaŋ kaməgemasuwayaŋ.»

15Siye hay na, tə gwaɗ: «Neŋgeye na, Eliya
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom niye ahəl
niye.»
Siye hay tə gwaɗ: «Neŋgeye na, ndo i

maslaŋ i Mbəlom nəte məwalaŋ i ndoməɗe
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.»

17Herod a tsik andza niye na, 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. 18 A gəs Yuhana a pa na a
daŋgay na, hərwi Yuhana a gwaɗay: «Bazlam
i Mbəlom a ge me kamabuwe ŋgwas i mala-
mar 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. 20Hərwi 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 zləmka
bazlam i Yuhana na, lele. Aya ane a sla faya
matəme bay.

21 Pat eye andaya na, Herodiyad a huta
tsəveɗ ka məkəɗe Yuhana tuk. Pat eye niye
na, Herod a ge magurlom i pat i məwe ŋgay.
A zalatay a ndo ŋgayneheye bagwar eyema
məsler ka dala ŋgay aye. A zalay a bagwar
i sidzew hay ada ta ndo neheye ka dala i
Galileməzele tay a ɗa a zləmaye. Ti ye naha
tebiye a magurlom niye. 22Anəke na, dem i
Herodiyad niye a ye, a fələkwa ka təv i ndo
neheye mahaya gər eye. A ye naha na, a
dazlay aməhetse. Məhetse i demniye a hats
eye na, a le ka bəy ta ndo neheye a zalatay
a magurlom aye. Bəy a zalay a dem niye 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, 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

ɗəsakagər i Yuhanamadzəhuɓendoayam.»
25 Dem niye a ma ta bəse ka təv i bəy. A

ye naha a tsətsah wu nakə a say aye tuk. A
gwaɗay a bəy: «A seŋ na, vəleŋ gər i Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam ka bəgəlam anəke
kiyye.»

26Bəy a tsəne andza niye na, a ndalay ha-
ladzay, 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.
27A zalay a sidzew ŋgay nəte, a gwaɗay: «Do
bəse! Tâ ɗəsawgər i Yuhanamadzəhuɓendo
a yamada kâ 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
ahayakabəgəlam. Azlaahayaavəlayadem
niye. Demniye a təma, a ye ha a vəlay amay
ŋgaydərmak. 29Gawla iYuhanahay 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
30Yesu kə slər ndo imaslaŋ ŋgay haymata

ɗa ha bazlam i Mbəlom. Anəke na, tə maw
tuk. Tə maw 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
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faya ta mbəɗiye gər wu tay. Yesu ta gawla
ŋgay hay ta huta həlay i mənde wu mənday
kwa tsekweŋ bay tebiye. Yesu a zəba faya
andzaniyena, a gwaɗataya gawlaŋgayhay:
«Takwa kway abəra kanaŋ, takwa a təv nakə
ndo hay andaya bay aye ta zəzukwakwa
bo mə ɗəma.» 32 Tsa na, tə lətse, tə tsal
a kwalalaŋ i yam, ti ye a təv nakə ndəray
andayamə 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.

34Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl naha na,
Yesu a mbəzlaw abəra ma kwalalaŋ i yam.
A zəba ɗəre na, ndo haymbərzəzza mahaya
gər eye. A zəba fataya na, tə gay mə bo
haladzay. Hərwi ndo neheye ta ndzəkit bo
na, andza təɓaŋ neheye ndo mətsəkure tay
andayabay aye. Tsana, a dazlaymətsikatay
labara hay wal wal haladzay.

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?
36Ŋgama gwaɗatay tâ ye mata səkəmaw wu
mənday ma wuzlahgəma ada mə gay i ndo
neheye təmbay naha a wuzlahgəma aye.»

37 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəkurom eye vəlumatay wumənday!»
Gawla ŋgayhay ta tsətsah faya, tə gwaɗay:

«Nəmaa hutaweye dala masəkəmaw wu
mənday a ndo neheye ɗa ta rahiye na,
məŋgay?»

38Yesu a gwaɗatay: «Tapa i makwala nakə
andaya fakuma aye na, nday? Ehey! Dum,
zəbum ahaya təday!» Tə tsəne andza niye
na, ti ye ta zəba ka makwala niye, nəteye
tapa nday.
Ta zəbaw faya na, ti yaw tə gwaɗay a

Yesu: «Makwalaandayana, tapa zlam təkəlef
sulo.»

39 Ma dəba eye, Yesu a gwaɗatay: «Dum
naha gwaɗumatay a ndo hay tâ ndza ka
bəruk ka bəruk, ka guzer.» Guzer niye na,
beremeffe a ndzohwaw 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. A ndəv ha məgay naha sɨsœ
a Mbəlom 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 neheye sulo aye, a ŋgənatay

ha faya a ndo niye hay mandza eye tebiye
sa. 42Kwa way a nda makwala niye tə kəlef
eye kamərehe.

43Ma dəba eye na, gawla i Yesu hay, ti ye
naha, tə hayay gər a siye i makwala tə kəlef
eye nakə a ləkaw aye. Tə hayay gər na, a
rah a gwaŋkuro gər eye sulo. 44Ndoneheye
tebiye tə nda makwala niye aye na, hasləka
hay na, gwezem zlam.

Yesu a ye ka gər i yam tə sik
Mata 14.22-33; Yuhana 6.15-21

45 Ma 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 tsikatay me a ndo neheye a ndatay ha
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 sayməlahatay kame.

49 Tə ŋgatay a Yesu faya ma diye ka gər i
yamtə sikna, təgwaɗmagiyena,wumatəre
ka ndo. Ta wuda. 50 Nəteye niye tebiye tə
ŋgatay na, ta dzədzar haladzay.
Ane tuk na, neŋgeye a tsikatay nahame, 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 gawla ŋgay hay. 52 A gatay
hərɓaɓəkka 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 ma
Genesaret

Mata 14.34-36
53 Ma 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.
Təndisl a ɗəmana, tə ɓar na, kwalalaŋ i yam
tay ka pəpəz i dəlov niye. 54 Tə mbəzlaw
abəra ma kwalalaŋ i yam na, ndo neheye
ma gəma niye aye tə sər na Yesu. 55Ta hway
məzalatayaw a ndo hay kwa məŋgay kwa
məŋgay, ta həlatay ahaya ndo i ɗəvats hay
a Yesu. Kwa ma gəma waray waray Yesu
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a yawa na, tə həlaway naha ndo i ɗəvats
hay ta sləlah. 56 Kwa Yesu a ye na, a ŋgay,
kwa a gəmawawa eye, kwa a gəma bagwar
eye, kwa ndo neheyemandza eyema dəba i
gəma aye bəbay na, ndo hay tə haya gər ka
təv məhay gər. Tə həlawayaw ndo 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.

7
Farisa hay tə kule tay
Mata 15.1-20

1 Pat wuray na, Farisa hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye,
tə yawma 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 bara
həlay andza nakə kule i bəba təte tay hay a
tsikatay aye bay.

3 Hərwi 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, andza matsekeɗe gəse, gəzla ta səŋgəle
i ɓəre.

5Anəke na, Farisa hay ta ndomədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta tsətsah ka
Yesu, 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 bazlam

ɗekɗek tsa,
ɗərev tay na, dəreŋ tə neŋ.

7Nəteye faya ta zembeɗeŋeye kəriye,
ane tuk na, kəriye bəna deɗek bay.

Wunakə faya ta tətikateye andohay ayena,
bazlammapala eye i ndo hay tsa.*”»

8 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka gərum ha ba-
zlam i Mbəlom mapala eye hərwi məɗəslay
ha gər a kule i ndo hay ɗuh na, kəkay!» 9A
gwaɗatay sa: «Asah! Ka gərum ha bazlam i
Mbəlom mapala eye na, dəreŋ tə nəkurom,
hərwi məgay gər a kule i bəba təte kurom
hay lele ɗuh! 10 Musa 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 i Mbəlom tə kule
nakə faya ka tətikumatay a ndo hay aye.
Ada fayakagumeyewuhayhaladzayandza
nakay sa.»

14 Ma 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. 15Wu nakə ndo ma
ndiye a huɗ aye na, ma nasiye ha ndo ka təv
i Mbəlom bay. Mata nas ha ndo na, wu nakə
ayawabəramə ɗərev i ndoaye. 16 [Ndonakə
zləmandaya faya na, 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
nakəmeeneŋ ka tsik aye na, mbəɗaw bo na,
kəkay?»

18Yesuagwaɗatay: «Nəkuromdərmakna,
ka sərum bəɗaw? Wumənday nakə ndoma
ndiye ahuɗ eyena,manasiyeha 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 ada ma deyeweye abəra mə
bo.»
Bazlam i Yesu nakay a ɗa ha na, kwa wu

mənday waray waray na, ndoma ndiye.
20 Yesu a gwaɗatay sa na: «Wu nakə ma

nasiye ha ndo ka təv i Mbəlom aye na, wu
nakə a yaw abəra mə ɗərev aye. 21 Hərwi
mədzal gər lelebay eye a yaw na, abəra mə
ɗərev. Ta diye a mede nakə ŋgwalak eye
bay aye, məge məkal, məkəɗe gər i ndo,
22 məge 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.»

ŊgwasKananwuray 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 ndəray mâ sər ha neŋgeye ka niye
bay. Ane tuk na, neŋgeye na, a sla məŋgehe
bo bay.

25-26 Ŋgwas wuray andaya ka dala i Tir
eye niye. Neŋgeye na, slala i Yahuda hay

* 7:7 Ezay 29.13. † 7:10 Madayaw abərama Ezipt 20.12; Bazlammapala eyemasulo eye 5.16. ‡ 7:10 Madayaw
abərama Ezipt 21.17; Levitik 20.9.
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təbey. Təwanamagəmanakə tə zalayFenisi
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 fayamagiye ha
ɗəretsətseh tədemga, həhar faya abəra tey.»

27Ane 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
wumənday iwawahayməkalatay awawa 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, nakə a dəɗaw fataya abəra mə
bazlam aye na, wawa i kəra hay ta paliye, ta
ndiye bəɗaw?»

29Yesu a tsəne andza niye na, a gwaɗay a
ŋgwas: «Bazlam yak nakə ka mbəɗeŋew faya
ye na, lele. Do a mətagay, fakalaw ki yaw
abəra mə bo i dem yak.»

30 Tsa na, ŋgwas niye a maw a mətagay
na, dem ŋgay mahəna eye ka təv məhəne.
Fakalaw ki ye faya abəra.

Yesu a mbəl ha ndo wuray madəŋgəzlak
eye

31Ma dəba eye na, Yesu a lətse abəra 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.

32 A ndislew a ɗəma na, tə zlay naha ndo
wuray mandək aye. Tə gay amboh a Yesu,
tə gwaɗay: «Amboh! Pa həlay ka ndo may
nakay ada mâ mbəl abəra ma 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 pay wur həlay a
zləm i mandək niye. 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 abəzihuɗ. Tsa na, a gwaɗay andoniye:
«Effata!» Andza məgweɗe: «Zləm yak mâ
həndək!» 35 Kwayaŋŋa zləm i ndo niye a
həndək. A tsəne zləm lele tuk. Wu nakə a
ɓaray na ɗərneh a tsik hame lelebay eye na,
a pəla tuk. A tsik mewulaŋaŋa lele tuk.

36Ma dəba eye na, Yesu a gatay me a ndo
niye hay tebiye, a gwaɗatay: «Kâ ɗumhawu
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.

37 Wu nakə Yesu a ge aye na, 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 tsik me bay aye
na, ka lambaɗatay ha ɗərneh tay, tə tsik me
lele.»

8
Ndo hay gwezem faɗ Yesu a vəlatay wu

mənday
Mata 15.32-39

1Pat wuray na, ndo hay haladzay 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 haladzay, hərwi anaŋ məhəne mahkar
na, nəteye ka təv ga adawumənday andaya
fataya bay. 3Na 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 mə walaŋ tay na,
nəteye dəreŋ.»

4 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Anəke mə kəsaf nakay na, ka
hutakweye wu mənday ɗa məvəlatay a ndo
neheye na, məŋgay?»

5 Yesu a tsətsah ka gawla ŋgay hay, a
gwaɗatay: «Makwala andaya fakuma na,
tapa nday?»
Tsa na, ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Mak-

wala 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
ŋgənaha ɗafniye, avəlatayagawlaŋgayada
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 way a
nda ɓəh ɓəh ka mərehe. Gawla i Yesu hay
tə hayay gər a bəmalə nakə a ləkaw aye na,
kəteh tasəla. 9Ndo neheye 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
11 Tə ndisl a Daləmanuta na, Farisa hay ti

ye naha ka təv tay. Ti ye naha na, ta dazlay
mətsike me ta Yesu, hərwi a satay məhəle
faya abəra suwat. Ta tsətsah ka Yesu, tə
gwaɗay: «Gamay masuwayaŋ nakə ma ɗiye
ha ka yaw abəra ka təv i Mbəlom aye.»
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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, ke-
mey? Anaŋ na tsikakumeye ta deɗek: Ɗaɗa
ndərayma gakumeyemasuwayaŋ bay!»

13 Tsa na, Yesu a gər tay ha. A tsal ŋgway
a kwalalaŋ i yam, a ye a tas abəra ma 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: «Gum metsehe!
Tsəpum gər kurom abəra ka gəɗe i Farisa
hay tə bəmalə i Herod.»

16Gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na,
tə ma ha ka bo bazlam mə walaŋ tay. Tə
gwaɗ: «A tsikakway na, hərwi nakə mak-
wala andaya fakwaya bay aye!»

17Tsa na, Yesu a səratay naha ka wu nakə
faya ta miye ha a bo mə walaŋ tay aye. A
gwaɗatay: «Ka ŋgurumeye bo kurom hərwi
makwala nakə andaya fakuma bay aye na,
kemey? Ada ka tsənumzuk 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 andaya fakuma hərwi
mətsəne ada kâ tsənum bəɗaw?
«Ada kə makumaw a gər təbəɗew? 19 Na

ge tə makwala na, kəkay? Na ŋgəna ha
makwala 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 neh-

eye tapa tasəla aye na ŋgənatay a ndo hay
gwezem faɗ aye na, nakə a ləkaw a rah na,
kəteh nday?»
Tambəɗay faya, təgwaɗay: «Kəteh tasəla.»
21Yesua gwaɗatay: «Aya! Adaka sərumha

sa bəɗaw?»

Yesu ambəl ha guluf
22 Tsa na, tə ndisl a gəma wuray tə zalay

Betesayda. Mə ɗəma na, tə gəsay naha həlay
a ndoweye andaya guluf eye ka təv i Yesu.
Tə gay amboh a Yesu. Tə gwaɗay: «Tətal ka
ndomay anaŋ adamâ ŋgatay a ɗəre tey.»

23 Yesu 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.»

25Tsana, Yesu apayhəlay ka ɗəre sa. Ɗəre
i guluf niye na, a mbəl lele. A ŋgatay a ɗəre
kulir kulir tuk.

26 Yesu a gwaɗay: «Anəke na, do wu yak
a mətagay tuk. Kâ ye ta wuzlahgəma bay
kəla.»

Piyer a ɗa ha Yesu neŋgeyeKəriste
Mata 16.13-20; Luka 9.18-21

27Ma 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 nakənəteye 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, nətemə
walaŋ i ndoməɗe ha bazlam iMbəlomhay.»

29 Yesu a 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
tandoneheye tədzaŋgawabazlam iMbəlom
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.» 32A ɗatay ha parak parak lele ka
həmbər mətsikatay bay.
Tsa na, Piyer a zalay kətsah mahəŋgeye, a

gay me. 33 Yesu a mbəɗa me ka təv i gawla
ŋgay siye hay. A zəba naha fataya. A gayme
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
ha wu nakə a say a ɗərev ŋgay aye. Mâ
zla mayako mazləlmbaɗa eye ada mâ peŋ
bəzay.* 35 Andza 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 ada hərwi Labara
Ŋgwalak eye na, ma təmiye ha ɗuh. 36 Taɗə
ndoweyekəhuta zlele iməndzibəra tebiye a

* 8:34 Məzlemayakomazləlmbaɗa eyena, andzaməgweɗe: Məndzemaləvabo eyeməvəle haməsəfəre ŋgay andzaYesu.
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neŋgeye, ane tuk na, kə dze haməsəfəre ŋgay
na, ŋgama ŋgay aye na, mey? 37Wu andaya
nakə ndo zezeŋ ma sliye faya məvəle hərwi
mambəɗa ahayaməsəfəre ŋgay aye ɗaw?

38 «Nəkurom ndo neheye anəke aye,
nəkurom na, mə walaŋ i ndo neheye 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 nakə ma ləviye bəy ŋgay ta gədaŋ
aye təday.»

Bo i Yesu ambəɗa
Mata 17.1-13; Luka 9.28-36; 2 Piyer 1.16-

18
2 Ma dəba i məhəne məkwa na, Yesu a

zalay a Piyer, a Yakuba ta Yuhana, ti ye tə
tsal amahəmba zəbol eye. Ahəl nakə nəteye
məmahəmba niye mahəteye na, bo i Yesu a
mbəɗa ka ɗəre tay. 3 Petekeɗ ŋgay a mbəɗa
herre kuɗekuɗek. Məsləɗe i petekeɗ niye
na, ndəraykwanəte kaməndzibərama sliye
məsləɗe ha andza niye na, andaya bay.

4Kwayaŋŋa gawla i Yesu neheye mahkar
aye təŋgatatay a Eliya taMusa nəteye faya ta
tsikiye me tə Yesu.

5 Tsa na, Piyer a gwaɗay a Yesu: «Miter
ga! Lele na, ndzakwa kanaŋ. Nəmaa
kəruwakumeye madzawadzawa 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. Nawuɗa na haladzay. Pumay zləmawu
nakəma tsikakumeye!»

8 Tsa na, gawla i Yesu neheye mahkar
aye ta zəba ɗəre na, ndəray andaya sa bay.
Andaya ka təv niye na, Yesumahəŋgeye.

9Ahəl 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 təma bazlam nakə Yesu a tsikatay aye.
Anəke na, ta tsətsah mə walaŋ tay, tə gwaɗ:
«Mələtsew abəra ma mədahaŋ na, andza
məgweɗemey?»

11 Tsa na, gawla ŋgay hay ta tsətsah faya,
tə gwaɗay: «Ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam

i Mbəlom mapala eye tə gwaɗ na, Eliya ma
lahaweyemadayaw 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 ka gər i Wawa i Ndo dərmak.
Tə watsa na, tə gwaɗ: “Neŋgeye na, ma
siye ɗəretsətseh haladzay ada ta zəbiye faya
andza ndo bay” bəɗaw? 13Na 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

14 Tə ndisl ka təv i siye i gawla ŋgay hay
na, tə ndzay naha a gər a ndo hay haladzay
tə lawara tay ha a wuzlah. Ndo neheye tə
dzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye aye
ta gawla i Yesu hay faya ta kəɗiye wuway
a bo. 15 Ndo hay tə ŋgatay a Yesu faya ta
diye naha ka təv tay ta gawla ŋgay neheye
mahkar aye na, a gatay hərɓaɓəkka. Tsa na,
ta hway ka təv ŋgay mata tsikay me. 16 A
gwaɗatay: «Ka kəɗum wuway ta nəteye ka
wuyemey?»

17 Tsa na, ndoweye andaya mə walaŋ i
ndo niye hay a mbəɗayaw faya, a gwaɗay:
«Miter, neŋ na zlakaw wawa ga, hərwi ma-
horvov 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, tə mba faya
mahəhere bay.»

19Yesu a tsikatay parakka a ndo niye hay,
a gwaɗatay: «Nəkurom neheye 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.
Fakalawniyeməbo iwawaniyeaŋgataya

Yesu na, a ɓəl hawawaniye ta gədaŋ. Wawa
niye a dəɗ. Tsa na, a tambolom ha ka dala
tambolom tambolom. Makukufay a yaw ka
bazlam.

21Yesu 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, neŋgeye
wawa eye mba. 22 Fakalaw a kalawa ha a
ako ada a yam hərwi ada mâ mət. Taɗə ka
sliye faya na, amboh dzənamay tey.»

23Yesuambəɗay faya, a gwaɗay: «Kagwaɗ
na, “Taɗə ka sliye faya na, dzəna may 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.»
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24 Tsa na, bəba i wawa niye a wuda ta
magala, a gwaɗ: «Na dzala ha! Səkeheŋ ha
mədzele ka nəkar.»

25Ahəl nakəYesu ta bəba iwawaniye 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 nakay matəra ha
ndomandək eye adamətsikemebayayena,
fayanagwaɗakeyedaraabəraməbo iwawa
nakay. Kâma fayamede a bo i wawa nakay
ɗaɗa sa bay!»

26 Fakalaw niye a wuda, a ɓəl ha wawa
niye ta gədaŋ. Tsa na, a ndohwaw abəra mə
bo iwawaniye. Wawaniyema kaleye zləva
andzamamətiye. Ndohayhaladzaykaniye
tə gwaɗ: «Wawa nakay na, kəmət.» 27Yesu a
gəs naməhəlay, a lətse ha. Wawaniye 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 ndo hay tâ sər faya bay na, hərwi faya
ma tətikateye a gawla ŋgay hay.
A tətikawatay a gawla ŋgay hay na, a

gwaɗawatay: «NeŋWawa iNdona, ta gəsiye
ga, ta vəlateye ga ha a həlay a ndo hay.
Ta kəɗiye ga mədahaŋ eye, ada ma məhəne
mamahkar eye na, na lətseweye abəra ma
mədahaŋ.»

32Ane 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

33 Tsa 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 deyekweye ka tsəveɗ na, ka tsikum mə
walaŋ kurom na, ka wuyemey?»

34 Ta mbəɗay faya a Yesu bay. Hərwi
ahəl nakə faya ta diye ka tsəveɗ aye na, ta
tsətsah ka bo mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ndo
nakəneŋgeyebagwar eye a zendoməwalaŋ
kway nakay aye na, way?»

35Yesu a ndza ka dala. Tsa na, a hayay gər
a gawla ŋgay hay kuro gər eye sulo ka təv

ŋgay. A gwaɗatay: «Ndo nakə a say matəre
bagwar eyekagər i ndohayayena,mâhəna
ha gər ɗuh. Sana,mâ tərandoməgayməsler
a ndo hay tebiye.»

36Tsana, Yesu a zlawawa tsekweŋ, a lətse
ha a wuzlah tay. A gəs na wawa niye kurup
kurup ka bo lele. 37 Tsa na, a gwaɗatay:
«Ndoweyeka təmanawawanakay leleandza
wawanakayanaŋeyehərwinakəawuɗaga
aye na, a təmana, neŋ. Ndoweye ka təmaga
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 a ndoweye faya
ma həhariye fakalaw abəra mə bo i ndo ta
məzele yak. A samay haɓe məgay me hərwi
neŋgeye na, ndo kway bay.»

39 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kâ
gumay me bay. Hərwi ndoweye kə ge ma-
suwayaŋ təməzele ga na, ma tsikiye fagaya
wu nakə lelebay aye bay. 40Hərwi 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
ɓaraymaɗiz i kwar a ɗay ada tâ kal ha a huɗ
i bəlay. 43Taɗə həlay yakma dəɗiye kar ha a
mezeleme na, ɗəs na. Ŋgama huta məsəfəre
ka təv i Mbəlom tə həlay yak nəte tə bəmalə
nakə ta kaliye karha a akonakəmambatiye
ɗaɗa bay tə həlay yak sulo aye. [ 44Mə ɗəma
na, mətul neheye tə nda ndo aye na, tə mət
bay, ada ako nakə ɗaɗa ma mbatiye bay
aye.] 45 Taɗə sik yak ma dəɗiye kar ha a
mezelemena, ɗəs na. Ŋgama ɗuhna, fələkwa
aBəy iMbəlom tə sik yaknəte təbəmalənakə
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
yakma dəɗiye kar ha amezeleme na, ŋgwaɗ
na. Ŋgama ɗuh na, fələkwa a Bəy i Mbəlom
tə ɗəre yak nəte tə bəmalə nakə ta kaliye kar
ha a ako nakə ɗaɗa ma mbatiye bay tə ɗəre
yak sulo aye. 48Mə ɗəma na, mətul neheye
tə nda ndo aye na, təmət bay, ada ako nakə
ɗaɗamambatiye 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
hərwimede tay. Sluwal dərmak andza niye,
ta giye ka ala na, ada mâ vəɗ. 50 Sluwal na,
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wu nakə lele aye. Ane tuk na, taɗə sluwal a
tsəhən bay na, ta giye ha sa kəkay ada mâ
tsəhən na? Wewer andaya matəra ha lele
sa bay. Nəkurom dərmak na, tərum andza
sluwal nakə a tsəhən lele aye. Mə walaŋ
kurom na, ndzum barbarra.»

10
Yesu a tsik kamahəhere ŋgwas
Mata 19.1-12; Luka 16.18

1Ma dəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay
tə lətse, ti ye abəra ma Kafernahum, ti ye ka
dala i Yahuda. Tsa na, tə lətse, ti ye tə tas
magayam i Yurdum. Mə ɗəma na, ndo hay
haladzay tə haya gər ka təv ŋgay sa. Tsa na,
a tsikatay bazlam i mbəlom andza nakə 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 tsətsah faya tə gwaɗay:
«Bazlamkwaymapala eye kə vəl tsəveɗ ando
kamahəhere ŋgwas ŋgay ɗaw?»

3 Yesu a mbəɗatay faya na, tə matsətsehe
dərmak. A gwaɗatay: «Bazlam mapala
eye waray nakə Musa a vəlakum a tsik ka
mahəhere ŋgwas na?»

4Tə gwaɗay: «Musa a gwaɗ na, taɗə ndow-
eye a say mahəhere ŋgwas ŋgay na, mâ wat-
say ɗerewel i mahəhere a həlay. Kə watsay
na, ada mâ 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 kurom
nakə makula 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. 8 Ada 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.»

10Yesu ta gawlaŋgayhay ti yewu tay. Ahəl
nakə nəteye mə gay ta gawla ŋgay hay aye
na, gawla ŋgay hay ta tsətsah sa, tə gwaɗay:
«Bazlam niye ka tsik eye na, andzaməgweɗe
mey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Taɗə ndoweye ka həhar na ŋgwas ŋgay ada
kə zla a ɗəma ŋgwas mekeleŋ eye na, kə ge
madama. Kə gaymənese a ŋgwas ŋgay kurre
eye. 12 Taɗə ŋgwas a wuɗa na zal ŋgay sa
bay, a zla zal mekeleŋ eye dərmak na, kə ge
madama.»

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 gatayme a ndo niye hay tə həlay
naha wawa hay aye. 14 Yesu 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. 15 Sərum ha na, ndoweye ka təma
Bəy i Mbəlom andza wawa neheye bay na,
ma diye a Bəy i Mbəlom bay.»

16Tsana, a zlawawaniye hay ahəlay nəte
ta nəte. A pa fataya ŋgama.

Ndo i zlele ta Bəy iMbəlom
Mata 19.16-30; Luka 18.18-30

17 Yesu ta gawla ŋgay hay tə lətse, ta diye
na, ndoweye a yaw ka təv ŋgay mahway
mahway. A ndisl ka təv ŋgay na, a dəkway
gurmets kame ŋgay, a gwaɗay: «Miter lele
eye, na hutiye sifa nakəmandəviye 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. 19 Ka sər bazlam i Mbəlom mapala
eye ɗaw? Bazlam i Mbəlom mapala eye
a gwaɗ na: “Kâ kəɗ gər i ndo bay, kâ ge
madamabay, kâ geməkal bay, kâ rawmeka
ndo kame i sariya bay, kâ vay gər a ndo bay,
rəhatay ha gər a bəba yak ta may yak.†”»

20Ndo niye a gwaɗay: «Miter, gər i bazlam
mapala eye neheye ka paslaweye na, na
hənay ha gər kwamawawa.»

21Yesu a ndazl na na, awuɗa na haladzay.
Tsa na, a gwaɗay: «A ləkaw fakaya abəra na,
wu nəte. Anəke na, do ta səkəmha zlele yak
hay tebiye ada kâ ŋgənatay suloy aye a ndo
i mətawak hay. Ka ge andza niye na, ka ta
hutiye zlele mə mbəlom. Tsa na, dara, peŋ
bəzay.»

22Ndo niye a tsəne bazlam niye na, ɗərev
ahəɓay. A yeŋgway tamevel eye, hərwi zlele
ŋgay na, haladzay.

23 Yesu a ŋgatay a ndo niye a ye ŋgway na,
a zəba ka gawla ŋgayniye hay tə lawara na a
wuzlah aye. A gwaɗatay: «Kay! Hərwi ndo
i zlele na, mede a Bəy i Mbəlom i ŋgay na,
madame eye haladzay.»

24Gawla ŋgayhay tə tsənebazlamniye 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 zləgweme mâ ye ta
bəɗ i ləpəre.»

* 10:8 Madazlay i wu hay 1.27, 2.24. † 10:19 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12-16; Bazlam mapala eye masulo eye
5.16-20.
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26 Tsa na, a gatay wadəŋ wadəŋ a gawla
ŋgay hay. Tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Ane tuk
na, kəgeandzaniyena,mata slemətəmena,
way?»

27Yesu 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.»

28Tsa 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 hasləka eye hay ta malamar
ŋgay dem eye hay, may ŋgay, bəba ŋgay,
wawa ŋgay hay, guvah ŋgay hərwi ga ada
hərwi Labara Ŋgwalak eye na, 30 anəke 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 ne-
heye 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

32Yesu 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.
Gawlaŋgayniyehay tadzədzar. Ndoneheye
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.

33 A gwaɗatay: «Tsənum, anəke na, faya
ka deyekweye a Zerozelem. Mə ɗəma na,
neŋ Wawa i Ndo ta vəlateye ga ha a həlay
a bagwar i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye ada a ndo neheye tə dzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye. Ta geŋeye
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 ta mandalaɓa.
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: «BəyMaduweŋmay, a samay na,
gamaywu nakə a samaymatsətsehe 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 tsəveɗ
nəmaâ ndza ka 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
wunakəka tsətsahumeyeayebay? Kaslum-
eye 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 sum-
eye. Ɗəretsətseh nakə ta dzəhuɓiye ga ha
a ɗəma aye na, ta dzəhuɓiye kurom ha a
ɗəma. 40Ane tuk na, məndze ta diye i həlay
i mənday ga kəgəbay ta diye i həlay i gula ga
na,mata tsike na, neŋ bay. Təvməndze niye
na, i ndoneheyeMbəloma ləvatayhaboaye
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. 42Hərwi
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 məwalaŋ kurom bay.
Ɗuh na, kə ge ndərayməwalaŋ kurom a say
matəre bagwar eye na, mâ təra ndo iməsler
kurom. 44Ada taɗə ndo mə walaŋ kurom a
say matəre ndo i me na, mâ təra beke i ndo
hay tebiye ɗuh. 45Kwa 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
niyena, ndohayhaladzay təpatayawbəzay.
Faya ta diye na, təndzay a gər a gulufwuray
faya ma rəkiye wu mandza eye ka tsakay
i tsəveɗ. Məzele ŋgay na, Bartime, andza
məgweɗewawa i Time. 47Guluf niye a tsəne
taɗakay fayamadiye na, Yesu ndo i Nazaret
na, a wuda, a gwaɗ: «Yesu,Wawa i Davit, nâ
gakamə bo təbəɗew?»

48Ndo hay haladzay tə gayme, tə gwaɗay:
«Ka bəbəl mey? Ndza ɗikɗik!»
Neŋgeye na, a səkah ha mawude sa ɗuh:

«Wawa i Davit, nâ gakamə bo təbəɗew?»
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49 Tsa na, Yesu a lətse, a gwaɗatay: «Dum
zalumeŋayaw,mâ yaw.»
Ti ye tə zalay a guluf niye, tə gwaɗay:

«Ɗərevmâye 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.

51 Yesu 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 andaya. 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
wawaeye ɗaməzle ndomaɓara eye. Ndəray
kə ndza faya ɗaɗa zuk bay. Pəlumaw ada
kâ yumeŋ ahaya. 3 Ndəray kə gwaɗakum:
“Ka pəlumeye zuŋgo eyeməge hamey?” 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. 5Mə
ɗəma na, ndo hay andaya mandza eye. Tə
gwaɗatay: «Ka gumeye ka niye mey? Ka
pəlumeye zuŋgo eyeməge 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 niye. 7 Ti ye ahaya zuŋgo
niye a Yesu na, ta fətəl faya petekeɗ tay hay.
Tsa na, a ndza ka zuŋgo niye. 8 Ndo hay
haladzay ta fətəl petekeɗ tay hay ka tsəveɗ.
Siyehay təpahawal i gərɗafneheye tə ɗəsaw
ma guvah hay aye hərwi məɗəslay ha gər a
Yesu dərmak. 9Ndo neheye kame i Yesu ta
ndo neheye 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! 10 Mbəlom
mâ pa ŋgama ka bəy i bəba kway Davit!
Zambaɗakway a Mbəlom, neŋgeye nakə mə
mbəlom aye!»

Yesu a vəlaymezeleme 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
ka wu 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, kakupkuppa
slambah ɗekɗek bəna, hohway andaya bay.
Hərwi kə ndisl ahəl ŋgay məwe bay. 14 Tsa
na, Yesu a gwaɗay a dərizl i gərɗaf niye:
«Ndəray mâ nda hohway yak ɗaɗa sa bay!»
Tsa na, gawla ŋgay hay ta tsəne.

Yesumə gay i məɗəslay ha gər aMbəlom
Mata 21.12-17; Luka 19.45-48; Yuhana

2.13-22
15Madəba eye na, təndisl a Zerozelem 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 ndomambəɗe
ha suloy, a mbəzl ha təv məndze i ndo
masəkəme ha bodobodo hay. 16A gatay me
a ndo məzle wu i tsakala kwa waray waray
mede ha ta dalamətagay i gay i məɗəslay ha
gər aMbəlom. 17A ɗatayha lele, a gwaɗatay:
«Mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom na: “Ta
zaleye a gay ga na, gay i maɗuwule me i
slala i ndo hay wal wal tebiye.*” Ane tuk
na, nəkuromka tərumha lar iməkal hayna,
kəkay?†»

18 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom ta ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye, tə tsəne wu nakə Yesu
a gawa aye na, ta dzədzar hərwi ndo hay ta
wuɗa bazlam i Yesu niye a tsikatay aye. Ta
pəla tsəveɗ kaməkəɗe na Yesu.

19 Ta huwa pat pizze na, Yesu ta gawla
ŋgay hay tə lətse, ti ye abərama Zerozelem.

Məpemədzal gər kaYesu təmaɗuwuleme
Mata 21.20-22

20 Tədœ eye pərik i mekedœ na, Yesu ta
gawla ŋgay hay tə ma a Zerozelem. 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 mayaw a gər.

* 11:17 Ezay 56.7. † 11:17 Zeremi 7.11.
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Tsa na, a gwaɗay a Yesu: «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. 24Hərwi niye faya na tsikakum-
eye: Taɗə ka ɗuwulum me, ka tsətsahum
wu ka Mbəlom na, dzalum ha na, ɓa
ka hutum tsɨy. Mbəlom ma 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

27Ma dəba eye na, təma a Zerozelem 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 neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye
ada tamadugula 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?»

29Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋ
dərmak na tsətsahiye fakuma matsətsehe
nəte, taɗə ka mbəɗumeŋew faya na, na ge
wuneheye ta gədaŋwarayna, na tsikakum-
eye. 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 sləraw
Yuhana na, ndo hay, ka tsikakweye 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 hərwi
maɗɨtse a ɗəmahohway i dərizl i gərɗaf niye
hay. A ɗəzl a ɗəma təv matsəpe wu. A ndəv
hamalembeɗeguvahŋgayniyena, ahəl ndo
iməfəte hay ada tâ fətay na. Bo ŋgay aye a ye
a tsekene.

2«Həlay imaŋgəle 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. Təndaɓa na ada
ta həhara ahaya həlay kəriye. 4Ndo i guvah
a ŋgatay andza niye na, a slər ndo neŋgeɗ.
A ye naha na, kurah tə wuya faya məkəɗe
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 na wawa ŋgay 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
nakəma tandiye na guvahŋgay aye, ki yaw!
Takwa, kəɗakwa na, ada guvah nakay ma
mətsakweye a nəkway!” 8Tsa na, ti ye faya,
tə gəs na. Tə kəɗ na. Tə kal ha mədahaŋ eye
dəreŋ abərama guvah niye.»

9Tsa 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.
10 Ka dzaŋgum bazlam nakay mə 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.

11 Maa gwaɗ kwar niye mâ təra kwar
nakə lele eye hərwi maɗəzle gay na,
Mbəlom.

Niye na, məsler i Mbəlom hərwi kway.*”»
* 12:11 Dəmes hay 118.22-23.
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12Madugula i Yahuda hay tə sər ha a tsik
andza niye na, ka nəteye. Tsa na, ta pəla
tsəveɗ məgəse 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

13Madəba eyena, 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. Ka dzədzaray
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 kamede nakə
a say a Mbəlom aye. Ane tuk na, a samay
matsətsehe fakaya: Bazlam kway mapala
eyekəvəl tsəveɗməvəledzaŋgalabəy iRoma
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 sakum
məhəle fagaya abəra suwat na kamey? Ehe
zlumeŋew kwar i suloy təday, a seŋ mazəbe
faya.»

16Tə zlay naha kwar i suloy nəte. 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.»
17Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Aya! Wu i bəy

i Roma na, vəlumay ha a bəy i Roma ŋgway.
Wu i Mbəlom na, vəlumay ha a Mbəlom
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 hay na, nəteye
tə dzala ha tə gwaɗ: «Ka mət na, mələtsew
abəra ma mədahaŋ andaya sa bay.» 19Ti ye
ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Miter, bazlam
nakəMusa a watsamay a bazlam i Mbəlom
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 a mət
aye mâ dze bay.†” 20 Aya 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. 21Məmbager ŋgay a zla
na madakway i ŋgwas niye. Tsa na, a mət
ze məwe wawa ta ŋgwas niye. Malamar tay
mamahkar eye a ge ha andza niye dərmak.

22Nəteye niye tasəla tə zla ŋgwas niye na, tə
mət tebiye. Ndəray nəte məwalaŋ tay ta wa
wawa taŋgwasniyebay. Madəba eyenəteye
niye tebiye tə mət na, ŋgwas a mət dərmak.
23 Pat nakə aza ndo hay ta lətseweye abəra
mamədahaŋayena, ŋgwasniyemamətseye
na, away? Hərwimey na, nəteye niye tasəla
aye ta zla na ka ŋgwas!»

24 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Andza niye bay. Kâ vumay gər a mədzal gər
kurombay. Ka tsikum andza niye na, hərwi
ka sərumwu nakəmawatsa eye məƊerewel
i Mbəlom aye bay ada ka sərum gədaŋ i
Mbəlom bay. 25 Ahəl nakə ta lətseweye
abəra ma mədahaŋ aye na, hasləka hay ta
ŋgwas hay ta zliye bo sa bay. Ane tuk na,
ta ndziye na, andza gawla i Mbəlom ne-
heye mə mbəlom aye. 26 Bazlam nakə a
tsik ka mələtsew abəra ma mədahaŋ aye
na, ka dzaŋgum ɗaɗa mə ɗerewel i Musa
təbəɗew? A ɗahana, bazlamnakəMbəloma
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 abəra ma mədahaŋ 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 mapala eye andaya dərmak, faya
ma piye zləm. A tsik mamədzele gər ŋgay, a
gwaɗ: «Yawa! Yesuambəɗatay fayaaSaduke
hay na, lele.» Tsa na, a həndzəɗ ka təv i
Yesu. A tsətsah ka Yesu a gwaɗay: «Bazlam
i Mbəlommapala eye nakə a ze siye hay aye
na, waray?»

29 Yesu 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.§” 31Bazlam
mapala eyemasulo eye anaŋ sa: “Wuɗando
i məgeɗ yak dərmak andza ka wuɗa na gər
yak.*” Bazlam i Mbəlom mapala eye maze
neheye sulo aye na, andaya sa bay.»

32 Tsa na, ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye a gwaɗay a Yesu: «Lele
haladzay ŋgalaka! Wu nakə ka tsik aye na,
deɗek. Bəy Maduweŋ na, neŋgeye Mbəlom

† 12:19 Madazlay i wu hay 38.8; Bazlammapala eye masulo eye 25.5-10. ‡ 12:26 Madayaw abəra ma Ezipt 3.2-4, 6,

15-16. § 12:30 Bazlammapala eyemasulo eye 6.4-5. * 12:31 Levitik 19.18.
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nəte. Ma dəba ŋgay na, Mbəlom mekeleŋ
eye andaya bay. 33 Kwa way mâ wuɗa
Mbəlom tə ɗərevŋgay tebiye, ta ndarawŋgay
tebiye. Ada mâ wuɗa ndo i məgeɗ ŋgay
dərmak andza a wuɗa na gər ŋgay. Niye na,
a ze məfəkay naha slo i gənaw a Mbəlom tə
məvəlay naha siye 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 hay

matsətsehe faya bazlam.
Kəriste na,Wawa i Davit ɗaw?
Mata 22.41-46; Luka 20.41-44

35 Ahəl 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 bazlam 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 Bəy

Maduweŋ ga na:
Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

hus a pat nakə neŋ, na piye tay ha ndo
məne ɗəre yak hay a huɗ i sik yak
aye.†”

37 «Davit tə gər ŋgay na, kə zalay 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

38 Wu nakə faya ma tətikateye aye na,
anaŋ. A gwaɗatay: «Həbum gər kurom
abəra ka ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlom
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 ɗuwulawame 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, Mbəlom
ma 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 wuməpe 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.
42Madakway i ŋgwaswuray mətawak eye a
yenahadərmak. Ayenahaapaa ɗəmakoɓo
sulo. Koɓo ŋgay niye na, a sla dala nəte bay.
43Yesu aŋgatay amadakway i ŋgwasniye na,
a zalatay a gawla ŋgay, a gwaɗatay: «Sərum
ha, madakway i ŋgwas nakay na, maa vəl
dala haladzay 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 ŋgwas nakay mətawak
eye na, a vəl ha tebiye, siye andaya sa bay.»

13
Yesua ɗaha tambəzliye hagay iməɗəslay

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 məwalaŋ 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!»

2Yesu ambəɗay faya a gwaɗay: «Zəba gay
nakay na, ka ŋgatumeye a kwar kwa nəte ka
gər i kwar ŋgeɗ bay. Ta mbəzliye ha hele
hele.»

Ŋgoɗgor i mandəve i məndzibəra
Mata 24.3-14; Luka 21.7-19

3Ma 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?»

5Tsa na, a dazlay mətsikatay, a gwaɗatay:
«Gummetsehe lele! Ndəraymâ səpat kurom
bay. 6Hərwi ndo hay haladzay ta deyeweye
ta məzele ga. Kwa way ma gwaɗiye: “Neŋ
na, Kəriste!” Ada ta səpatiye ndo hay ha-
ladzay. 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, andzaməwe
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

† 12:36 Dəmes hay 110.1.
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kurom ha a gay i sariya. Ta ndaɓiye kurom
ta mandalaɓa mə gay i maɗuwule me 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. 10 Wu
neheye ta giye bo andza niye na, hərwi ada
ndo iməndzibərahay tebiye tâ tsəneLabara
Ŋgwalak eye. 11 Taɗə ta gəs kurom, ta diye
kurom ha kame i ndo məge sariya hay na,
kâ dzalum 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. 12Həlay 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. 13Ndo hay tebiye ta nakumeye ɗəre
hərwi ga. Ane tuk na, ndoweye kə səmay
naha hus ka mandəve aye na, Mbəlom ma
təmiye ha.»

Tambəzliye ha Zerozelem
Mata 24.15-28; Luka 21.20-24

14Yesuagwaɗatay sa: «Kaŋgatumeyeawu-
ray 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 neheye ka
dala i Yahuda aye, ta ŋgatay 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. 16Ada ndo nakə neŋgeyema
guvah aye na,mâmbəɗa gər amətagay 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 vəlateyewahawawa tayhay
aye! 18Gumay amboh aMbəlom, hərwi ada
wu neheye mâ ge bo a həlay i mətasl bay.
19Hərwimeyna, pat eyeniyena, 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. Ta gwaɗiye nəteye na, ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom, kəgəbay ndo mətəme
ha ndo nakə Mbəlom a sləraweye. Nəteye
na, ta giye masuwayaŋ hay ada tə wu neh-
eye ma giye hərɓaɓəkka aye hərwi taɗə ma

giye bo na, masəpete tay ha ndo neheye
Mbəlom a pala aye. 23 Nəkurom na, gum
metsehe 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 andaya sa bay ada
kiye ma dəviye bay. 25Wurzla hay dərmak
ta kutsaweye abəra ka magərmbəlom ada
wu neheye gədaŋ eye kamagərmbəlom aye
ta ɓəliye haladzay. 26 Tsa na, ndo hay ta
ŋgeteŋeye a neŋ Wawa i Ndo na deyew-
eye ma pazlay ta gədaŋ haladzay ada ta
məzlaɓ eye. 27 Kwayaŋŋa 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
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
tebiyema giye bo na, ndo neheye anəke aye
ta mət zuk bay. 31Magərmbəlom ta dala ta
dziye, bazlam ga na, ɗaɗama dziye bay.»

Maa sər pat nakəməndzibərama 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.
33 Gum metsehe 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.” 35Nəkurom dərmak
andza niye. Ndzum na, tsezlezleŋŋe, hərwi
ka sərum ndo i gay ma deyeweye ta huwa,
agəna ta magərhəvaɗ, agəna ta mbəlom ɗa,
agəna tamekedœ,ndəray a sər bay. 36Agəna
ma deyeweye həf na, ma ndzakum a gər
nəkurom mandzahəra eye bay. 37Wu nakə
faya na tsikakumeye na, na tsikateye a ndo
hay tebiye. Na gwaɗateye: Kâ ndzahərum
bay! Ndzum tsezlezleŋŋe!»
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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 ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye
faya tapəliye tsəveɗkaməgəseYesu taməkal
hərwi ada tâ kəɗ na. 2 Tə gwaɗ mə walaŋ
tay: «Kâ gəsakwana təmagurlomnakaybay
bəna, ndo hay ta gəriye kway ha bay.»

Ŋgwaswuray ambəɗamal ka Yesu
Mata 26.6-13; Yuhana 12.1-8

3Ahəl 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 ta ndiye wu mənday
aye na, ŋgwas wuray a ye a fələkwa ka təv
tay dos ŋgay mə həlay maraha eye tə mal
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 mbəɗamal niye
ka gər i Yesu. 4 Ndo neheye ka təv i Yesu
aye na, siye hay a ndalatay haladzay. Tə
gwaɗ mə walaŋ tay: «Asah! Ŋgwas nakay a
nas hamal nakay na, kemey? 5Ta səkəmha
na, ta hutiye dala haladzay segey? Ada dala
aye na, ta sliye məvəlatay a ndo i mətawak
hay bəɗaw!» Təmay ha mənese haladzay a
ŋgwas niye.

6 Yesu a gwaɗatay: «Ɗuh bay, gərum ha
ŋgwas nakay na, səfek. Ka kwasumeye 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 kuromhuya.
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 fayana gwaɗakumeye, sərumha:
Kwa a ŋgay ta ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye
kaməndzibəra 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 nəte mə walaŋ 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 ŋgay na, Yudas
Iskariyot. A yehərwi a sayməge ɗaf kaYesu.
11Bagwar hay i ndo neheye tə vəlawaywu a
Mbəlom aye tə tsəne labara nakə a tsikatay
aye na, a yatay a gər haladzay. Tsa na, tə

gwaɗay: «Nəmaa vəlakeye dala.» Yudas a
mawabəraka təv tayna, ayawapəlawewer
ada həlay nakə lele eye hərwi məge ɗaf ka
Yesu aye.

Yesu tə ge magurlom i Pak 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?»

13Yesu a tsəne andza niye na, a slər gawla
ŋgay hay sulo ka me, a gwaɗatay: «Dum a
wuzlahgəma! Ka yum naha na, ka ndzum-
eye a gər a ndo faya ma zliye yam ta gəzla
eye. Ka ŋgatumay na, pumay bəzay. 14 Gay
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.
Wu hay mə ɗəma maləva bo eye tsɨy. Wu
neheye ka gakweye ha məsler aye tebiye
andaya mə ɗəma. Ka dumeye wu mənday i
magurlom i Pak na, mə ɗəma.»

16Gawla 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,
tə da wumənday i Pakmə ɗəma.

17Huwa a ge na, Yesu ta gawla ŋgay hay
kuro gər eye sulo, ti ye a gayniye tuk. 18Ahəl
nakə faya ta ndiye wumənday aye na, Yesu
a gwaɗatay: «Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, ndo nəte mə walaŋ kway
nakaykandayakweyewuməndaydziyena,
ma giye fagaya ɗaf.»

19Gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na,
a ndalatay. Tsa na, kwa way a tsətsah faya,
tə gwaɗay: «Neŋ ɗaw? Neŋ ɗaw?»

20Yesu ambəɗatay faya a gwaɗatay: «Ndo
nəte mə walaŋ kurom neheye kuro gər eye
sulo aye. Mata ge fagaya ɗaf na, ndo nakə
faya ka ndayakweye wumənday 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, ŋgama
meeneŋ tâ wa na bay.»

22Ahəl 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.» 23A zla gəvet maraha eye tə wu
məse, a gay naha sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba
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eye a vəlatay tə sa tebiye tay eye. 24 Yesu
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 siye
weɗeyema Bəy i Mbəlom aye.»

26Ma dəba eye, ta zambaɗay a Mbəlom ta
dəmes na, ti ye tə tsal a Mahəmba i Tetəɗœz.

Yesu a ɗa ha Piyerma 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 hwayumeye kurom. Mawatsa eye
mə bazlam i Mbəlom na: “Na ta kəɗiye na
ndomətsəkure tay ada təɓaŋ hay ta ŋgəniye
gər kweye kweye kwa a ŋgay.*”» 28 Yesu
a gwaɗatay sa: «Ane tuk na, na mbəlaw
abəramamədahaŋna, nahəbiye kuromma
Galile.»

29Piyer neŋgeye na, a gwaɗay: «Kwa siye i
ndo hay ta gər kar ha na, neŋ na, 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 sik mahkar
ka sər neŋ bay.»

31 Piyer a mbəɗay faya sa: «Na sər kar
bay na, na tsikiye ɗaɗa bay, kwa taɗə ka
mətameyekabo salamay.» Siye i gawlaŋgay
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 za-
lay 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!»

35 A ye izaɗ abəra ka təv i gawla ŋgay
neheye mahkar aye. A ye naha na, a kal bo
ka dala bərut tə huɗ. A ɗuwulay naha me a
Mbəlom a gwaɗ: «Taɗəma giye bo na, həlay
i ɗəretsətseh nakaymâ ye fagaya abəra vuw
tey.» 36 A gwaɗ: «Abba, Bəba ga, nəkar na,
wuray 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.»

37Ma 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
zalay aPiyer a gwaɗay: «Simoŋ, kandzahəra
ɗaw? Nəkar na, kamba fayaməndze tə ɗəre
kwa ɓəre nəte təbəɗew? 38 Ndzum 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 kurom andaya məsəmay
naha amasəpete 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, nəteye
mandzahəra eye. Tə mba faya məndze tə
ɗəre kwa tsekweŋ bay tebiye. Ta pəɗeke
abəra ka məndzehəre na, tə sər wu nakə ta
tsikiye bay. Yesu a yemata ɗuwule me sa.

41A mawmamahkar 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! NeŋWawa i Ndo ta vəlay ga ha
a həlay i ndo imezeleme hay tuk. 42Lətsum,
takwa, ta dzakwa gər! Zəbum, ndo nakəma
giye fagaya ɗaf aye, kə ndzew.»

Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56; Luka 22.47-53; Yuhana

18.3-12
43Ahəl nakə Yesu fayama tsikiyememba

aye na, pəslaŋ Yudas neŋgeye nakə nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo
aye, a ye naha. Ti ye naha ta ndo hay
haladzay tamaslalam tayhay ada ta sakwal
tay hay. Maa slər tay naha na, bagwar hay i
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala
eye ada ta madugula hay. 44 Yudas ndo
məgatay ɗaf ka Yesu aye ɓa kə ɗatay ha wu
nakəma 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.»

45 Yudas a ndisl naha na, a həndzəɗ
kwayaŋŋa ka təv i Yesu, a gwaɗay: «Miter!»
Tsa na, a gəs na ka bo təmbolok təmbolok.
46 Ndo niye hay tə ŋgatay andza niye na,
kwayaŋŋa tə gəs na Yesu.

47Ka təvniyendonəteməwalaŋ tay, pəkat
a ŋgwaɗaw maslalam ŋgay. Tsa na, a fay ha
a ndo i məsler i bagwar 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 sakwal kurom
andza ta gəsiye ndo i məkal ɗaw? 49 Pat pat
na ndzawa ka təv kurom. Na tətikawa mə
gay iməɗəslayhagər aMbəlomna, kagəsum
ga bay. Wu neheye a ge bo na, hərwi ada
mâgeboandzanakəƊerewel iMbəloma tsik
aye.»

* 14:27 Zakari 13.7.
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50 Tə gəs na Yesu na, gawla ŋgay hay ta
hway kweye kweye tə gər ha. 51 Faya ta
diye ha Yesu na, ndo wuray gawla aye a
zəŋgal na Yesu. Ka bo ŋgay na, gwedere tsa.
Ndo neheye faya ta diye ha Yesu aye tə ge
andza ta gəsiye na gawla niye na, 52 a 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 neheye 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 fələkwa a
dalamətagay i bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom niye. Mə ɗəma na, a ndza ka təv i
ndoniye hay faya ta tsəpiyeməgeɗ aye. A ye
naha a ndza ka ako ka təv tay niye.

55 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wuaMbəlomaye tamadugula i Yahudahay
tebiye ta pəla ndo hay hərwi maraw faya
me hərwi məgay sariya i məkəɗe na. Ane
tuk na, ta huta faya mənese bay. 56 Ndo
hay haladzay ta raw faya me. Ane tuk na,
maraw me tay niye ki ye tay faya bay. Kwa
way 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 ɗəma mekeleŋ 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.

60 Tsa 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 Mbəlom

niye a tsətsah faya sa: «Nəkar na, Kəriste
Wawa i Mbəlom nakə nəmay faya nəmaa
zambaɗeye ɗaw?»

62Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Neŋ na,
neŋgeye. 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
pazlay.»

63Bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom
a tsəne andza niye na, a ndalay haladzay.
A ŋguraɗa ha petekeɗ ŋgay. Tsa na, a gwaɗ:
«Ka pəlakweye na, sa mey? 64 Ka tsənum
wu nakə a tsik aye bəɗaw? A tsalay ka gər
a Mbəlom. Niye na, ka dzalum na, kəkay?»
Ndo niye hay tebiye tə gay sariya i məkəɗe
na.

65Kwayaŋŋa siye i ndomekeleŋeyehay tə
wuya faya kurah. Ta tufay slesleɓ a ɗəre. Tə
mbuzay na ɗəre ada tə kəɗ na. Tə gwaɗay:
«Nəkar ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ba!
Tsikamay, maa faka na, way?» Tsa na, tə
vəlatay ha a həlay a ndo matsəpe gay i bəy
i ndoməvəlaway aMbəlom. Nəteye tə gəs na
ada tə fay kamaholom 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 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?»

68Piyer 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. A ye a lətse sləp ka
həlay i məgeɗ madayaw 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 bazlamŋgay nakə a tsikay a
Piyer kame i ndo neheyemə ɗəmaaye. «Ndo
nakay na, nəte məwalaŋ tay.»

70 Piyer a tsəne na, a gwaɗ: «Na sər ndo
niye bay.»
Məndze tsekweŋ na, ndo neheye ka təv

eye niye tə gwaɗay sa: «Nəkar na, məwalaŋ
tay, nəkurom dziye. Nəkar na, ndo i Galile!»

71Piyer ambaɗa a gwaɗ: «Na sər ndo nakə
ka tsikum faya aye bay. Kə ge na rawmena,
Mbəlommâ geŋ ɗəretsətseh.»

72 Kwayaŋŋa dzagulok a zlaha masulo
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
1 Pərik i mekedœ, bagwar hay i ndo

neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
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madugula hay ta ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ada ta madugula hay
tebiye, tə haya gər. Tə haya gər na, hərwi
mətsike mə walaŋ 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.»
3Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu

a Mbəlom aye tə ɗəs parasay haladzay ka
Yesu.

4Ma 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 haladzay aye təbəɗew!»

5 Ada kwa Yesu ka həndək bazlam ndœ
mambəɗay faya sa bay tebiye. Tsa na, a gay
wadəŋwadəŋ a Pilat.

6Kaməve, ta giyemagurlomnakə 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 an-
daya tə zalay Barabas, neŋgeye ma daŋgay.
Neŋgeyeməwalaŋ 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 ambəɗatay 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 ɗuh na, tə vəlatay
gədaŋ a ndo hay ada məgwaɗay a Pilat mâ
gəratay ha na, Barabas bəna, Yesu bay.

12Pilat a gwaɗatayandohay 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 mayako
mazləlmbaɗa eye!»

14 Pilat a tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Neŋgeye a ge na, mənese waray?»
Ane tuk na, ta səkah ha mawude hal-

adzay ta gədaŋ, tə gwaɗ: «Dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye!»

15 Pilat a say məŋgwasatay ha ɗərev a ndo
niye hay. Andza niye a gəratay ha Barabas.
Yesu na, a ndaɓa na tamandalaɓa, a vəlatay
ha a sidzewhay hərwi ada tâ ye tâ dar na ka
mayakomazləlmbaɗa 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 sidzew hay
tebiye, ti ye dərmak. 17Mə ɗəmana, 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 kameŋgayhərwi
mətsikayme andza bəy.

20 Ta ndəv ha məŋgwese faya na, ta tsəkw
faya abəra petekeɗ nakə tə kalay ka bo
ndozzaayeada təmayhakabopetekeɗŋgay
hay. Tsa na, tə gəs ahaya abəra hərwi mede
ha mata dar na ka mayako mazləlmbaɗa
eye.

Mata 27.33-44; Luka 23.26-43; Yuhana
19.17-27

21Ahəl nakə faya ta diye ha Yesumata dar
na ka mayako mazləlmbaɗa eye na, pəslaŋ
ndo wuray məzele ŋgay Simoŋ. Neŋgeye na,
ndo i Siren, neŋgeye bəba i Aləgəzandər ta
Rufus. 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 i
mətasl i gər. 23 Tə ndisl naha a ɗəma na,
a satay a sidzew niye hay məvəlay guzom
madzapa eye tə wuye andaya tə zalay mir.
Ane tuk na, a say a Yesu bay, a kərahməse.

24 Ma dəba eye na, ta dar na Yesu ka
mayako mazləlmbaɗa eye. Ta dar na na, tə
ge tsakwal ka petekeɗ ŋgay hay. Tə ge andza
niye na, məsəre hamata zle na, way?

25TadarnaYesukamayakomazləlmbaɗa
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 tə həlay i
mənday, neŋgeɗ tə həlay 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,

* 15:28 Ezay 53.12.
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təv i wu yak aye na, məŋgay tuk? 30 Nəkar
təma ha bo yak aye tey! Mbəzlaw abəra ka
mayako nakaymazləlmbaɗa eye!»

31Bagwarhay i ndoneheye təvəlawaywu
a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye a ndo hay tə ŋgwasa ka
Yesu andza niye dərmak. Tə tsik mə walaŋ
tay, tə gwaɗ: «Kə təma tay ha siye i ndo
hay tuk na, a sla faya mətəme ha gər ŋgay
təbəɗew? 32 Kəriste, 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.»
Ndoneheye ta dar tay ka tsakay i Yesu aye

tə tsaɗa na Yesu dərmak.

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?†»

35 Siye i ndo neheye ka təv aye niye tə
tsəne na, tə gwaɗ: «Pum zləm təday, faya ma
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 deyeweye mambəzla ahaya
ɗaw?»

37 Ane tuk na, Yesu a wuda ta magala
kələrra. Tsa na, a mət.

38 A mət na, kwayaŋŋa petekeɗ nakə a
ŋgəna ha gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
sulo aye, a ta ka bo bəra sulo tsaŋŋa kwa
abəramə gəma hus ka dala.

39 Bagwar i sidzew i Roma hay, neŋgeye
andayamalətsa eye kame i Yesu, Yesu amət
ma kəkay na, a ŋgatay. Tsa na, a gwaɗ: «Ta
deɗek, ndo nakay na, Wawa i Mbəlom!»

40Ŋgwaswurayhayandayaka təveyeniye
dərmak. Nəteye dəreŋ faya ta zəbiye naha
faya. Mə walaŋ tay niye andaya na, Mari
nakəayawmagəmaiMagədalaaye, Salome
ada ta Mari may i Yakuba nakə gawla aye,
may tay ta Zozes. 41Nəteye na, ta zəŋgalawa
na Yesu ada tə gawayməsler 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 abəra
ma 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 zalay Yusufa a yaw. Neŋgeye
ndo i gəma i Arimate. Yusufa na, neŋgeye
nəte mə walaŋ i bagwar i ndo məge sariya
dərmak. Neŋgeye dərmak faya ma həbiye
Bəy i Mbəlom. A gəs ɗərev ka dzədzar bay,
a ye a gay i Pilat mata tsətsahaw mədahaŋ
i Yesu. 44 Pilat a tsəne ɓa Yesu kə mət na,
a gay wadəŋ wadəŋ. Tsa na, a zalay a bag-
war 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. 46 Yusufa
a ye a səkəmaw rəkwat. A səkəmaw na, a
maw ambəzla ahayamədahaŋ i Yesu abəra
ka mayako mazləlmbaɗa eye. Tsa na, a
mbəkwanamədahaŋaɗəma. Azlanaaye, 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 ka
madərəzl na tsəvay niye.

47Mari iMagədala taMarimay i Zozes na,
faya ta zəbiye ka təv nakə tə pa na Yesu aye.

16
Yesu a lətsew abərama tsəvay
Mata 28.1-8; Luka 24.1-12; Yuhana 20.1-

10
1 Pat i mazəzukw bo a ye abəra mə ɗəma

na, Mari i Magədala, Mari may i Yakuba ta
Salome, ti ye ta səkəmmal huŋŋa eye, hərwi
a satayməwetse kamədahaŋ 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 gwaɗ: «Mata bədəŋgwalakway na beber
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 imənday. Ndow-
eye 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.

6Ane 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

† 15:34 Dəmes hay 22.2.
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bay, kə mbəlaw abəra ma mədahaŋ. Ehey!
Zəbum, təv nakə tə həna ha faya aye na,
anaŋ. 7 Dum anəke ta tsikumatay faya a
gawla ŋgay hay ada kâ ɗumay ha a Piyer
lele. Gwaɗumatay na, ma lahakumeye a
Galile. Ka ŋgatumeyemə ɗəma andza nakə a
tsikakum eye.»

8 Tə tsəne andza niye na, tə ndohwaw
abərana, ta hwaydəreŋ 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
nakə Yesu a həhar faya abəra fakalaw hay
tasəla aye. 10A ye a təkəratay a ndo neheye
tə ndzawa tage Yesu aye. A ye naha na, faya
ta tuwiyehərwimədahaŋ iYesu. A təkəratay
wu nakə a ge bo tə neŋgeye. 11 Tə tsəne wu
nakə 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. Abəzatayhabona, ahəl nakənəteyeka
tsəveɗ faya ta diye a gəma aye. 13Ndo niye
hay sulo aye tə maw a Zerozelem. Tə maw
na, ta təkəray wu nakə tə ŋgatay aye a siye i
gawla i Yesu hay. Nəteye ta təmatay na bay
ŋgway huya.

14 Ma dəba eye sa na, Yesu a bəzatay 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 kawu nakə ndo neheye tə
tsikatay kurre, tə gwaɗatay: «Nəmaa ŋgatay
a Yesu kə lətsew abəra ma mədahaŋ» aye
na, ta dzala ha bay. 15 Tsa na, a gwaɗatay:
«Anəke na, dum ka kokway i məndzibəra
tebiye. Ɗum ha Labara Ŋgwalak eye a ndo
zezeŋ tebiye ka məndzibəra. 16Ndo 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 təməzele ga. Ta
tsikiye me tə bazlam i gəma hay wal wal.
18 Kwa taɗə ta gəs dədœ tə həlay, kwa tə sa
muwar 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 andza
niye na, a tsal ŋgway a mbəlom. A ye na, a
ndza tə həlay i mənday i Mbəlom. 20Gawla
ŋgay hay dərmak ti ye mata ɗa ha bazlam
ŋgwalak eye niye Yesu a tsikatay aye kwa a
ŋgay. Bəy Maduweŋ a dzənawa tay ha ada
a vəlawatay gədaŋ ka məge wu neheye a ge
masuwayaŋ aye. Maa ɗa ha tə tsik bazlam
i Mbəlom ta gədaŋ i Yesu na, masuwayaŋ
nakə tə gawa aye.
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Ŋgwalak i bazlam nakə
Luka

a watsa aye
Məfələkwe

LukaaɗahaYesuna, neŋgeyendomətəme
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 iMbəlomazalayaYesu
hərwi ada mâ ɗatay ha labara i məŋgwese a
mətawak hay. Labara eye nakay na, labara
imawuɗe bo hərwi ndo imezeleme haywal
wal tebiye ada labara i məŋgwese. A dazlay
na, a tsik ka məmaw i Yesu, ka mede i Yesu
ambəlom.
Ka ndzay a gər a bazlam i Luka məMata,

maMarkus adama Yuhana. Kə ɗa ha ka gər
i məwe Yuhana madzəhuɓe ndo a yam ada
ka gər i məwe Yesu.
Madazlay 1.1-4
Məwe taməgəle i Yuhana tə Yesu 1.5–2.52
Bazlam i Yuhana nakə a tsik aye 3.1-20
Madzəhuɓe i Yesu a yam təmasəpete 3.21-
43

Məsler ta labara iYesumaGalile 4.14–9.50
Yesu a lətse abəra ma Galile a ye a Ze-
rozelem 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 a
mbəlom 24.1-53

1 A nəkar Tiyofil ŋgwalak i ndo, ndo hay
haladzay ɓa ta vəl ha gər tayməwetse labara
nakə Yesu a geməwalaŋmay aye.

2 Tə watsa na, wu nakə nəteye tə tsəne
abəra ka ndo neheye tə ɗa ha bazlam i
Mbəlom aye. Nəteye neheye na, ta ŋgatay tə
ɗəre tay kwa ka madazlay 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 ka madazlay ŋgay eye.
4 Anəke na, nəkar dərmak ka sliye faya
məsəre 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 andaya tə za-
lay Zakari. Neŋgeye na, gwala i Abiya,
ndo məvəlay wu a Mbəlom aye. Məzele i
ŋgwasŋgayna, Elizabet. Neŋgeyedərmakna,
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 bazlammapala eye na,
tə pay bəzay tə metsehe lele. 7 Ane tuk na,
wawa tay andaya bay. Hərwi Elizabet na, a

wa bay. Dəlay eye. Sa na, nəteye guram eye
tsɨy.

8-9Anəke 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 aMbəlom 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
naha wu ma təv niye tsəɗaŋŋa eye mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom na, neŋgeye. Tsa
na, a fələkwa a təv niyemata fəkay nahawu
aMbəlom.

10 Ahəl nakə Zakari faya ma fəkay naha
wu a Mbəlom mə gay aye na, ndo hay hal-
adzayma 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 təvnakə tə fəkawaynaha fayawua
Mbəlomaye. 12Zakari a ŋgatayna, a dzədzar
haladzay, zluwer a gay. 13Ane tuk na, gawla
iMbəlomniye a gwaɗay: «Zakari, kâ dzədzar
bay. ƁaMbəlom kə tsənemaɗuwuleme yak.
Elizabet, ŋgwas yak ma ta wakeye wawa
hasləka eye. Ka ta zaleye Yuhana. 14Ɗərev
yak ma ta ŋgwasiye haladzay. Pat i məwe
ŋgay na, ndo hay haladzay ta ŋgwasiye hərwi
ŋgay. 15Neŋgeyena,ma ta təriyebagwareye,
ndo məgay məsler a Bəy Maduweŋ. Ɗaɗa
ma ta siye guzom bay. Kwa wu nakə mak-
wasa 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. 17 Maa lahayaw madayaw kame
a Bəy 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 tay ha ndo neheye
nəteye 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 ba-
zlam nakay ada nâ zlakaw Labara Ŋgwalak
eye. 20 Ane tuk na, ka dzala ha ka bazlam
nakay bay sa na, wu nakay ma giye bo ka
səriyemətsikemebayhusapatnakə tawiye
na wawa niye aye.»

21 Ndo neheye faya ta həbiye Zakari ma
bəra aye na, a gataywadəŋwadəŋ. Tə gwaɗ:
«Zakari kə yaw abəra bay, kwa meeneŋ na,
hərwi mey?» 22Zakari a yaw abəra na, a sla

* 1:17 ZəbamaMalasi 3.23-24.
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fayamətsikemebay. Tsana, ndoneheyema
bəraaye tə sərwukabəzayhaboaZakarimə
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 iMbəlom a ɗa haməwe i Yesu
26 Kiye a yay a Elizabet məkwa na,

Mbəlom a slər gawla ŋgay Gabəriyel a gəma
wuray tə zalay Nazaret ka dala i Galile. 27A
slər ha na, a gay i dem eye andaya mədel i
ndowuray tə zalayYusufagwala iBəyDavit.
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, BəyMaduweŋ kə gaka ŋgwalak.»

29Mari a tsəne andza niye na, a dzədzar
a gwaɗmə ɗərev ŋgay: «Mətsike me niye na,
andzaməgweɗemey?»

30Gawla i Mbəlom a gwaɗay: «Kâ dzədzar
bay Mari, Mbəlom a wuɗa kar. 31Wawama
dəɗakeye a huɗ. Ka ta wiye wawa niye na,
hasləka eye. Ka ta zaleye Yesu. 32 Neŋgeye
na, ma ta təriye bagwar eye. Ta ta zal-
eye Wawa i Mbəlom Fetek mə gəma. Bəy
MaduweŋMbəlomma təriye habəybagwar
eye andza bəba təte ŋgay Davit: 33 Neŋgeye
ma ta ləviye tay ha Israyel hay ka tor eye.
Bəy ŋgay na, ma ndəviye bay.»

34Mari a gwaɗay a gawla i Mbəlom niye:
«Wuye ma 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 i Mbəlom 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. 37 Hərwi wuray a zay
gədaŋ aMbəlom təbey.»

38 Tsa na, Mari a gwaɗay a gawla i
Mbəlom: «Neŋ ndo i məsler i BəyMaduweŋ.
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 andaya mə
mahəmba i Yahuda. 40 A ye na, a gay i
Zakari. A yenaha andisl na, a fələkwaa gay.
A tsikayme 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 BəyMaduweŋ ga a yaw ka
təv ga na, kəkay! Neŋ təday na, way! 44Na
gwaɗ ka ŋgatay ba! Ahəl nakə ka tsikeŋ me
aye na, wawa a ɓəl təməŋgwese eye mə huɗ
ga. 45 Nəkar 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.
47 Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi

Mbəlom nakə 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 neheye ta

ta wiye tay ha aye na, ta gweɗeŋeye
“Nəkar na, ɗərev yakmaŋgwasa eye.”

49HərwiMbəlom 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, ŋgwalak

ŋgayma ndziye huya 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 təv
məndze i bəy tay hay.

Kə vəlatay gədaŋ a ndo i mətawak hay.
53Ndoneheyemayagatayayena, kəvəlatay

wumənday.
Ndo i mezeleme hay na, ka həhar tay
ha.

54Ki yaw madzəne tay hay Israyel hay, ndo
i məsler ŋgay hay.

Mbəlom na, kə mətsa ha gər ta ŋgwalak
ŋgay bay.

55 Kə ge andza nakə a tsikatay a bəba təte
kway hay ahəl niye aye.

A tsikay a Abraham ada a gwala i Abra-
ham 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. 58Ndo ŋgay hay ta
ndo iməgeɗŋgayhay tə tsəneMbəlomkə gay
ŋgwalak a Elizabet na, ti ye mata ŋgwese ka
bo dziye.

59 Wawa a həna tsamahkar na, ndo hay
ti yaw mata ɗəse na wawa niye. A satay
haɓeməpe fayaməzele na, Zakari, təməzele
i Bəba ŋgay. 60Ane tuk na, may i wawa niye,
a gwaɗatay: «Aʼay! Ta zaleye na, Yuhana.»

61Tə 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 saka məpe
məzele ka wawa na, way?»
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63 Zakari a tsətsah fataya palalam nakə tə
watsawa faya aye. Tə zlayaw. Tsa na, a
watsa: «Məzele ŋgay na, Yuhana.» Tsa na, a
gatay wadəŋwadəŋ tebiye tay eye.

64Kwayaŋŋa bazlam i Zakari a həndək ka
mətsike me. Tsa na, a zambaɗay aMbəlom.

65Ndo i məgeɗ hay tebiye ta dzədzar. Ndo
i gəma niye hay tebiye hus a mahəmba i
Yahuda tə tsikawa faya. 66Kwa way 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:
68 «Zambaɗakway a Bəy Maduweŋ kway

Mbəlom i Israyel hay.
Neŋgeye kə mbəzlaw a walaŋ kway
hərwi məmbəle kway hay.

69 Neŋgeye kə slərakwayaw ndo gədaŋ 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 bazlam ŋgay tsəɗaŋŋa
eye hay ahəl niye.

71 A gwaɗ na, ma ta təmiye kway ha abəra
mə həlay i ndo i vəram kway hay,

ada mə 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 mbərəmməmbaɗay 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 fayaməgayməsler
təmadzədzar eye sa bay.

75A ge andza niye na, hərwi ada kâ tərakwa
ndo ŋgay hay.

Ka tərakweyena, ndoŋgay tsəɗaŋŋa eye
hay huyamaməndze kway.

76Nəkar na, wawa ga, ta ta zalakeye na, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom Fetek,

hərwi nəkar na, ka laheye kame a Bəy
Maduweŋ, ka lambaɗeye na tsəveɗ.

77Ka ta tsikateye a ndo ŋgay hayma deyew-
eyemətəme tay ha.

Ma ta pəsatay hamənese tay hay.
78Mbəlomkwayna, ŋgwalakŋgayandəvbay.

Andza niye, dzaydzay ŋgay ma
dəvakweye andza pat nakə faya ma
tsaraweye.

79Tsa na, ma dəvateye dzaydzay a ndo neh-
eyemamezek i mədahaŋ aye.

Ma lakiye kway ka tsəveɗ i zay.»
80 Yawa! Yuhana a gəl na, metsehe ŋgay

a səkah kame kame. A lətse a ye a kəsaf. A

ndza mə ɗəma hus a pat nakə a bəzatay ha
bo parakka a Israyel hay aye.

2
Məwe i Yesu
Mata 1.18-25

1Ahəl niye təwa 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. 2 Nakay 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 Yahuda ma gəma nakə tə
zalay Betelehem 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.

6Ahəl 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 təhənawaməpesl, tə tsəkurawa
gənaw tay hay ta həvaɗ. 9Gawla 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 mətsəkure
gənaw niye hay ta dzədzar.

10 Ane tuk na, Gawla i Mbəlom niye a
gwaɗatay: «Kâ dzədzarum bay! Na zlaku-
maw na, Labara Ŋgwalak eye. Ndo hay
haladzay ta ŋgwasiye hərwi bazlam nakay.
11 Bəgom ta həvaɗ nakay ta wakum ndo
mətəme kurom hama Betelehem, ma gəma
i Davit. Neŋgeye na, Kəriste, Bəy Maduweŋ.
12 Dum ta zəbumaw faya. Ka ŋgatumeye a
wawa eye. Ka sərumeye ha neŋgeye na,
hərwimambuza eyemə petekeɗ. Ma həniye
ma təvmənday wu i gənaw hay.»

13 Kwayaŋŋa, gawla i Mbəlom hay hal-
adzay tə yaw ka təv i gawla i Mbəlom niye
ta zambaɗay aMbəlom 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.»

15 Tsa na, gawla i Mbəlom hay ti ye wu
tay a mbəlom. Ti ye wu tay na, ndo
mətsəkure gənaw hay tə gwaɗ mə walaŋ
tay: «Lətsakwa, takwa hus a Betelehem ta
zəbakwawkawunakə a ge bo aye, nakəBəy
Maduweŋ a ɗakway ha aye.»
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16 Ti ye ta bəse a Betelehem. Tə ndisl
naha a ɗəma na, tə ŋgatay a Mari ta Yus-
ufa 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 wawa
niye aye. 18 Kwa way a tsəne wu nakə
ndo mətsəkure gənaw hay ta təkər aye na, a
gatay hərɓaɓəkka. 19Mari na, wu neheye tə
tsik aye na, a pa na tebiye a gər a dzalawa
faya.

20 Tsa na, ndo mətsəkure gənaw hay tə
maw wu tay. Tə ɗəslay ha gər a Mbəlom
ta zambaɗay hərwi wu nakə tə tsəne ada tə
ŋgatayayena, kəgeboandzanakə tə tsikatay
aye.

21 Məhəne tasəla a ge matsamahkar 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 taMari ti ye ha Yesu a Zerozelem
22Həlay i məbere bo tay ka ɗəre i Mbəlom

kə sla andza bazlam i Mbəlom mapala eye
nakəMusa a watsa aye. Andza niye, Yusufa
ta Mari tə zla wawa, ti ye ha a Zerozelem
mata bəzay ha a Bəy Maduweŋ, 23 hərwi
mawatsa eye mə ɗerewel i Musa na: «Malk-
wara i wawa hasləka eye na, i Mbəlom.†»
24Ada andza nakəmawatsa eyemə ɗerewel
i Musa na, ti ye tə vəlay maydagwar sulo
kəgəbay bodobodo sulo aMbəlom.‡

25Yawa! NdoweyeandayamaZerozelem,
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. 26 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ɓa
kə tsikay, a gwaɗay: «Ka ta mətiye na, ka
ŋgateye a Kəriste nakə Bəy Maduweŋ ma
sləraweye təday.»

27Anəkena, Simeyoŋ a ye a gay iməɗəslay
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 bazlam i Musa mapala eye a tsik aye.
28 Tsa na, Simeyoŋ a zla wawa niye a həlay,
a zambaɗay aMbəlom, a gwaɗ:
29 «Bəy Maduweŋ 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.

31Ka ləva ha bo na, hərwi ndo hay tebiye.
32 Ndo nakə ka sləraweye na, neŋgeye na,

dzaydzay nakə ma dəvateye a ndo
hay tebiye kaməndzibəra

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 aMarimay iwawaniye:
«Wawa nakay na, Israyel hay haladzay ta
dəɗiye faya. Andza niye, ndo hay haladzay
ta maweye ka təv i Mbəlom hərwi ŋgay. Ma
ta ɗatay ha məsler i Mbəlom na, neŋgeye.
Ane tuk na, ndo hay ta kərahiye na. 35Wu
nakəmaŋgaha eyemamədzal gər kwa i way
i way na, ma bəziye ha parakka. Nəkar
dərmak Mari, ɗəretsətseh ma 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. Məveŋgayna, kurokuro tsamahkar gər
eye faɗ. Maməndzeŋgayna, a gawayməsler
a Mbəlom. A yawa a gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom ta həvaɗ kwa ta həpat pat pat. A
ɗuwulawayme aMbəlom. A gawa daliyam.
38A 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 sɨsœ a Mbəlom.
A tsik ka wawa niye a ndo neheye faya ta
həbiyemadayaw i ndomətəmeha ndo nakə
ma təmiye ha Zerozelem aye.

39Yusufa taMari tandəvhaməgewunakə
mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom mapala
eye na, ta mbəɗa gər a gəma tay a Nazaret
ka dala i Galile. 40Wawaniye fayamagəliye
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 a

magurlom i Pak a Zerozelem. 42 Yesu a ge
məvekurogər eye sulona, ti yedziye tabəba
ŋgay hay andza nakə ti yawa aye.

43Magurlomandəvna, təmawamətagay.
Yesu na, kəmətsa ma Zerozelem. Bəba ŋgay
hay ta sər faya bay. 44Nəteye tə dzalamə gər
tay na, Yesu neŋgeye ta ndo neheye ti ye ka
bodziye. Təndzahwapatkamede. Tahuwa
na, tə pa bo ka mapəle na məwalaŋ i gwala
tay hay ada mə walaŋ i dzam tay hay. 45 Ta
pəla na na, ta huta na bay. Ta mbəɗa gər a
Zerozelem təmapəle na haladzay.

46 Ma dəba i məhəne mahkar, ti ye naha
tə huta na mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Neŋgeyemandziyeməwalaŋ indo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye,
faya ma piye zləm ka bazlam ada faya ma

* 2:16 Zəbamə Luka 2.7. † 2:23 Madayaw abərama Ezipt 13.2, 12. ‡ 2:24 Levitik 12.8.
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tsətsahiye fataya bazlam hay. 47 Ndo niye
hay tə tsəne wu nakə faya ma tsikiye na,
a gatay hərɓaɓəkka hərwi ndaraw ŋgay ada
təmambəɗe 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 gər may ka dzədza hal-
adzay.»

49A gwaɗatay: «Ka pəlumeye ga na, hərwi
mey? Neŋna, nandziyemə gay i bəba gana,
ka sərum təbəɗew.»

50 Ane tuk na, ta tsəne wu nakə Yesu a
tsikatay aye bay.

51Tsana, Yesua lətse ti ye ta bəbaŋgayhay
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 aMbəlom haladzay
ada ndo hay ta zambaɗaway haladzay.

3
Yuhana madzəhuɓe ndo a yam na, ndo

məɗe ha bazlam iMbəlom
Mata 3.1-12;Markus 1.1-8; Yuhana 1.19-

28
1Ahəl 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 Trakonitit,
Lisaniyas i ŋgay na, a ləva dala i Abilen.
2Bagwar i ndoməvəlawaywu aMbəlomna,
Han ta Kayif. Ahəl niye na, Yuhana wawa
i Zakari na, mə makulkwandah. Mbəlom a
tsikayawme a slər na.

3Tsa na, Yuhana a dazlaymahəhele gəma
neheye tə mbay naha a magayam i Yur-
dum aye tebiye. A gwaɗawatay a ndo
hay: «Mbəɗum ha mede kurom. Dzəhuɓum
bo a yam ada Mbəlom ma pəsakumeye ha
mənese kurom hay.»

4Andzaniye, nakayna,wunakəmawatsa
eye mə ɗerewel i Ezay ndo məɗe ha bazlam
iMbəlom aye, a gwaɗ: «Ndo fayamawudiye
mə kəsaf, a gwaɗ:
“Lambaɗumay tsəveɗ a BəyMaduweŋ,

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 neheye mahədzaka 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 ada mâ 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 ndohay ta səriye ha kambəɗum
ha mede kurom aye tuk. Ka dzalummə gər
kurom “Nəmay na, wawa i Abraham hay
sa na, ma ta gamay mey bay!” Sərum ha
na, Mbəlomma sliye fayaməge tay ha kwar
neheye anaŋ ayewawa iAbrahamhay! 9Ɓa
hadzayamaləva bo eyeməɗəse tay ha dərizl
i gərɗaf hay ta zləlay eye dzay tebiye. Dərizl
i gərɗafneheye tebiye təwahohwayŋgwalak
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?»

11Ambəɗatay faya, agwaɗatay: «Ndonakə
məkelkabo ŋgay sulo aye na,mâ vəlay nəte a
ndo nakə i ŋgay andaya bay aye. Ndo nakə
wumənday 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!»

13 A mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Kâ
təmum wu abəra ka ndo mâ ze nakə bəy i
dala a gwaɗakum təmum aye bay.»

14 Sidzew hay ta tsətsah andza niye
dərmak: «Ada nəmay na, nəmaa giye mey
tey?»
A gwaɗatay: «Kâ buwum suloy abəra

ka ndo ta gədaŋ bay. Kâ rawum me ka
ndo hərwi matəme faya bəra suloy bay.
Ɗuh həbum na, madagər kurom nakə ta
vəlakumeye ka kiye aye.»

15Ndo hay ta dazlay mədzele ka wu 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. 17Wu mahəve 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 tə məvəlatay gədaŋ tə bazlam hay wal
wal.

* 3:6 Ezay 40.3-5.
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19 Yuhana kə gay me a Herod hərwi a
zla Herodiyad ŋgwas i malamar ŋgay. Ada
Yuhana kə gay me ka wu hay wal wal.
20Herod 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

21Ma 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 fayama 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, 25Yusufa wawa iMatatiyas,
Matatiyas wawa i Amos, Amos wawa i
Nahum, Nahum wawa i Esəli, Esəli wawa i
Nagay, 26 Nagay wawa i Maat, Maat wawa
i Matatiyas, Matatiyas wawa i Semeyin, Se-
meyin wawa i Zozek, Zozek wawa i Zoda,
27 Zoda wawa i Yohanan, Yohanan wawa
i Resa, Resa wawa i Zorobabel, Zorob-
abel 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, Yusufa wawa i Zonam,
Zonam wawa i Eliyakim, 31Eliyakim wawa
iMeliya,Meliyawawa iMena,Menawawa i
Matata, Matata wawa i Natan, Natan wawa
i Davit, 32 Davit wawa i Zese, Zese wawa
i Obed, Obed wawa i Booz, Booz wawa i
Salmoŋ, Salmoŋ wawa i Nasoŋ, 33 Nasoŋ
wawa i Aminadab, Aminadab wawa i Ad-
miŋ, Admiŋ wawa i Arni, Arni wawa i Hes-
ron, Hesron wawa i Fares, Fares wawa i
Yahuda, 34 Yahuda wawa i Zakob, Zakob
wawa i Izak, Izak wawa i Abraham, Abra-
ham wawa i Tara, Tara wawa i Nakor,
35Nakor 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, Nuhu wawa i
Lamek, 37Lamekwawa iMatosalem,Matos-
alem wawa i Henok, Henok wawa i Iyaret,
Iyaret wawa i Maleleyel, Maleleyel wawa
i Kaynam. 38 Kaynam Wawa i Enos, Enos
wawa i Set, Setwawa iAdam,Adamneŋgeye
na,Wawa i Mbəlom.

4
A say a Fakalawmasəpete na Yesu
Mata 4.1-11;Markus 1.12-13

1Ma 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 tsek-
weŋ bay tebiye. Ka mandəve i məhəne niye
hay na, may a wur faya tuk.

3 Tsa na, Fakalaw a yaw ka təv ŋgay, a
gwaɗay: «Taɗə kə ge nəkar Wawa i Mbəlom
na, gwaɗay a kwar nakay mâ təraka wu
mənday.»

4 Yesu a mbəɗay faya: «Mawatsa eye mə
bazlam iMbəlomna: “Ndo zezeŋmandziye
na, ta wumənday ɗekɗek bay.*”»

5Fakalawayehakagər i gəma. Kwayaŋŋa
a bəzay ha bəy i məndzibəra tebiye. 6 A
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 iMbəlomna, a gwaɗ: “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 Zerozelem, ka
gər i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Tə
ndisl a ɗəma na, a gwaɗay a Yesu: «Taɗə kə
ge nəkar Wawa i Mbəlom sa na, kal ha bo
abəra ka gər i gay nakay ka dala. 10Hərwi
mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom na, a
gwaɗ: “Mbəlomma gwaɗateye a gawla ŋgay
hay na, tâ dzəna kar, tâ tsəpa kar. 11 Tâ
kəndawa kar, hərwi ada sik yak mâ ndzay
a kwar bay.‡”»

12Yesu ambəɗay faya a gwaɗay: «Mawatsa
eye mə bazlam i Mbəlom na, a gwaɗ: “Kâ
dza ha BəyMaduweŋ yakMbəlom bay.§”»

13 Fakalaw a ndəv ha wewer ŋgay tebiye
hərwi masəpete 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

* 4:4 Bazlammapala eyemasulo eye 8.3. † 4:8 Bazlammapala eyemasulo eye 6.13. ‡ 4:11 Dəmes hay 91.11-12.
§ 4:12 Bazlammapala eyemasulo eye 6.16.
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14 Ma dəba eye na, Yesu a mbəɗa gər a
Galile. A ye na, neŋgeye maraha eye ta
gədaŋ i Məsəfəre i Mbəlom. Mə ɗəma na,
məzele ŋgay a ɗa zləm a gəma hay tebiye.
15A tətikawatay bazlam iMbəlomando 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

16Ma 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 maɗuwuleme 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
iMbəlom, tə vəlay. Tsa na, a pəla ha ɗerewel
niye. A pəla ha na, a huta təv nakəmawatsa
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 ne-
heye faya ta gateye ɗəretsətseh aye.

19Məɗe ha məve nakə Mbəlom ma gat-
eye ŋgwalak ŋgay a ndo hay aye na, kə
ndislew.*»

20Yesuandəvhamədzeŋgeandzaniyena,
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 i maɗuwule me aye na, ta zəba ka
Yesu.

21 Tsa na, Yesu a dazlay mətsikatay,
a gwaɗatay: «Nəkurom neheye faya ka
pumayzləmawunakə fayana tsikakumeye
na, wu nakəna dzaŋgaməƊerewel i Mbəlom
aye na, ɓa kə ge bo bəgom tsɨy.»

22Ndoniyehay tebiye tə tsik faya, təgwaɗ:
«Ndonakayna, lele.» AdaBazlamiYesuniye
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 ndo imaslaŋ i Mbəlom na, madakway
i ŋgwas hay haladzay ma Israyel. Ahəl niye
na, yam kə pa bay məve mahkar ta kiye
məkwa. Mandərzlaŋ bagwar eye a ge ka
dala niye tebiye. 26Madakway i ŋgwas hay
andaya ma Israyel, ane tuk na, Mbəlom kə
slər Eliya a gay imadakway i ŋgwas hay kwa
nəte bay tebiye. Ane tuk na, Mbəlom a slər
Eliya na, a gay i madakway i ŋgwaswuray a
ndzawa ka dala i Səripta ma gəma i Sidoŋ.†
27Ahəl i Elize ndoməɗe ha bazlam iMbəlom
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.‡»

28Ndoniye hay tebiyemə gay imaɗuwule
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
wuzlahgəma, 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. 30Ane tuk
na, Yesu a ye məwalaŋ tay tsəriɗ tsəriɗ a ye
ŋgway.

Yesu ambəl ha ndo nakəməsəfəre lele bay
mə bo aye

Markus 1.21-28
31Madəbaeyena, Yesua lətseayeaKafer-

nahum. Kafernahum na, wuzlahgəma i
Galile. Pat i mazəzukw bo na, pat pat a
tətikawatay a ndo hay. 32 Ndo hay tə tsəne
matətike ŋgay niye na, a gatay hərɓaɓəkka.
Hərwi matətike ŋgay nakə a tətikatay aye ta
məzlaɓ eye.

33 Azlakwa bay mə 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, mata dze may ha ɗaw?
Nəkar way na, na sər ha lele: Nəkar na, ndo
nakə tsəɗaŋŋaMbəlom a sləraw aye!»

35 Tsa 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 tsikme taməzlaɓ eye! A gatayme ta gədaŋ
a məsəfəre lele bay eye hay na, tə gəsay me
ada tə ndohwaw abəra mə bo ndo nakay
aye!»

37Labara i Yesu a ɗa a zləmma gəma niye
tebiye.

* 4:19 Ezay 61.1-2. † 4:26 1 Bəy hay 17.8-16. ‡ 4:27 2 Bəy hay 5.1-14.
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Yesu a mbəl tay ha ndo hay abəra ma
ɗəvats tay haywal wal

Mata 8.14-17;Markus 1.29-34
38Ma dəba eye na, Yesu a yaw abəra mə

gay i maɗuwuleme 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 ye
ka təv ŋgay. A ye naha na, a guɗuk faya. A
ŋgərəz ka maraɓaraɓ niye ta gədaŋ. Tsa na,
maraɓaraɓniyeandalaabərakaŋgwasniye.
Kwayaŋŋa a gataymbəlok.

40 Ma dəba eye pat a dəɗ na, ndo hay tə
həlayawndoneheye ɗəvatsməbo tay tebiye
aYesu. Kwaslala i ɗəvatswaraywarayna, 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 ta wuda, tə gwaɗay: «Nəkar na,
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
42Ɗəre a tsaɗa kwayaŋŋa na, Yesu a lətse

a ndohwaw, a yaw abəramə gay. A ye dəreŋ
abəra ma wuzlahgəma. A ye a təv nakə
ndəray andaya mə 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 Yesumâ ye fataya abəra bay, mâ ndza
ta nəteye huya.

43 Ane 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 i
Mbəlom mə 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 nahərwimətsəne
bazlam i Mbəlom.

2 Yesu a ŋgatay a kwalalaŋ i yam hay sulo
ka ɗakal. Ndo məgəse kəlef hay təmbəzlaw
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.»

6 Tsa na, tə kal gadaŋ tay niye hay a yam.
Tə kal a ɗəma na, kəlef hay ti ye a 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
gataynahawiyawamandala tayneheyemə
kwalalaŋ i yamneŋgeɗayehərwiada tâyaw
tâ dzəna tay tey. Mandala tay niye hay ti
yaw. Tə vaha ahaya gadaŋ niye hay abəra
mayam. Tə rahha, kwalalaŋ i yamniye hay
sulo aye tə kəlef. Kwalalaŋ i yamniye hay ta
sərmasəlemeahuɗ i yamhərwimaraha eye
hay haladzay.

8Simoŋ Piyer a ŋgatay andza niye na, a ye
a dəkway gurmets a huvo a Yesu. A gwaɗay:
«Do wu 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 neheye tə paway bəzay a Simoŋ aye na,
Yakuba ta Yuhana wawa i Dzebede hay.
Ane tuk na, 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 ambəl 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 wuzlahgəma

wuray. Ahəl nakə neŋgeye mə ɗəma aye na,
paf ndo wuray madəgwaɗa eye a ye naha.
A ŋgatay a Yesu na, a kal ha bo kame ŋgay.
Dəbuz daʼar ka dala, a gay amboh a Yesu, a
gwaɗay: «Ŋgalaka, taɗə kə saka na, ka sliye
fayamatəre ga ha tsəɗaŋŋa.»

13Yesu a tsəne andza niye na, a nduɗa ha
həlay ŋgay, a lamay. Tsa na, a gwaɗay: «A
seŋ na, təra tsəɗaŋŋa!» 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
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vəl wu nakəMusa 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 ŋgay hərwi məpay zləm a
bazlam ŋgay. Siye hay ti yawa ka təv ŋgay
hərwi ada mâ mbəl tay ha abəra ma ɗəvats
tay hay.

16Ane tuk na, Yesu na, a yawa a təv neh-
eye dəreŋ aye. A yawa a ɗəmamata ɗuwule
me.

Yesu ambəl ha ndomatəra eye
Mata 9.1-8; Markus 2.1-12

17Patwuray na, Yesu fayama tətikateye a
ndo hay. Farisa hay ta ndo mədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye, nəteye andaya
dərmak. Ti yawna,magəmaneheyekadala
i Galile aye tebiye, ma Zerozelem ada abəra
ma Yahuda. Yesu a mbəlawa tay ha ndo i
ɗəvatshay tagədaŋ iBəyMaduweŋMbəlom.

18Ahəl nakəYesu fayama tətikateye a ndo
hay aye na, ndo hay, tə zlay naha ndowuray
matəra eye madzawa eye ka sləlah. Ta pəla
tsəveɗ mede ha məpe kame i Yesu. 19 Ane
tuk na, ta huta tsəveɗmede 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.»

21Ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlomma-
pala 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 niye mə gər kurom na, 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 ndo matəra eye: «Faya

na gwaɗakeye, lətse, zla sləlah yak do a
mətagay!»

25Kwayaŋŋandoniyea lətsehurumkame
i ndo niye hay tebiye. A zla sləlah ŋgay niye
tə zla ahaya. A ye kame i ndo niye hay
duwak duwak təmazambaɗay aMbəlom. A
ye amətagay.

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
məgemasuwayaŋ eye!»

Yesu a zalay a Levi
Mata 9.9-13;Markus 2.13-17

27Madəbaeyena, Yesua lətse a yawabəra
məgayniye. Yesu fayamadiyena, aŋgataya
ndo matsekele dzaŋgalmandza eye ka təv i
məsler ŋgay. Ndoniye na, tə zalay Levi. Yesu
a gwaɗay: «Dara, peŋ bəzay!» 28Tsa na, Levi
a lətse, a gər ha wu ŋgay hay tebiye, a pay
bəzay a Yesu.

29 Ma dəba eye ti ye a gay i Levi. Ti ye
naha na, Levi a datay wu mənday. Tə nda
wumənday niye na, nəteye haladzay tə ndo
matsekele dzaŋgal ha 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 mənday ada ka sum wu ka təv manəte
eye tandomatsekele dzaŋgalhayada tando
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 sidem 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 i
mezeleme hay ɗuh, hərwi ada tâ mbəɗa ha
mede 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 ndayawa wumənday
ada tə sawawuməse na, kəkay?»

34 Yesu a mbəɗatay faya: «Ka dzalum na,
nəteye na, ta giye daliyam ɗaw? Ta giye
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 na, ta giye
daliyambay. 35Ane tukna, pat eyema slaw-
eye 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 tapapetekeɗweɗeyekaguram
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
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kwasa na, həzlay guram eye ma ndohwiye.
Guzom dərmak səktih ma mbəɗiye ka dala
ada gwezem ma nasiye. 38 Ane tuk na,
guzom lelem eye ta mbəɗiye na, a gwezem
i həzlay weɗeye dərmak. 39 Sərum ha ndo
kə sa guzommakwasa eye na, ma dəba eye
na,ma siye lelem eye sa bay. Hərwi tə gwaɗ:
“Guzommakwasa eye na, lele.”»

6
Yesu na, a ləvay gər a pat i mazəzukw bo
Mata 12.1-8; Markus 2.23-28

1Pat imazəzukwbona, Yesu tagawlaŋgay
hay ti ye ta guvahwuray. Maguvaheyeniye
tə ge a ɗəma na, wuye andaya tə zalay bəle.
Gawla i Yesu hay tə həɓwuniye. 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
kadzaŋgumwunakəDavit a geahəl niyeaye
təbəɗew?* May a wur faya ta ndo ŋgay hay.
4Tsa na, a ye, a fələkwa a madzawadzawa i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye naha, a zla
makwalanakə təvəlayaMbəlomaye. Anda.
A vəlatay a ndo ŋgay hay dərmak, tə nda.
Bazlam iMbəlommapala eye a vəl tsəveɗ ka
mənde na, a ndo məvəlaway wu a Mbəlom
ɗekɗek bəɗaw?»

5Yesu a gwaɗatay sa: «Maa ləvay gər a pat
i mazəzukw bo na,Wawa i Ndo.»

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 ka matətikatay a ndo hay. Mə
ɗəma na, ndoweye andaya həlay i mənday
ŋgay maməta eye. 7Mə gay i maɗuwule me
niye na, ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye ta Farisa hay nəteye andaya.
Faya ta zəbiye ka Yesu. Tə dzala mə gər
tay, tə gwaɗ: «Zəbakwa faya lele, ŋgatay ma
mbəliyehandonakaymamətahəlay eyepat
imazəzukwbo ɗaw?» Tə tsik andza niye na,
hərwi məhəle faya bəra suwat.

8 Ane tuk na, Yesu a sər ha mədzal gər
tay. A gwaɗay andoniye həlay ŋgaymaməta
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: Bazlam kway mapala 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
tsukuɗuməgərhamâmətɗaw?» Ane tukna,
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 mapala 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 tsa-
holok niye huyup ka maɗuwulay naha me
aMbəlom.

13Ɗəre a tsaɗa na, a zalatay a gawla ŋgay
hay ka təv ŋgay. Ti ye naha. Tsa na, a pala
məwalaŋ tay niye ndo kuro gər eye sulo. A
zalatay ndo i maslaŋ hay.

14Nəteyena: Simoŋnakə apa fayaməzele
Piyer aye, ta malamar ŋgay Aŋdəre, Yakuba
ta Yuhana, Filip ta Bartelemi, 15 Mata 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

17Yesu ta gawla ŋgayniye hay, təmbəzlaw
abəra ma tsaholok niye. Ti yaw tə ndza ka
təv eye andaya barbara eye fatata. Gawla
ŋgay hay ka təv eye niye haladzay. Ndo hay
haladzaymbərzəzza andaya ka təv eye niye
dərmak. Ndo niye hay na, ti yaw abəra kwa
ma Zerozelem ka dala i Yahuda ada mə Tir
ta Sidoŋ gəma neheye təmbay naha a bəlay
aye.

18Ndoniyehay ti yawka təvŋgayna,mata
pay zləm a bazlam ŋgay ada hərwi mâ mbəl
tay ha abərama ɗəvats tay haywalwal. 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 lamay aye
na, a mbəl tay ha tebiye.

Ŋgama tamarava
Mata 5.1-12

20 Yesu a zəba ka gawla ŋgay hay na, 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
hərwiMbəlommavəlakumeyewunakə
a sakum aye.

A nəkurom neheye faya ka tuwumeye
anəke aye, ŋgwasum

hərwi ka ta ŋgwasumeye.
* 6:3 1 Samuyel 21.2-7.
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22Nəkurom neheye ndo hay faya ta gakum
eye ɗəretsətseh aye,

kwa ta kal kurom ha,
kwa ta tsaɗakum,
kwa ta tsik fakumawunakə lelebay eye
hərwinakəkadzalumhaWawa iNdo
aye na,

ŋgwasum.
23Azapat nakəwuneheye ta ndzakumagər

aye na,
mbərzlum təməŋgwese eye
hərwi Mbəlom ma ta vəlakumeye
magogoy kurom bagwar eye mə
mbəlom.

Aya ane, sərum ha na, bəba təte tay hay tə
gatayandoməɗehabazlamiMbəlom
hay na, andza niye.

24A 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 andaya anəke ha-
ladzay aye, ɗəretsətseh ka gər kurom

hərwi mayma ta wuriye fakuma.
A nəkurom neheye faya ka ŋgwasumeye

anəke aye, ɗəretsətseh ka gər kurom
hərwika tandzumeye tamədzal gər aye
ada ka tuwumeye.

26 A nəkurom neheye ndo hay tə gwaɗ
fakuma nəkurom ŋgwalak i ndo hay
aye, ɗəretsətseh ka gər kurom.

Hərwi bəba təte tay hay tə gwaɗawa ka
ndo neheye tə gwaɗ nəteye ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom aye ta səpatawa
ndo hay ahəl niye na, andza niye.»

Wuɗumndoməne ɗəre kurom hay
Mata 5.38-48, 7.12

27 «Ane tuk na, na tsikakumeye 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 kamaholom na,
mbəɗay ha maholom i diye neŋgeɗ. Ndow-
eye ka buwa faka abəra kələmedze yak na,
gər ha mâ zla na faya məkelkabo yak i huɗ
aye.

30«Ndo ka tsətsah fakayawu 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«Kâwuɗumndoneheye tawuɗa kurom
aye ɗekɗek bay. Taɗə kawuɗumndoneheye
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! 33 Ada taɗə
ka gumatay ŋgwalak a ndo neheye faya ta
gakumeye ŋgwalak aye ɗekɗek na, ka dza-
lum na, ka hutumeye merəɓe kurom ɗaw?
Kwa ndo i mezeleme hay na, tə ge andza
niye.

34 «Taɗə ka vəlumateye wu a ndo neh-
eye 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! Gu-
matay 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.
Mbəlom ma ləvakumeye wu tə wu nakə ka
ləvawumatayhawuandohayayedərmak.»

39Yesu a tsikatay ta dzekemekeleŋ eye sa,
a gwaɗatay: «Gulufma sliyeməgəsay həlay a
guluf neŋgeɗ ɗaw? Nəteye salamay tay eye
ta dəɗiye a bəɗ. 40Ndo nakə fayama 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 ndo matətikay
wu.»

41 A gwaɗatay sa: «Nəkar na, ka ŋgatay a
tsakwalmə ɗəre imalamar yak. Ane tuk na,
mayako nakəmə ɗəre yak aye ka ŋgatay bay
na, hərwi mey? 42Kəkay, ka sliye məgweɗe:
“Malamar ga, ehey nâ zlaka ahaya tsakwal
abəramə ɗəre yak”na, ɗuh i yakayemayako
gəlawwa ka ŋgatay bay na, kəkay? Nəkar
ndo i bəbərek, lah fayaməzle ahayamayako
abəra mə ɗəre yak təday ada ka ŋgateye a
ɗəre kwetseh kwetseh. Ka zlaya ahaya tsak-
wal abəra mə ɗəre i malamar 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,mawiye hohway i
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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. 44Ka
sərakwa ka bo abəra dərizl i gərɗaf hay ta
hohway tay hay. Ka slumeye faya maŋgəle
hohway i gurov abəra ka wuradak bay ada
ka slumeye 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 təwuneheye seweɗ eye. Hərwi
kwa way a ndohwa ahaya na, wu nakə
maraha eyemə ɗərev ŋgay aye.»

Gay hay sulo
Mata 7.24-27

46Yesu a gwaɗatay sa: «Ka zalumeŋ a neŋ
“Bəy Maduweŋ, Bəy Maduweŋ” 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.
48Neŋgeye a ndzəkit bo na, ta ndo nakə a say
maɗəzle gay aye. A dazlay na, a la namədok
i gay sɨɗuk lele. A ndəv ha məle na, a ɗəzla
ahayamədok i gay ŋgay niyema bəɗ tə kwar
lele. Tsa na, a ŋgarna gayniye tuk. Yamapa
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 a
mbəzl, tsekəkyamahəl nagayniye. Ambəzl
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.

2Ma 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 mâ yaw mâ
mbəl ha ndo i məsler ŋgay niye.

4Ndo niye hay ti ye, tə ndisl ka təv i Yesu
na, ta dazlay məgay amboh haladzay. 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.»

6 Yesu a tsəne andza niye 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 gərmadayawsabay. Neŋna sla ɗa, nəkar
kâ ye a gay ga bay. 7Hərwi niye, neŋ həreŋ
na slamedenahaka təvyakbay. Ane tukna,
ka tsik bazlam yak nəte na, ndo i məsler ga
ma mbəliye segey. 8Neŋ na, faya na rəhay
ha gər a bagwar ga ada sidzew ga hay ta
rəheŋ ha gər dərmak. Na gwaɗay a ndo nəte
məwalaŋ 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. Ambəɗame a diye i
ndo neheye ta zəŋgal naha aye. A gwaɗatay:
«Sərum ha na, ɗaɗa neŋ na huta slala i
mədzal gər nakay bay, kwama Israyel.»

10 Tsa na, ndo neheye tə sləra tay ahaya
aye ta mbəɗa gər a gay i bagwar i sidzew
niye. Ti ye naha na, ndo i məsler i sidzew
niye kəmbəl tsɨy. Neŋgeye zay zay!

11Ma dəba 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
ŋgwas wuray. 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!»

15Mədahaŋ niye a lətse, a ndza. Tsa na, a
dazlay a mətsike me. Yesu a zla na a vəlay a
may 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.»

17Wuniye Yesu a ge aye a ɗa zləmka dala
i Yahuda tebiye ta dala neheye ambaynaha
aye.

Yesu ta Yuhana
Mata 11.2-19

18Gawla i Yuhana hay ta təkər wu neheye
Yesu a ge aye a Yuhana. Yuhana a tsəne
na, a zal ndo hay mə walaŋ i gawla ŋgay
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niye hay sulo. 19 Tsa na, a slər tay ha ka
təv i Bəy Maduweŋ Yesu. A slər tay ha na,
tâ ye tâ tsətsah faya, tâ gwaɗay: «Nəkar
na, Kəriste nakə ma deyeweye aye ɗaw?
Kəgəbay nəmaâ həba ndomekeleŋ 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 təvyakmatsətsehe fakaya, a gwaɗnəmaâ
gwaɗaka: Nəkarna, Kəristenakəmadeyew-
eye aye ɗaw? Kəgəbay nəmaâ həba ndo
mekeleŋ ɗaw?»

21Ahəl eye niye, Yesu fayamambəliye tay
ha ndo hay haladzay abərama ɗəvats ada tə
bo nakə a wurawa fataya aye. A mbəl tay
ha gər mavuwe hay, a həndəkatay na ɗəre a
guluf hay.

22 Tsa na, Yesu a mbəɗatay ka bazlam 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,
mədahaŋhay ta lətsewasifa, ndo imətawak
ta tsəne Labara Ŋgwalak eye.»

23 Yesu a gwaɗatay sa: «Məŋgwese ka gər i
ndo nakə kə gər ha mədzal 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 nakəmətasl faya ma
ɓəliye ha aye ɗaw? Aʼay andza niye bay.
25Aya 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 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
bazlam 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
təwatsa 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
Yuhanaayena, andayabay. Ane tukna, ndo
nakə neŋgeye tsekweŋmakətsa eyemaBəy i
Mbəlom aye na, a ze Yuhana.»

29 Ndo hay tebiye tə pa zləm ka bazlam
ŋgay, kwandomatsekele dzaŋgalhay. Hərwi
tə sər wu nakə a tsik aye na, bazlam i
Mbəlom deɗek. Ada Yuhana ka dzəhuɓ tay
ha a yam deɗek. 30Ane 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 tay
hay ndo neheye bəgom 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 i mədahaŋ na,
ka tuwum bay.” 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 aye mə 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

36 Farisa wuray a zalay a Yesu mata nde
wu mənday mə gay ŋgay. Yesu a ye a gay i
ndo niye. Ti ye naha na, ta dazlay a mənde
wumənday.

37Ma gəma niye na, ŋgwaswuray andaya
mezeleme aye. A tsəne Yesu andaya mə gay
i Farisa niye faya ta ndiye wu mənday na,
a ye a gay i ndo niye. Dos ŋgay mə həlay
maraha eye təmal nakə a ze huŋŋa aye. 38A
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 faya mal 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
seŋmətsikaka wu andaya.»
Simoŋ ambəɗay faya: «Tsikme, 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 suloy temerre zlam. I ndo
neŋgeɗ ma hamiye suloy kuro kuro zlam.
42Ane tuk na, ndo neheye sulo aye na, tə sla

* 7:27 Malasi 3.1, Madayaw abərama Ezipt 23.20.
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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
ayemata wuɗe ndo niye ka zal na, way?»

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.»
44Tsa na, Yesu a mbəɗa me a diye i ŋgwas.

A gwaɗay a Simoŋ: «Simoŋ ka ŋgatay a ŋgwas
nakay ba? Na yawna, 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 ta məkwets i gər ŋgay bəɗaw?
45Nəkar, 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. 47Hərwi niye sər ha na, mawuɗe
bo ŋgay nakə a wuɗa ga haladzay aye. A ɗa
ha na,mezeleme ŋgayneheye a ge haladzay
aye na, na pəsay ha tebiye. Ane tuk na, i ndo
nakə tə pəsay ha mezeleme ŋgay tsekweŋ
aye na, neŋgeye dərmak a wuɗa ndo na,
tsekweŋ dərmak.»

48 Tsa na, Yesu a gwaɗay a ŋgwas niye:
«Ŋgwas,mezeleme yak kə pəsa.»

49Ndo niye hay faya ta ndiye wumənday
dziye, tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Nakay
i ŋgay ndo wuray a dza bo ka məpəsay ha
mənese a ndo aye?»

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

1Ma dəba eye na, Yesu a ye a walaŋ i gay
hay ta gəma hay. A ye a həhalmə ɗəmana, a
ɗa ha Labara Ŋgwalak eye i Bəy iMbəlommə
ɗəma tebiye. Gawla ŋgay hay kuro gər eye
sulo tə paway bəzay. 2 Ŋgwas neheye Yesu
a həhar fataya abəra fakalaw aye ta neheye
a mbəl tay ha abəra ma ɗəvats aye ta zəŋgal
na dərmak. Nəteye na: Mari nakə tə zalay
MariMagədala eye, Yesu a həhar faya abəra
Fakalaw hay tasəla aye; 3 Zan ŋgwas i Kuza
neŋgeye ndo məgəse dala i Herod; Suzan;
ada taŋgwashaywalwalneheye tadzənawa
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 tsikatayme tadzekeagwaɗatay: 5«Ndo

wuray andohwawabəramə gay. Ahəl 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 niye a ndzohwaw aye, kwa hulfe
niye 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: «Ndo nakə zləm an-

daya fayamətsəne aye na, mâ tsəne lele!»

Yesu a geməsler ta dzeke na, hərwimey?
Mata 13.10-17;Markus 4.10-12

9 Ma dəba 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
nakəmaŋgaha eyema bəy ŋgay aye. Ane tuk
na, ndo siye hay ta tsəniye wu hay na, ta
dzeke. Andza niye:
“Ta sliyemazəbe faya, ane tuk na, ta ŋgateye

bay.
Ta sliye fayamətsəne, ane tukna, andza
məgweɗemey na, ta tsəniye bay.*”»

Yesu a ɗa ha dzeke i ndomasləge
Mata 13.18-23;Markus 4.13-20

11 Yesu a gwaɗatay sa: «Dzeke nakay 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.
Nəteyena, tə tsənebazlam iMbəlom. Tsana,
Fakalaw a yaw a buwa na bazlam iMbəlom
niye tə tsəne aye abəramə 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 tsənebazlamiMbəlomada ta təmatə
məŋgwese eye lele. Ane tuk na, ta hutaməpe
zləlayməbazlam iMbəlombay. Ɗəretsətseh
tə masəpete i Fakalaw a ndzatay a gər na,
tə gər ha mədzele gər abəra ka Mbəlom.
14Hulfe neheye tə kuts a gay i dak hay aye
na, ta ndzəkit bo ta ndo neheye tə tsəne
bazlam i Mbəlom aye. Ane tuk na, bor i
məndzibəra, bor i zlele, ta bor i wumekeleŋ
eyehaywalwal aye tayabo. Wuniyehay tə
ŋgəɗətsa na bazlam iMbəlomnakəmə 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

* 8:10 Ezay 6.9.
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ɗərev tay lele. Tə gaymetsehe 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 adandoneheye ta fələkwiye a gayaye
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 ayena, ndohay ta ta səriyemə
dzaydzay.»

18 A gwaɗatay sa: «Gumay metsehe a
mətsəne wu nakə ka pawumay zləm aye.
Hərwindoweyekəpayzləmlelena,Mbəlom
ma səkahiye ha mətsəne ada mâ tsəne lele.
Ane tuk na, ndo nakə a saymətsəne 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

19 May i Yesu ta malamar 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 satayməŋgataka.»

21 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «May ga ta malamar 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

22Pat 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 dəlovniye ta
gədaŋ. Tsa na, kwalalaŋ i yam a rah ta yam
mazlambar ta kutsiye a yam.

24Gawla ŋgay hay ta həndzəɗ ka təv ŋgay.
Ta wuda ka bo, ta pəɗeke ha Yesu abəra
ka məndzehəre. Tə gwaɗay: «Bəy may, Bəy
may, kamətakweye!»
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 hamədzal gər kurom aye a ŋgay!»
Ane tuk na, ta dzədzar haladzay. A gatay

hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Nakay
na, ndo wuray? A gatay me amətasl ta yam
na, tə gəsayme 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 wu-
zlahgəma, a ŋgatay a Yesu na, a yaw ka təv
ŋgay. Ndoweye niye na, gər a vuway. Kə
ndza haladzay a pawa ka bo petekeɗ sa bay
ada a hənawamə gay bay sa tsa. Ane tuk na,
a hənawaməwalaŋ 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 abəra mə walaŋ 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
andzaniyena, hərwinəteyehaladzayməbo
indoniye. 31Fakalawniyehay təgayamboh
a Yesu hərwi ada mâ kuts tay a bəɗ nakə
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 tsəveɗmedeabo imadərasniyehay.
33Tsa 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.

34 Ndo mətsəkure madəras niye hay tə
ŋgatay andza niye na, ta hway, ti ye a wu-
zlahgəma mata ɗatay ha labara niye a ndo
hay ada a ndo neheye nəteye dəreŋ ta wu-
zlahgəma aye hay. 35 Tsa na, ndo hay tə
tsəne na, ti yawmata zəbe naha kawu 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, petekeɗ 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 a mbəl
kəkay na, ta təkəratay. 37 Tə tsəne na, ndo i
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dala iGeraseniniye tebiye ta tsətsahkaYesu
tə gwaɗay: «Do abəra ka dala may» hərwi
ta dzədzar haladzay. Tsa na, Yesu a tsal a
kwalalaŋ i yam hərwi mede abəra ka dala
niye.

38Ndo nakə fakalaw hay ti yaw abəra mə
bo ŋgay aye, a gay amboh 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 a
ndo hay wu nakə Mbəlom 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 Yesu na, a ze ɗəvats hay ada a ze
mədahaŋ

Mata 9.18-26;Markus 5.21-43
40 Yesu a maw ma diye i dəlov a diye

neŋgeɗ na, ndo hay haladzay faya ta həbiye
na. Ndo niye hay təŋgatay a Yesu na, ta təma
na lele.

41 Tsa na, ndo wuray tə zalay Dzayrus a
ye naha dərmak. Neŋgeye na, bəy i gay i
maɗuwuleme. Ayenahaadəkwaygurmets
a huvo a Yesu. A gay amboh a Yesu, a
gwaɗay: «Ambohkâmaagayga tey.» 42Asay
Yesu mâ ye a gay ŋgay na, hərwi dem ŋgay
andayanəteməveŋgaymagiye kuro gər eye
sulo. Dem eye niye na, bo a wur faya ma
mətiye.
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. Bambaz a
mbəɗawayaw abəra mə huɗ. Ɗəvats eye
niye kə ndza faya məve kuro gər eye sulo.
Kə dze ha zlele ŋgay haladzay a gay i ndo i
sidem hay. Ane tuk na, ndəray nəte kə sla
fayaməmbəle 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 fayaabəra ayea tərəts. Ahuta
zay.

45 Yesu a tsətsah, a gwaɗ: «Maa lemeŋ,
way?» Nəteye tebiye tə sər maa lamay way
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.»

46Aya ane tukna, Yesu a gwaɗ: «Ndəray kə
lemeŋ, hərwi na sər ha gədaŋ ki yaw abəra
mə bo ga.»

47 Ŋgwas niye a sər ta huta na na, a ye
ka təv i Yesu tə madzədzere 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.

48Yesu a gwaɗay: «Dem ga,mədzal gər yak
kəmbəl kar ha. Do wu yak barbarra.»

49Ahəl nakə Yesu faya ma tsikeye 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 yakmambəliye.»

51 Tə ndisl naha a gay i Dzayrus na, kə
vəlatay tsəveɗ a ndo hay məfələkwe a gay
bay. Ti ye na, ta Piyer, Yuhana ta Yakuba
ɗekɗek tsa ta bəba ada ta may i wawa.
52Mə gay imədahaŋ niye na, ndo hay tebiye
taŋgof taŋgof, siye faya ta ndəviye kuɗa
hərwi wawa niye a mət aye. Yesu a ye naha
na, a gwaɗatay: «Kâ tuwumbay. Demnakay
na, kəmət bay, neŋgeyemandzahəra eye.»

53Ane tukna, ndoniye hay təŋgwasaydəla
mə gər, tə sər lele dem niye na, kəmət.

54Yesu a ye naha na, a gəs na demniyemə
həlay ada a gwaɗay ta gədaŋ: «Wawa, lətse!»

55 Dem niye a mbəl. Kwayaŋŋa a lətse
tsəkwaɗ. Yesu a gwaɗatay: «Vəlumay wu
mənday.»

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 ka ndo hay tebiye ada
məmbəle tay ha abəra ma ɗəvats tay hay.
2 Ma sləriye tay ha na, mata ɗa ha Bəy i
Mbəlom adaməmbəle tay ha ndo hay.

3 A tsikatay me a zləm, a gwaɗatay: «Ka
deyumeye na, kâ zlum wuray a həlay bay
tebiye. Kwa sakwal, kwa gwezem, kwa wu
mənday, kwa suloy ada kwa way mâ zla
petekeɗ i məkelkabo sulo bay. 4 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. 5 Ada ma gəma nakə ta wuɗa matəme
kurom təbey aye na, dum abəra ma gəma
tay. Ahəl nakə nəkurom ka tsəveɗ mazlam-
bar 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.»

6Yesu a ndəvatay ha bazlamŋgay niye na,
təhəl bo ti ye tuk. Ti ye na, ta həhalma gəma
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hay tebiye. Tə ɗa ha Labara Ŋgwalak eye. Tə
mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay kwa məŋgay
məŋgay.

Herod a dzədzar
Mata 14.1-12;Markus 6.14-16

7Azlakwa bay, Herod neŋgeye bəy ka dala
i Galile, a tsənewunakə fayama giye bo aye
na, a vəlay mədzal gər haladzay. Hərwi ndo
hay tə gwaɗ: «Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
kəmbəlaw abəra mamədahaŋ.»

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
ndoməɗehabazlam iMbəlomniyehay 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 tsəveɗməŋgatay a Yesu.
Tapa i ɗaf zlam tə kəlef sulo
Mata 14.13-20; Markus 6.30-44; Yuhana

6.1-14
10Anəke na, ndo imaslaŋ hay təmaw tuk.

Tə maw ka təv i Yesu ta təkəray wu nakə
tə gaw aye. Ma dəba aye na, Yesu ta ndo i
maslaŋŋgayhay ti ye abəraka təvniye. Ti ye
a təv aye andaya bəse ta gəma nakə tə zalay
Betesayda aye.

11 Ane tuk na, ndo hay ta sər fataya. Tsa
na, tə patay bəzay. Yesu a ŋgatatayna, 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
neheye təmbaynaha awuzlahgəmaaye. Tâ
ye mata həne mə ɗəma ada mata nde wu
mənday bəna, kəkay? Hərwi nəkway anaŋ
na, ma təv nakə dəreŋ aye.»

13Ane tukna, Yesuagwaɗatay: «Nəkurom
eye vəlumatay wumənday!»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Tapa i mak-

wala andaya na, zlam ada kəlef hay sulo
tsa. A saka na, nəmaâ yemata səkəmawwu
mənday hərwi ndo neheye tebiye ɗaw?»

14Ndo 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
ndzabəruk i ndo kuro kuro zlam, kuro kuro
zlam.»

15Tsa na, gawla ŋgay hay ta təmawunakə
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 i makwala zlam
tə kəlef niye hay 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.

17 Gawla i Yesu hay ta ŋgənatay wu
mənday niye a ndo hay. Kwa way a nda
wumənday niye ka mərehe. Tə hayay gər a
bəmalənakə a zəkawayena, a rah gwaŋhay
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
me mahəŋgeye. Gawla ŋgay hay ti ye ka təv
ŋgay. Təndisl naha na, Yesu a tsətsah fataya,
a gwaɗatay: «Ndo hay tə gwaɗ fagaya, neŋ
na, way?»

19Ta 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 gwaɗnəkarna, nətemə
walaŋ i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom niye
hay ahəl niye a lətsew abəra mamədahaŋ.»

20 Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ada
nəkurom ka gwaɗum i kurom, neŋ na,
way?»
Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Nəkar na,

Kəriste, ndo nakəMbəlom 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 haladzay. Madugula i Yahuda
hay, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala 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 abəra mamədahaŋ.»

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 zla mayako mazləlmbaɗa eye
ada mâ peŋ bəzay pat pat. 24 Andza niye,
ndonakə a saymətəmehaməsəfəre 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. 25Taɗə ndoweye kə huta
zlele i məndzibəra tebiye a neŋgeye, ane tuk
na, kə dze ha məsəfəre ŋgay na, ŋgama ŋgay
aye na, mey?

26«Taɗəndoweye 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 BəbaMbəlom ada
ta gawla i Mbəlom hay aye.»

27Yesu 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
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Mbəlom nakə ma ləviye bəy ŋgay ta gədaŋ
aye təday.»

Bo i Yesu ambəɗa
Mata 17.1-8; Markus 9.2-8

28Ma 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
a mahəmba. Ti ye a ɗəma na, mata ɗuwule
me.

29 Ahəl nakə Yesu faya ma ɗuwuliye me
aye na, ɗəre ŋgay a mbəɗa. Petekeɗ ŋgay a
mbəɗa 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 kaməsler i Yesu
nakəma 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 ne-
heye nəteye dziye na, nəteye mandzahəra
eye. Ane tuk na, ta pəɗeke abəra ka
məndzehəre. Ta pəɗeke na, tə ŋgatay a dzay-
dzay i Yesu ada tə ndo niye hay sulomalətsa
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, ndza-
kwa kanaŋ. Nəmaa kəruwakumeyemadza-
wadzawa mahkar, nəte i yak, nəte i Musa
ada nəte i Eliya.» Piyer a tsik andza niye na,
a sər wu nakəma tsikiye bay.

34 Ahəl nakə faya ma tsikiye andza niye
na, pazlay a mbəzlaw a dərəzl tay ha
dezəgələm. Gawla i Yesu niye hay mahkar
eye təŋgatayapazlayniyeadərəzl tayhaaye
na, ta dzədzar haladzay.

35Mapazlay niye na,mətsikemea tsənew
abəramə ɗəma, a gwaɗ: «Nakayna,wawaga.
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.

Yesu ambəl hawawawuraymahorvov 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 tambəzlaweye na, ndo hay
haladzay ti yawmədze gər tə Yesu.

38Mə 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. 40 Na 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
hakaMbəlombayaye. Nazliyeŋgatayhərwi
kurom na, məndze hadzəgay. Ahe! Do, zla
ahaya wawa yak eye kanaŋ!»

42 Tsa na, Bəba i wawa a ye a zla ahaya
wawa niye. Ahəl nakə wawa niye ma ta
husiyenahaka təv iYesukəɗiyyana,mahor-
vov a kal ha ka dala ɓəra. A tambolomha ka
dala ta gədaŋ.
Kwayaŋŋa Yesu a ŋgərəz ka mahorvov

niye. A mbəl ha wawa ada a vəlay ha a
bəba ŋgay. 43 Ndo niye hay tebiye ka təv
niye a gatay hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ: «Tadeɗek
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, pum na a
wuzlah imədzal gər kurom lele: NeŋWawa
i Ndo na, ta gəsiye ga, ta vəlateye ga ha a
həlay a ndo hay.»

45Ane tuk na, gawla ŋgay hay ta tsəne ba-
zlam ŋgay niye bay. Mətsəne ŋgay eye andza
məgweɗe kəkay na, maŋgaha eye hərwi ada
tâ tsəne bay. Ada zluwer a gataymatsətsehe
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 habagwar eyeməwalaŋ tayna,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. 48A gwaɗatay: «Ndoweye
ka təma na wawa nakay 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 nakəwawa eyemə
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
nakəkənakum ɗərebayayena, neŋgeyendo
kurom.»

Yesu a ye a Zerozelem
51HəlaynakəkutoŋYesumadiye abəraka

məndzibəra ayemazlambar kəndislew. Tsa
na, a həl bo ta deɗek eyemede a Zerozelem.
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52 A slər ndo i məsler ŋgay hay kame. Ti ye
naha tə fələkwaagəma i Samari hərwimede
mələve ha bo tə mede i Yesu nakə ma 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 faya ma diye 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
mâmbəzlawfatayamatəmatayhaabəramə
ɗəma ɗaw?»

55Yesu a tsəneme tayniyena, ambəɗame
ka təv tay a gatay me. 56Tsa na, ti ye a gəma
mekeleŋ eye.

Gawla i Yesu hay tə vəl bo tay peteh ka
məpay bəzay a Yesu

Mata 8.19-22
57Ahəl nakə nəteye ka tsəveɗ faya ta diye

na, ndowurayayawka 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 andaya. Ane tuk na,
neŋ Wawa i Ndo na, təv ga andaya nakə na
həniye mə ɗəma hərwi mazəzukwe bo aye
bay.»

59Yesu a gwaɗay a ndomekeleŋ 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 tsikatayawme a ndo i gay ga hay təday.»

62Yesu a ɗa ha parakka, a gwaɗay: «Ndow-
eye faya ma fətiye tə sla hay na, ma sliye
faya mazəbe ɗəre ta dəba bay. Andza niye
ndoweyeniyena,masliye fayaməgeməsler
i Bəy i Mbəlom bay.»

10
Yesu a slər tay ha gawla ŋgay hay kuro

kuro tasəla gər eye sulo
1Ma dəba eye na, Yesu a pala gawla ŋgay

mekeleŋ eye hay kuro kuro tasəla gər eye
sulo hərwi məsləre 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.

2 A pala tay ha na, a gwaɗatay: «Wu
mənday andaya haladzay məpele ka dala.
Ane tuk na, ndo məpele na abəra ka dala
na, nəteyehaladzaybay. Hərwiniye, gumay
amboh a ndo i guvah mâ səkah ha ndo i

məsler hay hərwi məpele wumənday 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 mətsikayme 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
kuromayena, ndzummə gayŋgay. Wunakə
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 tayhando i ɗəvats
niye hayma gəmaniye ada kâ gwaɗumatay
a ndo i gəma niye hay: “Bəy i Mbəlom ka
həndzəɗaw fakuma.” 10Ane 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
mətsamaykasikayena, 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 gəmaneheye ta təmaYesu
bay aye

Mata 11.20-24
13Yesu a gwaɗ sa: «A nəkuromndo i gəma

i Koraziŋ hay, tuwum bo kurom, hərwi
ɗəretsətseh ka gər kurom! A nəkurom ndo
i gəma i Betesayda 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 bətekwewmaləməts a gər
hərwi məɗe ha na, ta gər ha mezeleme tay.
14Hərwi niye, pat nakə Mbəlom ma gateye
sariya a ndo hay aye na, sariya kurom ma
diyemema ziye i ndo i gəma i Tir ta Sidoŋ.

15 «Nəkurom ndo i gəma i Kafernahum
hay, ka dzalum nəkurom na, Mbəlom ma
ta həliye kurom a mbəlom wal ɗaw? Aʼay!
Nəkurom ɗuh na, Mbəlom ma ta mbəzliye
kuromha na, 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.

* 10:12 Madazlay i wu hay 19.1-29.



Luka 10:17 89 Luka 10:39

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 maw tuk.
Tə maw na, tə məŋgwese eye mə ɗərev tay
lele. Tə gwaɗay a Yesu: «BəyMaduweŋ, kwa
fakalaw hay ta rəhamay ha gər tə məzele
yak.»

18 Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Na
ŋgatay a Fakalaw a dəɗaw mə gəma andza
mawutseɗe i Mbəlom. 19Anaŋ tsənum! Na
vəlakum gədaŋ ka mandəresle tay ha dədœ
hay ta hərdəde hay ada ka mandəresle na
gədaŋ indoməneɗərekuromtebiye. Wuray
kwa tsekweŋ ma gakumeye bay. 20Ane tuk
na, kâ ŋgwasum hərwi nakə fakalaw hay ta
rəhakum ha gər aye bay. Ŋgwasum ɗuh na,
hərwi məzele kurom hay mawatsa eye mə
mbəlom.»

Yesu a ŋgwasa
Mata 11.25-27, 13.16-17

21Kwayaŋŋa Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ra-
hay a bo a Yesu. Tsa na, a wuda təməŋgwese
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.»

22 Yesu a gwaɗ sa: «Bəba ga kə vəleŋ wu
hay tebiye. Wawa i Mbəlomway 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.»

23Tsa 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 satay
mətsəne wu nakə faya ka tsənumeye, ane
tuk na, ta tsəne bay.»

Dzeke i ndo i Samari
25Ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlomma-

pala 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 nakəma
ndəviye bay aye? A tsikay andza niye na,
hərwi məhəle faya abəra suwat.»

26 Yesu a gwaɗay: «Ka dzaŋgamə ɗerewel
i Musa, a gwaɗ na, kəkay?»

27 Ndo niye a mbəɗay faya: «A gwaɗ na:
“Wuɗa na Bəy Maduweŋ Mbəlom yak tə
ɗərev yak tebiye, ta məsəfəre yak tebiye,
ta gədaŋ yak peteh, ada tə metsehe yak
tebiye.†” Ada: “Wuɗa ndo i məgeɗ yak
dərmak andza ka wuɗa na gər yak.‡”»

28 Yesu a gwaɗay: «Təɗe! Ka mbəɗa faya
lele. Ge andzaniye ada kahutiyeməsəfəre.»

29 Ane tuk na, ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye niye a sayməgwaɗay a
gər ŋgay na, neŋgeye ndo i deɗek. A tsətsah
ka Yesu a gwaɗay: «Adamatəra ndo nakə na
wuɗiye andza neŋ aye na, way?»

30 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Ndo
wuray a yawabəramaZerozelemmadiye a
Zeriko. Məkal hay təmbəzla 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 wuray an-
daya ambəzlaw ta tsəveɗ eye niye. A ŋgatay
a ndo niye na, a ŋgəɗay tsaŋgəhha dəreŋ. A
ye ta tsəveɗmekeleŋ eye.

32«Andzaniye, ndo iLevitwurayandisl ka
təv eye niye, a ŋgatay a ndoniye na, a ŋgəɗay
dəreŋ. A ye 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 ka mbəlak. A
mbəɗa fayamaladaaɓaray faya lele. Andəv
ha na, a zla na ka gər i zuŋgo ŋgay 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 ndo məge məsler mə gay i mbəlok
niye hay. A gwaɗay: “Gay gər a ndo nakay
lele. Azanamaweye tə fanaŋna, namakeye
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 iməgeɗ i ndo nakayməkal hay tə kəɗ na
aye na, way?»

37Ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlomma-
pala eye niye ambəɗa faya a Yesu a gwaɗay:
«Ndo nakə a gay ŋgwalak aye.»
Yesu a gwaɗay: «Aya! Nəkar dərmak do ge

andza niye.»
Wu lele eye nakə ndoma hutiye 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 gəma wu-
ray. Mə ɗəma na, ŋgwas eye andaya tə zalay
Marta a təma na a gay ŋgay.

39 Ŋgwas niye na, malamar ŋgay andaya
tə zalay Mari. Neŋgeye na, a ndza ka təv i
Yesu faya ma piye zləm ka matətike i Yesu.

† 10:27 Bazlammapala eyemasulo eye 6.5. ‡ 10:27 Levitik 19.18.



Luka 10:40 90 Luka 11:23

40AzlakwabayMarta i ŋgayna, fayamagiye
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
gahamahəgeyekaməgeməslerhaywalwal
tebiyena, kəkay. Gwaɗaymâyaw,mâdzəna
ga.»

41BəyMaduweŋ ambəɗay faya a gwaɗay:
«Marta, Marta nəkar na, ka vəlay ha mədzal
gər ada ka hatsay ɗuh a məsler haladzay
na, kəkay? 42Ane tuk na, wu nəte ka nəkar
na, kə mətsa fakaya abəra. Mari ɗuh na, kə
zla wu nakə lele aye. Ɗaɗa ndəray ma sliye
məzle faya abəra bay.»

11
Maɗuwulayme aMbəlom na, kəkay?
Mata 6.9-13, 7.7-11

1Patwuray na, Yesu a ɗuwulaymema təv
eye andaya. A ndəv ha maɗuwule me na,
ndonəteməwalaŋ i gawlaŋgayhaya tsətsah
faya, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, tətikamay
maɗuwule me a Mbəlom andza i Yuhana
nakə a tətikatay a gawla ŋgayhay ahəl niye.»

2Yesua gwaɗatay: «Ka ɗuwulumaymena,
ka gwaɗumeye:
Bəbamay,

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

Ndo hay tebiye tâ zambaɗaka.
Bəy yak mə gəma mâ ge bo ka təv may

dərmak,
3vəlamay wumənday nakəma slameye pat

pat aye,
4Pəsamay hamənesemay,

hərwi nəmaydərmaknəmaapəsatay ha
a ndo neheye tə gamaymənese aye.

TsəpamayhərwiadaFakalawmâsəpatmay
bay.»

5 Yesu a gwaɗatay sa: «Agəla ndo nəte
mə walaŋ kurom dzam ŋgay andaya. 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. 6 Hərwi 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.” 7 Ndo 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 nəmaa həna tsɨy. Na sliye faya
mələtse məvəlaka ɗaf sa bay.”»

8 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na, kwa
taɗə a say mələtse bay bəbay na, ma lətsiye
ma vəleye wu nakə a say aye. Ma vəleye
na, hərwi a gay ambohhaladzay bənahərwi
dzam bay.

9 «Neŋ faya na tsikakumeye: Tsətsahum,
ta vəlakumeye, pəlum, ka hutumeye, fu-
may a məgeɗ, ta həndəkakumeye abəra ma
məgeɗ. 10Hərwi 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 «Way mə walaŋ kurom taɗə wawa ŋgay
ka tsətsah faya kəlef na, ma vəleye dədœ
ɗaw? 12 Kəgəbay ka tsətsah faya ɗəsle na,
ma vəleye hərdəde ɗaw? 13 Nəkurom ne-
heye 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 ndo niye na, ndo niye a tsik me
lele. A gatay a ndo niye hay mahaya gər
eye hərɓaɓəkka. 15Ndomekeleŋ eye haymə
walaŋ tayniyena, təgwaɗ: «Maavəlaygədaŋ
kamahəhere fakalaw hay na, Bedzabul bəy
i fakalaw hay.» 16Ndo mekeleŋ eye hay na,
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.»

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 giyemagazləgaməwalaŋ
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 dzalum na, bəy ŋgayma ndziye huya
na, ma kəkay? Sa na, ka gwaɗum maa
vəleŋ gədaŋ kamahəhere fakalawna, Bedz-
abul. 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?
Andzaniye, dzamkuromhay faya ta ɗiyeha
na, deɗek andaya mə nəkurom bay. 20Maa
vəleŋ gədaŋ a neŋ kamahəhere 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 tsek-
weŋ bay. 22 Ane tuk na, taɗə ndo mekeleŋ
eye a ze neŋgeye ta gədaŋ ki yaw na, ma
buwiye faya abərawu həlay ŋgay niye hay a
səmawa ha ka bo aye. Ada ma həliye zlele i
ndo niyema ŋgənatay ha a ndo hay tebiye.»

23 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo nakə neŋgeye
tə neŋ bay aye na, neŋgeye ndo məneŋ ɗəre.
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Ndo nakə ka dzəna ga bay aye na, neŋgeye
ɗuh ndoməneseŋ 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.” 25Mambəɗiye gər, kə ye naha kə
ŋgatayagaymafaɗaeye leleadamalambaɗa
eye. 26 Tsa na, ma diye ma həlaweye siye i
məsəfəre neheye seweɗ eye hay wenewene
ta ze neŋgeye aye tasəla. Ta fələkwiye a gay,
ta ndziye mə ɗəma. Ka mandəve eye na,
wu niye mamiye ka ndo niye ma ziye nakə
kurre aye.»

27 Ahəl nakə faya ma tsikiye andza niye
na, ŋgwas wuray mə walaŋ i ndo niye hay
haladzay aye, a wuda a gwaɗ: «Məŋgwese ka
gər i ŋgwas nakə a 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 ndo
neheye faya ta pay zləma bazlam 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 yawmətsəne
bazlam i Salomoŋ neheye maraha eye ta
metsehe 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 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 iMbəlom
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 wuməpe lalam
hərwi adandoneheye ta fələkwiye a gayaye
mâ dəvatay dzaydzay.

34 «Ɗəre yak na, andza lalam ma dəviye
dzaydzay a bo yak tebiye. Taɗə ɗəre yak a
zəba kwetseh kwetseh lele na, bo yak kətsek
mə dzaydzay. Ane tuk na, taɗə ɗəre magul-
ufa eye na, bo yak ma ləvoŋ. 35Ge metsehe
lele bəna, wu nakə ma vəlakeye dzaydzay
aye mâ təra ləvoŋ bay. 36Taɗə bo yak kətsek
mə dzaydzay, təv kwa tsekweŋ ma ləvoŋ
bəna, niye na bo yak tebiye mə dzaydzay.
Niye na, andza lalam nakə dzaydzay ŋgay
aye fayama dəvakeye dzaydzay aye.»

Yesu amatay hamənese a Farisa hay
ta ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala
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.
38Farisaniye a zəbakaYesuna, a gaywadəŋ
wadəŋ. A gay wadəŋ wadəŋ na, hərwi Yesu
kəbarahəlay andza i kule taynakəa tsik aye
bay.

39 Bəy Maduweŋ a gwaɗay: «Nəkurom
Farisa hay na, ka 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?
41Ɗuh 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
vəlawumayaMbəlom. Azlakwa ɗuh fayaka
gərumeye ha deɗek təmawuɗe bo iMbəlom
eye. Anaŋ gum wu nakə a ye ka bo məge
aye, ze məgər ha siye bay.

43 «Nəkurom Farisa hay, ɗəretsətseh ka
gər kurom. Hərwi mə gay i maɗuwule me
na, ka wuɗum məndze ka təv məndze nakə
ŋgwalak aye. Ada kawuɗum tâ tsikakumme
taməɗəslakumha gər ka təvməhay gər i ndo
hay tebiye.

44«Nəkuromna, ɗəretsətsehkagərkurom.
Nəkuromna, ka ndzəkitumbo andza tsəvay
neheye ndo hay faya ta həhaliye faya tə
ŋgatay bay aye!»

45 Ndo nəte mə walaŋ i ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlommapala eye hay a gwaɗay
a Yesu: «Miter, ka tsik andza niye na, ka
tsaɗa nəmay dərmak.»

* 11:30 Zonas 1-4. † 11:31 1 Bəy hay 10.1-13.
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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 ta wur həlay nets
ka lamumaymadzəne 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, nəkurom ma məsler
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. 49Hərwi niye Mbəlom ta
ndaraw ŋgay kə tsik ahəl niye, a gwaɗ: “Neŋ
Mbəlom na sləratay naha ndo məɗe ha ba-
zlam ga hay ta ndo i maslaŋ ga hay. Na slər
tay naha na, ta kəɗiye tay hay siyeməwalaŋ
tay, ada siye hay ta gateye ɗəretsətseh.” 50A
nəkurom ndo neheye bəgom aye, Mbəlom
ma ta tsətsahiye fakuma ndo məɗe ha ba-
zlam ŋgay neheye ka kəɗum tay ha zla
anəke bay, kwa ka gər nakə Mbəlom a ge
məndzibəra aye. 51 Mbəlom ma tsətsahiye
na, kwa ka məkəɗe i Abel‡ hus ka Zakari
nakə tə kəɗ na məwalaŋ 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 ndo
neheye a satay məfələkwe a ɗəma aye na,
faya ka kərahumatay eye tsəveɗ məfələkwe
a ɗəma.»

53 Yesu a ndəv ha mətsike me na, a yaw
abəraməgayniye. Ndomədzaŋgawabazlam
iMbəlommapala eye ta Farisahay tapayaw
bəzay abəra. Ti yaw na, tə wuya ka Yesu tə
bazlam i tereŋgez hay wal wal. Ta tsətsah
faya gər i bazlam hay wal wal tebiye. 54 Ta
tsətsah faya andza niye na, hərwi ada mâ
tsik bazlam nakə ŋgwalak eye bay aye. Ada
a satayməhəle faya abəra suwat.

12
Məvəlay ha bo tebiye a Yesu
Mata 10.26-33, 12.32; 10.19-20

1Ahəl niye na, ndo hay haladzay ta haya
gər. Nəteye ta giye gwezem wiye. Faya ta
mbərasliye bo ka sik tay hay. Ka təv eyeniye
na, Yesu a lah mətsikatay me a gawla ŋgay
hay təday. A gwaɗatay: «Tsəpum gər kurom
abəra ka gəɗe i Farisa hay. Andza məgweɗe
bəbərek tay nakə faya ta giye aye. 2Wunakə

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 zləmmə dzaydzay. Wu
nakə ka tsikumay a zləmando ta suksukmə
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 məge wu mekeleŋ ma 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, taɗə ndoweye kə ɗa ha kame i ndo
hay parakka a sər ga ha bay na, neŋ na
tsikiye kame i gawla i Mbəlom hay, na sər
na bay dərmak.

10«Kwa kə tsikwu nakə lelebay aye ka neŋ
Wawa i Ndo na, Mbəlomma pəseye ha. Ane
tuk na, ndoweye kə tsalay ka gər a Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye na, ma hutiye məpəse me bay.

11 «Taɗə ta diye kurom ha a gay i
maɗuwule me ada kame i ndo mələve dala
hərwiməge sariya na, kâ dzalum “Nəmaa ta
giye kəkay”bay, kəgəbay “Nəmaa ta gwaɗiye
mey” bay. 12 Mata ɗakum ha wu nakə ka
tsikumeye na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»

Zlele eye hay tə zlele eye bay aye hay
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,
gwaɗayamalamargana, nəmaâŋgənazlele
nakə bəbamay a gəramay ha aye.»

14Yesu ambəɗay 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:
«Gummetsehe! Həbum gər kurom abəra ka
bor i zlele. Hərwi kwando neŋgeye zlele eye
bəbay na, sifa ŋgaymə zlele ŋgay niye bay.»

16 Yesu a təkəratay dzeke, a gwaɗatay:
«Ndoweye andaya zlele eye, wu ŋgayməpele
abəra ka dala na, haladzay. 17A dzala ada a
tsətsahaya gər ŋgay, a gwaɗ: “Nagiye kəkay?
Təv andaya hərwi məhayay gər a wu ga hay
bay.”

‡ 11:51 Madazlay i wu hay 4.8. § 11:51 2 Labara hay 24.20-22.
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18 «A gwaɗ sa: “Wunakə na giye na, anaŋ:
Na mbəzliye ha de ga hay. Na ŋgariye a
ɗəma bagwar eye hay neheye ta sliye ɗa
məhayay gər a ɗəma a wumənday 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 wu mənday,
sa wuməsay ada ŋgwasa.”

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!”»

21Yesu 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 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? 27 Ehey zəbum ka guzer
neheye mavurza eye təday! Nəteye na, tə
ge məsler i wuray bay, tə ŋgar petekeɗ bay.
Faya na gwaɗakumeye, kwa Salomoŋ nakə
zlele eye haladzay aye, ɗaɗa kə pa ka bo
petekeɗ andzaməvurze 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?
Kwaanəkuromneheyemədzal gər tsekweŋ
aye bəɗaw!

29 «Ka ndəɗikum gər huya ka mədzele ka
wu nakə ka ta ndayumeye tə wu məse aye
bay. 30 Maa pəla wu neheye na, ndo neh-
eye tə sər Mbəlom bay aye. Nəteye na, ta
zəzukway bo a mapəle bay tebiye. Ane tuk
na, Bəba kurom mə mbəlom a sər wu nakə
a sakum aye. 31 Lahum mapəle na, Bəy i
Mbəlom ada wu siye hay na, Mbəlom ma
vəlakumeye. 32Nəkurom neheye haladzay
bay aye, kâ dzədzarum bay! Hərwi ki yay
a gər a Mbəlom Bəba kurom kə vəlakum təv
məndzema bəy ŋgay.

33 «Nəkurom ɗuh səkəmum ha wu kurom
hay ada vəlumatay suloy eye a 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. 34 Hərwi
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 maweye
abəra ma məzle dahəlay aye. Kə maw kə
fay a məgeɗ na, ta həndəkeye na məgeɗ.
37Məŋgwese 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 gay niye ma ɓariye bəzihuɗ
ŋgay 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 gaw mahonok ka zay magərhəvaɗ, ki
yaw kə ndislew fataya faya ta həbiye na ta
ndzahəra bay na, məŋgwese ka gər tay.»

39Yesu a gwaɗatay sa: «Tsənumwunakay
lele: Ndo i gay mâ sər həlay nakəməkal ma
deyeweyemakəliye na ayena,magəriye ha
gay ŋgay məkal mâ yaw mâ sləlay na bay.
40 Nəkurom 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 nakay ka ndzəkit ha
bona, hərwimay ɗekɗek tsukuɗuhərwindo
hay tebiye ɗaw?»

42BəyMaduweŋambəɗay faya, a gwaɗay:
«Ndo i məsler ŋgwalak eye ada ma giye
məsler təmetsehe lele eyena,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. 44 Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum 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 ga ma maweye
bəse bay.” Tsa na, 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
wuməsay ada a kwaya, 46ndo i gay ŋgayma
maweye na, ka həlay nakə faya ma həbiye



Luka 12:47 94 Luka 13:14

bay aye ada a sər bay aye. Ki yaw na, ma
vəleye ɗəretsətseh haladzay, ma həhariye
nando iməslerniye. Makaliyehaa təv indo
neheye ta təma bazlam i Mbəlom bay aye.

47«Taɗə ndo iməsler a sər hawu nakə ndo
i gay ŋgay a saymâ gay aye, ane tukna, ndo i
məslerkə ləvahabobaykəgəbaykəgeandza
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 ŋgay mâ 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 haladzay
aye na, ta tsətsahiye faya haladzay wene
wene aye.»

Maŋgəne ta sariya
Mata 10.34-36

49 «Neŋ na yaw na, na zlaw akoməkele ka
dala. A seŋ na, mâ vat anəke. 50Ane tuk na,
ta dzəhuɓiye ga ha a ɗəretsətseh təday, a seŋ
mə ɗərev ga na, kə ge bo tsɨy. 51 Ka dzalum
na zlaw ka məndzibəra na, zay ɗaw? Na
gwaɗakumeye aʼay! Na zlaw na, maŋgəne.
52Ma 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 tamay 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, yamma piye ada yam
ma piye deɗek. 55Taɗə ka ŋgatumay amətasl
ka vəzlaw ta diye i Salawa na, ka gwaɗum
merəɓemagiye. Adamerəɓemagiye 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?
58Taɗəndo kawuda fakaya, faya ka deyum-
eye kame i ndo məge sariya na, lambaɗum
ha bazlam eye ka tsəveɗ ahəl nakə faya ka
deyumeye mba aye. Kə ge andza niye bay
na, ndo niye ki ye kar ha ka təv i ndo məge
sariya na, ndoməge sariyama vəliye kar ha
a həlay i sidzew. Sidzew ma kaliye kar ha
a daŋgay. 59 Sər ha na, kwa a ləkaw fakaya
dala nəte ka hama na bay na, ka deyeweye
abərama daŋgay bay.»

13
Mambəɗe tsəlok

1Ahəl niyena, ndohay ti yawka 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 aMbəlom aye.»

2 Yesu a mbəɗatay 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 faya na tsikakumeye, aʼay
andza niye bay! Ane tuk na, taɗə ka gərum
ha mezeleme kurom bay na, nəkurom
tebiye ka mətumeye andza nəteye dərmak.
4 Tsukuɗu ndo niye hay kuro gər eye
tsamahkar aye gay zəbol eye ambəzl 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 kəwa bay. 7Ndo 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 ambəɗay faya
a gwaɗay: “Ndo i gay ga, biyeŋ na, gər ha.
Na leye bəɗ ka tsakay eye tuwwe. Na lay na,
na peye bərbur. 9 Na ge ha andza niye na,
agəna ka viye neŋgeɗ na, ma wiye. Kə wa
bay na, ka ɗəsiye na tuk.”»

Yesu a mbəl ha ndo abəra ma ɗəvats pat i
mazəzukw bo

10Yesu fayama tətikatay andohaymə gay
imaɗuwulemepat imazəzukwbo. 11Ŋgwas
wuray andaya ɗəvats eye mə ɗəma dərmak.
Ɗəvats niye kə ndza fayaməve kuro gər eye
tsamahkar. Fakalaw a təra ha. A guɗuk ha a
mba fayamələtse dzik bay. 12Yesu a ŋgatay a
ŋgwasniye na, a zalay. Tsa na, a gwaɗay: «Ka
mbəl abərama ɗəvats yak.» 13Yesu apa faya
həlay. A pa faya həlay na, kwayaŋŋa a lətse
dzik lele. Tsa na, ŋgwas niye a zambaɗay a
Mbəlom.

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, pat
niye hay bəna, pat i mazəzukw bo bay!»
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15BəyMaduweŋ ambəɗay 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 ŋgay mede ha ka məse yam bəɗaw?
16 Ŋgwas nakay gwala i Abraham, Fakalaw
a dzawa na na, neŋgeye məve 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 tuk na, ndo
hay tebiyena,məsler i Yesuniye a gawaaye,
a ye tay a gər haladzay.

Dzeke i wur i ɓəzaŋ ta gəɗe
Mata 13.31-33;Markus 4.30-32

18Yesuagwaɗ: «Bəy iMbəlomandzəkit bo
na, wuyemey? 19Bəy iMbəlom a ndzəkit bo
na, andzawur i ɓəzaŋ nakə ndo a zla a sləga
kadədaŋaye. A sləganana, andzohw. Agəl,
a təra andza gərɗaf, ɗiyeŋ hay təŋgar gay tay
hay ka hawal eye hay.»

20Yesu a gwaɗatay sa: «Na ndzəkit ha Bəy
i Mbəlom sa na, ta wuye mey? 21 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 həmbot.»

Mede a Bəy iMbəlom
Mata 7.13-14,21-23

22 Yesu a həl bo ma diye a Zerozelem na,
a ye ta wuzlahgəma ada ta gəma hay. Faya
ma diye na, a ɗawa ha bazlam i Mbəlom.

23 Ahəl nakə faya ma tsikateye bazlam i
Mbəlom aye na, ndoweye a tsətsah faya a
gwaɗay: «BəyMaduweŋ,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
pəliye tsəveɗməfələkweada ta hutiye tsəveɗ
sa bay. 25Hərwi ndo i gay kə lətse ka dərəzl
a məgeɗ na, ka ndzumeye ma bəra. Ka
fumeye aməgeɗ ŋgay. Ka gwaɗumeye naha:
“BəyMaduweŋ, həndəkamaynaməgeɗ tey.”
«Ma mbəɗakumaweye faya, ma

gwaɗakumeye: “Ka yumaw məŋgay, na sər
kurom ha bay.”

26 «Aya! Ka gwaɗumeye: “Ka ndayakwa
wu mənday ada ka sakwa wu məsay dziye
tə nəkar. Ka tətikamay bazlam i Mbəlom ka
təv neheyema gəmamay aye.”

27 «Ma gwaɗakumeye sa: “Ka yumaw
məŋgay na, na sər kuromha bay, 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 ndoməɗe ha bazlam iMbəlomhay

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 wuməndaymə
ɗəma. 30Ane 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 faya ma diye a
Zerozelem

Mata 23.37-39
31 Yesu a ndəv ha mətsike me na,

kwayaŋŋa Farisawuray ta həndzəɗ naha ka
təv ŋgay, tə gwaɗay: «Lətse do a bəra kanaŋ!
Do a təv mekeleŋ eye bəna, a say a Herod
məkəɗe kar.»

32Yesu ambəɗatay faya a gwaɗatay: «Dum
gwaɗumay amezerew niye na, na həhariye
fakalaw abəra ka ndo hay ada na mbəliye
tay ha ndo hay abəra ma ɗəvats bəgom tə
tədœ təday. Ka pat mamahkar eye na, na
ndəviye ha məsler ga. 33 Ane tuk na, na
ndisliye ha mede ga bəgom, tədœ ada tədœ
taɗay təday. Hərwi ta kəɗiye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom ma təv mekeleŋ na, a ye
ka bo bay. A ye ka bo ta kəɗiye na ma
Zerozelem.»

34 Yesu a dazlay mətuwe Zerozelem. A
gwaɗ: «Nəkurom ndo i Zerozelem hay,
nəkurom ndo i Zerozelem hay. Nəkurom
neheye ka bəbazlum tay ha ndo məɗe ha
bazlam 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 awawaŋgayhay ahuɗ i gwezle-
viyek ŋgay aye. Ane tuk na, ka wuɗum bay!
35 Andza niye, neŋ faya na gwaɗakumeye:
Madazleyeanəkekaŋgatumeŋeye sabayhus
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 i mazəzukw 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 mazəzukw bo
tsukuɗu kə vəl bəɗaw?»

4Ane tuk na, a sataymambəɗay faya bay.
* 13:35 Dəmes hay 118.26.
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Yesu a gəs ndo niye ɗəvats eye mə həlay.
Tsa na, a mbəl ha. A gwaɗay: «Do wu yak a
mətagay.»

5Tsa na, a gwaɗatay a ndo niye hay: «Taɗə
ndo mə walaŋ kurom, wawa ŋgay kəgəbay
sla ŋgay kə dəɗ a bəɗiyempat imazəzukwbo
na, ma diye kwayaŋŋa ma zla ahaya abəra
mə ɗəma bəɗaw?»

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 təvməndzay 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 təv məndzay 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 hawawaeye. Ndoweye kəhəna
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 wumənday 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 fayaməzalaka.
Ta hamakeye wu mənday nakə ka vəlatay
aye. 13 Ane tuk na, taɗə ka vəlateye wu
mənday i magurlom 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 hutiyeməŋgwese pat
nakə ndo i ŋgwalak hay ta lətseweye abəra
mamədahaŋ 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.»

16Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Patwu-
ray na, ndoweye andaya a da wu mənday
haladzay. A da wu mənday niye na, a za-
latay andohayhaladzay kamənde. 17Həlay
i mənde wu mənday a sla na, a slər ndo i

məsler ŋgaymata zalatayaw a ndo hay. Mâ
gwaɗatay tâ yaw anəke hərwi wu mənday
maləva bo eye tsɨy.

18 «Ndo i məsler a həl bo a ye a gwaɗatay
dumara. Ane tuk na, kwaway amay hame.
Ndo makurre eye a gwaɗay a ndo i məsler:
“Na slay mede naha bay. Na səkəm guvah
anəke na zəbaweye faya təday. Pəsa ga ha,
mâ ndalaka bay.”

19 «Ndo neŋgeɗ a gwaɗay: “Na səkəm sla
hayanəke sulo sulo zləm,nadiyena tadziye
tay ha təday. Amboh 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 naha
mede naha bay.”

21 «Ndo i məsler niye a maw a mətagay. A
ye ka təv i ndo i gay ŋgay. A təkəray bazlam i
ndoniye 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. A maw a gwaɗay a ndo i
gay ŋgay: “Ndo i gay ga na geməsler 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 eye: Ndo neheye tə lah
məzalatay kurre ta yaw bay aye na, ndəray
kwa nəte mə walaŋ tay ta ndzakiye ɗaf ga
bay.”»

Matəre gawla i Yesu ta deɗek eye
Mata 10.37-38, 5.13;Markus 9.50

25 Ndo hay haladzay tə paway bəzay 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«Ndonakə a saymatəre gawla
ga aye na, mâ wuɗa bəba ŋgay, may ŋgay,
ŋgwas ŋgay, wawa ŋgay hay, malamar ŋgay
hasləka eyehaykwamalamarŋgaydemeye
hay, mâ wuɗa tay ha mâ ze neŋ bay, kwa
məgwaɗaya gər ŋgayneŋeyemâzeneŋbay,
bəna, ma sliye faya matəre gawla ga bay.
27Ndoweyekə zlamayakomazləlmbaɗaeye
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.
29 Andza niye taɗə kə dzala faya dze bay.
A pa naha mədok eye ɗekɗek tsa, ka ndəv
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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 haməsler eye bay!”

31 «Andza niye bəy nakə sidzew ŋgay 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 mada-
zlay 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?”
32Taɗəma sliye faya bay na, ma sləriye ndo
hayka təv ibəyniyeahəl nakəneŋgeyedəreŋ
mba aye. Ma tsətsahiye naha faya məndze
zay.»

33 Yesu a gwaɗatay sa: «Andza niye mə
walaŋ kurom dərmak, taɗə ndoweye kə gər
ha wu ŋgay tebiye bay na, ma sliye faya
matəre 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 hamâvəɗhəraɓəɓa sana,
ma kəkay? 35 Ta sliye faya məge ha məsler
sa bay. Kwaməkutse a guvah andza bərbur
bəbay na, ma giye ŋgama bay. Ta kutsiye ha
a bəra. Ndo nakə zləmandaya fayamətsəne
aye na, 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
mapala eye tə ŋgatay a Yesu ta ndo niye hay
na, təmay ha mənese a Yesu, tə gwaɗ: «Ndo
nakay 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«Taɗəndərayməwalaŋkuromtəɓaŋŋgay
hay andaya temerre ada a dze faya abəra
nəte məwalaŋ 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?
5Taɗə kə huta na na, ɗərev ŋgayma ŋgwasiye
haladzay. Ma pa ahaya təɓaŋ ŋgay niye ka
dzegwem, 6ma 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, sərum ha na,
məŋgwese ma giye andaya ka təv i Mbəlom
mə mbəlom andza niye dərmak, a ze ndo
neheye kuro kuro tsɨɗ gər eye tsɨɗ ta zəba
ka bo tay andza mezeleme andaya 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 andaya 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 zalateye 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.”»

10Yesuagwaɗataysa: «Sərumha, taɗəndo
nəte kə gər ha mezeleme ŋgay na, məŋgwese
andayaməwalaŋ i gawla i Mbəlom hay.»

Dzeke i bəba nakə a pəsay ha mənese a
wawa ŋgay aye

11 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye andaya
na, wawa ŋgay hay sulo. 12 Pat wuray
na, bo wawa eye nakə a tsətsah ka bəba
ŋgay, a gwaɗay: “Bəba ga, zlele yak nakə
ka ŋgənamay ha aza ta malamar ga aye na,
vəleŋ fayaabəra i gaanəke.” Bəba taya tsəne
andza niye na, a ŋgənatay ha zlele ŋgay a
wawa ŋgay niye hay sulo aye.

13«Andzaməhəne tsekweŋna,wawaniye
bo wawa eye a həl zlele nakə bəba ŋgay a
vəlay aye, a səkəmha. Ma dəba eye na, a həl
bo a ye ha ka bo ta suloy niye a gəma dəreŋ
eye. A ndisl a gəmaniye 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
məslerniyena,məgay indowuraymagəma
eye niye. Ndo niye a slər ha a pesl mata
tsəkure madəras hay. 16 Ahəl nakə neŋgeye
fayama tsəkuriyemadəras hay aye na, may
a wur faya. A say haɓe mənde wu mənday
nakə tə vəlawatay a madəras hay aye na,
ndəray kə vəlay bay.

17«Tsana, a dazlaymədzele ka ɗəretsətseh
ŋgay. A dzala ka məndze ŋgay nakə mə gay
i bəba ŋgay aye, a gwaɗ: “Mə gay i bəba
na, ndo i məsler ŋgay hay faya ta ndiye wu
mənday lele ada a ze naha fataya abəra.
Ada neŋ tuk na, namətiye təmay 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 gemənese kame i BəbaMbəlom
ada kame yak. 19 Anəke na, na sla tâ zeleŋ
wawa yak sa bay. Təra ga ha andza ndo i
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məsler yak tsa.” 20A dzala andza niye na, a
həl bo ambəɗa gər a gay i bəba ŋgay.

«Mazlambar ma ndisliye 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 təməŋgwese eye lele.
21 Yawa! Wawa niye a gwaɗay: “Bəba ga,
neŋ na, na ge mənese kame i Mbəlom ada
kame yak. Neŋ na, na sla tâ zeleŋwawa yak
sa bay.”

22 «Ane tuk na, bəba ŋgay a zalatay a ndo i
məsler ŋgay hay, a gwaɗatay: “A niye bəse!
Dum naha, zlumaw rəkwat nakə a le hal-
adzay aye ada kalumay ka bo. Dum naha,
zlumawmatsəraɗ, pumay a wur i həlay ada
həlumaw tahərak, pumaya sik. 23Gəsumaw
sla niye magəla eye, kəɗum. Ndayakwa ada
ka hatsakweye. 24 Hərwi wawa ga nakay
na, haɓe na gwaɗ kəmət, anəke na, neŋgeye
andaya tə ɗəre. Haɓe kə dze, anəke na, na
huta na. Anəke na, ɗərev ga kə ŋgwasa.” Tsa
na, ta dazlay aməhetse 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 abərama guvah. A yawmazlambar bəse
tə gay i bəba ŋgay na, a tsəne məhetse ta
gaŋgaŋ eye dəɓtsim dəɓtsim. 26Tsa na, a za-
lay a ndonəteməwalaŋ 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 hərwi malamar
yak kəmawma təv eye. Ada bəba yak a kəɗ
sla niye magəla eye hərwi 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: “Tsənewunakəna tsikakeye təday.
Kwa anəke bay, na gaka məsler na, məve
haladzay ada ɗaɗa na kərah bazlam yak
ɗaw? Ka vəleŋ wawa i voʼar ada nâ ge ha
magurlom ta dzam ga hay tey na, ka vəleŋ
ɗaw? 30Ane tuk na, anaŋwawayaknakay a
nasaka ha zlele ka ŋgwas hay aye na, anəke
amaw na, ka kəɗay sla sa na, kəkay?”

31 «Bəba ŋgay a mbəɗay faya a gwaɗay:
“Wawa ga, mâ ndalaka bay. Nəkar mandza
eyena, huyaka təvgaadazlelegahay 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. Anəkena, neŋgeyeandaya tə ɗəre. Haɓe
kə dze, anəke na, na huta na!”»

16
Mbəlom ta suloy
Mata 6.24, 11.12-13, 5.31-32; Markus

10.11-12
1Madəbaeyena, Yesuagwaɗatayagawla

ŋgay hay sa: «Ndoweye andaya zlele eye, ndo
məpesle suloy ŋgay andaya. 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 zlele niye a tsəne andza niye na,
a zalay a ndo məpesle suloy ŋgay niye a
gwaɗay: “Na tsəne ndo hay tə tsik ka nəkar
na, mey? Suloy nday na, pesleŋ na ka ge ha
na, wuwaraywuwaray, hərwi nəkar na, ka
sliye fayamatəre ndo i məsler ga sa bay.”

3 «Ndo məpesle suloy niye a tsik mə gər
ŋgay, a gwaɗ: “Ndo i gay ga ma həhariye ga
abəramaməsler ŋgayadanagiyena, kəkay?
Ada kwa gədaŋ ga andayaməfəte sa bay tuk
na, 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 fataya 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 ambəɗay faya a gwaɗay: “Dos
i mal temerre.” Ndo məpesle suloy niye a
gwaɗay: “Ɗerewel i gwedere yak anaŋ. A
niye ndza bəse, watsa a ɗəma na, dos i mal
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.”
«Ndo məpesle 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 sərMbəlombayayena, tədzala ka
wu nakə ma ta giye bo kame aye. Ta wuɗa
bo məwalaŋ 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:
Gum ŋgwalak tə zlele i məndzibəra nakay
lele. Hərwi taɗə ka ndəv fakuma abəra na,
ka ta hutumeye sifa nakə ma ndəviye bay
aye.

10 «Ndo nakə a ge wu wawa 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 ta tsəveɗ eye bay aye
na, wu bagwar eye hay dərmak ma giye na
ta tsəveɗ eye bay. 11 Ada taɗə ka mbum
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faya məge məsler ta tsəveɗ eye lele tə zlele
i məndzibəra nakay bay na, mata vəlakum
zlele lele eye na, way? 12 Taɗə ka sərum
məgay gər a wu i ndo hay bay na, mata
vəlakumwu kurom neheye ka ləvumay gər
aye na, way?

13 «Ndəray ma sliye məge məsler a ndo i
gay ŋgay hay sulo bay. Hərwi pat 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 fayaməgeməsler aMbəlom ada
a suloy sulo sulo bay.»

14 Farisa hay tə tsəne bazlam i Yesu ne-
heye 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.
Hərwiwunakə ndo hay tə gwaɗ bagwar eye
na, ka təv ɗəre i Mbəlom na, lele bay tebiye.
16 Həlay i bazlam i Musa mapala eye tə
ɗerewel i ndoməɗehabazlam iMbəlomhay
kə ndza hus a həlay i Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam. Kwa abəra ahəl niye na, tə
ɗawa ha LabaraŊgwalak eye i Bəy iMbəlom.
Həlay nakay na, kwa way a ge gədaŋ hərwi
məfələkweaBəy iMbəlom. 17Magərmbəlom
ta dala na, ta ndəviye. Ane tuk na, kwa
wu tsekweŋ ma dziye abəra mə bazlam ga
mapala eye bay.

18 «Ndoweye ka həhar na ŋgwas ŋgay ada
kə zla a ɗəma ŋgwas mekeleŋ eye na, kə ge
madama. Ada ndoweye kə zla ŋgwas nakə
zal ŋgay a həhar na aye na, kə ge madama
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, suloy haladzay. Neŋgeye mandza
eye pat pat ma wiya ada wu mənday ŋgay
na, lele. 20Ndoweye andaya dərmakməzele
ŋgay Lazar. Neŋgeye na, mətawak eye, wu-
ray ŋgay andaya bay. Bo ŋgay tebiye na,
mbəlak eye ɗekɗek. A yaw ka məgeɗ i ndo i
zlele niye. A hənawamə ɗəma. 21A say haɓe
məndebatatuk iwuməndaynakəakutsawa
abəra ka təvmənde wumənday i ndo i zlele
niye. Ane tuk na, kəra hay tə yawa naha ka
təv ŋgaymandekeɗembəlak ŋgay niye ɗuh.

22 «Ma dəba eye na, Lazar a mət. Gawla i
Mbəlomhay tə zla na ka təv i Abraham. Ndo
niye zlele eye amət dərmak. Tsa na, tə la na.
23Ndo 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 təv
manəte eyedəreŋ təneŋgeye. 24Azalaynaha

a Abraham, 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.
Hərwineŋ fayana siye ɗəretsətsehhaladzay
ma ako nakay.”

25 «Ane tuk na, Abraham a gwaɗay naha:
“Wawaga, sər ha na, ka huta kaməndzibəra
na, haladzay. Lazar neŋgeye na, kə sa
ɗəretsətseh haladzay. Anəke na, neŋgeye
mandza eye barbarra, ma ndiye i ŋgay tey.
Anəke nəkar na, ka siye ɗəretsətseh dərmak
tey. 26Ada sa tsa na, bəɗ zəbol eyeməwalaŋ
kway. Andza niye ndo neheye a sataymede
naha a diye kurom aye na, ta sliye faya
mede naha bay. Ada madayaw abəra ka təv
kurom a təv may bəbay na, ma tasiye bo
bay.”

27 «Ndo i zlele niye a gwaɗay naha a Abra-
ham: “Amboh, slər Lazar a gay i bəba ga,
28malamar ga hay andaya zlam. Mâ ye mâ
gatay ɗaf na, tâ yawa təv i ɗəretsətsehnakay
bay.”

29 «Abraham a mbəɗay faya, a gwaɗay:
“Malamar yak hay na, Musa ta ndoməɗe ha
bazlamiMbəlomhayandaya ta ɗatayha. Tâ
pay zləma bazlam tay.”

30 «Ndo i zlele niye a gwaɗay a Abraham:
“Niye na,ma sliye ɗa bay, bəba gaAbraham.
Ane tuk na, taɗə ndəray a maw abəra ma
bəɗ, a ye ka təv tay na, ta mbəɗiye ha mede
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 məge
mezeleme aye. 2 Ŋgama 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 tsekweŋ tsekweŋ ka məge
mezeleme aye. 3 Anəke na, gum metsehe
lele, həbum gər kurom.
«Taɗə malamar yak kə gaka mənese na,

tsikay faya ta tsəfetsəfe aye. Ada taɗə kə gər
ha mezeleme ŋgay na, pəsay ha mezeleme
ŋgay. 4 Taɗə a gaka mənese mə walaŋ i
məhəne nəte sik tasəla ada faya ma deyew-
eye ka təv yak məgwaɗaka: “Na nasaka,
amboh pəsa ga ha” na, pəsa ha.»

Məgəle hamədzal gər
Mata 17.20
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5 Ndo i maslaŋ i Yesu hay ta tsətsah, tə
gwaɗay a Yesu: «Bəy Maduweŋ, səkahamay
hamədzal 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 kuvoray nakay: “Ŋgwaɗ
abəra kanaŋ, do ta zəv bo a bəlay” na, ma
gəsakumeyeme.»

Ndo məge məsler neheye ta hutiye ma-
gogoy bay aye

7Yesu a gwaɗatay sa: «Waynakəməwalaŋ
kurom, ndo i məsler ŋgay faya ma fəteye
ma guvah agəna ma tsəkureye na gənaw
ŋgay hay, kə maw a mətagay na, ndo i gay
ŋgay ma gwaɗeye: “Dara bəse, nda ɗaf”
ɗaw? 8 Ane tuk na, ma gwaɗeye ɗuh na:
“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 fayaməndewumənday adaka siyewu
məse.” Ndo i gayŋgayma tsikeye andzaniye
bəɗaw? 9Ka dzalum na, ma geye sɨsœ a ndo
i məsler ŋgay niye 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” ayena, gwaɗum ɗuhna: “Nəmayndo
məgeməsler tsa hərwi nəmay, nəmaa ge na,
məsler nakə təɗe a ye ka bo nəmaa giye.”»

Yesu a mbəl tay ha ndo madəgwaɗa 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. 12 Mazlambar ma ta
ndisliye a gəma wuray na, ndo madəgwaɗa
eyehaykuro tahwaynahaa sataymədzəgər
tage Yesu. Tə lətse dəreŋ. 13 Tsa na, ta
wuda tagədaŋ, tə zalaynahaaYesu, təgwaɗ:
«Yesu, Bəy! Nəmaâ gakamə bo təbəɗew!»

14Yesu a ŋgatatay, a gwaɗatay naha: «Dum
ta bəzumay ha bo a ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye.» Nəteye faya ta diye
mata bəzatay ha bo a ndo məvəlaway wu a
Mbəlom na, təmbəl suwuɗ suwuɗ.

15Ndonəteməwalaŋ tay a zəbakaboŋgay
na, kə mbəl 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 i Yesu ta daʼar luz ka dala. A
gay sɨsœhaladzay aYesu. Ndoweyeniyena,
ndo i Samari hay.

17Yesu a gwaɗ: «Na gwaɗ təmbəl na, kuro
tebiye bəɗaw? Neheye tsɨɗ eye na, nəteye
məŋgay? 18 Ndəray kə dzala mə walaŋ tay
madayaw məgay naha sɨsœ a Mbəlom bay.
Ɗuh mayaw 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 kəmbəl kar ha.»

Maa sər pat i mandəve i məndzibəra na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ

Mata 24.23-28,37-41
20 Pat wuray na, Farisa hay ta tsətsah

ka Yesu, tə gwaɗay: «Bəy i Mbəlom ma ta
deyeweye na, kəɗay?»
Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Bəy

i Mbəlom ma deyeweye na, ndo hay ta
ŋgateye bay. 21Ta gwaɗiye: “Zəbum neŋgeye
anaŋ kanaŋ” kəgəbay “Neŋgeye atay” bay.
Hərwi sərum ha Bəy i Mbəlom na, neŋgeye
məwalaŋ 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
deyeweyeneŋWawa iNdonadeyeweyena,
andzamawutseɗe imbəlomnakə awutseɗe
na, 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 ndayawawumənday 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. 29 Ane tuk
na, pat nakə Lot a lətse a yaw abəra ma
gəma i Sodom aye na, ako a paw abəra 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
adawuŋgayhayməgayayena,mâmbəzlaw
hərwi məzlaw wu mə gay bay. Andza niye
ndo nakə ma guvah aye na, mâ maw a
mətagay bay. 32Wu nakə a ge bo ta ŋgwas i
Lot aye na, mâ mətsakum gər bay!‡ 33Ndo
nakə ka pəla mətəme ha məsəfəre ŋgay aye
na,ma tadziyehaɗuh. Ane tukna, ndonakə

* 17:26 Madazlay i wu hay 6.5-12, 7.6-23. † 17:29 Madazlay i wu hay 19.24-25. ‡ 17:32 Madazlay i wu hay 19.26.
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ma dziye ha məsəfəre ŋgay hərwi ga aye na,
ma təmiye ha ɗuh.

34«Sərumhapat eye niye ta həvaɗna, 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. [ 36Hasləka 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 BəyMaduweŋ.»
Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Təv

nakəwumamətaeyemə ɗəmaayena,mago-
duk hay ta hayiye gər a ɗəma.»

18
Maɗuwulay me a Mbəlom tə marəzlay a

gər
1Madəbaeye, Yesua tsikataydzekehərwi

məɗe tay ha na, tâ ɗuwulay me a Mbəlom
huya tâ ye gər maɗuwule me bay. 2 A
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 andaya
ma 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 ndo
məne ɗəre ga anaŋ tey.”

4 «Kə ndza haladzay ndo məge sariya a
kəmaməge sariya i madakway i ŋgwas niye
bay. A dzala mə gər ŋgay a gwaɗ: “Ayaw!
Neŋ na dzala gər ka Mbəlom bay ada kwa
ndo a geŋ mə gər bay, 5 ane tuk na, madak-
way i ŋgwas nakay faya ma wurɗeŋeye me,
ŋgamanageyena sariyaŋgay tədaybəna,ma
gəriye hamadayaw ka təv ga bay.”»

6 Bəy Maduweŋ a gwaɗatay sa: «Tsənum
wu nakə ndo məge sariya niye ŋgwalak eye
bay a tsik aye! 7 Ada Mbəlom neŋgeye na,
ma dzəniye ndo ŋgay hay bəɗaw? Taɗə faya
ta tuway naha bo na, ma giye mahonok
madzəne tay ɗaw? 8 Sərum ha na, ma
dzəniye tay ta bəse. Ane tuk na, aza neŋ
Wawa i Ndo na deyeweye na, na hutiye ndo
mədzal gər hay ka neŋ ŋgway ɗaw?»

Ndo i Farisa ta ndomatsekele dzaŋgal
9 Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ eye sa.

Dzeke niye na, hərwi ndo neheye 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 Mbəlom mata ɗuwulay
me a Mbəlom. Ndo neŋgeɗ na, ndo Farisa,
neŋgeɗ na, ndomatsekele dzaŋgal.

11 «Ti ye naha na, ndo Farisa niye a lətse
təv ŋgay wal. A gwaɗ mə ɗərev ŋgay: “A!
A! Mbəlom ga, na gaka naha sɨsœ hərwi
neŋ na, andza siye i ndo hay təbey. Nəteye
na, məkal eye hay, ndo ŋgwalak eye hay
bay. Tə gawa madama. Neŋ na, na gaka
naha 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 ɗəre
a mbəlom bay 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 tukna, ndoFarisaniyeneŋgeyena,
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 naha
wawa tsekweŋ tsekweŋ eye 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.

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 Mbəlommavəla eye na, a slala i
ndo neheye andza wawa neheye. 17 Sərum
ha na, ndoweye ka təma Bəy i Mbəlom
andzawawa neheye bay na, ma diye a Bəy i
Mbəlom bay.»

Ndo i zlele ta Bəy iMbəlom
Mata 19.16-30;Markus 10.17-31

18Bəy i Yahudawuray 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, Mbəlom nəte
ŋgweŋ. 20 Ka sər bazlam i Mbəlom mapala
eye ɗaw? Bazlam i Mbəlom mapala eye a
gwaɗ na: Kâ ge madama bay, kâ kəɗ gər i
ndo bay, kâ geməkal bay, kâ rawme ka ndo
kame i sariya bay, rəhatay ha gər a bəba yak
ta may yak.*»

21Ndo niye ambəɗay faya a gwaɗay: «Gər
i bazlammapala 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

* 18:20 Madayaw abərama Ezipt 20.12-16; Levitik 5.16-20.



Luka 18:23 102 Luka 19:9

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.»

26Ndo 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,
Mbəlomma sliye mətəme ha ndo.»

28Tsa 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,ŋgwasŋgay,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
nakaymahutiye a ɗəmahaladzayadakame
na, ma hutiye sifa nakə ma 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 məwalaŋ 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
ta mandalaɓa ada ta kəɗiye ga. Ane tuk na,
maməhənemamahkareyena, na lətseweye
abəramamədahaŋ.»

34Ane tuk na, gawla ŋgay hay ta tsəne wu
nakə a tsik aye bay. A ge fataya bazlam
nakə Yesu a tsik aye a sayməgweɗemey na,
maŋgaha eye. A tsik na, ka gər i wu waray
na, tə sər bay.

Yesu a mbəl ha ndo wuray 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 rəkawawukandohay. 36A
tsəne ndo hay faya ta diye ka tsəveɗ na, a
gwaɗatay: «Labara i mey?»

37 Ta mbəɗay 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 gakamə bo təbəɗew?»

39 Ndo neheye tə lah naha kame aye na,
tə gay me a guluf niye hərwi ada mâ bəbəl
wuray bay, mâ ndza ɗikɗik.
Ɗuh a zaka ha mawude haladzay ta ma-

gala, a gwaɗ: «Wawa i Davit, nâ gaka mə bo
təbəɗew!»

40 Yesu a ndisl naha na, a lətse, a
gwaɗatay: «Dum gəsumayaw həlay kanaŋ.»
Tsa na, ti ye tə gəsayaw həlay. A ndisl
naha ka təv i Yesu na, Yesu a tsətsah faya,
a gwaɗay: 41 «A saka nâ ge hərwi yak na,
mey?»
Guluf niye ambəɗay faya, a gwaɗay: «Bəy

ga, a seŋ na, nâ ŋgatay a ɗəre sa tey.»
42 Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Yawa lele,

mədzal gər yak nakə ka dzala ga ha aye na,
kəmbəl kar ha.»

43Kwayaŋŋa guluf niye a ŋgatay a ɗəre. A
pay bəzay a Yesu. A zambaɗay a Mbəlom.
Ndo niye hay haladzay aye tə ŋgatay a
wu nakə a ge bo aye na, nəteye tebiye ta
zambaɗay aMbəlom.

19
Yesu ta Zase

1 Yesu a ndisl a Zeriko na, a ye ta wu-
zlahgəma i Zeriko niye.

2Ahəl nakə fayama diye na, ndoweye an-
daya tə zalay Zase, neŋgeye andaya dərmak.
Neŋgeye na, zlele eye. Neŋgeye bagwar i
ndo matsekele dzaŋgal hay. 3 A pəla tsəveɗ
məŋgatay a Yesu na, way. Ane tuk na,
kə ŋgatay bay hərwi ndo hay haladzay ada
neŋgeye na, dakwel eye. 4A hway ka me, a
ye naha a tsal a gərɗaf i kuvoray. A tsal a
gərɗaf na, hərwi məŋgatay a Yesu nakə ma
diye ta tsəveɗ niye aye.

5Yesu a ndisl naha a bəzay i gərɗaf i kuvo-
ray niye na, a zla gər kambəlom, a zəba ɗəre
a gərɗaf niye. A ŋgatay naha a Zase. Tsa na,
a gwaɗaynaha: «Zase,mbəzlawbəse. 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.

7 Ndo 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 gawuɗak,
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:
«Bəgom mətəme ki yaw a gay yak hərwi
nəkar na, wawa i Abraham dərmak.
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10HərwineŋWawa iNdonayawna,mapəle
ndo neheyemadza eye hay adamətəme tay
ha.»

Dzeke i suloy nakə ndo a ŋgənatay a ndo i
məsler ŋgay hay aye

Mata 25.14-30
11Ndo niye hay faya ta pay zləmabazlam

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.» 12Wu 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, mamaweye
ma ləviye ndo ŋgay hay. 13Ma ta həliye bo
madiyena, a zalatayando iməslerŋgayhay
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: “Mbəɗumhahəlayhusapatnakə
namaw aye.”

14«Ane tukna, ndoweyeniye a saybəy aye
na, ndo i gəma ŋgay hay ta wuɗa na bay. Tə
slər ndo hay ma dəba ŋgay hərwi tâ ye tâ
gwaɗatay na: “A samay ndo nakay mâ təra
bəymay 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 məsler ŋgay niye hay a
ŋgənatay kwar i suloy aye hərwi məsəre ha
magogoy nakə tə huta faya aye.

16 «Ndomakurre eye a ye naha, a gwaɗay:
“Ndo i gay ga, kwar i suloynakəkavəleŋ aye
na, na huta faya kuro.”

17 «Bəy niye a gwaɗay: “Nəkar na, ndo i
məsler lele eye deɗek. Anəke na, na piye
kar a bəy, ka ləviye gəma kuro 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.”

19«Bəyagwaɗayandoniye: “Nəkarna, na
piye kar bəy eye, ka ləviye gəma zlam.”

20«Madəbaeyena, ndoneŋgeɗayenahaa
gwaɗay: “Ndo igayga, kwar i suloyyaknakə
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:
“Nəkar na, ndo i məsler nakə ŋgwalak eye
bay aye. Maa gəs kar a sariya na, bazlam
yak eyewuyak. Ka sər ha kurre neŋna, ndo
makula gər eye, ada kwa wu ga bay na, na
zliye, na sləga bay na, na dziye tsa na, 23ada
kamey,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 a ndo neheye 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«Ndoniyehay tambəɗay faya təgwaɗay:
“Bəy may, neŋgeye na, kwar i suloy ŋgay
andaya kuro segey!”

26 «Bəy niye a gwaɗatay: “Sərum ha na,
ndo nakəwu ŋgay andaya na, ta səkahay ha
sa. Ane tuk na, ndo nakə wu ŋgay andaya
bay aye na, kwa tsekweŋ eye nakə andaya
fayaayena, ta zliyena fayaabəra. 27Ane tuk
na, ndo neheye a satay nâ təra bəy tay bay
aye na, dum naha, 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 zalayMahəmba i Tetəɗœz
aye na, a slər gawla ŋgayhay kame sulo. 30A
gwaɗatay: «Dum a gəma nakə kame kurom
aye. Ka ndislum naha na, ka ndzumeye a
gər a zuŋgo wawa eye maɓara eye ndəray
kə ndza 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 Bəy
Maduweŋ.”»

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. 33Tsa na, ta dazlay
a məpəle zuŋgo niye. Ahəl nakə nəteye faya
ta pəliye zuŋgo niye na, ndo i zuŋgo niye a
gwaɗatay: «Kapəlumeyenazuŋgoeyehərwi
mey?»

34Tambəɗay faya tə gwaɗay: «A say a Bəy
Maduweŋ.»

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.

36Faya ta diye na, ndo hay ta fətəl petekeɗ
tay hay ka tsəveɗ nakə Yesu faya ma diye
tə ɗəma aye. 37Mazlambar faya ta ndisliye
a Zerozelem ta tsəveɗ nakə ma mbəzlaw ta
Mahəmba i Tetəɗœz aye na, gawla ŋgay hay
tebiye ta dazlay amazambaɗay aMbəlom tə
məŋgwese eye lele ada təmawude tamagala
ŋgəlakaka hərwi masuwayaŋ nakə tə ŋgatay
Yesu a ge aye.

38 Tə gwaɗawa: «Mbəlom mâ pa ŋgama ka
Bəy nakə faya ma deyeweye təməzele i Bəy
Maduweŋ aye!*»

* 19:38 Dəmes hay 118.26.
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«Zay mə mbəlom, ada zambaɗakway a
Mbəlom, neŋgeye nakəməmbəlom aye!»

39Mə walaŋ i ndo niye hay haladzay 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!»

Yesu a tuwa ɗəretsətseh i Zerozelem
41 Ahəl nakə Yesu a ndisl neŋgeye bəse tə

wuzlahgəma i Zerozelem aye na, a ŋgatay
na, a tuwa. 42 A gwaɗ: «A nəkar Ze-
rozelem, taɗəbəgomkasərwunakəmasliye
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! 43 Pat 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
tebiye hele hele. Hərwimey andza 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 eye
mə Ɗerewel i Mbəlom na: “Gay ga ma 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 neh-
eye 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. 48Ane tuk na, ta gəsiye na
ma kəkay na, tə sər bay. Ta huta faya tsəveɗ
məgəse nabay. Hərwi ndohay tebiye faya ta
pay zləmawunakə fayama tətikateye na, tə
metsehe 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 ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye
hay ada ta madugula hay ti ye ka təv i Yesu.
2Ti ye naha ta tsətsah faya tə gwaɗay: «Ka ge
wu neheye na, ta gədaŋwaray? Maa vəlaka
gədaŋ aye na, way, tsikamay?»

3Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋ
dərmak na tsətsahiye fakuma: 4Maa sləraw
Yuhana madzəhuɓe ndo a yam na, way?
Maa sləraw na, Mbəlom tsukuɗu ndo hay
ɗaw?»

5Ane tuk na, tə tsik məwalaŋ 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 gwaɗakwa maa sləraw Yuhana na,
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
yamway 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 ɗəmagərɗaf hay
haladzay. Dərizl i gərɗaf niye hay na, tə wa
hohway. A ndəv ha mazəve na, a həl ndo i
məfəte hay ada tâ fətay na. Bo ŋgay aye a ye
a tsekene. A ye na, ma ndzaweye haladzay.

10 «Həlay i maŋgəle hohway i gərɗaf niye
hay kə sla. A slər ndo nəte məwalaŋ 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 wuray kwa tsekweŋ bay. 12 Ndo
i guvah a slər ndo mamahkar eye sa. Ndo
niye a ye na, tə gay mbəlak. Tsa na, tə kala
ahaya abəra ma guvah niye.

13 «Ndo i guvah niye a gwaɗ: “Na giye
anəke na, kəkay? Na sləriye wawa ga nakay
nəte na wuɗa na haladzay aye təday. Agəla
neŋgeye na, ta rəhay ha gər, ta geye wuray
bay.”

† 19:46 Ezay 56.7. ‡ 19:46 Zeremi 7.11.
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14 «Ane tuk na, tə ŋgatay a wawa niye na,
tə tsik mə walaŋ tay tə gwaɗ: “Aya! Anaŋ
magedze ŋgay nakə ma ta ndiye na guvah
ŋgay aye, ki yaw! Kəɗakwa na, ada guvah
nakaymamətsakweyeanəkway!” 15Tsana,
ti ye faya, tə gəs na. Tə kəɗ na. Tə kal ha
mədahaŋ eye abəra ma 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
magəsiye tayhandoniyehay,makəɗiye tay
ha. Kə kəɗ tay ha na, ma həliye a ɗəma ndo
mekeleŋ eye hay.»
Ndohay tə tsənewuniyehay a tsik ayena,

tə gwaɗ: «Wuniye andzaniye na,ma giye bo
bay.»

17 Ane tuk na, Yesu a zəba fataya a
gwaɗatay: «Dzeke nakay mə Ɗerewel i
Mbəlom aye a sayməgweɗe 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 ka ndow-
eye na, ma ləgəriye na kərɗik kərɗik andza
mereɓek.»

19Ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlomma-
pala eye hay ta bagwar hay i ndo neheye tə
vəlawaywuaMbəlomayehay ta pəla tsəveɗ
kwayaŋŋa kaməgəse na Yesuhərwi tə sər ha
Yesua tsik dzekeniyena, kanəteye. Ane tuk
a, ta dzədzaratay a ndo hay.

Məvəle dzaŋgal a bəy i Roma
Mata 22.15-22;Markus 12.13-17

20Ma dəba eye na, ta dazlay amatsəpe na
Yesu. Tə slər ndo ka təv ŋgay. Ndo niye hay
tə slər tay ha aye na, tə ge ha gər tay andza
nəteyendo lele eyehaykame iMbəlom. Ndo
niyehayna, a sataymapəleməneseabəraka
Yesuməbazlamŋgayneheyema tsikiye aye.
Taɗə ta huta faya abəra mənese na, ta sliye
faya məvəlay a həlay a ndoməvəle dala tuk.
Hərwi bəy i Romana, neŋgeye gədaŋeye ada
maa ləva dala i Roma na, neŋgeye.

21 Ndo 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, bazlam kway mapala
eyekəvəl tsəveɗməvəledzaŋgalabəy iRoma
tsukuɗu kə vəl tsəveɗməvəle bay ɗaw?»

23Ane tukna, Yesua sərha, a satayməhəle
faya abəra suwat. Tsa na, a gwaɗatay:
24«Eheybəzumeŋ ahaya kwar i suloy təday.»
Ta bəzay ha kwar i suloy niye. A gwaɗatay:

«Mandzəkit bo nakay ta məzele nakay faya
na, i way?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «I bəy i

Roma.»
25Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Aya! Wu i bəy

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

26 Ka gər i bazlam niye Yesu a tsikatay
kame i ndohay 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
27Ma dəba eye na, siye i Saduke hay ti ye

ka təv i Yesu. Saduke hay na, ndo neheye
tə gwaɗ: «Ka mət na, mələtsew abəra ma
mədahaŋ andaya sa bay» aye. 28Ti ye naha,
ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Miter, bazlam
nakəMusa a watsamay a bazlam i Mbəlom
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 a mət
aye mâ dze bay. 29 Yaw! Andaya ahəl niye
ndo ta malamar ŋgay hay tasəla. Malamar
taymakurre eye a zla dahəlay. A zla dahəlay
na, a mət. A mət na, ta wa ta dahəlay ŋgay
niye a zla aye bay. 30Məmbager ŋgay a zla
na madakway 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, tə mət tebiye. Ndəray kwa
nəte mə walaŋ tay ta wa ta ŋgwas niye bay.
32Kamandəve ŋgay eye na, ŋgwasniye amət
dərmak. 33 Pat nakə aza mədahaŋ hay ta
lətseweye abəra mamədahaŋ 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 ka məndzibəra
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 abəramamədahaŋ
na, ta zliye bo nakay na, zal kəgəbay, ŋgwas
na, ta zliye bo sa bay. 36Nəteye na, tamətiye
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 bazlam iMusa nakə
a tsik ahəl niye aye. A ɗa ha na, bazlam
nakə Mbəlom a tsikayaw mə gay i dak niye

* 20:17 Dəmes hay 118.22. † 20:28 Bazlammapala eyemasulo eye 25.5-6. ‡ 20:37 Madayaw abərama Ezipt 3.6.
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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. Tandziyema sifa na, hərwi
Mbəlom.»

39 Siye i ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye tə tsəne andza niye na,
tə gwaɗ: «Miter, bazlam yak niye ka tsik aye
na, təɗe.» 40 Tə tsikay andza niye na, hərwi
horoy a gataymatsətsehe 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, neŋgeyeWawa i Davit na, kəkay?
42ƊuhDavit tə gər ŋgay a gwaɗma ɗerewel i
Dəmes hay na:
“Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗay a Bəy

Maduweŋ 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

bazlamŋgaynakə fayamatsikateyena, Yesu
a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: 46«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, ta wuɗa ndo hay tâ tsikatay
me taməɗəslatay ha gər. Mə gay imaɗuwule
me na, ta pəlawa i tay na, təv məndze nakə
kame i ndo hay aye, ndo hay ta ŋgatateye
lele. Məmagurlom, ta wuɗa na, təv məndze
ŋgwalak eye. 47 Wu 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, Mbəlom
ma giye fataya sariya na, ma ziye i ndo siye
hay.»

21
Məvəlay wu aMbəlom tə ɗərev nəte eye
Mata 12.41-44

1Madəba eye, Yesu a zəba ka bo bəra ɗəre
na, a ŋgatay a ndo i zlele hay ta piye suloy
a wuməpe suloy mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. 2Yesuaŋgatayamadakway i ŋgwas

wuray mətawak eye, a ye naha a pa a ɗəma
koɓo sulo dərmak.

3Yesu a gwaɗatay: «Sərum hamadakway
i ŋgwas nakay na, kə vəl dala haladzay a ze
i ndo hay tebiye. 4Hərwi ndo mekeleŋ eye
hay təvəl na, abəraka siye. A gataymə gər sa
bay. Ane tuk na, madakway i ŋgwas nakay
mətawakeyena, avəl ha tebiye, siyeandaya
sa bay.»

Yesua ɗaha tambəzliye gay iməɗəslayha
gər aMbəlom

Mata 24.1-2; Markus 13.1-2
5 Ndo mekeleŋ eye hay tə tsik ka gay 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 a Mbəlom
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 kwa nəte ka gər
i kwar ŋgeɗ bay. 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, wu neheye ka tsik
aye ta giye bo na, kəɗay? Ŋgoɗgor waray
nakə nəmaa səriye ha na, wu neheye tebiye
ta ndisleweye aye?»

8Yesu ambəɗatay 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. 9Ka tsənumndo hay
faya ta giye vəram ta ndo neheye ta niye
ɗəre a bo aye na, kâ dzədzarum bay. Wu
neheye na, kutoŋ 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 hayma gəmahaywal wal. Wu
neheye a gemasuwayaŋ eye təwumekeleŋ
eye hay wal wal ma dzədzariye tay ha ndo
hay, ta ta deyeweyeməmbəlom.

12 «Ane tuk na, wu niye hay ta deyew-
eye na, ta gakumeye ɗəretsətseh. Ta gəsiye
kurom a gay i maɗuwule me, ta gakum-
eye 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 ada ndaraw

§ 20:43 Dəmes hay 110.1.
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nakə kwa ndoməne ɗəre kuromhay ta sliye
fayamədəɗe kurom ha ta sariya bay aye.

16 «Kwa bəba kurom hay ta may kurom
hay ta giye fakuma ɗaf. Malamar kurom
hay, wurbəba kurom hay ta dzam kurom
hay ta giye fakuma ɗaf. Ta gəsiye kurom
ada ta gakumeye sariya i mədahaŋ a siye
hay haladzay mə walaŋ kurom. 17Ndo hay
tebiye ta nakumeye ɗəre hərwi ga. 18 Ane
tuk na, sərum ha na, məkwets i gər kurom
kwa nəte ma dziye bay. 19 Gum 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 Zerozelemna, sərumhamazlambar
ta mbəzliye ha bəse tuk. 21 Ndo neheye
ka dala i Yahuda aye, ta ŋgatay a wu niye
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. Niye
na, andza nakə ndo imaslaŋ hay tə tsik faya
mə Ɗerewel i Mbəlom ma ta giye bo aye.
23 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! Ayaw! Ndo i gəma
neheye ta ta siyeɗəretsətsehhaladzayhərwi
Mbəlom ma ta gateye ɗəretsətseh. 24 Ndo
niye hay tə sər Mbəlom bay aye siye hay ta
kəɗiye tayha tamaslalam. Siyehay ta gəsiye
tay ha beke eye hay, ta diye tay ha a gəma
haywal wal. Ndo neheye tə sərMbəlom bay
aye ta deyeweye, ta mbəzliye ha Zerozelem
hele hele. Ta ndziye mə ɗəma na, hus ahəl
tay nakə ka ndəv aye.»

Madayaw iWawa i Ndo
Mata 24.29-31;Markus 13.24-27

25 Yesu a gwaɗatay sa: «Pat eye niye wu
niye hay ta dazlay na, ka pat, ka kiye, ka
wurzla hay, wu məge masuwayaŋ wal wal
ta bəziye ha bo. Ma ta giye na, andzamətasl
nakə a vəzl haladzay vəvəva a ɓəl ha dəlov i
yamwekit wekit aye. Ndo iməndzibəra hay
tebiye ta dzədzariye, ma vəlateye mədzal
gər. 26 Ndo hay haladzay ta ta mətiye tə
zluwer i wu niye hay. Andza niye wu neh-
eyegədaŋeyekamagərmbəlomaye taɓəliye
haladzay.

27 «Ma dəba eye na, ndo hay ta ŋgeteŋeye
a neŋ Wawa i Ndo na deyeweye ma pa-
zlay ta gədaŋ ada ta məzlaɓ eye haladzay.
28Aza ka ŋgatumay a wu niye hay ta dazlay
məndislew na, ləvum bo lele ada zlum gər
kurom ka mbəlom, hərwi Mbəlom ma 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, bazlam ga
na, ɗaɗama dziye 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 metsehe a bo kurom na, 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 tse-
zlezleŋŋe, ɗuwulumay me a Mbəlom pat
pat. Ka gum andza niye na, ka hutumeye
gədaŋkaməsəmaynahaawuneheye tebiye
ta ndzakumeye a gər aye. Andza niye ka
mbumeye fayamələtse ka təv ga, neŋWawa
i Ndo.»

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 zalay Mahəmba i
Tetəɗœz aye. 38Pərik i mekedœ na, ndo hay
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
1Magurlomnakə tə zalaymagurlom i Pak

ayena,mazlambar tahatsiye. Ahəl imagur-
lom tay niye na, tə ndayawawumənday tay
nakə tə zalay «peŋ» aye na, gəɗe faya bay. 2A
həlay i magurlom eye niye na, bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndoneheye tədzaŋgawabazlam iMbəlom
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 mə
walaŋ 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
neheye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha gər a
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Mbəlom aye. A ye na, hərwi mapəle tsəveɗ
ka məge ɗaf ka Yesu. 5 A yatay a gər a
ndo niye hay haladzay, 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 pəlawewer 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

7Yaw! 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 dumakwaywumənday i
magurlom i Pak nakə ka ndayakweye.»

9 Piyer 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 nakəma fələkwiye a
ɗəmaaye, 11ada gwaɗumayando i gayniye:
“Miter a tsətsah fakaya, a gwaɗaka: Gay
nakənəmaandiyewumənday imagurlom i
Pak ta gawla ga hay aye na, məŋgay?” 12Ka
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 Pakmə ɗəma.

Wumənday i BəyMaduweŋ
Mata 26.26-30; Markus 14.22-26; 1 Ko-

riŋte 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 hərwiməndewumənday. 15A
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 eyema giye boma Bəy iMbəlom
aye.»

17Ma 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. 18Neŋ faya
na tsikakumeye, na ta siye wu məse nakay
sabaykamadazlayanəkehusapatnakəBəy
i Mbəlomma deyeweye aye.»

19 Tsa na, a zla peŋ, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna ha peŋ

niye, a vəlatay a gawlaŋgayhay, a gwaɗatay:
«Nakay na, bo ga, mavəla eye hərwi kurom.
Gum ha andza nakay huya hərwi ada kâ
dzalum ha ka neŋ.»

20Ma dəba i məndewumənday niye na, a
zla gəvet, a gwaɗatay: «Wu məse nakay na,
bambaz ga nakə Mbəlom ma ɓariye dzam
ta ndo hay aye. Ta mbəɗiye ha na, hərwi
kurom. 21Ane tuk na, zəbum ndo nakə ma
giye fagaya ɗaf aye na, faya ka ndayakweye
wu mənday dziye. 22 Neŋ Wawa i Ndo na
mətiye andza nakə Ɗerewel i Mbəlom a tsik
aye. Ane tuk na, ɗəretsətseh ka gər i ndo
nakəma giye fagaya ɗaf aye.»

23Gawla 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?
24Ma dəba eye na, gawla i Yesu hay ta da-

zlayməkəɗewuwayməwalaŋ tay haladzay,
tə gwaɗ: «Way nakə mə walaŋ kway nakay
neŋgeye bagwar eye na, way?»

25 Yesu a gwaɗatay: «Bəy bagwar eye i
gəmahay faya ta ləviyebəyhay. Ndoneheye
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
bagwar eye na, mâ təra andza wawa eye
tsekweŋ ada ndo nakə ma 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 geyeməsler 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. 29 Neŋ bəbay na, na
vəlakumeye Bəy i Mbəlom andza bəba ga
Mbəlom nakə a vəleŋ aye. 30Ka ndayumeye
ada ka sumeye wu məsay tage neŋ ma Bəy
ga, ada ka ta ndzumeye ka təvməndze i bəy
hərwiməge sariya ka gwala i Israyel neheye
kuro gər eye sulo aye.»

Piyerma 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! Fakalaw kə huta gədaŋməɓəle
kuromha, ma həviye kurom andzamahəve
daw nakə ta həvawa hərwi maŋgəne tay ha
ka bo abəra ta dzəndzar aye. 32 Ane 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 tsətsah məpəse me na, vəlatay gədaŋ a
malamar yak hay.»
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33Piyeragwaɗay: «BəyMaduweŋ,neŋna,
maləva bo eye kwa mede a daŋgay ka deye-
meye 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.»

Mələve bo ta suloy ada tamaslalam
35 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay 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 tsekweŋ kə

kətsamay bay.»
36 Yesu a gwaɗatay: «Anəke ɗuh na, ndo

nakə suloy ŋgay andaya aye na, mâ həl.
Ndo nakə gwezem ŋgay andaya aye na, mâ
zla dərmak. Ada ndo nakə maslalam 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 Ɗerewel i Mbəlom a
tsik aye na, ma giye bo tebiye.»

38 Gawla ŋgay hay tə gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ,maslalam hay anaŋ sulo.»
Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Niye

na, ɗa kə sla.»
Yesua yemata ɗuwulaymeaMbəlomma

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 aMahəmba 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 amasəpete i Fakalaw bay.»

41Tsa na, a gər tay ha gawla ŋgayhay. A ye
abəraka təv tay əzaɗdəreŋ tsekweŋ tsa. Aye
nahaadəkwgurmets kadala, a ɗuwulayme
aMbəlom, 42agwaɗ: «Bəba, taɗəkawuɗana,
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.»
[ 43Tsa na, gawla i Mbəlom ambəzlawmə

mbəlom, a yawabəzayhabohərwiməvəlay
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
təraandzabambaznakəa təkwkadala təluk
təluk aye.]

45 A ndəv ha maɗuwulay me a Mbəlom
na, a mbəɗa gər ka təv i gawla ŋgay hay.
A ye naha a ndzatay a gər na, nəteye
mandzahəra eye. Madagər a gatay hərwi
ɗərev a ndalatay. 46 A gwaɗatay: «Lətsum,

ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ada kâ
dəɗum amasəpete i Fakalaw bay.»

Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56; Markus 14.43-50;

Yuhana 18.3-11
47Ahəl nakə Yesu fayama tsikiyememba

aye na, ndo hay haladzay ti ye naha. Maa
ndzatay naha kame na, 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.
48Ane tukna, Yesu a gwaɗay: «Yudas, ka giye
ɗaf ka neŋ Wawa i Ndo na, ta məgəse ga ka
bo təmbolok təmbolok ɗaw?»

49Gawla i Yesuhay təŋgatay awuniyehay
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.
52 Tsa na, Yesu a tsikatay a bagwar i ndo

neheye tə vəlaway wu aMbəlom aye, a bag-
war hay i ndo matsəpe gay i məɗəslay ha
gər aMbəlom hay ada amadugula i Yahuda
niye hay ti ye naha fayamata 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 eye kə
sla tuk, ada həlay i ndo nakə ma ləvoŋ aye
ma 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
54 Tə gəs na Yesu, ti ye ha a gay i bagwar

i ndo məvəlaway wu a Mbəlom. Piyer na,
a patay naha bəzay ma dəba dəreŋ. 55 Ma
dalamətagay i gay niye na, ta vat ako ma
wuzlah eye. Ndo hay nəteyemandza eye ka
ako eye niye. Piyer a ye naha a ndza ka təv
tay dərmak.

56Ŋgwaswuray andaya a gawaməsler mə
gay eye niye a ŋgatay a Piyermandza eye ka
ako. A zəba faya, a ndazl na Piyer lele. Tsa
na, a gwaɗ: «Nəkar dərmak na, ndo i Yesu.»

57Ane tukna, Piyer ambəɗay faya a ŋgwas
niye, a gwaɗay: «Aʼay! Na sər na bay!»

58Məndze tsekweŋna, ndomekeleŋ eye a
ŋgatay a Piyer, a gwaɗay: «Nəkar dərmak na,
nəte məwalaŋ i gawla i Yesu hay!»
Piyer a gwaɗay a ndo niye: «Aʼay! Neŋ na

məwalaŋ tay bay.»
* 22:37 Ezay 53.12.
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59 A ndza ma dəba eye tsekweŋ mazlam-
bar ɓərenətena, ndomekeleŋeyea tsik sa, a
gwaɗ: «Ta deɗek ndo nakay na, tə ndzawa tə
Yesu dərmak! Sa tsa na, neŋgeyendo i Galile
hay.»

60 Ane 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 sik mahkar ka sər
neŋ bay.» 62 Tsa na, Piyer a yaw abəra ma
dalamətagay, a tuwa tsɨɗuk tsɨɗuk.

Ndo hay tə ŋgwasa ka Yesu
Mata 26.67-68;Markus 14.65

63 Ndo 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! Tsika-
may, maa faka na, way?» 65 Ada tə tsik-
awaywu siye hay haladzay hərwimətsaɗay
a Yesu.

Yesu kame imadugula 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 neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa ba-
zlam 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,
sərumhakwaanəkeWawa iNdomandziye
tə həlay 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 ye ha Yesu kame i Pilat ada kame i

Herod
Mata 27.1-2,11-14; Markus 15.1-5;

Yuhana 18.28-38
1Ma 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 aməɗəse parasay
ka Yesu haladzay, tə gwaɗ: «Nəmaa ndzay a
gər a ndo nakay na, faya ma tsəviye tay ha

ndo may hay a pesl. A gwaɗatay na: “Kâ
vəlumay dzaŋgal a bəy i Roma bay” ada a
gwaɗ neŋgeye Kəriste, bəy bagwar eye.»

3Pilat 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
tə matətike ŋgay nakə a tətikawatay aye. A
dazlay məge andza niye na, ka dala i Galile.
A həhal ha ka dala i Yahuda tebiye ada kə ya
ahaya kanaŋ anəke a Zerozelem sa.»

6 Pilat a tsəne bazlam tay niye na, a
tsətsah, a gwaɗ: «Ndo nakay na, ndo i Galile
ɗaw?»

7Tə 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.

9A 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
Mbəlommapala eye, ta ye naha dərmak. Tə
ɗəs parasay ka Yesu haladzay ta gədaŋ.

11Herod ta sidzewŋgayhay tə tsəneandza
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.

12Kurre 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

13Madəbaeyena, Pilat a zalatayabagwar
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. 15Herod Aŋtipas bəbay
kə huta faya mənese bay, hərwi niye kə
makwaya ahaya kway. Ndo nakay na, kə
ge wuray kwa tsekweŋ nakəməkəɗe na aye
bay. 16 Hərwi niye, na ndaɓiye na ta man-
dalaɓa ada na gəriye ha.»
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[ 17Kaviyekaviyena, Pilat agərawatayha
ndo abəra ma daŋgay nəte hərwi magurlom
i Pak.]

18 Andza niye ndo hay tə tsəne bazlam i
Pilat niye na, tə pa bo ka mawude ta gədaŋ,
nəteye tebiye tə gwaɗ: «Kəɗ na ndo nakay,
gəramay ha na, Barabas!»

19 Barabas na, tə gəs na hərwi a kəɗ ndo
ahəl nakə tə ge magazləga ma wuzlahgəma
aye.

20A say a Pilat məgər ha Yesu. A tsikatay
a ndo niye hay sa. 21 Ndo niye hay tebiye
ta wuda, tə gwaɗ: «Dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye! Dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye!»

22 Pilat a gwaɗatay mamahkar eye sa:
«Neŋgeye a ge na, mənese waray? Neŋ na,
nahuta fayamənesenakəməkəɗenaayena,
na huta bay. Hərwi niye, na ndaɓiye na ta
mandalaɓa na, ada na gəriye ha.»

23Ane 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 zləm a
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 gemagazləga ta ndo i Roma hay aye.
Yesu na, Pilat a vəlatay ha a ndo hay, a

gwaɗatay: «Gumay wu nakə andza a sakum
məgay aye!»

Ti ye ha Yesumata kəɗe na
Mata 27.32-44; Markus 15.21-32;

Yuhana 19.17-27
26 Ahəl nakə faya ta diye ha Yesu ka təv

nakə ta kəɗiye namə ɗəma aye na, tə dza gər
ka tsəveɗ ta ndoweye andaya tə zalay Simoŋ
a maw abəra mə pesl. Neŋgeye na, ndo i
gəma i Siren. Sidzew hay tə gəs na tə gay
kutoŋ ka məzle mayako niye mazləlmbaɗa
eye hərwi adamâ zla nahama dəba i Yesu.

27Ndo hay haladzay tə pay bəzay a Yesu.
Ŋgwas hay haladzay faya ta tuwiye hərwi
ŋgay. 28 Yesu a mbəɗa bo ka təv i ŋgwas niye
hay faya ta tuwiye, a gwaɗatay: «Anəkurom
ŋgwas i Zerozelem hay, kâ tuwum hərwi ga
bay. 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 ta wa bay aye
ada neheye ɗaɗa wawa kə sa wah tay bay
aye!” 30 Ndo hay ta gwaɗeye a mahəmba
hay: “Amboh mbəzlaw famaya tey!” Ada
ta gwaɗeye a tsaholok hay: “Amboh ŋgaha
may tey!”* 31Ayaw! Ta gaywunakay andza
nakay amayako ŋgəɗiz eye na, adamayako
makula eye na, ma giye na, kəkay?»

32 Ti ye ha Yesu ka təv nakə ta kəɗiye na
aye na, ta gəs naha ndo wuray hay sulo tə
ge mənese hərwi madar tay ha ka mayako
tage Yesu dziye. 33Tə ndisl naha ka təv niye
tə zalay Təv i Mətasl i Gər aye. Sidzew hay
ta dar na Yesu kamayakomazləlmbaɗa eye
na, ka təv eye niye. Ta dar tay ha ndo niye
hay sulo tə ge mənese aye dərmak, nəte tə
həlay i mənday, neŋgeɗ tə həlay i gula.

34 Yesu a gwaɗ: «Bəba ga, pəsatay ha
mənese tay hərwi wu nakə ta giye na, tə sər
bay.»
Sidzew hay tə ge tsakwal ka petekeɗ ŋgay

hərwiməsəre ha petekeɗmamətsa eye na, a
way. Tsa na, ta ŋgəna ha a bo petekeɗ niye.

35 Ndo 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 nakəMbəlom 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 vəlay wuye
andaya guyakaka. 37 Tə 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 palalamwuray zal ka gər i
Yesu, təwatsa: «Nakayna, bəy i Yahudahay.»

39Ndo nəte məwalaŋ 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
təmamay ha tey!»

40 Ane tuk na, ndo neŋgeɗ a may ha
mənese a gwaɗay: «Ka sərMbəlom təbəɗew?
Nəkar anəke ta kəɗiye kar andza neŋgeye
dərmak. 41 Ane tuk na, i may ta kəɗ may
na, təɗe bəna, ta kəɗiye may ka wu nakə ka
gama lele bayaye. Neŋgeyena, kə gemənese
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
44Ma giye mazlambar magərhəpat, 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 i məɗəslay ha
gər a Mbəlom sulo aye a ŋguraɗa tsaŋŋama
wuzlah.

46Yesu a wuda ta magala kələrra, a gwaɗ:
«Bəba, na gər haməsəfəre ga a həlay yak.†»

* 23:30 Oze 10.8. † 23:46 Dəmes hay 31.6.
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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. 49DzamiYesuhay taŋgwasneheye
tə payaw bəzay kwa abəra ma Galile aye
nəteye 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 Yusufa.

Neŋgeye ŋgwalak i ndo. Neŋgeye nəte mə
walaŋ i ndo məge sariya hay dərmak.
51 Neŋgeye na, kə ndza ta nəteye ka məge
bəbərek tay ada kaməsler tay niye tə ge aye
na, kə ndza ta nəteye bay. Neŋgeye na, ndo i
gəma i Arimate. Gəma eye niyemə ɗəmana,
Yahuda hay. Neŋgeye faya ma həbiye Bəy i
Mbəlom.

52 A ye a gay i Pilat. A ye naha a tsətsah
faya tsəveɗkaməzlemədahaŋ iYesu. 53Pilat
a vəlay tsəveɗ ka mədahaŋ i Yesu. Tsa na,
a ye a mbəzla ahaya mədahaŋ i Yesu abəra
kamayakomazləlmbaɗa eye. Ambəkwa 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 bo
ma dazleye.

55Ŋgwas neheye tə pay naha bəzay a Yesu
kwa abəramaGalile 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 Mbəlommapala eye a ge meməge
məsler 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 aye mabədəŋgwala eye
faya abəra, madzaka eye dzakka ka tsakay
aye. 3 Tə fələkwa a ɗəma na, 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 haladzay. 5 Tə 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 andaya tə ɗəre
mə walaŋ i mədahaŋ hay na, hərwi mey?
6 Neŋgeye andaya kanaŋ bay, kə lətsew
abəra ma mədahaŋ. Wu nakə a tsikakum
ahəl niye neŋgeye ma Galile mba aye na,
mâ makumaw a mədzal gər. 7 A gwaɗ na:
“Kutoŋ neŋWawa i Ndo na, tâ vəlay ga ha a
həlay i ndo imezeleme 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 amatayaw 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. 10Mə walaŋ i ŋgwas niye hay
na, Mari nakə a yaw ma gəma i Magədala
aye, Zan taMarimay i Yakuba adaŋgwasne-
heye nəteye ka bo dziye ta təkəratay labara
i bazlam aye niye a ndo i maslaŋ i Yesu hay.

11Ane tukna, ndoniye tə tsənebazlam tay
niye hay ta təkəratay aye na, ta təma bay, ta
zəba faya andza bazlam i matərakahaŋ.

12Ane 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 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 ka wu nakə a ge bo aye tebiye.

15Ahəl 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. 16 Faya ta ŋgateye a
Yesu ane tuk na, tə sər na bay hərwi wuye a
gwaɗatay ta sər na bay.

17 Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka
tsikum na, ka gər i bazlam i mey?»
Tə tsəne andza niye na, tə lətse. Ɗərev a

ndalatay haladzay. 18 Ndo nəte mə walaŋ
tay niye sulo aye na,məzele ŋgayKəleyopas,
a gwaɗay: «Wu nakə a ge bo ma məhəne
neheye ka sər bay na, nəkar mbəlok eye ma
Zerozelem kəla ɗaw?»
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19 A mbəɗay faya, a gwaɗay: «Maa ge
mey?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Wu nakə a

ge tə Yesu ndo i Nazaret aye na, ka tsəne
təbəɗew? Neŋgeye na, ndoməɗe 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 bagwar 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 vəlamaymadzədzere. Kəmamay 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 i Mbəlom niye hay tə gwaɗatay na,
Yesu andaya tə ɗəre. 24Nəmaa tsəne andza
niyena, siye indoməwalaŋmayhay ti yeka
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 neh-
eye metsehe 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,
Kəriste ma diye a bəy ŋgay na, ma giye
ɗəretsətseh haladzay təday.»

27 Tsa na, a ɗatay ha wu nakə tə tsik ka
neŋgeyeməƊerewel iMbəlomaye tebiye. Ma
dazlay mə ɗerewel i Musa ada mede ha hus
a ɗerewel i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay.

28 Ahəl nakə faya ta diye, tə ndisl bəse ta
gəma nakə faya ta diye a ɗəma aye na, Yesu
a ge andza ma zliye tsəveɗ ŋgay. 29Ane tuk
na, ndo niye hay tə gwaɗay: «Kâ ye a təv
eye bay, ndza tə nəmay. Hərwi ɗəre faya ma
gəsiye adamazlambarhəvaɗ segey.» Tsana,
tə fələkwa a gay wuray, a ndza ta nəteye.

30 Yesu a pa bo ka mənde wu mənday ta
nəteye. Azlapeŋ, agaynaha sɨsœaMbəlom.
Tsana, a ŋgənatayhapeŋniye ada avəlatay.
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, wuye
mə ɗərevmay andza ako!»

33Ndo 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 neh-
eye sulo aye na, tə gwaɗatay: «Ta deɗek
Bəy Maduweŋ kway kə lətsew abəra ma
mədahaŋ, Simoŋ kə ŋgatay!»

35 Nəteye dərmak ta təkəratay wu nakə a
ge bo ta nəteye ka tsəveɗ aye. Tə gwaɗatay:
«Nəmaa ŋgatay a Yesu 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

36Ahəl nakənəteye faya ta tsikiyememba
ayena, Yesuayawawalaŋ tay slekərtik. Tsa
na, a gwaɗatay: «Zaymâ ndza fakuma!»

37Gawla ŋgay niye hay ta dzədzar, zluwer
a gatay haladzay. Hərwi tədzalama 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
vavaynakəkahəlayŋgayhayadaka sikŋgay
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: «Wumənday an-
daya fakuma ɗaw?» 42Ti 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 i Mbəlom hay ada mə ɗerewel i
Dəmes hay aye na, kutoŋ wu niye ma giye
bo.»

45 Tsa na, Yesu a həndəkatay ha metsehe
hərwi ada tâ sər Ɗerewel i Mbəlom. 46 A
gwaɗatay sa: «Wunakə təwatsaməƊerewel i
Mbəlom aye na, anaŋ: Kəriste na,ma ta giye
ɗəretsətseh, ada məhəne sulo mamahkar
eye na, ma lətseweye abəra ma mədahaŋ.
47 Ada ma 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 Zerozelem. 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 i Mbəlom nakə
ma vəlakumeyeməmbəlom aye.»
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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 Betani aye. Mə ɗəma na,
a zla həlay ka mbəlom. Tsa na, a pa fataya
ŋgama. 51 Ahəl nakə faya ma piye fataya
ŋgama aye na, a ye fataya abəra, a tsal ka
təv i Mbəlom. 52Nəteye 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.



Yuhana 1:1 115 Yuhana 1:22

Ŋgwalak i bazlam nakə
Yuhana

a watsa aye
Məfələkwe

Ŋgwalak i bazlam nakay Yuhana a watsa
na, hərwi ndoməpemədzal gər hay ka Yesu
neheyemandza eyemaSiri kəgəbaymaAzi,
ma Turki nakə anəke aye.
Wu nakə mawatsa eye mə ɗəma aye na,

wal abəra kaMata, ka Markus ada ka Luka.
A vəlay məzlaɓ haladzay a bazlam neheye
matsika eye ta dzeke ada aməsler i Yesu.
Madədo 1 ka 12 fayama tsikiye kaməsler
neheye a gemasuwayaŋ a ge aye.

Madədo 13 ka 21 fayama 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 təwuneheyeməMata,
ma Markus, ada mə Luka aye, tə tsik ka wu
eye nəte ŋgweŋ.
Pat iMagurlom iPakna, Yesuabəzatayha

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
i Mbəlom, neŋgeye andaya huya ta Mbəlom
(1.1-18). Yesu neŋgeye bazlam i Mbəlom, 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.
2 Ahəl nakə Mbəlom kə ge məndzibəra zuk
bay aye na, neŋgeye andaya ta Mbəlom
3 Mbəlom a ge wu 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. 5 Dzaydzay niye ma
dəviyema ləvoŋ ada ləvoŋ kəmbata ha bay.

6 Ahəl niye na, Mbəlom a sləraw ndow-
eye andaya tə zalay Yuhana. 7 A yaw
na, məɗatay ha dzaydzay eye niye a ndo
hay hərwi ada ndo hay tebiye tâ tsəne ba-
zlam 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. 9Dzaydzay
niye na, dzaydzay deɗek eye ma deyeweye
ka məndzibəra, ma dəvateye dzaydzay a
ndo hay tebiye.

10Ndo nakə tə zalay bazlam iMbəlom aye
na, ki yawkaməndzibəra. Kwa taɗəMbəlom
a geməndzibəra tə həlay ŋgay bəbay na, ndo

hay ta sər na bay. 11Ayawna, a təv ŋgay, ane
tuk na, ndo ŋgay hay ta təma na bay. 12Ane
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
tərawawa iMbəlomhayna, andzanakəndo
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,
hərwiMbəlom eye ŋgway a vəlatayməsəfəre
weɗeye.

14Neŋgeye nakə tə zalay bazlam iMbəlom
ayena, ka tərando zezeŋadaki yawkəndza
məwalaŋ kway. Neŋgeyena, a gatay ŋgwalak
a ndo hay haladzay. Ka bəzakway ha deɗek
i Mbəlom. Nəmaa ŋgatay aməzlaɓ ŋgay. 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: «Ndonakəna tsik faya
ayena, neŋgeye anaŋ. Ahəl niye na gwaɗna:
“Ndoweye andaya ma deyeweye ma dəba
ga a ze ga, hərwi neŋgeye na, andaya kwa
ahəl nakə ta wa ga zuk bay aye.”»

16Andza niye nəkway tebiye ka hutakwa
ŋgwalak ŋgay, kə pa fakwaya ŋgama ada ma
piye fakwaya ŋgama ŋgay huya. 17Mbəlom
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. 18Ndəray ɗaɗa kə ŋgatay a Mbəlom
bay. Ane tuk na, wawa ŋgay niye nəte aye
mandza 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
19Pat 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 ba-
zlam 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 tsikat-
eye a ndoneheye tə sləramay ahaya aye. Bo
yak eye ka gwaɗ nəkar na, way?»

* 1:21 Bazlammapala eyemasulo eye 18.15.
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23Yuhana a gwaɗatay: «Neŋ na, ndo nakə
Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik
faya ahəl niye, a gwaɗ ka neŋ na:
“Ndonakə fayamawudiyemə kəsaf a gwaɗ:
Lambaɗumay tsəveɗ a Bəy Maduweŋ fehe

lele,
mâ hədzak bay.†”»

24Məwalaŋ i ndo neheye tə slər tay naha
ka təv i Yuhana aye na, Farisa hay andaya
məwalaŋ tay. 25Ti ye naha tə gwaɗay: «Taɗə
nəkar na, Kəriste bay, nəkar Eliya bay, nəkar
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə faya
nəmaahəbiyebayna, ada fayakadzəhuɓiye
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, ayaanendoandayaməwalaŋkuromka
sərum na bay. 27Neŋgeye na, ma deyeweye
kame ga. Na sliye mahəndzəɗe ka təv ŋgay
məpəlay ha ləɓer i tahərak ŋgay bay tebiye.»

28Wu niye a ge bo tebiye na, ma gəma i
Betani, ma diye i magayam 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 nakəMbəlomma 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. 33Ahəl
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 mbəlom ma ndziye
ka gər i ndo. Mata dzəhuɓe tay ha ndo
hay ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, neŋgeye.”
34Ada neŋ na, na ŋgatay, na ɗa ha. Ta deɗek
neŋgeye na,Wawa i Mbəlom.»

Gawla i Yesu kurre eye hay
35Tədœ eye na, Yuhana ta gawla ŋgay hay

sulo ti yeka təveyeniye sa. 36AŋgatayaYesu
faya ma diye na, a gwaɗ: «Nakay na, wawa i
təɓaŋ i Mbəlom nakə a vəl aye.»

37 Gawla i Yuhana niye hay sulo aye tə
tsəne andza niye na, tə pay bəzay a Yesu.
38Faya ta diye na, Yesu a zəba ɗəre a dəba, a

ŋgatatay faya ta pay bəzay. A tsətsah fataya,
a gwaɗatay: «Ka pəlummey?»
Tə gwaɗay: «Rabi, təvyaknakəkandzawa

mə ɗəmaayena, kawaray?» (Rabina, andza
məgweɗe «Miter»).

39Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Du-
mara, takwa, ka ŋgatumeye a təv ga nakə neŋ
na ndzawamə ɗəma aye.»
Tsana, ti ye. Ti yenaha təŋgataya təvnakə

neŋgeyemandza 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 tə pay
bəzay a Yesu aye na, məzele ŋgay Aŋdəre.
Neŋgeye malamar i Simoŋ Piyer. 41 Aŋdəre
a ndzay a gər kurre na, a malamar ŋgay
Simoŋ. A gwaɗay: «Nəmaa ŋgatay a ndo
nakəMbəlom 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.» Andzaməgweɗe Piyer‡.

Yesu a zal Filip ta Nataniyel
43Tədœeyena, a say a Yesumede aGalile.

Ahəl nakə faya ma diye na, a ndzay a gər a
Filip, a gwaɗay: «Dara, peŋ bəzay!» 44 Filip
neŋgeye na, ndo i gəma i Betesayda, gəma
nakə Aŋdəre ta Piyer ti yaw abəra mə ɗəma
aye dərmak.

45Ma 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 bazlam i Mbəlom hay tə watsa faya ahəl
niye aye nəmaa ŋgatay. Neŋgeye na, Yesu,
ndo i gəma i Nazaret wawa i Yusufa.»

46Nataniyel 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, maraw me andaya faya
kwa tsekweŋ bay.»

48Nataniyel a tsətsah faya, a gwaɗay: «Ka
sər ga ha na, ma kəkay?»
Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «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 bag-
war 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
bagwar eye hay ta ziye nakay anaŋ aye!»

† 1:23 Ezay 40.3. ‡ 1:42 Piyer: Tə bazlam i Mere na, pəlaɗ.
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51 Yesu a gwaɗay sa: «Sərum ha na, ka
ŋgatumeye a magərmbəlom ma həndəkiye
tuwaŋ. Gawla i Mbəlom hay ta tsaliye ada
tambəzlaweye ka gər ga, neŋWawa i Ndo!»

2
Mabəzləme gər i dahəlayma gəma i Kana

1Məhəne sulo ma 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, guzom a
ndəv fataya abəra. May i Yesu 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.»

5May i Yesu a tsəne andza niye na, a ye a
gwaɗatay a ndo iməsler hay: «Gumwunakə
ma tsikakumeye tebiye.»

6 Ka təv eye niye na, gah hay andaya
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, yam ma diye a ɗəma ma giye
kalawah 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 a magur-
lom, mâ ndzaka na.» Ndo i məsler hay tə
zlay naha yam niye.

9 Ndo mələvay gər a magurlom niye 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: «Kwaway
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 eye wu
yak hus anəke na, kəkay!»

11Nakay na, makurre i masuwayaŋ nakə
Yesu a lah məge aye. A ge na, ma Kana
ka dala i Galile. Andza niye Yesu a bəz ha
məzlaɓ ŋgay. Hərwi niye gawla ŋgay hay tə
dzala ha ka Yesu.

12 Ma dəba aye na, Yesu a ye a Kafer-
nahum ta may ŋgay, ta malamar ŋgay hay
ada ta gawla ŋgay hay. Tə ndza mə ɗəma
məhəne 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 za-
lay Pak aye na, mazlambar kə ndzew bəse.
Hərwi niye, Yesu a həl bo a ye a Ze-
rozelem. 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 ndo masəkəme 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.

15Tsana, a zla ləɓer, a slapahakabo, a təra
hamandalaɓa. 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 awuməpewu tay
niye hay. 16A gwaɗatay a ndomasəkəme ha
maydagwarhay: «Həlumwukuromneheye
abəra kanaŋ! Kâ tərumha gay i Bəba ga, gay
i məge tsakala mə ɗəma bay.»

17Gawla ŋgay hay tə ŋgatay andza niye na,
wu nakəmawatsa eyeməƊerewel 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, ma-
suwayaŋ waray nakə ada nəmay nəmaa
səriye ha ta vəlaka tsəveɗ kaməgewuandza
nakay aye?»

19 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Mbəzlum ha gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom nakay. Ma məhəne mahkar na, na
lətsiye ha kambəlom.»

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
məhənemahkar tsa na, ka ɗəzl na, kəkay?»

21 Ane tuk na, gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom niye Yesu a tsik faya aye na, a tsik
dzekekaboŋgay. 22Ahəl nakəYesuamət ada
a lətsew abəra mamədahaŋ aye na, bazlam
ŋgayniye a tsik aye amatayawa gər a gawla
ŋgay hay. Pat eye niye na, tə dzala ha ka wu
nakəmawatsa eyeməƊerewel i Mbəlom aye
ada ka bazlam ŋgay nakə a tsik aye.

23 Ahəl nakə Yesu neŋgeye ma Zerozelem
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. 24 Ane 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 nakəmə bo i ndo zezeŋ aye ka həlay

* 2:17 Dəmes hay 69.10.



Yuhana 3:1 118 Yuhana 3:29

təbey hərwi bo ŋgay eye a sər hawunakəmə
ɗərev i ndo zezeŋ aye.

3
Yesu ta Nikodem

1Ndoweye andayaməzele ŋgayNikodem.
Neŋgeye na, bagwar eye mə walaŋ i ndo
neheye tə ləvawa Yahuda hay aye. Neŋgeye
na, Farisa hay. 2 Pat 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 ha
na, ndoweye kə wa bo weɗeye bay na, ma
sliye fayamede a Bəy i Mbəlom bay.»

4Nikodem a tsətsah faya a gwaɗay: «Ndo
guram eye tsɨy tuk na, ma wiye bo weɗeye
sa na, kəkay? Ma sliye faya məme a huɗ
i may ŋgay ada ta wiye na 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
wana taMəsəfəre iMbəlomayena,məsəfəre
ŋgway. 7Bazlam nakə na gwaɗaka “wum bo
masulo” aye na,mâ gakawadəŋwadəŋ bay.
8Mətasl a vəzl a təv nakə a say aye. Ka tsəne
mavəzle ŋgay eye, ane tuk na, a yawməŋgay
ada ma diye a ŋgay na, ka sər bay. Ma giye
bo tandonakə təwana taMəsəfəre iMbəlom
aye na, andza nakay.»

9 Nikodem a gwaɗay: «Ada tebiye wuye
ma 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 neheye bay na, kəkay?» 11 Sər ha na,
nəmaa tsikakumna,wunakənəmaa 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 nakəmə
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
məmakulkwandah 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 sləraw Wawa 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
slərawWawa ŋgay kaməndzibəra 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 tukna, ndonakəkədzalahabayayena,
ɓa sariyakəgəsna, hərwikədzalahaka felik
iWawa iMbəlom bay. 19Sariyama ta gəsiye
ndo hay ta tsəveɗwaray na,ma ta gəsiye tay
ha na, andza nakay: Dzaydzay 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 dzaydzay. Ma həndzəɗiye
ta təv i dzaydzay bay, hərwi a say wu ŋgay
neheye a gawa lele bay aye na,mâ zəba bay,
a dzədzar. 21 Ane tuk na, ndo nakə a gawa
wu lele eye hay aye na, neŋgeye ma zəbiye
mə dzaydzay hərwi ada ndo hay tâ ŋgatay a
wu neheye lele a ge aye, ada tâ sər ha maa
geməsler mə neŋgeye na, Mbəlom.»

Yesu ta Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
22 Ma dəba aye na, Yesu ta gawla ŋgay

hay tə lətse ti ye ka dala 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. A dzəhuɓawa tay ha
ndo hay na, ma gəma i Enon bəse ta gəma i
Salim hərwi dəlov andaya haladzay ma təv
eye niye. Ndo hay ti yawa naha ka təv ŋgay
ada a dzəhuɓawa tay ha a yam. 24Ahəl 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
Yahudawuraykaməberewuhay taməndze
tsəɗaŋŋa. 26Gawla iYuhananiyehay ti yeka
təv i Yuhana, ti ye naha tə gwaɗay: «Miter,
ndo niye ahəl niye ka dzum gər ma diye i
magayam iYurdumka tsik faya ayena, faya
madzəhuɓiye tay handohay a yamadando
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.” 29 Ndo 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

* 3:14 Məpesle 21.



Yuhana 3:30 119 Yuhana 4:25

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, ndo nakə a yaw abəra ka təv i Mbəlom
aye na, neŋgeye ka gər i ndo hay tebiye.
32Ma tsikiye na, ka wu nakə a ŋgatay ada a
tsəne aye. Ane tuk na, wunakə a tsik aye na,
ndəray ma təmiye bay. 33Ndoweye ka təma
bazlamŋgaynakə a tsik ayena, niyena, faya
ma ɗiye ha wu nakə Mbəlom a tsik aye na,
deɗek. 34 Ndo 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
vəlaymələve i bəy ŋgay. 36Ndo nakə kə dzala
hakaWawa iMbəlomayena,mahutiye sifa
nakəma 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. 2Azlakwa
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 Galile. 4 Tsəveɗmede
aGalile na, ta dala i Samari. 5Ahəl 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 yam nakə
ma vəliye sifa aye ada na vəlakeye.»

11Ŋgwas niye a gwaɗay faya: «Bəy ga, wu
mətəɗeyamandaya fakayabayadabəɗiyem
eye na, sɨɗuk tuk na, ka hutiye yamnakəma
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 bəɗiyem nakay dərmak. Ada
nəkar ka 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.
14Ane tuk na, ndoweye kə sa yam nakə neŋ
na vəleye na, ɗaɗa yamma geye sa bay. Yam
nakə na vəleye na,ma təriye andza bəɗiyem
nakə a ŋgəz waɗwaɗ aye adama vəleye sifa
nakəma ndəviye 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. 18Hərwi zal yak
hay na, zlam ada ndo nakə anəke nəkurom
mandza eye salamay aye na, zal yak bay. Ka
tsik na, deɗek.»

19 Tsa na, ŋgwas niye a gwaɗay: «Ah! Bəy
ga, na sər ha nəkar na, ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom. 20 Bəba təte may Samari hay tə
ɗəslaway ha gər aMbəlom na, mə gər i gəma
nakay. Ane tuk na, nəkurom Yahuda hay
na, ka gwaɗum i kurom təvməɗəslay 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
Mbəlomma vəliye gədaŋ a ndo neheye a sa-
tayməɗəslay ha gər a BəbaMbəlom ta deɗek
eye na, ta ɗəslay ha gər ta deɗekMbəlomma
pəliye na, slala i ndoniyehay. 24Mbəlomna,
məsəfəre. Hərwi niye ndo neheye ta ɗəslay
ha gər aye na, tâ ɗəslay ha gər na, ta deɗek
ada ta gədaŋ i məsəfəre.»

25 Ŋgwas niye a gwaɗay: «Na sər ha na,
ndo nakə Mbəlom a pay dzagwa i bəy a gər
ayemadeyeweye (andzaməgweɗeKəriste).

* 4:5 Madazlay i wu hay 33.19.
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Aza ki yaw na, ma ɗakway ha wu hay
tebiye.»

26 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ
nakə faya na tsikakeyeme anəke, neŋ eye.»

27 Ahəl nakə Yesu ta ŋgwas niye faya ta
tsikiye me na, gawla i Yesu hay təmaw 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, kəgwaɗay: «Kapəla abərakaŋgwaseye
mey?» kəgəbay «Ka tsikumeye me ta ŋgwas
eye na, hərwi mey?» na, ndəray ka tsətsah
faya bay.

28 Ŋgwas niye a gər ha kalawah ŋgay ka
bəɗiyem, a mbəɗa gər a walaŋ gay. A ye
naha a gwaɗatay a ndo hay: 29 «Dumara,
zəbum ka ndo wuray anaŋ eye təday, a
pesleŋ na wu nakə na gawa ahəl niye aye
tebiye. Ma giye na, Kəriste nakə Mbəlom a
gwaɗma sləraweye aye.»

30Ndo hay tə tsəne bazlam i ŋgwas niye a
tsikatay aye na, ti yaw abəra məwalaŋ gay,
ti yaw ka təv i Yesu.

31 Ahəl nakə ŋgwas niye a ye a walaŋ
gay aye, gawla i Yesu hay nəteye faya ta
geye amboh a Yesu mâ nda wu mənday, tə
gwaɗay: «Mitermay, nda wumənday!»

32 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Wu mənday ga andaya nakə na
ndiye, nəkurom ka sərum bay.»

33Gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na,
tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ma giye na,
ndəray kə zlayawwumənday kəla ɗaw?»

34 Yesu a gwaɗatay: «Wu mənday 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 dziyewumənday abəra ka dala.” Ane
tuk na, neŋ ɗuh na gwaɗakumeye: Ehey,
zəbum ka guvah hay lele, təday. Wu hay na,
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 wu mənday niye. Wu mənday na, andza
məgweɗe ndo neheye ta huta sifa nakə ma
ndəviye bay ka tor aye. Andza niye ndo
masləge ta ndo mədze wu abəra ka dala na,
ta ŋgwasiye salamay. 37Hərwi dzeke nakə a
gwaɗ: “Ndo neŋgeɗ ma sləgiye, ndo neŋgeɗ
na, ma dziye na abəra ka dala”, a tsik na,
deɗek. 38 Na slər kurom a guvah mata dze
na wumənday nakə ka fətumay bay aye, ka
təmumay a həlay a ndo hay tsa.»

39 Ndo i dala i Samari niye hay hal-
adzay 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 tay məhəne 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 ambəl ha wawa i ndoməgeməsler i
bəy bagwar eye

43Yesu a ndza ka təv niyeməhəne 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.»

45 Azlakwa ɗuh Yesu a ndisl a Galile na,
ndo i dala niye hay ta təma na lele tə
məŋgwese eye hərwi nəteye dərmak ta ye a
magurlom i Pak niyemaZerozelemaye ada
a həlay i magurlom niye na, ta ŋgatay a wu
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 məsler i bəy bagwar
eye wuray andaya, wawa ŋgay ɗəvats eye
ma gəma i Kafernahum.

47A tsəne Yesu kəmaw 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 tama a Kafernahum, ta
mbəleŋ ahaya wawa ga andaya ɗəvats eye
fayamamətiye tey.»

48 Yesu a gwaɗay: «Nəkurom na, taɗə na
gemasuwayaŋeyebayna, kadzalumeyeha
bay na, kəkay?»

49Ndoməge məsler niye a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Bəy ga, tama bəse bəna wawa ga
ma tamətiye.»

50 Yesu a gwaɗay: «Mbəɗa gər a mətagay,
wawa yakmambəliye.»
Ndo niye a dzala ha ka bazlam i Yesu niye

a tsikay aye. Ama amətagay.
51 Ahəl 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.»
53 A sər ha həlay niye na, tits həlay nakə

Yesu a gwaɗay: «Wawa yakmambəliye» aye.
Tsa na, neŋgeye ta ndo i gay ŋgay hay tebiye
tə dzala ha ka Yesu.

54Nakayna,masuwayaŋmasuloeyenakə
a gemaGalile aye. A ge na, ahəl nakə amaw
abərama Yahuda aye.
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5
Yesu ambəl ha ndowuraymatəra eyema

Zerozelem
1Madəba eye na,magurlom i Yahuda hay

andaya ma Zerozelem. Hərwi niye, Yesu a
ye a magurlom i Yahuda niye hay ma Ze-
rozelem aye. 2Ma Zerozelem niye na, dəlov
wuray andaya bəse ta Məgeɗ i Təɓaŋ hay
nakə ti yawa tay ha tə ɗəmaawalaŋ gay aye.
Tə zalay a dəlov eye niye tə bazlam i Yahuda
hay na, Baytidzata. Ka tsakay i dəlov niye
na, galak andaya maŋgəna eye zlam. 3Ndo
i ɗəvats hay haladzay tə hənawa mə ɗəma:
Guluf hay, ndo matəra eye, ndo neheye sik
tay maməta eye hay. [Ta həbawa yam nakə
ma ɓəliye wekit wekit aye. 4 Hərwi həlay
eye andaya 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,
mambəliye.]

5 Mə walaŋ i ndo i ɗəvats niye hay
na, ndoweye andaya kə ndza ma ɗəvats
məve kuro kuromahkar 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 saka
məmbəle ɗaw?»

7 Ndo niye ɗəvats eye a gwaɗay: «Ahəl
nakə yam fayama ɓəliye na, ndəray andaya
məzle ga,məkele ga ha a ɗəmabay. Na gwaɗ
na dziye faya bo məkele ha bo a ɗəma na,
ndomekeleŋ eye a leheŋ a ɗəma.»

8 Yesu a tsəne andza niye na, a gwaɗay:
«Lətse, zla təvməhəne yak, do wu yak!»

9 Kwayaŋŋa ndo niye a mbəl. A zla təv
məhəne ŋgay ada a pa bo kamede.
Azlakwa bay, wu niye a ge bo na, pat i

mazəzukw bo. 10Bəy 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.»

11Ambəɗatay faya, agwaɗatay: «Ndonakə
ambəl ga ha aye, a gweɗeŋ: “Zla təvməhəne
yak do wu yak.”»

12Ndo 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
a mbəl ha aye bay, hərwi Yesu ki 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 aMbəlom, a gwaɗay: «Anəke na, kambəl
tuk. Kâ ge mənese sa bay. Ka ge mənese na,
wuma ta gakeyema ziye nakə a gaka aye.»

15Madəbaeyendoniye a ye, a gwaɗatay a
bəy iYahudahay: «Maambəl gahana, 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 fayama giyeməsler na,
patpatadaneŋnagiyeandzaniyedərmak.»

18Bəy i Yahuda hay tə tsəne bazlam i Yesu
niye na, ta səkah ha mapəle tsəveɗ məkəɗe
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. Andzaməgweɗe
a ləva ha gər ŋgay ta Mbəlom.

BəbaMbəlom kə vəlay gədaŋ awawa ŋgay
tebiye

19 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Sərum ha na, neŋ na sliye faya ka məge
wu tə həlay ga aye tsa bay. Na giye na, wu
nakənaŋgatayBəba ga a gawaaye. Wunakə
Bəba ga a gawa aye na, neŋ wawa ŋgay na
giye dərmak. 20 Bəba ga a wuɗa neŋ wawa
ŋgay, ada ma ɗeŋeye ha wu nakə a gawa aye
tebiye. Ma ɗeŋeye ha məsler bagwar eye
sa a ze wu neheye ada aza ma gakumeye
hərɓaɓəkka.

21 «Andza nakə Bəba Mbəlom a mbəl 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, Bəbama giye sariya tə həlay
ŋgay aye bay. Kə vəleŋ gədaŋ a həlay ga ka
məge sariya. 23Ageha andzaniye 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 ndoweye kə ɗəsleŋ
ha gər a neŋ wawa ŋgay bay na, kə ɗəslay
ha gər a Bəba ga nakə a sləra ga ahaya bay
dərmak.»

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na,
ndoweye kə pay zləm a bazlam ga neheye
na tsik aye ada kə dzala ha kaMbəlom nakə
a sləra ga ahaya ayena, kəhuta sifa nakəma
ndəviye bay aye. Mbəlomma 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 eyema deyew-
eye, ɓa ɗuh pat eye anaŋ ki yaw tsɨy, ahəl
nakə ndo neheye nəteye andza mədahaŋ
hay ta tsəniye wu nakə Wawa i Mbəlom
a tsik aye. Ndo neheye ta pay zləm ada
ta dzala ha ka wu nakə na tsik aye na, ta
mbəliye. 26Mbəlom na, gədaŋ ŋgay andaya
ma vəliye sifa a ndo. Andza niye kə vəleŋ
gədaŋ a neŋwawa ŋgayma vəliye sifa a ndo
dərmak. 27Ada kə vəleŋ gədaŋ a neŋ wawa
ŋgayməge sariya ka ndo hay. A vəleŋ gədaŋ
məge sariyakandohayna, hərwineŋWawa
i Ndo.
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28 «Mâ gakummasuwayaŋ 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 ne-
heye 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. 30Neŋ na, na sliye faya
məgewuray 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, wu nakə a yeŋ a gər a neŋ eye bay.
Ane tuk na, na giye na, wu nakə a yay a gər
a ndo nakə a sləra ga ahaya aye.»

Ndo neheye ta həliyembal i Yesu aye
31 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə na ta mbal i

gər ga na, ndo hay ta gwaɗiye deɗek bay.»
32 Ane tuk na, mata həle mbal i gər ga na,
ndo mekeleŋ eye ada na sər ha ndo məhəle
mbal ga na, ma həliye, ta deɗek. 33 Ka
slərum ndo hay ka təv i Yuhana ada kə
tsikakum wu nakə deɗek eye. 34 Neŋ 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
təraandza lalamnakə tapiye fayaakohərwi
ada mâ 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 nakə Bəba ga a vəleŋ a
gweɗeŋ “ge” aye. Wu neheye faya ta bəziye
hamasləra 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. 38Ka 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. 40 Azlakwa 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. 44A sakum na, ndo hay tâ
zambaɗakum. ƊuhMbəlom nakə deɗek eye
na, ka wuɗum mazambaɗay bay. Ada taɗə
nəkurom andza niye deɗek na, ka dzalum-
eye 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 dzalum ha ka Musa ta deɗek na,
haɓe ka dzalum ha ka neŋ, hərwi Musa a
watsa na, ka neŋ. 47 Taɗə ka dzalum ha
ka wu nakə Musa a watsa aye bay na, ka
dzalumeye ka wu nakə 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
1Ma 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. 2 Ndo hay haladzay
tə paway bəzay. Tə paway bəzay na, hərwi
nakə tə ŋgataway a masuwayaŋ neheye a
gawa aye. Masuwayaŋ niye a gawa aye na,
a mbəlawa 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 zalay Pak
aye na, mazlambar kə ndzew. 5Yesu a zəba
ɗəre na, a ŋgatay a ndo hay haladzay ta diye
naha ka təv ŋgay. Tsa na, a tsətsah ka Filip, a
gwaɗay: «Ka hutakwaweyeməsəkəmawwu
mənday ɗa məvəlatay a ndo neheye tebiye
na, məŋgay?»

6 Yesu a tsikay a Filip andza niye na,
mazəbekamədzal gər i Filip. HərwiYesuna,
a sər wu nakəma giye.

7 Filip a mbəɗay faya a gwaɗay: «Kwa taɗə
ka səkəmakwawwumənday ta dinar* sulo,
kwa way ada mâ huta tsekweŋ tsekweŋ
bəbay na, ma slateye bay.»

8Ndomekeleŋ eyeməwalaŋ i gawla ŋgay
hay, məzele ŋgay Aŋdəre malamar i Simoŋ
Piyer, a gwaɗay: 9«Wawawuray 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 andaya hal-

adzay beremeffe a ndzohwaw mba. Gawla
ŋgayhay ti ye, tə gwaɗatay andohay, ndzum

* 6:7 Dinar: Kwar i suloy temerre sulo, ma hamiyemerəɓe i ndoməgeməsler pat nəte. ZəbaməMata 20.2.
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kadala. Ndoniyehay tebiye təndzakadala.
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 nda
makwala niye tə kəlef aye kamərehe tay.

12Təndamakwalaniye tə rah lelena, Yesu
a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Hayumay gər
a siye nakə a zaw aye kwa tsekweŋ mâ dze
bay.» 13Tsa na, təhayay gər amakwala nakə
a zaw abəra ka ndo neheye tə nda aye. Tə
hayaygərna, a rahagwaŋkurogər 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, ndo məɗe ha ba-
zlam iMbəlomdeɗek. Neŋgeyena, ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom nakə tə tsik faya ahəl
niye tə gwaɗ ma deyeweye ka məndzibəra
aye.»

15Yesu a sər ha ndo niye hay ta deyeweye
ta piye na a bəy ta gədaŋ na, a mbəɗa gər,
a tsal ŋgway a tsaholok niye sa. A tsal na,
mahəŋgeye.

Yesu a ye ka gər i yam tə sik
Mata 14.22-33;Markus 6.45-52

16 Huwa a ge na, gawla i Yesu hay tə
mbəzla kame i dəlov. 17Ti ye nahana, 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. 18Dəlov
niye a dazlay məɓəle haladzay wekit wekit
hərwi mətasl a ge ta gədaŋ. 19Ta ye ma giye
kilomiter zlam kəgəbayməkwa 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.

20 Ane 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 satay mede a
ɗəma aye.

Wumənday nakəma vəliye sifa aye
22Tədœeyena, ndoniyehayhaladzayeye

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 sərhana, Yesukə tsal akwalalaŋ
i yamniyebay. Ane tukna, gawlaŋgayhay 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, wu mənday
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 Kafernahummata pəle na Yesu.

25Ti 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 wumənday 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 gumməsler na, hərwi wumənday nakə
ma nasiye bay ma ndziye huya ada ma
vəliye sifa nakə ma ndəviye bay ka tor eye.
Wu mənday niye na, neŋ Wawa i Ndo na
vəlakumeye. Na vəlakumeye na, hərwi
BəbaMbəlom kə vəleŋ gədaŋ kaməge.»

28Ta 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 gum-
eye na, dzalum ha ka neŋ ndo nakə a sləra
ga ahaya aye.»

30Təgwaɗay: «Kəgeandzaniyena, nəmaa
ta dzaliye ha fakaya na, ka bəzamay ha
masuwayaŋ waray? Kəgəbay ka giye na,
məsler waray? 31Hərwi ahəl niye bəba təte
kway hay ti yaw abəra mə Ezipt, nəteye mə
makulkwandah na, tə ndawumənday nakə
a yawməmbəlom tə zalayman aye†. Andza
nakə təwatsaməƊerewel iMbəlomayena, tə
gwaɗ: “Mbəlom kə vəlatay wumənday nakə
a yawməMbəlom aye, tə nda.‡”»

32 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Sərum ha na, wu mənday nakə ahəl niye
Musa a vəlakumməmakulkwandah aye na,
wu mənday nakə a yaw abəra mə mbəlom
aye ta deɗek bay. Ane tuk na, wu mənday
nakə bəba ga Mbəlom ma vəlakumaweye
abəra mə mbəlom aye na, nakə ta deɗek
aye. 33Hərwi wu mənday niye Mbəlom ma
vəlakumeye na, neŋ ndo nakə na mbəzlaw
abəraməmbəlom aye, adawumənday niye
na, ma vəlateye sifa a ndo i məndzibəra
hay.»

34 Tə gwaɗay: «Bəy may, vəlamay wu
mənday 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
dzalum ga ha wal bay. 37Ndo neheye Bəba
ga a vəleŋ tay ha aye na, ta deyeweye ka təv
ga. Ada ndo nakə ki yaw ka təv ga aye na,

† 6:31 Madayaw abəra ma Ezipt 16.13-15, 31. ‡ 6:31 Madayaw abəra ma Ezipt 16.4.
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ɗaɗa na kaliye ha bay. 38Hərwi nambəzlaw
abəra mə mbəlom 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. 39 Məsler 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 tuk
na, na ta mbəliye tay ha abəra mamədahaŋ
pat i sariya. 40 Wu 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
sariyana, neŋna tambəliye tayhaabərama
mədahaŋ.»

41 Yahuda niye hay ta dazlay məse ba-
zlam ka Yesu, hərwi nakə a gwaɗatay: «Neŋ
na, wu mənday nakə a mbəzlaw abəra mə
mbəlom 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 anəkeməgweɗe neŋgeyena, ambəzlaw
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 ndow-
eyeka təvgabayna,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 təwatsa 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,
ma deyeweye ka təv ga. 46 Azlakwa andza
məgweɗe 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. 48Neŋ na, wu mənday nakə
mavəliye sifa a ndohay aye. 49Ahəl niye na,
bəba təte kuromhay təndawuməndaynakə
tə zalay man aye mə makulkwandah*, ada
huya tə mət ŋgway. 50Ane tuk na, ndoweye
kə nda wu mənday nakə a yaw abəra mə
mbəlomayena,ma tamətiye bay. 51Neŋna,
wu mənday nakəma vəliye sifa, a mbəzlaw
abəra mə mbəlom aye. Ndoweye kə nda
wu mənday nakay na, ma mətiye bay, ma
ndziye ka tor eye. Wu mənday nakə na
vəliye na, bo ga. Na vəliye na, hərwi adando
i məndzibəra hay tâ huta sifa.»

52 Yahuda hay tə kəɗ faya wuway mə
walaŋ 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 ndayumbo ga, neŋWawa i Ndo, bay
ada ka sum bambaz ga bay na, ka hutum
sifa bay. 54Ndoweye kə nda bo ga ada kə sa
bambaz ga na, kə huta sifa nakəmandəviye
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
məneŋgeye. 57Bəba 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 dərmak
ma ndziye huya hərwi neŋ.

58 «Wu mənday nakə a mbəzlaw mə
mbəlom aye na, anaŋ: Neŋgeye andza nakə
bəba təte kurom hay tə nda ahəl niye mə
makulkwandah aye təbey. Tə nda wu
mənday niye na, huya tə mət ŋgway. Ane
tuk na, ndoweye kə nda wu mənday nakay
na, ma ndziye ka tor eye.»

59Yesu a tsik bazlamneheye na, ahəl nakə
neŋgeye fayama tətikateyeandohayməgay
imaɗuwulememagəma iKafernahumaye.

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,
mawurabo eye. Matambe fayaməpay zləm
na, way?»

61 Yesu a səratay naha faya ka wu nakə
faya ta tsikiye ka gər ŋgay aye. Hərwi niye
a gwaɗatay: «Bazlam ga nakə na tsik aye na,
a ndalakum ɗaw? 62Taɗə 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? 63Mata vəle sifa a ndo
hay na, Məsəfəre i Mbəlom. Ndo hay na, ta
sliye fayaməhute sifa niye ta gədaŋ tay bay.
Bazlam neheye na tsikakum aye maa vəleŋ
na, Məsəfəre i Mbəlom ada bazlam neheye
ta vəliye sifa a ndo hay aye. 64 Ane tuk na,
siye hayməwalaŋ kuromna, ta dzala ha ka
neŋ bay.»
Ayaw! Ɓa kwa kamadazlay na, Yesu a sər

ha neheye ta dzaliye ha faya bay aye ada a
sər ha ndo nakəma ta giye faya ɗaf aye.

65 Yesu a gwaɗatay sa: «Hərwi niye na
gwaɗakum: TaɗəBəbagakəvəlay tsəveɗbay
na, ndərayma sliye fayamadayaw ka təv ga
bay.»

66 Ma dəba eye na, gawla ŋgay hay hal-
adzay tə gər ha ti ye wu 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 sakum mede wu
kurom ɗaw?»

§ 6:45 Ezay 54.13. * 6:49 ZəbamaMadayaw abərama Ezipt 16.
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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 sa way? 69 Nəmay nəmaa
dzalakarhaadanəmaasərhanəkarna, ndo
nakə tsəɗaŋŋaMbəlom a sləraw aye.»

70 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Na
gwaɗ mapala kurom kuro gər eye sulo na,
neŋ bəɗaw? Ada azlakwa ndo nəte mə
walaŋ kurom neŋgeye na, Fakalaw.»

71 A tsik andza niye na, ka Yudas wawa
i Simoŋ Iskariyot. Hərwi Yudas na, kwa
neŋgeye nəteməwalaŋ i ndo imaslaŋ 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 i
Galile tebiye a say mede ka dala i Yuda bay
hərwia satayabagwar iYahudahayməkəɗe
na.

2 Ahəl niye na, magurlom i Yahuda hay
nakə tə zalay Magurlom i Madzawadzawa
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 a məsler 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.»

5Malamar 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 waraywaray, lele tsa. 7Nəkurom
na, ndo i məndzibəra hay ta sliye faya
mənakum ɗəre təbey. Ane tuk na, neŋ na,
taneŋeye ɗərehərwina gwaɗawaməsler tay
nakə faya ta giye na, lele bay. 8 Nəkurom
eye, dum amagurlom 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 ŋgway ma Galile.
10 Malamar ŋgay hay ti ye a magurlom i
madzawadzawa niye na, Yesu a ye dərmak.
A zəŋgal tay naha ma dəba. Ane tuk na, a
ndisl naha a ɗəma na, ka bəz ha bo parakka
bay. A ŋgaha bo.

11 Bagwar i Yahuda hay mə magurlom
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: «Ndo nakay na,
neŋgeye ndo 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 fayamətsike bazlam niye parakka bay
hərwi ndo hay tebiye ta dzədzar ta bagwar i
Yahuda hay.

14 Magurlom niye məzaw ŋgay eye ma-
zlambar ka ndəv na, Yesu a ye a gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye naha a pa
bo kamatətikatay a ndo hay. 15Bazlamŋgay
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 sər wu haladzay na, kəkay?»

16 Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Ba-
zlam nakay faya na tsikakumeye na, a yaw
mə neŋ bay. A yaw mə Mbəlom neŋgeye
nakəa sləra gaahayaaye. 17Ndoweyekə say
məge wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye na,
ma səriye bazlam ga nakə na tsik aye a yaw
abəraməMbəlomkəgəbay a yawmamədzal
gər ga. 18Ndonakə a tsik bazlamnakə 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 gwaɗ
maa vəlakum bazlam i Mbəlommapala eye
na, Musa bəɗaw? Ada ndəray kwa nəte mə
walaŋ kurom ka rəhay ha gər bay. Ada a
sakumməkəɗe 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 masuwayaŋ
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 bay.
Andza niye na, ka ɗəsawum wawa kurom
hay pat i mazəzukw bo. 23Ka ɗəsum wawa
pat i mazəzukw bo 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:
«Ndonakə ta pəlaməkəɗe na aye na, neŋgeye
bəɗaw? 26 Zəbum faya tey: Faya ma tsikiye
me parakkaməwalaŋ i ndo hay tebiye, ada
ta gwaɗay wuray kwa tsekweŋ bay tebiye.
Ma giye na, bəy kway hay tə sər neŋgeye
Kəriste nakə Mbəlom a gwaɗ ma 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 yawməŋgay na, ka sərakwa.»

28 Andza niye, Yesu faya ma tətikateye a
ndo hay mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
mba, a tsikme tamagala, a gwaɗ: «Ka sərum
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ga ha azlakwa ɗaw? Neŋna yawməŋgayna,
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 sərum na
bay. 29Neŋ na, na sər na hərwi na yaw na,
abəra ka təvŋgay adamaa sləra ga ahayana,
neŋgeye.»

30 Andza niye, ta pəla tsəveɗ məgəse 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: «Ndo nakay ma giye na,
Kəriste. Ndomekeleŋ eyema deyeweyema
giyemasuwayaŋmaziye i ndonakay ɗaw?»

A satay a Farisa hayməgəse 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
vəlawaywuaMbəlomhay təhaya gər, tə slər
sidzewneheye ta tsəpawa gay iməɗəslay 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 kurommaməndze tsek-
weŋ mba. Tsa na, na miye gwa ka təv i ndo
nakə a sləra ga ahaya aye. 34Ka ta pəlumeye
ga ada ka ta hutumeye ga bay hərwi ka
slumeye faya mede a təv nakə neŋ na diye
a ɗəma aye bay.»

35Tsa na, Yahuda hay ta tsətsahməwalaŋ
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?»

Yamnakəma vəliye sifa a ndo hay aye
37Pat i mandəve i magurlom na, pat nakə

bagwar aye. Pat eye niye Yesu a lətse, a tsik
me tamagala, a gwaɗ: «Taɗəndoweyeyama
gay na,mâ yaw ka təv gamâ sa. 38Ndoweye
kə dzala ha ka neŋ na, “yam nakəma vəliye
sifa ayema ŋgəziyewaɗwaɗmə ɗərev ŋgay”
andza nakə tə watsa ahəl niye mə Ɗerewel 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 zuk bay.

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!»

41Siye hay tə gwaɗ: «Neŋgeye na, Kəriste!»
Ane tuk na, siye hay tə gwaɗ sa: «Kəriste na,
ma deyeweye abəra ka dala i Galile ɗaw?
42TəwatsaməƊerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ
Kəriste ma deyeweye na, abəra ma gwala i
Davit adama Betelehem, gəmanakəDavit a
ndzawamə ɗəma aye.*»

43Andzaniye, bazlamaye tay ka bo ando
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 təmaYesu bay
45 Sidzew neheye ta tsəpawa gay i

məɗəslay ha gər a Mbəlom hay, tə maw ka
təv i bagwar hay i ndo neheye 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
dərmakkasəpatkuromɗaw? 48Kaŋgatumay
a ndərayməwalaŋmay bəy i Farisa hay ada
məwalaŋ 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 vəlataymezeleme.»

50 Nikodem neŋgeye nəte mə walaŋ 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 kwayma-
pala eye kə vəlakway tsəveɗməgay sariya a
ndo andza niye kəriye tsa bay. Tsənakwa
wu nakə ma 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,
ndoməɗe ha bazlam iMbəlom kwa nətema
deyeweye abəra ma Galile bay.»
[ 53 Kwa way a tsəne andza niye na, a ye

ŋgway amətagay.

8
Ŋgwas nakə a gemadama aye

1 Yesu a tsal a Mahəmba i Tetəɗœz. 2 Ta
mekedœ pərik na, a mbəɗawa gər a gay i
məɗəslayha gər aMbəlom. Ayenahaandza
ka dzaŋga. Ndo hay haladzay ti ye naha ka
təv ŋgay. Tsa na, a dazlay amatətikatay.

3 Ahəl nakə faya ma tətikateye a ndo hay
aye na, ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom

* 7:42 Zəbama 2 Samuyel 7.12; Dəmes hay 89.4-5; Zeremi 23.5; Mise 5.1.
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mapala eye ta Farisa hay tə gəsay naha
ŋgwas wuray tə tatsa na ka məge madama.
Tə gəs naha, tə lətse ha kame i ndo hay
tebiye. 4 Tə gwaɗay a Yesu: «Miter, ŋgwas
nakay tə tatsa na na, neŋgeye faya ma giye
madama. 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 suwathərwiadaməhute 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 haməkalay kwar təday.»

8Tsa na, Yesu a rəh gər ka dala sa. Amaka
məzehe ka dala.

9Tə tsənebazlam iYesuniyea tsikatayaye
na, tə gəɗ nəte ta nəte. Maa lah mede na,
madugula hay.
Yesu ta ŋgwas niye tə ze naha sulo tsɨy.

Ŋgwas niye malətse eye huya kame i Yesu.
10 Yesu a lətse, a gwaɗay: «Ŋgwas nakay,
ndo neheye tə gəsa kar ahaya na, nəteye
məŋgay? Ndəray kə gəs kar ta sariya bay
sadzək ɗaw?»

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 gemezeleme sa bay.»]

Yesu na, dzaydzay nakə ma dəviye ka
məndzibəra aye

12Ma dəba eye na, Yesu a tsikatay a ndo
hay, a gwaɗatay: «Neŋ na, dzaydzay 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.»

14Yesu ambəɗatay 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
yawabəramə ɗəmaayeada təvnakənadiye
a ɗəma aye. Ane tuk na, nəkurom na, təv
ga nakə na yaw abəra mə ɗəma aye ada təv
nakə na diye a ɗəma aye na, 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 taɗə na giye sariya bəbay na, sariya
ga 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 kurom mapala

eye na, a gwaɗ: “Taɗə ndo hay sulo bazlam
tay kə ge nəte na, wu niye na, deɗek.*”
18Andzaniye, neŋna, na tsikiyekaboŋgway
adaBəbanakəa sləra ga ahayama tsikiye ka
neŋ.»

19 Ta 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
haymə 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 na bay hərwi həlay ŋgay eye kə 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 slum-
eye fayamedea təvnakəneŋnadiye a ɗəma
aye bay.»

22 Yahuda hay tə gwaɗ mə walaŋ tay: «A
gwaɗ ka slakweye mede a təv nakəma 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. 24Hərwi niye na gwaɗakum na: “Ka
mətumeye mə mezeleme kurom.” Kə ge ka
dzalum ha neŋ ndo nakə neŋgeye aye bay
na, ta deɗek ka mətumeye mə mezeleme
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 bazlam ga aye. 26 Wu
andaya haladzaymətsike 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 tsikat-
eye 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 kəɗumneŋWawa i Ndo
na, neŋ ndo nakə neŋgeye aye ka sərumeye
ha. Ka sərumeye ha wu nakə na ge aye na,
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
hamahəgeye bay hərwi faya na giye na, wu
nakə a yay a gər aye.»

30Kwayaŋŋandohayhaladzay tədzalaha
ka Yesu hərwi bazlam ŋgay niye a tsik aye.

31 Yesu a gwaɗatay a Yahuda neheye tə
dzala ha faya: «Ka pumay bəzay a bazlam

* 8:17 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 17.6; 19.15.
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ga na, ka tərumeye gawla ga hay ta deɗek.
32 Andza 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 abərama
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,
mandziyehuyamə gay i bəbaŋgay. 36Andza
niye, neŋ wawa Mbəlom na təma kurom
ahaya abəra ma beke na, ka tərumeye beke
hay sa bay. 37 Na sər ha nəkurom na,
gwala i Abraham hay. Ane tuk na, faya
ka pəlumeye tsəveɗ ka məkəɗe ga hərwi ka
kərahum bazlam ga. 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.»

39 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Bəba may
na, Abraham.»
Yesu a gwaɗatay: «Taɗə nəkurom wawa i

Abraham hay na, ka gumeye andza Abra-
ham 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. Abra-
ham na, neŋgeye kə ge andza niye təbey.
41 Nəkurom na, faya ka gumeye wu nakə
bəba kurom a gawa aye.»
Tə gwaɗay: «Nəmay na, madazla hay bay.

Wawaneheyemadazla ayehayna, ndəraya
sər bəba tay hay bay. Bəba may 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. 43Wu nakə faya
na tsikiye ka tsənumbay na, hərwimey? Ka
tsənum bay na, hərwi ka slum faya matəme
bazlam ga bay.

44 «Bəba kurom na, Fakalaw ada a yakum
a gər məge na, wu nakə bəba kurom awuɗa
aye. Neŋgeye ndo məkəɗe ndo kwa anəke
bay. Neŋgeye na, a say deɗek təbey hərwi
deɗek andaya mə neŋgeye bay. Maraw me
na, wu ŋgay hərwi neŋgeye ndo imarawme.
Marawmewaraywarayna, a yawabərana,
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? 47Kə ge
ndoweyewawa iMbəlomna,ma pay zləma
bazlam iMbəlom. Nəkurom ka pumay zləm

a bazlam ga 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. Nəkurom na, ka
wuɗum məɗəsleŋ ha gər bay. 50Neŋ na, na
ɗəslay gər a bo ga bay. Ɗuh ndo nakə a say
məɗəsleŋ ha gər aye na, andaya. Mata ge
sariya eye na, neŋgeye. 51Ayaw! Sərum ha
na, taɗə ndoweye ka rəhay ha gər a bazlam
ga na, mamətiye ɗaɗa bay.»

52 Yahuda hay tə gwaɗay: «Anəke nəmaa
sər ha tuk. Fakalaw andaya mə bo yak.
Abraham kə mət, 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?
Neŋgeyena, kəmət ada ndoməɗe 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
geŋeye ŋgama bay. Maa ɗəsleŋ ha gər na,
Bəba ga. Neŋgeye na, ndo nakə ka gwaɗum
Mbəlomkuromaye. 55Ane tukna, 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.
56Mbəlomkə tsikay a bəba təte kuromAbra-
ham ma ŋgateye a pat i madayaw ga ada
Abraham na, ɗərev ŋgay kə ŋgwasa. Abra-
ham a ŋgatay a pat eye na, məŋgwese kə rah
a ɗərev ŋgay.»

57Yahuda hay tə gwaɗay: «Nəkar məve kə
husa məve kuro kuro zlam zuk bay tuk na,
ka ŋgatayaw a Abraham aye na, məŋgay?»

58 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ayaw! Sərumha 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 andowuray guluf eye. Təwana
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?»
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3 Yesu a mbəɗatay 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 iMbəlomnakəma
giye bo tə neŋgeye aye. 4 Anəke pat andaya
mba na, kutoŋ ka gakweye məsler i ndo
nakəa sləragaahayaaye. Mazlambarhəvaɗ
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 nakə ma 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. Amaw na, a ŋgatay a ɗəre tuk.
8 Ndo i məgeɗ ŋgay hay ta ndo neheye

tə ŋgataway ka tsəveɗ faya ma rəkiye na, tə
gwaɗ: «Nakay na, ndo niye a ndzawa ka
tsəveɗ a rəkawa aye bəɗaw?»

9Ndo 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.»
10 Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ɗəre yak a

həndək na, ma kəkay?»
11Ambəɗatay faya, agwaɗatay: «Ndonakə

tə zalayYesuaye ahəlaɓbətekwew 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 neŋgeyeməŋgay?»
Ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋgeyeka

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?»
Ndo niye a gwaɗatay: «Yesu a feɗeŋ

bətekwew ka ɗəre ada na bara ɗəre. Tsa na,
na ŋgatay a ɗəre tuk.»

16Siye hayməwalaŋ i Farisa hay, tə gwaɗ:
«Ndo niye a ge wu niye na, a yaw abəra ka
təv i Mbəlom bay. Bazlam 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 təgwaɗ: «Ndo imezelememasliye

faya məge slala i masuwayaŋ nakay na, ma
kəkay?»
Məwalaŋ 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, ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom.»
18Ndo niye a ndzawa ahəl niye guluf eye

ada anəke ɗəre ŋgay ka həndək na, bagwar
i Yahuda hay ta dzala ha deɗek bay. Hərwi
niye tə zalay a bəba ŋgay ta may ŋgay hərwi
matsətsehe fataya. 19 Ta tsətsah fataya, tə
gwaɗatay: «Nakay na, wawa kurom deɗek
ɗaw? Ka gwaɗum ka wum na guluf eye na,
deɗek ɗaw? Adaanəkeaŋgataya ɗərena,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
neŋgeyeadaanəkeaŋgataya ɗəre tukayena,
nəmaasər bay. Ndonakəahəndəkayna ɗəre
aye na, nəmaa sərwal bay. Tsətsahumka bo
ŋgay eye. Neŋgeye na, wawa eye sa bay, ma
sliye fayamambəɗakum ka bazlam nakə ka
tsətsahumeye faya aye.»

22Tə tsik andza niye na, hərwi ta dzədzar
ta bagwar i Yahuda hay. Hərwi ɓa bagwar i
Yahudahay ta ɓar bazlamnəte. Ndonakə kə
gwaɗ Yesu na, neŋgeye Kəriste na, tâ həhara
ahaya abəra mə gay i maɗuwule me tay.
23Hərwi niye ta mbəɗay faya bay. Ane tuk
na, tə gwaɗ: «Neŋgeye wawa eye sa bay,
tsətsahum ka bo ŋgay eye.»

24Farisahay təzalayandoniyeɗəreŋgaya
həndəkayemasuloeye sa, təgwaɗay: «Tsika-
may deɗek kame iMbəlom, hərwi nəmaa sər
ha ndo niye na, ndo i mezeleme.»

25Ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋgeye
ndo imezeleme, na sər bay, ndo imezeleme
bay na sər bay. Ane tuk na, wu nakə na sər
ayena, haɓenandzawana, guluf eye, anəke
na, 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 wuɗumməpay 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.
29Nəmaa sər Mbəlom a tsikay me ahəl niye
na, a Musa. Ane tuk na, ndo niye ɗuh a yaw
məŋgay na, nəmaa sər na bay.»

30Ndo niye a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Wunakəna tsəne aye na, a geŋ hərɓaɓəkka!
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Ndo nakə a həndəkeŋ na ɗəre aye ka
gwaɗumkasərumtəvŋgaynakəayawabəra
mə ɗəma aye bay na, kəkay! 31 Ka sərakwa
haMbəlomna,mapay zləmabazlam i ndo i
mezeleme hay bay. Ane tuk na, fayama pay
zləmkwaawayka rəhayha 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
fayaməge 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.
35 Yesu a tsəne ta həhar na ndo niye

a həndəkay na ɗəre aye abəra mə gay i
maɗuwule me na, a pa bo ka mapəle 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: «Bəy Maduweŋ ga, Wawa i Ndo
nakə a seŋ na dzaliye ha faya aye na, way.
Ɗeŋ ha tey.»

37 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkar
ka ŋgatay. Neŋgeye nakə faya ma tsikakeye
me anəke aye.»

38Ndo 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 aMbəlom abəra ta ndo neheye
tə pay bəzay a Mbəlom bay aye. Ada ndo
neheye təŋgatay a ɗəre bay ayena, ta ŋgateye
a ɗəre, ndo neheye tə ŋgatay aye na, ta təriye
guluf eye hay.»

40 Farisa 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 ɗuhna, nəkuromguluf eyehaybay
sa na, hərwi niye ka ndzumeye huya mə
mezeleme.»

10
Ndomətsəkure təɓaŋ lele eye

1 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na,
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 «Ndomatsəpe məgeɗ i gay i təɓaŋ hay ka
həndəknaməgeɗ andomətsəkure təɓaŋhay
na, 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 tuk na, wu nakə Yesu a say mətsike aye
na, ta tsəne bay.

7Hərwi niye Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum
ha na,məgeɗ i gay i təɓaŋ hay na, neŋ. 8Ndo
neheye tə leheŋewmadayaw 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, bar-
barra, ma hutiye wu mənday. 10Məkal ma
deyeweye i ŋgayna, hərwimakəle təɓaŋhay,
məkəɗe tay ha ada hərwimənese tay ɗekɗek
tsa. Neŋ na yaw na, hərwi ada ndo hay tâ
huta sifa. Sifa niye ta hutiye na,ma ndəviye
bay ka tor eye.

11 «Neŋ na, ndo mətsəkure təɓaŋ hay ta
lele eye. Ndo mətsəkure təɓaŋ ta lele eye
na, neŋgeyemaləva 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 faya ma deyeweye ka təɓaŋ hay
na, ma huye ma gəriye tay ha təɓaŋ hay.
Kəra i pesl niye ma həhariye tay ha təɓaŋ
niye hayma 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. 15Andza nakə Bəba ga
a sər ga ha andza neŋ na sər Bəba ga aye.
Ada na vəliye məsəfəre ga hərwi təɓaŋ ga
hay. 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 təv ma nəte eye, ndo mətsəkure
tay ha na, nəte dərmak.

17 «Bəba ga a wuɗa ga. A wuɗa ga na,
hərwinakəneŋnavəliyehaməsəfəregaaye.
Ada na sər ha na hutiye na məsəfəre ga sa.
18Ndəray ma sliye faya məzle fagaya abəra
məsəfəre ga ta gədaŋ bay. Mata vəle ha na,
neŋ eye. Neŋ na, gədaŋ andaya məvəle ha
məsəfəre ga ada gədaŋ andaya 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.
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20 Ndo siye hay haladzay mə walaŋ tay tə
gwaɗ: «Ma giye na, fakalaw mə bo ŋgay! Ka
pakweye zləm a bazlam i gər mavuwe na,
hərwi mey?»

21 Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ: «Ndo
nakə fakalawmə 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 təmaYesu bay
22Ahəl niye na, Yahuda hay tə pa magur-

lom 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
hatsawa na, ahəl i mətasl. Anəke na, həlay
i məhetse magurlom niye kə sla tuk. 23 Pat
wuray na, Yesu andaya mə magurlom niye
dərmak fayamahəhaliye. Fayamahəhaliye
na, mə mazambal i gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom nakə tə zalay mazambal i Salomoŋ
aye.

24Bagwar i Yahuda hay tə lawara na Yesu,
tə gwaɗay: «Taɗə nəkar Kəriste na, tsikamay
parakka. Nəmaahəbiyenakəadaka tsikam-
eye na, 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 neŋ
way na, məsler nakə faya na giye. 26 Ane
tuk na, nəkurom ka dzalum ha bay, hərwi
nəkurom na, ndo ga hay bay.

27 «Ndo ga hay na, ta pay zləm a ba-
zlam ga andza təɓaŋ neheye ta pay zləm a
ndo mətsəkure tay ha aye. Na sər tay ha
ada nəteye ta peŋeye bəzay dərmak. 28 Na
vəlateye sifa nakə ma ndəviye bay aye.
Nəteye na, ɗaɗa ta mətiye bay ada ndəray
masliye fayamabuwe tayhaabəraməhəlay
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 mabuwe wuray
abəra mə həlay i Bəba ga bay. 30Bəba tə neŋ
na, nəmay nəte.»

31 Bagwar i Yahuda hay tə tsəne bazlam
ŋgay niye na, tə həl kwar a həlay, a satay
məkəɗe na tə kwar sa. 32 Yesu a gwaɗatay:
«Na ge wu lele eye hay haladzay ta gədaŋ
i Bəba ga ada ka ŋgatumay tə ɗəre kurom.
Mə walaŋ i wu neheye na ge aye, a sakum
məkele 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
ayebay. Nəmaakəɗiye kar təkwarna, hərwi
ka tsalay ka gər a Mbəlom. Nəkar na, ndo
zezeŋ tukna, ka gwaɗnəkarMbəlomna,ma
kəkay?»

34 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Mawatsaeyemə ɗerewelkuromna,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 taɗəMbəlom a zalatay mbəlom hay aye
na, 36 neŋ nakəMbəlom a zla ga ada a sləra
ga ahaya kaməndzibəra ayena, na ze tay ha
bəɗaw? Neŋ na gwaɗ neŋ Wawa 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
tsikakumeyebay. 38Ane tukna, taɗə fayana
giye məsler 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 ta pəla tsəveɗməgəse na sa. Ane
tuk na, kə təma fataya abəra.

40 Ma dəba aye na, Yesu a həl bo, a
ma a diye i magayam i Yurdum, maga-
yam nakə Yuhana madzəhuɓe ndo a yam a
dzəhuɓawandohaya ɗəmaaye. Yesuandza
ŋgwaymə ɗəma. 41Ndo hay ti ye naha ka təv
ŋgay haladzay. Ti ye naha na, tə gwaɗawa:
«Yuhana kə ge masuwayaŋ kwa nəte bay.
Ane tuk na, wu nakə a tsik tebiye ka ndo
nakay aye na, deɗek.» 42Ndo hay haladzay
tə dzala ha ka Yesu.

11
Lazar amət

1-2 Ndoweye andaya tə zalay Lazar. A
ndzawa na, ma gəma i Betani. Malamar
ŋgay hayMarta ta Mari tə ndzawama gəma
eyeniye. Marina, ŋgwasnakəmatambəɗiye
mal ka sik i Yesu ada ma ta takaɗiye na ta
məkwets i gər ŋgay aye. Patwuray na, Lazar
a dəɗ a ɗəvats.

3Hərwi 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.»

5Yesu na, a wuɗa Marta ta malamar ŋgay
Mari ada a wuɗa Lazar. 6Yesu a tsəne Lazar
neŋgeye ɗəvats eye na, ki ye bəse bay. A
ndzama təv ŋgay niye neŋgeyemə 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

* 10:34 Dəmes hay 82.6.
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bay nakə ndo niye hay mə ɗəma aye a satay
məkəɗe kar təkwar tukna, ada kamakweye
a ɗəma sa na, 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.
10Ane tuk na, taɗə ndoweye ma həhaliye ta
həvaɗna,mandəfiye sikhərwi ləvoŋzəŋzəŋ,
dzaydzay andaya ka təv ŋgay bay.»

11Yesu a tsikatay bazlam niye hay na, ma
dəba aye a gwaɗatay sa: «Dzam kway Lazar
na, kə ndzahəra. Ane tuk na, na diye na ta
pəɗekiye abəra kaməndzehəre.»

12 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, kə ge neŋgeye
məndzehəre eye na, mambəliye.»

13 Yesu 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. 15 Ane
tuk na, ɗəvats a gəs Lazar na, neŋ andaya
ka təv ŋgay bay. Na ye bay na, hərwi
kurom. A ge bo andza niye na, hərwi ada
nəkurom kâ dzalum ha ka neŋ. Hərwi niye
ɗərev ga maŋgwasa 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 BəyMaduweŋ 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 Ze-
rozelem. Ka diye abəra ma Betani a Ze-
rozelem na, a sla kilomiter mahkar bay.
19 Yahuda hay haladzay ta ye naha mata
gatayaw azekw aMarta taMari imədahaŋ i
malamar tay Lazar.

20 Marta a tsəne Yesu kə ndzew, neŋgeye
bəse ka tsəveɗ fayama deyeweye na, a lətse,
a ye mata dzəgər 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. 22Na sər
ha kwa anəke bəbay na, wu nakə ka tsətsah
aye na, Mbəlomma vəlakeye.»

23Yesuambəɗay faya, a gwaɗay: «Malamar
yakma lətseweye abəra mamədahaŋ.»

24Marta ambəɗay faya, a gwaɗay: «Na sər,
ahəl nakə aza məndzibəra ma ndəviye, ndo
hay tebiye ta lətseweye abəra ma mədahaŋ
aye na, neŋgeye dərmakma lətseweye abəra
mamədahaŋ.»

25Yesua gwaɗay: «Neŋna, ndomətəmeha
ndo abəramamədahaŋ ada ndoməvəle sifa
a ndo hay. Ndoweye kə dzala ha ka neŋ na,
kwa kəmət bəbay na, ma hutiye a ɗəma sifa
nakə ma ndəviye bay aye. 26 Ndo kə dzala

ha ka neŋ na, məsəfəre ŋgay ma dziye bay.
Ma ndziye ka tor eye. Ka dzala ha bəɗaw
Marta?»

27 Marta a gwaɗay faya: «Ayaw Bəy
Maduweŋ, na dzala nəkar na, Kəriste.
Nəkar na, Wawa i Mbəlom niye tə gwaɗma
deyeweye kaməndzibəra aye.»

Yesu a tuwa
28 Marta a tsik ka bo abəra andza niye

na, a mbəɗa gər a mətagay mata zalayaw a
malamar ŋgayMari. 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.

30 Azlakwa Yesu na, kə husa a gəma niye
zuk bay. Neŋgeye huya ka təv nakə tə dzəgər
ta Marta aye.

31Ndoneheye ti yenahaa gay iMarimata
gatay azekw aye, tə ŋgatay a Mari a lətse, a
yaw abəra na, tə payaw bəzay. Tə gwaɗ ma
giye na, ma diye ka tsəvaymata tuwe.

32Mari a ye na, ka təv i Yesu. A husa ka
təv nakə Yesu mə ɗəma aye. A ŋgatay a Yesu
na, a dəkw gurmets kame ŋgay, a gwaɗay:
«BəyMaduweŋ, taɗəkageandayakanaŋna,
haɓemalamar gamamətiye bay.»

33Yesu a zəba kaMari na, fayama tuwiye
ada ndo neheye ti ye naha dziye faya ta
tuwiye dərmak. Tsa na, ɗərev a ndalay
haladzay, a mbəɗay hamədzal gər.

34Atsətsah fataya, agwaɗatay: «Ka lumna
na, ka waray?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Bəy

Maduweŋ, dara nəmaa ɗakeye faya.»
35Yesu a tuwa.
36Ndo niye hay tə gwaɗ: «Zəbum faya tey,

a wuɗa Lazar haladzay!»
37Ane tuk na, ndo siye hay məwalaŋ tay,

tə gwaɗ: «Kahəndəkayha ɗəre a guluf, Lazar
mâmət bay na, a sla fayaməge təbəɗew?»

Yesu ambəl ha Lazar abəramamədahaŋ
38 Ɗərev a ndalay a Yesu sa. A ye ka

tsəvay. Tsəvay niye na, andza lar. Tə pa na
mədahaŋ i Lazar na, a lar niye. Ta dərəzl
me i tsəvay niye na, ta beber 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 aməzlaɓ i Mbəlom.»

41 Ta 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
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na, ka tsəneŋeye na huya. Na tsik wene
wene aye na, hərwi ndo neheye kanaŋ ka
təv ga aye, tâ dzala ha maa sləra ga ahaya
na, nəkar.»

43A tsikay naha aMbəlom andza niye na,
a zalayaLazar tamagala, 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 ŋgay mambəkwa
eye dərmak.
Yesu a gwaɗatay: «Pəlum faya abəra pe-

tekeɗ niye ada kâ gərum hamâ ye ŋgway.»

Bagwar i Yahuda hay ta pəla tsəveɗ ka
məkəɗe na Yesu

Mata 26.1-5; Markus 14.1-2; Luka 22.1-2
45Ndo neheye ta ye mata gayaw azekw a

Mari ada ta ŋgatay a masuwayaŋ 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 təkərataywunakə
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 masuwayaŋ hay haladzay huya. Ka
gakweye ha na, kəkay? 48 Taɗə ka gərakwa
ha andza niye na, ndo hay tebiye ta dzaliye
ha faya. Ndohay tebiye tapaybəzayna, ndo
i Roma hay ta deyeweye ta mbəzliye ha gay
iməɗəslay ha gər aMbəlom ada ta bəbazliye
tay ha ndo kway hay.»

49Ndoweye andayaməwalaŋ tay, məzele
ŋgay Kayif. Bəy i bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom ka viye aye niye na, neŋgeye.
A gwaɗatay: «Ka sərumwuray kwa tsekweŋ
bay. 50 Ŋgama 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 ndo məvəlaway wu
a Mbəlom. 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.

53 Hərwi bazlam i Kayif niye a tsik aye
na, pat eye niye ta dazlay mapəle tsəveɗ
ka məkəɗe na Yesu. 54 Hərwi niye Yesu a
həhalawa na, a bəzawa ha bo parakka mə
walaŋ i Yahuda hay sa bay. Ane tuk na, a ye
ŋgway dəreŋ a gəmawuray tə zalay Efrayim.
Gəma niye na, bəse tə kəsaf. Tə ndza mə
ɗəma ta gawla ŋgay hay.

55 Magurlom i Yahuda hay nakə tə zalay
Pak aye mazlambar kə ndzew. Ndo hay
haladzay ti yawabəramagəmahaywalwal,
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. 56 Ahəl
nakə nəteye mə ɗəma aye na, ta pəla Yesu.
Ta tsətsah ka bo mə walaŋ tay ma gay i
məɗəslayhagəraMbəlomniye, təgwaɗ: «Ma
deyeweye a magurlom bəɗaw? Ka dzalum
na, kəkay?»

57Tə tsikandzaniyena, hərwibagwarhay
i ndoneheye tə vəlawaywuaMbəlomaye ta
Farisahay təgwaɗ: «Ndoweyekə sər təv iYesu
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

1 Məhetse i magurlom i Pak a zəkaw
məhəne məkwa na, Yesu a mbəɗa gər, a ye a
gəma i Betani. Betani na, gəma nakə Lazar
mandza eye mə ɗəma aye. Lazar na, ndo
nakəYesuambəl ha abəramamədahaŋaye.
2 Yesu a husa naha a Betani na, tə day wu
mənday. Marta na, neŋgeye faya ma vəleye
wu mənday a Yesu. Lazar na, neŋgeye mə
walaŋ i ndoneheye təndawuməndaydziye
tə Yesu aye.

3Ahəl 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
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 i mal niye huŋŋa
eye a rah a gay niye nəteye mə ɗəma aye.

4 Yudas Iskariyot na, neŋgeye nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu hay, neŋgeyema 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 səkəmhana, kahutakweyeha suloy
haladzay segey? Ada dala eye na, ta sliye
məvəlatay a mətawak hay bəɗaw!» 6 A tsik
andza niye na, hərwi neŋgeye məkal. 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 mətawak hay na, nəteye ka təv
kurom huya. Ane tuk na, neŋ na, na ndziye
tə nəkurom huya bay.»

A satay a bagwar i Yahuda hay məkəɗe
Lazar

9 Yahuda hay haladzay tə tsəne Yesu
neŋgeye ma Betani na, tə həl bo ti ye. Ti ye
na, ka təv i Yesu ɗekɗek bay. Ti ye na, a satay
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məŋgatay a Lazar nakə Yesu a mbəl abəra
mamədahaŋ 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
12Tədœeye na, ndo neheye haladzay ti ye

naha amagurlom 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 ta diye na, ta wuda, tə gwaɗ: «Zam-
baɗakway a Mbəlom! Mbəlom mâ pa ŋgama
ka ndo nakə faya ma deyeweye ta məzele i
BəyMaduweŋ aye! Mbəlommâpaŋgama ka
Bəy i Israyel hay!»

14Yesu a ŋgatay a zuŋgowuray 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 zuŋgowawa eye.*»
16 Ahəl niye na, gawla i Yesu hay tə sər

bazlamniye a tsik ka Yesu na, tə sər zuk bay.
Ahəl nakəMbəlom a bəz ha məzlaɓ i Yesu, a
matayaw a gər aye na, bazlam i Mbəlom kə
tsik faya andzaniye deɗek adandohay tə ge
andza niye dərmak.

17 Ahəl nakə Yesu a zalay naha a Lazar a
tsəvay, ambəl ha abəramamədahaŋ aye na,
ndo hay andaya haladzay ka təv eye niye.
Ndo niye hay ta təkərwunakə tə ŋgatay Yesu
a ge aye a ndo hay. 18Hərwi niye ndo hay
haladzay ti yemata dzəgər təYesu. Ndoniye
hay tə tsəne Yesu na, kə gemasuwayaŋniye.

19 Farisa hay tə ŋgatay andza niye na, tə
tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Zəbum kwa,
wu nakə faya ka gakweye 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 Mbəlom aye na,
Gərek hay andaya mə 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,
Mbəlomma ɗatay haməzlaɓ ga i neŋWawa
i Ndo, a ndo hay.» 24 Yesu a gwaɗatay sa:
«Sərum ha 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 giyewur haladzay. 25Ndoweye kawuɗa
sifa ŋgay na, ma dziye ha ɗuh. Ndoweye ka
kərahməgay gər a sifa ŋgay hərwi ga na, ma
hutiye sifa nakəmandəviye bay aye. 26Taɗə
kə say a ndoweyeməgeŋməsler na, mâ peŋ
bəzay. Andza niye ndo i məsler ga na, ma
ndziye ka təv nakə neŋ na ndziye mə ɗəma
ayedərmak. Ndonakəmageŋeyeməsleraye
na, Bəba gama ɗəslay ha gər.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay
27Yesu 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 ka məndzibəra 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,mətsikeme a tsənew

abəra mə mbəlom, a gwaɗ: «Ɓa na mbərəm
məɗahaməzlaɓganakəndohay taɗəsleŋeye
ha gər aye ada na ɗatay haməzlaɓ ga sa.»

29Ndo neheye nəteye haladzay ka təv eye
niye, tə tsəne mətsike me niye a tsənew mə
mbəlom aye, tə gwaɗ: «Maa ləv na, maləve i
mbəlom.»
Siye hay tə gwaɗ: «Maa tsikayaw me na,

gawla i Mbəlom!»
30 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Mətsike me nakay a tsənew mə
mbəlomaye na, hərwi kurombənahərwi 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. 32Neŋ 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.»
33Yesu a tsik andzaniye na, kaməməte ŋgay.
Ma tamətiye kəkay na, a ɗa ha neŋgeye.

34 Ndo hay tə gwaɗay: «Mə ɗerewel i
Mbəlom na, tə watsa, tə gwaɗ: “Kəriste na,
mandziyena, huya.” AdakagwaɗiyeWawa
i Ndo na, ta ta dariye na ka mayako na, ma
kəkay? Wawa i Ndo na, way?»

35 Yesu a gwaɗatay: «Anəke na, dzaydzay
andaya mə walaŋ kurom. Ane tuk na, ma
ndziye na, tsekweŋ tsa. Ahəl nakə dzaydzay
andaya mba aye na, dum kame hərwi ada
ləvoŋmândzakuma gər həf bay. Hərwi ndo
nakə fayama diyema 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.»

* 12:15 Zakari 9.9.
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Yesu a tsik bazlam niye andza niye na, a
ye a ŋgaha bo abəra ka nəteye.

Yahudahayhaladzay tadzalahakaYesu
bay

37Kwa taɗəkə gemasuwayaŋhaladzay ka
ɗəre tay bəbay na, Yahuda hay haladzay ta
dzala ha faya bay. 38Wu nakay a ge andza
niye na, hərwi ada wu nakə Ezay ndo məɗe
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?
Bəy Maduweŋ, ka bəzay ha gədaŋ yak na, a

way?†»
39Hərwi 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 satayməsəre təmetsehe tay bay.
Taɗə a sataymambəɗe hamede tay na,

na təmiye tay ha dərmak.‡»
41Ezaya tsikwuniyena, hərwineŋgeyekə

ŋgatay aməzlaɓ i Yesu ada a tsikawa faya.§
42 Kwa Ezay kə tsik andza niye bəbay na,

bagwar i Yahuda hay haladzay ta dzala ha
ka Yesu. Ane tuk na, tə dzala ha ka Yesu na,
ta məkal. Ta ɗa ha bay hərwi ta dzədzaray a
Farisa hay. Tadzədzarna, hərwi ta həhariye
tay abəra mə gay i maɗuwule me tay. 43 A
satay na, ndo tâ zambaɗatay, ɗuh Mbəlom
mâ zambaɗatay bay.

WunakəYesua tsikayena,magəsiyendo
hay a sariya

44Ma 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.
45Ndoweyekəŋgeteŋna, aŋgatayandonakə
a sləra ga ahaya aye. 46Neŋ na, na yaw ka
məndzibəra andzadzaydzaynakə adəv aye,
hərwi ada kwa way kə dzala ha ka neŋ na,
ma ndziye ma ləvoŋ sa bay.

47 «Taɗə ndoweye kə tsəne bazlam nakay
adakəpaybəzaybayna,mata gay sariyana,
neŋ bay. Hərwi neŋ na yaw ka məndzibəra
na,mata gatay sariya andohaybay, ane tuk
na, hərwi mətəme tay ha. 48 Taɗə ndoweye
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 niyewu 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

1 Həlay i magurlom i Pak mazlambar 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
awuɗa ndo ŋgay neheye kaməndzibəra 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
mbərəm məvəlay bazlam a Yudas wawa i
Simoŋ Iskariyot hərwi ada mâ ge ɗaf ka
Yesu.

3Yesu a sər ha Bəbaŋgay kə vəlay gədaŋ ka
mələvewuhay tebiye. Yesu a sər ha neŋgeye
a yaw abəra ka təv i Mbəlom ada ma miye
na, ka təv i Mbəlom. 4Hərwi 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 ɓar ha bəzay
i huɗ. 5 Ma dəba aye na, a mbəɗa yam a
gandayah. Tsa na, a dazlay məbere tay na
sik a gawla ŋgay hay. A ndəv ha məbere
tay na sik na, a pəla haya petekeɗmatekeɗe
yamniye abəramə bəzay i huɗ, a takaɗ yam
abəra ka sik.

6 A ndisl ka təv i Simoŋ Piyer na, Simoŋ
Piyer agwaɗay: «BəyMaduweŋ,matabereŋ
na sik ɗuh na, nəkar ɗaw?»

7Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Wu nakə
faya na giye anəke aye na, ka səriye bay, ane
tuk na, ka səriye mba.»

8Piyer a gwaɗay: «Aʼay! Ka ta bereŋeyena
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.»

10 Yesu a gwaɗay: «Ndo nakə kə bara na
bo ŋgay aye na, ndəluɓ andaya ka bo ŋgay
bay. Ma bariye bo sa bay. Ma bariye na,
sik ɗekɗek tsa. Nəkurom, ndəluɓ andaya
fakumabay, 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.

12 A ndəv ha məbaratay na sik na, a zla
petekeɗ ŋgay a ma ha ka bo. A ye, a ma ka
təv mənde ɗaf tay niye, a ndza. Tsa na, a
gwaɗatay: «Ka sərumwunakənagakumaye
ɗaw? 13Nəkurom faya ka zalumeŋeye “ndo
mədzeŋge ndo” ada “Bəy Maduweŋ”. Ka

† 12:38 Ezay 53.1. ‡ 12:40 Ezay 6.9-10. § 12:41 Ezay 6.1.
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tsikum andza niye na, lele deɗek. Neŋ na,
andzaniye deɗek. 14Neŋ ɗuhndomədzeŋge
ndo ada Bəy Maduweŋ, na barakum na sik,
nəkurom dərmak kutoŋ barum sik kurom
hay a bo nəte nəte mə walaŋ kurom. 15Na
bəzakum ha wu nakə ka gumeye hərwi ada
nəkurom dərmak kâ gum a bo mə walaŋ
kurom andza nakə neŋ na ge aye. 16Ayaw!
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. 17Anəke na,
ka sərumeye ha tuk. Taɗə ka gum haməsler
təwu neheye na, ka hutumeyeməŋgwese.

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.*” 19 Na
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 təma na, neŋ dərmak.
Ada ndo nakə 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
21 Ma dəba i bazlam niye 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 kuromma giye fagaya ɗaf.»

22Gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na,
tə ma ha ka bo ɗəre mə walaŋ tay tebiye.
Ane tuk na, Yesu a tsik kaway 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. 25Mandərkwasla i
Yesu niye a həndzəɗ naha gər ka təv i Yesu,
a tsətsah faya, a gwaɗay: «BəyMaduweŋ, 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 Yudaswawa 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 magur-
lom i Pak. Kəgəbay a gwaɗay mâ ye mâ
vəlatay wu amətawak hay.

30 Ahəl nakə Yudas a təma peŋ niye na,
kwayaŋŋa a yaw abəra. Niye na, ta həvaɗ.

Bazlammapala eye weɗeye
31 Ma 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 aməzlaɓ iMbəlomhərwi ga dərmak.
32 Na bəzatay ha məzlaɓ i Mbəlom a ndo
hay, Mbəlom dərmakma bəzatay haməzlaɓ
i wawa ŋgay a ndo hay tə wu nakə faya ma
giye aye. Ma giye mahonok mabəzatay ha
bay. 33Wawa ga hay, na ndziye tə nəkurom
haladzay 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
tsikakumeyeanəke. “Təvnakəneŋnadiye a
ɗəma aye na, ka slumeye faya mede a ɗəma
bay.” 34 Na tsikakumeye bazlam mapala
eye weɗeye. Bazlam mapala eye weɗeye
na, waray? Wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ
kurom. Andza neŋ nakə na wuɗa kurom
ayena, kutoŋwuɗumbonəte nəteməwalaŋ
kurom dərmak. 35 Taɗə ka wuɗum bo nəte
nəte məwalaŋ kurom na, ndo hay tebiye ta
səriye ha nəkurom gawla ga hay.»

Piyerma 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:

«BəyMaduweŋ, ka diye na, a ŋgay?»
Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Anəke na,

ka sliye fayaməpeŋbəzay a təvnakənadiye
a ɗəma aye bay. Ane tuk na, həlay eye ma
slaweye aza ka peŋeye bəzay.»

37 Piyer a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, na
sliye faya məpaka bəzay anəke bay na,
hərwi mey? Neŋ maləva bo eye məvəle ha
məsəfəre ga hərwi yak.»

38 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkar
maləva boməvəle haməsəfəre yak hərwi ga
ta deɗek ŋgway ɗaw? Na tsikakeye parakka,
sər ha na, dzagulok ma ta zlahiye na, ɓa ka
gwaɗ sik mahkar ka sər neŋ bay.»

14
Yesu na, tsəveɗ i ndo haymede aMbəlom

1 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Ɗərev mâ ye fakuma abəra bay. Dza-
lum ha ka Mbəlom ada dzalum ha ka neŋ
dərmak. 2Gay hay andaya haladzaymə 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. 3 Na ye, na lambaɗakumaw

* 13:18 Dəmes hay 41.10.
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təv na, na maweye mata həle kurom ka
təv ga, hərwi ada nəkurom dərmak ka
ndzumeye ma təv nakə neŋ mə ɗəma aye.
4Nəkurom na, ka sərum tsəveɗ nakə a ye a
təv nakə na diye a ɗəma aye.»

5 Tomas a gwaɗay: «Bəy ga, təv nakə ka
diye a ɗəma aye na, nəmaa sər bay. Nəmaa
sliye fayaməsəre tsəveɗniyena,makəkay?»

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 Bəba ga dərmak. Kwa anəke ka
sərum na ka ŋgatumay.»

8 Filip a gwaɗay: «Bəy ga, ɗamay ka Bəba
yak tsa na, tsɨy ɗamay.»

9Yesu ambəɗay 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? 10 Neŋ ta Bəba ga, nəmay mandza
eye nəte na, ka dzala ha təbəɗew? Bazlam
neheye na tsikawakum a nəkurom tebiye
na, ti yaw abəra mə neŋ ɗekɗek bay. Na
tsik na, i Bəba ga nakə nəmay mandza eye
nəte aye. Maa geməslerməneŋna, neŋgeye.
11 Taɗə na gwaɗakum: “Neŋ ta Bəba, Bəba
ga tə neŋ, nəmay nəte” na, dzalum ha faya.
Dzalum ha ka məsler neheye na gawa aye
kwa.

12 «Ayaw! Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, ndoweye kə dzala ha ka neŋ
na, ma giyeməsler 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. 13Ka tsətsahumkwamey taməzele
ga na, na gakumeye na tebiye, hərwi ada
neŋ Wawa i Mbəlom nâ bəz ha məzlaɓ i
Bəba. 14Ka tsətsahumkwamey taməzele ga
na, na vəlakumeye.»

Yesu a gwaɗ ma sləraweye Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye

15Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə kawuɗum ga
na, ka rəhumeye ha gər a bazlam gamapala
eye. 16 Neŋ, na geye amboh a Bəba ga mâ
slərakumaw ndomekeleŋmâ dzəna kurom
hərwi ada mâ ndza huya ka təv kurom.
17Ma slərakumaweye na, Məsəfəre nakəma
ɗakumeye ha deɗek aye. Məndzibəra na,
ma sliye faya məhute təbey hərwi kə ŋgatay
bay, ma səriye na bay sa. Nəkurom na, ka
sərumeyehərwimandziyena, ka təvkurom
ada ma ndziye huya mə nəkurom. 18Hərwi
niye, na gəriye kurom ha mahəkuromeye
andza wur 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 neŋmadzapa eye
ta Bəba ga, nəkurom madzapa eye tə neŋ
ada neŋmadzapa eye tə nəkurom.

21 «Ndoweye kə pa na bazlam ga mapala
eye a gər, adaka rəhayhagər na, neŋgeyena,
awuɗaga. Bəbagamawuɗiyenandonakəa
wuɗa ga aye, neŋ dərmak nawuɗiye na ada
na 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: «Ndow-
eye 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. 24 Ndo 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. 25 Na tsikakum ka bo abəra bazlam
nakay anəke na, hərwi neŋ andaya ka təv
kurom mba. 26 Mazlambar Bəba ga ma
sləraweye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a bərəm
ga, ma dzəniye kurom. Neŋgeye na, ma
tətikakumeye wu hay tebiye ada bazlam ga
neheye na tsikawakum aye na, mâ makum
ahaya a gər tebiye.

27 «Anəke na diye gwa na, na vəlakumeye
məndze zay a ɗərev kurom. Məndze nakə
ɗərev kurom ma ndziye zay aye na, na
vəlakumeye andza iməndzibəra bay. Ɗərev
mâ ye fakuma abəra bay. Kâ dzədzarum
bay. 28 Ɓa ka tsənum, na gwaɗakum: Na
diye gwa. Ane tuk na, na maweye 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 dzalum ha ka wu
neheye na tsikakum aye. 30Na ta tsikakum-
eye wuray andaya haladzay sa bay. Na
tsikakumeye 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
hana, nawuɗaBəba ga adaneŋ fayana giye
andza nakə Bəba a gweɗeŋ ge aye.
«Anəke na, lətsum takwa abəra kanaŋ!»

15
Yesu na, dərizl i gərɗaf

1 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay sa:
«Neŋ na, andza dərizl i gərɗaf deɗek eye.
Bəba ga na, a təra andza ndo i guvah.
2Hawal neheye təwa bay aye na, ma ɗəsiye



Yuhana 15:3 138 Yuhana 16:2

tay ha. Hawal neheye tə wa aye na, ma
kəkaliye fataya abəra hərwi ada tâ wa ho-
hway haladzay. 3Wu neheye na tətikakum
aye na, ka təra kurom ha tsəɗaŋŋa, andza
dərizl i gərɗaf nakə ta kəkal na aye. 4Ndzum
na, madzapa eye ka neŋ andza neŋ nakə
madzapa eye tə nəkurom aye. Hawal kə
ge neŋgeye ka dərizl ŋgay eye bay na, ma
sliye fayaməweka gər bo ŋgay bay,mândza
ka dərizl ŋgay. Andza niye, nəkurom ka
dzapum tə neŋ bay na, ka mbumeye faya
məge wuray lele eye bay.»

5Yesuagwaɗatay sa: Neŋna, andzadərizl
i gərɗaf, nəkurom hawal 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,
nəkuromgawla gahay. Kə ge andzaniye na,
ndo hay ta zambaɗeye a Bəba 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. 10Taɗə ka rəhumay ha gər a bazlam
ga mapala eye na, ka ndzumeye nəkurom
madzapa eye ka neŋ ada ka sərumeye ha
na wuɗa kurom huya, andza neŋ nakə na
rəhay ha gər a bazlam i Bəba ga mapala
eye ada neŋ madzapa eye tə neŋgeye 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 tsikakumeye na,
waray? Bazlam nakə na tsikakumeye na,
wuɗumbonətenəteməwalaŋkuromandza
neŋ nakə na wuɗa kurom aye. 13Ndoweye
kə dze ha məsəfəre ŋgay hərwi dzam ŋgay
hay na, mawuɗe bo maze niye na, andaya
sa bay. 14Taɗə ka gumwu nakə na gwaɗum
gumayena, nəkuromdzamgahay. 15Naza-
lakumeye ndo i məsler ga hay sa bay hərwi
ndo iməsler na, a sərwunakəndo i gay ŋgay
ma giye bay. Ɗuh na zalakumeye dzam ga
hay hərwi na ɗakumhawu nakə Bəba a ɗeŋ
ha aye tebiye. 16Nəkurom ka zlum ga bay.
Ɗuh maa pala kurom na, neŋ hərwi ada kâ
pumeŋ bəzay. Na slər kurom ha dərmak,
kâ yum mata ge wu nakə 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. 17Wu nakə na
tsikakumeye anəke aye na, wuɗum bo nəte
nəte məwalaŋ kurom.»

Ndo i məndzibəra hay ta nateye ɗəre a
gawla i Yesu hay

18 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ndo i
məndzibəra ta nakum ɗəre na, sərum ha ɓa
kurre tənay ɗəre na, a neŋ. 19Taɗənəkurom
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 iməsler na,
a ze ndo i gay ŋgay bay. A seŋməgwaɗakum
na, taɗə ta geŋ ɗəretsətseh na, ta gakumeye
ɗəretsətsehanəkuromdərmak. Ndoneheye
ta rəhay ha gər a bazlam ga aye na, ta dza-
liye 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. 23 Ndoweye kə neŋ ɗəre na,
a nay ɗəre a Bəba ga dərmak. 24 Taɗə ɓa na
mbərəm məge məsler neheye ndəray ɗaɗa
kə ge bay aye na, haɓe Mbəlom ma gəsiye
tay ha a sariya ŋgay bay. Azlakwa anəke na,
ta ŋgatay aməsler ga hay ada faya ta namay
ɗəre ta bəba ga. 25 Ane tuk na, a ge andza
niye na, hərwi ada mâ təra andza nakə ndo
tay hay ta watsa mə Ɗerewel 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, mə həlay
i Bəba ga. Na ye ka təv i Bəba ga na,
na slərakumaweye. Ndoweye niye na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa aye. Neŋgeye ma ɗateye
hadeɗekandohay. Ki yawna,ma tsikiye ka
neŋ. 27Nəkuromdərmakka ta tsikumeyeka
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
abəramə gay i maɗuwuleme. Həlay eyema
deyeweye, ndo hay ta kəɗiye kurom, ada ta
dzaliye mə gər tay na: “Nəmaa ge na, wu

* 15:25 Dəmes hay 35.19; 69.5.
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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. 4Na tsikakum ka bo
abəra anəke na, hərwi ada ahəl nakə faya ta
gakumeye andza niye na, bazlam nakə na
tsikakum ayemâmakumaw a gər.»

Məsler nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋama giye
Yesu a gwaɗatay sa: «Na tsikakum kurre

bay na, hərwi neŋ ka təv kurom 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. 7 Ayaw!
Sərum ha lele, na ye fakuma abəra ɗuh i
kurom na, lele. Andza niye taɗə na ye gwa
bay na, ndo nakəma deyeweye mata 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 giye
mezeleme,mabəzatayha tsəveɗnakədeɗek
aye, ada ma bəzatay ha sariya i Mbəlom
nakə ma ta giye. 9 Mezeleme nakə ma
bəzatayhaaye, a ɗahana, nəteye tadzala ga
ha bay. 10Ta səriye ha tsəveɗnakədeɗek eye
na, tsəveɗməpeŋbəzay aneŋhərwi namiye
ka təv i Bəba ga. Ka ta ŋgatumeŋeye sa bay.
11A bəzatay ha sariya na, hərwi ɓa Mbəlom
kə 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 slum-
eye faya mətsəne bay. 13Məsəfəre 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 tsənew ka Mbəlom aye. Ma ɗakumeye
ha wu nakə ma giye bo kame aye. 14 Ndo
hay ta ɗəsleŋeye ha gər hərwi ŋgay. Hərwi
wu neheye ma ɗakumeye ha aye na, ti yaw
abəra mə neŋ. 15 Wu neheye mə həlay i
Bəba ga tebiye na, i ga dərmak. Hərwi niye
na gwaɗakum na, wu nakə Məsəfəre ma ta
ɗakumeye ha aye na, ma deyeweye abəra
na, mə neŋ.»

Gawla i Yesu hay ta ŋgwasiye haladzay
16Yesu a gwaɗatay: «Məndze tsekweŋ na,

ka ŋgatumeŋeye sa bay. Ada məndze tsek-
weŋ 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 sa bay, hərwi na miye ka təv i
Bəba” na, hərwi mey? 18 “Məndze tsekweŋ”

niye a tsik aye na, andzaməgweɗemey? Ka
sərakwawu nakə a saymətsike 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 ba-
zlamnakəna gwaɗ “məndze tsekweŋ na, ka
ŋgatumeŋeye sabayadaməndze tsekweŋna,
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 a ŋgwas aye. Ahəl nakə wawa a
dazlay a ŋgwas aye na, ɗərev a ndalay hərwi
ɗəretsətseh. Ane tuk na, kəwa nawawa tsɨy
na, ma mətsiye 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 abəraməŋgwese 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 məŋgwesema 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 gwaɗumeyena, na ta tsətsahiye
faya wu hərwi kurom. Aʼay! Bo kurom eye
ka tsətsahumeye tə bazlam kurom. 27Bəba,
bo ŋgay eye a wuɗa kurom. A wuɗa kurom
na, hərwi nəkurom ka 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 kaməndzibəra. Anəke na, na gəriye
haməndzibəra, namiye ka təv i Bəba ga.»

29 Gawla ŋgay hay 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 kambərəmmadayaw tsɨy. Pat
eye niye na, ka ŋgənumeye gər kweye kw-
eye kwa way ma miye a mətagay ŋgay. Ka
gərumeye ga ha mahəgeye. Aʼay! Ta deɗek
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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 adakândzumzay. Kaməndzibəra
na, ka gumeye ɗəretsətseh. Ane tuk na,
ɗərev mâ ye fakuma abəra bay, hərwi neŋ
na, na ŋgwasa kaməndzibəra.»

17
Yesu a ɗuwulay me a Mbəlom hərwi

gawla ŋgay hay
1Yesu a tsikatay ka bo abəra bazlam 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. 2Nəkar na,
ka vəleŋ gədaŋ ka gər i ndo hay tebiye hərwi
ada nâ vəlatay sifa nakəmandəviye 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.

4«Ahəl nakəneŋkaməndzibəra ayena, na
ɗa ha məzlaɓ yak a ndo hay, hərwi na ndəv
ha məsler nakə ka 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 zuk bay 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 rəhay ha gər a
bazlam yak. 7Tə sər ha wu neheye ka vəleŋ
tebiye aye na, a yaw mə nəkar. 8 Bəna na
tsikatay bazlam nakə ka gweɗeŋ tsikatay
aye. Ta təma lele. Ta sər ha ta deɗek na yaw
na, abəra ma nəkar. Ada ta dzala ha maa
sləra ga ahaya na, nəkar.

9 «Na ɗuwulakeye naha me hərwi tay,
bəna hərwi ndo i məndzibəra hay bay. Na
ɗuwulakeye naha me na, hərwi ndo ne-
heye ka vəleŋ tay ha aye. Nəteye na,
ndo yak hay. 10 Ndo ga hay na, ndo yak
hay dərmak, ada ndo yak hay na, ndo ga
hay. Nəteye ta ɗatay ha məzlaɓ ga a ndo
hay. 11 Anəke 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 təra madzapa eye nəteye andza nəkar
tə neŋ, nəmay madzapa eye nəte. 12 Ahəl
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,
ndo nakə təwatsa fayaməƊerewel iMbəlom

tə gwaɗma 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
gamâ rah a ɗərev tay. 14Na 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
nakəneŋndo taybay aye. 15Na ɗuwulakeye
naha me na, hərwi nakə kâ həl tay naha
abəra ka məndzibəra aye bay. Ɗuh na
ɗuwulakeye nahame 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 bazlam yak
na, deɗek. 18 Andza nəkar nakə ka sləra
ga ahaya ka məndzibəra aye na, neŋ kanaŋ
dərmak faya na sləriye tay ka məndzibəra
kaməgeməsler. 19Na 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. 21Na 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 ada neŋ madzapa
eye tə nəkar aye. 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 vəleŋ
aye hərwi ada tâ təra nəte andza nəkar tə
neŋ, nəmay nəte. 23 Neŋ madzapa eye ta
nəteye andza nəkar nakə madzapa eye tə
neŋ aye hərwi ada tâ təra nəte, ada ndo i
məndzibəra hay tâ sər na, nəkar ka sləra ga
ahaya ada ka wuɗa tay ha andza nakə ka
wuɗa neŋ aye.

24«Bəba, a seŋna, ndoneheyekavəleŋ tay
ha a həlay aye na, ta ndziye ma təv nakə na
ta ndziyemə ɗəma aye dərmak hərwi ada tâ
ŋgatay aməzlaɓ ga. Kawuɗa 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 ndo neheye mə
həlay ga aye tə sər maa sləra ga ahaya na,
nəkar. 26 Tə 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
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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. Tsana, ti ye a ɗəmata gawlaŋgay
hay. 2 Yudas 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.

3Yudasayeadədaŋniye ta sidzew iRoma
hay, tə siye i sidzew neheye ta tsəpawa
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Maa slər
tay naha na, bagwar hay i ndo neheye tə
vəlawaywuaMbəlomaye ada ta Farisa hay.
Ti ye na, tə wu 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
həndzəɗ naha ka təv tay. A tsətsah fataya, a
gwaɗatay: «Ka pəlumway?»

5Tambəɗay 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.

7Yesu a tsətsah fataya sa, a gwaɗatay: «Ka
pəlumway?»
Tə gwaɗ: «Yesu ndo i Nazaret.»
8 Yesu a mbəɗatay 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.»

9Andza 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.»

10SimoŋPiyer na,maslalamandaya faya.
A ŋgwaɗaw maslalam ŋgay niye a fay ha a
ndo i məsler i bagwar i ndo məvəlaway wu
aMbəlom. A ɗəsay na zləm i həlay i mənday
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?»

12 Sidzew niye hay ta bəy tay ada ta ndo
neheye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlomaye, tə gəs naYesu. Tsana, tədzawa
na.

Sidzew hay ti ye ha Yesu a gay i Han
13 Tə lah mede ha Yesu na, a gay i Han

təday. Han na, neŋgeyemese i Kayif. Anəke
ka viye niye na, Kayif neŋgeye bagwar i ndo

məvəlaway wu 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
15Simoŋ Piyer ta gawla i Yesu neŋgeɗnəte

ta zəŋgal na Yesu. Bagwar 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 məvəlaway wu
a Mbəlom tə Yesu salamay. 16 Ane tuk na,
Piyer neŋgeye na, a ndza ma 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 yaw
ka təv i dem nakə faya ma tsəpiye məgeɗ
aye a tsikay me a dem niye hərwi ada mâ
vəlay tsəveɗ a Piyer. Piyer a fələkwa a
dalamətagay tuk.

17Ahəl nakə faya ta diye na, ŋgwas nakə a
gawa məsler mə gay i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom aye, a gwaɗay a Piyer: «Nəkar na,
gawla i ndo nakay dərmak ba?»
Piyer a mbəɗay faya a gwaɗay: «Aʼay neŋ

na, gawla ŋgay bay!»
18Mətasl a ge haladzay. Hərwi niye ndo

i məsler hay ta ndo neheye ta tsəpawa gay i
məɗəslayha gər aMbəlom tavat ako. Nəteye
mandza eye faya. Piyer neŋgeye mandza
eye ka ako niye dərmak ta nəteye dziye.

Bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom a
tsətsah ka Yesu

Mata 26.59-66; Markus 14.55-64; Luka
22.66-71

19 Ma dəba aye na, bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom a tsətsah ka Yesu
ka gər i gawla ŋgayhay ada kamatətike 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 tə
hayawa gər a ɗəma aye. Na tsik wuray ɗaɗa
ta məkal bay. 21 Ada ka tsətsahiye fagaya
bazlamna, hərwimey? Wunakəna tsikawa
aye na, tsətsah ka ndo neheye tə tsəne aye.
Nəteye na, tə sər wu nakə na 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: «Tambəɗawaykabazlamabagwar
i ndo məvəlaway wu a Mbəlom na, andza
niye ɗaw?»

23Yesu a gwaɗay a ndoniye: «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?»
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24 Tsa 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
25Ahəl nakə ti ye ha Yesu a gay i Kayif aye

na, Piyer neŋgeyema 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!»
26Ndo 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 zləmahəl nakə tə
gəsnaYesuaye. Agwaɗay: «Nəkarna, gawla
ŋgay. Na ŋgataka nəkurom tə Yesu ma dədaŋ
bəɗaw?»

27Ane tukna, PiyeraɗaybərakəzaŋaYesu
sa, a gwaɗay: «Aʼay, neŋ bay!»
Piyer a ndəv ha mətsike 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, tə ma

ahaya Yesu abəra mə gay i Kayif. 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
wumənday i Pak.

29Hərwi 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: «Kagəsumahaya
ndo nakay na, a gakummey?»

30 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Taɗə kə ge
mənese bay na, nəmaa gəsaka ahaya ɗaw?»

31 Hərwi niye Pilat a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Kə ge andza niye na, bo kurom
eye dum ha ta gumay sariya andza nakə
bazlamkurommapala eye a tsikakumaye.»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmay na,

tsəveɗ may andaya məge sariya i məkəɗe
ndo bay.»

32 Andza nakay bazlam nakə Yesu a tsik
ahəl niye a ge bo aye. Ɓa kə ɗa ha məməte
ŋgay nakəma tamətiye.

33 Pilat a mbəɗa gər a gay. A ye naha 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 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 a Mbəlom aye bəna

neŋ təɗew? Tə gəsa kar ahaya na, ka ge na,
mey?»

36 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Bəy ga
na, ka məndzibəra 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, kaməndzibəra nakay
bay.»

37 Pilat a gwaɗay: «Azlakwa nəkar na, bəy
ɗaw?»
Yesu a gwaɗay: «Maa tsik na, nəkar. Neŋ

bəy deɗek. Təwa ga, na yaw kaməndzibəra
na, ka məɗe ha deɗek. Ndo neheye tə sər
deɗek aye na, ta təmiye bazlam ga.»

38Pilat a gwaɗay a Yesu: «Deɗek na, wuye
mey?»

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 gərakum ha
ndo 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
1 Pilat a vəlatay tsəveɗ a sidzew hay 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 i Yahuda hay!» Tə fay kamaholom.

4 Pilat a yaw abəra mə gay sa, a gwaɗatay
a ndo hay: «Tsənum təday! Na gəsakuma
ahayaYesuabəra. Sərumhaneŋna, nahuta
faya abəramənese bay.»

5 Tə gəsa ahaya Yesu abəra tuk. Dzagwa i
dak mə gər ada petekeɗ ka bo ndozza. Pilat
a gwaɗatay: «Ndo nakay na, anaŋ!»

6Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu
aMbəlomaye ta ndomatsəpe gay iməɗəslay
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 ka
mayakomazləlmbaɗa 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
fayamənese bay.»

7 Bəy i Yahuda hay ta mbəɗay naha faya,
tə gwaɗay: «Nəmay na, bazlammaymapala
eye andaya, ada andza bazlammaymapala
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eye a tsik na, kutoŋ məkəɗe na, hərwi a
gwaɗ: “Neŋ na,Wawa i Mbəlom.”»

8 Pilat a tsəne bazlam tay neheye faya ta
tsikiye na, a dzədzar haladzay. 9A fələkwa a
gaysa, ayenahaa tsətsahkaYesu, agwaɗay:
«Ka yaw na, məŋgay?»
Ane tuk na, Yesu kambəɗay faya bay.
10 Andza niye Pilat a gwaɗay: «A saka

mətsikeŋmeaneŋbəɗaw? Neŋna, gədaŋga
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 ge
Mbəlom kə vəlaka ga ha a həlay bay na, ka
sliye faya məgeŋ wuray kwa tsekweŋ bay
tebiye. Hərwi niye ndo məgəsa ga ahaya
məvəlaka ga ha a həlay na,mənese ŋgay a ze
i yak.»

12 Ka təv eye niye kwayaŋŋa na, Pilat a
pəla tsəveɗ məgər ha Yesu. Ane tuk na, bəy
i Yahuda hay ta wuda ta magala, tə gwaɗ:
«Ka gər ha ndo nakay na, nəkar dzam i bəy i
Roma sa bay. Ndoweye kə gwaɗneŋgeyebəy
na, neŋgeye ndoməne 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
hərwiməge sariya. 14Pat niye na, pat i luma
i dezele,mazlambarmagərhəpat. Adahəlay
i magurlom i Pak.
Pilat a gwaɗatay a Yahuda hay: «Bəy

kurom anaŋ.»
15Ane tuk na, tə tsəne bazlam i Pilat niye

na, tə pa bo ka mawude, tə gwaɗay: «Kəɗ!
Kəɗ! Dar na kamayakomazləlmbaɗa eye!»
Pilat a gwaɗatay: «Nâ dar na bəy kurom

kamayakomazləlmbaɗa eye ɗaw?»
Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu

aMbəlom aye tambəɗay faya: «Bəymay na,
bəy i Roma nəte ŋgweŋ.»

16 Andza niye, Pilat a vəlatay ha Yesu a
həlay a sidzewhay hərwi ada tâ ye tâ dar na
kamayakomazləlmbaɗa 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.

17Yesu a zla mayako mazləlmbaɗa eye niye
ta tadariyena fayaaye, a yeahayaabərama
wuzlah gay. A ye ha a təv nakə tə zalay Təv i
Mətasl i Gər aye. Tə zalay təbazlam iYahuda
hay na, Golgwata. 18 Mə ɗəma na, sidzew
hay ta dar na Yesu kamayakomazləlmbaɗa
eye. Ta dar naha ndo hay sulo ka mayako
mazləlmbaɗa eye ka tsakay i Yesu, nəte tə
həlay i mənday, neŋgeɗ tə həlay i gula, Yesu
mawuzlah.

19Pilat awatsa bazlamŋgaynakə tə kəɗna
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 ba-
zlam niye mawatsa eye, hərwi təv nakə ta
dar faya Yesu aye na, bəse ta wuzlah gay.
Ada wu niye tə watsa aye na, tə bazlam i
gəma hay wal wal mahkar: Tə bazlam i
Yahuda hay, i Roma hay ada ta Gərek hay.

21Bagwarhay i ndoneheye təvəlawaywu
aMbəlomaye tədzaŋgabazlamniyena, ti ye
ka təv i Pilat, tə gwaɗay: «Kawatsa faya “Bəy
i Yahuda 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
mazləlmbaɗaeyena, tə zlapetekeɗŋgayaye.
Ta ŋgəna ha faɗ, kwa way a zla nəte. Tə
zlaməkelkaboŋgaynakəmaŋgara eye andza
niye məmbele andaya faya bay aye sa. 24Tə
tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Petekeɗ nakay
na, kâ ŋguraɗakwa ha bay. Ane tuk na,
gakwa faya tsakwal hərwi məsəre ha mata
zle na, way.»
Andza niye, wu nakay a ge bo aye na,

andza nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Ta ŋgəna ha petekeɗ gaməwalaŋ tay

ada tə ge faya tsakwal ka məkelkabo
ga.*»

Wu nakə sidzew hay tə ge aye na, anaŋ.
25Bəse 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 yawma gəma iMagədala
aye, nəteye malətsa eye ka təv eye niye.

26 Yesu a ŋgatay a may ŋgay ta gawla ŋgay
nakə a wuɗa na haladzay aye. A gwaɗay a
may ŋgay: «May ga, wawa yak anaŋ.» 27Ma
dəba aye a gwaɗay a gawla ŋgayniye awuɗa
na haladzay aye: «May yak anaŋ.» Pat eye
niye gawla i Yesu niye a wuɗa na haladzay
aye a zla naMari a gay ŋgay.

Məməte i Yesu
Mata 27.45-56; Markus 15.33-41; Luka

23.44-49
28Ma dəba eye na, Yesu a sər ha wu nakə

Mbəlom a sləra ahaya faya məge aye na,
ka ndəv tebiye tuk. Yesu a gwaɗ: «Yam a
geŋ.» A tsik andza niye hərwi ada wu nakə
tə dzaŋgawaməƊerewel i Mbəlom ayemâ ge
bo.†

29 Gəzla wuray andaya maraha 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.

* 19:24 Dəmes hay 22.19. † 19:28 Dəmes hay 22.16, 69.22.
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30Yesu 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 ada
məzla ahaya abəra kamayako.

32 Tsa na, sidzew hay ti yaw ka təv i
ndo neheye ta dar kamayakomazləlmbaɗa
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, kəmət 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 tambəɗaw.

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. Nawatsa na,
hərwi ada nəkurom dərmak kâ dzalum ha
faya.

36 Wu neheye a ge bo na, hərwi ada wu
nakəmawatsa 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 Yusufa,

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
tsəveɗməzlemədahaŋ i Yesu ka Pilat. A ye a
tsətsahna, Pilat a gwaɗay fayaayaw. Yusufa
amaw, a zla namədahaŋ i Yesu.

39 Nikodem ndo nakə a ye ka təv i Yesu
ta həvaɗ aye, a ye naha dərmak. Neŋgeye
a zla naha mal madzapa eye a ze huŋŋa.
Wuye niye hay tebiye ma giye kilo kuro
kuromahkar.

40 Yusufa ta Nikodem nəteye salamay 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
lawamədahaŋ hay aye.

41Ma 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 ɗəmamədahaŋ 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 Yusufa 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 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.»

3Tsa na, Piyer ta gawla i Yesu niye neŋgeɗ
eye tə lətse, ti ye ka tsəvay niye. 4 Nəteye
salamay ta hway ka me 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 tə
mbəkwa na Yesu aye mə ɗəma. Ane tuk na,
kə fələkwa a ɗəma bay.

6Simoŋ Piyer na, a ndisl nahama dəba. A
yenahaa fələkwaa tsəvay, a zəbakapetekeɗ
neheye təmbəkwanaYesu ayena,mə ɗəma.
7 Piyer a zəba ka petekeɗ nakə ta nduɗay
ha gər 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, wu nakə mə
Ɗerewel i Mbəlom a tsik, a gwaɗ Yesu na,
kutoŋma lətseweye abəramamədahaŋ aye
na, ta sər zuk bay.

10 Tsa na, gawla i Yesu niye sulo eye ta
mbəɗa gər a mətagay.

Yesu a bəzay ha bo aMari i Magədala
Mata 28.9-10;Markus 16.9-11

11Mari neŋgeye na, malətse eye ma bəra
bəse ka təv i tsəvay fayama tuwiye. Fayama
tuwiye na, a rəh ha gər a tsəvay, a zəba ɗəre
a ɗəma. 12A ŋgatay naha a gawla i Mbəlom
haysulo təpetekeɗkabokuɗekuɗek. Nəteye
mandza eye ka təv nakə tə pa fayamədahaŋ
i Yesu aye. Neŋgeɗ ta diye i gər adaneŋgeɗ ta
diye i sik. 13Gawla i Mbəlom niye hay sulo
aye ta tsətsah ka Mari, tə gwaɗay: «Ŋgwas
niye, ka tuwamey?»

‡ 19:36 Madayaw abəra ma Ezipt 12.46, Məpesle 9.12. § 19:37 Zakari 12.10.
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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 ɗəmaaye bay.»

14Mari andəvhamətsike andzaniyena, a
mbəɗa bo, a ŋgatay a Yesumalətse eye ka təv
niye. Mari a sər ha neŋgeye bay.

15Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «Ŋgwaska
tuwamey? Ka pəla way?»
Mari a dzala mə gər ŋgay na, ma giye na,

ndo i guvah. Hərwi niye a gwaɗay: «Sadzək
bay, kə ge maa 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, Mbəlom ga, neŋgeye
Mbəlom kurom dərmak.»

18 Tsa na, Mari i Magədala a ye ka təv i
gawla i Yesu hay. A ye a gwaɗatay: «Na
ŋgatay a Bəy Maduweŋ 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 mahaya 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: «Zaymâ 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.

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Zay mâ ndza
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! 23Ndo neheye ka pəsumatay
ha mezeleme tay hay aye na, Mbəlom ma
pəsateye ha mezeleme tay hay. Ndo ne-
heye 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

nəte mə walaŋ 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 tuk na, Tomas a mbəɗatay 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 nakəkadzəhamŋgay aye bayna,
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 ha mədzele gər sulo sulo, dzala ha ka
neŋ nəte ŋgweŋ.»

28 Tomas a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ta
deɗek, nəkar na, Bəy Maduweŋ ga ada
Mbəlom ga.»

29Yesu a gwaɗay: «Ka dzala ha ka neŋ na,
hərwi nakə ka ŋgeteŋ aye. Məŋgwese ka ndo
neheye tədzala ha ka neŋ zeməŋgeteŋ aye.»

30 Yesu a ge masuwayaŋ siye hay hal-
adzay kame i gawla ŋgay hay. Ane tuk na,
na watsa tay ha a ɗerewel nakay bay. 31Na
watsa wu neheye na, hərwi ada kâ dzalum
ha Yesu neŋgeye na, Kəriste, neŋgeyeWawa
iMbəlom, ada ka hutumeye sifamaneŋgeye
hərwi ka pummədzal gər ka neŋgeye.

21
Yesu kame i dəlov i Tiber

1Ma 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 Kana ka dala i Galile,
wawa i Dzebede hay ada tə siye i gawla i
Yesu hay 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.

4 Ɗəre 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!»
6 Yesu a gwaɗatay: «Kalum gadaŋ ta

diye i həlay i mənday kurom təday, ka
gəsumaweye.»

* 21:1 Tiber: Məzele mekeleŋ eye i dəlov i Galile.
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Tə kal gadaŋ a yam na, tə gəs kəlef hal-
adzay. Tə mba faya məvahaw gadaŋ abəra
ma yam bay.

7Tsana, gawla i YesunakəYesu awuɗana
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.
Tsana, a kal habo a yam. 8Gawla i Yesu siye
hay tə maw ta kwalalaŋ i yam ta məvaha
ahaya gadaŋ niye maraha eye tə kəlef aye.
Nəteye haɓe na, dəreŋ tə ɗakal bay. Ta ze ka
bo abəra na, dal tsa.

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:
«Həlumawabəra kakəlef kuromniyehayka
gəsumaw aye, fəkakwa.»

11 Simoŋ Piyer a tsal a kwalalaŋ i yam. A
ye naha, a vaha ahaya gadaŋ niye maraha
eye tə kəlef bagwar 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 ɗəma
maraha eye haladzay.

12Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Du-
mara ndayakwa!» Ndo kwa nəte mə walaŋ
tay ka tsətsah faya, kə gwaɗay: «Nəkar
way?» na, ka tsətsah bay. Hərwi tə sər ha
neŋgeye na, BəyMaduweŋ.

13 Yesu a həndzəɗ naha ka təv tay, a zla a
vəlatay a gawla ŋgayhay. A zla kəlef dərmak
a vəlatay.

14 Kwa ahəl nakə Yesu a lətsew abəra ma
mədahaŋ aye, a bəzatay ha bo a gawla ŋgay
hay aye na, nakay na, mamahkar eye.

Yesu ta Piyer
15Ma dəba i mənde ɗaf na, Yesu a gwaɗay

a Simoŋ Piyer: «Simoŋ wawa i Yuhana, ka
wuɗa ga a ze i ndo neheye ɗaw?»
Simoŋ Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«AyawBəyMaduweŋ! Ka sər ha nawuɗa kar
segey.»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a wawa i təɓaŋ

ga hay lele.»
16 Yesu a tsətsah faya masulo eye sa, a

gwaɗay: «Simoŋwawa i Yuhana, kawuɗa ga
ɗaw?»
Simoŋ Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Ayaw Bəy Maduweŋ, ka sər ha na wuɗa kar
segey.»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a təɓaŋ ga hay.»
17 Tsa na, a tsətsah mamahkar eye sa:

«Simoŋwawa i Yuhana ka wuɗa ga ɗaw?»
Yesu a masay ha a Piyer mamahkar 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 ɓarawabəzihuɗ
tə həlay yak eye ada ka yawa na, a təv nakə
a saka aye. Ahəl nakə ka ge guram aye
na, ka gəsiye na həlay ka mbəlom, ada ndo
mekeleŋ eye ma 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 awuɗa na aye

20Piyer 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,maahəndzəɗ ka təv i Yesu ada
maa tsətsah: «BəyMaduweŋmata ge fakaya
ɗaf way?» na, neŋgeye.

21 Piyer a ŋgatay na, a tsətsah ka Yesu, a
gwaɗay: «BəyMaduweŋ,matagayaneŋgeye
mey?»

22 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Taɗə
a seŋ mâ ndza ka bəra hus ahəl nakə na
maweyena,meyak fayamey tey? Nəkarna,
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. AzlakwaYesukə gwaɗay aPiyer
mamətiye bay na, kə tsikay bay. Ane tuk na,
a gwaɗay na: «Taɗə a seŋ mâ ndza ka bəra
hus ahəl nakə na maweye na, me yak faya
mey tey?»

24Wuneheye tebiyeYesuageayena,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, ɗerewel niye hay təv ma
slateye kaməndzibəra 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 gəma neheye tə mbay
naha aye, ada a dala neheye tə lawara na
bəlaynakə tə zalayMediterane aye. Ta gena
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 a ndo i
maslaŋ hay (Məsler hay 2). Məsəfəre niye
a vəlatay tsəveɗ məɗe ha wu neheye bag-
war eyeMbəlom fayama giye, adaMəsəfəre
Tsəɗaŋŋaeye fayamahəlaweyendoweɗeye
hay kaməpemədzal gər ka Yesu.
Huskamadədo12na, Piyerndo imaslaŋ 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 LabaraŊgwalak eye a ndoneheye

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 (madədo 9).
Madədo 13 hus ka 28 faya ma tsikiye ka
mahəhele i Pol nakə a ɗawa ha Labara
Ŋgwalak eye aye.

1 A nəkar Tiyofil, mə ɗerewel ga nakə
kurrenawatsakanahaayena,məsler i Yesu
nakə a ge, tə matətike nakə a tətik tay ha
ndo hay 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 hawu hay ta gədaŋ
iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ndoneheye a pala
tay andza ndo i maslaŋ hay aye.

Yesu a gwaɗ ma sləraweye Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye

3 Ma dəba i məməte ŋgay na, kə lətsa
abəramamədahaŋ ka bəzatay ha bo a ndo i
maslaŋ ŋgay hay lele, a ɗatay ha na, neŋgeye
andaya. Kə ndza ka 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.

4 Pat eye andaya Yesu faya ta ndiye wu
mənday ta gawla ŋgay hay na, a gwaɗatay:

«Kâ yum abəra ma Zerozelem 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
azamba tsekweŋna, nəkurom ta dzəhuɓiye
kurom ha aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»

Yesu a tsal ambəlom
6Ndo neheye ka təv i Yesu aye, ta tsətsah

faya, təgwaɗay: «BəyMaduweŋ,ka tamatay
ha bəy a ndo i Israyel hay na, pat eye niye
ɗaw?»

7 Yesu a mbəɗatay 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.»

9Madəba i bazlamŋgayniye hayna, a tsal
haambəlom. Ahəl nakə gawlaŋgayhay faya
ta zəbiye faya na, pazlay a ŋgahana 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
a magərmbəlom na, hərwi mey? 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, təmbəzlaw abərama tsaholok niye
tə zalay Mahəmba i Tetəɗœz aye, ta mbəɗa
gər a Zerozelem. Tsaholok niye na, bəse ta
wuzlah gay. Mede abəra ma Zerozelem a
ɗəma na, ma sliye ɓəre nəte bay. 13 Ahəl
nakə tə ndisl a Zerozelem 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 Yahudawawa i Yakuba. 14Nəteye
tebiye tə hayawa gər pat pat, ta ŋgwas hay,
ta Mari may i Yesu ada ta malamar i Yesu.
Təhayawa gər hərwimaɗuwulay nahame a
Mbəlom.

Tə paMatiyas a bəram i Yudas
15Patwuray na, ndoməpemədzal gər hay

kaMbəlom tə haya gər. Nəteye tebiye ta giye
na, temerre tə kuro kuro sulo. Piyer a lətse a

* 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.
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wuzlah tay, a gwaɗatay: 16 «Malamar ga hay,
wu nakə Məsəfəre 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 ndo məɗatay tsəveɗ a ndo neheye tə
gəs Yesu aye. 17 Yudas na, neŋgeye nəte mə
walaŋmay, kə hutaməsler andza nəmay.»

18 Suloy nakə tə vəlay hərwi məkəɗe 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
i gəma i Zerozelem hay tə tsəne labara niye
na, tə zalay a guvahniye təme i gəma tay gu-
vah i Hakeldama, andza məgweɗe: Guvah i
Bambaz.

20Piyer a gwaɗatay sa: «Azlakwamawatsa
eyemə ɗerewel i Dəmes hay na, a gwaɗ:
“Gay ŋgaymâ təra na, rəgay,

ndəraymâ ndzamə 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
ndonəteməwalaŋ indoneheye ta zəŋgalawa
kway ahəl nakə BəyMaduweŋ 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 abəra ma
mədahaŋ.»

23Məwalaŋ i ndo niye hay na, tə pala ndo
hay sulo. Ndo niye hay sulo eye na, neŋgeɗ
məzele ŋgay Yusufa 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 ha way nakə mə
walaŋ i ndo neheye sulo ka zla, 25 hərwi
məge məsler yak aye, a bəram i Yudas nakə
a gər ha, a ye a təvnakə a say a neŋgeye aye.»

26 Ta ndəv ha maɗuwule me na, tə ge
tsakwal. Tsakwal a zla Matiyas, Matiyas a
təramakuro gər eye sulo i ndo imaslaŋ hay.

2
Məsəfəre i Mbəlom a yaw

1Magurlom i Peŋtekot* a slaw na, gawla
i Yesu hay nəteye mahaya gər eye ka təv
manəte eye. 2Ahəl 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 ɗəma aye. 3 Kwayaŋŋa tə
ŋgatay andza ɗərneh i ako a yaw, a ŋgəna bo,
ti ye tə ndza ka gər i ndo niye hay nəte nəte
tebiye. 4 Nəteye tebiye tə rah ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ada ta dazlay a mətsike me tə
mehaywalwal. Kwaway a tsik andza nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗay tsik aye.

5Azlakwapat eyeniyena, Yahudaneheye
tə paway bəzay a Mbəlom ta tsəveɗ eye,
nəteye andaya. Ti yaw ma gəma neheye
walwal kaməndzibəra ayemata ndze naha
məhəne tsekweŋ ma Zerozelem. 6 Tə tsəne
maləve 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 tsəne mətsike me i ndo
məpe mədzal gər niye hay faya a tsik me tə
me ŋgay ŋgway. 7 Nəteye 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? 8 Ada kwa way kway eye ka
tsənakwa nəteye faya ta tsikiye me tə me
kway na, ma kəkay? 9Mə walaŋ kway na,
siyehay ti yawmadala i Partiya,maMadiya
ada ma Elam. Siye hay ti yaw ma dala i
Mizapotami,maYahuda taKapados adama
dala i Poŋtus, ma dala i Azi, 10 ma dala i
Firigiya, ma dala i Pamfeli, ma dala i Ezipt,
ta dala Libiya nakə bəse ta gəma i Siren aye.
Siye hay ti yawma Roma, 11ma dala i Kəret
ta Arabi. Mə walaŋ 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.»

12Nəteye tebiye a gatay wadəŋ wadəŋ, tə
sərwu nakə ta dzaliye bay. Tə tsikməwalaŋ
tay, tə gwaɗ: «Wu nakay na, andzaməgweɗe
mey?»

13Siye hay tə ŋgwasa ka ndoməpe gər niye
hay ka Yesu aye, tə gwaɗ: «Ndoneheye na, ta
kwaya.»

Piyer a tsikme
14Piyer 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: «NəkuromYahuda hay ada tə nəkurom
neheye tebiye mandza eye ma Zerozelem
aye, pumay zləm a bazlam ga neheye na
tsikakumeye ada tsənum wu nakə a ge bo
aye lele təday. 15Andza nakə ka dzalum aye
na, ndo neheye ta kwaya bay. Hərwi anəke
na, mekedœ mba zlezle ta kwaya tsa ɗaw?
16Ane tuk na, wu nakə Zowel ndo məɗe ha

† 1:20 Dəmes hay 69.26. ‡ 1:20 Dəmes hay 109.8. * 2:1 Peŋtekot na, təme i Gərek. Magurlom i gər i ndzuhosl.
Tə gemagurlom eye na, məhəne 50ma dəba i Pak. I ndoməpemədzal gər ka Yesumagurlom iməhuteMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye.



Məsler hay 2:17 149 Məsler hay 2:39

bazlam iMbəloma tsik ahəl niyeməƊerewel
i Mbəlom aye na, ma giye bo anəke tuk.
17 “Mbəlom a gwaɗ:
Mata dayaw ka mandəve i məndzibəra na,

wuyemey?
Na vəlateye Məsəfəre ga a ndo hay tebiye.
Wawakuromhasləkaeyehay tədemkurom

hay ta təriye ndo i maslaŋ ga hay.
Na ta bəzatay hawuweɗeye a gawla kurom

hay.
Məsine ma 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 giye masuwayaŋməmbəlom,
ada wu neheye ta gateye hərɓaɓəkka a
ndo hay aye kaməndzibəra.

Ndo hay ta ŋgateye a bambaz, ta ŋgateye
a ako ta geŋgis eye tərɗœleŋŋa.

20Pat ma ta dəviye sa bay
ada kiye ma təriye ndozza andza bam-
baz.

Pat eye niye na, pat bagwar eye, pat
məɗəslay ha gər.

Wu neheye kə ge bo tebiye na,
BəyMaduweŋma deyeweye tuk.

21Kwaway ka ɗuwulayme a BəyMaduweŋ
mâ təma ha na,

BəyMaduweŋma təmiye ha.†”
22 «A nəkurom Israyel hay, pumay zləm

a wu nakə na 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.
Nəkurom ka vəlumay ha a ndo neheye lele
bay aye hay hərwi ada tâ dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye, ada kəmət. 24Ane tuk na,
Mbəlom kə lətse ahaya abəra na mədahaŋ.
Kə mbəla ahaya abəra mə ɗəretsətseh i
mədahaŋ. A ndza ma mədahaŋ huya bay
na, hərwi mədahaŋ a sla faya bay. 25Hərwi
Davit kə tsik faya ahəl niye, a gwaɗ:
“Na ŋgataway a BəyMaduweŋ ga huya kame

ga.
Neŋgeye ka tsakay ga

hərwi ada nâ dzədzar bay.
26Hərwi niye ɗərev ga kə rah ta məŋgwese,

ada bazlam ga faya ma giye dəmes ta
məŋgwese.

Bo ga ma zəzukwiye bo lele, na dzaliye wu-
ray sa bay.

27 Bəy Maduweŋ, ka gəriye ga ha ma təv
məndze i mədahaŋ hay bay.

Ka gəriye ha neŋ ndo məpe mədzal gər ka
nəkar nâ zema tsəvay bay.

28 Ka ɗeŋ ha tsəveɗ nakə na zəŋgaliye, ma
diye ga ha a sifa aye,

Ka təra gahandomaŋgwasa eyehərwi nəkar
tə neŋ.‡”»

29 Piyer 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. 30Ane tuk na,
ahəl niye na, neŋgeye ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom. A sər ha ɓa Mbəlom kə tsikay
kurre, a gwaɗay: “Azamadəbayakna, na ta
vəliye bəy yak a ndo nəte məwalaŋ i wawa
yak hay.§”

31 «Neŋgeye na, ɓa kə sər ha kurre Kəriste
na, ma lətseweye abəra mamədahaŋ.
“Mbəlom ma gəriye ha ma təv məndze i

mədahaŋ hay bay,
ada bo ŋgayma ziyema 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. 33 Ma 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 gwaɗma ta
vəleye aye. Neŋgeye dərmak kə vəlamayaw
wu nakə anəke ka ŋgatumay ada ka tsənum
aye. 34 Davit na, neŋgeye kə tsal a mbəlom
təbey, ane tuk na, a gwaɗ:
“Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗay a Bəy

Maduweŋ ga na:
Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

35hus a pat nakəneŋ,napiye ndoməne ɗəre
yak hay a huɗ i sik yak hay

andza wuməpe faya sik aye təday.†”»
Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta

səkah
36 «Nəkurom Israyel hay tebiye sərum ha

ta deɗek, Yesunakə ka darumnakamayako
mazləlmbaɗa eye na, Mbəlom a təra ha Bəy
Maduweŋ ada ndo mətəme ha ndo hay na,
neŋgeye.»

37 Ndo niye hay tebiye tə tsəne bazlam
niye 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 kurom ada tâ
dzəhuɓ kurom ha a yam ta məzele i Yesu
Kəriste hərwi ada 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: Ma vəlakumeye a nəkurom
ada a wawa kurom hay. A gwaɗ ma vəliye

† 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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a ndo neheye nəteye mandza eye dəreŋ
aye dərmak. Ayaw! Bəy Maduweŋ kway
Mbəlom ma vəliye Məsəfəre ŋgay a ndo
neheye ma zalateye hərwi ada tâ pay bəzay
aye.»

40 Piyer a tsikatay bazlam mekeleŋ eye
hay haladzay hərwi məmatay naha ɗərev
ada tâ dzala ha. A gwaɗatay: «Dumara
abəraməwalaŋ indoneheye seweɗ eyehay.
Gərumay ha bo kurom a Mbəlom mâ təma
kurom ha.»

41Ndo hay haladzay məwalaŋ 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 ndoməpemədzal gər ka Yesu
42 Nəteye niye tebiye tə paway zləm a

matətike i ndo i maslaŋ i Yesu neheye ta
tətikawatay aye təmetsehe 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, tə madzədzere eye hərwi
Mbəlom a gawa masuwayaŋ wal wal tə
həlay i ndo i maslaŋ i Yesu hay. 44 Ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu tebiye, nəteye
madzapa eye nəte, wu tay hay tebiye ta
ŋgənawa ha a bo mə walaŋ tay. 45 Ta
səkəmawahawu tay hay ada ta ŋgənawaha
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 tsekweŋ an-
daya bay. 47Ta 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
məpemədzal gər hay ka Yesu ta ndo neheye
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 Mbəlom mata 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.
2 Ndoweye andaya bəse ta məgeɗ i gay i
məɗəslay ha gər aMbəlomniye. Məgeɗ nakə
tə zalay məgeɗ nakə a le aye. Ndoweye niye
na, matəra eye kwa abəra ka məwe ŋgay.
Tə zlawa naha, tə hənawa ha bəse ta məgeɗ
niye pat pat. A tsətsahawa dala ka ndo
neheye 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. Tsa na, a tsətsah
fataya dala.

4 Piyer ta Yuhana ta ndazl na lele. Tsa
na, Piyer a gwaɗay: «Zəba famaya lele.»
5Tsa na, ndo niye a zəba fataya, a zəzur tay
ha tə metsehe lele. Neŋgeye a dzala na, ta
vəleŋeyewu. 6Piyer a gwaɗay: «Dala andaya
fagaya bay tebiye, ane tuk na, na vəlakeye
na,wunakəandaya fagayaaye. Neŋ fayana
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 ka mbəlom. Kwayaŋŋa sik ŋgay hay tə
mandərkukwasl 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 tamandepeambəlom tsaɗaw tsaɗaw
ada təmazambaɗay aMbəlom.

9 Ndo hay tebiye tə ŋgatay faya ma diye
kuteŋ kuteŋ lele ada faya ma 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: «Nəkurom ndo i
Israyel hay, ndo nakay a mbəl na, a gakum
hərɓaɓəkka na, hərwi mey? 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. 13Mbəlom i Abraham, Mbəlom i Izak
ada Mbəlom i Zakob nakə nəteye neheye ta
ɗuwulay me aye, a bəz ha məzlaɓ i ndo i
məsler ŋgayYesu. Nəkuromeye, ka vəlumay
ha a həlay i Roma hay hərwi ada tâ kəɗ na
ada ka kalum ha kame i Pilat. Pilat na,
haɓe a sayməgəre ha. 14Nəkurom 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 nakəma vəliye sifa a ndo hay aye. Ane
tuk na, Mbəlom kə lətse ahaya abəra mə
walaŋ i mədahaŋ hay. Nəkway tebiye ka
sərakwaha. 16Ndonakay anaŋ ka ŋgatumay,
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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. 19Anəke
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. 21Anəke na, kutoŋ
Yesu Kəriste ma ndziye mə mbəlom təmaɗ
hus a pat nakə Mbəlom ka təra ha wu hay
tebiye andza nakə a ɗa ha ahəl niye tə ba-
zlam 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
nakəma ta tsikakumeye tebiye. 23Ndoweye
kə pay zləm a bazlam i ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom niye bay na, ma ndziye mə
walaŋ i ndo i Mbəlom hay bay. Ta kəɗiye na
mədahaŋ 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 nakəMbəlom a ɓar dzam
ta bəba təte kurom hay aye na, a gwaɗay
a Abraham: “Na ta piye ŋgama ka ndo i
məndzibəra hay tebiye təhəlay iwawa i huɗ
yak hay. Dzam nakə Mbəlom a ɓar aye na,
i kurom.†” 26Andza niye, Mbəlom a sləraw
ndo i məsler ŋgay na, hərwi kurom təday.
A sləraw na, hərwi məpe fakuma ŋgama,
ada mətsoya kurom ahaya abəra ka tsəveɗ
i mənese.»

4
Piyer ta Yuhana kame i bagwar i Yahuda

hay
1 Ahəl nakə Piyer ta Yuhana, nəteye faya

ta tsikateye me a ndo hay mba aye na,
ndo məvəlay wu a Mbəlom hay, bəy i ndo

matsəpe gay iməɗəslayha gər aMbəlomada
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. 4Mə
walaŋ i ndo neheye tə tsənematətike i Piyer
taYuhanaayena, ndohayhaladzay tadzala
ha ka Yesu. Ndo məpe mədzal gər ka Yesu
ta səkah, ndo hay tebiye ma giye gwezem
zlam.

5 Tədœ eye i mekedœ na, bəy i Yahuda
hay, madugula i Yahuda hay ta ndo
mədzaŋgawa 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 aMbəlom nakə tə zalay Han
ayeandaya,Kayif, Yuhana,Aləgəzandərada
tə siye i ndo neheye ma bəɗgay i bagwar i
ndoməvəlawaywu aMbəlom 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 hutumaw
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 bəy mələve ndo
hay ta madugula hay, 9 ka tsətsahumeye
famaya bazlam bəgom na, hərwi nakə
nəmaa gay ŋgwalak a ndomatəra eye, ambəl
ma kəkay ka tsətsahum famaya andza niye
na gwaɗ ba? 10Ayaw 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 kamayakomazləlmbaɗa eye ada
Mbəlom a lətse ahaya abəra ma mədahaŋ
aye na, neŋgeye. 11Ɗerewel 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
tebiyeMbəlom kə vəl ndomekeleŋ eye nakə
ma təmiye kway ha aye na, andaya bay.»

13 Ndo niye hay tə haya gər aye na, a
gatay wadəŋ wadəŋ. Hərwi ta zəba ka Piyer
ta Yuhana na, ta dzədzar bay, tə tsik me

* 3:23 Madayaw abəra ma Ezipt 18.15, 18-19. † 3:25 Madazlay i wu hay 22.18; 26.4. * 4:11 Dəmes hay 118.22.
Kwar eye niye na, Yesu.
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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. 14Ane tuk na,
nəteye faya ta ŋgateye a ndo nakə a mbəl
aye dərmak, neŋgeyemalətsa eye ka təv tay.
Tə sər wu nakə ta mbəɗatay faya a Piyer ta
Yuhana aye bay. 15 Tsa na, tə gwaɗatay:
«Dum abəramə gay.» Piyer ta Yuhana ti yaw
wu tay abəra mə ɗəma na, nəteye tə mətsa
mə gay təma ha ka bo bazlam. 16Tə 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 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 zalatayaw. Piyer
ta Yuhana ta mbəɗa naha gər ka təv tay. Ti
ye naha na, tə gatay me, tə gwaɗatay: «Kâ
tsikumatay 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 faya məgər ha matətike wu
nakənəmaaŋgatayadanəmaa tsəneayebay.
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
aMbəlomhərwiwunakə Piyer ta Yuhana tə
geaye. 22Ndoniye təmbəl ha tamasuwayaŋ
aye na, məve ŋgayma ziye məve kuro kuro
faɗ.

Maɗuwuleme i ndoməpemədzal gər hay
23 Tə 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
təkərataywunakə 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 maɗuwulay me a
Mbəlom. Tə gwaɗay naha a Mbəlom: «Bəy
Maduweŋ,maa gemagərmbəlom ta dala, ta
bəlay ada təwu neheye mə ɗəma tebiye aye
na, nəkar. 25Maa tsik me tə bazlam i bəba
təte may Davit ndo i məsler i yak na, nəkar.
Neŋgeye a tsik ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye, a gwaɗ:
“Ndo hay tebiye tə gemevel na, kemey?

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 Bəy
MaduweŋMbəlom

ada ta ndo nakə a pay dzagwa i bəy a gər
aye.†”

27 «Andza niye deɗek, ta haya gərma 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. 28Wu nakə tə ge andza nakay aye na,
andza i yak nakə ka tsik kurre a saka məge
tagədaŋyakaye. 29Anəkena, BəyMaduweŋ
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 ma-
suwayaŋ hay wal wal ta məzele i Yesu, ndo
i məsler yak tsəɗaŋŋa eye.»

31 Ta ndəv ha maɗuwulay me a Mbəlom
na, təvnakənəteyemahaya gər eyemə ɗəma
aye a ɓəl haladzay dzekiɓ dzekiɓ. Nəteye
niye tebiye, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ra-
hatay a bo. Kwayaŋŋa tə pa bo ka məɗe ha
bazlam i Mbəlom zemadzədzere.

Məndzenəte indoməpemədzalgərhayka
Mbəlom

32 Ndo neheye ta təra ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu aye na, nəteye tebiye tə
ndzawana, nəte, tawuɗabo lele adamədzal
gər tay nəte. Ndəray kwa nəte məwalaŋ tay
mətsike nakay na, wu ga na, andaya bay.
Məwalaŋ tay wu tay hay tebiye ta ŋgənawa
ha a bo mə walaŋ tay. 33 Ndo i maslaŋ i
Yesu hay tə ɗawaha bazlam imələtsew i Bəy
MaduweŋYesu abəramamədahaŋ ta gədaŋ
haladzay. Tə gwaɗawa: «Nəmaa ŋgatay kə
lətsew abəra ma mədahaŋ.» Ada Mbəlom a
pa ŋgama haladzay ka ndoməpe mədzal gər
hay. 34 Ndəray mə walaŋ tay kwa tsekweŋ
wu a kətsay bay. Ndo neheye guvah tay hay
kəgəbay gay tay andayana, ta səkəmawaha.
Suloy i wu nakə ta səkəmha aye na, ti yawa
ahaya 35 ada tə vəlawatay a ndo i maslaŋ i
Yesu hay. Ma dəba eye na, ta ŋgənawa ha
suloy eye kwa a way ɗa andza nakə a say
aye.

36 Andza niye ndoweye andaya tə zalay
Yusufa. Ndo i maslaŋ i Yesu hay tə pa faya
məzele na, Barnabas, andza məgweɗe: Ndo
nakə ma gwaɗiye tete a siye i ndo hay aye.
Neŋgeye slala ŋgay na, Levit hay. Tə wa na
magəmanakə təzalaySipəreaye. 37Neŋgeye
a ye, a səkəm ha guvah ŋgay. Tsa na, a zla
ahaya suloy eye, a vəlatay a ndo i maslaŋ i
Yesu hay.

† 4:26 Dəmes hay 2.1-2.
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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 gwaɗ
ayaw mə walaŋ 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. 3Aye naha na, Piyer a gwaɗay:
«Ananiyas, ka gəray ha ɗərev yak a Fakalaw
na, hərwimey? Kagərha siye i suloy i guvah
yak a mətagay, ka zlaw tsekweŋ, ka raway
me aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, hərwimey?
4Ahəl nakə ka səkəm zuk bay aye na, guvah
yak wu yak bəna i ndəray ɗaw? Ada suloy
i guvah nakə ka səkəm ha aye na, i yak
bəɗaw? Ka dzalamə gər yakməgewuandza
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 dzədzar ha-
ladzay. 6 A mət na, gawla hay ti yaw tə
mbəkwa namədahaŋ. Tsa na, tə zla na, ti ye
tə la na.

7 Mazlambar 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 gay na, Piyer a
tsətsah faya, a gwaɗay: «Tsikeŋ, suloy i gu-
vah kurom nakə ka səkəmum ha ta zal yak
aye na, andza nakay ɗaw?»
Ŋgwas niye a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Ayaw! Nəmaa səkəmhana, 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
andaya malətsa eye ka məgeɗ tsɨy ada ta
deyeweye ta zliye kar dərmak.»

10Piyer 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, kəmət. Tə zla na,
ti ye ha tə la na ka tsakay i zal ŋgay. 11Ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste tebiye
ada tə siye i ndo neheye tə tsəne labara niye
aye na, ta dzədzar haladzay.

Ndo i maslaŋ hay tə gawa masuwayaŋ
wal wal haladzay

12Ndo i maslaŋ hay tə gawa masuwayaŋ
wal wal haladzay məwalaŋ 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. 13 Ndo
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. 14Ndo

hay haladzay faya ta səkahiye, hasləka hay
ta ŋgwas hay tə dzala ha ka Bəy Maduweŋ.
Ndoməpemədzal gərhay ta səkahhaladzay.
15Hərwi masuwayaŋ neheye ndo i maslaŋ
hay təgeayena, ndohay təhəlawanahando
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 ma diye
tə ɗəma aye na, kwa kəkay mezek ŋgay kə
husa ka ndo nəte məwalaŋ taymambəliye.
16 Ndo hay haladzay ti yawaw abəra ma
gəma neheye tə mbay naha a Zerozelem
aye. Tə həlawa naha ndo i ɗəvats ta ndo
neheye məsəfəre lele bay eye hay mə bo tay
aye. Ndo i maslaŋ hay təmbəl tay ha tebiye.

Tə gəs tay ha ndo imaslaŋ hay
17Bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom

ta ndo neheye tə paway bəzay aye, andza
məgweɗe ta Saduke hay, tə tsəne ndo i
maslaŋ hay faya ta giye masuwayaŋ hal-
adzayna, andalatay, ɗərev tay a rah ta sələk.
Tə ma ha ka bo bazlam, tə gwaɗ: «Gəsakwa
tay ha!» 18Tsa na, ti ye tə gəs tay ha. Ti ye tə
pa tay a daŋgay. 19Ane tuk na, ta həvaɗ ahəl
nakəndo imaslaŋhaynəteyemadaŋgayaye
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
sifaweɗeye andohaymadalamətagay i gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom!»

21 Ndo i maslaŋ hay ta təma bazlam 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 kamatətikatay 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
hakabobazlamməwalaŋ tay. Tsana, 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, tə matay
ha labara eye. 23 Tə 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, nəmaahəndəknaməgeɗna, nəmaahuta
ndəray kwa nəte bay!»

24Tə tsəne labaraniye andzaniyena, bəy i
ndomatsəpegay iməɗəslayhagər aMbəlom
ta bagwar hay i ndo neheye tə vəlawaywu a
Mbəlomaye tə sərwunakə tadzaliyebay. Ta
tsətsahay a gər tay, tə gwaɗ: «Matəra ta ndo i
məsler niye hay na, wuyemey?»

25Ahəl nakə nəteye faya ta dzaliye andza
niye na, ndoweye a yaw ka təv tay, a
gwaɗatay: «Tsənum! Ndo neheye ka pum
tayadaŋgayayena, nəteye faya ta tətikateye
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a ndo hay mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom!»

26Tə tsəne andza niye na, kwayaŋŋa bəy i
ndomatsəpegay iməɗəslayhagər aMbəlom
tandoŋgayhay, ti yematama tay ahayando
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. Bag-
war i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a
pa bo ka matsətsehe fataya 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 wu-
zlahgəmaiZerozelemtebiyena, kəkay? Ada
a sakumməgweɗe 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. 30Ka
darum na Yesu ka mayako mazləlmbaɗa
eye hərwi ada mâmət. Ane tuk na, Mbəlom
i bəba təte kwayhay kə lətse ahaya abərama
mədahaŋ. 31 Mbəlom kə lətse ahaya abəra
ma mədahaŋ ta gədaŋ ŋgay. Kə pa na a
bəy, neŋgeye ndo mətəme ha ndo hərwi ada
Israyel hay tâ mbəɗa ha mede tay. Ta huta,
Mbəlom ma pəsatay ha mezeleme tay hay.
32Nəmay na, ndo məhəle mbal i wu neheye
a ge bo aye, nəmay ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nakəMbəlom a vəlatay a ndo neheye ta
rəhay ha gər aye.»

33Tə tsəne bazlam niye na, a ndalatay ha-
ladzay. 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 mapala 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.»

35Ndo imaslaŋ hay ti yaw abəramə ɗəma
na, a gwaɗatay: «Israyel hay, gum metsehe
hərwiwu nakə a sakumməgatay a ndo neh-
eye. 36Ndoniyeməzele ŋgayTiyodas ayena,
mâmakumawa gər. A yawahəl 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 andaya
dərmak, məzele ŋgay Yudas. Neŋgeye ndo i
Galile. Neŋgeye a ndohwaw 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. 38 Neŋ faya na

tsikakumeye anəke, kâmətsum ka ndo neh-
eye 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.
39Ane tuk na, kə ge məsler tay a yaw abəra
mə həlay i Mbəlom na, ka slumeye faya
məmbete ha bay. Gummetsehe lele, faya ka
gumeye vəram na, kaMbəlom ɗuh!»

40 Ndo 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
hərwi məzele 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 haladzay. Ane tuk
na, ndo məpe mədzal gər neheye tə tsik me
i Gərek aye na, tə ge ɗərev ka ndo məpe
mədzal gər neheye nəteye tə tsik bazlam i
Yahuda hay aye. Tə ge ɗərev na, hərwi ahəl
nakə ta ŋgənawatay wu mənday a madak-
way i ŋgwas hay aye na, tə vəlawatay a
madakway i ŋgwas tay hay təbey.

2 Ndo i maslaŋ 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
malamar hay, pəlum ndo hay tasəla mə
walaŋ kurom. Ka pəlumeye na, ndo i
ŋgwalak hay, ndo neheye nəteyemaraha eye
ta Məsəfəre 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 ba-
zlam 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 ada maraha eye
ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, Filip, Pərakor,
Nikanor, Timoŋ, Parmenas ada Nikolas ndo
i gəmaiAŋtiyosneŋgeyeagawakule, 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 aMbəlom.



Məsler hay 6:7 155 Məsler hay 7:16

7 Bazlam i Mbəlom a ɗa a zləm haladzay.
Ndo məpe mədzal gər hay ta səkah hal-
adzayma Zerozelem ada ndoməvəlay wu a
Mbəlom hay haladzay tə dzala ha ka Yesu.

Tə gəs na Etiyen
8 Etiyen na, ndo nakə nəte mə walaŋ i

ndo neheye tə pala tay tasəla aye. Neŋgeye
na, Mbəlom kə pa faya ŋgama haladzay. Ka
tsəveɗ i Mbəlom na, neŋgeye gədaŋ eye hal-
adzay. A gawa masuwayaŋ hay mə walaŋ i
ndo hay. 9Siye i Yahuda hay nəteye andaya,
tə haya gər a gay i maɗuwule me nakə tə za-
lay gay i maɗuwule me i beke neheye tə gər
tay ha aye. Ti yaw ma gəma i Siren ada ma
gəma i Aləgəzandəri, ti yaw ma dala i Silisi
adamadala iAzi. Nəteyeniye tebiye ta təma
bazlam i Etiyen bay, faya ta kəɗiye wuway
ta neŋgeye. 10 Ane tuk na, ndo niye hay tə
mba ka Etiyen tə bazlam bay, hərwi maa
vəlay ndaraw ka mətsike me na, Məsəfəre i
Mbəlom.

11Tə 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 faya ma 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, tə wuya
kurah ka Etiyen, tə gəs na. Ti ye ha kame
i madugula i Yahuda hay. 13 Tə həl naha
ndoməɗəse faya parasay hay, tə gwaɗ: «Ndo
nakay na, faya ma tsikiye wu lele bay eye
ka gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ka
bazlam i Musa mapala 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 nakəMusa a vəlakway aye.»

15Ndoniye hay tebiye nəteyemandza eye
mə gay i məhay gər aye, tə ma ha ɗəre ka
Etiyen. Ta zəba faya, tə ŋgatay na, daʼar ŋgay
a dəv andza i gawla i Mbəlom.

7
Bazlam i Etiyen

1Bagwar i ndoməvəlawaywuaMbəloma
tsətsah kaEtiyen, a gwaɗay: «Wunakə tə tsik
fakaya na, deɗek ɗaw?»

2 Etiyen a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Mala-
mar 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 Miza-
potami 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! Abrahama tsənebazlam iMbəlom
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. 5 Mə ɗəma na,
Mbəlom kə vəlay guvah i məda ŋgay kwa
tsekweŋ bay, kwa dala tsekweŋ bəbay na,
kə ɗəsay bay. Ɓa Mbəlom kə 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 ndziyeməve temerre faɗmə
ɗəretsətseh. 7 Ane tuk na, na ta giye sariya
ka ndo i gəma niye hay tə gatay ɗəretsətseh
aye. Ma dəba eye na, ta diye abərama gəma
nakay, ta diye ta ɗəsleŋ ha gər ma təv nakə
ta ndziye mə ɗəma aye.†” 8 Mbəlom a ɓar
dzam ta Abraham, a ɗay ha na, ta məɗəse
bo. Ma dəba eye, Abraham a wa Izak, a ge
məhəne tsamahkar na, a ɗəs na. Izak a wa
Zakob, Izak a ɗəs na. Zakob dərmak a wa
wawa hay kuro gər eye sulo. Nəteye neheye
ta tərabəba tətekwayhayna, Zakobaɗəs tay
ha dərmak.

9 «Bəba təte kway hay tə nay ɗəre a mala-
mar 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 Farawoŋ aye. Neŋgeye a pa
na bəy eye 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 bag-
war eye. Ndo hay ta sa ɗəretsətseh ha-
ladzay. Bəba təte kway hay tə huta wu
mənday kwa tsekweŋ bay tebiye. 12Zakob a
tsənewumənday andayamaEzipt na, a slər
wawa ŋgay niye hay ta təra bəba təte kway
aye. A slər tay ha makurre eye. 13Ta mbəɗa
gərmasulo 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
ŋgayhay tebiye. Nəteye tebiyena, kurokuro
tasəla gər eye zləm. 15 Zakob tə həl bo, ti ye
a Ezipt ta ndo i gay ŋgay hay. Zakob a mət
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

* 7:3 Madazlay i wu hay 12.1. † 7:7 ZəbaməMadazlay i wu hay 15.13-14 adaməMadayaw abəra ma Ezipt 3.12.



Məsler hay 7:17 156 Məsler hay 7:43

a tsəvay nakə Abraham a səkəm abəra ka
wawa iHamormagəmaiSisemtasuloyaye.

17 «Wu nakə Mbəlom 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 kaməkwetse
wawa tay a pesl ada tâmət. 20Həlay 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. 21Ma dəba
eye na, tə gər ha. Dem i Farawoŋ a ndzay a
gər, a zla na. A ye ha a gəl na andza wawa
ŋgay. 22Andza 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 «Musa a ge məve kuro kuro faɗ na, a
say mede mata dzəne tay ha gwala ŋgay
Israyel hay. 24 A 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 niyemədahaŋ eye.
25 Musa 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,
nəkuromtamalamar tukna, adakagumeye
ɗəretsətseh a bo kurom ta məkəɗe bo na,
hərwi mey?” 27 Ane tuk na, ndo nakə faya
ma geye ɗəretsətseh amalamar ŋgay aye na,
a pay həlay a Musa, a gwaɗay: “Maa pa kar
bəy ada ndo məge may sariya na, way? 28A
saka məkəɗe ga andza nakə ka kəɗ ndo i
Eziptməveneŋ aye sa ɗaw?” 29Musa a tsəne
andza niye na, a hway, a ye ŋgway ka dala
i Madiyan. Mə ɗəma na, a zla ŋgwas. Tə wa
wawa hasləka eye hay sulo.

30«Madəba iməve kuro kuro faɗna,Musa
neŋgeye huya ma gəma niye mə makulk-
wandah 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. 31Musa a ŋgatay andza niye na, a gay
hərɓaɓəkka. Ane tuk na, ahəl nakə neŋgeye
faya ma həndzəɗiye naha faya bəse mazəbe
faya na, a tsənemətsikeme i BəyMaduweŋ,
a gwaɗayaw: 32“NeŋMbəlom i bəba təte yak
hay,Mbəlom i Abraham,Mbəlom i Izak, ada

Mbəlom i Zakob.” Musa a tsəne andza niye
na, a dzədzar, zluwer a gay. Tsa na, a say
mazəbe ɗəre ka akoniye sa bay. 33Mbəloma
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 hayma Ezipt kəkay na,
na ŋgatay. Na tsəne mətuwe tay ada na yaw
na, matambəle tay ha. 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
ka məsler niye na, gawla i Mbəlom nakə a
bəzay ha boma ako ka gay i dak aye. 36Maa
ndzatay kame a Israyel hay məndohwaw
abəra ma Ezipt na, neŋgeye. Kə ge ma-
suwayaŋ hay wal wal mə ɗəma. Kə ge kame
i Bəlay Ndozza eye ada mə makulkwandah
dərmak hus aməve 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 məmahəmba i Sinay aye
na, Musa. Gawla i Mbəlom ma tsikataweye
bazlam nakəma vəliye sifa aye ada neŋgeye
mamakweye ha.

39«Ane tukna, bəba təte kwayhay 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
sərakwawu nakə a ndzay a gər aMusa, ndo
məhəlakway ahaya abəra mə Ezipt na, ka
sərakwa bay.*” 41 Tsa 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. 42Ane tuk na, Mbəlom a
mbəɗatay dəba. Madəba eye tə ɗəslay ha gər
a wurzla hay. 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 vəlawumwal 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.

‡ 7:34 ZəbaməMadayawabəramaEzipt 2.14–3.10. § 7:37 Bazlammapala eyemasulo eye18.15. * 7:40 Madayaw
abərama Ezipt 32.1, 23.
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Kule kurom neheye ka gum aye na,
hərwi məɗəslay ha gər.

Hərwi niye na həliye kurom abərama gəma
nakay,

na diye kuromha 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 nakəMbəlom a tsikay aMusa
aye. Mbəlom a gwaɗay a Musa tâ ge na gay
niye na, andza nakə a ŋgatay aye. 45Madəba
eye na, bəba təte kway hay ta vəlatay ha
madzawadzawa iməɗəslayhagər aMbəlom
niye a wawa i huɗ tay hay. Ndo məndzatay
kame a wawa i huɗ tay niye hay na, Zo-
zowe. Ti ye a gəma niye na, ta zla na gay i
madzawadzawa niye. Mbəlom ka həhar tay
ha ndo i gəma niye abəra kame tay. Ta sla
fataya. Andza niye gay i madzawadzawa a
ndza ma gəma niye hus a həlay i bəy Davit.
46Davit na, a yay a gər a Mbəlom haladzay.
A tsətsah tsəveɗ kaMbəlomkamaɗəzlay gay
nakə wawa i huɗ i Zakob hay ta sliye faya
məɗəslay ha gər a Mbəlom mə ɗəma aye.
47Maa ɗəzlay gay na, Salomoŋ.

48 «Ane tuk na, Mbəlom Fetek ma ndziye
mə gay neheye ndo hay ta ɗəzl aye bay.
Andza nakəmawatsa eye mə ɗerewel i ndo
məɗe ha bazlam iMbəlomaye na,Mbəloma
gwaɗ:
49 “Təvməndze i bəy ga na, mbəlom,

adaməndzibəra na, təv sik ga.
Gay nakə ka ɗəzlumeŋeye na, slala i gay

waray?
Təv nakəma sliyeməndzemə ɗəma aye
na, waray?

50 Maa 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? Kwa
məkəɗe 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.
53Mbəlom kə vəlakum bazlam ŋgaymapala
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 hal-
adzay, ta həpəɗ zler ka Etiyen kəraw kəraw.
55 Ane tuk na, Etiyen na, a rah ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. Tsa na, a zəba ɗəre ambəlom.
A ŋgatay naha a dzaydzay 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 a
mbəlom mahəndəka eye ada Wawa i Ndo
neŋgeye malətsa eye tə həlay i mənday i
Mbəlom.»

57 Tə tsəne andza niye na, nəteye tebiye
ta wuda haladzay ada ta dərəzl na zləm tay
hay. Nəteye tebiye ka manəte eye təmbəzla
ka Etiyen məgəse. 58 Tə gəs na, tə vaha na
abəra mə wuzlah gay. Ti ye naha, tə pa bo
kaməkele na tə kwar hərwiməkəɗe 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. Məmaɗuwule me
niye faya ma ɗuwuliye na, a gwaɗ: «Bəy
Maduweŋ ga Yesu, zla na məsəfəre ga.»
60 Tsa na, a dəkw gurmets, a wuda ta mag-
ala, a gwaɗ: «Bəy Maduweŋ ga, mezeleme
nakay tə ge aye na, kâ matay ha mənese
bay.» A tsik andza niye na, ma dəba eye a
mət.

8
1Məkəɗe Etiyen nakə tə kəɗ aye na, a yay a

gər a Sol.
Pat eye niye na, kwayaŋŋa ta dazlay a

məgatay ɗəretsətseh a ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu Kəriste neheye ma Zerozelem
aye. Ndo məpe 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 məpe
mədzal gər hay ka Yesu, hasləka hay kwa
ŋgwas. A pawa tay ha a gay i daŋgay.

Filip a ɗa ha labaraweɗeyema Samari
4 Ndo 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

† 7:43 Amos 5.25-27. Molok, tə zalayMolekmaDzamGuram,mbəlom i Kanan hay. Tə dzala, məvəlay ambəlom tay niye
na, ndo zezeŋ. Refammbəlom zlezle eye i Babilon hay. ‡ 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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tə tsəne bazlam i Filip ada tə ŋgatay a ma-
suwayaŋ 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
wudawakabohaladzay. Ndoneheye vərezl
i bo tay maməta eye hay ta ndo neheye ta
dzəgəɗasla sik tay matəra eye hay aye, ta
mbəl. 8Andza niye məŋgwese bagwar eye a
gema gəma niye.

9Ahəl niye na, ndoweye andaya ka dala i
Samari eye niye. Ndoweye 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. 10 Ndo hay tebiye,
gawla hay ta bagwar hay, tə pa zləm na, ka
neŋgeye. Tə gwaɗ: «Ndo nakay na, gədaŋ
i Mbəlom bagwar 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
YesuKəriste na, tədzala ha kaYesu. Hasləka
hay, ŋgwas hay, Filip a dzəhuɓ tay ha a yam.
13SimoŋneŋgeyedərmakadzalahakaYesu,
ta dzəhuɓ ha a yam. Neŋgeye na, a ndzawa
ka təv i Filip. A ŋgataway amasuwayaŋ təwu
hay wal wal neheye Filip a gawa aye na, a
gay hərɓaɓəkka.

14 Ndo i maslaŋ neheye nəteye ma Ze-
rozelemaye tə tsənendo i gəmaiSamarihay
ta pa mədzal gər tay ka bazlam i Mbəlom
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 bazlam
i Mbəlom aye tâ huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. 16 Ahəl 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 kəmbəzlaw 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 fa-
taya həlay aye na, a vəlatay suloy a Piyer
ta Yuhana. 19 A gwaɗatay: «Vəlumeŋ
gədaŋ eye dərmakhərwi adandoneheye na
piye fataya həlay aye na, tâ huta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye.»

20 Ane tuk na, Piyer a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Dze ta suloy yak tebiye, hərwi
nəkar ka dzala mə gər yakmasəkəme 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
mezelemeyak, ɗuwulaymeaBəyMaduweŋ
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
gwaɗatayaPiyer taYuhana: «Bokuromeye,
ɗuwulumay me 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
LabaraŊgwalak eyemagəmahaywalwal ka
dala i Samari.

Filip ta ndo i Etiyopi wuray
26 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom a

gwaɗay a Filip: «Do, ka diye na, ka zəŋgaliye
tsəveɗnakəaye tadiye i tsakayaye, ta tsəveɗ
nakə a yawabəramaZerozelema ye a gəma
iGazaaye. Tsəveɗ eyeniyena, a ye təkəsaf.»
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. 28 Anəke na, faya
ma maweye 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 ndo məɗe 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 faya ma 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?»

31Ndo 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.» 32Ndoniye fayama dzaŋgiyemə
ɗerewel niye na, wuye mey? Təv nakə faya
ma dzaŋgiyemə 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.
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33Tə 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 ka
məndzibəra.*»

34Ndoməgeməsler niye a tsətsah ka Filip
a gwaɗay: «Amboh, tsikeŋ tey, ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom a tsik niye na, ka way? A
tsikna, kaboŋgay eyeŋgway tsukuɗukando
mekeleŋ ɗaw?»

35 Yawa! Filip a dazlay a məɗay ha ka
təv nakə a dzaŋga aye. A ɗay ha Labara
Ŋgwalak eye i Yesu. 36Ahəl nakə nəteye faya
ta diye aye na, tə ndisl a təv eye andaya yam
mə ɗəma. Ndo məge məsler niye a gwaɗay
a Filip: «Yam anaŋ, anəke mata geŋ ŋgatay
abəra ka madzəhuɓe bo a yam na, mey sa
mey?»
[ 37Filip a gwaɗay: «Taɗə ka pamədzal gər

yak ka Yesu na, ka sliye faya madzəhuɓe bo
a yam.»
Ndo niye a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Na

pa mədzal gər ka Yesu Kəriste. Neŋgeye na,
Wawa i Mbəlom.»]

38Tsa na, a lətse hamuta i pəles ŋgay niye,
tə mbəzlaw abəra mə ɗəma ta Filip. Filip
ta neŋgeye salamay təmbəzla a yam, Filip a
dzəhuɓ ha a yam.

39 Tə tsalaw abəra ma yam na, Məsəfəre
i Bəy Maduweŋ a zla na Filip. Ndo məge
məsler niye kə ŋgatay a Filip sa bay. Ane
tuk na, neŋgeye a ye ŋgway təməŋgwese eye.
40 Filip a zəba ɗəre na, neŋgeye ma gəma i
Azot. Tsa na, ahəl boma diye a Sezare. 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
kaməzlatay zay a ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu huya hərwi məkəɗe tay ha. A ye ka
təv i bagwar i ndoməvəlawaywuaMbəlom.
2A ye naha a tsətsah faya ɗerewel nakəma
diye ha ka təv i bagwar i gay i maɗuwule
me neheye ma Damas aye hərwi ada taɗə
ndo hay andaya faya ta pay bəzay a tsəveɗ
i Bəy Maduweŋ, hasləka hay kwa ŋgwas hay
na, ma gəsiye tay ha ada ma diye tay ha a
Zerozelem.

3Təwatsay ɗerewel niye tə vəlay na, a həl
bo a ye a Damas.
Pol faya ma ndisliye bəse ta Damas na,

dzaydzay a mbəzlaw abəra mə mbəlom, a
dəv ka təv ŋgay niye. A lawara na a wuzlah.
4A 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 a
walaŋ gay. Ka ye a ɗəmana, ta tsikakeyewu
nakə ka giye.»

7Ndo neheye 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. 9A ye naha a
ɗəma na, məhəne mahkar neŋgeye mandza
eye guluf eye, a ŋgatay a ɗəre kwa tsekweŋ
bay. Məhənemahkar eyeniyena, kəndawu
mənday bay ada kə sa yam bay.

10 Ndo məpe mədzal gər wuray ka Yesu
andaya ma Damas, məzele ŋgay Ananiyas.
BəyMaduweŋa zalaymaməsine, a gwaɗay:
«Ananiyas, Ananiyas!»
Ananiyas a mbəɗay 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 ada mâ ŋgatay a
ɗəre.»

13 Ananiyas a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Bəy Maduweŋ, ndo niye 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 təvəlawaywuaMbəlomaye tavəlay
tsəveɗ kaməgəse ndoneheye 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.
16Bo ga eyena ta ɗateye hawunakəmagiye
ɗəretsətseh hərwi ga aye tebiye.»

17 Ananiyas 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, BəyMaduweŋ Yesu.
Maa bəzaka ha bo ka tsəveɗ nakə faya ka
diye ahaya ayena, neŋgeye. Asləra ga ahaya
hərwi ada kâŋgatay a ɗəre andzanakə kurre
aye ada kâ rah ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»

* 8:33 Ezay 53.7-8.
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18Kwayaŋŋawuye hay 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 wumənday ada
gədaŋ ŋgay amaw 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 i Mbəlom.
21 Ndo neheye tebiye tə tsəne bazlam ŋgay
niye na, a gatay hərɓaɓəkka. Ta tsətsah, tə
gwaɗ: «Maa gatay ɗəretsətseh haladzay 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.

23Ma dəba i məhəne tsakway na, Yahuda
hay təmahakabobazlamka təvmanəte eye
hərwiməkəɗe na Sol. 24Ane tuk na, Sol a sər
tay naha ka wu tay nakə a satay məge aye.
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. TəzlanaSol təpanaakəteh. Təmbəzla
ahaya təmavavar niye dəreŋ təwalaŋ gay.

Sol ma Zerozelem
26 Sol a ye a Zerozelem. A ndisl naha a

ɗəmana, a saymədzepe tandoməpemədzal
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. 27Ane tuk na, Barnabas,
neŋgeye a zla na, a ye ha ka təv i ndo i
maslaŋ i Yesuhay. Ti yenahana, a təkəratay
kəkay nakə Sol a ŋgatay a Bəy Maduweŋ ka
tsəveɗ i mede a Damas ada kəkay nakə Bəy
Maduweŋ a tsikay me aye, ada Sol a ɗa
ha bazlam i Yesu kwa ka dzədzar bay ma
Damas na, kə tsikatay dərmak.

28 Pat eye niye kwayaŋŋa Sol a ndza ka
təv tay. A yawa ta nəteye a Zerozelem ada
tə mawa ka bo dziye, a ɗawa ha bazlam i
BəyMaduweŋ parakka lele. 29A tsikawatay
bazlam i Yesu a Yahuda neheye tə tsik me
i Gərek aye dərmak. Tə kəɗawa wuway
haladzay. Ane tuk na, ta pəla tsəveɗ a satay
məkəɗe na. 30Ndo məpe mədzal 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. Patwuray na, a ye a gəma i Lida.
33 Mə ɗəma na, ndoweye andaya tə zalay
Ene, neŋgeye matəra eye. Məve tsamahkar
neŋgeye mahəna 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.
35 Ndo 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.

Piyer a mbəl ahaya Tabita abəra ma
mədahaŋ

36 Ŋgwas məpe mədzal gər ka Yesu an-
daya məzele ŋgay Tabita. Tə zalay tə ba-
zlam 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.
37A həlay niye na, a dəɗ a ɗəvats ada a mət.
A mət 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 neŋgeyema Lida na,
tə slər ndo hay sulo ka təv i Piyer, mâ yaw.
Təgwaɗaynaha: «Nəmaagakanahaamboh,
dara bəse təday.» Ndo neheye sulo aye ti ye
ka təv i Piyer. 39 Piyer a tsəne bazlam tay
niye na, kwayaŋŋa a həlawbo, 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 tə ŋgatay na, ta
həndzəɗ naha ka təv ŋgay tamətuwe eye. Ta
bəzay ha petekeɗ neheye Tabita a ŋgarawa
ahəl nakə neŋgeye andaya tə ɗəre mba aye.
40 Tsa 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. 41 Piyer a gəs na abəra mə
həlay, a dzənanamələtse ha kambəlom. Tsa
na, a zalatay a madakway i ŋgwas niye hay
ta siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tebiye. Ta ma naha ka təv ŋgay a gay. Ti ye
naha na, a gwaɗatay: «Anaŋ ndo kurom kə
mbəl.»

42Masuwayaŋ nakə a ge bo aye na, a ɗa a
zləm ma gəma i Zope tebiye. Ndo hay hal-
adzay tə dzala ha ka BəyMaduweŋ. 43Piyer
a ndza haladzay ma Zope. A ndza na, mə
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gay i ndowuray a lambaɗawambal, məzele
ŋgay Simoŋ.

10
Gawla iMbəlom a bəzay ha bo a Korney

1 Ndo wuray ma gəma i Sezare, məzele
ŋgay Korney. Neŋgeye na, bagwar 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.

3Patwuray ta huwama giye ɓəremahkar
na, məsine a gay. Ane tuk na, neŋgeye tə
ɗəre. Aŋgatayagawla iMbəlomparakka lele
faya ma diye naha a gay ka təv ŋgay. A ye
naha a zalay, a gwaɗay: «Korney!»

4 Korney a zəba ka gawla i Mbəlom niye
tə madzədzere eye, a gwaɗay: «Ka yaw na,
labara i mey BəyMaduweŋ ga?»
Gawla iMbəlomambəɗay faya, a gwaɗay:

«Mbəlom kə tsəne maɗuwule me yak hay.
Wu nakə ka vəlay a mətawak hay aye na,
a yay a gər haladzay. Neŋgeye faya ma
dzaliye ka nəkar, mamətsiye kar ha gər bay.
5Anəke na, slər ndo hay a gəma i Zope, tâ ye
tâ zalayaw a ndoweye andaya məzele ŋgay
Simoŋ nakə tə zalay Piyer aye. 6Neŋgeyemə
gay i ndoweye andaya məzele ŋgay Simoŋ,
a lambaɗawa mbal. Gay ŋgay na, ka me i
dəlov.»

7Gawla iMbəlomniyea tsikaykaboabəra
na, a ye ŋgway. Korney 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 aMbəlom. 8Ayenaha a təkəratay
wunakə a ge bo tebiye aye. Tsa na, a slər tay
ha a Zope.

Piyer a ŋgatay awuye andzamaməsine
9Yaw! Ndo niye hay tə həl bo, ti ye. Tədœ

eye na, nəteye huya ka tsəveɗ faya ta diye.
Magərhəpat na, nəteye faya mazlambar ta
ndisliye 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 wumənday
ayena,wuyeagayandzaməsine. 11Aŋgatay
a mbəlom mahəndəka eye ada wuye faya
mambəzlaweye abəramə ɗəma. Wuye niye
na, andzapetekeɗmafətəla eye, bagwareye,
magəsa eye ka me eye wal wal təv faɗ, faya
mambəzlaweye 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, kəɗwu 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 fayame, ka təra
tsəɗaŋŋa bay aye na, na nda ɗaɗa bay. A seŋ
bay.»

15 Mətsike me niye a tsikayaw sa, a
gwaɗay: «Wu nakəMbəlom 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 a ma
ŋgway ambəlom.

17 Piyer a tsətsahay a gər ŋgay, a gwaɗ:
«Wu nakay na ŋgatay aye na, a say məgweɗe
mey?»
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 kaməgeɗ iməfələkwe. 18Tə zal
ta gədaŋ, ta tsətsahhərwiməsəreha tadeɗek
Simoŋ ndo nakə tə zalay Piyer aye neŋgeye
andaya kanaŋ ɗaw.

19Ane tuk na, Piyer neŋgeye faya ma dza-
liye 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.»

21Piyer 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 təv məhəne hərwi
həvaɗ kə ge.
Tədœ eye na, tə həl bo ti ye ka bo dziye.

Siye i ndo neheye ta təra ta malamar hay
maməpemədzal gər ka Yesu aye, tə laka tay
ha. 24 Tədœ taɗay eye na, tə ndisl a gəma i
Sezare. Korney neŋgeye na, kə haya tay gər
a ndo ŋgay hay, ta dzam ŋgay, nəteye faya ta
həbiye. 25 Ahəl nakə tə ndisl, Piyer faya ta
fələkwiye a gay i Korney aye na, Korney a
yawka təv tay. A guɗuk ka dala kame i Piyer
ta məɗəslay ha gər. 26 Ane tuk na, Piyer a
lətse ha kambəlom, a gwaɗay: «Lətse, hərwi
neŋ na, ndo zezeŋ andza nəkar dərmak.»

27Tsana, ti yekaboagay taKorneynəteye
faya ta tsikiye me. Ti ye naha na, ndo hay
mahaya gər eye haladzay. 28 A gwaɗatay:
«Sərumhana, imayYahudahaymede a gay
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i slalamekeleŋ eyehaywal kəgəbayməndze
ka təv manəte aye na, lele bay 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 kərahmadayaw bay. Na yaw bəse. A seŋ
məsəre ha, ka zalumeŋew na, hərwi mey?»

30 Korney a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ nakə na zalaka naha aye, anəke kə
ge məhəne mahkar ta ɓəre mahkar 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:
“Korney, Mbəlom kə tsəne maɗuwule me
yakadakəmətsahagər təmadzəneyaknakə
ka dzənawa tay ha mətawak hay aye bay.
32Agweɗeŋ slər ndohay a gəma i Zopemata
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 iMbəlom hərwi
məpay zləm a bazlam i Bəy Maduweŋ nakə
a vəlaka, a gwaɗaka tsik aye.»

Piyer a ɗa ha bazlam iMbəlom
34 Piyer a dazlay a mətsike me, a gwaɗay:

«Anəkena, na sər tuk. Ndohay tebiye kame i
Mbəlomna, nəte, ka ŋgəna tay ha ka bo bəra
bay. 35 Ndo zezeŋ tebiye, kwa neŋgeye na,
ndo i gəma wuray wuray ka rəhay ha gər a
Mbəlom ada kə ge wu nakə deɗek aye na,
neŋgeyeka təv iMbəlomna, lele. 36Kasərum
ha Mbəlom a sləraw bazlam ŋgay na, a Is-
rayel 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
maGalile ahəl nakəYuhanamadzəhuɓendo
a yam a dzəhuɓawa tay ha ndo hay a yam
aye. A gwaɗawatay a ndo hay: “Dzəhuɓum
boayam.” Wunakəagebomadəbaeye,ma
Yahuda ada ma təv mekeleŋ eye tebiye na,
ka sərum. 38Ka sərum ha labara i Yesu ndo
i Nazaret. Mbəlom ka dzərif ha faya gədaŋ
i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Ada sa na, Yesu ka
həhal gəmaha, kə ge ŋgwalak ada kəmbəl tay
ha ndo neheye Fakalaw a dzawa tay ha aye.
A ge andza niye na, hərwi Mbəlom andaya
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, kamayakomazləlmbaɗa eye. 40Ane
tuk na, a ge məhəne sulo, mamahkar eye
na, Mbəlom kə lətse ahaya abəra ma bəɗ.
Kə vəlay tsəveɗmâ 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
Mbəlomapalamaykurreandzandoməhəle
mbal ŋgay hay 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.
42Neŋgeye a gwaɗamay: “Dum ɗumatay ha
bazlam ga a ndo hay ada ɗumatay ha neŋ
na, ndonakəMbəlomapanahərwiməgatay
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 eye mavəla eye a ndo
neheye Yahuda hay bay aye

44Ahəl nakəPiyer fayama tsikiyememba
aye na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw
ka ndo neheye nəteye faya ta pay zləm a
bazlamŋgayaye tebiye. 45Ndoməpemədzal
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. 46Hərwi 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 neh-
eye anəke tə huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
andza nəkway na, wuye mey?» 48 Tsa na,
a gwaɗatay: «Dzəhuɓum tay ha a yam ta
məzele i Yesu Kəriste.» Ndo niye hay ta
tsətsah faya mâ ndza ka təv tay məhəne
tsakway tey.

11
Piyeraɗatayhawunakəageboayeando

məpemədzal gər hay ka Yesuma Zerozelem
1 Ndo i maslaŋ i Yesu hay ta malamar

tay neheye ma Yuda aye tə tsəne na, ndo
neheyenəteyeYahudahay təbeyaye ta təma
bazlam i Mbəlom dərmak. 2 Piyer a maw a
Zerozelem na, ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu nəteye neheye Yahuda hay aye tə gay
me a Piyer. 3 Tə gwaɗay: «Ka ye ka təv i ndo
neheye nəteye Yahuda hay təbey aye ada ka
nda wumənday 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 niye na, andza
petekeɗ mafətəla eye, bagwar eye, magəsa
eye ka me eye wal wal təv faɗ, faya ma
mbəzlaweye abəra mə mbəlom. A yaw na,
bəse ta təv ga. 6 Na zəba ɗəre a ɗəma ada
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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, kəɗwu neheye ada kâ həpəɗ!”

8 «Na mbəɗay faya, na gwaɗay: “Ah! Aʼay
Bəy Maduweŋ, ɗaɗa na həpəɗwu 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«Azlakwabayndohaymahkar ti yenaha
kwayaŋŋa a həlay niye a gay nakə nəmay
mə ɗəma aye. Tə slərataya ahaya abəra ma
Sezare. 12Məsəfəre 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
i Mbəlom aye. Gawla i Mbəlom a gwaɗay:
“Slər ndo a Zope, tâ ye tâ zalayaw a Simoŋ
nakə tə pa faya məzele Piyer aye. 14Ki yaw
na,ma tsikakeyebazlamimətəmeadaando
yak hay tebiye.”

15 «Na dazlay a mətsike me na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw fataya andza nakə
a mbəzlaw fakwaya 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 Məsəfəre ŋgay, andza
nakə a vəlakway 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: «Mbəlomkə vəlatay tsəveɗ
a ndo neheye nəteye Yahuda hay təbey aye
mambəɗe hamede tay ada tâ huta sifa nakə
deɗek aye.»

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma
Aŋtiyos

19Ahəl nakə tə kəɗEtiyen aye na, ta dazlay
məgatay ɗəretsətseh a ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu. 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. 21Gədaŋ i Bəy
Maduweŋ andaya fataya. Hərwi niye ndo
hay haladzay ta dzala ha ka BəyMaduweŋ.

22 Ndo məpe mədzal gər ka Yesu neheye
maZerozelemaye tə tsəne labara imalamar
neheye ma Aŋtiyos aye na, tə slər Barnabas
ka təv tay. 23Barnabas a həl bo, a ye a ɗəma,
a ye naha a ŋgatayma kəkay 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 BəyMaduweŋ. 24Andza niye, Barn-
abas na, ndo lele eye. Neŋgeye maraha eye
ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada kə pa mədzal
gər peteh ka Yesu. Ndo hay haladzay ta
səkah, tə pamədzal gər ka BəyMaduweŋ.

25Ma dəba eye na, Barnabas a həl bo a ye
a gəma i Tarsis mata pəlaw Sol. 26 A 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
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 Ze-
rozelem, ti ye a Aŋtiyos. 28 Ndo nəte
mə walaŋ tay məzele ŋgay Agabus, a ɗa
ha ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, a
gwaɗ: «Mandərzlaŋ ma giye ka məndzibəra
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 nakə ma sliye faya məvəle aye hərwi
məsləre tay naha madzəne a malamar ne-
heye 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

1A həlay niye na, bəy nakə tə zalay Herod
aye a pa bo ka məgatay ɗəretsətseh a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu. 2 A kəɗ na
Yakubamalamar i Yuhana tamaslalam. 3A
zəba faya ka məkəɗe Yakuba nakə a kəɗ na
aye, a yay a gər a Yahuda hay. A gəs na Piyer
a həlay imagurlomnakə tə zalaymagurlom
ipeŋnakə təkwasahabayaye. 4Herodagəs
na Piyer na, a pa na a daŋgay. A həl sidzew
hay faɗ faɗmadzəga faɗmatsəpena. Adzala
mə gər ŋgay na, aza mâ gəsa ahaya kame i
ndo hay ma dəba i magurlom ada ma geye
sariya. 5Sidzew hay faya ta tsəpiye na Piyer
ma daŋgay. Ane tuk na, ndo məpe mədzal
gər hay kaMbəlom nəteye faya ta ɗuwuleye
me aMbəlom pat pat hərwi Piyer.

Gawla i Mbəlom a təma ahaya Piyer
abərama daŋgay

6Ta həvaɗ eye niye ɗəre ma ta tsaɗiye na,
Herodma ta geye sariya a Piyer kame i ndo
hay. Piyer mandzahəra eye ma wuzlah i



Məsler hay 12:7 164 Məsler hay 13:2

sidzew hay sulo. Neŋgeye madzawa eye tə
tsalalaw hay sulo ada sidzew mekeleŋ eye
hay sulo faya ta tsəpiyeməgeɗ i gay i daŋgay
niye. 7 Kwayaŋŋa gawla i Mbəlom a yaw
a gay nakə Piyer mə ɗəma aye, wuye a dəv
dzaydzay mə gay niye. Gawla i Mbəlom a
lamayaPiyer, a daŋgwazlaha, a pəɗekeha. A
gwaɗay: «Lətse bəse!» Tsa na, tsalalaw hay
ta ŋgəzlah ndəruts ndəruts abəra mə 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 Mbəlom a
tsikayaye. Gawla iMbəlomagwaɗay sa: «Pa
ka boməkelkabo yak ada dara peŋ bəzay.»

9 Piyer a zəŋgal ahaya gawla i Mbəlom, ti
yaw abəra mə 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 ka məgeɗ makurre aye, tə
ndislew ka masulo eye. Tsa na, tə ndislew
kaməgeɗ i ɓəre nakəmadayaw a walaŋ gay
aye. Tə ndisl naha faya na, məgeɗ niye a
həndək bo mahəŋgeye bətaŋ kame tay. Tsa
na, tə ndohwaw abəra. Ti ye ka tsəveɗ na,
kwayaŋŋa gawla i Mbəlom a gər ha Piyer.

11Wunakə a ge bo aye na, Piyer a sər tuk.
Tsa na, a gwaɗ: «Anəke na, na sər ta deɗek
Mbəlom kə sləraw gawla ŋgay ka təv ga, kə
təma ga ahaya abəra mə həlay i bəy Herod
adamə ɗəretsətseh i Yahudaneheye tədzala
məgeŋ aye.»

12 Ahəl 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 zalay Markus aye. Mə
ɗəmana, ndo haymahaya gər eye haladzay,
nəteye faya ta ɗuwuleye me a Mbəlom.
13Tsa na, Piyer a ye naha a fay aməgeɗ. Ndo
i məsler dem eye, məzele ŋgay Rodi a tsəne,
a həndzəɗ naha kaməgeɗ hərwimahəndəke
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 andohay,
Piyer ma bəra.

15Tə gwaɗay: «Gər a vuwaka ɗaw?»
Ane tuk na, a gwaɗatay sa: «Ta deɗek

Piyer ma bəra, marawme bay.»
Tə gwaɗ: «Agəla ma giye na, gawla i

Mbəlom nakə a həbawa na aye.»
16Piyer na, neŋgeye fayama feye aməgeɗ

huya. Ta həndək abəra ma məgeɗ na, tə
ŋgatay a Piyer. Tsa na, a gatay hərɓaɓəkka.
17Agataykət kət təhəlay, tâ bəbəlwuraybay,
tâ ndza ɗikɗik. Tsa na, a təkəratayma 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.

18Ɗəre a tsaɗa na, sidzew hay ta ŋgatay a
Piyer bay. Wadəŋ wadəŋ a ge məwalaŋ tay
haladzay. Ta tsətsah ka bo mə walaŋ tay, tə
gwaɗ: «Piyer a təra mey?»

19Herod a tsəne Piyer kə təmaw abərama
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 neheye
abəramə ɗəma.»
Ma dəba eye na, Herod a lətse abəra ma

Yahuda, a ye a Sezare. A ndza mə ɗəma
tsakway.

Məməte i Herod
20Ndo iwuzlahgəma 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 andayaməzele ŋgay Bəlastus,
neŋgeye ndo i sik i bəy. Tə slər na ka təv i
Herod,mâ yemâ gwaɗay: «Ɓarakwaməndze
zayməwalaŋ 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. 22Tsana, ndohay tawudahaladzay,
tə gwaɗ: «Maa tsik me na, mbəlom bəna 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
yawa fay aHerod, səŋ hay təway a huɗ. Tsa
na, a mət.

24 Azlakwa ɗuh, bazlam i Mbəlom 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 zalay Markus aye ka həlay.

13
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a zla Barnabas tə

Sol
1 Ahəl niye mə walaŋ i ndo məpe mədzal

gər ka Yesu neheye ma gəma i Aŋtiyos aye
na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay ta
ndo matətikawatay bazlam i Mbəlom a ndo
hay andaya. Ndo i maslaŋ eye niye hay
na, Barnabas, Simeyoŋnakə tə zalay Zeŋzeŋ
eye aye, Lukiyus ndo i Siren, Manayeŋ 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

* 12:17 Kanaŋ a tsik na, ka bəy i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheyema Zerozelem aye.
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Bəy Maduweŋ ada faya ta giye daliyam na,
MəsəfəreTsəɗaŋŋaeyeagwaɗatay: «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 geməsler i Mbəlom tuk.

Barnabas tə Sol mə Sipəre
4Andza nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a slər

tayhaBarnabas tə Sol ayena, təhəl bo ti ye a
gəma i Selosi. Mə ɗəmana, tə tsal a kwalalaŋ
i yam, ti ye ha a gəma i Sipəre gəma nakə
ma wuzlah i dəlov aye. 5 Tə ndisl a gəma
wuray tə zalay Salamin na, tə pa bo kaməɗe
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
ɗəmana, təndzay a gər amaharamwuray tə
zalay Bar-Yesu. Ndoweye niye na, neŋgeye
ndo i Yahuda, ndo nakə a gwaɗ neŋgeye ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom aye. 7A ndzawa
na, ka təv i bəy i gəma niye ma wuzlah i
dəlov nakə tə zalay 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 gaw
maləveɗ ka təv i bəy. A say bəy mâ təra ndo
məpe mədzal 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 ma-
haram niye. 10 Tsa na, a gwaɗay: «Nəkar
ndo nakə bəbərek mə bo yak haladzay aye
ada nəkar seweɗ eye haladzay. Nəkar na,
wawa i Fakalaw. Wu nakə lele aye na, ka
nay ɗəre tebiye. Nəkar na, a saka matəra
ha bazlam i Bəy Maduweŋ maraw me na,
hərwi mey? 11 Tsəne, anəke! Bəy Maduweŋ
ma giye fakaya mevel. Ma təriye kar ha
guluf eye, ka ndziye tsakway ka ŋgateye a
pat sa bay.»
Tsa na, kwayaŋŋa Elanas a ge guluf deɗek

tətərgam həvaɗ. A ŋgatay a ɗəre bay. A
mbəɗa bo tewelewele mapəle ndo məgəsay
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 BəyMaduweŋ 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 adamə ɗerewel i ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom hay. Ma dəba eye ta ndəv ha
mədzeŋge na, bəy hay i gay i maɗuwule me
niye tə gwaɗatay: «Malamar ga hay, taɗə ba-
zlam 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, andzaməgweɗe: «Ndzum
ɗikɗik.» A gwaɗatay: «Nəkurom ndo i Is-
rayel hay ada ta nəkurom siye i ndo neh-
eye ka dzədzarumay aMbəlom aye dərmak.
Pumayzləmabazlamnakəna tsikakumeye.

17«Mbəlomkwaynəkwayndo i Israyelhay
kə pala bəba təte kway hay ahəl niye. Ahəl
nakə nəteye tə ndzawa 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 gər ma 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. 20Wu niye
tebiye kə ndza ma giye məve kuro kuro faɗ
gər eye zlam. Ma dəba eye na, kə pa tay ndo
məge sariya hay a bəba təte kway hay. A
ge andza niye na, hus a həlay nakə Samuyel
neŋgeye ndoməɗe 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 ndzama
bəyməve kuro kuro faɗ.

22 «Tsa na, Mbəlom a kal ha Sayul, a patay
Davit andzabəy. Mbəlomagwaɗ: “Na sər ha
Davit wawa i Zese, neŋgeye na, a yeŋ a gər.
Ma giye na, wu nakə a seŋ aye tebiye.”»

23 Pol a gwaɗatay sa: «Ndo nəte məwalaŋ
i gwala i Davit hay Mbəlom a pa na ndo
mətəme tay ha Israyel hay na, Yesu. Ɓa
kə tsik kurre, a gwaɗ ma 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. 25 A ndisl a həlay nakə
Yuhana madzəhuɓe ndo a yam ma ndəviye
ha 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 nəkurommalamar ga hay, nəkurom
wawa i Abraham hay ada a nəkurom
siye neheye ka dzədzarumay a Mbəlom
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 neŋgeyeway na, ta sər ha bay.
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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 indo iməɗehabazlam iMbəlom
hay kə ge bo tuk. 28 Kwa taɗə ta huta faya
abəramənesenakə ɗaməkəɗeayebaybəbay
na, ta tsətsah ka Pilat mâ kəɗ na ka mayako
mazləlmbaɗa eye. 29Tə gewunakəƊerewel i
Mbəloma ɗahaka gər ŋgay aye. Madəbana,
ti ye təmbəzla ahaya mədahaŋ i Yesu abəra
kamayakomazləlmbaɗa eye. Ti ye ha, tə pa
na a tsəvay. 30Ane tuk na, Mbəlom kəmbəla
ahaya abəra ma mədahaŋ. 31 Ma məhəne
haladzay, ka bəzatay ha bo a ndo neheye ti
yawkabomaGalile, ti ye ka bo a Zerozelem
aye. Anəke nəteye niye ta həhal ka bo dziye
na, nəteye ta təra ndoməhəlembal ŋgay hay
kame i ndo i Israyel hay.

32 «Nəmay eye, nəmaa yakum ahaya
LabaraŊgwalak eye. WunakəMbəloma tsik
kurre a gwaɗma 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 eye mə Ɗerewel i Dəmes hay 2, a
gwaɗ:
“Nəkar wawa ga.

Bəgom neŋ na təra Bəba yak.*”
34 «Mbəlom a lətse ahaya Yesu abəra ma

mədahaŋ. A ɗa ha kurre, a gwaɗmaziyema
tsəvay bay. Kə tsik andza nakay, a gwaɗ:
“Na ta vəlakumeye wu nakə tsəɗaŋŋa eye

ada deɗek eye andza nakə na tsikay a
Davit, na gwaɗay na vəlakeye aye.†”

35 «Hərwi niye, kə tsik ma Dəmes hay sa, a
gwaɗ:
“NəkarMbəlomna, kagəriyehando iməsler

yakmâ zema 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, ndonakəMbəloma lətseahayaabərama
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.
39Ndoweye 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 təwatsa ahəl niye na,
mâ ndzakum a gər bay. Tə watsa na, tə
gwaɗ:
41 “A həlay kurom nakay, na giye məsler

nakə ka dzalumeye ha faya bay kwa
taɗə ndəraymâ təkərakum aye.

Zəbum, nəkurom neheye ka zəbum ka ba-
zlam ga andza wu lele aye bay aye,

mâ gakum hərɓaɓəkka, dummətum.§”»
42 Pol ta Barnabas ta ndəv ha bazlam tay

na, ti yaw abəra mə gay i maɗuwule me. Ti
yawabəra na, ta tsətsah fataya, tə gwaɗatay:
«Mumaw pat i mazəzukw bo mekeleŋ eye sa
ada ka tsikumameye ka gər i labara nakay
sa.» 43Ahəl nakəndohay 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.

44 Pat i mazəzukw bo mekeleŋ eye a slaw
na, həlay a vay a ndo i gəma niye hay tebiye
tə haya gər hərwi mətsəne bazlam i Bəy
Maduweŋ. 45 Siye i Yahuda hay tə ŋgatay a
ndoneheyehayhaladzay təhayagər ayena,
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
Yahuda hay bay aye. 47 Bəy Maduweŋ a
gwaɗamay na, kəkay? A gwaɗ:
“Nəkar na, na pa kar andza dzaydzay ma

dəvateye a ndo i məndzibəra hay
tebiye,

hərwiadakâyeka təvneheyedəreŋeye
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 gəma niye tebiye. 50 Ane tuk na,
Yahuda hay tə patay me a ŋgwas zlele eye
neheye tə ɗəslaway ha gər a Mbəlom aye ta
ndoneheyebagwareye, təgatay ɗəretsətseh
a Pol ta Barnabas. Ta həhar tay ha abəra ka
dala niye. 51 Pol ta Barnabas ta tətəkw ha
burhway i gəma tay abəra ka sik tay.† Ti ye a
gəmawuray tə zalay Ikoniyom. 52Ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye tə zaw ma
Aŋtiyos aye na, ɗərev tay a rah ta məŋgwese
ada ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.

* 13:33 Dəmes hay 2.7. † 13:34 Ezay 55.3. ‡ 13:35 Dəmes hay 16.10. § 13:41 Habakuk 1.5. * 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 niyemamətsa fataya bay kwa burhway nakə ka sik aye.
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14
Pol ta Barnabasma Ikoniyom

1Pol ta Barnabas təhusa a Ikoniyomna, ti
ye tə fələkwa a gay i maɗuwuleme i Yahuda
hay andza nakəma Aŋtiyos aye dərmak. Ta
tətikatay bazlam i Yesu a ndo hay. Yahuda
hayhaladzay tandoneheyeYahudahaybay
aye tədzalahakaYesu. 2Ane tukna, Yahuda
neheye ta təma bazlam i Yesu bay aye na, tə
patayme a ndo neheye Yahuda hay bay aye
hərwi ada tâ dzala wu nakə lele bay aye ka
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu. 3Ɗuh Pol
ta Barnabas tə ndzama Ikoniyomhaladzay.
Tə tsikatayme tə zluwer eye bay ka gər i Bəy
Maduweŋ. Tə ɗawa ha ŋgwalak ŋgay ada bəy
Maduweŋ na, a vəlawatay gədaŋ ka məge
masuwayaŋ hay hərwi məɗe ha bazlam tay
nakə faya ta tsikiye na, deɗek. 4Ndo i gəma
niye 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 neh-
eye nəteye Yahuda hay bay aye, tə ləva bo
hərwi məge ɗəretsətseh a Pol ta Barnabas
ada məkəɗe tay ha abəra mə ɗəma tə kwar.
6Pol taBarnabas tə sər, ta kəɗiye tayhana, ta
hway. Tə zla tsəveɗnakəayeagəmaiListəre
ada a ye a gəma i Derbe. Gəma neheye sulo
aye na, ka dala i Likawni salamay. 7Tə ɗawa
ha Labara Ŋgwalak eye ka dala eye niye.

Pol ta Barnabasmə Listəre
8Ma gəma i Listəre na, ndoweye andaya

matəra eyemə sik. Neŋgeyematəra 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 an-
dayaməmbəle ha hərwi kə pamədzal gər ka
Yesu. 10Pol a tsikayme tamagala, a gwaɗay:
«Lətse tə sik yak dzək lele.» Tsa na, a lətse
tsəkwaɗ, a mbərəzla tə sik ŋgay. A pa bo ka
mede duwak duwak.

11Ndohay təŋgatay awunakə 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 ha-
ladzay 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
tsənena, a ndalatayhaladzay. Taŋguraɗaha

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 zlakumaw Labara Ŋgwalak
eye ada məɗakum ha na, gərum ha kule
kurom neheye ŋgama andaya mə ɗəma bay
aye. Ada mbəɗumaw me ka təv i Mbəlom
ma ndziye ka tor eye. Neŋgeye nakə a ge
magərmbəlom, dala, dəlovada təwuneheye
mə ɗəma aye tebiye. 16Ahəl niye na, kə gər
tay handohay tâ pay bəzay awu tayneheye
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 palakumawwumənday abərama guvah
tə həlay eye. Ka hutum wu mənday ada a
ŋgwasakum ha ɗərev kurom.» 18 Kwa Pol ta
Barnabas tə tsikatayandzaniyebəbayna, ta
təma bay. A satayməkəɗe tay sla niye huya.

19 A həlay niye na, Yahuda hay ti yaw
abəramaAŋtiyos 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
abəraməwalaŋ gay. Tədzalana, tə gwaɗma
giye kəmət. 20Ane tuk na, ndoməpemədzal
gər haykaYesu təhaya faya gər, tə lawarana
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. 22 A 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 deyekweye a Bəy i Mbəlom na, kutoŋ
ka sakweye ɗəretsətseh haladzay.» 23 Tə
pala ndo hay mə walaŋ tay, ta təra tay
ha madugula hay. Tsa na, tə ndza, tə ge
daliyam, ta ɗuwulay me a Mbəlom hərwi
ndoməpemədzal 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.

24 Ti ye, tə tas abəra ma gəma i Pizidi, tə
ndisl a gəma i Pamfeli. 25Ti ye naha tə ɗa ha
bazlam i Mbəlom ma Perge. Tsa na, ti ye a
gəma i Ataliya. 26Tə tsal a kwalalaŋ i yam, ti
ye a Aŋtiyos. Aŋtiyos na, gəma nakə tə pa tay
ahəlay iMbəlommə ɗəmaayehərwi adamâ
vəlatay ŋgwalak ka məge məsler ŋgay. Anəke
tə ge na, məsler eye niye tuk.

* 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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27 Tə ndisl naha a Aŋtiyos na, tə hayatay
gər a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. Ta
təkəratay wu nakə Mbəlom a ge hərwi tay
aye tebiye, adamakəkay nakə a həndəkatay
tsəveɗ a ndo neheye Yahuda hay bay aye ka
məpemədzal gər ka Yesu aye dərmak. 28Pol
ta Barnabas tə ndza haladzay ta ndo məpe
mədzal 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 malamar hay. Tə gwaɗatay:
«Ka ɗəsum bo andza i bazlam i Musa ma-
pala eye nakə a tsik aye bay na, ka slum-
eye faya mətəme bay.» 2 Pol ta Barnabas,
tə gwaɗatay: «Ka tsikum andza niye na,
ka rawum me.» Bazlam niye a zlatayaw
məkəɗe wuway haladzay ta nəteye. Tə ma
ha ka bo bazlam 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.»

3Tsa na,məhay gər i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu ta dzəna tay ha hərwimede tay.
Təhəl bo, ti ye. Tə tas abəramagəma iFenisi,
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 təmabazlam i BəyMaduweŋ aye.
Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tə tsəne
labara niye na, ɗərev tay a ŋgwasa, a yatay
a gər haladzay.

4 Tə ndisl a Zerozelem na, ndo məpe
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, təgwaɗ: «KutoŋndoneheyeYahuda
hay bay aye, ta təra ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu aye na, tâ ɗəs bo ada tâ rəhay
ha gər a bazlam i Musamapala eye.»

6 Ndo i maslaŋ hay ta madugula hay tə
haya gər hərwi mazəbe ka bazlam eye niye.
7 Tə kəɗ wuway ka bazlam eye niye hal-
adzay. Piyer a lətse, a gwaɗatay: «Mala-
mar 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? 8 Mbəlom 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? 9Ka ŋgəna ha ka bo abəra
nəteye tə nəkway bay. A təra ha ɗərev tay

tsəɗaŋŋa na, hərwi nakə tə dzala ha aye.
10Anəkeasakumməgataykutoŋandoməpe
mədzal gər neheye tə pamədzal gər ka Yesu
marəhayhagər abazlam iMusamapala eye
na, hərwi mey? Kwa bəba təte kway, kwa
bo kway eye ka slakwa faya marəhay gər a
bazlam i Musa mapala bay tuk na, kəkay?
Kâ dzum ha Mbəlom bay. 11 Dzalakwa ha
ɗuhna, BəyMaduweŋa təmakwayhana, ta
ŋgwalak ŋgay andza nakə a təma tay nəteye.»

12Ndo hay tebiye tə ndza ɗikɗik. Tsa na,
Barnabas tə Pol ta təkəratay masuwayaŋ ta
wuneheyeMbəlom a ge ta nəteyeməwalaŋ
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.
Ahəl nakə bəruk kway a dazlaymba aye na,
ɓa tsɨy a say aMbəlomməpele siye i ndo hay
hərwi ada tâ təra ndo ŋgay hay. 15 Bazlam i
ndoməɗehabazlamiMbəlomneheye tə tsik
aye na, a ye ka bo təwu nakə a ge bo aye:
16 “Aza kame na, gay i Davit mambəzliye.

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 ɗa ha wu neheye na, kurre.”»

19Hərwi niye, Yakuba a gwaɗatay sa: «Na
dzala na, kâ kwasakwatay gər a ndo neheye
Yahuda hay bay aye ta təma Mbəlom aye
bay. 20Watsakwatay naha hərwi məgweɗe
tayna, kâhəpəɗumslonakəndohay təkəɗay
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.† 21Hərwi
bazlam i Musa mapala eye na, zla anəke
bay, ndo hay faya ta ɗiye ha məwalaŋ i gay
adamə gay imaɗuwuleme i Yahudahaypat
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 bazlam, tə gwaɗ:
«Palakwa ndo hay mə walaŋ tay ada kâ
slərakwa tay ha a Aŋtiyos tə Pol ada ta Barn-
abas.» Tsa na, tə zla Yuda nakə tə zalay
Barsabas aye ada ta Silas. Ndo neheye sulo
aye nəteye bagwar eye hay mə walaŋ i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu. 23 Tə watsa
ɗerewel, təvəlatay ahəlay. Təwatsa ɗerewel
eye niye na, tə gwaɗ:
«Nəmay ndo i maslaŋ hay ta madugula

hay, nəmay na, malamar kurom hay.
* 15:17 Amos 9.11-12. † 15:20 Zəbama Levitik 18.6-18 ada 17.10-16.
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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
dzamkuromhay, Pol ta Barnabas. 26Nəteye
neheye ta səkəm ha məsəfəre tay hərwi
məsler i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste aye.
27Nəmaa sləriye naha Yuda ta Silas, bo tay
eye ta tsikakumeyewu nakə nəmaawatsa a
ɗerewel nakay aye.

28 «Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ta nəmay,
nəmaamahakabobazlamna, nəmaagwaɗ:
Nəmaa piye fakuma wu mamba eye bay.
A samay na, pumay bəzay a wu neheye
ɗekɗek tsa. 29 Kâ həpəɗum slo neheye ta
təzay a kule aye bay, kâ ndayum bambaz
bay, kâ həpəɗum slo i wu neheye ta mburoɗ
mamburoɗe aye bay, kâ gum mezeleme
bay‡. Ka gum wu neheye bay na, niye na,
ka gum lele.
«Nəmay malamar kurom hay, nəmaa

tsikakum nahame.»
30Tə vəlatay ɗerewel niye a ndo neheye tə

slər tay ha aye. Ti ye, tə ndisl a Aŋtiyos na, tə
hayatay gər a ndoməpemədzal 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 i Mbəlom hay
aye, tə pa bo ka mətsike bazlam i məvəlatay
gədaŋ a malamar hay məndze haladzay. Tə
vəlataygədaŋməndzehuyakaməpemədzal
gər ka Yesu.

33TəndzamaAŋtiyosməndze tsakwayna,
tə ləva bo mede wu tay, malamar hay tə
tsikatay me, tə gwaɗatay: «Dum tə zay hərwi
ada tâ maw ka təv i ndo neheye tə slər tay
naha aye.» [ 34Ane tuk na Silas na, a gwaɗ
ma ndziye mə ɗəma.]

35 Pol ta Barnabas tə ndza ma Aŋtiyos.
Nəteye ta siye i ndo hay haladzay ta
tətikawatay a ndo hay ada tə ɗawa ha
Labara Ŋgwalak eye i Bəy Maduweŋ a ndo
hay.

Pol ta Barnabas ta ŋgəna gər
36Ma dəba eye na, Pol a gwaɗay a Barn-

abas: «Anəkena,mbəɗamagər 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.

38 Ane tuk na, a say a Pol Barnabas mâ
zla Yuhana-Markus bay, hərwi kə gər tay
ha ahəl niye ma Pamfeli. Mə mahəhele tay
neheye faya ta həhaliye na, kə ge məsler
ta nəteye sa bay. 39 Tə kəɗ wuway hal-
adzay. Tsa na, Pol ta Barnabas ta ŋgəna
gər. Barnabas a zla Markus, tə həl bo ti ye
a Sipəre. 40 Pol 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 andoməpemədzal gər hay ka
Yesu.

16
Timote a laka ha Pol ta Silas

1Pol ta Silas tə ndisl a Derbe ada a Listəre.
Mə ɗəma na, ndoweye andaya kə pamədzal
gər ka Yesu, məzele ŋgay Timote. May ŋgay
na, dem i Yahuda hay, ka təra ndo məpay
bəzay a Kəriste. Ane tuk na, zal ŋgay, bəba i
Timotena, Gərekhay. 2Timotena,malamar
neheyemaListəreayeadamaIkoniyomaye
na, tə tsikawa fayawu lele eye haladzay. 3A
say a Pol məzle na ta diye ka bo dziye. A
zla na, a ɗəs na hərwi Yahuda neheye hay
ma gəma niye hay aye. Ndo haladzay tə sər
ha bəba i Timote na, Gərek hay. 4Ahəl 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, təgwaɗatay: «Rəhumayha
gər lele.» 5Ndoməpemədzal gərhaykaYesu
ta huta gədaŋ ada ndo hay ta səkah pat pat
tə dzala ha ka Yesu.

Ndo iMasedowan
6Madəba eyena, a sataymedemata ɗaha

bazlam i Mbəlom ka dala i Azi. Ane tuk na,
MəsəfəreTsəɗaŋŋa eyeagwaɗatay: «Kâyum
bay.» Tsa na, tə tas abərama gəma i Firigiya
ada Galat. 7Ahəl nakə tə ndisl a gəma i Mizi
aye na, tə dzala mə gər tay mede a Bitini.
Ane tuk na,Məsəfəre i Yesu kə vəlatay tsəveɗ
mede a ɗəma bay. 8 Tsa na, tə tas abəra ma
Mizi ada ti ye a wuzlahgəma i Tərowas.

9 Ta 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 Masedowan, ta məmay
bo tey!» 10 Ma dəba i məsine niye na,
kwayaŋŋa nəmaa pəla tsəveɗmede a Mase-
dowan. Hərwi nəmaa sər ta deɗek Mbəlom
a zalamaymata ɗa ha Labara Ŋgwalak eye a
ndo i gəma niye hay.

Lidiya a pamədzal gər ka BəyMaduweŋ

‡ 15:29 ZəbaməMəsler hay 15.20 ada zəba wu nakə təwatsa ka gər i bazlam eye nakay aye.
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11Tsana, nəmaahəl boabəramaTərowas,
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 Masedowan
aye. Maa ndzawa ma gəma eye niye na,
Roma hay. Nəmaa ndza məhəne haladzay
mə walaŋ gay niye. 13 Pat i mazəzukw bo
na, nəmaa yaw abəra məwalaŋ gay, nəmaa
ye ka me i magayam. Nəmaa dzala na,
nəmaa hutiye təvmaɗuwulayme aMbəlom
i Yahuda hay. Ŋgwas wuray hay andaya
mahaya gər eye ka təv niye. Nəmaa ndisl
naha a ɗəma na, nəmaa ndza ka dala hərwi
mətsikatayme.

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
16Pat wuray nəmay faya nəmaa diye a təv

i maɗuwule me na, dem wuray a yawmata
dzəgər ta nəmay. Məsəfəre nakə lele bay eye
məboŋgay,a tsikawawunakəmadeyeweye
kame aye. Ndo neheye a gawatay məsler
aye na, tə hutawa suloy haladzay təwuŋgay
nakə a tsikawa aye.

17 A dazlay məpamay 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 ɗakumeye ha tsəveɗ
nakə Mbəlom ma təmiye kurom ha aye.»
18Apamay 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 abəramə bo i dem niye.

19 Ndo i gay ŋgay niye hay tə ŋgatay,
məsəfəre niye tə hutawa ha suloy andaya
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 neheye na, nəteye faya ta zlamayaw-
eyemawesewes a gəma. Nəteye na, Yahuda
hay, 21 ada nəteye faya ta tətikiye kule tay
nakə nəkway Roma hay tə vəlakway faya
tsəveɗməpay 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 mandalaɓa.» 23 Tə ndaɓa tay ha
leɗeɗe. Ma dəba eye na, tə gəs tay ha, ti ye
tay ha a daŋgay. Tə gwaɗay a ndo matsəpe
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.

25 Magərhəvaɗ 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
daŋgay niye hus ka mədok eye. Məgeɗ i gay
i daŋgay ta həndək tebiye ada tsalalaw i ndo
neheye ma daŋgay aye ta ŋgəzlah abəra mə
sik tebiye.

27 Tsa na, ndo matsəpe gay i daŋgay niye
a pəɗeke abəra ka məndzehəre. A ŋgatay a
məgeɗ i gay idaŋgayhaymahəndəkaeyehay
tebiye na, a zlamaslalam ŋgay a sayməkəɗe
boŋgayabəramə ɗəma,hərwiadzalaagwaɗ
ma giye na, ndo neheye mə gay i daŋgay
aye ta hway. 28 Pol a ŋgatay na, a wuda ta
gədaŋ ŋgay peteh, a gwaɗay: «Kâ kəɗ bo yak
bay. Nəmayandaya tebiyekanaŋ,ndərayka
hway bay.»

29 A tsəne bazlam i Pol niye na, a tsətsah
ako. Tsa na, a ye ha a huɗ i gay i daŋgay tə
madzədzere eye haladzay, zluwer a gay. A
yenaha, akalhabokame iPol taSilas. 30Tsa
na, a həlatay ahaya abəra mə gay i daŋgay, a
tsətsah fataya, a gwaɗatay: «A nəkurom, na
ta təmiye na, na giye kəkay?»

31 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Dzala ha
ka BəyMaduweŋ 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 i məndeɓe
tay nakə tə ndaɓa tay ha aye. Pol ta Silas ta
dzəhuɓ ha ndo niye a yam ta ndo i gay ŋgay
hay tebiye. 34Madəba eye a həl Pol ta Silas a
gay ŋgay. A vəlatay wumənday, tə nda. Ndo
niye ta ndo i gay ŋgay hay tebiye, ɗərev tay
a rah taməŋgwese hərwi nakə tə dzala ha ka
Mbəlom aye.

35 Ɗəre 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. 36Ndomatsəpe gay i
daŋgay niye, a ye a tsikay a Pol, a gwaɗay:
«Bagwar i Roma hay ta sləraw ndo hay, tə
gweɗeŋ na, nâ gər kurom ha. Anəke na, ka
slumeyemadayawabəra ada dumkurom tə
zay.»

37 Ane tuk na, Pol a gwaɗatay a ndo ne-
heye 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



Məsler hay 16:38 171 Məsler hay 17:21

gəriye may ta məkal na, kəkay? Andza niye
na, nəmaa wuɗa bay. Bo tay eye tâ yaw tâ
gər may ha.»

38 Ndo 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 abəra ma
daŋgay na, ti ye a gay i Lidiya. Ti ye naha,
tə ndzatay a gər a malamar 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, a mba ha ka bo pat i mazəzukw 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 təma bazlam 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 tukna, siye i Yahudaneheye ta təma
təbey aye na, tə ge sələk ka Pol ta Silas. Ti
ye ta pəlaw ndo neheye tə sər wuray 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
wuzlahgəma tebiye. Tsa na, ndo hay ti ye tə
lawara na gay i Zason. Ta pəla Pol ta Silas
hərwiməhəla tay ahaya kame i ndohay. 6Ta
pəla tay na, ta huta tay ha bay. Tsa na, tə
gəsatay ahaya Zason ta malamar neheye tə
pamədzal 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 takwasataygər andohay 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 neheye 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.
11Ndo i gəma i Bere hay na, nəteye ŋgwalak i
ndo hay abəra ka Yahuda neheye ma gəma
i Tesalonik aye. Ta təma bazlam i Mbəlom
tə ɗərev tay peteh. Tə dzaŋgawa Ɗerewel i
Mbəlom pat pat hərwi məsəre ha wu nakə
Pol a tsik aye na, deɗek ɗaw? 12 Ndo hay
haladzay mə walaŋ tay tə dzala ha ka Yesu
ada mə walaŋ i Gərek hay ta ŋgwas neheye
məzele tay a ɗa a zləm haladzay aye nəteye
haladzay tə dzala ha ka Yesu dərmak.

13 Ane tuk na, Yahuda neheye ma Tesa-
lonik aye tə tsəne Pol faya ma ɗiye ha ba-
zlam i Mbəlom ma Bere na, tə həl bo, ti
ye mata kwasatay gər a ndo hay ka Pol.
14Malamar neheye nəteyemapamədzal gər
eye ka Yesu aye ta zəba faya andza niye na,
kwayaŋŋa, ti yehaPol tadiye i dəlov. Silas ta
Timote na, tə ndza ma Bere. 15Ndo 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 kanaŋbəse.» Tsa na, ndoneheye tambəɗa
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 təhayawagər a ɗəmaayena, təkəɗawa
wuway pat pat ta ndo neheye ta diye ta təv
eye niye aye.

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
bəbəliyewuandzanakayna,mbəɗawbona,
kəkay?» Siyehay tə tsənePol fayamaɗiyeha
labara i Yesu adamədahaŋ hay ta lətseweye
abəra ma mədahaŋ na, tə gwaɗ: «Ma giye
faya ma ɗiye ha na, mbəlom i bərakəzaŋ
hay kəla ɗaw?» 19Ma 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 nakay
weɗeye nəkar faya ka tsikiye tey. 20 Nəkar
faya ka tsikameye wu neheye ɗaɗa nəmaa
tsəne bay aye. A say məgweɗe kəkay na,
a samay nəmaâ sər tey.» 21 Ndo i Aten
hay ta madurloŋ hay tə dzawa ha həlay i
məndze tay tebiye kaməpay zləmawuneh-
eye weɗeye tsa ada kamatəkəre wuweɗeye
hay.
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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 wuzlahgəma kurom na, na ŋgatay
a təvneheyeka tawalawumkulekuromhay
mə ɗəma aye. Na ŋgatay a təv eye andaya
nəte tə watsa faya: “Təv nakay na, hərwi
mbəlomnakəndohay tə sər bayaye.” Ayaw!
Mbəlomnakənəkurom faya ka ɗəslumayha
gər ka sərum bay aye na, neŋ na yaw anaŋ
mata ɗakum ha.

24 «Maa ge məndzibəra tə wu neheye mə
ɗəma aye na, neŋgeye. Neŋgeye bəy i
magərmbəlom ta dala. Neŋgeye na, ma
ndziye mə gay neheye ndo hay ta ɗəzl aye
bay. 25Ada 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 geməndzibəra zuk bay aye na,
ɓa kə pa na kokway i həlay i təvməndze 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. 28 Andza
ndoweye andaya a gwaɗ:
“Maa vəlakway sifa na, neŋgeye.

Nəkway kanaŋ, wu nakə faya ka gakw-
eye na, hərwi ŋgay.”

«Siye i ndo məvəɗe bazlam kurom hay ɓa
ta tsik:
“Ayaw, nəmaywawa ŋgay hay.”

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 metsehe ŋgay hərwi matəre ha kule hay.
Ane tuk na, wu neheye na, Mbəlom bay.
30Mbəlomna, kəpamezelemeniyehay ahəl
niye ka məda 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. 31 Ɓa Mbəlom
ka mbərəmməpe pat i sariya nakəma giye.
Sariya nakəma giye na, sariya i deɗek. Ndo
nakə ma gateye sariya a ndo hay aye na,
Yesu. A ɗa ha na, ahəl nakə a lətse ahaya
abəramamədahaŋ aye.»

32 Tə tsəne bazlam i Pol nakə a tsik ma
mələtsew abəra ma mədahaŋ aye na, siye
hay tə ŋgwasa faya ada siye hay tə gwaɗay:
«A samayna, ka tsikameyewunakaynəmaa
piye faya zləm pat mekeleŋ eye sa.» 33 Tsa
na, Pol a yawabəraməwalaŋ tay, a yeŋgway.
34Siye i ndomekeleŋ eye hay ta dzala ha ka
bazlamiPol, təpaybəzay. Məwalaŋ tayniye
na, Dənis ndo məgawa sariya ka təv i məge
sariya tay nakə tə zalay Ayəropaz aye, ŋgwas

eye andaya tə zalay Damaris ada siye i ndo
mekeleŋ eye hay sa.

18
Polma gəma i Koriŋte

1 Ma dəba eye na, Pol a lətse abəra ma
gəma i Aten, a ye a gəma i Koriŋte. 2 A 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 tsikatayme. 3Polna, aŋgarawapetekeɗ
i məge ha madzawadzawa. Məsler i Akelas
ta ŋgwas ŋgay na, məŋgere petekeɗ eye niye
dərmak. HərwiniyePol andzamə gay tay, tə
geməsler dziye. 4Pat imazəzukwbo na, Pol
a yawa a gay i maɗuwule me i Yahuda hay.
A tsikawatay a Yahuda hay kwa aGərek hay
dərmak tâ dzala ha ka Yesu.

5 Ane tuk na, ahəl nakə Silas ta Timote ti
yaw abəra ka dala i Masedowan 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
məwalaŋ tay. A bəzlum ha burhway i gəma
tay abəra ka petekeɗŋgay, 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 abərama 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
tsikaymeaPolmaməsine, agwaɗay: «Polkâ
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
haladzaymə ɗəma.» 11Tsana, Pol andzama
Koriŋteməve 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. 13Tə
gwaɗay a bəy niye: «Ndo nakay na, faya ma
tsəviye tay ha ndo hay a pesl təmatətikatay
məɗəslay ha gər a Mbəlom ta tsəveɗweɗeye
wal. Wu nakə faya ma tsikateye na, a ye ka
bo tə bazlammapala eye bay.»
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14 A say haɓe a Pol mətsike me, Gayoŋ
a mbəɗatay naha faya a Yahuda hay, a
gwaɗatay: «Taɗəndonakay kə tsikwuray ka
bəy i dala kəgəbay a ge mənese nakə ka zal
naha aye na, nəkurom Yahuda hay na sliye
fayaməzlehəlay eyemətsənakumna. 15Ane
tuk na, ka kəɗum wuway na, 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
abəra ma təv məge sariya. 17 Ti yaw abəra
na, tə gəs Sosten bəy i gay imaɗuwuleme, tə
ndaɓa na kame i sariya. Ane tuk na, a gay
mə gər kəset a Gayoŋ bay.

Pol ama a Aŋtiyos
18 Pol a ndza məhəne haladzay ma Ko-

riŋte. Madəba eye, a lətse abəramaKoriŋte,
a gər hamalamar 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 hal-
adzay.» Pol a wuɗaməndze bay.

21A lətse, a gər tayha, a gwaɗatay: «Taɗəkə
say a Mbəlom na, na maweye ka təv kurom
mba.» A tsal a kwalalaŋ i yamma Efez a ye
a Sezare.

22 A lətsew abəra ma Sezare 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. 23 A ndza mə ɗəma məhəne
tsakway. A mbəɗa gər ta dəba, a ye a tas
ta Galat ada ta Firigiya. A vəlatay gədaŋ a
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu tebiyemə
ɗəma.

Apolos a ɗa ha bazlam iMbəlomma Efez
24A həlay niye na, Yahuda wuray andaya

məzele ŋgay Apolos, tə wa 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 andohay ada a tətikawatayna, 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
mətsikeme parakkamə gay imaɗuwuleme
i Yahuda hay, zluwer a gay bay. Pərisil tə zal
ŋgay Akelas tə tsəne bazlam ŋgay niye na, tə

zla na ka təv tay. Tə ɗay ha tsəveɗ i Mbəlom
peteh.

27Ma 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. 28 Hərwi niye, a dzaŋgawatay
Ɗerewel 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 ta mahəmba i dala i
Galat. A ye naha na, a ndzatay a gər a ndo
neheye tə pa mədzal gər ka Yesu aye. 2 A
ye naha a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ahəl
nakəkadzalumhakaYesuayena, kahutum
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ɗaw?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmaa

tsəne ɗaɗa ndəray kə tsikamay ka Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye bay.»

3Pol a tsətsah, a gwaɗatay: «Ka hutum na,
madzəhuɓe waray?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Madzəhuɓe

nakə Yuhana a ɗatay ha a ndo hay aye.»
4Pol a gwaɗatay sa: «Yuhana a dzəhuɓawa

na, ndo neheye a satay mambəɗe ha mede
tay aye. A gwaɗatay a Israyel hay na: “Dza-
lum ha ka ndo nakəma 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. 7Ndoweye
neheye na, ta giye kuro gər eye sulo.

8Ahəl nakə Pol neŋgeyema 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.
9 Ane 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.

* 18:27 Məsler hay 18.12.
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Nəteye niye tebiye, tə kəɗawawuway ta ndo
hay pat pat. 10Niye 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 neheye a

gatay hərɓaɓəkka a ndo hay aye tə həlay
i Pol. 12 Tə zlawatay naha a ndo i ɗəvats
petekeɗ neheye ta lamay a bo i Pol aye.
Tə lamawatay ha a ndo i ɗəvats hay. Ndo
i ɗəvats hay tə mbəlawa ada ndo neheye
məsəfəre lele bay eye hay mə bo tay aye, ti
yawa abəra mə 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 a məsəfəre
neheye lele bay aye: «Ndohumaw abəra mə
bo i ndo nakay tə məzele i Yesu nakə Pol
faya ma ɗiye ha bazlam ŋgay aye.» 14 Tə
gawa wu niye na, nəteye tasəla. Nəteye
wawa i bagwar i ndo neheye tə vəlaway wu
aMbəlom aye, tə zalay Seva.

15Pat wuray tə tsikay aməsəfəre 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 fakalawməboŋgayayeambəzla 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 haladzay. Tə ɗəslay
ha gər a məzele i Bəy Maduweŋ Yesu hal-
adzay. 18Ndohayhaladzay ta tərandoməpe
mədzal gər hay. Ti yawa, tə ɗawa hamənese
tay neheye tə gawa aye kame i ndo hay
tebiye. 19Ndo hay haladzay, nəteye neheye
tə gawa maharam 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 bazlam i
Bəy Maduweŋ a ye kame kame, a səkah ta
gədaŋ.

Magazləgama Efez
21 Ma dəba i wu neheye a ge bo aye na,

Pol a dzala mə gər ŋgay mede a Zerozelem.
Ma diye ta Masedowan ada ta dala i Akay.*
A gwaɗ: «Na ye a Zerozelem na, na diye
a Roma dərmak.» 22 Tsa na, a slər ndo
madzəne ŋgay hay, Timote ta Erast a Mase-
dowan. Ane tuk na, bo ŋgay eye a ndza ka
dala 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. 25A
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 tsikat-
eye a ndo hay na, kule neheye nəkway
faya ka ŋgarakweye aye nəteye mbəlom hay
bay. Ndo hay haladzay ta təmabazlamŋgay.
Kanaŋ ma gəma i Efez ɗekɗek bay, ka dala
i Azi tebiye. 27 Taɗə kə ge andza niye na,
ndo hay ta tsikiye wu nakə lele bay eye ka
məsler 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
kaməndzibəra tə ɗəslay ha gər na, a neŋgeye
ɗuh.»

28Ndo hay tebiye tə tsəne andza niye na,
a ndalatay haladzay. Ta wuda, tə gwaɗ:
«Bagwar eye na, Artemismbəlom i Efez hay.»
29 Gəma 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
gawamə ɗəmaaye. 30AsayaPolmedea təv i
ndo niye hay. Ane tuk na, ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu tə gay me, ta vəlay tsəveɗ
mede bay. 31 Siye i ndo neheye nəteye ma
məsler bagwar eyekadala iAzi ta təradzam
i Pol aye, tə slər ndo ka təv i Pol, tə gwaɗmâ
ye a təv i həbaɗ tay niye bay.

32Nəteye niye hay tebiye mahaya gər eye
na, nəteye məwadəŋ 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. 33Ndo Yahudawuray andaya 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. 34Ane tuk na, ndo niye hay ta zəba faya
neŋgeyendo i Yahudana, tawuda 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
* 19:21 Məsler hay 18.12.



Məsler hay 19:36 175 Məsler hay 20:22

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 ne-
heye 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 andayamətsike
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 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 tsekweŋ məɗatay ha nəmay
haya 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 ye wu tay tuk.

20
PolmaMasedowan adamaAkay

1Haya haya i bazlam niye hay a ndəv na,
Pol ahayatay gər andoməpemədzal gərhay
ka Yesu. A vəlatay gədaŋ tə məmatay naha
ɗərev. A gwaɗatay na: «Ndze gwa.» Tsa na,
a ye ŋgway ka dala i Masedowan. 2A həhal
ma gəma niye, a vəlatay gədaŋ a ndo məpe
mədzal gər hay ta məmatay 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 tuk na, a tsəne
a satay a Yahuda hay məkəɗe na. Hərwi
niye a ma ŋgway ta Masedowan. 4 Ndo
neheye 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. 5Nəteye neheye na, tə lahamay kame,
ti ye a Tərowas mata həbe may mə ɗəma.
6Ma 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,

nəmaahaya gər hərwimənde ɗaf imatəkəre
məməte i Yesu.* Tədœ eye na, Pol ma
gəriye tay ha, ma diye ŋgway. Hərwi

niye, a tsikatay bazlam i Mbəlom hus a
magərhəvaɗ. 8 Nəmay mahaya gər eye na,
ka gər i gay neŋgeɗ. Gay nakə nəmay mə
ɗəma aye na, lalam hay haladzay mavata
eye. 9 Mə gay eye niye na, wawa eye an-
daya gawla eye,məzele ŋgayAwtis. 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,
kə mət bay.» 11 Tsa na, Pol a tsal a gay niye
sa. Ayenahaazlamakwala, aŋgənaha. Tsa
na, tə nda. A ma ka mətsike me haladzay sa
hus amekedœ, a yeŋgway. 12Ndohay tə laka
ahaya gawla nakə meeneŋ aye a mətagay.
Ndo hay tebiye ɗərev tay a ŋgwasa.

13Nəmaa ye, 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. 14A
ndzamay naha a gər ma Asos na, a tsal a
kwalalaŋ i yam, nəmaa zla na kame 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. Taɗəma
giye bo na, a sayməndisle 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 imedenahagaagaykurom
ka dala i Azi na, ka sərum ha məndze ga
mə 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. 20Ka sərum
ha, wu nakə ma gakumeye ŋgama aye na,
na ŋgaha na bay. Na ɗakum ha tebiye.
Na tətikakum kame i ndo hay ada mə gay
kuromhay. 21Na 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

* 20:7 Məsler hay 2.42. † 20:16 Məsler hay 2.1.
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Tsəɗaŋŋa eye ada na sər wu nakə ma ta
ndzeŋeye a gərmə ɗəmaaye bay. 23Wunakə
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.” 24 Ane i
ga na, na ndziye ma bəra 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 Labara Ŋgwalak eye
i ŋgama i Mbəlom.

25 «Məndze ga nakə na ndza mə walaŋ
kurom aye, na tsikawakum na, labara i
Bəy i Mbəlom. Na sər ha anəke na, ka ta
ŋgatumeŋeye ɗaɗa sa bay. 26 Hərwi niye,
na tiye mbal abəra ka gər kurom. Taɗə
ndəray nəte kə dze abəra mə walaŋ kurom
na, mənese ga sa bay. 27 Hərwi na ɗakum
hawunakə a say aMbəlomməge aye tebiye.
Naŋgaha fakumaabərawuray kwa tsekweŋ
bay tebiye. 28Tsəpum 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.
29Hərwi, na sər ha, na ye gwana, ndo hay ta
deyeweyeawalaŋkurom. Nəteye tandzəkit
bona, andza kəra i pesl hay, ta gəriye hando
məpe mədzal 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. 31 Gum metsehe lele, sərum ha na,
məvemahkar, 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 adama vəlakumeyewu
neheye a ləva ha bo ma ta vəlateye a ndo
neheye ta təra i ŋgay hay aye. 33 Neŋ na,
ɗaɗa na tsətsah suloy, gura kəgəbay petekeɗ
ka ndəray bay. 34 Bo kurom eye ka sərum
ha, na ge məsler na, tə həlay ga eye hərwi
məhute wu mənday may a neŋ ta ndo neh-
eye tə lakawa ga ha aye. 35Na ɗakum ha na,
ada kâ gum məsler nakə ma dzəniye ndo i
mətawak hay aye. Bazlam i Bəy Maduweŋ
kwayYesunakəa tsik ayena,mâmakumaw
a gər. A gwaɗ: “Ka vəlay wu a ndo na, ka
hutiyeməŋgwesea zendonakəa təmaaye.”»

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 hal-
adzay. Ti ye naha, tə gəs na ka bo təmbolok
təmbolok, tə tsikay me ta mətuwe eye, tə
gwaɗay: «Do tə zay.» 38Wu nakə a ndalatay
weneweneayena, Polagwaɗatay: «Ɗaɗaka
ta ŋgatumeŋeye 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 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 abəra
mə 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 ha wu nakə
ma ta ndzay a gər a Pol aye. Tsa na, tə
gwaɗay: «Pol, kâ ye a Zerozelem bay.»

5 Ane tuk na, məhəne tasəla ka ndəv tsɨy,
nəmaa həl bo, nəmaa ye. Tə laka may ha
tebiye tay eye, ŋgwas tay hay, ta wawa hay
huskame i bəlaydəreŋ təwalaŋgay. Nəmaa
ndisl kame ibəlayna, nəmaadəkwgurmets,
nəmaa ɗuwulay me a Mbəlom. 6 Tsa na,
nəmaa tsikme abonəte nəte. Nəmaynəmaa
tsal a kwalalaŋ i yam, nəteye na, ta mbəɗa
gər a mətagay 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 məhəne
nəte ta nəteye. 8 Tədœ eye na, nəmaa həl
bo, nəmaa ye ada nəmaa ndisl a Sezare. Mə
ɗəma na, nəmaa ye a gay i Filip. Neŋgeye
ndo mətətikawa 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 ɗawahabazlam iMbəlomandohay.
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 təvmay. 11Tsa na, a zla wuməɓere 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 dzawana na, ta vəlateye ha a həlay a ndo
neheye Yahuda hay bay aye.”»

* 21:8 Məsler hay 6.5 ada 8.5-40.
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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 Yesuma Zerozelem.»

14Nəmaa zəba faya na, ma gəsiye bazlam
may bay. Nəmaa rəzlay a gər mətsikay sa
bay. Nəmaagwaɗ: «BəyMaduweŋmâgewu
nakə a say aye.»

15 Nəmaa ndza məhəne tsakway ma
Sezare na, nəmaa həl bo, nəmaa ye a
Zerozelem tuk. 16 Siye i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tə lakamay ha. Nəmaa
ye a gay i ndoweye andaya məzele ŋgay
Mənasaŋ. Neŋgeye ndo i gəma i Sipəre, a
pa mədzal gər ka Yesu na, kurre. Nəmaa
ndziye na, mə gay ŋgay.

Pol ta Yakuba
17 Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta

təmamay təməŋgwese eye lele.
18 Tədœ eye na, Pol ta nəmay, nəmaa ye

a gay i Yakuba. Mə ɗəma na, madugula
neheye təndzatay kame andoməpemədzal
gər hay ka Yesu aye tə haya gər tebiye.
19Pol a tsikatayme ada a təkəratay wu nakə
Mbəlomage təneŋgeyemaməsler ŋgaynakə
a geməwalaŋ 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 mə walaŋ i bərakəzaŋ hay ta
gər ha bazlam mapala eye nakə Mbəlom a
vəlay aMusa 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.
24Həlay taymedehərwiməbere bo tsəɗaŋŋa
ada mahəze gər andza nakə tə gawa aye
mazlambar kə sla. Dum ka bo dziye a gay i
məɗəslay ha gər aMbəlom 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 iMusamapala 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 ka
mezeleme.†”»

26Tədœ eye na, Pol a ye ta ndo neheye faɗ
aye, ti ye mata bere bo tsəɗaŋŋa. Tsa na,
Pol a ye a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom,
a gwaɗay a ndo məvəlay wu a Mbəlom:
«Məhəne tasəla ka ndəv abəra mə ɗəma na,
məbere bo kway ma ndəviye, nəmaa maw-
eye hərwi ada kwa way mâ vəlay wu a
Mbəlom.»

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! Ndo nakə a tsikawa wu nakə
lele bay ka Israyel hay, ka bazlam i Musa
mapala eye ada ka gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom aye na, neŋgeye anaŋ. Anəke na,
neŋgeye faya ma zakiye ha wene wene eye
na, kə həlaw ndo neheye Yahuda hay bay
ayea gay iməɗəslayha gər aMbəlom. Kənas
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 satay
məkəɗe na Pol aye na, bagwar i bəy i sidzew
iRomaa tsənendohay tebiyemaZerozelem
məwadəŋ wadəŋ. 32Kwayaŋŋa, 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 haməkəɗe Pol.

33 Bagwar i bəy i sidzew niye a həndzəɗ
naha ka təv i Pol, a gəs na. Tsa na, a
gwaɗatay: «Dzawumna lele tə tsalalawsulo.»
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

† 21:25 Məsler hay 15.20.
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kway nakə ka ndzawakwa mə ɗəma aye.»
Tsa na, ti ye ha Pol a ɗəma.

35Ahəl 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. 36Hərwi ndo hay tebiye faya ta pay
bəzay təmawude eye, tə gwaɗ: «Kəɗumna!»

Pol a tsikatayme a ndo hay
37Ahəl nakə faya ta fələkwiye ha Pol a gay

tay niye na, Pol a gwaɗay a bagwar i bəy i
sidzew niye tə bazlam i Gərek: «Ka vəleŋeye
tsəveɗ kamətsikaka wu ga andaya təɗew?»
Bagwar i bəy i sidzew niye 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
adaahəlawndohaygwezemfaɗ təwuhəlay
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. Təwa ga ma gəma i Tarsis ka
dala i Silisi. Neŋ ta deɗek wawa i gəma niye
lele eye. Ambohvəleŋ tsəveɗ kamətsikeme,
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 «Malamar ga hay ta bəba ga hay, bazlam

ga nakə anəke na tsikakumeye, na mbəɗiye
ha ka bo abəra me aye na, tsənum təday.»

2Ndo niye hay tə tsəne Pol fayama tsikat-
eye me tə bazlam i Yahuda hay na, ta səkah
haməndze tete sa.
Tsa na, Pol a gwaɗatay: 3 «Neŋ na, ndo

i Yahuda. Tə wa ga ma gəma i Tarsis ka
dala i Silisi. Na gəl na, kanaŋmaZerozelem.
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 tə pay bəzay
a Bəy Maduweŋ Yesu aye hus ka məkəɗe
tay ha mədahaŋ eye. Na gəs tay ha hal-
adzay. Kwaŋgwashay, 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 hay ma
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 Zerozelemməgatay ɗəretsətseh.

6 «Ahəl nakə neŋ faya na diye, neŋ bəse
na ndisliye a Damas aye na, mazlambar

magərhəpat. Kwayaŋŋa dzaydzay bagwar
eye a mbəzlaw abəra məmbəlom. A lawara
ga a wuzlah tuwzik, a dəv dzaydzay ha-
ladzay. 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?”
«Mətsike me niye a mbəɗeŋew faya, a

gwaɗ: “Neŋna, Yesundo iNazaretnakə faya
ka geye ɗəretsətseh aye.” 9Ndo neheye faya
ta lakiye gahaaye taŋgatayadzaydzayniye,
ane tuk na, ta tsənemətsikeme i ndo nakə a
tsikeŋewme aye bay.

10 «Na tsətsah naha faya, na gwaɗay: “Na
giye na, kəkay, BəyMaduweŋ?”
«Bəy Maduweŋ a gweɗeŋew faya: “Lətse,

do a Damas. Ka ndisl naha a ɗəma na, ta
tsikakeye wu nakə Mbəlom ma gwaɗakeye
ge aye.” 11Na lətse ka mbəlom na, na ŋgatay
a ɗəre bay, hərwi dzaydzay nakə a dəv hal-
adzay aye ka gulufeŋ ha ɗəre. Ndo neheye
faya ta lakiye ga ha aye, tə gəseŋ həlay, ti ye
ga ha a Damas.

12«MaDamasna, ndoweyeandayaməzele
ŋgay Ananiyas. Neŋgeye ndo məpay naha
faya a Mbəlom lele ada a rəhay ha gər a ba-
zlam kwaymapala eye lele. Yahuda neheye
ma Damas aye ta rəhay ha gər lele. 13 A ye
naha ka təv ga, a gweɗeŋ: “Sol malamar ga,
ɗəre yak mâ həndək!” A tsik andza 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 nakə mənese andaya faya
təbey aye ada kâ tsənemətsikeme i ŋgay eye
ŋgway andza nakə anəke kə ge bo tsɨy aye.
15Anəke 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. 16Anəke ka həba na, sa mey?
Lətse ka mbəlom ta dzəhuɓ kar ha a yam
ada tsətsah faya mâ dzəna kar hərwi ada
Mbəlommâ bara fakaya abəramezeleme.”

17 «Ma dəba eye na, na mbəɗa gər a Ze-
rozelem. Na yawa a gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom, na ɗuwulaway me a 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 BəyMaduweŋ, a gweɗeŋ: “Lətse, do
abəra ma Zerozelem hərwi ndo neheye na,
ta tsəniye bazlam yak nakə ka neŋ aye bay.”

19 «Na mbəɗay faya a Bəy Maduweŋ, na
gwaɗay: “DeɗekBəyMaduweŋ, tə sər ha lele
na yawaa gay imaɗuwulemehərwiməgəse
tay ha ndo neheye tə dzala ha ka nəkar aye
adaŋgay adaməndeɓe tayha. 20Ahəl nakə tə
kəɗ na Etiyen, ndo məɗe ha bazlam yak aye
na, neŋandayadərmak, a yeŋa gər. Nahəba
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ka petekeɗ i ndo neheye tə kəɗ na Etiyen
aye.”

21 «Ane tuk na, Bəy Maduweŋ a gweɗeŋ:
“Do, na sləriye kar ha a 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 bazlam 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
ɗəmamədahaŋ eye! Neŋgeye na, a ye ka bo
ma ndziye ka bəra bay.»

23 Ta wuda haladzay, ta kal ha petekeɗ
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
hərwiməgaykutoŋkamətsikeme,mâ ɗatay
ha Yahuda hay ta wuda 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 zukbayaye tamandalaɓa
ɗaw?»

26Bagwar i sidzewa tsənebazlam iPol na,
a ye ka təv i bəy bagwar eye i sidzew hay,
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 i bagwar i
bəy i sidzew eye a sər ha Pol neŋgeye ndo,
a pay tsalalaw a ndo i Roma na, a dzədzar
haladzay.

Pol kame imadugula i Yahuda hay
30Bagwar i bəy i sidzew niye a sayməsəre

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 za-
latay a bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu aMbəlom aye tebiye. A hayatay 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
sərhaməndzegaka tsəveɗ iMbəlomna, lele.
Mədzal gər gamapa 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: «Fumay ka bazlam.»

3 Pol a gwaɗay: «Mbəlom ma fakeye na,
a nəkar. Ka ndza kanaŋ məgeŋ sariya na,
andza nakə bazlam mapala eye a tsikaka
aye. Ane tuk na, nəkar eye ɗuh faya ka
nasiye ha bazlam i Mbəlom mapala eye
hərwi ka vəlateye tsəveɗ a ndo hay tâ kəɗ
ga.»

4Ndo neheye nəteye bəse ka təv i Pol aye,
tə gwaɗay a Pol: «Ka tsaɗay a bagwar i ndo
məvəlaway wu aMbəlom na, kəkay!»

5 Pol a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Mala-
mar 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 wuray manasa eye
ka bəy i gəma yak bay.*”»

6 Pol a sər ha, ndo neheye mahaya 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
dzalaha ta deɗekmədahaŋhay ta lətseweye
abəra mamədahaŋ aye.»

7 Pol a ndəv ha bazlam ŋgay niye na,
kwayaŋŋa Saduke hay ta Farisa hay tə pa
bo ka məma ha ka bo maŋgok mə walaŋ
tay. Ma məhay 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 kwa məsəfəre andaya bay.
Farisa hay i tay na, ta pa fayamədzal gər tay.
Tə gwaɗwu neheye tebiye andaya.

9 Ta səkah ha mawude haladzay sa. Tsa
na, siye i ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlom
mapala 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 kəgəbayməsəfəre.»

10 Ta səkah hay məbetse me huwwa mə
walaŋ tay sa. Bagwar i Bəy i sidzew a zəba
fayana, takəɗiyenaPol, avəlaymadzədzere
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: «Ɗərev
mâ ye fakaya abəra bay, tete yak. Ka həl

* 23:5 Madayaw abəra ma Ezipt 22.27.
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mbal ga ma Zerozelem. A seŋ kâ həl mbal
gama Roma dərmak.»

A satay a Yahuda hayməkəɗe Pol
12 Tədœ eye 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 neheye 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
kabagwar i bəy i sidzew,mâzlakumaahaya
Pol a bəra. Gwaɗumay na, a samay mazəbe
ada mətsəne bazlam nakə a tsikawa aye
lele. Nəmay na, nəmaa ləviye bo lele, ta zla
ahaya, ma ta ndisleweye kanaŋ na, nəmaa
kəɗ na.»

16Ane tuk na, bazlam niye faya ta tsikiye
na,wawa imalamar iPolkə tsəne. Ayeagay
i bagwar i bəy i sidzewnakə tə pa a ɗəmaPol
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 ta wawa niye. 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
gweɗeŋnâ lakakaahayawawanakayhərwi
wu 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, təma ha ka bo bazlam, tə gwaɗ ta
deyeweye, ta tsətsahiyenaha fakayaPol. Ka
zlataynaha tədœkame iməhaygər i bagwar
i ndomələve dala tay andza agəna ta zəbiye
ka bazlam ŋgay nakə 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.»

22 Bagwar i bəy i sidzew niye hay, a
gwaɗay: «Kâ təkəray bazlamnakay andəray
sa bay.» Tsa na, a gwaɗay: «Dowu yak.»

Tə slər ha Pol ka təv i Felikus
23Ma 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
habo təpəles neheye ka zlumeyehaPol aye.
Ka deyumeye na, mâ ndisl ka təv i Felikus
ndo mələve dala i Sezare na, wuray kwa
tsekweŋmâ gay bay.»

25Tsa na, bagwar i bəy i sidzewniye 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. 28 Hərwi 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 zləm a bazlam 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. 30 Ma dəba
eye na, tə gweɗeŋ Yahuda hay ta haya gər,
ta ma ha ka bo bazlam. Hərwi niye, na ge
mahonok bay, na sləraka naha bəse. Na
gwaɗatay a ndo neheye tə may ha mənese
aye na, tâ ye naha tâ wuda 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. 32Tədœ eye na, sidzew neheye
tə laka tay tə sik aye, tə gər tay ha. Ta mbəɗa
gər a dəba, tə ma a təv nakə tə ndzawa mə
ɗəma aye. Ndo makukure 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.

34 Bəy a təma ɗerewel niye a dzaŋga. 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, ndo neheye tə
maka ha mənese aye tâ yaw təday.» Tsa na,
a gwaɗatay a sidzew hay: «Dum ha Pol a gay
nakə bəy Herod, bəy bagwar eye a ŋgar ahəl
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.
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Ti ye ka təv i bəy niye tə zalay Felikus aye,
ta wuda ka Pol. 2 Bəy 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. 3Hərwi 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, pa-
may 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
faya makwasatay ha gər a Yahuda hay
tebiye ka məndzibəra.* 6 Ka pəla tsəveɗ ka
mənese ha gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Hərwi niye, nəmaa gəs na. [A samay məgay
sariya andza bazlammaymapala eye, 7ane
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,
hərwi mawude faya.] Taɗə ka tsətsah faya
bazlam na, nəkar tə gər yak ka səriye wu
nakə nəmaawuda ha faya aye na, deɗek.»

9 Yahuda hay dərmak tə gwaɗ: «Bazlam
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 kəndzaməve
haladzay. Hərwi niye ɗərev ga kə ŋgwasa
haladzay hərwi na huta tsəveɗməge sariya
kame yak. 11 Bəy, nəkar tə gər yak ka sliye
faya matsətsehe məndze ga ka ndo hay. Kə
ge anəke na, ma ziye məhəne kuro gər eye
sulo bay nakə na yaw a Zerozelem mata
ɗəslay naha gər a Mbəlom 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. 13 Ndo 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
nakə mawatsa eye mə ɗerewel i Musa ada

nakə mawatsa eye mə ɗerewel i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay aye. 15 Hərwi na
sər ha ta deɗek andza nəteye neheye tə sər
ta deɗek ndo neheyemənese andaya fataya
bay aye ta ndo i mezeleme hay ta lətseweye
abəra ma mədahaŋ. 16 Hərwi niye, neŋ na
vəliye ha bo ga məndze tsəɗaŋŋa kame i
Mbəlom ada kame i ndo hay pat pat.

17 «Na ndza mə slele məve haladzay, na
ye a Zerozelem bay. Na ye a Zerozelem
na, na zla madzəne a ndo ga hay ada hərwi
məvəlay wu aMbəlom. 18Tə ndzeŋ a gər mə
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, na ndəv
ha məsler i məbere bo tsəɗaŋŋa tsɨy. Ndo
hay andaya bay adamagazləga andaya bay.
19Ane tuk na, siye i Yahuda neheye ka dala
i Azi aye, nəteye andaya. Haɓe taɗə ta huta
fagaya mənese na, mata dayaw mawude
fagaya ka təv yak na, nəteye. 20 Kəgəbay
mənese nakə na ge tə gəs ga faya, ti ye ga
ha kame i bagwar i Yahuda hay aye na, ta
tsikaka. 21Ma giye na, hərwi nakə na gwaɗ
ta magala kame tay: “Ka gəsuma ga ahaya
kame kurom bəgom na, hərwi nakə neŋ na
dzalaha ta deɗekmədahaŋhay ta lətseweye
abəra mamədahaŋ 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.» 23 A
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, Felikus 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 ka məpe mədzal gər ka
Yesu Kəriste, ta pay zləm. 25 Tsa na, a da-
zlay mətsikatay ka məndze nakə ta ndziye
mənese andaya fataya bay, ka məgay met-
sehe 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
dzalamə gər ŋgay agənaPolmavəleye 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
a məsler, a ge məhəne mahkar na, a həl bo
abəra ma gəma i Sezare, a ye a Zerozelem.
2A ndisl a Zerozelem na, bagwar hay i ndo

* 24:5 Mata 2.23.
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neheye tə vəlawaywu aMbəlom aye ta bag-
war i Yahuda hay ti ye ka təv ŋgay hərwi
mawude ka Pol. Ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
3 «Amboh, zlamay ahaya Pol a Zerozelem ka
məge sariya may kanaŋ.» Tə tsikay andza
niye na, ɓa ta nda faya me ada a satay mata
kəɗe na ka tsəveɗ.

4 Ane tuk na, Festus a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Pol na, neŋgeye ma daŋgay mə
gay ma Sezare. Anəke na, na giye ma-
honok bay, na ndziye məhəne tsekweŋ na,
nambəɗiye gər amətagay.» 5A gwaɗatay sa:
«Kə sakum na, bəy kurom hay tâ peŋ bəzay
a Sezare. Taɗə ndo nakay kə gewu nakə lele
bay aye na, tâ ye naha, tâ ge faya sariya.»

6Festus a ndzama Zerozelem na, məhəne
tsamahkar hus aməhəne kuro tsa. Tsa na, a
mbəɗa gər a Sezare. Bəy i Yahuda hay tə pay
bəzay. Tədœ eye na, a ye a təv məge sariya.
A gwaɗatay: «Dum, zlumeŋew Pol.»

7Pol a ye ka təvməge sariyana, 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 haladzay, ane tuk na, tə sla fayamətsike
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 bazlammapala
eye i Yahuda hay, kwa ka gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom, kwa ka bəy i Roma eye, na ge
mənese bay.»

9 Festus a say neŋgeye mâ yatay a gər a
Yahuda hay. Hərwi niye, a tsətsah ka Pol, a
gwaɗay: «Ka deyekweye a Zerozelem na ta
gakeye sariya yakmə ɗəmana, a saka ɗaw?»

10 Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ
kame i sariya i bəy i Roma, tâ ŋgəneŋ ha
sariya gana, kanaŋ. Kwanəkar tə gər yakka
sər lele, na gatay mənese a Yahuda hay bay.
11Taɗəna gemənese nakə ɗaməkəɗe ga faya
aye na, na may ha me a məməte wal bay.
Ane tuk na, taɗə maraw me i ndo neheye
ta raw fagaya me andaya mə ɗəma bay na,
ndəray ma 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
gwaɗ mata 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 ta malamar ŋgay ŋgwas eye, tə
zalay Berenis, ti ye a Sezare mata zəbayaw
ɗəre a Festus. 14 Tə ndza mə ɗəma məhəne
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. 15Na ye a Zerozelem na, bagwar hay i
ndo neheye 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.”
16Ane tukna, nambəɗay faya, na gwaɗatay:
“Ɗaɗa Roma hay ta kəɗiye ndo ze mədzatay
ha gər a ndo neheye ta wuda faya aye bay.
Tə dzatay ha gər ta ndo neheye ta raw faya
me aye ada neŋgeye dərmak taɗə deɗek,
deɗek bayna,ma tiyembal i gər ŋgay.” 17Tsa
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. 19Wu nakə na tsəne
aye, tə kəɗ wuway na, ka kule tay nakə 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. 20 Neŋ
na, a geŋ wadəŋ wadəŋ, na sər məge kəkay
bay. Hərwi niye, na gwaɗay a Pol: “A saka
na, takwa mata ge sariya i bazlam nakay
ma Zerozelem kəla ɗaw?” 21 Ane 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.”»

22Agəripaa tsəneandzaniyena, a gwaɗay
a Festus: «Neŋ dərmak a seŋ mətsəne ba-
zlam i ndo niye tə zləmga.»
Festus a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Tədœ

na, ka tsəniye bazlam ŋgay.»
23 Tədœ eye na, Agəripa ta malamar 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 andoŋgayhay: «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
Zerozelemaye ta Yahudaneheye 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 bazlam eye. Ka tsətsah na, agəna
neŋ dərmak na hutiye gər i bazlam nakə na
tsikiye aye hərwi ada nâ huta wu nakə na
watsay naha a bəy i Roma aye. 27 Na zəba
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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

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 neheye 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 gaməwalaŋ i
gwala ga hay ma Tarsis ada ma Zerozelem,
na ndzaməwalaŋ tay ahəl niye kəkay na, tə
sər. 5 Nəteye tə sər ga ha zla anəke bay, ta
sliye faya məte mbal i gər ga. Taɗə a satay
na, ta sliye fayamətsikedeɗek. Napaybəzay
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 tay kawu
nakə Mbəlom 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. 8Nəkurom Yahuda
hay, Mbəlom ma ta təmiye tay ha ndo hay
abəramamədahaŋ na, a sakummədzele ha
faya bay na, hərwi mey?

9 «Neŋ tə gər ga, na dzala məge vəram ka
bazlam iYesundo iNazaret andzanəkurom
neheye ka dzalum aye dərmak. 10Wu neh-
eye tebiye na ge na, ma Zerozelem. Na huta
gədaŋ na, abəra ka təv i bagwar hay i ndo
neheye tə vəlawaywu aMbəlom aye. Na gəs
ndo neheye tə paway bəzay a Yesu aye hal-
adzay a daŋgay. Ahəl nakə tə gawatay sariya
i məkəɗe tay ha aye na, na gwaɗawa faya
yawa dərmak. 11Na yawa a gay imaɗuwule
mehaywalwal, 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 aDamas nakə
na ŋgatay a dzaydzay 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, hərwi
mey? Nəkar faya ka giye gədaŋ kurtsətsa
andza sla nakə faya ma giye gədaŋ ka sak-
wal i ndo nakə fayama 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.
16Ane tukna, 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 neheye
ka ŋgatay aye ada neheye ka ta ŋgateye aye.
17 Na 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
hay hərwi ada tâ yaw abəra ma ləvoŋ, tâ
ye a dzaydzay, tâ təmaw abəra ma gədaŋ i
Fakalaw, tâ maw ka təv i Mbəlom hərwi tâ
təmaməpəsehamənese tayada tahutiye təv
məndze 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
Bəy Maduweŋ ma Damas təday, ma dəba
eye ma Zerozelem, ka dala i Yahuda tebiye,
ada a ndo neheye 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.
21 Anaŋ, hərwi niye Yahuda hay tə gəs ga
mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada a
satay məkəɗe ga. 22 Na gay sɨsœ a Mbəlom
ka matsəpe ga, 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 nakə ma giye bo aye, neŋ na gər ha
faya abəra kwa tsekweŋ bay. 23 Tə ɗa ha,
tə gwaɗ: “Kəriste ma ta siye ɗəretsətseh, ma
mətiye adaneŋgeyematəriyemakurre 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
vuwakaɗawPol? Məsərewuyaknakəkasər
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haladzay aye ka sər hamətsikeme ta tsəveɗ
eye sa bay ɗaw?»

25Pol a gwaɗay: «Gər a vuweŋ bay ŋgalaka
Festus. Na tsik ɗuh na, bazlam neheye
deɗek aye ada bazlam neheye a tsəne bo
aye. 26 Wu 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. 27Nəkar, Agəripa bəy bagwar eye, ndo
məɗe ha bazlam iMbəlom 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: «Kadzalana, na
təriye ndo məpe mədzal gər ka Yesu hərwi
bazlam nakay anəke aye tsa ɗaw?»

29 Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Anəke
bəse, kwa aza bay. Faya na ɗuwulay me
a Mbəlom hərwi 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.»

30Bəy Agəripa, Festus, Berenis ada ta ndo
neheye mandza eye ka təv tay aye tebiye tə
lətse. 31Ahəl 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.»

32Tsa na, Agəripa a gwaɗay a Festus: «Ndo
nakay taɗə ɓa ka tsətsah a saybəy i Romamâ
ŋgənay ha sariya bəna, haɓe na, məgər ha.»

27
Tə slər ha Pol a Roma

1Ma dəba eye na, bəy a pamay pat mede
ka dala i Itali ta kwalalaŋ i yam. Ahəl nakə
pat eye a ndisl a ɗəmaaye na, tə vəlay ha Pol
tando idaŋgay siyehayahəlay i bəy i sidzew
wuray ada mâ ye tay ha a Roma. Məzele
i bəy i sidzew niye na, Zuliyus. Neŋgeye
nəte mə walaŋ i sidzew neheye ta tsəpawa
bəy i Roma aye dərmak. 2 Nəmaa tsal a
kwalalaŋ i yam nakə a yaw abəra ma gəma
i Adramite aye. Sləlah i yam fayama diye ta
wuzlahgəma i Azi neheye kame 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 i Masedowan.

3Tədœeyena, nəmaandisl a gəmaiSidoŋ.
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. 4 Nəmaa həl bo abəra ka təv
niye na, tə kwalalaŋ i yam sa. Nəmaa ye tə
həlay i gula i Sipəre. Haɓe nəmaa 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 iMira 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 haladzay.
Nəmaa ye tsəfetsəfe, nəmaa ndisl a wu-
zlahgəma iKinidusna, ta gər eye. Nəmaa sla
fayamede ɗeɗer sa bay,mətasl amamay ha
a diye i həlay i gula. Nəmaa ye tə həlay i gula
iKəretnəmaandislebəse ta gəmaiSalmone.
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 Eye Hay neheye ndo hay tə lətsawa
ha 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 diye na, pat
i daliyam i Yahuda hay ka mbərəm mede
abəra mə 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 andaya mə ɗəma. Kwalalaŋ i
yam tə wu neheye mə ɗəma tebiye aye na,
ta nasiye. Ada nəkway dərmak na, agəna ka
təmakweye bay, ka dzakweye.»

11 Ahəl nakə tə həl bo, ndo məɓəle
kwalalaŋ i yam ta ndo i kwalalaŋ i yam, tə
gwaɗ: «Takwa ha 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 «Takwa ha ka bo» aye. 12Ada sa na,
təv niye məndze mə ɗəma a həlay i mətasl
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 yam nakə ma Kəret aye. Bəlay
andaya na, ta diye i məgəma ɗekɗek tsa. Ta
ndziye mə ɗəma təmaɗ.

Mətasl bagwar eye
13Mətasl a dazlay amavəzle 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 andaya mə kwalalaŋ i yam. Ti
ye bəse ta tsakay i gəma i Kəret. 14 Ane
tuk na, kwayaŋŋamətsal bagwar eye a vəzl
haladzay. Mətasl niye tə zalay na, mətasl
nakə a yaw ma bəzay i gəma aye. 15 A zla
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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 gəma wuray tə zalay
Koda ma wuzlah 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.
17Tə zla ahaya kwalalaŋ i yamniye 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 bagwar eye.
Tadzədzarhaladzayhərwihewiyeŋandaya
bəse ka tsakay i Libiya, kwalalaŋ i yam ma
ta ndəfiye faya sik. Ka ndəf faya sik na, ma
dziye a yam. Hərwi niye tə kal ha təŋgel
wuraymaɓara eye ka kwalalaŋ i yamhərwi
ada kwalalaŋ i yammâ ŋgərzla faya.

18Huya,mətasl niye na, kə gər hamavəzle
bay, faya ma ɓəliye may ha ta gədaŋ hal-
adzay. Tədœ eye na, tə pa bo ka məkutse
tay ha wu hay abəra mə kwalalaŋ i yam a
bəlay. 19Tədœ eye sa na, tə kuts ha ləɓer, pe-
tekeɗ nakə fayama diye ha kwalalaŋ i yam.
Tə kuts ahaya tə həlay tay eye. 20 Məhəne
haladzay nəmaa ŋgatay a pat bay, a wurzla
bay. Mətasl faya ma vəzliye ta gədaŋ huya.
Nəmaa təmiyena, nəmaapa fayamədzal gər
may sa bay.

21 Ta nda wu mənday bay məhəne hal-
adzay. 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. 22 Ane 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.” 25Dzam ga hay, ɗərev mâ
ye fakuma abəra bay. Na sər ha ta deɗek
wu nakə Mbəlom a tsikeŋ aye na, ma giye
bo. 26Ka təmakweye na, a dala eye andaya
malawara eye ta yam.»

27 Məhəne kuro gər eye faɗ, mətasl niye
faya ma diye may ha huya ka gər i bəlay i
Mediterane. Ta magərhəvaɗ na, ndoməɓəle
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 eyemiter
40. Ti ye kame tsekweŋ sa na, ta dazlay a
mələve. Ta zəba faya kwetsetsik yam niye
na,miter 30. 29Tadzədzarhaladzay, tə gwaɗ
kwalalaŋ i yam ka ndəf sik ka hotokom na,

ka dzakweye. Hərwi niye tə həl ləɓer hay
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. 30Ndoməɓəle
kwalalaŋ hay a satay mətəmaw abəra mə
kwalalaŋ i yam. Ta pəla tsəveɗ ka məzla ha
kwalalaŋ niye wawa eye a yam ada tə gwaɗ
na, ta pəliye ha təŋgelhay, ane tuk ta rawme
kaməhute gər i bazlamhərwiməzlawabəra
mə kwalalaŋ adamətəme. 31Pol a gwaɗay a
bagwar i sidzew iRoma ta sidzewhay: «Taɗə
ndo neheye ta ndzama kwalalaŋ i yam bay
na, ka slumeye fayamətəme bay.»

32 Tsa na, sidzew hay ta tərəts ha ləɓer
neheye tə ɓar ha kwalalaŋ i yamnakəwawa
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 saymətəme. Andza niye, ndəray
kwa nəte mə walaŋ kurom ma dziye bay,
kwaməkwets i gər ŋgayma dziye bay.»

35 Ma dəba i bazlam niye hay na, Pol a
zla wu mənday, a gay naha sɨsœ a Mbəlom
kame i ndo hay tebiye. Tsa na, a ŋgənatay
wu mənday* niye a dazlay a mənde wu
mənday. 36 Nəteye 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 eyeməkwa. 38Ahəl nakəkwa
way a nda wu mənday ka mərehe aye na,
tə kuts ha siye i wu mənday a yam hərwi
kwalalaŋmâmba ka gər i yam sa bay.

Kwalalaŋ i yam a həɓ
39 Ɗəre a tsaɗa na, ndo madzərweɗe

kwalalaŋ i yam ta sər ha nəteye ka waray
bay. Ane tuk na, tə ŋgatay a təv laloŋ eye ta
hewiyeŋ eye. Tə gwaɗ: «Taɗəma giye bo na,
takwa ha a ɗəma, kwalalaŋ i yammâ gərzla
a ɗəma.» 40Tə pəla ha ləɓer neheye tə ɓar ka
ɓəre mə huɗ i yam aye. Tə gər ha ɓəre niye a
yam. Ti yenaha təpəla ləɓerneheyemazəva
eye ka mayako nakə a may bo a kwalalaŋ i
yam kaməɗay ha tsəveɗ aye. Tə ɓar petekeɗ
ka mbəlom kame ŋgay eye ada mətasl 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 fayamadayaw
abəra mə ɗəma sa bay. Tsa na, yam nakə a
tsal ka bo aye, a ɓəl haladzay a həɓ ha dəba i
kwalalaŋ niye.

42A satay haɓe a sidzew hayməkəɗe ndo i
daŋgayhayhərwi adandəraymâ təmahabo
təmahuzluve bay. 43Ane tuk na, a say a bəy

* 27:35 Məsler hay 2.42.
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i sidzew i Romamətəme ha Pol. A gatay me
a sidzew hay ka məge wu nakə tə dzala aye.
A gwaɗatay a ndo neheye tə sər mahuzluve
aye, tâ lah mambəzle a yam ada tâ tas ka
dala. 44 A gwaɗatay a siye hay, tâ gəs həlay
ka mayako kəgəbay ka wu neheye a həɓaw
abəra ka kwalalaŋ i yamaye, tâ patay bəzay.
Kwaway a təmawabəramabəlay na, andza
nakay.

28
Pol ka dala nakə tə zalayMalta

1 Nəmaa təmaw abəra ma yam niye na,
nəmaa tsal ka ɗakal na, nəmaa tsəneməzele
i dala niye malawara eye ta yam. Tə zalay
Malta. 2 Ndo neheye mə ɗəma aye ta təma
may 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. Azlakwamamayako 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 gwaɗməwalaŋ
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, ma mətiye. Ta həba məndze
haladzay na, wuray a gay a Pol bay. Tsa na,
ta mbəɗa ha mədzal gər tay, tə gwaɗ: «Ndo
nakay na, mbəlom!»

7Bagwar tay eye andaya ka dala eye niye,
məzele ŋgay Publiyus. Gay ŋgay ta guvah
ŋgay andaya bəse ta təv nakə nəmay mə
ɗəmaaye. Ndo niye a təmamay təməŋgwese
eye a gay ŋgay. Nəmaa həna mə gay ŋgay
məhəne mahkar. 8 Bəba i Publiyus andaya,
neŋgeyeŋgwalak 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. 9Ndo i ɗəvats neheye ka dala niye tə
tsəne na, ti ye ka təv i Pol. Pol a mbəl tay ha.
10 Ndo hay tebiye ta bəzamay ha ta deɗek
ta rəhamay ha gər. Ahəl nakə nəmaa diye
mayayena, təvəlamaywuneheye ta gamay
ŋgama ka tsəveɗ aye.

Pol a ndisl a Roma
11Nəmaa 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
ŋgwalakeyebaymətasl a gawahaladzayaye.
12Nəmaa 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. Nəmaandza ka tsəveɗna,məhəne
sulo tsa, mətasl a təhamay. 14Ma gəma niye
na, nəmaa ndzay a gər a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu. Tə zalamay, nəmaâ ndza
mə gay tay lumanəte. Adanəmaaye aRoma
na, andza nakay. 15 Malamar neheye ma
Roma aye tə tsəne faya nəmaa diye naha na,
ti yawmədze gər tənəmay. Ti yehus a luma i
Appiyus ada a təvnakə tə zalayGay iMbəlok
Mahkar aye. Pol a ŋgatatay na, a gay sɨsœ a
Mbəlom ada ɗərev amay naha.

16 Nəmaa ndisl naha a Roma na, tə vəlay
tsəveɗ a Pol mâ ndza mə gay ŋgay wal tə
sidzew nakəma tsəpiye na 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 a Roma hay. Tə gəs ga na,
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. 18Ndo 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. 19Ane tuk
na, a satay a bəy i Yahuda hay bay. Hərwi
niye, na gwaɗ kutoŋ na diye ka təv i bəy i
Roma. Neŋgeyema 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 adamətsikeme tənəkurom. Ka
sərum ha neŋ madzawa eye tə tsalalaw na,
hərwiwunakə Israyel hay təpa fayamədzal
gər aye.»

21Madugula i Yahudahay tambəɗay faya,
tə gwaɗay: «Nəmaa huta ɗerewel nakə a
yaw ma Yahuda a tsik ka nəkar aye bay.
Ndəray nəte məwalaŋ 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 samayna, 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 i Yahuda hay tə pay pat nakə
ta dziye gər tə Pol aye, pat eye niye ta maw-
eye a gay ŋgay. Pat eye a slaw na, ndo hay
haladzay ti yeagayŋgay. Pol andzahwayka
məɗatayhaBəy iMbəlomtagədaŋadaapəla
tsəveɗ tâ təma bazlam nakəma tsikateye 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
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Pol nakə a tsik aye, ane tuk na, ndomekeleŋ
eye ta kərah mədzal ha. 25 Ta kəɗ wuway
haladzay mə walaŋ tay. A həlay nakə ta
diye na, Pol a tsikatay bazlam nəte tsa, a
gwaɗatay: «Wu nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a tsikatay a bəba təte kurom hay tə bazlam i
Ezay ndoməɗe 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.
27Ndoneheye takulahagər, a sataymətsəne

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, nambəliye tay ha bay.*”»

28 Pol a gwaɗatay sa: «Sərum ha na,
Mbəlom a sləraw Labara Ŋgwalak eye i
mətəmehandoneheyeYahudahaybay aye.
Nəteye na, ta tsəniye na bazlam ŋgay.»
[ 29Ma dəba i bazlam neheye na, Yahuda

hay ti ye wu tay. Ahəl nakə faya ta diye na,
faya ta kəɗiye wuwayməwalaŋ tay.]

30 Pol a ndza məve sulo mə gay nakə a
vəlawa faya suloy aye. A təmawa tay ha ndo
neheye ti yawaka təvŋgayaye tebiye. 31Aɗa
ha labara i Bəy iMbəlomada 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 nakəPol awatsataynahaandoməpe

mədzal gər hay ka Yesu ma 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 hərwi məɗe ha Labara Ŋgwalak
eye i Yesu (15.22-24). A watsa ɗerewel ŋgay
hərwimələvehabo təmedeŋgayaRomaada
taməɗehamatətikeŋgayandoməpemədzal
gər neheyemawuzlahgəma aye.
Ɗerewel nakay na, gər i bazlam hay tebiye

matsətsala eye ta labara i Pol nakə ma ɗiye
haaye. Gər a gər i bazlameyena, anaŋ: «Ndo
nakəkədzalahakaMbəlomayena,Mbəlom
ma təriye ha ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay, ada
ma hutiye sifa» (1.17).
Pol a səkah ha labara nakay ta tsəveɗwal

wal mahkar:
Madədo1ka8 fayama tsikiyekamədzepe
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 mə
walaŋ i Israyel hay slala nakə Mbəlom
a zla aye, ada ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu.

Madədo 12 ka 15 faya ma tsikiye ka
pendzeŋ i məndze mə walaŋ i məhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
Kəriste.

Ɗerewel nakay a ndəv ta mətsike me hal-
adzay (madədo 16).

1 Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Pol,
ndo məge məsler i Yesu Kəriste. Mbəlom a
zeleŋ, a təragahando imaslaŋŋgay,azla ga,
a pa ga wal hərwi ada nâ ɗa ha labara ŋgay
ŋgwalak eye a ndo hay.

2Labaranakayŋgwalak eyena, ɓaMbəlom
kə tsik ahəl niye kurre tə bazlam i ndo
məɗe ha bazlam ŋgay hay, a gwaɗ ma
slərakwaweye ada tawatsa fayaməƊerewel
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.
4Ahəl nakə a lətsew abəra mamədahaŋ aye
na, Mbəlom a ɗa ha neŋgeye wawa ŋgay ta
gədaŋ, neŋgeye Yesu Kəriste Bəy Maduweŋ
kwayadaa rah ta gədaŋ iMəsəfəreTsəɗaŋŋa
eye tebiye. 5Mbəlom a pa ga ndo i maslaŋ
ŋgay na, tə həlay i Yesu Kəriste. A ge andza
niye na, ta ŋgwalak ŋgay hərwi ada nâ ye, nâ
ɗa ha bazlamŋgay a ndo i gəmahaywal 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.

6Nəkurom 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 a Mbəlom 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,
Mbəloma sər hana tsik deɗek, neŋgeyenakə
faya na giye məsler ŋgay tə ɗərev ga peteh,
fayana ɗiyehaLabaraŊgwalakeyekawawa
ŋgay aye.

10 Faya na ɗuwulay naha me huya mâ
vəleŋ tsəveɗ anəke ta gədaŋ ŋgay hərwi ada
nâ ye naha a gay kurom tuk. 11Hərwi a seŋ
haladzay məŋgatakum. A seŋ məɗakum ha
wu nakəMəsəfəre a vəleŋ aye hərwi ada kâ
hutumgədaŋka tsəveɗ iMbəlom. 12Kəgəbay
nəkway tebiyekavəlakweyeabogədaŋnəte
nəte mə walaŋ kway. Ka vəlumeŋeye gədaŋ
hərwi ka pummədzal gər ka Kəriste ada na
vəlakumeye gədaŋ hərwi na pa mədzal gər
ka Yesu dərmak.

13Malamar ga hay, sərumha 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.
14 Mbəlom kə vəleŋ məsler. Andza niye,
kutoŋ na ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye kwa
a way tebiye. Na ɗateye ha a ndo neheye
ma wuzlahgəma 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.

16 Hərwi neŋ faya na ɗiye ha Labara
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 mətəmena, hərwi Yahuda
hay təday ada hərwi slala mekeleŋ eye hay
dərmak. 17 Labara nakay ŋgwalak eye a
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ɗakwayhana,makəkaynakəMbəloma təra
ha ndo hay ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay aye.
Ndo hay ta dzala ha ka Yesu Kəriste ɗekɗek
tsa, tsəveɗmekeleŋ eye andaya bay. Andza
nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye, tə
gwaɗ: «Ndo nakə kə dzala ha kaMbəlom aye
na,Mbəlomma təriyehaŋgwalak eyeka ɗəre
ŋgay, adama hutiye sifa.*»

Kwawaymezeleme eye
18Andza niye, Mbəlom faya ma ɗa ahaya

abəra məmbəlom, 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
tayhahərwi tsəveɗnakə 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. 20Ndəray
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. Ta ŋgatay a wu neheye na, 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 fayamətsike bay.

21 Kwa taɗə tə sər Mbəlom andaya bəbay
na, tə ɗəslayhagər bayada tə gay sɨsœandza
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.
22 Tə 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 rəhayhagər bay, tə gərha. Ɗuh ta rəhayha
gərna, a kulehay, awuneheye təŋgarandza
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 andzawu
neheye tə va tə huɗ aye.

24Hərwi niye Mbəlom a gər tay ha hərwi
ada tâ gewuneheye lelebayayeandzanakə
ayatayagərməgehaladzayaye. Andzaniye
faya ta giye wu neheye a ge horoy aye nəte
nəteməwalaŋ tay. 25Ta gər haMbəlomnakə
deɗek eye, tə pay bəzay a maraw 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 məsler. Haɓe ta ɗəslay ha gər ɗuh na,
aMbəlom, neŋgeye nakə haɓe ta zambaɗeye
huya aye. Mâ ge bo andza niye.

26Hərwi niye Mbəlom a gər tay ha hərwi
ada tâgewuneheyeagehoroyandzanakəa
yatay a gərməge haladzay aye. Ŋgwashay ta
gər ha məndze ta hasləka hay, tə hənawa tə

siye i ŋgwashay. Niyena,wunakəayayagər
a Mbəlom bay aye. 27Hasləka hay dərmak
faya ta giyeandzaniye, təgərhaŋgwashay, a
yatay a gər haladzayməhəne 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.

28Ndo neheye ta kərah Mbəlom aye 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.
29Nəteye maraha eye təwu 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 gawa mag-
azləga mə walaŋ tay, tə vawatay gər a ndo
hay ta bəbərek, tə gawa seweɗ a ndo hay, ta
ŋgəlawatay bəzay a siye i ndo hay. 30Nəteye
tə tsikawa wu neheye ŋgwalak eye bay aye
ka ndo hay, nəteye tə naway ɗəre aMbəlom,
tə tsaɗawatay a siye i ndo hay, tə ɗəslaway
ha gər a bo, tə gawa zlapay. Nəteye pat
pat tə dzalawa tsəveɗ weɗeye hay ka məge
mezeleme, ta rəhawatay ha gər a bəba tay ta
may tay hay bay. 31Wunakə ŋgwalak eye na,
tə sər sa bay, ɗərneh mə bazlam tay sulo, tə
sərmawuɗendohaybay, ta sakateyenahaa
ndo hay bay. 32Ɗuh nəteye na, tə sər bazlam
i Mbəlom mapala eye. Bazlam i Mbəlom
mapala eye a gwaɗ: Ndo neheye faya ta
giye slala i wu neheye ŋgwalak eye bay aye
huyana, ta vahaweyekabomədahaŋkagər
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 ka
məge huya!

2
Mbəlomma 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. 2Nəkway
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 matay ha
mənese a ndo hay hərwiwu 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?

* 1:17 Habakuk 2.4.
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4Mbəlomneŋgeyeŋgwalak eye, fayamazliye
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?

5Nəkar 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 pəliye məge ŋgwalak aye na, a satay
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. 8Ane tuk na,
siye i ndohayna, ta rəhay gər aMbəlombay,
a satayməpay bəzay a tsəveɗ deɗek eye bay,
tə pay bəzay ɗuh na, a wu nakə ŋgwalak eye
bay aye. Nəteye na, Mbəlomma giye fataya
mevel, ma gateye ɗəretsətseh. 9 Ndo neh-
eye tebiye tə gawa mənese aye na, ta siye
ɗəretsətseh, Mbəlom ma gateye ɗəretsətseh
haladzay. Ma lahiye məgatay ɗəretsətseh
na, a Yahuda hay 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, Mbəlomma vəlateye məzlaɓ, ma tsikiye
fataya wu ŋgwalak eye, ma vəlateye zay. Ma
vəlateye a ndo neheye tebiye, ane tuk na,
ma lahiye ha na, a Yahuda hay təday ada
ma dəba eye a slala i ndo siye hay dərmak.
11Andza niye Mbəlom na, a ŋgəna tay ha ka
bo abəra ndo hay bay.

12NdoneheyeYahudahaybayaye, 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 iMusamapala eye.
Ndoneheye faya tanasiyehabazlam iMusa
mapala eye na, Mbəlomma gateye sariya tə
bazlam i Musa mapala eye. 13Mbəlom ma
təriyehandohayŋgwalakeyehaykameŋgay
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 rəhay ha gər a wu
nakə bazlam i Musa mapala eye a tsik aye.
14Hərwi ndoneheyenəteye Yahudahaybay
ayena, tə sər bazlam iMusamapala eyebay.
Azlakwa bay, siye hay tə gawa tə gər tay wu
nakə bazlam 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.

15Ahəl nakə faya ta giye andza niye na, faya
ta ɗiye ha na,Mbəlomkəwatsa ada kə patay
na bazlam i Musa mapala eye a ɗərev tay
hərwi ta giyewuwarayna, ta sər ha. Mədzal
gər tay faya ta ɗiye ha andza niye dərmak.
Pat mekeleŋ eye hay na, tə sərawa ta ge wu
ŋgwalakeye. Ahəlaymekeleŋeyena, tə sər ta
gemənese. 16Wuneheye na tsik faya kanaŋ
aye na, ta zəbiye parakka pat nakəMbəlom
ma gateye sariya a ndo hay tə həlay 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 ma-
pala 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 iMusamapala eye, faya ka gumeye
zlapay, təməgweɗe ka sərumMbəlom. 18Ka
sərum wu nakə a say a Mbəlom ndo hay tâ
ge aye, bazlam iMusamapala eye kə ɗakum
ha wu nakə ŋgwalak eye ta wu nakə ŋgwalak
eye bay aye. 19 Ka dzalum na, ɗəre andaya
fakuma ba! Faya ka ɗumateye ha tsəveɗ a
guluf hay. Kadzalumna, nəkuromka 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 Mbəlom mapala
eye ba? Ka gwaɗumna, bazlammapala eye
kə ɗakum ha deɗek hərwi ada kâ sərum.

21Faya ka tətikumateyewuhay andohay,
bo kurom eye ka tətikumay a gər kurom
bay na, hərwi mey? Faya ka tsikumateye
a ndo hay «Kâ kəlum bay», bo kurom eye
faya ka kəlumeye na, sa kəkay? 22Nəkurom
faya ka gumateye me a ndo hay ka məge
madama, bo kurom eye faya ka gumeye!
Faya ka gwaɗumateye a ndo hay «Kâ gum
kulebay». Ada fayakakəlumeyewuneheye
ndo hay tə vəlay a kule aye na, ma kəkay?
23 Faya ka zlapumeye haladzay hərwi nakə
ka sərum bazlam iMbəlommapala 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: «NdoneheyeYahudahaybayaye faya
ta tsaleye ka gər a Mbəlom hərwi kurom
Yahuda hay.†»

25Nəkway Yahuda hay faya ka ɗəsakweye
bo hərwiməɗe ha na, nəkway ndo iMbəlom
hay. Faya na gwaɗiye: Taɗə faya ka pumay
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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 ma-
pala 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 vəlakumbazlammapala eye
a həlay. Ane tuk na, ka rəhumay ha gər
bay ada ka gum məɗəse bo. Ndo neheye
nəteye Yahuda hay bay aye, kwa taɗənəteye
maɗəsa bo eye bay bəbay, ta pay bəzay a
bazlam mapala eye na, ta gəsiye kurom a
sariya.

28 Yahuda nakə deɗek eye na, way? Ndo
nakə a ɗa ha neŋgeye Yahuda hay tə slo i bo
ɗekɗek aye ɗaw? Aʼay! Məɗəse bo deɗek eye
na, wuyemey tuk? Məɗəse bo nakə ndo hay
ta ŋgateye tə ɗəre aye ɗekɗek tsa bay. 29Ɗuh
Yahuda deɗek eye na, ndo nakəMbəlom ka
mbəɗay ha ɗərev ŋgay aye. Məɗəse bo deɗek
eye na, nakə Məsəfəre i Mbəlom faya ma
giye mə ɗərev i ndo aye, bəna məsler i ba-
zlammapala eyeandayamə ɗəmabay. 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 ɗəmana, mey? 2Faya na gwaɗakumeye:
«Ma giye ŋgama haladzay ta tsəveɗmekeleŋ
eyehaywalwal.» Mbəlomavəl bazlamŋgay
na, a Yahuda hay təday.

3Ane tukna, taɗə siye i Yahudahay takula
ha gər tay na, niye na, ma sliye məgay me
a Mbəlom ka məge wu nakə a tsik aye ɗaw?
4Aʼay, 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 tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye, tə
gwaɗ:
«Nəkar Mbəlom, ka tsik me na, ndo hay

tebiye tə sər ha ka tsik na, deɗek.
Taɗə tamakahamənese na, ndərayma sliye

məgəse kar a sariya bay.*»
5Agəla siye hay ta gwaɗiye, mənese nakə

faya ka gakweye ma dzəniye tay ha ndo
hay ka məsəre ha Mbəlom na, neŋgeye a ge
mənese bay. Wu nakə ka mbəɗakwateye
faya na, wuyemey? Kə ge andza niye na, ka
gwaɗakweye Mbəlom faya ma giye mənese
bəna faya ma sakweye ɗəretsətseh bəɗaw?
Wunakəna tsik ayena, na tsik bazlam i ndo

hay. 6Aʼay, andza niye bay,Mbəlomneŋgeye
ŋgwalak eye. Taɗə neŋgeye ŋgwalak eye bay
na, ma giye sariya a ndo i məndzibəra hay
na, ma kəkay?

7 Agəla siye hay ta gwaɗiye sa: «Taɗə
maraw me ga hay faya ta dzəniye ndo hay
ka məsəre Mbəlom neŋgeye a tsik deɗek na,
ta zambaɗeyehərwiye. Kə ge andzaniyena,
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, ma giye wuray 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 i

Mbəlom aye na, andaya bay, kwa
nəte.

11 Ndəray nakə a sər deɗek aye na, andaya
bay,

ndəraynakə fayamapəliyeMbəlomaye
na, andaya bay.

12 Nəteye tebiye ta mbəɗay dəba a tsəveɗ i
Mbəlom, ta dze tebiye,

ndəray nakə faya ma giye ŋgwalak aye
na, andaya bay, kwa nəte.†

13Wu nakə ma ndahwaweye abəra mə ba-
zlam tay aye na, ŋgwalak eye bay

andzawunakə a zawma tsəvay nakə ta
həndək faya abəra aye.

Ta ɗərneh tay na, faya ta vateye ha gər 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 ha wu hay tebiye,

ada ta sateye ɗəretsətseh a ndo hay.
17Tsəveɗ i zay na, tə sər bay.†
18Ta dzədzaray aMbəlom bay tebiye.‡»

19 Na gwaɗ ka sərakwa ha wu neheye
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.
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20 Hərwi niye ka ɗəre i Mbəlom na, ndəray
nakə ŋgwalak eye hərwi bazlam i Mbəlom
mapala eye andaya bay. Bazlam i Mbəlom
mapala eye fayama ɗiye hamezeleme i ndo
hay hərwi ada tâ sər ha.

Ndo hay ta ndziye deɗek eye hay kame i
Mbəlom na, kəkay?

21 Anəke na, tsəveɗ i ndo hay ta təriye
ŋgwalak eye kame i Mbəlom aye na, kə ndo-
hwaw parakka. Tsəveɗ eye a ndohwaw na,
abəra mə ɗerewel i Musa bay. Ane tuk na,
ɗerewel i Musa ada ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlomhay ta tsik faya kurre. 22Tsəveɗ eye
na, andza nakay: Ndo neheye tə dzala ha
ka Yesu Kəriste, Mbəlom a təra tay ha deɗek
eyehayka ɗəreŋgayayena, nəteye. Mbəlom
a həndək tsəveɗ nakay na, a ndo neheye tə
dzala ha ka Yesu Kəriste aye tebiye bəna a
Yahuda hay ɗekɗek bay. Mbəlom a ŋgəna
tay ha ka bo abəra ndo hay bay. 23 Hərwi
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
mambəliye tay ha abəra məmezeleme aye.
25 Neŋgeye na, Mbəlom a zla na ada mâ
mət hərwi ndo hay hərwi ada mâ zla fataya
abəramezeleme tay tə bambaz ŋgay. Tsəveɗ
eye nakay Mbəlom a həndək na, hərwi ndo
neheye tebiye ta dzaliye ha ka Yesu Kəriste
aye. A ge andza niye na, hərwi ada ndo
hay tâ zəba neŋgeye na, deɗek. Mezeleme
neheye ahəl niye ndo hay tə gawa aye na,
Mbəlom a 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 pa mədzal gər tay ka Yesu
Kəriste aye ndo deɗek eye hay.

27 Kə ge andza niye na, wuray andaya
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
dzalakweye ha ka Yesu Kəriste aye bəna
hərwi nakə ka pakway bəzay a bazlam
mapala eye bay. Andza niye, wuray an-
daya nakə ka gakweye ha zlapay aye bay.
28Andza niye,Mbəlom a təra tay ha ndo hay
deɗek eye hay kame ŋgay na, hərwi nakə
faya tadzaliyehakaYesuKəristeayeɗekɗek
tsa bəna hərwi nakə tə pay bəzay a bazlam
i Musa mapala eye aye bay. 29 Mbəlom
na, neŋgeye Mbəlom i Yahuda hay ɗekɗek
bay, neŋgeyeMbəlom i ndo hay tebiye, kwa
i Yahuda hay ada kwa i siye i ndo hay,
30 hərwi Mbəlom 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 i Mbəlom mapala eye sa bay ɗaw?
Aʼay, andza niye bay. Ɗuh bazlam i Mbəlom
mapala eye na, ka təmakweye na lele andza
nakə a ye 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 fayaməge zlapay.
Ane tuk na, Abraham kə sla faya məzlepe
kame iMbəlombay. 3Andza nakə təwatsa a
Ɗerewel i Mbəlom aye na, tə gwaɗ: «Abraham
a dzala ha kaMbəlom, hərwi niyeMbəlom a
təra ha ndo i deɗek kame ŋgay.*»

4 Sərum ha na, taɗə ndoweye kə geməsler
na, ta vəleyewuhərwiməslerŋgay. Wunakə
ta vəleye na, merəɓe ŋgay bəna ta vəleye
kəriye bay. 5 Taɗə ɗuh ndoweye kə dzala
ha ka Mbəlom ada ma dzaliye mə gər ŋgay
a gawa məsler neheye ŋgwalak eye bay aye
na,Mbəloma təra ha ndo i deɗek kameŋgay.
Andza niye tsəveɗ i Mbəlom andayamatəre
ha ndo hay deɗek eye kame ŋgay na, kəriye.

6Davit 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
vəlatayməŋgwese. 7A gwaɗ:
«Ndo neheye Mbəlom a pəsatay ha

mezeleme tay na,
maa hutaməŋgwese na, nəteye.

Ndo neheyeMbəlom ambatatay hamənese
tay aye na,

maa hutaməŋgwese na, nəteye.
8NdoneheyeBəyMaduweŋMbəlomapasla

mənese tay bay aye na,
maa hutaməŋgwese na, nəteye.†»

9 Ahəl nakə Davit a tsik andza niye na,
andzaməgweɗemaahutaməŋgwesena, ndo
neheye tə ɗəs bo aye ɗekɗek tsa ɗaw? Aʼay,
ndo neheye 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 Abraham a pa
mədzal gər ka neŋgeye, na gwaɗ bəɗaw?
10 Mbəlom a təra ha Abraham ndo i deɗek
kame ŋgay na, kəɗay? Neŋgeye maɗəsa bo
eye tsukuɗu neŋgeyemaɗəsa bo eye zuk bay
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ɗaw? A həlay niye na, neŋgeye maɗəsa bo
eye zukbay! 11Mbəloma tərahando i deɗek
kame ŋgay na, ahəl nakə kə ɗəs bo zuk bay
aye hərwi kə dzala ha ka Mbəlom. 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.
Mbəlom a 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.

WunakəMbəlom a gwaɗma vəliye aye
13 Mbəlom a gwaɗay ahəl niye a Abra-

ham ada a hulfe ŋgay na, ma vəlateye
məndzibəra. Mbəlom a tsik andza niye
na, hərwi nakə Abraham a pay bəzay a ba-
zlam mapala eye bay, a tsikay andza niye
na, hərwi Abraham a dzala ha ka Mbəlom
aye ada a təra ndo i deɗek kame ŋgay na,
andza niye.‡ 14 Taɗə ahəl niye ndo neheye
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 hərwi mey? Wu nakə Mbəlom
a gwaɗ ma vəliye na, ma təriye wu kəriye.
15 Andza niye, hərwi bazlam mapala eye a
zlaw mevel i Mbəlom ka ndo hay hərwi ta
pay bəzay bay. Taɗə bazlam mapala eye
andayabayna, ndərayandayamanasiyeha
bazlammapala eye bay.

16WunakəMbəlom a gwaɗma 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 ahulfe iAbraham, anəteye tebiye. A
vəl na, a ndomədzal gər neheye təpaybəzay
a bazlam i Mbəlom mapala eye ɗekɗek bay,
ane tuk na, a siye i ndo neheye tə dzala ha
kaMbəlom andza Abrahamnakə a dzala ha
aye dərmak, hərwi Abraham na, bəba kway
tebiye ma mədzal gər ka Mbəlom. 17Andza
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 iMbəlom hərwi nakə a dzala ha
aye. Mbəlom nakə a mbəl 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.§ 18Abraham 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
fayaməwe sa bay. Ane tuk na, a dzalawa ha
kaMbəlom huya, kə ye gər bay.

20Asərha lelemahutiyewunakəMbəlom
a gwaɗ ma vəleye. 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 a
məzlaɓ 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.† 23Wu
nakə tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na:
«Mbəlom ka zəba faya neŋgeye ndo i deɗek
kame ŋgay.» Təwatsa na, hərwi ŋgay ɗekɗek
bay, 24 təwatsa hərwi kway dərmak. Taɗə ka
dzalakwa ha ka Mbəlom nakə a lətse ahaya
Yesu 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.
Madəba eyeMbəloma lətse ahaya abərama
mədahaŋ hərwi ada mâ pa kway deɗek eye
hay kame ŋgay.

5
Yesu kə vəlakwayməsəre bo taMbəlom

1 Andza niye, Mbəlom ka təra kway ha
deɗek eye hay kame ŋgay hərwi faya ka
dzalakweye ha ka neŋgeye. Anəke tuk na,
nəkwaymandza eye taMbəlom tə zay hərwi
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste. 2 Maa
həndəkakway na tsəveɗ eye na, Yesu Kəriste
hərwi adaMbəlommâ 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 sak-
weye 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 nakə
a gwaɗ ma giye. 5 Taɗə ka pa 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.

‡ 4:13 Zəba məMadazlay i wu hay 12.2-3; 17.4-6; 22.15-18. § 4:17 Madazlay i wu hay 17.5. * 4:18 Madazlay i
wu hay 15.5. † 4:22 ZəbaməMadazlay i wu hay 15.6.
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6 Ayaw, ahəl niye gədaŋ kway andaya
mətəme ha gər kway bay. Ane tuk na, həlay
eye nakə Mbəlom a pa aye, Kəriste a yaw a
mət hərwimezeleme kway. 7Ka sərakwa ha
na, mawura bo eye haladzay nakə ndo ma
təmiye məməte hərwi ndo nakə deɗek eye,
mawuraboeye. Taɗəndoweye fayamagiye
wuŋgwalakeyena, agənama təmiyeməməte
hərwi ŋgay. 8 Ane tuk na, Kəriste, neŋgeye
kə mət hərwi kway. A mət na, ahəl nakə
nəkwayhuyaməmezelemeaye. Andzaniye
Mbəloma ɗakwayhamakəkaynakə awuɗa
kway aye. 9Maməməte i Kəriste nakə a mət
hərwi kway aye na, Mbəlom ka təra kway
ha deɗek eye hay tə bambaz ŋgay. Kə ge
andza niye na, ka sərakwa ha deɗek Kəriste
ma 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 təməməte 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 ma mədahaŋ.
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. Wunakə a ge aye na, hərwi Bəy
Maduweŋ 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
Mbəlomkəvəlaybazlammapala eyeaMusa
zuk bay aye. A həlay niye bazlam mapala
eye andaya zuk bay na, Mbəlom kə pasla
mezeleme i ndo hay bay. 14Ane 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 Mbəlom a vəl aye bay.
Deɗek, ndohayhaladzay tamət hərwiAdam
nakə neŋgeye nəte a ge mezeleme aye. Ane
tuk na, ŋgwalak i Mbəlom gədaŋ eye a ze
kwa mey. Kə pa ŋgama haladzay ka ndo
hay haladzay kəriye, kə gatay ŋgwalak tə
həlay i ndo nəte, Yesu Kəriste. 16 Wu nakə
Mbəlom a vəl aye na, hohway ŋgay eye wal
dərmak. Andza i mezeleme bay. Mezeleme
nakə Adam a ge aye na, Mbəlom kə gəs na
faya a sariya. Ane tuk na, Mbəlom faya
ma vəliye ŋgwalak ŋgay a ndo hay, kwa taɗə

ta ge mezeleme haladzay bəbay na, faya
ma təriye tay ha 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, neŋgeyeageməslermekeleŋ. 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 Yesu Kəriste.

18Andzaniye, sariyakəgəsndohay tebiye
hərwi mezeleme i Adam. Yesu Kəriste,
neŋgeye ndo nəte a ge ŋgwalak, andza niye a
təmaahaya ndo hay tebiye abərama 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 haladzay 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.
Anəkena, ŋgwalak iMbəlomandaya tagədaŋ
eyematəre ha ndo hay deɗek eye hay kame
i Mbəlom. Mbəlom a vəlakway ŋgwalak ŋgay
niye na, hərwi mede kway ha a sifa nakə
mandəviye bay aye tə həlay i BəyMaduweŋ
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 kamətakwa,mezelemema sliye faya
mələvakway gər sa bay. Ka ndzakweye mə
mezeleme sa na, ma kəkay? 3 Ahəl nakə ta
dzəhuɓ kway ha a yam aye na, nəkway ka
dzapakwa tə Yesu Kəriste. Andza məgweɗe
na, ka mətakwa ka bo tə neŋgeye. Ka sərum
təbəɗew? 4 Ahəl 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
ma mədahaŋ ta məzlaɓ i gədaŋ ŋgay aye.
Məmbəle kway ahaya nakə a mbəl kway
ha aye na, a say kâ hutakwa məndze nakə
weɗeye 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
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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
neŋgeyekandzakweyema sifa dərmak. 9Ka
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 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 nəkurommadzapa 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 neheye tə lətsew abəra
ma mədahaŋ aye. Vəlumay ha bo kurom
peteh hərwi ada mâ ge kurom haməsler 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 nakə a gakum aye hərwi ada kâ
tərum deɗek eye hay kame ŋgay.

Nəkway na, beke i way?
15 Agəla ndəray ma gwaɗiye, 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 ka
məge mezeleme sa ɗaw? Aʼay, andaya kwa
tsekweŋ sa bay tebiye. 16Na gwaɗ ka sərum
ha taɗəkavəlumayhabokuromandoweye,
ka gwaɗumka rəhumay ha gər na, ka tərum
beke ŋgay. Taɗə gədaŋ i mezeleme fakuma
na, nəkurom ka tərum beke i mezeleme
fayakavahumaweyeməməte kagər kurom.
TaɗəɗuhkarəhumayhagəraMbəlomna, ka
tərum beke ŋgay hay ada ma təriye kurom
hadeɗekeyehaykameŋgay. 17Nagwaɗahəl
niye na, nəkurom beke i mezeleme bəɗa?
Sɨsœ a Mbəlom, anəke ɗuh na, ka rəhumay
ha gər aMbəlom. Ka təmumbazlamneheye

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. 19Na tsikakum
ka beke hay na, hərwi ada kâ tsənum lele
hərwi wu neheye a wur bo aye ka slum
faya mətsəne bay. Ahəl niye ka vəlawum
ha bo kurom peteh ka məge mənese, ka
səkahawumhaməgemezelemehaywalwal
haladzay. Andza nakə ka gawum ahəl niye
aye na, anəke vəlumay ha bo kurom peteh
aMbəlom hərwi ada kâ gumwunakə deɗek
eye. Andza niye mede kurom ma 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 hutummə ɗəmama 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. Magogoy kurom nakə ka hutumeye
na, məndze kurom ma təriye tsəɗaŋŋa ada
ka hutumeye sifa nakə ma ndəviye bay
aye. 23 Taɗə ndoweye 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
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste.

7
Gədaŋ i bazlam mapala eye andaya fak-

waya sa bay
1Malamar ga hay, faya na tsikiye ka ba-

zlam mapala eye. Na gwaɗ nəkurom na,
ka sərum bazlam mapala eye bəɗaw? Ka
sərum ha bazlam 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 ŋgay andaya tə ɗəre mba aye na, tsəveɗ
ŋgay andaya məgər ha zal ŋgay, məzle zal
mekeleŋ eye bay, hərwi bazlammapala eye
a geme. Taɗə zal ŋgay kəmət na, tsəveɗ ŋgay
andaya mede a gay i ndo mekeleŋ eye tuk,
maga me eye sa bay. 3 Taɗə zal ŋgay kə mət
zuk bay, a gər ha, a ye a zal mekeleŋ na, kə
gemadama. Ane tuk na, taɗə zal ŋgay kəmət
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
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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.
5Andzaməgweɗe, ahəl niyekagawakwawu
neheye a yakway a gər aye mba na, bazlam
mapalaeyeagwaɗawakway: «Wunakayna,
mezeleme.» Kə ɗakwayhamezelemeandza
niye na, nəkway a sawakwayməge wu niye
ɗuh. Wuneheyeŋgwalak 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 tsəveɗweɗeye nakəMəsəfəre
iMbəlomaɗakwayhaaye. Fayakagakweye
məsler ŋgay ta tsəveɗ gurameye təwatsamə
bazlammapala eye sa bay.

Bazlammapala eye təmezeleme
7Nakay na, a say məgweɗe mey? Bazlam

i Musa mapala eye na, wu nakə ŋgwalak eye
bay aye ɗaw? Aʼay, andza niye bay. Taɗə ba-
zlam mapala eye andaya bay na, na səriye
mezeleme bay. Taɗə bazlammapala eyemâ
gwaɗ: «Kâ ge ɗəre ka wu i ndo bay*» na,
na səriye mezeleme niye bay. 8Ane tuk na,
ahəl nakə bazlammapala eye a ɗeŋ haməge
ɗəre ka mezeleme nakay aye na, mezeleme
ahuta fagaya tsəveɗ, na dazlayməge ɗəre ka
wuhaywalwal tebiye. Taɗəbazlammapala
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 sərwu nakə a
say a bazlammapala eye ndomâ ge aye na,
mezeleme a mbəl, 10 ada ka ɗəre i Mbəlom
na, na mət. Mbəlom a vəl bazlam mapala
eye na, hərwi adamâ vəlatay sifa a ndo hay.
Ane tuk na, neŋ namət na, neŋgeye amət ga
ha. 11Ahəl nakəna tsənebazlammapala eye
na, mezeleme a huta fagaya tsəveɗ, a veŋ
gər hərwi ada nâ ge mənese ada andza niye
nâmət 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, andaya mə ɗəma bay. 13 Yaw!
Andza məgweɗe na, wu ŋgwalak eye kə kəɗ
ga mədahaŋ eye ɗaw? Aʼay, maa kəɗ ga
na, bazlam mapala eye bay. Maa kəɗ ga
ɗuh na, mezeleme. Mezeleme a gəs 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 bay eye salamayma ndo

14 Ka sərakwa ha bazlam mapala eye a
yaw abəra ka təv i Mbəlom. Ane tuk na,
neŋ na, ndo zezeŋ tsa, na təra andza beke
i mezeleme. 15 Wu 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 ge na, mezeleme nakəmə neŋ
aye. 18Na 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 seŋ məge aye
a seŋ na giye bay. Faya na giye ɗuh na, wu
ŋgwalak eye bay nakə a seŋ məge bay aye.
20Taɗəna gewunakə a seŋməgebay ayena,
andzaməgweɗemaa ge na, neŋ bay. Maa ge
na, mezeleme nakəmə neŋ aye.

21 Andza niye, wu nakə neŋ faya na
tsəniye mə bo ga aye na, andza nakay: A
seŋ məge ŋgwalak, ane tuk na, na sla faya
məgena,məneseɗekɗek. 22Andzaməgweɗe
bazlam i Mbəlom mapala eye a yeŋ a gər
ta deɗek mə ɗərev ga. 23 Ane tuk na, na
zəba faya na, gədaŋmekeleŋ eye andayamə
neŋ ada faya ma giye vəram tə wu neheye
ŋgwalak eye mə neŋ aye. Wu nakay ŋgwalak
eyebayayena, a təragahabeke imezeleme.
24 I ga na, ɗəretsətseh waray! Na mətiye,
hərwinakəbogamezelemeaye. Matabuwa
ga ahaya abəra ka tsəveɗ nakay ma diye ga
ha a məməte aye na, way? 25Mata 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

rəhayhagər abazlam iMbəlommapala eye.
Ane tuk na, bo ga a say nâ pay bəzay ɗuh na,
a mezeleme.

8
Məndze ta gədaŋ iMəsəfəre 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 abəra ma gədaŋ i mezeleme nakə
ma diye ga ha a mədahaŋ aye. 3 Bazlam
i Musa mapala eye na, kə sla faya məvəle
sifa bay hərwi nəkway ndo zezeŋ, nəkway
bəle eye hay, ka slakwa faya marəhay ha
gər a bazlam mapala eye bay. Ane tuk
na, wu nakə bazlam mapala eye a sla faya
bay aye na, Mbəlom kə ge na. A ge na, a
slərawwawa ŋgay kaməndzibəra ada a təra
ha andza ndo, a ndzəkit bo ta nəkway ndo

* 7:7 Madayaw abəra ma Ezipt 20.17; Bazlammapala eyemasulo eye 5.21.
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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 bazlam
mapala eye nakə a gwaɗ haɓe ka tərakweye
aye. Niye na, ka gakweye təmede ka tsəveɗ
i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye bəna ka tsəveɗnakə
a yay a gər a bo kway aye bay. 5Ndo 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 ka wu nakə
a yay a gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 6Ndo
neheye faya ta dzaliye huya ka wu nakə a
yay a gər a bo tay aye na, tsəveɗ eye niye
ma diye 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,
Mbəlom ma vəlateye sifa nakə ma ndəviye
bay ka tor eye ada ta məndze zay. 7Hərwi
niye, ndoneheye faya tadzaliyehuyakawu
nakə a yay a gər a bo tay aye na, nəteye tə
nay ɗəre a Mbəlom. Faya ta giye wu nakə
bazlam iMbəlommapala 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
madayay a gər a Mbəlom bay.

9Nəkurom na, faya ka gumeye wu nakə a
yay a gər a bokuromayebay. Nəkurom faya
ka ndzumeye ɗuh na, ka tsəveɗ i Məsəfəre i
Mbəlom, hərwi Məsəfəre i Mbəlom andaya
mənəkurom. Taɗəndoweye,Məsəfəre iYesu
Kəriste andaya mə neŋgeye bay na, neŋgeye
ndo i Kəriste bay. 10 Taɗə Yesu Kəriste an-
daya mə nəkurom na, Məsəfəre ŋgay ma
vəlakumeye sifanakəmandəviyebayhərwi
ka tərum ŋgwalak eye hay ka ɗəre i Mbəlom.
Andza niye, kwa bo kurom hay ta mətiye
hərwi mezeleme. 11 Mbəlom, neŋgeye kə
lətse ahaya YesuKəriste abəramamədahaŋ.
TaɗəMəsəfəre ŋgay andayamə nəkurom na,
ta deɗek ma mbəla kurom ahaya abəra ma
mədahaŋ dərmak. Ma giye wu niye na, ta
Məsəfəre ŋgay nakaymə nəkurom aye.

12 Kə ge andza niye na, malamar ga hay,
gwedere andaya fakwaya. Slala i gwedere
nakay na, məge məsler andza nakə a say a
Məsəfəre 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 mâmbatakum ha mezeleme
nakə mə nəkurom aye na, ka ndzumeye
ma sifa deɗek eye. 14 Ndo neheye tebiye
Məsəfəre iMbəlom fayama lakiye tayhaaye
na, nəteye wawa i Mbəlom hay. 15Məsəfəre

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!» 16 Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye, bo ŋgay eye faya ma tsikiye
mə ɗərev kway na, ta deɗek nəkway wawa
i Mbəlom hay. 17 Kə 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 iməzlaɓ 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 nakə Mbəlom ma
vəlakweye aye bay. 19 Wu neheye tebiye
Mbəlom 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. 20 Mbəlom ka təra tay ha
wu neheye a ge aye wu kəriye. Wu neh-
eye 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.* 21 A sər ha na, pat mekeleŋ
eye ma təmiye wu neheye 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 sakw-
eye 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.
24Mbəlomkə təmakwayha. A təmakwayha
na, ka dazlakway a məpe mədzal gər ka wu
nakə ma vəlakweye kame aye. Taɗə ndow-
eye kə dzala nəkway faya ka ŋgatakweye tə
ɗərekwaywuneheyekapakwa fayamədzal
gər aye na, niye na, məpe faya mədzal gər
sa bay ɓawu neheye andayamə həlay kway
tsɨy. Way nakə faya ma piye mədzal gər
ka wu nakə kə huta tsɨy aye? Ndəray an-
daya bay. 25 Ane 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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26Andza 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.
27Mbəlom a sər wu nakəmə ɗərev i ndo hay
aye. A sər wu nakə Məsəfəre ma tsətsahiye
faya aye dərmak hərwi Məsəfəre faya ma
ɗuwulayme a bəram i ndo ŋgay hay ada wu
neheye a yay a gər a Mbəlom aye nakə faya
ma ɗuwuleyeme aye.

28 Ndo neheye ta wuɗa Mbəlom aye na,
Mbəlom kə zalatay hərwi ada tâ ge wu nakə
a yay a gər aye. Ka sərakwa ha na, Mbəlom
a ge məsler ta nəteye hərwi ada wu hay
tebiye kə ndzatay a gər na, mâ ge ŋgwalak
eye. 29 Ndo neheye Mbəlom a pala tay ha
ahəl niye aye na, kə pa tay hawal hərwi ada
tâ ndzəkit bo andza wawa ŋgay Yesu, hərwi
ada Wawa ŋgay Yesu mâ təra malkwara mə
walaŋ i wawa ŋgay neheye haladzay aye.
30A pa tay ha wal 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, kə vəlatayməzlaɓ dərmak.

Mbəlommawuɗiye kway kame kame
31Andza niye na, ka gwaɗakweye faya sa

mey? Kə ge Mbəlom neŋgeye 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 dzalum 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.
34Waynakəma sliyeməgəse tay a sariya na,
way? Ndərayandayabay. YesuKəriste tə gər
ŋgay eye kəmət hərwi kway, sa na, Mbəlom
kə lətse ahaya abəra ma mədahaŋ, neŋgeye
mandza eye tə həlay i mənday i Mbəlom.
Neŋgeye, faya ma ɗuwuleye me a Mbəlom
hərwi kway. 35Way 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
eyeməƊerewel 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.†»

37 Ɗuh nəmaa ŋgwasa ka ɗəretsətseh ne-
heye tebiye ta gədaŋ i ndo nakə a wuɗa
may aye. 38 Na sər ha ta deɗek wuray an-
daya nakə ma ŋgəniye kway 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 neheye ta
gədaŋ eye məmbəlom aye, kwa wu neheye
anəke aye, ada kwawuneheye ta deyeweye
kame aye, kwa ndo neheye ta gədaŋ eye
ka məndzibəra aye, 39 kwa gədaŋ neheye
ka magərmbəlom aye, kwa wu neheye ma
bəɗ aye, kwa wu neheye tebiye Mbəlom a
ge aye na, ta sliye faya maŋgəne kway ha
ka bo abəra ta Mbəlom hərwi ada mâ wuɗa
kway sa bay aye na, ta sliye faya bay. Ka
sərakwa ha niye na, hərwi Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste.

9
Yahuda hay

1Wu nakə 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. 2 Mevel a wur fagaya
haladzay, faya ma geŋeye ɗəretsətseh huya,
3 hərwi gwala ga Yahuda hay. Nəteye na,
malamar ga hay. Taɗə tsəveɗ andaya na,
Mbəlom mâ vəleŋ mezeleme 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 ma-
pala 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.*

6Nagwaɗna,wunakəMbəlomagwaɗma
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. 7Wawa i Abraham
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
Abrahamahəl niye: «Hulfeyakdeɗekeyema
deyeweye na, ma hulfe i wawa yak Izak.†»

† 8:36 Dəmes hay 44.23. * 9:5 Bəba təte niye hay na, Abraham, Izak, Zakob adawawa tay hay. † 9:7 Madazlay i
wu hay 21.12.
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8Andza məgweɗe: Wawa i Abraham hay ta
tərawawa iMbəlom hay hərwi bəba təte tay
bay. Ta təra wawa i Mbəlom hay hərwi wu
nakəMbəlom a gwaɗma vəliye aye ɗekɗek.
9WunakəMbəlomagwaɗmavəleye ayena:
«Aza həlay eye nakə na pa aye kə sla, na diye
naha na, Sara kəwa wawa. Ma wiye wawa
hasləka eye.‡»

10 Neŋgeye niye ɗekɗek bay. Rebeka an-
daya dərmak. Neŋgeye ŋgwas i bəba təte
kway Izak. Kəwamawsa hay. 11-12Mbəlom
a gwaɗay: «Wawa bagwar 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
hərwiməɗe ha, a gawawu na, andza nakə a
say aye. Ma zliye ndo ŋgay mə walaŋ i ndo
hay na, ma zliye hərwi məsler tay ŋgwalak
eye bay.§ 13 Andza nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ: «Na
wuɗa Zakob, ane tuk na, na kal ha Ezayu.*»

14Niye na, andza məgweɗe: Mbəlom a ge
wu hay ta tsəveɗ eye bay ɗaw? Aʼay, andza
niye bay. 15A gwaɗay aMusa ahəl niye:
«Na geye ŋgwalak a ndo nakə a seŋ məgay

ŋgwalak aye.
Na sakaynahaandonakəageŋməboaye.†»

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 Fara-
woŋ dərmak ada mawatsa eye mə Ɗerewel
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.‡» 18 Andza niye
Mbəlom na, ma giye ŋgwalak a ndo nakə a
say aye. Ma kulay ha ɗərev a ndo nakə a say
aye.

Mbəlom na, andza ndoməŋgere gərwa
19 Agəla ndəray ma gwaɗiye: «Taɗə kə ge

andza niye na, Mbəlom faya ma matay ha
maŋgok a ndo hay na, hərwi mey? Nəteye
faya ta giye na, wu nakə bo ŋgay eye a pa
hərwi tay aye.» 20Nəkar ndo zezeŋ kəriye!
Nəkar nakə faya ka tsətsahiye andza niye,
kamayhamaŋgok aMbəlomandza 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? 21Ndo nakə a ŋgar səŋgəle
na, gədaŋ ŋgay andaya məge wu nakə a say
aye ta doɗo. Ma sliye fayamaŋgəna 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
neheye neŋgeye ta mevel eye fataya neh-
eye haɓe ɗa mədze tay ha abəra mə ɗəma
aye. 23 Mbəlom a ge andza niye na, hərwi
ada ndo hay tâ sər ha neŋgeye məzlaɓ 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. 24Nəkway tebiye ndo neheye Mbəlom
a pala matəre kway ha i ŋgay aye. A pala
na, Yahuda hay ɗekɗek tsa bay. A pala
nəteye ta siye i ndo hay dərmak. 25 Andza
nakəMbəlom a tsikmə ɗerewel i Oze nakə a
watsa, a gwaɗ:
«Ndo neheye ahəl niye ndo ga hay bay aye

na,
na gwaɗateye: Nəkurom ndo ga hay,

Slala nakə ahəl niye na wuɗa 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 kame i bəlay na,
sərum ha ndo neheye Mbəlom ma
təmiye tayhaayena, nəteyehaladzay
bay.

28BəyMaduweŋMbəlomma giyemahonok
bay,

ma deyeweye ka məndzibəra ma giye
wu nakə a tsik aye.*»

29Andza Ezay nakay eye ɓa kə tsik faya, a
gwaɗ:
«Taɗə BəyMaduweŋMbəlom Gədaŋ eye,

mâ gər ha siye i gwala kwayhay bayna,
ka dzakweye andza ndo i Sodomhay ta
Gomora hay.†»

Yahuda hay tə sər tsəveɗ deɗek eye bay
30Andzaməgweɗemey? Andzaməgweɗe

na, ndo neheye nəteye Yahuda hay bay aye
na, nəteye ta pəla tsəveɗmatəre ŋgwalak eye
ka ɗəre i Mbəlom bay, ane tuk na, anəke ta
təra ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay. Andza niye
hərwi ta dzala ha ka neŋgeye. 31Ane tuk na,
Yahuda hay nəteye ta pəla bazlam i Musa
mapala eye məpay bəzay hərwi ada tâ təra

‡ 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. § 9:26 Oze 2.1-3; 2.25. * 9:28
Ezay 10.22-23. † 9:29 Madazlay i wu hay 19.23-28.
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ŋgwalak eye hay ka ɗəre i Mbəlom 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 iMbəlom tə
wu nakə bo tay eye tə gawa aye ada tə dzala
ha kaMbəlombay. Hərwi niye ta kərahYesu
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! Na piye kwar a wuzlahgəma i

Zerozelem.
Ndo hay ta ndəfiye faya sik.
Hotokomnakə ndo hay ta dəɗiye hərwi ŋgay

aye.
Ane tuk na, ndo nakə kə pa faya mədzal gər

ŋgay aye na,
wurayma dzəmiye na ɗaɗa sa bay.‡»

10
1 Malamar ga hay, a seŋ tə ɗərev ga pe-

teh, 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 tay wal. Andza niye, tsəveɗ nakə
Mbəlom ma təriye tay ha ndo hay ŋgwalak
eye kame ŋgay aye na, a satay bay. 4 Na
tsik andza niye na, hərwi ahəl nakə Kəriste
a yaw aye na, ka ndəv ha bazlam mapala
eye tebiye. A ge andza niye na, hərwi ada
kwa way kə dzala ha ka neŋgeye na nəteye
na,Mbəlomma təriye tayhaŋgwalakeyehay
kame ŋgay.

Mbəlom ma təmiye tay ha ndo neheye tə
dzala ha ka neŋgeye aye

5 Musa tə gər ŋgay kə watsa ka tsəveɗ i
məpaybəzay abazlammapala 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 iMbəlom, a gwaɗka tsəveɗ eyeniye:
«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 dala
way?” sa bay.‡» Andza məgweɗe: Mata
zalayaw a Yesu Kəriste hərwi ada mâ yaw

na, way? Ɓa kə lətsew abəra ma mədahaŋ
tsɨy. 8Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ ɗuh na: «Ba-
zlam iMbəlomneŋgeyebəse tənəkar, neŋgeye
dəreŋ bay, neŋgeyemə 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 i Mbəlom. Taɗə ka gwaɗakwa
tə bazlam kway Yesu Kəriste Bəy Maduweŋ
na, Mbəlom ma 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: «Kwa way ka
ɗuwulaymeaBəyMaduweŋmâ təmahana,
BəyMaduweŋma 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 ŋgay bay tuk na, ta tsəniye labara
ŋgay na, kəkay? 15 Ada 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 neheye ti yawməɗe ha Labara Ŋgwalak
eye.‡»

16 Ane tuk na, maa təma Labara Ŋgwalak
eye na, ndo hay tsekweŋ tsa. Ezay ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom a gwaɗ: «Bəy
Maduweŋ, maa təma bazlam yak nakə
nəmaaɗahaayena,way? Ndohayhaladzay
bay.§» 17Andza niye, ndoweye kə dzala ha
na, kə tsəne təday. Ndoweye kə tsəne labara
i Yesu Kəriste na, andzaməgweɗe 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
eyeməƊerewel i Mbəlom, a gwaɗ:
«Ta tsəne bazlam tay kaməndzibəra tebiye,

ada bazlam tay kə ndisl ka kokway i
məndzibəra?*»
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19Na tsətsahiye sa: Ta deɗek ndo i Israyel
hay ta sər ha bəɗaw? A satayməsəre 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 ndoməɗe ha bazlam
iMbəlomkə 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
Mbəlommagəriye tayhaYahudahaybay

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. 2 Mbəlom 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 sərum wu nakə tə watsa ka Eliya
ndo məɗe ha bazlam i MbəlomməƊerewel 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, ta mbəzl ha
təv məvəlaka wu hay. Maa zəkaw na, neŋ
nəte ŋgweŋadaa satayməkəɗe gadərmak.*»
4Mbəlom, neŋgeye ambəɗay fayana, kəkay?
A gwaɗay: «Aʼay, nəkar mehiyekeye bay. Na
ləva ha bo ta ndohay gwezem tasəla neheye
ta peŋeye bəzay aye. Ta rəhay ha gər a kule
i Baʼal təbey.†» 5Kwa 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 gatay ŋgwalak hərwi
məpele tay hana, andzaməgweɗe a pala tay
hahərwiməsler tay nakə tə ge aye bay. Kə ge
Mbəlom a palawa ndo hay hərwiməsler 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, ndoma ŋgal eye nakəMbəlom 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 mə
Ɗerewel i Mbəlom aye na, a gwaɗ:
«Mbəlom ka təra tay hay ada tâ sər wuray

bay.
Ka dərəzlatay ka ɗəre,

kə dəkatay na zləm hus ka bəgom ta
ndziye andza niye.‡»

9Davit dərmak a gwaɗ:
«Wumənday tay nakə ta ndiye mâ gəs tay

andza ɓalay nakə ambəzl wu aye,
tâ dəɗ a ɗəma,

Mbəlommâ satay ɗəretsətseh.
10Tâ ge guluf,

ada tâ ŋgatay a ɗəre sa bay!
Tâ huta ɗəretsətseh huya

hərwi ada ɗərevmâ ye fataya abəra!§»
11 Yaw! 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 slalamekeleŋ eye hay na, hərwi nakə
nəteye tə ge mezeleme aye. Mbəlom a ge
andza niye na, hərwi ada Yahuda hay 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 ha-
ladzayməhəlay iMbəlomhərwiYahudahay
nəteyemətawakeyehayka tsəveɗ iMbəlom.
Kə ge Mbəlom a ge ŋgwalak a siye i slala
mekeleŋ eyehayahəlaynakəYahudahay ta
kərahmarəhayhagər aMbəlomayena, 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

13Na tsikiye anəke na, a nəkurom neheye
Yahuda hay bay aye. Neŋ na, ndo i maslaŋ
i Yesu. A sləra ga ahaya na, a nəkurom ne-
heye Yahuda hay bay aye. Yaw, hərwi niye
neŋ faya na ŋgalakiye ha ta məsler nakə a
vəleŋ aye. 14A seŋ taɗəmagiye bo na, 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 tayahayaYahudahayka təv
ŋgay sa aye na, wu eye ma giye na, kəkay?
Niyema vəliye sifa a ndo neheye tamət aye.
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16 Taɗə tə ɗəs peŋ, tə vəlay a Mbəlom
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, kâ kəts tay ha bay. Ka ɗəslumay ha
gər a bo kurom na, hərwi mey? Nəkurom
na, hawal hay tsa. Gədaŋ i hawal hay a yaw
na, abəra ma zləlay, bəna gədaŋ i zləlay a
yaw abəra ma hawal hay bay.

19Agəla nəkar ka gwaɗiye: «Ayaw,Mbəlom
kə ɗəs siye i hawal hay hərwi ada mâ tapa
ga a ɗəma.» 20Ka tsik na, deɗek. Mbəlom a
ɗəs tayhana, hərwinakə ta dzalakaneŋgeye
bay aye. I yak na, hərwi nakənəkar ka dzala
ha ka neŋgeyenakə a vəlaka təv niye aye. Kâ
ge ha zlapay bay, dzədzaray ɗuh a Mbəlom.
21TaɗəMbəlom 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?

22Tsəne! Mbəlomneŋgeyeŋgwalakeyeada
neŋgeye mevel eye dərmak. A ge mevel ka
ndo neheye tə dəɗ abəra ka tsəveɗ aye. Ane
tuk na, nəkar na, ma giye ŋgwalak taɗə huya
faya kapaybəzayhərwi nakə a gakaŋgwalak
aye ɗekɗek. Taɗə ka gumandza niye bay 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, gədaŋ ŋgay
andaya məme tay ha. 24 Nəkurom neheye
Yahuda hay bay aye na, nəkurom hawal i
dərizl i gərɗaf i kəsaf hay neheye tə ɗəs tay
ha abəra ka təv tay aye ada ti ye kurom ha
mətepe kadərizl i gərɗaf ŋgwalak eye i guvah
nakə a ndzawa ka təv tay bay aye. Taɗə
Mbəlomkə sla fayaməgewumawuraboeye
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

25Andza niye, malamar ga hay, a seŋ na,
sərum ha bazlam nakay bagwar eye nakə
Mbəlom a ɗa ha parakka, hərwi ada kâ dza-
lumayagər kuromnəkuromka tsahumbay.
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
tayhaaye tâ dzalaha tədayadando i Israyel
hay ta dzaliye ha. 26 A həlay niye na, ndo
i Israyel hay tebiye ta təmiye, andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel aye na, Mbəlom a
gwaɗ:
«Ndo nakəma təmiye tay ha ndo hay aye na,

ma deyeweye abəra ma gəma i Ze-
rozelem.

Mambatiye hamezeleme 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 ndoməne ɗəre i Mbəlom. Andza
niye hərwi adaMbəlommâmbəl kuromha,
nəkurom neheye Yahuda hay bay aye. Ane
tuk na, Mbəlom a pala tay ha na, hərwi
tâ təra i ŋgay ada a wuɗa tay ha hərwi ɓa
kə tsikatay a bəba təte tay hay andza niye.
29Mbəlomkə zlandoweyena, adakəpa faya
ŋgama na, ma mbəɗeye həlay a mədzal gər
ŋgay bay. 30 Nəkurom neheye 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
rəhay ha gər a Mbəlom bay ada ma gat-
eye 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 gay mə
bo tebiye.

Zambaɗakway aMbəlom
33Ayaw! Mbəlom na, zlele eyeməwu hay

tebiye! Metsehe ŋgay a ze kwa mey tebiye,
a sər wu hay tebiye. Wu nakə a dzala mə
ɗərev ŋgay aye na, a say məgweɗe mey na,
ndəraymasliyeməmeahayaabəramə ɗəma
bay, ndəray ma sliye məsəre wu nakə faya
ma giye bay. Andza nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
34 «Wu nakəMbəlom 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?*»

36Ndəray andaya bay hərwi maa ge wu hay
tebiye na, Mbəlom.

Neŋgeye a tsəpa wu hay tebiye ada wu hay
tebiye andaya na,

hərwi ada tâ təra i ŋgay.
† 11:17 Tə bazlam i Sara «greffer» na, mətepe hawal i dərizl i gərɗaf mekeleŋ eye ka dərizl i gərɗaf neŋgeɗ. Dərizl nakə tə
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Zambaɗakway ka tor eye. Mâ təra andza
niye!

12
Mede i ndoməgayməsler aMbəlom

1Malamar ga hay, na ɗakum ha hadzəgay
nakəMbəlom a gakway 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 boməɗəslay naha gər aMbəlom aye. 2Kâ
pumay bəzay a ndo i məndzibəra hay bay.
Mbəlom mâ vəlakum mədzal gər weɗeye
hərwi ada mâ mbəɗa ha ɗərev kurom. Taɗə
ka gum andza niye na, ka sərumeye wu
nakə a say a Mbəlom 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
gədaŋneheyeMbəlomavəlakumaye, 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 haladzay ada
vərezl eye niye hay kwa way ta məsler ŋgay
wal. 5 Nəkway neheye madzapa eye tə
Yesu Kəriste 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 neheyemazəva eye kabo 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 kamadzəne 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 Mbəlom a vəlaka gədaŋ
ka vəlatay wu 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.

9Wuɗum ndo hay tə ɗərev kurom peteh,
ka wuɗum tay ha tə bazlam ɗekɗek tsa bay.
Numay ɗəre a wu nakə ŋgwalak eye bay aye.

Wuɗum wu nakə ŋgwalak eye. 10 Wuɗum
bo mə walaŋ kurom nəte nəte, andza nakə
malamar hay ta wuɗa bo məwalaŋ tay aye.
Rəhumay ha gər a siye i ndo hay mâ ze
bo kurom eye. 11 Vəlum ha bo kurom ka
məge məsler. Kâ gum sœ bay. Vəlumay
ha bo kurom peteh ka məge məsler i Bəy
Maduweŋ. 12Ŋgwasum hərwi məpe mədzal
gər nakə ka pum ka wu nakə Mbəlom a
gwaɗ ma vəlakumeye aye. Ahəl nakə faya
ka sumeye ɗəretsətseh aye na, zlum ŋgatay.
Ɗuwulumay me a Mbəlom huya, kâ gərum
ha bay. 13Dzənum tay ha ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye mətawak aye hay 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 sakumeye
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. 16Ndzum 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
sərumwu hay tebiye bay.

17Kâmumay hamənese a ndəraymənese
ta mənese bay, pəlum ɗuh na, gumwu 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. 19A nəkurom
neheye na wuɗa kurom haladzay aye, ndo
kə gakum mənese na, kâ məmumay ha a
ɗəmabay. GərumhaMbəlommâgay sariya.
Andza niye, mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom na, Bəy MaduweŋMbəlom a gwaɗ:
«Matamahamənese a ndo na, neŋ!*» 20Ane
tuk na, bazlam iMbəlom a gwaɗ: «Taɗəmay
a wur ka ndo məne ɗəre yak na, vəlay wu
mənday, taɗə yam a gay na, vəlay yam. Taɗə
ka ge andza niye na, andza faya ka hayiye
zler i ako ka gər ŋgay.†» 21 Ka gərum ha
mənesemâ ŋgwasa fakuma bay. Ŋgwasum ka
mənese təməge 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
hay hərwi ndo neheye tebiye ma bəy aye
na, maa vəlatay na, Mbəlom adamaa pa tay
ha a bəy na, neŋgeye. 2 Yaw, ndoweye kə
ge vəram ka bəy i dala hay na, a ge vəram
ka wu nakəMbəlom a ɓar aye. Ndo neheye
faya tagiyeandzaniyena, faya tavahaweye
sariya ka gər tay. 3Ndo 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

* 12:19 Bazlammapala eyemasulo eye 32.35. † 12:20 Dzeke hay 25.21-22.
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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 kaməge 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. 5 Hərwi niye rəhumatay
ha gər a bəy i dala hay. Ka rəhumatay
ha gər na, hərwi nakə 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
a ndo neheye 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 ndo hay na,marəhay gər a
Mbəlom

8 Gwedere i ndo fakuma na, hamumay.
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 iMbəlommapala eye
tebiye. 9Ka sərumbazlam iMbəlommapala
eye a gwaɗ: «Kâ gemadama 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 nəteyemə bazlammapala
eye nəte. A gwaɗ: «Wuɗa ndo i məgeɗ yak
dərmak andza kawuɗa na gər yak.*» 10Ndo
nakə a wuɗa ndo aye na, ma geye mənese
bay. Yaw, taɗə ka wuɗa ndo hay na, ka pay
bəzayabazlamiMbəlommapalaeye tebiye.

11 Gum andza niye, hərwi ka sərum
həlay nakay nəkway mə ɗəma aye. Anəke
na, həlay nakə ka pəɗekumeye abəra ka
məndzehəre aye. Həlay nakə Mbəlom
ma vəlakweye mətəme aye ka həndzəɗaw.
Neŋgeye dəreŋ andza a həlay nakə ka
dazlakway mədzal ha ka Yesu Kəriste aye
sa bay. 12 Mazlambar həvaɗ ma ndəviye,
ɗəre ma tsaɗiye, dzaydzay ma deyeweye.
Mbəɗakway dəba aməsler i həvaɗ. Həlakwa
wu həlay neheye a ye ka boməge haməsler
ta həpat aye. 13Mede 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 neheye ŋgwalak eye
bay aye na, kâ gakwa bay, gərakwa ha
magazləga ta məge sələk. 14 Bəy Maduweŋ

YesuKəristemâ təra andzawuhəlay 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 i Mbəlom aye, ada kâ kəɗum wuway
ka wu nakə a dzala mə ɗərev ŋgay aye bay.
2Agəna 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 slambah tsa.
3Ndo 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, mâmay hamənese a
ndonakə andawuhay tebiye aye bayhərwi
Mbəlom ka təma na. 4 Nəkar way nakə ka
may ha mənese a ndo i məsler i ndo aye?
Taɗə kə ge mənese na, mata tsikay faya na,
ndo nakə a ləvay gər aye, ada kə ge lele na,
mata tsikay fayana, huyandonakəa ləvana
aye. Madəɗiye bayhərwi ndonakə a ləvana
aye ma sliye faya matsəpe na hərwi ada mâ
dəɗ bay.

5 Ndo 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. 6Ndo nakə a dzala pat nəte a ze ha siye
i pat mekeleŋ eye hay na, a ge andza niye
hərwi adamâ 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
məɗəslayhaygər aBəyMaduweŋ. 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 bəyMaduweŋ. 9Hərwi
Yesu Kəriste kə mət ada kə lətsew abəra ma
mədahaŋ hərwi adamâ təra BəyMaduweŋ i
mədahaŋ hay ada i ndo neheye tə ɗəre aye.

10 Nəkar, ka may ha mənese a malamar
yak na, hərwi mey? Ada nəkar ka zəba
ka malamar yak andza ndo bay na, hərwi
mey? Nəkway tebiye ka deyekweye kame i
Mbəlom,ma gakweye sariya. 11Andza nakə

* 13:9 ZəbaməMadayaw abəramə Ezipt 20.13-17; Bazlammapala eyemasulo eye 5.17-21; Levitik 19.18.
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mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye na,
BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗ:
«Ta deɗek neŋ faya na tsikakumeye,

ndo hay tebiye ta deyeweye ta
dəkweŋeye gurmets.

Kwa way ma tsikiye tə bazlam ka neŋ, neŋ
Mbəlom.*»

12 Andza niye, kwa way ma ɗiye ha wu
nakə a ge aye. Bo ŋgay eye tə gər ŋgay eyema
ɗiye ha kame i Mbəlom.

Kâ kal hamalamar yak amezeleme 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
vəleyemadəfe sik aye, kəgəbaymadəɗiyeha
amezeleme aye bay. 14Neŋmadzapa 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 ŋgay na, ta deɗek ŋgwalak eye
hay bay. 15Taɗə ka dziye hamalamar yak tə
wu nakə faya ka ndiye na, niye na, ka wuɗa
ndobay. YesuKəriste kəmət hərwimalamar
yak. Hərwi niye kâ dzəgəɗ ha malamar
abəraka tsəveɗ iMbəlomhərwiwuyaknakə
ka ndiye bay. 16Ka ɗəre yak na, wu 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, wu mənday
ta wu məse bay. Bəy i Mbəlom ɗuh na, wu
nakəMəsəfəreTsəɗaŋŋaeye fayamagiyemə
nəkwayaye. Fayamadzəniyekwaykaməge
wu ŋgwalak eye, faya ma vəlakweye zay mə
walaŋ kway, faya ma vəlakweye məŋgwese.
18Ndonakə fayama geyeməsler andza niye
a Yesu Kəriste aye na, a yay a gər a Mbəlom
ada ndo hay ta rəhay ha gər dərmak.

19Kə ge andza niye na, gakwa gədaŋməge
wu nakə ma dzəniye ndo hay ka məndze
zay mə walaŋ kway aye. Ka gakweye wu
nakə ma dzəniye 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
ka mənde 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
nakəŋgwalakayena, kwamahəpəɗe slo, kwa
məse guzom, kwa mey nakə ma diye ha
malamar yak a mənese aye na, kâ ge bay.
22Taɗə ka dzala ka sliye fayaməndewu hay
tebiye, kəgəbay taɗə ka dzala ka sliye faya
bay na,mâ ndzamə ɗərev yak. Mata səre ha
na, nəkar taMbəlom ɗekɗek tsa. Ndo nakə a
ge wu ada a ge tə mədzal gər eye sulo sulo
bay na, ɗərev ŋgay maŋgwasa eye. 23 Ndo
nakəmədzal gər ŋgay sulo sulo, kə gwaɗwu

nakay mənde bay ka nda na, Mbəlom ma
geye sariya hərwi kə pa na mədzal 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 gemezeleme.

15
Gewunakəmadeyeteye a gər a siye i ndo

hay aye
1 Nəkway neheye gədaŋ eye ka tsəveɗ i

Mbəlom aye na, kutoŋ dzənakwa ndo neh-
eye bəle eye hay aye. Kâ gakwa wu neh-
eye a yay a gər a bo kway aye ɗekɗek bay.
2 Kwa way 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.
3 Yesu Kəriste, neŋgeye tə gər ŋgay ka pəla
madayay a gər a bo ŋgay eye bay. Ɗuh
na, andza nakə tə watsa 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, tə watsa na,
hərwi ada mâ ɗakway ha deɗek, hərwi ada
kâ pakwa mədzal gər ka wu nakə Mbəlom
a gwaɗ ma vəlakweye aye. Ka pakweye
mədzal gərkaneŋgeyehərwibazlamneheye
məƊerewel iMbəlomaye fayamavəlakweye
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 zambaɗumayaMbəlomBəba iBəy
MaduweŋkwayYesuKəriste tə ɗərevkurom
peteh ada tə bazlam kurom nəte.

Təmumbo nəte nəte məwalaŋ 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 tsikakum-
eye deɗek, Yesu Kəriste a təra ndo i məsler i
Yahuda hay na, hərwi məɗatay ha Mbəlom
a raw me bay. A yaw na, hərwi ada wu
neheye Mbəlom a gwaɗma vəlateye a bəba
təte ŋgayhayayena,mâgebo. 9Ayawsana,
hərwi ada ndo neheye Yahuda hay bay aye
tâ zambaɗay a Mbəlom hərwi ŋgwalak ŋgay
nakə a gatay aye. Andza nakəmawatsa eye
məƊerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
«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:

«Nəkurom neheye tebiye Yahuda hay bay,
* 14:11 Ezay 45.23. * 15:3 Dəmes hay 69.10. † 15:9 2 Samuyel 22.50; Dəmes hay 18.50. ‡ 15:10 Bazlam
mapala eyemasulo eye 32.43.
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zambaɗumay a BəyMaduweŋMbəlom.
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 nakə ŋgwalak
eye, ka sərum deɗek lele ada ka slumeye
faya mətsikatay me a zləm a siye i ndo hay,
15 ane tuk na, bazlam mekeleŋ eye na, na
tsikakum naha ta məge me eye hərwi ada
kâ mətsum ha gər bay. Na tsikakum naha
andza niye na, hərwi ŋgwalak nakəMbəlom
a geŋ aye. 16A 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 ha bo tay peteh aMbəlom
andza voʼar nakə tə kəɗaway a Mbəlom a
yawaya gər aye. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye apa
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
bazlamandayamətsike na, na tsikiye kawu
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. 19 Kə 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 ka mədok i ndo mekeleŋ eye
bay. 21 A seŋ ɗuh na, andza nakə mawatsa
eyeməƊerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Ndoneheye 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.
23Kə 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,
ka dzənumeye ga hərwi mede a ɗəma.

25 Ane tuk na, anəke na, na diye a Ze-
rozelem, na zlatay naha madzəne i ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu təday, 26hərwi
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ka dala i Masedowan ta Akay§ aye, kə yatay
a gər matsekele suloy hərwi madzəne tay
ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neh-
eye 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 gwaɗ ma vəlateye aye. Andza
niye, ndo neheye Yahuda hay bay aye ta
dzəna Yahuda hay tə wu nakə andaya fa-
taya bay aye. 28 Ahəl nakə na ndəv ha
məsler nakay ada na ye məvəlatay wu nakə
məsləratay naha aye tebiye na, na diye a
Espayoŋ. Na diye a 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
MəsəfəreTsəɗaŋŋaeyeageadakawuɗakwa
bo nəte nəte mə walaŋ kway aye na, neŋ
faya na gakumeye amboh: Ɗuwulumayme a
Mbəlom hərwi ga, ɗuwulumay me tə ɗərev
kurompeteh 31hərwi adando iYahudaneh-
eye tə sərMbəlombay aye tâ seŋ ɗəretsətseh
bay. Ɗuwulumay me a Mbəlom sa hərwi
ada ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neh-
eye ma Zerozelem aye tâ təma wu nakə na
zlatay naha aye ta məŋgwese. 32Andza niye,
taɗə kə yay a gər a Mbəlom na, na diye ta
məŋgwese 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

1Anaŋ, neŋ faya na tsikakumeye naha ka
malamar kway ŋgwas eye Fowebe faya ma

§ 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. § 15:26 Akay: Məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres.
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diye naha. Neŋgeye faya ma giye məsler
i Mbəlom mə walaŋ i məhay gər i ndo
məpe mədzal 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. Təmum na 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 haladzay, ka dzəna ga dərmak.

3 Tsikumatay ha me a Pərisil tə zal ŋgay
Akelas. Nəteye tə neŋ, nəmay faya nəmaa
giye məsler 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 ne-
heye Yahuda hay bay aye ta gatay sɨsœ.
5 Na tsikatay naha me a ndo neheye tə
hayawa gər a gay tay hərwi maɗuwulay me
aMbəlom aye.
Na tsikay naha me a dzam ga Epenete.

Maa lah mədzal ha ka Yesu Kəriste ka dala
i Azi* na, neŋgeye. 6 Na tsikay naha me a
Mari, neŋgeye a ge məsler haladzay hərwi
kurom aye.

7 Na tsikatay naha me a Andronikos ta
Zuniyas. Nəteye na, ndo ga hay. Neŋ ta
nəteye ta gəs may a daŋgay. Ndo hay tə sər
nəteye neheye suloməwalaŋ i ndo imaslaŋ
hay aye na, ta məzlaɓ eye. Maa lah məpe
mədzal gər ka Yesu Kəriste na, nəteye bəna
neŋ bay.

8 Na tsikay naha me a Ampəliyatos,
dzam ga, nəmay salamay mə həlay i Bəy
Maduweŋ.

9 Na tsikay naha me a Urban. Nəkway
tə neŋgeye, faya ka gakweye məsler i Yesu
Kəriste.
Na tsikay nahame 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 Aristo-

bul.
11Na tsikaynahameaHerodiyoŋ,ndo ga.
Na tsikatay nahame a ndo i gay i Narkise

hay, nəteye i BəyMaduweŋ.
12 Tsikumeŋatay ha me a Tirifene ta Tir-

ifoz, nəteye malamar kway ŋgwas eye hay
neheye faya ta giye məsler i Mbəlom aye.
Na tsikay naha me a Perisid malamar

kway ŋgwas eye nakə na wuɗa na aye.
Faya ma giye məsler haladzay hərwi Bəy
Maduweŋ.

13TsikumeŋayhameaRufus, 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 Her-
mas ada a ndo mədzal gər neheye ta nəteye
aye.

15Tsikumeŋayhamea 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.

16Tsikuma bomenəte nəte leleməwalaŋ
kurom. Məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu Kəriste ta tsikakum naha me
tebiye.

Mandəve i bazlam i Pol
17Malamar gahay, neŋ fayana gakumeye

amboh: Gumaymetsehe a ndo neheye faya
ta tsikiyewuŋgwalakeyebayayekawunakə
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 neheye ləfeɗeɗe aye.
Andza niye, faya ta vatay gər a ndo neh-
eye 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
Maduweŋaye. Ɗərev gakaŋgwasahaladzay
hərwi kurom ada a seŋ na, tərum metsehe
eye hay hərwi ada kâ gum wu ŋgwalak eye
ada kâ gummənese bay.

20Mbəlom faya ma vəliye zay huya a ndo
hay. Mazlambar ma 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 tsikakum naha me. Ndo gay hay
Lukiyus, Zason, ada Sosipater ta tsikakum
nahame dərmak.

22Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Ter-
tiyus† ndo məwetse wu nakə a say a Pol
aye. Na tsikakum naha me ta məzele i Bəy
Maduweŋ.

23 Neŋ Pol faya na gwaɗakumeye, Gayus
kə tsikakumnahame dərmak. Neŋmandza
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 mala-
mar kway Kartus ta tsikakum nahame.
[ 24 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ

pa fakuma ŋgama ka nəkurom tebiye.]
25Zambaɗakway aMbəlom! Neŋgeye nəte

ŋgweŋ tagədaŋhərwimavəlakumeyegədaŋ
ɓəŋɓəŋ ka tsəveɗŋgay andza LabaraŊgwalak
eye nakə faya na ɗatay ha a ndo hay ka gər i

* 16:5 Dala i Azi, anəke na, ma Turki. † 16:22 Tertiyus na, ndoməwetse ɗerewel i Pol.
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Yesu Kəriste aye. Labara Ŋgwalak 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 iMbəlomneŋgeyema
ndziye ka tor eye a gwaɗ tâ tsəne hərwi ndo
hay tâ dzala ha ada tâ rəhay ha gər aye.
27Mbəlom na, neŋgeyeMbəlom nəte ŋgweŋ.
Neŋgeye tə gər ŋgay a tsah. Zambaɗakway
hərwi wu neheye a ge 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. Beke
hay mə ɗəma haladzay ada ndo i mətawak
hay. Ndo haladzayməndze 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 Ko-
riŋte, mədzal gər tay madzədza eye tə gər i
bazlam hay wal wal.
Mə madədo 1 ka 4, Pol a tsik ka ndo
məpe mədzal gər neheye ma Koriŋte
aye ada ka ndo neheye a ɗatay ha
Labara Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste aye.

Mamadədo 5.1 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 ndo
məpemədzal 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 abəramamədahaŋ dərmak.

Andza ɗerewel siye neheye Pol a watsa
aye, nakay anaŋ eye a ndəv ta labara
hay ada ta mətsike me a ndo hay
(madədo 16).

Pol a tsikatay naha me a ndo neheye ma
Koriŋte aye

1Maa 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 mala-
mar kway Sosten, nəmaa tsikakum naha
me. 2 Nəmaa watsakum naha a məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste
neheyemagəma iKoriŋteaye. Nəkuromna,
Mbəlomkəpala kurom, kəpa kuromahəlay
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 nəkurom madzapa eye
tə Yesu Kəriste aye. 5 Ayaw deɗek! Ahəl
nakə ka dzapum ta neŋgeye na, Mbəlom kə
vəlakumwu neheye ŋgwalak eye hay tebiye.
Andza niye, Mbəlom kə vəlakum tsəveɗ ka
məsəre wu neheye deɗek eye ada ka slum
fayaməɗa hawu neheye a ndo hay. 6Andza
niye hərwi ahəl nakə nəmaa ɗakum ha ba-
zlam i Yesu Kəriste aye na, ka təmum tə
ɗərev kurom ɓəŋɓəŋ lele. 7 Hərwi niye wu
neheyeMbəlomfayamavəlateyeandoŋgay
hay aye na, wuray kwa tsekweŋ a kətsakum
bay, a nəkurom neheye faya ka həbum pat
nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ma
maweyeaye. 8Mbəlomneŋgeye,madzəniye
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 nəkurommadzapa eye ta wawa ŋgay
Yesu Kəriste Bəy Maduweŋ kway. Ada taɗə
Mbəlomkə tsik, kə gwaɗmagiyena,magiye
ta deɗek andza nakə a tsik aye.

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma
Koriŋte ta ŋgəna

10 Malamar ga hay, neŋ faya na gakum-
eye 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 wayməwalaŋ
kurom fayama tsikiye wumekeleŋ 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.» Ndomekeleŋ 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 kurom na, neŋ Pol bay na gwaɗ
bəɗaw? Ta dzəhuɓ kurom ha a yam na, ta
məzele ga bay na gwaɗ bəɗaw?

14Na gay sɨsœ aMbəlom 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. 15 Andza
niye ndəray məwalaŋ kuromma sliye faya
mətsike ta dzəhuɓ ha a yam ta məzele ga
na, andaya bay. 16 Ayaw deɗek ŋgway! Na
dzəhuɓSitefanas ayamtando i gayŋgayhay
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dərmak. Taɗə ndo mekeleŋ eye andaya na
dzəhuɓ ha a yamna, na sər sa bay. 17Kəriste
kə sləra ga ahayamadzəhuɓe tay handohay
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 təmetsehe 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 neh-
eye Mbəlom ma təmiye kway ha aye na, ka
sərakwa bazlam niye na, gədaŋ i Mbəlom.
19Andza nakə təwatsaməƊerewel i Mbəlom
na, Mbəlom a gwaɗ:
«Na ta dziyehametsehe i ndoneheye ta tsah

aye.
Na ta kərahiye ndo neheye tə gwaɗ
nəteye ndaraw eye hay aye.*»

20Kə ge andza niye na, ndo i məndzibəra
neheye tə gwaɗ: «Ta tsah aye na, met-
sehe tay eye məŋgay tuk? Ndo neheye tə
dzaŋgawa bazlam mapala 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
nakəMbəlom a ge təmetsehe ŋgay aye. Ane
tuk na, ta sər na bay. Hərwi niye, neŋgeye
na, faya ma giye məsler tə bazlam neheye
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 kəriye. Ma giye ŋgama
bay.» 24 Ane tuk na, ndo neheye Mbəlom
a zalatay, a təra tay ha ndo ŋgay hay, kwa
Yahuda hay, kwa ndo neheye Yahuda hay
bay aye na, ta zəba faya andza wu kəriye
təbey. Tə sər ha Yesu Kəriste na, neŋgeye

gədaŋ i Mbəlom ada neŋgeye faya ma ɗiye
ha metsehe i Mbəlom. 25 Taɗə ndo hay ta
dzala, ta gwaɗ: «Wu nakə Mbəlom a ge aye,
wu kəriye» na, ta sər ha wu nakə tə gwaɗ:
«Wu kəriye na, a ze metsehe tay ɗuh.» Taɗə
tə dzala ta gwaɗ: «Mbəlom na, gədaŋ ŋgay
andaya bay» na, ta sər ha məsler ŋgay nakə
tə gwaɗ gədaŋ eye bay aye na, a ze gədaŋ tay
ɗuh.

26 Malamar ga hay, nəkurom neheye
Mbəlom a zalakum aye na, nəkurom wu
hay tey? Ka ɗəre i ndo i məndzibəra hay
na, ndo i metsehe andaya məwalaŋ kurom
haladzay bay. Ndo i gədaŋ andaya haladzay
mə walaŋ kurom bay ada ndo neheye tə ɗa
a zləm aye andaya mə walaŋ kurom hal-
adzay 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 ndo neheye 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. 28 Mbəlom 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. 29 Mbəlom a
pala slala i ndoneheyeandzaniyena, hərwi
ada ndəraymâ ɗəslay ha gər a bo kame ŋgay
bay. 30Maa dzapa kway ha tə Yesu Kəriste
na,Mbəlomnəte ŋgweŋ. HərwiniyeMbəlom
a ɗakway ha metsehe 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 abəra mə
mezeleme na, tə həlay 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 təwu 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 ba-
zlam neheye a da me aye bay ada na tsik
wuray təmetsehe i ndo hay bay. 2Ahəl 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.» 3 Ahəl nakə neŋ ka təv
kurom aye na, gədaŋ ga andaya bay, zluwer
a geŋ ada na dzədzar haladzay. 4Ahəl nakə
na ɗakum ha bazlam i Mbəlom aye na, na
tsikakum tə metsehe i ndo neheye tə gwaɗ

* 1:19 Ezay 29.14. † 1:31 Zəbama Zeremi 9.22-23.
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ta tsah ayehərwiməvakumgər bay. Ane tuk
na, Məsəfəre i Mbəlom a ɗakum ha ta gədaŋ
i Mbəlom bazlam ga nakə na tsikakum aye
na, deɗek. 5 Hərwi niye, ka pum mədzal
gər kurom ka Yesu Kəriste na, hərwi ka
ŋgatumay a gədaŋ i Mbəlom bəna, ametsehe
i ndo hay bay.

6Ndo neheye ta sara ka tsəveɗ i Mbəlom
aye na, nəmaa tətikatay metsehe i Mbəlom.
Ane tuk na, metsehe i ndo iməndzibəra hay
bay ada metsehe i bəy tay neheye faya ta
ləviye məndzibəra aye bay. Nəteye na ta
dziye. 7Sadzəkbay,metsehenakəna ɗakum
ha aye na, metsehe i Mbəlom. Ahəl niye
na, maŋgaha eye, ndo hay tə sər bay. Ahəl
nakə kə ge məndzibəra zuk bay aye na, ɓa
kə 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 ta sər metsehe niye bay.
Taɗə ta sər na, ta dariye BəyMaduweŋkway
ka mayako mazləlmbaɗa eye bay. Neŋgeye
na, məzlaɓ ŋgay a ze kwa mey tebiye. 9Wu
niye Mbəlom a ge na, andza nakəmawatsa
eyeməƊerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Wu nakə Mbəlom a ləva ha bo hərwi ndo

neheye ta wuɗaMbəlom aye na*,
a ze wu 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. Məsəfəre
na, a sər wu hay tebiye. Kwa wu nakə
Mbəlom 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 ne-
heye a vəlakway ta ŋgwalak ŋgay aye tebiye.
13 Nəmay, nəmaa tsikawa wu neheye na,
nəmaa tsikawa tə metsehe i ndo zezeŋ bay.
Bazlam may hay ti yaw na, ma Məsəfəre.
Andza niye, nəmaa ɗawa ha na, wu neh-
eye a tsik ka Məsəfəre aye a ndo neheye
Məsəfəre niye andayamə ɗərev tay aye.

14NdonakəMəsəfəre iMbəlomandayamə
ɗərevŋgaybayayena,ma sliye fayamatəme
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 ndoweyeMəsəfəre
andaya mə ɗərev ŋgay bay na, ma sliye faya

mətsənebay. 15NdonakəMəsəfəre iMbəlom
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 dzaliye aye bay. 16 Niye
na, andza nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Wu nakə Mbəlom a dzala aye na, maa sər

na, way?
Maa ɗay ha wu ka həlay a Mbəlom na,

way?†»
Ane tuk na, nəmay neheye Məsəfəre i

Mbəlom mə ɗərev may aye na, nəmaa dza-
lawa gər na, andza i Yesu Kəriste nakə ma
dzaliye dərmak.

3
Ndomədzal gər hay na, i Yesu

1 Malamar ga hay ahəl nakə neŋ tə
nəkurom aye na, na tsikawakum wu
andza nakə na tsikateye a ndo neheye
Məsəfəre i Mbəlommə ɗərev tay aye bay. Na
tsikawakum na, andza a ndo i məndzibəra
hay hərwi nəkurom ka tsəveɗ i Yesu Kəriste
na, andza wawa ndəriz hay. 2Na tətikakum
wu 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 vəlateyewah 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 ka ndo mekeleŋ eye hay.
Nəkurom faya ka gumeye məkəɗe wuway
mə walaŋ 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
slərnahamayka təvkuromhərwiməɗakum
ha bazlam ŋgay hərwi ada kâ dzalum ha
ka Kəriste. Kwa way ma giye na, 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 sla məge wu, hərwi
neŋgeye a sla fayaməgəle hawu. 8Ndo nakə
a zəv wu aye ta ndo nakə a mbəɗay yam
aye na, wuray ka ŋgəna tay ha ka bo abəra
bay. Ane tuk na, Mbəlom ma vəliye kwa a
waymerəɓe ŋgay andzanakəmahutiye aye.

* 2:9 Ezay 64.3. † 2:16 Ezay 40.13.
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9Neŋ taApolosna, nəmaymadzapaeyenəte
maməsler i Mbəlom.
Nəkurom na, ka tərum andza guvah 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, na pa naha
mədok aye andza nakəMbəlom 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. 11 Mədok i gay
niyena, YesuKəriste. Mbəlomapanaandza
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, siyehay ta ɗəzliye ta ɓəre, ndo siyehay
ta ɗəzliye tə kwar neheye tsakala eye hal-
adzay aye. Ndo siye hay na, ta ɗəzliye faya
ta mayako, siye hay ta guzer ada siye hay
ta ɗəzliye ta gwavəkw. 13 Pat nakə Mbəlom
ma gateye sariya ŋgay a ndo hay aye na,
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 bay na, ma hutiye merəɓe ŋgay.
15Ane tuk na, ndo nakə ako ka təma na gay
nakə a ɗəzl aye na, ma hutiye merəɓe ŋgay
bay. Mbəlom ma təmiye ha. Ane tuk na,
neŋgeyema təmiye andzandonakə a təmaw
abərama 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 Mbəlom mandza eye mə ɗəma aye na,
nəkurom.

18Ndəray mâ vay gər a bo ŋgay bay. Taɗə
ndoweyeməwalaŋ kuromkə 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.
19 Na 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
magəsiye tayhando imetsehehayma ɓalay
i wewer tay nakə tə ŋga ka bo aye.*» 20Ma
təv mekeleŋ eye tə gwaɗ sa: «Bəy Maduweŋ
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.
Sərumhana,wuhay tebiyena, i kuromɗuh.
22 Neŋ Pol, Apolos 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. 23Nəkurom na, ndo i Yesu Kəriste
hay ada Kəriste, neŋgeye i Mbəlom.

4
Ndo imaslaŋ i Kəriste hay

1 Sərum ha, nəmay na, ndo məge məsler
i Yesu Kəriste hay. Mbəlom a vəl wu ŋgay
neheye maŋgaha eye ahəl niye na, a nəmay
hərwi ada nəmaâ ɗatay ha a ndo hay. 2Ndo
nakə ndo i gay ŋgay a gəray ha wu ŋgay hay,
wu kurre a say ka neŋgeye mâ təra na, ndo
i deɗek. 3Neŋ na, taɗə faya ka ŋgəlumeŋeye
bəzay ka wu na, kwa tsekweŋ wuray a geŋ
mə 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. 4 Neŋ
na, na sər wuray 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 hawu 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,Mbəlomma
zambaɗeye kwa a way hərwi məsler nakə a
ge aye. Taɗə a ge haladzay na, Mbəlom ma
zambaɗeye haladzay. Taɗə a ge tsekweŋ na,
Mbəlomma zambaɗeye tsekweŋ.

6Malamar ga hay, na ɗakum ha wu neh-
eye ka neŋ taApolos aye na, hərwimadzəne
kurom hərwi ada kâ tətikum wu nakə mə
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? Maavəlakawuhay tebiyena,Mbəlom
bəɗaw? Taɗə maa vəlaka Mbəlom na, ka
giye ha zlapay andza ka huta wu niye hay
ta gədaŋ yak na, hərwi mey?

8Aʼəhəŋ! Nəkurom na, ka hutum wu hay
tebiye ba! Ka tərum ndo neheye 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.
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9Nəmay 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
matakəɗe tayhakame indohayaye. 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 iməndzibəra
adakwagawla iMbəlomhay tâzəba famaya
andzawuməge həbaɗ. 10Andzaniye nəmay
na, andzando imatərakahaŋhay. Nəkurom
ka dzalum na, ka tsahum hərwi nəkurom
madzapa eye təKəriste. Ndohay tədzalana,
nəmay bəle eye hay, ane tuk na, nəkurom
ka gwaɗumnəkuromgədaŋ 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.
Petekeɗ may manasa eye hay. Faya ta
gameye ɗəretsətseh haladzay, gay may an-
daya məhəne mə ɗəma bay, nəmaa təra ndo
madzədza eye hay. 12 Nəmaa ge məsler ta
gədaŋmay hərwiməhutewumənday.* 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 i məndzibəra
hay na, andza kwasukwalay kəriye. Hus
bəgom tə dzala na, nəmaynəmaa təra andza
wu neheye ndəluɓ eye ndo hay ta faɗiye, ta
kutsiye ha a pesl aye.

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 gumeye bay. Na watsa andza
nakay na, hərwi nəkurom wawa ga neh-
eye na wuɗa kurom haladzay aye. A seŋ
məɗakum ha metsehe. 15Kwa taɗə ndo hay
walwal haladzay ta ɗakumhaməpay bəzay
a Yesu Kəriste bəbay na, bəba kurom hay
haladzay bay. Bəba kurom na, nəte. Neŋ
na təra bəba kurom na, hərwi maa ɗakum
haLabaraŊgwalak eyena, neŋadanəkurom
ka pummədzal gər ka Yesu Kəriste. 16Bəba
kurom na, neŋ sa, faya na gakumeye am-
boh, tərum andza neŋ. 17 A seŋ na, gum
andza niye. Hərwi niye na sləriye naha
Timote ka təv kurom hərwi adamâ 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 BəyMaduweŋ Yesu ta tsəveɗ eye lele.

18 Na 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 BəyMaduweŋ 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 i Mbəlom
nakə ma ləviye. A sər bo na, ma gədaŋ
bəna mə bazlam hay kəriye ɗekɗek tsa bay.
21 A 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
ləfeɗeɗeeyehərwiməɗakumhana, nawuɗa
kurom ɗaw?

5
Wunakə a ge horoyməwalaŋ i ndoməpe

mədzal gər hay ka Yesu aye
1 Na tsənawa wu hay ka nəkurom. Ndo

hay tə gwaɗ na, faya ka gumeye wu nakə
lele bay aye. Kwando neheye tə sərMbəlom
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? Tuwum ɗuh hərwi
mənese kurom. Ndo nakə faya ma giye
andza niye ka gərum ha na, kəkay? 3 Neŋ
na, nagena sariya eye tsɨyandzanəkwayka
bo dziye. Neŋməwalaŋ kurombay, ane tuk
na, ɗərevgamandzaeye tənəkurom. 4Nage
sariya nakay ta gədaŋ i BəyMaduweŋ kway
Yesu. Wu nakə na tsikakumeye naha aye
na, hayum gər ada ɗərev ga ma ndziye tə
nəkurom. Gədaŋ i BəyMaduweŋ kway Yesu
ma ndziye tə nəkurom dərmak. 5Ahəl 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 adaMbəlommâ təmaha pat nakəBəy
Maduweŋ kway Yesumamaweye.

6 Ka 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? 7 Zlum na mezeleme niye andza
gəɗe abəra mə walaŋ 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 hatsakwa magurlom i Pak ta

* 4:12 Məsler hay 18.3. * 5:1 Levitik 18.8; Bazlammapala eyemasulo eye 23.1. † 5:7 Madayaw abərama Ezipt
13.7; 12.21.
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neŋgeye. Təɓaŋ eye niye na, Yesu Kəriste
nakə a mət hərwi kway aye.† 8 Hatsakwa
magurlom lele. Ane tuk na, hatsakwa
magurlom tə makwala weɗeye, gəɗe mâ ge
mə ɗəmabay. Tərakwandoneheye tsəɗaŋŋa
eye. Pakway bəzay a tsəveɗ i Mbəlom tə
ɗərev kway peteh‡. Gərakwa ha məge wu
neheye lele bay tebiye. Wu niye hay na,
andza gəɗe niye.

9Mə ɗerewel ga nakə na watsakum naha
ahəl niye na, na gwaɗakum: «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
ndoməge kule hay, nəteyendo iməndzibəra
hay. Məŋgəɗatay hərwi mədzepe ta nəteye
bay na, haɓe ka deyumeye abəra ma
məndzibəra. 11 Aʼay! Wu nakə na watsa
aye na, na watsa ɗuh na, ka ndo məpay
bəzay a YesuKəriste. Taɗəndoweye 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, fayama
tsikiye wu lele bay eye ka ndo hay, faya ma
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 hayawum gər dziye.
13 Mata 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: «Həharumna ndo nakə
fayama giye wu nakə lele bay aye abəramə
walaŋ kurom.§»

6
Ndo məpay bəzay a Yesu Kəriste hay ta

wuda ka bo bay
1Taɗə faya ka tərumeye məwalaŋ 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, ndo məpe mədzal 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 ɗuh mata gatay sariya a ndo neheye tə
sər Mbəlom bay aye nəkurom tuk na, ada
ka sərum məge sariya i wu neheye tsek-
weŋ 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
hakwa tsekweŋbay. Ane tukna, a sakum tâ
ŋgənakum ha sariya na, ma kəkay? 5Horoy
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? 6Ndo məpay bəzay a
Yesu ma wudiye ka malamar nakə faya ma
pay bəzay a Yesu andza neŋgeyena, 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 mə walaŋ
kurom na, ka dəɗum abəra ka tsəveɗ i
Mbəlom. Ka sakumay naha a ndo neheye
faya ta gakumeye mənese aye. Taɗə ta
kəlakum na wu kurom na, gəsum ɗərev, kâ
wudum fataya bay. 8Ane 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 nəteye malamar kurom
hay ka tsəveɗ i Mbəlom bəbay 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 giyemadama, ta giye kule, faya ta həniye
ta ŋgwas i ndo hay 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, ndoməkway eye hay, ndomətsaɗatay
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 pəsakumhamezeleme kuromada kə
bara kurom. Kə pala kurom hərwi ada kâ
tərum ndo i Mbəlom hay. Ka təra kurom
hay tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom. A ge andza
niye na, hərwi ka pum mədzal gər ka Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste.

Bo na, hərwimazambaɗay aMbəlom
12Ndo siye hay məwalaŋ kurom tə dzala

mə gər tay na: «Tsəveɗ andaya 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

‡ 5:8 Madayaw abəra ma Ezipt 12.15-20; Bazlam mapala eye masulo eye 16.3. § 5:13 Bazlam mapala eye masulo
eye 17.7.
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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 Yesuməvəlay ha a ŋgwas
məgemadama ɗaw? Aʼay, ma giye bo andza
niye bay! 16 Ka 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.*»
17Ane tuk na, ndo nakə kə vəlay ha bo ŋgay
a BəyMaduweŋ Yesu aye na, neŋgeye ta Bəy
Maduweŋ, ɗərev tay nəte.

18Hərwi niye, kâ gum madama bay. Siye
i wu neheye ndo hay faya ta giye na, bo tay
madzapa eye tə wu 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 eye ada ma
ndziye mə ɗərev kurom. Maa ləvay gər a bo
kuromhayna, bokuromeyebay. Maa ləvay
gər na, Mbəlom. 20Mbəlom a mbəɗa kurom
ahaya təwu nakə tsakala eye haladzay aye.
Hərwi niye ɗəslumay ha gər a Mbəlom tə bo
kurom.

7
Bazlam iməzle bo

1Anəke na, nambəɗakumeye naha ka ba-
zlamkuromnakəkawatsumeŋewaɗerewel
aye. Ayaw! Taɗəhasləkakə zlaŋgwasbayna,
kə ge lele. 2Ane tuk na, lele eye na, hasləka
mâ zla ŋgwas ada ŋgwas mâ ye a zal hərwi
ada tâ ge madama bay. 3Hasləka mâ kərah
məhəne ta ŋgwasŋgay bay, ŋgwas dərmakmâ
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. 5Andza niye, hasləka ta ŋgwas ŋgay
na, tâ kərah ha a boməhəne bay. Taɗə agəna
nəteye salamay ta gwaɗ ayaw na, ta sliye
fayaməhəne bayməndze tsekweŋ tsa hərwi
maɗuwulay me a Mbəlom. Kâ ndzum wal
wal məndze haladzay bay, Fakalaw ma ta
vakumeye gər hərwi nakə ka gumay met-
sehe a bo kurom bay aye.

6Wu nakə na tsikakum ka məzle bo aye
na, na tsikakum na, gum tə kutoŋ bay. Taɗə
ka gum andza nakay 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

Mbəlomavəl ŋgwalakkwaawayandzanakə
a sayməgeaye. Ndo siyehayavəlataygədaŋ
məpaybəzay ta ŋgwas. Ndomekeleŋ eyehay
tə sər məndze ze ŋgwas ta gədaŋ i Mbəlom.

8 Anəke, neŋ faya na tsikakumeye a
nəkurom madakway i ŋgwas ta nəkurom
neheyekazlumŋgwaszukbayaye. Neŋ faya
na gwaɗakumeye: Lele na, ndzum andza
neŋ. Kâ zlumŋgwasbay, nəkuromŋgwashay
bəbay kâ yum a zal bay. 9 Ane tuk na, kə
ge ka mbumeye faya məndze 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. 11Kə 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.

12Anəke na tsikateye naha a ndomekeleŋ
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
taŋgwasŋgayna, ŋgwasmâkərahməndzemə
gay ŋgaybay. 14Na tsik andzaniye 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
andzaniyebayna,wawa tay ta təriye andza
ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye. Ane tuk
na, wawa tay hay nəteye ta təra andza niye
bay, Mbəlom kə pa 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
Mbəlomhərwi ada kândzumzay. 16Anəkar
ŋgwas mapa gər eye ka Yesu, taɗə Mbəlom
ma təmiye ha zal yak hərwi yak na, ka sər
ɗaw? Anəkar zalmapa gər eye ka Yesu, taɗə
Mbəlom ma təmiye ha ŋgwas yak hərwi yak
na, ka sər ɗaw? Ka sər bay tebiye.

* 6:16 Madazlay i wu hay 2.24.
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Ndzum andza nakə Mbəlom a zalakum
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 a ndo hay ma məhay gər i ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu aye.

18TaɗəMbəlom a zalaka nəkarmaɗəsa 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 nakə ma 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.

21AgənaMbəlom a zalaka ahəl niye nəkar
beke eye na, mâ dzəma kar bay. Ane tuk na,
taɗə ka hutiye tsəveɗ matəre ndo barbarra
eye ka 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.
23Nəkurom 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 niye Mbəlom a zalay aye.
Mâ ndza kame i Mbəlom na, andza niye.

Ndo neheye ta zla bo zuk bay aye
25Anəkena, neŋ fayana tsikiyekahasləka

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 tsikiye na, wu nakə na dzala mə gər
ga aye tsa. Ane tuk na, ka slumeye məpe
faya mədzal gər hərwi neŋ na, ndo deɗek
eye kame iMbəlom ta gədaŋ i BəyMaduweŋ
Yesu.

26 Na 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 gemənese bay. Taɗə dem

kə zla zal na, kə gemənese bay dərmak. Ane
tukna, sərumhana, ndoneheye taŋgwas tay
hay aye kəgəbay tə zal tay hay aye na, faya
ta siye ɗəretsətseh haladzay kaməndzibəra.
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
seŋ mətsikakum 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 tuwiye bay aye. Ndo
neheye 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. 31Ndo 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 neŋgeyemâ yay a gər a BəyMaduweŋ
Yesu. 33 Ndo 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, kawu iməndzibəra, a sayməgewunakə
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 pumay bəzay a Bəy Maduweŋ tə
ɗərev kurom peteh.

36Anəke na tsikiye na, ka gawla ta mədel
ŋgay. Taɗə gawla a zəba faya a say mədel
ŋgaykazal adamageyemənesena, tâ zlabo.
Tâ ge mənese bay. 37Ane 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 gayme kaməzle bay, bo ŋgay eye a
dzala ŋgway ada ma sliye məndze təta na, a
ge niye na, lele. 38Andza 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 kəmət na, ma sliye fayaməzle
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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 ta
məŋgwese eye ma ziye nakə neŋgeye tə zal
aye ɗuh. Wunakə na tsik aye na, sər hamaa
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 sərwu hay andza
nakə a say a Mbəlom aye zuk bay. 3 Ane
tuk na, ndo nakə ma ɗəslay ha gər bo ŋgay
andza niye 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 haMbəlom na, nəte ŋgweŋ bəna
siye hay andaya bay. 5Deɗek, siye i ndo hay
tə gwaɗ na, mbəlom hay andaya haladzay
ma magərmbəlom ada ka məndzibəra. Ka
nəteye na, deɗek mbəlom hay andaya hal-
adzay ada bəy maduweŋ hay andaya hal-
adzay. 6Ane 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
tərakwando ŋgay hay. Bəy kway na, nəte tsa
dərmak. Neŋgeye na, 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 gemənese. 8Azlakwa bay, ka sərakwa
ha wu mənday 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.

9Nəkurom, ka sərum ha ka slumeye faya
mənde wu nakə a sakum aye 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? 11Hərwi niye wu
nakə ka ge hərwi ka sər aye na, ma nasiye
ha ndo niye gədaŋ andaya bay aye. Ane tuk
na, sər ha neŋgeye na, malamar yak nakə
YesuKəriste amət hərwi ŋgay aye. 12Taɗə ka
ge andza niye na, ka nasay a malamar yak
nakə bəle eye, ka nasay ha mədzal gər ŋgay.
Ka nasay na, amalamar yak ɗekɗek bay, sər
hamənese nakə ka ge aye na, ka bo i Kəriste
eye ŋgway. 13 Hərwi niye taɗə slo nakə na
həpəɗiye ma diye ha malamar ga a mənese
na, na həpəɗiye slo ɗaɗa sa bay, hərwi a seŋ
malamarmâ 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 ŋgayməwalaŋ
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,
hərwinakənaɗakumhaLabaraŊgwalakeye
bəɗaw? Maa bəz ha neŋ ndo i maslaŋ i Bəy
Maduweŋ kway na, nəkurom.

3Hərwi ndo neheye ta meŋeye hamənese
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
ŋgwas nakə mapa gər aye ka Yesu, 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 dzalummata
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?

8 Wu neheye na tsik aye na, mədzal gər
i ndo zezeŋ ɗekɗek tsa bay. Kwa bazlam i
Musamapala eye a tsik faya na, andza niye
dərmak. 9Mawatsa eye mə ɗerewel i Musa
na, a gwaɗ: «Ahəl nakə sla ma giye məsler

* 9:9 Bazlammapala eyemasulo eye 25.4.
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ma guvah aye na, kâ paywu ka bazlam bay,
gər ha mâ həpəɗwu mənday.*» Ka dzalum,
Mbəlom a tsik na, ka sla ɗekɗek deɗek ɗaw?
10Mbəlom a tsik nakay na, ka nəmay. Ayaw,
təwatsa 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 dzalum taɗə
nəmaa hutiye wu neheye ka məndzibəra
aye abəra mə həlay kurom na, lele bəɗaw?
12 Taɗə ta deɗek siye i ndo hay faya ta
tsətsahiye fakuma wu neheye ta ndiye na,
ka dzalum nəmay nəmaa tsətsah na, lele
dərmak bəɗaw? Kwa taɗə andza niye bəbay
na, nəmaa tsətsah wuray abəra mə həlay
kurom bay. Ɗəretsətseh neheye 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 ha
Labara Ŋgwalak eye na, andza niye 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 na, ma vəleŋeye tsəveɗ məge
ha zlapay bay. Maa geŋ faya kutoŋ na,
Yesu. Na ɗa ha bay na, ɗəretsətseh ka gər
ga. 17 Taɗə neŋ 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. 18 Kə ge andza niye
na, merəɓe ga na, wuyemey? Merəɓe ga na,
faya na ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye kəriye,
faya na tsətsahiye tâ vəleŋ faya wu bay. Na
sliye fayamatsətsehe ndo tâ vəleŋwuhərwi
Labara Ŋgwalak eye nakə faya na ɗiye ha
aye. Ane tuk na, a seŋ bay.

19Na ndziye na, na ləva gər ga, ndərayma
sliye faya mələveŋ gər bay. Ane tuk na, na
təra beke hərwi ndo hay tebiye na, tə gər ga
eyehərwiada tâyawtâpamədzal gərkaBəy

Maduweŋ Yesu. 20Neŋ mə walaŋ i Yahuda
hay na, na ndziye andza nəteye hərwi ada
nâ həlata ahaya ka təv i BəyMaduweŋ Yesu.
Bazlam i Musa mapala eye na, gədaŋ ŋgay
andaya fagaya bay. Ane tuk na, neŋ mə
walaŋ indoneheye ta rəhayhagər abazlam
mapala 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
ahayaka təv iBəyMaduweŋdərmak. 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
nakəna sər aye tebiyehərwi adanâ təmatay
ha siye hay. 23Wu neheye na ge tebiye aye
hərwi ada Labara Ŋgwalak eye mâ ye kame
kame. Mbəlommâ 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 ndomahwayhay hərwi ada kâ
hutum merəɓe kurom dərmak. 25 Ndo ne-
heye a satay mahway 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
tətikakweyemahway kame iMbəlomhərwi
ada kâ hutakwa merəɓe nakə ma nasiye
ɗaɗa bay aye. 26 Hərwi niye neŋ na, na
hwiye andza ndo nakəma hwiye so tsa bay
aye. Neŋ bəbay na, andza ndo nakə faya
matətikiye məgay duzl a ndo nakə faya ta
tətikiye salamay, həlay ŋgay a ma a zay bay
aye. Neŋ na, andza ndo nakə ma feye a
mətasl kafats kəriye bay. 27Neŋ eye na geye
ɗəretsətseh a bo ga tə həlay ga eye ada ma
gəseŋeye me hərwi ada pat nakə Mbəlom
ma ndəviye haməndzibəra aye na, neŋ ndo
məɗe 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

† 9:14 ZəbaməMata 10.10; Luka 10.7.
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makumaw a gər. Mbəlom kə dərəzl tay ha
nəteye 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.
3Nəteye 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 hotokom niye na, Mbəlom. Ho-
tokom eye niye na, Kəriste ada a laka tay
ha. 5Kwa taɗə ta ŋgatay a masuwayaŋ nakə
Mbəloma ge aye bəbayna, həlay a vay ando
hay tə gawa wu nakə a yay 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
vəlakweyematətikehərwiadabor ibokway
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 neh-
eyeməwalaŋ tay aye bay. Nəteye tamət ada
Mbəlom a kəɗ tay ha pat eye nəte gwezem
kuro kuro sulo gər eye mahkar hərwi nakə
tə gemadamaaye.‡ 9Nəkwayna, kâ dzakwa
ha Mbəlom andza siye i ndo neheye mə
walaŋ tay tədzahaMbəlomayebay. Dədœa
dza tay ha ada tamət hərwi nakə tə ge andza
niye aye. 10Kâ guŋguzum ka Mbəlom andza
siye i ndo neheyeməwalaŋ 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.

11 Wu neheye tebiye a ge bo aye na,
məgatay ɗaf a ndo hay hərwi ada tâ ge met-
sehe. Tə watsa na wu neheye a Ɗerewel i
Mbəlom na, hərwi ada kâ tətikakwa wu ne-
heye, nəkway neheyemandza eyemə həlay
nakə mazlambar məndzibəra ma ndəviye
aye. 12 Hərwi niye, ndo nakə a dzala mə
gər ŋgay neŋgeye malətsa eye duwirre lele
aye na, mâ ge metsehe bəna ma ta dəɗiye.
13Wu neheye Fakalaw ma dziye kurom ha
aye na, wu neheye faya a dzawa tay ha ndo
hayayehuya. Mbəlomna,madzəniyekway
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 nakə ma
dziye kurom ha aye.

14 Malamar ga neheye na wuɗa kurom
haladzay aye, hərwi niye neŋ faya na
gwaɗakumeye: Mbəɗumay dəba aməɗəslay
ha gər a kule. 15Na tsik niye na, a nəkurom
ndo neheye ka dzalum gər lele aye. Dza-
lum gər ka wu nakə na tsikakum aye na,
deɗek tsukuɗu deɗek bəɗaw? 16 Ahəl nakə
nəkway faya ka ndayakweye wu mənday i
Bəy Maduweŋ ka təv manəte eye ada ahəl
nakə ka gawakway naha sɨsœ a Mbəlom
hərwi məse wu nakə ka sawakwa ma gəvet
aye na, nəkway təYesuKəristemadzapa 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? 17 Nəkway haladzay, ane
tuk na, ka tərakwa andza bo nəte hərwi ka
ŋgənakwa peŋ eye nəte.

18 Mum ahaya mədzal gər kurom ka Is-
rayel hay təday. Tə kəɗawa wu hay ka
təv məvəlay wu a Mbəlom. Ndo neheye ta
həpəɗawa slo niye na, nəteye madzapa eye
ta Mbəlom.

19 A 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 neheye tə sər Mbəlom
bay tə kəɗ aye na, tə kəɗatay a fakalaw hay
bəna a Mbəlom bay. A seŋ na, nəkurom ka
dzapum tə fakalaw hay ɗuh bay!

21Ka zlumeye gəvet i Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste ka sumeye ha wu məsay ada ka
mbəɗumeye bo vərələh ka zlumeye gəvet i
fakalaw hay ka sumeye. Sulo sulo na, ma
giye bo bay. Ka ndayumeye wu mənday
i Bəy Maduweŋ i Yesu Kəriste ada ka
mbəɗumeye bo vərələh ka ndayumeye i
fakalaw hay dərmak na, ma giye bo bay.
22 Ka gakwa andza niye bay bəna mandala
eye fakwaya a Bəy Maduweŋ kway. Ka
dzalum na, ka zakwa ha neŋgeye ta gədaŋ
ɗaw?

Gum wu nakə ma dzəniye siye i ndo hay
aye

23Ndo siye hay məwalaŋ kurom tə dzala
mə gər tay na: «Tsəveɗ andaya ka məge wu
hay tebiye.» Andzaniye, ane tukna,wusiye
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
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hay aye. 25 Taɗə a sakum masəkəme slo mə
luma na, wuray kwa tsekweŋ mâ gakum
faya me bay, səkəmum, həpəɗum. 26 Sərum
ha na, təwatsa a Ɗerewel i Mbəlom tə gwaɗ:
«Məndzibəra təwunakəmə ɗəma tebiye aye
na, i Mbəlom BəyMaduweŋ.*»

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 wu mənday 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 hamədzal
gər i ndo niye. 29Na tsik niye na, kawunakə
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? 30 Taɗə na gay naha sɨsœ a Mbəlom
hərwi wu mənday na, na ndiye. Ka meŋeye
hamənese na, hərwi mey?»

31 Wu nakə a seŋ mətsikakum aye na,
anaŋ: Taɗə faya ka ndayumeye wumənday
kwa taɗə ka sumeyewuməsay, taɗə ka gum-
eye kwa wu waray na, gum wu nakə ndo
hay ta zambaɗay ha a Mbəlom aye. 32 Kâ
gum wu nakə ma dəɗiye tay ha siye i ndo
hay abəra ka tsəveɗ aye bay. Kwa Yahuda
hay, kwa ndo neheye nəteye Yahuda hay
bay aye, kwa siye i məhay gər i ndo məpe
mədzal gər haykaYesu, kâdəɗumhandəray
kwa nəte abəra ka tsəveɗ bay. 33Gum andza
neŋ nakə faya na giye aye. Wu nakə faya
na giye tebiye a seŋ na, mâ yatay a gər a
ndo hay tebiye. Na dzala ka wu nakə ma
dzəniye neŋ eye bay. Ɗuh na dzala ka wu
nakə ma dzəniye ndo hay aye təday hərwi
adaMbəlommâ təma tay ha.

11
1 Tərum andza neŋ nakə na təra andza

Yesu Kəriste aye.

Hasləka hay ta ŋgwas hay kame iMbəlom
2 Neŋ faya na zambaɗakumeye naha

hərwi faya ka dzalumeye ka bazlam ga kwa
a həlay waray, ada faya ka pumeye bəzay
na, andza nakə na tətikakum aye. 3 A seŋ
na, sərum ha dərmak. Yesu Kəriste na, ka
gər i hasləka hay tebiye. Hasləka na, ka gər i
ŋgwas adaMbəlom na, ka gər i Yesu Kəriste.

4Taɗəhasləkama ɗuwuleyeme aMbəlom
agəna ma tsikiye kame i ndo hay bazlam
neheye Mbəlom a ɗay ha aye, kə zla dza-
gwa abəra mə gər bay na, kə tsaɗay a Yesu
Kəriste nakə bəy ŋgay aye. 5 I ŋgwas na, ahəl

nakə fayama ɗuwuleyeme aMbəlomagəna
ma tsikiye kame i ndo hay bazlam neheye
Mbəlom 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 nakəma
geye horoy aye. Kə ge andza niye na, mâ
gər ha gər kəriye bay, mâ ɓar a ɗəma dərkəɗ.
7Taɗəhasləkama ɗuwulaymeaMbəlomna,
mâ zla dzagwa abəra mə gər hərwi Mbəlom
a ge na na, kamandzəkit bo ŋgay. Ma bəziye
haməzlaɓ iMbəlomnakə a zewuhay 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. 10 Kə ge andza niye na, ŋgwas hay
tâ ɓar dərkəɗ a gər hərwiməɗe ha na, faya ta
rəhayhagər a zal tayhərwi adamândalatay
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. Kâmətsakwa ha gər bay, maa
vəl wu tebiye naMbəlom.*

13Wu nakay na, bo kurom eye tsikumeŋ
tey. Taɗə ŋgwas ma diye a məhay gər mata
ɗuwulay me a Mbəlom gər kəriye na, 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 eyena, hərwiadamâŋgahaynagər,mâ
ndza ndozlayzlayya bay.

16 Taɗə a say a ndoweye məkəɗe wuway
ka bazlam nakay sa na, sərum ha nəmay
nəmaa sər na, andza nakay ada siye i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu tə sər tsəveɗ
mekeleŋ 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 na
makum ha maŋgok na, hərwi ahəl nakə
ka hayum gər məɗəslay ha gər a Mbəlom
aye na, wu nakə lele eye na, ka gawum

* 10:26 Ɗerewel dəmes hay 24.1. * 11:12 ZəbaməMadazlay i wu hay 1.26-27 ada 2.18-23.
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bay. Ɗuh ka gawum na, wu nakə lele bay
aye. 18 Hərwi wu nakə kurre na tsəne, tə
tsikeŋ aye na, wuye mey? Tə gweɗeŋ: Ka
hayum gər hərwiməɗəslay ha gər aMbəlom
na, ka ŋgənawum bo mə walaŋ kurom təv
wal wal. Na dzala na, ma giye andza niye
deɗek tsukuɗu? 19Maŋgəne bo niye na, mâ
ge andaya deɗek ŋgway hərwi ada ndo hay
tâ ŋgatay a ndo neheye nəteye faya ta pay
bəzay a Yesu tə ɗərev tay peteh aye.

20Ane tukna, ahəl nakəkahayumgər aye,
ka ndayawum na, ɗaf i Bəy Maduweŋ† bay.
21 Kwa way a dzalawa na, ka wu mənday
ŋgay ɗekɗek tsa, a hway faya bəse kamənde.
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
wumənday 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 zambaɗakumeye ɗaw? Aʼay!
Ɗuh na zambaɗakumeye bay.

23 Bazlam neheye na tətikakum aye 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.» 25Andza
niye dərmak, ta ndəv haməndewumənday
na, a zla gəvet, a gwaɗ: «Wu məse nakay
na, bambaz ga nakə Mbəlom ma ɓariye
DzamWeɗeye ta ndo hay aye. Ahəl nakə ka
sumeye na, gum ha andza nakay anəke aye
hərwi ada kâ dzalum ha ka neŋ.» 26Bazlam
i Bəy Maduweŋ neheye tə ɗa ha na, pat pat
ahəl nakə faya ka ndayumpeŋ andza nakay
ada faya ka sumeye wu məse na, nəkurom
faya ka ɗumatay ha a ndo hay parakka, Bəy
Maduweŋ kəmət hərwi mətəme kway ha.

27 Hərwi 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,
andzaməgweɗe kə gemənese ka slo i bo ada
ka bambaz i Bəy Maduweŋ Yesu. 28 Andza
niye kwa way kə say mənde peŋ ada məse
wuməse na, mâ tsətsahay amədzal gər ŋgay
lele təday. Taɗə wuray andaya bay na, mâ
nda ada mâ sa. 29 Hərwi ndo nakə kə nda
peŋ ada kə sa wuməse i BəyMaduweŋ, taɗə
ka rəhay ha gər a bo i Bəy Maduweŋ bay, kə
gemənese ada sariyamagəsiyena. 30Hərwi
niye ndo kuromhay 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 gakweye 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.

33Malamar ga hay, ahəl nakə ka hayum-
eye 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 tədaybəna, ahəl nakəkahayumgər
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 eye ma

vəlateye a ndo hay aye
1Malamar ga hay, anəke na, na tsikakum-

eye naha ka gədaŋneheyewalwalMəsəfəre
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 iMəsəfəre 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 məge ha məsler hay
wal wal haladzay dərmak, ane tuk na, maa
vəl gədaŋ eye a ndo hay na, Mbəlom nəte
ŋgweŋ. 7Mbəlom faya ma bəziye ha gədaŋ i
Məsəfəre ŋgay kwa məway tebiye. Faya ma
bəziye ha na, ta tsəveɗ wal wal hərwi ada
kwawaymâ 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
gədaŋmətsike parakka. Nəteye tebiye, maa
ge məsler mə nəteye na, Məsəfəre eye nəte.
9 Ndo mekeleŋ eye na, Məsəfəre a vəlay
gədaŋ ka məpe mədzal gər ka Yesu Kəriste
ta deɗek eye. Ndo neŋgeɗ na, Məsəfəre a
vəlay gədaŋ məmbəle ha ndo hay abəra ma

† 11:20 Ɗaf i BəyMaduweŋ: Zəba kamede 23 hus ka 26, ada Koriŋtemanəte eye 10.16.
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ɗəvats. Maa vəl gədaŋ niye na, Məsəfəre eye
nəteŋgweŋ. 10Avəlatayandosiyehaygədaŋ
i məge masuwayaŋ. Siye a vəlatay gədaŋ
məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə a tsikatay
aye. Siye hay a vəlatay gədaŋ məsəre
ha ka bo abəra Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ta
məsəfəre ŋgwalak eye bay aye. Ndo siye hay
a vəlatay gədaŋmətsike bazlam i gəma neh-
eye tə sər bay aye. Ndo mekeleŋ eye hay a
vəlatay gədaŋməmaha 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

12Zlakwamandzəkit boeye təbo indo. Ka
sərakwahabo indona, nəte. Ane tukna,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 neheye nəteye
Yahuda bay aye, kwa beke hay, kwa neheye
nəteyebekehaybayaye. Adanəkway tebiye
ka hutakwa na, Məsəfəre eye nəte, a rah
kway ha andza ka sakwawuməse.

14Hawal hay ka bo i ndo na, nəte tsa bay.
Nəteye haladzay. 15Kwa sik mâ gwaɗ: «Neŋ
wal abəra ka bo hərwi neŋ na, həlay bay.»
Kwa kə tsik andza niye bəbay na, neŋgeye
huyakabo. 16Taɗəkwazləmmâgwaɗ: «Neŋ
wal abəra ka bo hərwi neŋ na, ɗəre bay.»
Kwa kə tsik andza niye bəbay na, neŋgeye
huya ka bo. 17Taɗə bo i ndo na, ɗəre ɗekɗek
tsa na, ma tsəniye wu hay ma kəkay? Taɗə
bo i ndo na, zləm ɗekɗek tsa na, wuma zeye
ma kəkay? 18Ane tuk na, Mbəlom a ge bo i
ndona, andzaniye bay. Ɗuh a gewuneheye
ka bo aye tebiye ada a pa na ka membere
ka membere andza nakə a say aye. 19 Taɗə
Mbəlommâ ge ndo səɗok nəte tsa, kə ge faya
wu mekeleŋ 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! 22Ɗuh
wu nakə ka bo ka dzala mə gər yak bəle
eye na, azlakwa bay kutoŋ nəteye andaya.
23 Hawal neheye fakwaya ka ɗəslakwatay
ha gər bay aye na, nəkway faya ka gak-
wateye gər lele ɗuh. Hawal neheye faya
ka ŋgahakweye abəra ka ɗəre i ndo hay aye
na, nəteye na, faya ka gakwateye metsehe

haladzay. 24Hawal neheye 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 ɗəslakway ha gər a hawal neŋgeɗ
nəte na, neŋgeye tə siye hay tebiye dərmak
ta ŋgwasiye.

27 Nəkurom na, nəkurom tebiye ka
manəte eye bo i Yesu Kəriste. Kwa way
neŋgeye hawal i bo i Yesu Kəriste. 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. Siye hay ndo məmbəle
tay ha ndo hay. 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 gəma hay wal
wal neheye tə sər bay aye. 29Andza nakə ka
ŋgatumay aye na, Mbəlom a pa tay ha tebiye
nəteye ndo i maslaŋ i Yesu ɗaw? Tebiye
ndoməɗe 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 tsikiyeme tə bazlam i
gəmaneheyendohay tə sərbayɗaw? Tebiye
ta miye ha bazlam ɗaw? Aʼay! Ma giye
bo andza niye bay. 31 Ane tuk na, pəlum
wu neheye ŋgwalak eye hay Məsəfəre ma
vəlateye a ndo aye hərwi ada kâ hutum.
Anəke na, na ɗakumeye ha tsəveɗ lele eye

sa, nakə a ze siye hay haladzay hərwi ada kâ
yum tə ɗəma.

13
Mawuɗe bo a ze kwamey

1 Kwa taɗə na sər mətsike me tə bazlam
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 andaya 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
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abəra kanaŋ» ada kə lətse, ki ye, ane tuk na,
taɗənawuɗandohaybayna, neŋna,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, taɗənawuɗa ndo hay bay na, wurayma
geŋeye ŋgama kwa tsekweŋ bay tebiye.

4 Ndo 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 giyewu 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, tə wu neheye ŋgwalak eye.
7Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye na, a səmay
naha a ɗəretsətseh kwa a həlay waray, kwa
kəɗay a dzala ha ka Mbəlom huya, pat pat
a pa mədzal gər ŋgay na, ka təv i Mbəlom.
Neŋgeyemandza eye pat pat ɓəŋɓəŋ.

8 Mawuɗe bo na, a dze təbey. Bazlam
i Mbəlom neheye ndo hay tə ɗawatay ha
a ndo hay aye na, ta ndəviye. Həlay eye
ma slaweye, bazlam i gəma neheye faya
ka tsikakweye ta ndəviye. Məsəre wu hay
neheye 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 nakə Mbəlom ma
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 wawa hay. Anəke na
təra ndo bagwar eye na, məndze ga andza i
wawa hay sa bay. 12Anəke na, ka ŋgatakway
a wu hay lele zuk bay andza ka zəbakwa
ɗəre a malam. Pat eye ma slaweye ka
ŋgatakweye parakka tə ɗəre kway. Anəke na
sər wu hay tebiye zuk bay. Pat eye niye na,
na səriye wu kwetseh kwetseh andza nakə
Mbəlom a sər ga ha kwetseh kwetseh aye
dərmak.

13Wuneheye ta ndəviye bay aye na, anaŋ
nəteye mahkar: Mədzal gər nakə ka dza-
lakwa 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 bazlamneheye a tsik ka gədaŋ neh-

eyeMəsəfərema vəlateye a ndo hay aye
1 Rəzlumay a gər matəre təday na, ndo

mawuɗe 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
tsikakumaye. 2Taɗəndoweye a tsik bazlam
igəmaneheyea sərbayayena, a tsikatayna,
a ndo hay bay. A tsikay na, a Mbəlom hərwi
ndo hay tə tsənay na bay. A tsik ta gədaŋ
i Məsəfəre, wu i Mbəlom neheye maŋgaha
eye. 3 Ane tuk na, ndo nakə a ɗatay ha ba-
zlam iMbəlom təbazlam i gəmaŋgayayena,
neŋgeye a tsikatay a ndo ŋgay hay. Bazlam
ŋgay niye hay na, ma vəlateye gədaŋ. Wu
nakə faya ma tsikateye, ma mateye naha
ɗərev hərwi ada tâ gəl, tâ ye kame kame.
4Ndo nakə a tsik bazlam i gəmaneheye ndo
hay tə sər bayayena, a dzənana, boŋgay eye
ŋgway. Ndo nakə a ɗa ha bazlam i Mbəlom
tə bazlam i gəma ŋgay aye na, neŋgeye ɗuh
faya ma vəlateye gədaŋ a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesumahaya gər eye tebiye.

5 A seŋ nəkurom tebiye kâ tsikum me tə
bazlam i gəma hay. Ane tuk na, kutoŋ ndo
məma ha mâ ge andaya tə bazlam i gəma
ŋgay hərwi ada ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu tebiye tâ gəl ada tâ ye kame kame. Kə
ge andza niye bay na, ndo nakəma ɗiye ha
bazlamayea zendonakəma tsikiyebazlam
i gəma neheye a sər bay aye.

6Malamar ga hay, taɗə na ye naha a gay
kurom, na tsikakum me tə bazlam i gəma
neheye ka sərum bay aye na, na gakumeye
ŋgama na, ma kəkay? Taɗə na ɗakum ha wu
i Mbəlom nakəmaŋgaha eye bay, na ɗakum
hay siye i wu hay bay, na ɗakumeye ha
bazlam iMbəlombay 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. 8Məfe fagam bəbay
na, andza niye dərmak. Taɗə agəna gəma
ta gəma neŋgeɗ ta giye vəram ada taɗə ndo
məfe fagam imede a vəram kə fa na tə ɗəma
bay na, ndərayma diye a vəramniye bay. 9 I
kuromdərmak na, 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? 10 Bazlam i
gəma hay wal wal andaya ka məndzibəra.
Bazlam i gəma hay tebiye a satay məgweɗe
wu andaya. 11 Ane tuk na, taɗə ndoweye
kə tsikeŋ me tə bazlam i gəma nakə na
sər bay aye na, neŋgeye mbəzlew kame ga
ada neŋ dərmak andzambəzlew kame ŋgay.
12 Andza niye, neŋ faya na gwaɗakumeye
pəlum tə ɗərev kurom peteh gədaŋ neheye
Məsəfəre ma vəlateye a ndo hay aye hərwi
ada kâ hutum haladzay. Ane tuk na, wu
nətena,wuɗumweneweneeyena,wunakə
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madzəniye tay ha ndoməpemədzal gər hay
ka Yesuməgəle adama ye kame kame aye.

13Hərwi niye ndo nakə a sər mətsike ba-
zlam i gəma aye na, mâ ɗuwulay me a
Mbəlomhərwi adaMəsəfəremâ vəlay gədaŋ
məmatay ha 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 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
tukna, na ɗuwulaymeaMbəlom təmetsehe
ga tə bazlam neheye na tsəne aye hərwi ada
nâ tsəne. A seŋ məge dəmes ta məsəfəre ga
təbazlamneheye na tsənebay aye ada a seŋ
məge dəmes təmetsehe ga dəmesneheye na
tsəne aye.

16 Taɗə kə ge andza niye bay, nəkar i yak
faya ka gay naha sɨsœ a Mbəlom tə bazlam
neheye ka sər bay aye tuk na, ada ndo neh-
eye tə sərwuniyehaybayayena, tambəɗiye
faya «amen» na, ma kəkay? Nəteye tə tsəne
wu nakə ka tsik aye bay. 17Məgay naha sɨsœ
yak niye ka gay naha aMbəlom aye na, lele,
ane tuk na,ma giye ŋgama a ndoneŋgeɗbay.

18 Neŋ faya na gay naha sɨsœ a Mbəlom
hərwi na tsik bazlam neheye na sər bay
aye na, na ze kurom ha tebiye. 19 Ane tuk
na, ahəl nakə neŋ ta ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu mahaya gər eye na, ŋgama na
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.

20 Malamar 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. 21TəwatsaməƊerewel iMbəlomna, Bəy
Maduweŋ a gwaɗ:
«Neŋ na sləriye naha ndo i gəmaneŋgeɗ hay

ka təv i ndo ga hay.
Ta tsikateye bazlam ga tə bazlam i gəma

mekeleŋ eye.
Kwa na ge andza niye bəbay na,

ndo hay ta peŋeye faya zləmwal bay.*»
22Hərwi niye mətsike me tə bazlam neh-

eye 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
ndoneheye ta pamədzal gər kaMbəlombay
aye bay. 23Andza niye, ahəl nakə ndo məpe

mədzal gər hay ka Yesu tebiye mahaya gər
eye, taɗə nəkurom tebiye faya ka tsikumeye
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 bazlam 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 gateye hiyew
mə ɗərev tay. 25 Wu neheye maŋgaha eye
tə dzala mə gər tay aye na, ma ndohwaw-
eye parakka. Tsa na, ta dəkweye gurmets
a Mbəlom, ta ɗəslay ha gər ada ta tsikiye
parakka tə bazlam tay, ta gwaɗiye Mbəlom
andayaməwalaŋ kurom ta deɗek.

26Malamargahay, ka gakweyena, kəkay?
Ka hayum gər na, ndoweye ma giye dəmes,
ndo neŋgeɗma tətikateye bazlam i Mbəlom
a ndo hay, ndo neŋgeɗ ma tsikiye wu nakə
maŋgaha eye Mbəlom a ɗay ha aye, ndo
neŋgeɗ neŋgeye na, ma tsikiyeme tə bazlam
i gəma neheye ndo hay tə sər bay aye, ada
ndo neŋgeɗ ma miye ha parakka wu nakə
a tsik tə bazlam i gəma nakə ndo hay tə sər
bayaye. Wunakə fayaka gumeye tebiyena,
gumhərwi ada ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu tâ gəl.

27Taɗəndohayandayaasataymətsikeme
tə bazlam i gəma neheye ndo a sər bay aye
na, ndo sulo kəgəbaymahkar ta tsik tsa, mâ
ze ndo hay mahkar bay, ada tâ tsik na, nəte
ta nəte. Ada ndoweye mâ ma ha wu nakə
tə tsik aye. 28 Taɗə ndəray andaya məma ha
bay na, tâ ndza təte. Tâ dzalamə gər tay ada
tâ tsikay aMbəlom.

29Ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay na,
ndo hay sulo kəgəbaymahkar tâ tsikme tsa.
Ndosiyehay tâpayzləmawunakə 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,
Mbəloma ɗahawuweɗeye andoneŋgeɗmə
walaŋ kurom na, ndo nakə kurre faya ma
tsikiye me ayemâ gər hamətsike hərwi ada
ndo neŋgeɗ mâ tsik me. 31Nəkurom tebiye
ka slumeye 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. 32 Ndo
nakə gədaŋ i Məsəfəre andaya faya məɗe
ha bazlam i Mbəlom aye na, a sər məgay
metsehe a gədaŋ eye niye dərmak. 33Andza
niye hərwi wu nakə ma diye ta tsəveɗ eye
bay na, a yay a gər a Mbəlom bay. Neŋgeye

* 14:21 Zəbama Ezay 28.11-12.
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a say ɗuh na, ndzakwa ta tsəveɗ eye lele tə
zay.
Ŋgwas hay tâ ge na, andza ŋgwas neheye

ma məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu aye tebiye. 34 Ka hayum gər ka təv
manəte eye na, 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 nakə mawatsa eye mə Ɗerewel
i Mbəlom aye. 35 Taɗə wu andaya nakə ta
tsənebayaye adaa sataymatsətsehe ayena,
tâ tsətsah ma məhay gər bay, tâ tsətsah ka
zal tay hay mətagay. Ŋgwas ma tsikiye me
maməhay gər i ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu na, lele bay.†

36 Ah! Ka dzalum na, bazlam i Mbəlom
a yaw abəra mə gay kurom ba! Kəgəbay
ka dzalum na, 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, mâ sər ha wu nakə na watsa
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
kuromkamapəleməɗehabazlam iMbəlom
ada kâ gumatayme a ndo haymətsikeme tə
bazlam i gəma hay bay. 40Ane tuk na, gum
wu hay tebiye ta lele eye. Gum ta tsəveɗ eye
dərmak.

15
YesuKəriste kə lətsew abəramamədahaŋ

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 andza
niyebayna, kadzalumha faya tadeɗekbay.

3Na tətikakumna, wu nakə Yesu Kəriste a
tətikeŋ aye. Wu nakə a ze kwame tebiye na
lahmatətikakumayena, YesuKəriste kəmət
hərwi mezeleme kway andza nakə təwatsa
mə Ɗerewel i Mbəlom aye. 4 A mət na, tə pa
na a tsəvay. Məhəne sulomamahkar eye na,
kə lətsew abəra ma mədahaŋ andza nakə tə
watsaməƊerewel i Mbəlom aye. 5Ahəl nakə
a lətsew abəra mamədahaŋ aye na, a bəzay
ha bo a Piyer ada a bəzatay ha bo a siye i
gawla ŋgay neheye kuro gər eye sulo aye.
6 Ada ka bəzatay ha bo a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu ta ziye temerre zləm, nəteye
tebiye təŋgatay a həlaymanəte eye. Siye hay
ta mət tsɨy, ane tuk na, siye hay haladzay

nəteye andaya tə ɗəre. 7Madəba eye a bəzay
ha bo a Yakuba ada a bəzay 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. 9 Neŋ na,
wawa eye 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 imaslaŋ i Yesu hay. Ane tuk na,
gədaŋ nakə na ge haməsler aye na, i ga bay.
Maa pa fagaya ŋgama na, Mbəlom. Maa ge
məsler mə neŋ na, neŋgeye. 11 Andza niye,
kwa taɗəmaa 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.

Mbəlom ma ta lətsiye tay ahaya ndo 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 abəra ma mədahaŋ
bay na, ma kəkay? 13 Taɗə ta deɗek ndo
hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ bay
na, andza məgweɗe Yesu Kəriste bəbay kə
lətsew abəra ma mədahaŋ bay bəna mey?
14Taɗəneŋgeyekə lətsewabəramamədahaŋ
bay na, andza məgweɗe bazlam i Mbəlom
nakə nəmaa ɗa ha aye na, ka tərawu kəriye.
Ada mədzal 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 mamədahaŋ bay. 16TaɗəMbəlomma
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 məmezeleme. 18Andza məgweɗe
ndo neheye ahəl niye tə mət 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

† 14:35 1 Koriŋte hay 11.5.
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ɗekɗek tsa ada wuray andaya kame bay na,
ndo hay ta tuwiye fakwaya haladzay ma
ziye ha i ndo siye hay.

20 Ane tuk na, ta deɗek Kəriste kə lətsew
abəra ma mədahaŋ. Maa lah mələtsew
abəra mamədahaŋ na, neŋgeye. A ɗa ha na,
siye i ndo neheye tə mət aye, ta lətseweye
abəra ma mədahaŋ dərmak. 21 Maa zlaw
məməte kaməndzibəra na, ndo nəte. Andza
niye, maa həndəkatay tsəveɗ a ndo hay
mələtsew abəra ma mədahaŋ na, ndo nəte
dərmak. 22Ndo 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, Yesu Kəriste.
Pat nakə kə maw aye 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 tayhay tebiye ada ta gədaŋ
i bəy i dala hay tebiye. Tsa na, məndzibəra
ma ndəviye. Ma dəba eye ma vəlay ha bəy a
həlay i BəbaMbəlom.

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. 26Maduk i duk i ndo məne ɗəre nakə
Mbəlom ma dziye ha aye na, məməte. 27Ka
sər kwa ha na, hərwi tə watsa mə Ɗerewel
i Mbəlom na, tə gwaɗ: «Mbəlom kə pa wu
hay tebiye a həlay i Wawa ŋgay.*» Mbəlom
a tsik bazlam niye hay na, 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. 28 Mbəlom kə
pa wu hay tebiye a həlay i wawa ŋgay na,
Wawama 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
niyehay tadzəhuɓawaboayamabəramtay
na, hərwimey? 30Taɗəndo hay ta lətseweye
abəra ma mədahaŋ bay na, nəmay nəmaa
siye ɗəretsətseh pat pat na, hərwi mey?
31Malamar ga hay, pat pat neŋ na, namawa
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 kamətakweye.†»

33 Kâ vumay gər a bo kurom bay. Sərum
ha, taɗə faya ka həhalumeye ta ndo neh-
eye faya ta giye mənese aye na, nəkurom
dərmakkagumeyemənese. 34Kâ tərumndo
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.

Bonakəma lətseweye abəramamədahaŋ
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. 37Ada 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.
38Dərizl i gərɗaf ma ndzohwiye andza nakə
a say a Mbəlom aye. Dərizl i gərɗaf i hulfe
kwawaray waray na, wal wal.

39 Iwuneheye tə səfəra eyena, andzaniye
dərmak. Mbəlom a ge bo tay na, walwal. 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.

40Wuneheye kamagərmbəlom aye tawu
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
kiyewal abəra kamadəve i wurzla. Kwamə
walaŋ i wurzla hay bəbay na, madəve tay
na, wal wal.

42 Ahəl nakə Mbəlom mata lətse ahaya
ndo abəra mamədahaŋ aye na, ma giye na,
andza niye dərmak. Bo i ndo na, andza
hulfe dərmak. Ta pa mədahaŋ a tsəvay na,
ma ziye. Mbəlom kə lətse ahaya ndo niye
abəra 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. 44 Bo nakə tə pa na a bəɗ andza
hulfe aye na, wu i məndzibəra. Ane tuk na,
ahəl nakəma lətseweye abəra ma mədahaŋ
aye na, ma hutiye bo nakəMəsəfəre mavəla
eye.
Bo i məndzibəra andaya na gwaɗ ba!

Sərum ha na, ka ta hutakweye bo nakə
* 15:27 Dəmes hay 110.1. † 15:32 Zəbama Ezay 22.13.
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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 nakəma vəliye
sifa a ndo hay tə həlay i Məsəfəre.‡ 46 Wu
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. 47 Makurre i ndo na, Adam, neŋgeye
i məndzibəra. Mbəlom a ge neŋgeye na, ta
bətekwew. Ndo neŋgeɗ na, Məsəfəre. A
yaw abəraməmbəlom. 48Ndo iməndzibəra
hay bo tay na, andza i Adam nakə Mbəlom
a ge na ta bətekwew aye. Andza niye
dərmak, ndo neheye ta ndziye mə mbəlom
aye, ta təriye andza ndo nakə ambəzlawmə
mbəlom aye. 49 Anəke na, ka ndzəkitakwa
bo ta ndo nakə Mbəlom a ge ta bətekwew
aye. Kame mba na, ka ndzəkitakweye bo
ta ndo nakə a mbəzlaw mə mbəlom aye
dərmak.

50Malamar ga hay, neŋ faya na tsikakum-
eye, ndo zezeŋ ma sliye faya mede a Bəy i
Mbəlom tə slo i bo ŋgay bay. Hərwi wu nakə
maziyena,masliye fayaməndze təwunakə
ma 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 nakə ma ziye bay aye.
Nəkway neheye tə ɗəre aye, Mbəlom ma
vəlakweye bo weɗeye dərmak. 53 Andza
məgweɗe, bo kway nakəmamətiye ada ma
ziye na, kutoŋma təriye bo nakəmamətiye
bay ada ma ziye bay aye. 54 Ahəl nakə bo
nakəmamətiye adama ziye ka təra bo nakə
ma mətiye sa bay ada ma ziye sa bay aye
na, wu nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
aye ma bəziye tuk. Tə watsa na: «Məməte
andaya sa bay. Mbəlom kə dze ha tebiye.»
55 «Nəkar məməte, ehey! Gədaŋ yak eye

məŋgay tuk?
Səmber yak eye nakə ka mbalawa tay
ha ndo hay aye na, məŋgay tuk?§»

56Məməte na, a huta gədaŋ məgay wu nakə
lele bay aye a ndo hay hərwi mezeleme.
Mezeleme a huta gədaŋ na, hərwi bazlam i
Mbəlommapala eye. 57Ane tuk na, gakway
sɨsœ a Mbəlom hərwi kə vəlakway gədaŋ
məŋgwese ka mezeleme kwa ka məməte ta
gədaŋ i BəyMaduweŋ 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 gədaŋ ŋgay aye na, ma
təriye kəriye bay.

16
Tatsakal suloyhərwimadzənetayhando

məpemədzal gər hay ka Yesu
1Anəkena, na tsikakumeyenahaka suloy

nakə ka tsakalumeye hərwimadzəne tay ha
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ma Zerozelem aye. Gum andza nakə na
tsikatay a ndoməpemədzal 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. 3Na ye naha na,
ka tsikumeŋeyendoneheyekapalum tayha
hərwi ada tâ ye ha suloy nakə ka tsakalum,
ta diye ha a Zerozelemaye na, nawatsateye
ɗerewel a həlay. 4 Taɗə kə ge lele neŋ nâ ye
dərmak na, nəmaa diye dziye.

Polma diye a Koriŋte
5Na 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 kwa ka waray na, ka dzənumeye
ga. 7Na 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,
təmum na tə həlay sulo sulo hərwi ada
mâ ndza ta məŋgwese eye lele mə walaŋ
kurom. Hərwi neŋgeye ndo məge məsler i
BəyMaduweŋ andza neŋ nakə faya na giye.
11 Ndəray mâ gay wuray bay. Dzənum na
ɗuh hərwi ada mâ gər kurom ha tə zay ada
mâmaw 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 tuk na, a say mede naha

‡ 15:45 Madazlay i wu hay 2.7. § 15:55 Zəba ma Ezay 25.8; Oze 13.14. * 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.
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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
kagumeye tebiyeayena, gumtəmawuɗebo
nakə ka wuɗumeye ha ndo hay aye.

15Malamar ga hay, ka sərum Sitefanas 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 ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu.
Neŋ fayana gakumeyenaha amboh, 16slala
i ndo neheye faya ta giye məsler i Mbəlom
məwalaŋ kurom aye na, rəhumatay ha gər.
Rəhumatay ha gər a ndo neheye faya ta
rəzleye a gər məge məsler i Mbəlom dziye
aye dərmak.

17Ɗərevgakəŋgwasahaladzayhərwinakə
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.

19Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neh-
eye 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. 20Siye i ndoməpemədzal gərhayka
Yesu neheye kanaŋ aye tebiye ta tsikakum
nahame dərmak.
Tsikum me a bo nəte nəte mə walaŋ

kurom taməgəse bo kurop kurop lele.
21Neŋ Pol na tsikakum naha me dərmak.

Nakay na, neŋ na watsakum naha tə həlay
gay eye.

22 Ndo nakə a wuɗa Bəy Maduweŋ
kway Yesu bay aye na, Mbəlom mâ vəlay
mezeleme.Maranata§, andzaməgweɗeBəy
Maduweŋmay, dara!

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.

† 16:15 Akay na, 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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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 ɗerewelhayaPol adaPol dərmak
kəwatsatay naha (2.3). Məndze i Pol ta ndo i
Koriŋte hay ŋgwalak eye sa bay. Ma ta diye a
ɗəmana, awatsataynahahərwimalembeɗe
ha wu nakə a ye bay aye.
Məmadədo 1 ka 7 na, Pol faya ma tsikiye
me abəra ka bo ŋgay,

Məmadədo 8 ka 9, Pol a tsətsah wu hərwi
ndo məpe mədzal gər neheye mətawak
eye hayma Zerozelem aye.

Mə madədo (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 labara mekeleŋ eye wal
abəra ka bəmalə i Pol (11.3-4).

Pol a həna ha gər tsekweŋ hərwi faya ma
həbiye, ma hutiye gədaŋ ŋgay 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
1Maa watsakum naha ɗerewel nakay na,

neŋ Pol. Neŋ ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste
hərwi a say a Mbəlom. Neŋ ta Timote
malamar kway nəmaa tsikakum naha me
a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye ma gəma i Koriŋte aye ada a
siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ka dala i Akay* aye. 2Mbəlom Bəba
kway ta BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste tâ
pa fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

Mbəlommamatay naha ɗərev a ndo neh-
eye faya ta siye ɗəretsətseh aye

3 Zambaɗakway a Mbəlom Bəba i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste. Neŋgeye faya
ma gateye ŋgwalak a ndo hay huya, ma
matay naha ɗərev pat pat aye. 4 Kwa
kəɗay ahəl nakə nəmay 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 haladzay ada nəmay dərmak
nəmaa siye ɗəretsətseh haladzay. Mbəlom
bəbaymavəlameyegədaŋhaladzaydərmak
hərwi nəmay madzapa eye tə Yesu Kəriste.
6 Taɗə nəmay faya nəmaa siye ɗəretsətseh

kəgəbay taɗə Mbəlom faya ma vəlameye
gədaŋ na, hərwi ada kâ tərum gədaŋ eye
hay adaMbəlommâ təmakuromha. Andza
niye ka slumeye faya məsəmay naha a
ɗəretsətseh nakə nəmay faya nəmaa səmay
naha aye dərmak. 7Nəmaa sər ha ta deɗek
ka ndzumeye ɓəŋɓəŋ ka tsəveɗ i Mbəlom.
Nəmaa sər ha Mbəlommamakumeye naha
ɗərev andza nakə neŋgeye faya ma mam-
eye naha ɗərev aye, hərwi faya ka sum-
eye ɗəretsətseh andza nəmay neheye faya
nəmaa siye ɗəretsətseh aye dərmak.

8 Ayaw, malamar may hay, a samay na,
sərumha ɗəretsətseh nakənəmaa sa ka dala
i Azi aye. Nəmaa sa ɗəretsətseh haladzay,
a ze may gədaŋ. Nəmaa dzala na, tsɨy
nəmaa mətiye. 9 Ayaw, ta deɗek nəmaa
dzala mə ɗərev may na, nəmaa mətiye.
AzlakwaMbəlom 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 nəte ŋgweŋ. Neŋgeye na,
ma mbəla tay ahaya ndo hay abəra ma
mədahaŋ. 10 Ada ma buwa may ahaya
abəra mə ɗəretsətseh i mədahaŋ nakə hal-
adzay nəmaa mətiye ha haɓe aye, ada ma
buwa may ahaya abəra mə ɗəretsətseh siye
hay dərmak. Nəmaa piye mədzal gər may,
nəmaa sər hamabuwamay ahaya abəramə
ɗəretsətseh siye hay sa. 11Nəkurom dərmak
ɗuwulumayme aMbəlom. Andza niye, taɗə
ndo hay haladzay faya ta ɗuwuliye me a
Mbəlom hərwimay na, ndo hay haladzay ta
gay naha sɨsœ dərmak hərwi ŋgwalak ŋgay
nakəma ta gamay aye.

Pol kambəɗahawunakəhaɓe a sayməge
aye

12 Wu 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 aMbəlom
aye. Mede may niye lele wene wene eye
na, kame kurom. Gədaŋ may nakə nəmaa
ndza ha andza niye aye na, a yaw abəra
mə metsehe i ndo i məndzibəra hay bay.
Ane tuk na, Mbəlom a dzənamay ta ŋgwalak
ŋgay. 13Wunakənəmaawatsakumnahaaye
na, a wur 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
nəmaydərmaknəmaa taŋgalakiyekuromha
pat i Bəy Maduweŋ Yesu nakə ma maweye
aye.

15Na 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

* 1:1 Akay na, məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres.
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ada na diye ka dala i Masedowan ada na
maweye 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
ayena, nagiyeandza indo iməndzibərahay
ɗaw? Na gwaɗiye ayaw ada aʼay sulo sulo
bay.

18Mbəlom, neŋgeye ndo məhəle mbal ga.
Wu nakə nəmaa tsikakum aye na, ayaw ada
aʼay sulo sulobay. 19Hərwineŋ, Silas taTim-
ote 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.
21 Sa na, maa vəlamay gədaŋ na, Mbəlom
eye tə gər ŋgay tə həlay i Yesu Kəriste adama
vəlakumeye gədaŋ dərmak. Maa pala kway
na, neŋgeye. 22 Kə 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 gwaɗ ma
vəliye aye.

23 Kə ge na raw me na, Mbəlom mâ kəɗ
ga. Na ye naha a gay kurom a Koriŋte sa
bay na, hərwi a seŋ ɗərev mâ wur fakuma
bay. 24Nəmay na, nəmaa gakumeye kutoŋ
ka məpe mədzal gər bay. Nəmaa sər ha ka
pummədzal gər ɓəŋɓəŋ ka Yesu Kəriste tsɨy.
Ɗuh na, nəmaa giye məsler ka təv manəte
eye tə nəkurom hərwi ada ɗərev kurom mâ
ŋgwasa.

2
1Andza niye, na diye naha ka təv kurom

zuk bay hərwi na dzala na, na ta wurakum-
eye 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. 3Hərwi niye nakə na wat-
sakum 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 gamaŋgwasa eye na, nəkurom
dərmak ɗərev kurom maŋgwasa eye. 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,
hərwi məwurakum ha 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. 6Matsəla 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. 9 Ɗerewel niye na wat-
sakum naha aye na, hərwi a seŋ məsəre ha
faya ka rəhumay ha gər a bazlam ga ŋgway
ɗaw? 10Ka pəsumay ha mənese a ndo niye
na, neŋ dərmak na pəsay ha. Neŋ na, kə ge
wu andaya məpəsay ha na, na pəsay ha. Na
pəsay ha na, hərwi kurom, kame i Kəriste.
11Na ge andza niye na, hərwi ada Fakalaw
mâ ŋgwasa fakwaya bay. Hərwi wu nakə a
sayməge aye na, ka sərakwa ha lele.

Polma gəma i Tərowas
12 Na həl 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
kəhəndekeŋna tsəveɗvototo lele. 13Ane tuk
na,mədzal gər gamandzaeyewadəŋwadəŋ
hərwi na huta na malamar kway Titus mə
ɗəma bay. Hərwi niye, na gər tay ha ndo
məpemədzal gərneheyemagəma iTərowas
aye, na ye ka dala i Masedowan.

Yesu a vəlakway gədaŋ ada kâ mbakwa
kawu hay

14 Ane tuk na, zambaɗakway a Mbəlom!
Maayemayhakamekameməsle kawuhay
huya na, neŋgeye, hərwi nəmay madzapa
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. 16Hərwi 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?
17Nəmayna, ndoneheyeMbəloma slərmay
ha mata ge məsler 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
ta deɗek kame ŋgay hərwi nəmay madzapa
eye tə Yesu Kəriste.
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3
Məsler i ndo i DzamWeɗeye hay

1 Nəmay faya nəmaa dazleye a məɗəslay
ha gər a bomay ɗaw? Kəgəbay tâ watsamay
ɗerewel a həlay hərwi mabəzakum ha na,
nəmay ndo imaslaŋ 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 tukna, nəmayandzanəteye təbey.
2 Ɗerewel may na, nəkurom nakə Kəriste a
watsa a ɗərev kuromaye. Kwawayma sliye
məsəre ada mədzeŋge. 3 Ta deɗek nəkurom
na, ɗerewelnakəKəriste awatsaadaa slər tə
həlaymayaye. Awatsa na, ta yam iwunakə
tə watsawa ha wu aye bay. A watsa na, ta
Məsəfəre i Mbəlom neŋgeye nakə ta sifa aye.
A watsa na, ka beleler i kwar bay, a watsa a
ɗərev i ndo zezeŋ.*

4Nəmaa gwaɗ nəkurom ɗerewel i Kəriste
na, hərwi Yesu Kəriste kə ɗa may ha kame
i Mbəlom maa ge məsler tə həlay may na,
neŋgeye. 5Nəmaa sər ha, nəmay tə gər may
nəmaa sla məge məsler ta gədaŋ may bay.
Maa vəlamay gədaŋ ka məge na, Mbəlom.
6 Maa vəlamay gədaŋ matəre ndo məge
məsler, hərwi məɗatay ha bazlam i Dzam
Weɗeye na, neŋgeye. Dzam nakay weɗeye
na, andza bazlammapala eye nakə təwatsa
ahəl niye aye bay. Ane tuk na, ka rəhakway
ha gər na, a Məsəfəre 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 bazlam 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
huyabay. Ada taɗəbazlammapala eyenakə
ma diye 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 eyemabəziyehaməzlaɓ iMbəlom
ma ziye ha tebiye ɗuh! 9 Bazlam mapala
eye kə gəs tay ha ndo hay a sariya. Ada
taɗə bazlam mapala eye ma gəsiye kway
a sariya, faya ma bəzakway ha məzlaɓ i
Mbəlom tuk na, ada DzamWeɗeye nakəma
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 haladzay ta məzlaɓ.
11 Ta deɗek Dzam Guram eye nakəMbəlom

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. 13Musa 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
mbuzanametsehe tay təpetekeɗnakəMusa
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 i Musa na,
ta tsəniye bay, andza petekeɗ kə mbuzatay
namədzal gər. 16Ane tuk na, kwa kəɗay taɗə
ndoweyekambəɗaboka təv iBəyMaduweŋ
na, petekeɗ niye ma dziye.‡ 17 Andza niye
hərwi Bəy Maduweŋ ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nəteyemadzapa eye. Təv nakəMəsəfəre
i Bəy Maduweŋ mə ɗəma aye na, ndo hay
ta təmaw abəra ma beke. Nəteye beke i
bazlam mapala eye sa bay. 18 Andza niye
nəkway neheye ka dzalakwa ka neŋgeye na,
petekeɗ kambuzakway na ɗəre sa bay, faya
ka ŋgatakweye aməzlaɓ i BəyMaduweŋ 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
Nəkway bəle eye hay, Mbəlom neŋgeye

gədaŋ eye
1Mbəlom kə gamay ŋgwalak haladzay. 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 taymambuza eye tə petekeɗ.
Kwa andza niye bəbay, sərumna, hərwi ndo
neheye nəteye faya ta dziye ɗekɗek tsa. 4Tə

* 3:3 Zəba məMadayaw abəra ma Ezipt 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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dzalahabayna, hərwiFakalawneŋgeyendo
mələve məndzibəra ka guluf tay ha mədzal
gər hərwi ada tâ dzala ha ka LabaraŊgwalak
eye bay. Hərwi a say tâ ŋgatay a dzay-
dzay niye faya ma dəviye ka nəteye bay.
Dzaydzay niye a yaw na, abəra ma Labara
ŊgwalakeyeadaLabaraŊgwalakeye fayama
ɗakweye ha məzlaɓ i Kəriste. Neŋgeye, ka
ŋgatay na, ka ŋgatay aMbəlom.

5 Ahəl 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:
«Dzaydzaymâ dəv ma ləvoŋ.*» Maa vəl dza-
ydzay nakəmadəviyemə ɗərevmay 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 tukna,Mbəlomapazlelenakayŋgwalak
eye na, a ɗərev may. Mbəlom a ge andza
niye na, hərwi ada ndo hay tâ ŋgatay a
gədaŋ bagwar 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 tsəveɗməkəɗe maymədahaŋ
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 tsəveɗ məkəɗe kway hərwi faya
ka pakweye bəzay a Yesu. Andza niye ta
sliye faya məŋgatay a sifa i Yesu mə bo may.
12 Andza niye, nəmay na, mə ɗəretsətseh i
mədahaŋ huya. Ada hərwi niye nakə ka
hutum sifa nakəma 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. 14 Maa lətse ahaya
Yesu abəra ma tsəvay na, Mbəlom. Ka
sərakwahamata lətsakwayahayaabərama
tsəvay dərmak hərwi mata ndze tə neŋgeye.
15 Mbəlom a vəlamay məsler 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 hərwi məgay naha sɨsœ
aMbəlom adamazambaɗay.

Həbakwa wu 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
məpaybəzaya tsəveɗŋgay. 17Aseŋməgweɗe
ɗəretsətseh neheye faya ka sakweye anəke
aye na, ta ndəviye. Hərwi ɗəretsətseh
neheye na, ka hutakweye 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 neheyeməmbəlom
ka ŋgatakway bay aye.

5
1Ka sərakwa ha bo kwayma ndziye huya

bay. Bo kway na, andza madzawadzawa
nakə ma nasiye bəse aye. Sa na, kwa taɗə
madzawadzawa 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 məmbəlom,
ma ndziye ka tor eye. 2 Bo kway nakə
weɗeye mə mbəlom aye a yakway a gər
haladzay, ɗərev a ndalakway ɗokɗok, a sak-
wayMbəlommâpakwaykaboneŋgeyeniye
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 nəkway huya mə madzawadzawa
na, faya ka sakweye ɗəretsətseh ada faya ka
tuwakweye. Niye na, a sakwayMbəlommâ
zla fakwaya abəra wal bay. Ane tuk na, a
sakwaymâkalakwaynakəboweɗeyekagər
aye. Andza niye sifa weɗeye ma mbəɗiye
kway ha ka mətakweye sa bay. 5 Maa ge
məslermənəkwayhərwiadakâhutakwabo
weɗeye na, Mbəlom. Kə vəlakway Məsəfəre
ŋgay. Andza niye ka sərakwa hama 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 ndza-
kweye andza niye na, hərwi ka dzalakwa
ha ka neŋgeye. 8 Ta deɗek, ka gəsakweye
ɗərevɓəŋɓəŋ lele. A sakwayna, kâgərakway
ha bo nakay ada kâ deyekweye ka təv i Bəy
Maduweŋ.

9Ada kwa taɗənəkwaymandza eye ka təv
ŋgay zuk bay, kwa taɗə ka deyekweye mata
ndze ka təv ŋgay bəbay, a sakway na, məge

* 4:6 Madazlay i wu hay 1.3. † 4:13 Dəmes hay 116.10.



2 Koriŋte hay 5:10 233 2 Koriŋte hay 6:9

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, kwa
way ma hutiye ka məsler ŋgay nakə a ge ka
məndzibəra aye. Taɗə ka gakwa wu ŋgwalak
eye na, ma vəlakweye magogoy kway. Taɗə
ka gakwawu lele eye bay na,ma vəlakweye
magogoy 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 hal-
adzay a Bəy Maduweŋ. Nəmay faya nəmaa
giye məsler hərwi ada ndo hay tâ təma ba-
zlam i Mbəlom. Mbəlom na, a sər may ha
lele ada na dzala na, nəkurom ka sərum ga
hamə ɗərev kurom. 12A samayməge 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 təmetsehemay na, sərumha niye
na, hərwi madzəne kurom.

14Məsler 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 kə mət hərwi ndo gədem.
Ka ɗəre i Mbəlom na, ndo hay gədem ta mət
tə neŋgeye. 15 Kə mət hərwi ndo hay gədem
hərwi ada ndo neheye ta sifa aye tâ ge wu
nakə a satay a nəteye bay, ane tuk na, tâ ge
wu nakə a say aye. A mət na, hərwi tay ada
Mbəloma lətse ahayaabərama tsəvayhərwi
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. 17Kwaway kədzapa
tə Yesu Kəriste na, ka təra bo weɗeye. Ndo
guram eye kə dze, andaya sa bay, ka təra
ndo weɗeye. 18Maa 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
ahayandohayada tâmakabo tageneŋgeye.
19 Andza məgweɗe Mbəlom a ge məsler tə
həlay i Yesu Kəriste hərwi a say ndo hay
gədem tâ ma ka bo tə neŋgeye. Ma paslatay
namənese tay sa bay, ada nəmay a slər may
ha hərwi məhəlaw ndo hay ada tâ ma ka bo
tə neŋgeye.

20 Maa slər may ha na, Yesu Kəriste ka
məɗe ha bazlam ŋgay. Maa zalakum tə
bazlam may na, Mbəlom eye tə gər ŋgay.
Faya nəmaa gakumeye amboh hərwi Yesu
Kəriste, təmum məme ka təv i Mbəlom.
21YesuKəriste kə gemezeleme ɗaɗabay, 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 ɗahaneŋgeyendo imaslaŋ iMbəlom

1 Anəke nəmay faya nəmaa ge ka bo
məsler taMbəlom ka təvmanəte eye. Andza
niye faya nəmaa gakumeye 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 ga hay tsənum! Anəke na, həlay

nakə a say Mbəlom məgakway ŋgwalak aye,
ada a saymətəme 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 fayanəmaa siye ɗəretsətsehwaray
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 ha-
ladzay, nəmaa hutawa məndzehəre bay,
marəzle a gawamay, nəmaa ndzawa hwa-
pat zewuməndaydərmak. 6Nəmaandzawa
ma məndze 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
hanəmayndo iməsler iMbəlomaye. 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. 8Ndo
siye hay faya ta rəhamay gər, siye hay faya
ta tsikiye famayawu 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, azlakwa ndo hay tebiye tə
sər may ha. Tə dzala mə gər tə gwaɗ faya
nəmaandziye huya bay, nəmaamətiye. Ane

* 6:2 Ezay 49.8.



2 Koriŋte hay 6:10 234 2 Koriŋte hay 7:9

tuk na, zəba! Nəmay ta sifa may lele. Tə
gawamay ɗəretsətseh, ane tuk na, nəmaa
mət bay. 10 Mə wu neheye a ndalawamay
aye bəbay na, ɗərev may faya ma ŋgwasiye
huya. Ka ɗəre i ndo hay na, nəmaymətawak
eye hay, ane tuk na, nəmay faya nəmaa
təriye tay ha ndo hay zlele eye hay ka tsəveɗ
i Mbəlom. Andza nəmay na, wuray andaya
kwa tsekweŋ təbey, ɗuh tadeɗekeyewuhay
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.
12Nəmay na, nəmaa wuɗa kurom lele. Maa
wuɗa may bay na, nəkurom. 13 Faya na
tsikakumeyeme na, andza na tsikatayme a
wawa ga hay. Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Tsikumamay wu nakə mə ɗərev kurom
aye. Wuɗummay andza nakə nəmaa wuɗa
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
wunakə tsəɗaŋŋa bay aye ta dzapiye na,ma
kəkay? Dzaydzay ta ləvoŋ ta dzapiye na,ma
kəkay? 15YesuKəriste ta Fakalaw tadzapiye
na, ma kəkay? Ndo neheye ta dzala ha ka
Yesu aye ta ndo neheye ta dzala ha ka Yesu
bay aye, ta dzapiye na, ma kəkay? 16Mata
dzepe tayha gay iməɗəslay ha gər aMbəlom
ta kule na, wuye mey? Gay i məvəlay wu a
Mbəlom na, nəkway. Mbəlom neŋgeye ma
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.†»

17Hərwi niye BəyMaduweŋ 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 nəkurom ka tərumeye wawa ga
hasləka eye hay ada wawa ga dem
eye hay.

Maa tsik na, BəyMaduweŋMbəlombagwar
eye.§»

7
1 Dzam ga neheye na wuɗa kurom hal-

adzay aye, wu neheye Mbəlom a tsik ahəl
niye a gwaɗma giye na, i kway. Kə ge andza
niye na, bo kway mâ ndza tsəɗaŋŋa ka ɗəre
i Mbəlom. Gərakwa ha wu neheyemə ɗərev

kway lele bay aye. Mede kway mâ ge lele,
rəhakway ha gər a Mbəlom 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, nəmaazlawu i ndəray təməvay gər bay.
3 Kâ dzalum mə gər kurom na tsik niye na,
hərwi məpakum horoy a ɗəre bay. Niye na,
andzanakəna lahmətsike aye, nəmaawuɗa
kurom haladzay. Wuray andaya nakə ma
sliyemaŋgənemayhaabəra tanəkuromaye
bay. Kwa taɗəmədahaŋ, nəkway dziye, kwa
taɗə sifa, nəkwaydziye. 4Nasərhanəkurom
ndo i deɗek hay, ɗərev ga maŋgwasa eye
haladzay hərwi kurom. Na sa ɗəretsətseh
haladzay 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, hal-
adzay. Kwaahəl nakənəmaandislewkanaŋ
a Masedowan aye na, nəmaa huta tsəveɗ
ka mazəzukwe bo kwa tsekweŋ bay tebiye.
Wumawura bo eye a ndzawamay ka tsəveɗ
wal wal haladzay. Ndo hay tə wiyawa
famaya wu tə magazləga. Mə ɗərev may
bəbay nəmaymandza eye təmədzal gər eye,
nəmaa dzədzar. 6Ane tuk na, ahəl nakə ndo
hay ta ge bəle ayena,maamataynaha ɗərev
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, tə
wu nakə Titus a tsikamay aye. A gwaɗamay
na, ka mumay naha ɗərev. A gwaɗamay sa
na, a sakumməŋgeteŋ,mevel awur fakuma
hərwi wu neheye lele bay ka gum aye. Ada
sa faya ka dzənumeye ga haladzay ta məge
fagaya abəra me 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
vəlakumməgemevel tsakway tə ɗerewel ga
nakə na watsakum naha aye. 9 Anəke ɗuh
na, ɗərev ga kə ŋgwasa hərwi ɗerewel nakay
na watsakum naha aye. Ɗərev ga a ŋgwas
na, hərwi nakə na vəlakumməge 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
gakumwuray kwa tsekweŋ bay tebiye.

† 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.
* 7:8 Zəbama 2 Koriŋte hay 2.3.



2 Koriŋte hay 7:10 235 2 Koriŋte hay 8:15

10Ndoweye kə ge mevel hərwi nakə a say
aMbəlom 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. 11 Deɗek, mevel
kurom nakə ka gum aye na, a yay a gər a
Mbəlom. Anəke na, zəbum faya ma 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
sakummə ɗərev kuromməŋgeteŋ haladzay.
A sakumməge wu nakə a say a Mbəlom aye
ada təməpəray a ndo nakə a gemənese aye.
Ka ɗum ha ta tsəveɗwal wal parakka hərwi
nakə həlay kurom andaya mə wu niye sa
bay aye.

12 Andza niye, ɗerewel nakay na watsa
naha aye na, nawatsa naha hərwi ndo nakə
a ge mənese aye ɗekɗek tsa bay. Na watsa
naha hərwi ndo nakə tə gaymənese aye bay.
Ane tuk na, na watsakum naha na, hərwi
ada kâ sərum ha lele kame i Mbəlom na, ka
wuɗummay tə ɗərev kurompeteh. 13Hərwi
niye anəke na, ɗərev kəmamay naha.
Ɗərev kə mamay naha deɗek. Wu

mekeleŋ eye ma ze nakay na, andaya sa.
Ɗərev may a ŋgwasa haladzay na, hərwi
Titus nakə ɗərev ŋgay maŋgwasa eye hərwi
nəkurom tebiye kuromeye kamumaynaha
ɗərev aye. 14Ɗərev ga a ŋgwasa na, hərwi na
ŋgalak kurom ha kame ŋgay. Na ŋgalak na,
kəriye tsa bay. Wunakənəmaa tsikawakum
aye na, deɗek huya. Andza niye maŋgeleke
nakə nəmaa ŋgalak kurom ha kame i Titus
aye bəbay na, deɗek. A ge bo a ɗəma andza
nakə nəmaa tsikakum aye. 15Ahəl nakə a ye
naha ka təv kurom aye na, ka təmum na tə
marəhay ha gər tə madzədzaray haladzay.
Nəkurom tebiye ka rəhumayha gər. A sər ha
faya, faya ma səkahiye ha mawuɗe kurom.
16Ɗərev 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
1Malamar ga hay, a samay na, sərum ha

wu nakə ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tə ge ka dala i Masedowan aye. Tə ge wu
niye hərwi nakə Mbəlom a ge məsler ma
nəteye aye. 2 Ta sa ɗəretsətseh haladzay.
Ane tuk na, kwa nəteye mə ɗəretsətseh ada
kwa nəteye mətawak eye hay bəbay na,
ɗərev tay maŋgwasa eye haladzay. Ta vəl
suloy haladzay hərwi məsler i Mbəlom ɗuh.

3 Neŋ faya na gwaɗakumeye, ta vəl hal-
adzay 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 tsəveɗhərwi adanəmaâdzəna
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ma Zerozelem aye.» 5Wu nakə tə ge aye na,
a zewunakənəmaadzala fataya aye. Təday
na, ta vəl ha bo tay a BəyMaduweŋYesu ada
ta vəl ha bo tay hərwimay andza nakə a say
aMbəlom aye.

6 Hərwi niye nəmaa tsətsah ka Titus,
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 hal-
adzay, faya ka ɗumeye ha labara i Yesu lele.
Hərwiniye gumməslerniye 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 siye hay a satay
haladzay məvəle. Na tsikakum andza niye
na, hərwi a seŋ məsəre ha nəkurom tə gər
kurom ka wuɗum siye i ndo hay ta deɗek
ŋgway ɗaw. 9Nəkurom ka sərum ha ŋgwalak
i BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste nakə a ge
hərwi kuromaye. Neŋgeyena, zlele eye, ane
tukna, kə gər ha zlele, ka tərando imətawak
hərwi kurom. Ka tərum zlele eye hay mə
ɗərevkuromna, hərwinakəa tərahabondo
i mətawak aye.

10 Na tsikakumeye wu nakə na dzala
hərwi suloy aye, niye lele hərwi kurom. Dəz
na, nəkurom ka lahum, a sakummatsekele
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
gumahəl niyekadazlumayayeadandəvum
ha məge. Vəlum andza nakə ka slum faya
məvəle aye. 12 Hərwi taɗə ka vəlumeye
wu a Mbəlom ta məŋgwese andza nakə ka
hutumayena,Mbəlomma təmiye. Wunakə
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 fakuma ŋgiyats hərwi ada
nəteye zay zay ada nəkurom ka sumeye
ɗəretsətseh na, andza niye bay. A seŋ na,
ləvum hərɗeɗe. 14Anəke na, wu kurom an-
dayahaladzay. Lelena, vəlumatayandone-
heye i tay andayabayaye. Taɗəpatmekeleŋ
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
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təriye na, andza nakə tə watsa a Ɗerewel i
Mbəlom, tə gwaɗ:
«Ndo neheye tə həl ka zal aye na, andaya

fataya ka zal bay.
Ndo neheye tə həl tsekweŋ aye na, wuray a

kətsay bay.*»
Titus tə siye i ndoməpemədzal gər hay ka

Yesu ti ye a Koriŋte
16 Titus na, kə vəl ha bo ŋgay hərwi

madzəne kurom andza nəmay neheye 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 təma matsətsehe 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 kurom hərwi a say
madzəne kurom haladzay.

18 Nəmaa sləriye tay naha nəteye sulo ta
ndo neŋgeɗ. Ndoweye niye na, ndo məpe
mədzal gər ka Yesu Kəriste ta zambaɗaway
ha haladzay hərwi a ɗawa ha Labara
Ŋgwalak eye i Yesu a ndo hay lele. 19Nəmaa
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 dzəniye may ka
matsekele suloy nakə hərwi madzəne ndo
məpe mədzal 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. 20Madzəne niye ka tsakalakweye
na, haladzay ada nəmaa giye metsehe 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 Bəy
Maduweŋ ɗekɗek tsa bay. Nəmaa giye lele
ka ɗəre i ndo hay dərmak.

22Nəmaa sləriye naha malamar mekeleŋ
eye ta diye naha dziye sa. Neŋgeye na,
nəmaa zəba ka məndze ŋgay madzəga hal-
adzay. Kə vəl ha bo ŋgay peteh ka məsler
i Mbəlom. Anəke na, kə vəl ha bo ŋgay sa
tsa, hərwi a sər ha mede kurom ka tsəveɗ
i Mbəlom na, lele. 23 Titus na, nəmaa
həhalawa salamay, nəmaa gawa məsler
salamay hərwi madzəne kurom. Malamar
neheye siye sulo aye na, məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste tə slər
tay naha ka təv kurom. Ndo hay ta ɗəslay
ha gər a Kəriste hərwi tay. 24 Ɗumatay ha
a ndo neheye na, ka wuɗum tay ha. Ndo
məpemədzal gərhaykaYesuKəristeneheye
tə slər tay naha ta tsəniye. Ta tsəne andza
niye na, ta səriye ha bazlamneheye ŋgwalak
eye nəmaa tsik fakuma aye na, deɗek.

9
A say a Pol tâ hayay gər amadzəne hərwi

malamar hay
1Hərwi madzəne nakəməsləratay naha a

ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ma Zerozelem aye na, ma giye ŋgama bay
nakə na watsakumeye naha ɗerewel aye.
2 Hərwi na sər ha, a sakum madzəne tay
ha. Na ŋgalak kuromha ka təv iMasedowan
hay, na gwaɗatay: «Ndo neheye ka dala i
Akay* na, nəteye maləva bo eye ka məvəle
zla dəz dzəy. A satay madzəne ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ka dala i
Yahuda aye.» Ndo iMasedowanhay tə tsəne
na, ndo siye hay haladzay mə walaŋ tay
ta səkah ha tsuɓtsuɓ a ɗərev tay madzəne
tay ha dərmak. 3 Na sləriye malamar ne-
heye mahkar aye ka təv kurom hərwi 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 eyeməvəle. 4Bəna taɗəna ye naha ta ndo
neheye ka dala i Masedowan aye nəmaa
ndzay a gər a madzəne niye ka ləvum ha bo
bayna, horoymageŋeyekame tayhaladzay.
Hərwi na mbərəmmaŋgeleke kurom ha, na
gwaɗatay na, na sər ha ta deɗek ta hayay gər
a madzəne niye, azlakwa bay. Ane tuk na,
horoyma ta giye wenewene kame tay na, a
nəkurom. 5Hərwi niyenadzala 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 nəkurom
maləva bo eye tsɨy. Niye ma 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 tsekweŋ
dərmak. Taɗə ndoweye ka sləga 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 bay ada ndəray
mâ gakum faya kutoŋ ka məvəle bay. Ane
tuk na, vəlum təməŋgwese, hərwi Mbəlom a
wuɗa na, ndo nakə ma vəliye ta məŋgwese
aye. 8Hərwi Mbəlom neŋgeye na, ma sliye
faya məpe fakuma ŋgama ta tsəveɗmekeleŋ
eyewalwal haladzay hərwi adawuray kwa
tsekweŋ mâ kətsakum bay. Wu ma giye
andaya fakuma haladzay hərwi məge ha
məslerŋgwalak eye tebiye. 9Ka tərumeyena,
andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
aye, tə gwaɗ:

* 8:15 Madayaw abərama Ezipt 16.18. * 9:2 Zəbama 2 Koriŋte hay 1.1 ada ka bazlam nakə təwatsa faya aye.
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«Ndo nakə a vəl həlay lele a ndo i mətawak
hay aye na,

ŋgwalakma 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. 11 Ma
piye fakuma ŋgama haladzay hərwi ada kâ
vəlumhəlay a ndo siye hay. Andzaniye, ndo
hay haladzay ta gay naha sɨsœ a Mbəlom
haladzay hərwi wu nakə ka vəlumeye 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
dərmakhərwinakəkavəlumataywukurom
tə ɗərev kurom peteh ada ka vəlumatay a
ndo siye hay dərmak. 14 Madzəne 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 am-
boh hərwi ndo siye hay mə walaŋ kurom
nəteye 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 nəmaa giye məsler andza ndo neheye
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 i
həlay i ndo i məndzibəra hay bay. Ɗuhmaa
vəlamay wu 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 hamədzal gər tay neheye tə dzalawa
lele bay aye. 5Nəmaa mbatiye ha bazlam i
ndo neheye tə ɗəslaway ha gər a bo tay aye,
faya ta dərəzlatay na tsəveɗ a ndo hay hərwi
ada tâ sər Mbəlom sa bay aye. A samay
mambəɗa ha wu nakə ndo hay faya ta dza-
liye mə ɗərev tay aye hərwi ada tâ rəhay ha
gər a Kəriste. 6 Ka ɗumamay ha, nəkurom
ka rəhumamay ha gər na, nəmaymaləva bo
eye məpəratay a siye i ndo neheye 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 ŋgalakiye
ha ka zal na, horoy ma geŋeye bay, hərwi
Bəy Maduweŋ a vəleŋ hərwi ada nâ dzəna
kurombəna, nâ nas kuromha bay. 9Ndəray
mâ dzala na, a seŋ məpe naha fakuma
zluwer tə ɗerewel nakə na watsakum naha
aye. Aʼay, andza niye bay. 10Hərwi ndo siye
tə gwaɗ: «Pol a watsakway ɗerewel hay na,
wu neheye a watsa a ɗəma aye a wur bo
haladzay ada a tsik ta gədaŋ. Ane tuk na,
ahəl nakə neŋgeye mə walaŋ kway aye na,
neŋgeye bəle eye, bazlam ŋgay neheye ma
tsikiye bəbay na, bazlam kəriye.» 11Ndo ne-
heye faya ta tsikiye andzaniye aye tâ sər na,
wu nakə nəmaa watsa a ɗerewel may hay,
ahəl nakə aza nəmay mə walaŋ kurom aye
nəmaatsikiyeandzanakənəmaawatsakum
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, andza ndəray andaya
ma dəba 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 nakə Mbəlom
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 nakə
Mbəlom a vəlamay aye bay. Maa lah mede
naha hus a gay kuromməɗakum 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
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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 nakəMbəlom a gwaɗamay gum
aye bay.* 16 Ma dəba eye na, nəmaa sliye
faya məhute tsəveɗ mede məɗe 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 nakə Mbəlom 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 say məge zlapay aye na, mâ ge
zlapay təwu nakə BəyMaduweŋ a ge aye.†»
18Hərwi ndoneheye tə ɗəslay ha gər a bo tay
aye na, Mbəlomma 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 bazlam i

Mbəlom təmarawme aye
1 Anəke na, zlum ŋgatay, na tsikiye me

andzagərmavuwe. Tadeɗekzlumeŋŋgatay.
2Neŋ faya na giye sələk hərwi kurom andza
nakə Mbəlom a ge sələk hərwi kurom ne-
heye 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 vakum-
eye gər hərwi ada kâ pumay bəzay a Yesu
Kəriste tə ɗərev kurom peteh sa bay. Hərwi
nəkurom ka sərum dədœ a yaw a səpat na
Hawa ta bəbərek ŋgay. 4Na tsik andza niye
na, hərwi ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
tə maraw 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.

5 Ka dzalum na, ndo neheye nəteye bag-
war i ndo i maslaŋ hay ta deɗek. Azlakwa
ɗuh neŋ na ze tay ha. 6 Deɗek, neŋ na, na
sər mətsike me lele nakəma 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

kuromhərwi ada nâ dzəna kuromka tsəveɗ
i Mbəlom. Ɗuh na ge andza niye na, mənese
ɗaw? 8Ahəl nakəneŋ fayanagiyeməslermə
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. 9Ahəl 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
ayena, nagakum ɗəretsətsehbay tebiye ada
ɗaɗama seŋeyematsətsehe fakumawu 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 ka waray ka dala i Akay.* Wu
nakə na tsik aye, na tsik na, deɗek taməzele
i Yesu Kəriste nakə mə neŋ aye. 11 Na ge
andza niye na, hərwi nakə na wuɗa kurom
bayaye ɗaw? Aʼay,Mbəlomasərhanawuɗa
kurom.

12Wunakə faya na giye na, na giye andza
niye huya hərwi ada ndo imaslaŋ iMbəlom
neheye tə ɗawa ha bazlam i Mbəlom tə
maraw me aye tâ huta tsəveɗ ka məge zla-
pay 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 tavateyegərandohay taməsler
tay niye, ta mbəɗa ha bo tay andza ndo i
maslaŋ i Kəriste. 14Wu niye na, mâ gakum
wadəŋ wadəŋ bay. Kwa Fakalaw bəbay a
mbəɗawahabo andza gawla iMbəlomnakə
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 neh-
eye faya ta tətikateye tsəveɗ nakə deɗek eye
a ndo hay aye. Pat nakə məndzibəra ma
ndəviye aye na, Mbəlomma pərateye kawu
tay nakə tə ge aye.

Pol a zlapa tə ɗəretsətseh ŋgayneheye 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 ndoneheye tə sərMbəlombay
aye. Neŋ dərmak na giye andza nəteye.
19 Ka gwaɗum nəkurom na, ka tsahum ba?
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Ka zalumatay a gər mavuwe hay ta mədzal
gərkurom. 20Kavəlumatay tsəveɗandohay
tâ təra kuromhaandzabekehay, ta səpatiye
fakuma abəra wu kurom hay ta bəbərek, tâ
vakum gər, tâ zəba fakuma andzawu kəriye
ada tâ fakum. Ka vəlumatay tsəveɗ andza
niye. 21Ah! 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 Hebrœ. Tə gwaɗ nəteye Israyel hay.
Neŋ dərmak ndo i Israyel. Nəteye slala i
Abraham. Neŋ dərmak slala ŋgay. 23Nəteye
ndo məge məsler i Yesu Kəriste. Neŋ na
ze tay ha. Na tsikiye andza neŋ ndo i
matərakahaŋ. 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
zləmYahuda hay ta ndaɓa ga tamandalaɓa,
tə ndaɓawa ga na, kuro kuro mahkar gər
eye tsɨɗ.† 25 Madzəga mahkar, Roma hay
ta kəɗ ga, sik nəte ta kal ga tə kwar hərwi
məkəɗe gay. Madzəga mahkar kwalalaŋ i
yamkabətukmayhaahuɗ i yam. Siknəte ta
həpat kwa ta həvaɗ, na həna mə huɗ i yam.
26 Sik haladzay ahəl nakə faya na həhaliye
na, na sa ɗəretsətseh hərwimazaw nakəma
zliye ga aye, na sa ɗəretsətseh hərwi məkal
hay ta zleŋ zay haladzay, na sa ɗəretsətseh
hərwi ndo neheye nəteye Yahuda hay bay
kwa tə həlay i Yahuda gwala ga hay, ta
pəreŋ haladzay. Na sa ɗəretsətseh haladzay
kwa ma wuzlahgəma, 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. 27 Na
ge məsler haladzay ta gədaŋ ada na sa
ɗəretsətseh, madzəga haladzay na hutawa
tsəveɗ ka məndzehəre bay, madzəga hal-
adzay na ndzawa zeməndewumənday ada
zeməseyam,mətasl a gaweŋadanahutawa
petekeɗməpe 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
dzalawa fataya pat pat. 29 Taɗə ndoweye
kə ge bəle ka tsəveɗ i Mbəlom na, a wur
fagaya haladzay andzamaa 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. 31Mbəlom 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, ndo məpe mədzal
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 wu-
zlahgəma niye. Na təmaw abəra mə həlay i
bəy niye.‡

12
Pol a sər ha gədaŋ i Yesu Kəriste

1 Kutoŋ na giye zlapay huya. Na sər ha
magiyeŋgamakwa tsekweŋbay 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 a mbəlom 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 tsənewunakəndo zezeŋma sliye
mətsike bay aye. Ta vəl faya tsəveɗ a ndo
hay ka mətsike bay. 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 tsikiyeme andza gərmavuwe
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
neheyenagiyehazlapayaye. A seŋ tâ rəheŋ
ha gər ɗuhna, hərwi bazlamneheyeŋgwalak
eye hay tə tsəne abəramə bazlamga aye ada
tə ŋgatay amede ga.

7Haɓe na, na giye zlapay hərwi wu nakə
Mbəlom a bəzeŋ ha aye. Ane tuk na,
Mbəlom a vəleŋ nakə ma wuriye fagaya
mə bo aye hərwi ada nâ ge zlapay sa bay.
Mbəlom a geŋ wu niye na, tə həlay i ndo
i maslaŋ i Fakalaw nakə 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 ɗəretsətseh nakay. 9 Ane tuk na, 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 eye
mə neŋ. 10 Hərwi niye ɗərev ga maŋgwasa
eye hərwi nakə neŋ bəle eye. Kwa taɗə faya
ta tseɗeŋeye, kwa taɗə faya ta pəreŋeye, kwa

† 11:24 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 25.3. ‡ 11:33 ZəbaməMəsler hay 9.23-25.
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taɗə ɗəretsətseh siye hay faya ta ndzeŋeye a
gər, kwa taɗəwu 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 ndo məpe mədzal 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 siyehayadanageməgaykurombay
na, andaya ɗaw? Wu andaya nəte tsa nakə
na ge mə gay kurom bay 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 naha a
gay kurom mamahkar eye. Na ye naha na,
na təmiye ka vəlumeŋwuwal bay. Wunakə
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. 15 Kwa taɗə na dziye ha
wuga tebiye, kwa taɗənavəliyehaməsəfəre
ga peteh hərwi madzəne kurom na, a yeŋ a
gər haladzay. Ass! Ka wuɗum ga sa bay na,
hərwi nakə nawuɗa kurom ka zal aye ɗaw?

16Nagwaɗka sərumhana 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 sərum na aye tâ ye naha sala-
may.* Ti ye naha na, Titus kə vakum gər
hərwiməzle suloy kurom ɗaw? Titus tə neŋ,
nəmay salamaymədzal gər may nəte bəɗaw
ada faya nəmaa zəŋgaliye tsəveɗ eye nəte
bəɗaw?

19Wunakə nəmaawatsa a ɗerewel nakay
aye na, agəna ka dzalumeye na watsakum
naha hərwiməgeme abəra ka bomay 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 tərumeyeməwalaŋ kurom, faya ka gum-
eye ka bo sələk mə walaŋ kurom, faya ka
gumeye ka bo mevel, faya ka ŋgənumeye
bo, faya ka tsikumeye wu 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. 21Agəna
ahəl nakəna ye naha a gay kurom sa aye na,
ɗərev gama ŋgwasiye kame iMbəlom sa bay.
Na dzədzar hərwi na ye naha na, agəna na
ndzeyeagər ando imezelemehayhaladzay
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
andza niye na, na ta tuwiye hərwi 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 təwatsaməƊerewel
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. 3 Maa 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 giye məsler
mə walaŋ 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 giyeməsler ta gədaŋ i Mbəlom.

* 12:18 Pol kə tsik ka malamar niye tsɨy. Zəba 2 Koriŋte hay 8.22. * 13:1 Zəba mə Bazlam mapala eye masulo eye
19.15; Mata 18.16; 1 Timote 5.19; Hebrœ 10.28.
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5 Tsətsahumay a gər kurom, zəbum ka
məndze kurom, nəkurom mandza 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 gummənese sa bay. Kwa taɗə
ndo hay tə gwaɗ nəmaa ge məsler lele mə
gay kurom bay na, wu nakə a samay aye
na, kâ gum ŋgwalak. 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
nəkuromgədaŋeyeka tsəveɗ iMbəlom, kwa
taɗə nəmay bəle eye hay na, ɗərev may faya
ma ŋgwasiye huya. Nəmaa ɗuwulay naha
me a Mbəlom hərwi ada mâ dzəna kurom
kaməgəle ka tsəveɗ ŋgay.

10Hərwi niye nawatsakumnaha ɗerewel
nakay ka bo abəra anəke na, hərwi ada nâ
ye naha ɓa ka tsətsahumməpəseme tsɨy na,
na tərakumeye sa bay. Ta deɗek Mbəlom
kə vəleŋ tsəveɗ kamatərakum hərwi ada nâ
nas kurom ha ɗuh bay, ane tuk na, hərwi
ada nâ dzəna kurom kaməgəle kame kame.

11Malamar ga hay, anəke na, na ndəv ha
bazlam ga kanaŋ! Pəlum məgəle ka tsəveɗ i
Mbəlom, vəlumgədaŋaboməwalaŋkurom
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 fayama vəlateye zay a ndo hay aye,
ma gakumeye gər.

12 Tsikum me a bo lele mə walaŋ kurom
nəte nəte andza malamar hay. Ndo məpay
bəzay a Mbəlom hay tebiye kanaŋ ta
tsikakum nahame.

13 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ
pa fakuma ŋgama. Mbəlommâ rahakum ha
ɗərev kurom tə mawuɗe 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 awatsatay naha aGalat

hay aye na, a tsikatay naha a məhay gər i
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheye ta
diye i tsakay i Turki nakə anəke aye. Pol a pa
gay i maɗuwule me a həlay mahəhele ŋgay
masuloeye tamahkareye. Madəbaŋgayna,
ndo mekeleŋ eye hay ti yaw tə labara wal
abəra ka bəmalə i Pol.
Ma Galat na, slala i ndo hay wal wal:

Yahuda neheye ta təra ndoməpemədzal 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

ta Mbəlom na, məndze yak mâ ge lele ada
ŋgwalak eye. A tsik niye na, 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 DzamGuram eye aye.

Ka madədo 5 ta 6. Pol a ɗa ha ma kəkay
nakə ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
Kəriste, nəteye ta təmawabərama beke
i bazlammapala eye.

1Maa 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 ta Mbəlom Bəba
kway nakə a lətse ahaya abəramamədahaŋ
aye. 2Malamar siye hay təneŋ kanaŋ tebiye
nəmaa tsikakum naha me a nəkurom ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste ne-
heye mahaya gər eye ka dala i Galat aye.
3MbəlomBəba kway ta BəyMaduweŋ 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 gumeye 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 dzalummə 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, andaya 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 mas-
eye mətsikakum naha sa. Taɗə ndoweye
kə tsikakum labara mekeleŋ eye wal abəra
ka bəmalə nakə ka tsənum aye na, Mbəlom
mâ vəlay mezeleme. 10 Ka dzalum mə gər
kuromna tsik andzaniye na, hərwi adando
hay tâ ɗəsleŋ ha gər ɗaw? Aʼay! Andza niye
bay. A seŋna,Mbəlomneŋgeyemâ ɗəsleŋha
gər. Ka dzalummə 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
fayamatəre ndo i məsler i Kəriste bay.

Pol a ɗa ha ma kəkay nakə a təra ndo i
maslaŋ i Yesu Kəriste aye

11Malamar ga hay, sərum ha na, Labara
Ŋgwalak eye nakə faya na ɗiye ha aye, a yaw
abəra mə bazlam i ndo hay bay. 12Na 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.* 13 Mede 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. 14Məwalaŋ indoneheyeməvemaynəte
aye na, na ze tay ha siye i ndo may hay tə
məpay bəzay a kule may Yahuda hay. Na
vəlaway ha bo ga peteh a kule i bəba təte
may hay.

15 Ane 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.
16A bəzeŋ ha wawa ŋgaymə neŋ hərwi ada
nâ ɗa ha Labara Ŋgwalak eye nakə a tsik ka
neŋgeye a ndo neheye nəteye Yahuda hay
bayaye. Ahəl nakəabəzeŋhaayena, nəmaa
ge faya mahəmba ta ndəray bay. 17 Na ye
a Zerozelem mata tsike me ta ndo neheye
nəteye tə leheŋ matəre ndo i maslaŋ i Yesu
hay aye na, na ye ka təv tay bay. Na ye ɗuh
kwayaŋŋa, na ye ka dala i Arabi. Ma dəba
aye, namaw na ye a Damas.

18Məve mahkar a ye abəra mə ɗəma na,
na ye a Zerozelem hərwi ada nâ ŋgatay a

* 1:12 ZəbaməMəsler hay 9.3-6.
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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, na ŋgatay a ndo i maslaŋ
i Yesu mekeleŋ eye bay. 20 Mbəlom a sər
wu nakə na tsik aye na, deɗek, na raw me
bay. 21Madəba eye na ye ka dala i Siri ada a
Silisi. 22Ahəl niye na, məhay gər i ndoməpe
mədzal 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: «Ndo nakə ahəl
niye a gawa 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.» 24 Ta zambaɗay a
Mbəlom 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. 2 Na mbəɗa
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
haymahəmeye. Na ɗatayhaLabaraŊgwalak
eye nakə faya na ɗatay ha a ndo neheye
nəteye Yahuda hay bay aye. Agəna ta dza-
liyena,məsler ganakəahəl niye taməsler ga
nakə faya na giye a təra kəriye. 3Titus nakə
nəmaa ye salamay aye na, neŋgeye ndo i
Gərek, ane tukna, ta gaykutoŋkaməɗəsebo
hərwiməpaybəzay a bazlam iMusamapala
eyena, ta gaybay. 4Ane tukna, ndo imaraw
mehay tə yaw awalaŋmay ta bəbərek tay, a
sataymâ ɗəs bo. Tə fələkwawtaməkal hərwi
mazəbe ka tsəveɗ kway nakə ka ləvakwa gər
kway hərwi nəkway madzapa eye tə Yesu
Kəriste aye. A satay na, kâ tərakwa beke
i bazlam i Musa mapala 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 bagwar
eye hay aye, kwa taɗə nəteye bagwar 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 ɗawa
ha aye bay. 7 Azlakwa 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, ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tə sər ha nəteye ndo məndzatay kame,
tə sər ha ta deɗek Mbəlom kə vəleŋ məsler
nakay a həlay. Hərwi niye tə gəseŋ həlay
a neŋ ada a Barnabas. Andza məgweɗe
nəmay tebiye bazlammay nəte. Andza niye
nakə nəmay tebiye bazlam may 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 mə walaŋ i
Yahuda hay. 10Wu nakə ta tsətsah famaya
nəmaa giye na, nəte tsa. Wu niye na, na vəl
ha bo ga ka məge dərmak. Tə gwaɗamay
nəmaâ dzəna ndo i mətawak neheye mə
walaŋ i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
ma Zerozelem aye.

Pol amay hamaŋgok a PiyermaAŋtiyos
11Ma 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 neheye
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 wumənday ta nəteye sa bay. A dzədzar
ta ndo neheye tə gwaɗ ndo hay tebiye tâ ɗəs
bo aye. 13Siye i Yahudaneheye təpamədzal
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 i Yahuda, ane tuk na, məndze yak 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 Mbəlommapala 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

† 1:18 Sefas na, məzele i Piyer ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste.
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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 bazlam i Musa mapala eye bay. Ndəray
ma sliye faya matəre ŋgwalak eye kame i
Mbəlom hərwi nakə faya ma pay bəzay a
bazlam i Musamapala eye bay.*

17Andzaniye, nəmayYahudahayasamay
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 zalak-
way 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 mapala
eye hərwi nakəma təriye haŋgwalak eye bay
aye, ada ma dəba eye a mbəɗa gər məpay
bəzay sa, a zəba faya andzawunakəŋgwalak
eye sa. Niye a ge na, wu nakə a yay a
gər a Mbəlom bay aye. 19 Neŋ na mət na,
hərwibazlamiMusamapalaeye. Neŋkame
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, neŋmadzapa 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 nakə
na ndziye 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. 21Neŋ na, ɗaɗa
nakərahiyeŋgwalak iMbəlomnakəageŋaye
ta məme a bazlam i Musa mapala eye bay.
Taɗə ta deɗek ndoweye ma təriye tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom hərwi faya ma pay bəzay
a bazlam i Musa mapala eye na, niye na,
Kəriste a mət kəriye, kə ge ŋgama bay. Ɗuh
andza niye bay!

3
Bazlam i Musa mapala eye ta məpe

mədzal gər ka Yesu
1 Nəkurom Galat hay, maa zla fakuma

abəra metsehe na, 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, avəlakumna, hərwinakə fayakapumay
bəzay a bazlam i Yahuda hay mapala eye
ɗaw? Aʼay, Mbəlom a vəlakum Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye na, hərwi nakə ka tsənum
Labara Ŋgwalak eye ada ka dzalum ha faya
aye, na gwaɗ ba? 3Metsehe andaya fakuma
bay na, hərwi mey? Ka dazlumay ahəl
niye na, ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
Anəke a sakummandəv ha ta gədaŋ kurom
eye na, ma kəkay? 4 Wu neheye tebiye a
ndzakum a gər aye ka dzalum na, kəriye
tsa ɗaw? Ta deɗek ma təriye kəriye tsa bay.
5Mbəlom a vəlakumMəsəfəre ŋgay ada a ge
masuwayaŋhayməwalaŋ kuromna, hərwi
nakəkapumaybəzayabazlamiYahudahay
mapala eye ɗaw? Aʼay, a ge na, hərwi nakə
ka pumay zləmaLabaraŊgwalak eye ada ka
pummədzal gər kurom ka Kəriste aye.

6 Wu nakə bazlam i Mbəlom a tsik ka
Abraham aye na, məmum ahaya a gər, a
gwaɗ: «Abraham a dzala ha ka Mbəlom,
hərwi niye Mbəlom a təra ha ndo i deɗek
kame ŋgay.*» 7 Niye na, andza məgweɗe,
wawa i Abraham 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 neheye nəteye
Yahuda hay bay aye, ma piye tay ha nəteye
ŋgwalak eye hay kame ŋgay. Niye na,
hərwi ta dzala ha ka neŋgeye.» Abraham a
tsəne Labara Ŋgwalak eye nakay na, kurre.
Mbəlom a gwaɗ: «Na piye ŋgama ka ndo i
məndzibərahay tebiyehərwi yak.†» 9Andza
nakə ahəl niye Mbəlom a pa ŋgama ka Abra-
ham 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 təriye
ŋgwalak eye hay kame i Mbəlom taməge wu
nakə bazlam i Musa mapala 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, Mbəlomma vəleyemezeleme.‡»
11Ka sərakwaha bazlam iMusamapala 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 taməpemədzal gər kaMbəlom. Ɗuh
andza nakə təwatsa a Ɗerewel i Mbəlom aye

* 2:16 Dəmes hay 143.2; Roma hay 3.20, 23. † 2:19 Ahəl niye hərwimadayay a gər aMbəlom adamatəre 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 eye ma təriye ha ndo ŋgwalak eye bay. Hərwi niye a gər ha məpay bəzay a bazlam i Musa mapala eye.
* 3:6 Madazlay i wu hay 15.6. † 3:8 Madazlay i wu hay 12.3. ‡ 3:10 Bazlam mapala eye masulo eye 27.26.
§ 3:11 Habakuk 2.4.
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na, tə gwaɗ: «Ndo nakə kə pay bəzay tebiye a
bazlammapala eyena,mahutiye sifadeɗek
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 təvməndze kway hərwi adaMbəlommâ
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 tə watsa a Ɗerewel i
Mbəlom aye, tə gwaɗ: «Ndo nakə ta dar
na ka mayako aye na, Mbəlom kə vəlay
mezeleme.†» 14Yesu 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
hutakwaMəsəfərenakəMbəloma tsikkurre
a gwaɗma vəlakweye hərwi nakə ka pakwa
mədzal gər kway ka neŋgeye aye.

Bazlam iMusamapala eyema nasiye ha
wu nakəMbəlom a gwaɗma vəliye aye bay

15 Malamar ga hay, na ɗakumeye ha wu
nakay təwu 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 nakə Mbəlom a ɓar aye
dərmak andza niye. Mbəlom a tsik kurre,
a gwaɗ ma vəliye wu neheye na, a Abra-
ham. Kə tsik, a gwaɗma 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 bazlamniye na, ka hulfe nəte tsa. Hulfe
niye na, Kəriste.‡ 17Wu nakə a seŋ mətsike
aye na, anaŋ: Mbəlom a ɓar dzam ta Abra-
ham kurre. Ma dəba i məve temerre faɗ tə
kuro kuromahkar na,Mbəloma 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, wunakə a tsik, a gwaɗmavəliye 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
kurre a gwaɗayma ta giye andza niye aye.

Mbəlom a vəlakway bazlam mapala 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
adakâ sərakwahawuneheye lele baykame
ŋgay aye. A vəl na, ka təmaɗ eye hus ahəl
nakə hulfe i Abraham ki yaw aye, ndo nakə
Mbəlom a gwaɗ ma ta vəleye wu 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 aMusa adaMusamâ ɗatay
ha a Yahuda hay.§ 20Ndo məma ha bazlam
neŋgeyena,məwalaŋ i bərukhay sulohuya,
ane tuk na, ahəl nakə Mbəlom a gwaɗay a
Abraham na ta vəlakeye wu aye na, a ge
neŋgeyemahəŋgeye bəna ndəray andayamə
walaŋ tay bay.*

21Andzaməgweɗe na, wu nakəMbəlom 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 sliye
məge tay ha ndo hay ŋgwalak eye hay kame
i Mbəlom, ane tuk na, bazlam mapala eye
andaya andza niye bay. 22 Azlakwa ɗuh tə
watsaməƊerewel iMbəlomna, tə gwaɗ: Ndo
i məndzibəra hay tebiye nəteye mə həlay i
mezeleme. A ge andza niye na, hərwi ada
Mbəlommâvəl wunakə a gwaɗmavəlateye
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
ndohay tâ dzala ha ka Yesu zukbay, 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
Musamapala eye a təra andza ndomatsəpe
kway hus a həlay nakə Kəriste ma deyew-
eye aye. Bazlam mapala eye a təra ahəl
niye na, andza niye, hərwi ada Kəriste ki
yawna, ka tərakweye ŋgwalak eye hay kame
i Mbəlom. Niye na, hərwi ka dzalakwa
ha ka neŋgeye. 25 Anəke na, Mbəlom ka
həndəkakway tsəveɗ i mədzal ha ka Kəriste,
bazlam iMusamapala eyema tsəpiye kway
sa bay. 26 Anəke na, nəkurom madzapa
eye tə Yesu Kəriste, nəkurom tebiye wawa
i Mbəlom hay hərwi ka dzalum ha ka
neŋgeye. 27Neheye tebiye tədzapa təKəriste
mə madzəhuɓe 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 wu-
ray bay. Taɗə nəkar beke, kəgəbay beke bay
na, ma giye wuray bay. Kwa taɗə nəkar

* 3:12 Levitik 18.5; Roma hay 10.5. † 3:13 Bazlam mapala eye masulo eye 21.23. ‡ 3:16 Madazlay i wu hay

12.7. § 3:19 Ka kule i Yahuda hay na, Mbəlom a ɗay ha bazlam ŋgay mapala eye a Musa tə həlay i gawla ŋgay hay.

Musaneŋgeyendoməmehaməwalaŋ i gawla iMbəlomhay taYahudahay. * 3:20 ZəbaməBazlammapala eyemasulo
eye 6.4.
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hasləka eye, kwa taɗə nəkar ŋgwas eye, ma
giye wuray bay. Nəkurom tebiye nəte hərwi
nəkurommadzapa eye tə Yesu Kəriste. 29Kə
ge nəkurom madzapa eye tə Kəriste na,
andzaməgweɗe nəkurom dərmakma 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
1Wunakəa seŋmətsikakumayena, anaŋ:

Maga eye na, andza wawa nakə ma ndiye
gay i bəba ŋgay aye. Ahəl nakə neŋgeye
wawa eye mba kwa taɗə wu 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 aməpesle 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
i məsəfəre neheye ŋgwalak eye bay neheye
faya ta ləviye məndzibəra aye. 4Ane tuk na,
ahəl nakə məpesle i həlay i Mbəlom a ndisl
a ɗəma aye na, a slərawwawa ŋgay. Ŋgwas a
wana. A pay bəzay a bazlam iMusamapala
eye lele, 5 hərwi ada mâ təma tay ha ndo
neheyenəteye beke i bazlam iMusamapala
eye ada kâ tərakwa wawa i Mbəlom hay.
6Wunakəka sərakweyeha tadeɗeknəkway
wawa ŋgay hay aye na, anaŋ: Mbəlom a
sləraw Məsəfəre i wawa ŋgay a ɗərev kway.
Məsəfəre niye faya ma 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 nəkurom
wawa ŋgay hay.

A say a Pol na, Galat hay tâ ma ka tsəveɗ
ŋgwalak eye

8Ahəl niyeMbəlomneŋgeyeway ta ɗakum
ha zuk bay na, nəkurom beke i wu hay wal
waladawuniyehayna,Mbəlomnakədeɗek
aye bay. 9 Anəke na, ka sərum Mbəlom, a
seŋ məgweɗe 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 sakummatəre 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 ɗəma na, ka gawummagurlom.
11Məndzekuromna, adzədzar gaha. Agəna
məsler ga nakə na ge mə walaŋ 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. 13Nəkurom ka sərum ha makurre eye
bo a geŋ nakə na ndza mə walaŋ kurom
hərwiməɗakumha Labara Ŋgwalak eye aye.
14Ɗəvats 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. 15 A həlay niye na,
ɗərev kurom kə ŋgwasa haladzay. Ada ɗərev
kuromaŋgwasaanəkesabayna, hərwimey?
Ahəl niye neŋ tə gər ga na sər ha taɗə tsəveɗ
andaya məŋgweɗe na ɗəre kurom na, atay
na, ka ŋgwaɗum ka vəlumeŋ. 16 Anəke ka
zlum ga andza ndo məne 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 haladzay
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 neheye na wuɗa
kuromhaladzay aye. Neŋ andzaŋgwasnakə
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. 20A seŋ tə ɗərev ga
petehmede naha ka təv kuromanəke hərwi
ada nâ sər mətsikakum wu neheye. Ɗərev
fayama diye fagaya abəra hərwi kurom.

Agar ta Sara
21 A nəkurom neheye a sakum məpay

bəzay a bazlam i Musa mapala eye,
tsikumeŋ: Ka tsənum wu nakə Ɗerewel i
Musa a tsik aye təbəɗew. 22 Tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: Abraham na,
wawa ŋgay hay 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.* 23 Wawa i beke na, tə wa ta
mədzal gər i slo i bo tay, ane tuk na, wawa i
ŋgwas nakə beke eye bay aye a wa na, hərwi
wu nakəMbəlom a tsikay a Abrahamkurre,
a gwaɗayna vəlakeye aye.† 24Bazlamnakay
na, a say məɗakway ha wu andaya. Ŋgwas
neheye sulo aye na, a ndzəkit ha bo ta dzam
neheye Mbəlom a ɓar aye. Agar, ŋgwas beke
eye na, a ndzəkit bo ta dzamnakəMbəlom a
ɓar təMusaməmahəmba i Sinay aye. Wawa
neheye tawiye taymadzamniye na, nəteye

* 4:22 ZəbaməMadazlay i wu hay 16.15; 21.2. † 4:23 ZəbaməMadazlay i wu hay 17.16.
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beke i bazlam i Musa mapala eye. 25 Agar
na, neŋgeye andza mahəmba i Sinay nakə
ka dala i Arabi aye. Neŋgeyena, andza gəma
i Zerozelem nakə anəke aye dərmak hərwi
gəma niye ta ndo neheye tebiye nəteye mə
ɗəma aye na, nəteye beke i bazlam i Musa
mapala eye.‡ 26Ane tuk na, Zerozelem nakə
mə mbəlom aye na, neŋgeye andza ŋgwas
nakə beke eye bay aye. Maa təra andzamay
kway na, neŋgeye. 27 Maga eye na, andza
nakə tə watsa mə Ɗerewel 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,
hərwi ŋgwas nakə zal ŋgay a gər ha aye na,

ma ta hutiye wawa hay haladzay
abəra ka ŋgwas nakə mandza 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 nakəMbəlom
a tsikay a Abraham 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 awawa nakə
tə wa ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. A
həlay nakay anəke eye na, huya andza niye
dərmak. 30Ane tuk na, təwatsaməƊerewel i
Mbəlomna, tə gwaɗ kəkay? «Həhar naŋgwas
nakə beke eye ta wawa ŋgay hərwi wawa i
bekemandiyewu i bəbaŋgaybay. Matande
na, wawa i ŋgwas nakə beke eye bay aye.*»
31Malamar ga hay, nəkway na, wawa i beke
bay, nəkway wawa i ŋgwas nakə beke eye
bay aye.

5
Kâ tərum beke i bazlam i Musa mapala

eye bay
1 Kəriste 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
kurom ha beke i wuray 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, kutoŋmâ pay bəzay a bazlam i Musa
mapala eye tebiye. 4 Nəkurom ndo neh-
eye 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. 5Nəmay na, nəmaa pa faya
mədzal gər may, Mbəlom ma ta təriye may
haŋgwalakeyehayhərwinəmaavəl haɗərev
may a Kəriste. Nakay na, wu nakə faya
nəmaa həbiye ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
aye. 6 Taɗə ndoweye madzapa eye tə Yesu
Kəriste, taɗə agəna neŋgeye maɗəsa bo eye,
agənamaɗəsa bo eye bay na,ma giyewuray
bay. Wu bagwar eye na, nakə ka dzalakw-
eye ka neŋgeye aye. Məpe mədzal gər kway
ka neŋgeye ma vəlakweye gədaŋ mawuɗe
siye i ndo hay.

7 Ahəl niye na, ka yawum kame kame ta
məge wu nakə lele aye. Maa gakum me ka
məge wu neheye deɗek aye na, way? 8Ndo
nakə a səpat kurom, a say gum andza niye
na, Mbəlom nakə a zalakum kâ tərum ndo
ŋgay hay aye bay. 9Ndo hay tə gwaɗawa na:
«Kakuts gəɗekawu tsekweŋna,makwasiye
ha wu niye tebiye.*» 10 Hərwi nəkway na,
madzapa eye ta BəyMaduweŋ Yesu Kəriste.
Neŋ na sər ta deɗek ka təmumeye andza i
ga, ka dzalumeye andza neŋ. Na sər ha ndo
faya ma zlakumeye naha mawesewes aye
na, kwawayMbəlomma gəsiye na a sariya.

11 Malamar ga hay, neŋ na, taɗə na
ɗawa ha bazlam i Mbəlom huya, ada
na gwaɗawatay a ndo hay ɗəsum bo na,
Yahuda hay ta geŋeye ɗəretsətseh bay. Ada
bazlam nakə na tsikiye ka madere i Kəriste
nakə ta dar na kamayakomazləlmbaɗa eye
aye na, ma ndalateye bay. Ane tuk na, na
tsikawa andza niye bay. 12Ndo neheye faya
ta kwasakumeye ha gər aye na, a seŋ na, tâ
ye tâ təra andza voʼar neheyemahəla kuɗes
aye.

13Malamar 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 kuromka gumeyewunakə
a say a bor i bo kurom aye bay. Ɗuh na,
dzənum bo nəte nəte tə mawuɗe bo. 14Wu
nakə bagwar eyemə bazlam iMusamapala
eyena, andzanakay: «Wuɗando iməgeɗyak
dərmak andza kawuɗa na gər yak.†» 15Taɗə
ɗuh faya ka gumeye andzawu i pesl hay, ka
dzumeye bo ada ka gumeyembəlak a bona,
gummetsehe bəna, ka nasumeye ha bonəte
nəte kurom eye.

Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye tə ɗərev i ndo zezeŋ
16 Wu nakə a seŋ mətsikakum aye na,

anaŋ: Vəlumay tsəveɗ a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye mâ ɗakum ha tsəveɗ. Taɗə ka gum
andza niye na, ka pumay bəzay a tsəveɗ
neheye lele bay bo kurom a wuɗa aye sa

‡ 4:25 Kanaŋ Zerozelemna, andzaməpay bəzay a kule i Yahuda hay. § 4:28 Ezay 54.1. * 4:30 ZəbaməMadazlay

i wu hay 21.10. * 5:9 Wu nakə tə zalay gəɗe kanaŋ aye, mandzəkit bo i ndo neheye ta səpat tay ha Galat hay aye.
† 5:14 Levitik 19.18.
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bay. 17 Məsəfəre 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 neheye sulo
aye faya ta giye vəram. Hərwi niye ka slum-
eye məge wu nakə a sakum məge aye bay.
18 Ane tuk na, taɗə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
faya ma ɗakumeye ha tsəveɗ na, bazlam i
Musamapala eye a ləva kurom sa bay.

19Ka sərakwa wu neheye a say a bor i bo
kway aye. A say məge na, wu neheye anaŋ
aye: Məge madama, məge wu nakə lele bay
aye ada məge wu nakə a ge horoy aye. 20Ta
tawal kule, tə gemadaŋ, ndo hay tə nay 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 məge bay aye, ada faya ta giye wu siye
andza nakay haladzay. Ɓa na gakum ɗaf,
anəke na maseye sa. Ndo neheye faya ta
giye slala i wu neheye na, ta fələkwiye a Bəy
i Mbəlom bay.

22Wu 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,
23məndze ləfeɗeɗe,məgemetsehe a bo. Ndo
neheye faya ta giye andza nakay aye na,
sariya ma gəsiye tay ha bay. 24Ndo 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 kamayako
mazləlmbaɗa eye. 25Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
kə vəlakway sifa. Kutoŋmata ləve kway na,
neŋgeye. 26 Kâ 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

1 Malamar ga hay, taɗə ka ndzumay 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: Gemetsehe hərwi ada kâ dəɗ amənese
bay dərmak. 2 Dzənum bo nəte nəte mə
walaŋ kurom ka wu nakəmambiye kurom
haladzay aye. Taɗə ka gum andza niye na,
ka gumeye wu nakə Kəriste a gwaɗakum
gum aye.

3Hərwi taɗə ndoweye ka zəba ka bo ŋgay
andzabagwar eyeazlakwabayneŋgeyewu-
raykəriyena, niyeneŋgeye fayama səpatiye
gər ŋgay. 4Kwa way mâ zəba ka mede ŋgay,
neŋgeye lele tsukuɗu lele bəɗawna,mâ zəba
faya. Taɗə ka zəba ka mede ŋgay lele na,
ɗərevŋgaymâŋgwasa taməslernakə fayama

giye aye bəna ma ŋgwasiye hərwi nakə a ze
ndo ŋgeɗ aye bay. 5Kwa way mâ ge tə həlay
ŋgay eyeməsler nakəMbəlom a vəlay aye.

6 Ndo nakə faya ma tətikateye bazlam i
Mbəlomandohay ayena, a ye kabona, ndo
niye hay tâ vəlay wu tsakway abəra mə wu
tay hay dərmak.

7Sərumha lele,Mbəlomma 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 nakəma
hutiye na, mədahaŋ. Ane tuk na, taɗə ɗuh a
ge wu nakə a yay a gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye na, ma hutiye sifa nakəma ndəviye bay
aye mə həlay i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 9 Kə
ge andza niye na, gakwa ŋgwalak huya, kâ
gərakwa ha bay hərwi taɗə ka gərakwa ha
bay na, həlay eye ma ndisleweye ka hutak-
weye 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 watsakum-

eye 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 neheye 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 tənəkurom. 14Neŋna, nagiye zlapay
tə wuray bay, na giye zlapay ɗuh na, ta
məməte i BəyMaduweŋYesuKəriste nakə ta
dar na kamayakomazləlmbaɗa eye ɗekɗek
tsa. Hərwiməməteŋgayna,wu iməndzibəra
hay ta təra ka ɗəre ga wu kəriye. Wu ne-
heye 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 giye wuray
bay. Wu nakə bagwar eye na, Mbəlom kə
vəlakway sifaweɗeye. 16Ndoneheye 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, ndəraymâ kweseŋ gər sa bay,
hərwi neŋ na, vavay ka bo ga, a ɗa ha neŋ
na, i Yesu. 18Malamar gahay, BəyMaduweŋ
kwayYesuKəristemâpa fakumaŋgama. Mâ
ge bo andza 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 awatsa ahəl nakəneŋgeyema
daŋgay aye (3.1; 4.1). Ɗerewel eye a hayay
gər ada a dzapa hamaduk i duk iməsənəke i
Pol nakə a sənəkatay aməhay gər i ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu aye. A watsa na, a
ndoməpemədzal gərneheyenəteyeYahuda
hay bay aye.
Mədzal gər nakə ŋgwalak eye wene wene

ayemə ɗerewel i PolnakayawatsatayaEfez
hay aye na, wu nakə a say a Mbəlom məge
aye.
Ma madədo 1 ka 3, Pol a rəzlay a gər

mətsike ka mədzepe nəte kə ge bo, hərwi
Yesu kə vəl ha məsəfəre ŋgay ka mayako
mazləlmbaɗaeye. Ndoməpemədzal gərhay
neheye Yahuda hay bay aye ta Yahuda hay
tə dzapa nəte.
Ma madədo 4 ka 6, Pol faya ma mataya

ahaya a zləma ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu, mədzepe nəte, ada zay nakəMbəlom a
vəlatay aye.

Pol a tsikatay nahame
1Maa 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 nəkurom
madzapa eye tə Yesu Kəriste 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 neheye 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 kame ŋgay
na, mənese mâ ge andaya fakwaya bay.

5Neŋgeye a wuɗa kway haladzay. Ɓa kə tsik
kurre, a gwaɗma təriye kwayhawawaŋgay
hay tə həlay i Yesu Kəriste. Niye na, a yay a
gər a neŋgeyeməge 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
niyeawuɗanahaladzayaye. 7Kə təmakway
ahaya abəramə həlay i Fakalaw tə bambaz*
i wawa ŋgay niye nəkway madzapa eye tə
neŋgeye. Andza məgweɗe na, kə pəsakway
ha mezeleme 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 ɗakwayhana, hərwi ada kâ sərakwa
wu nakə a say aye. 9Kə ɗakway ha wu nakə
maŋgaha eyekurre a sayməge təhəlay i Yesu
Kəriste aye. Wu neheye a ge na, ta ŋgwalak
ŋgay, anəke na, kə ɗa ha. 10WuniyeMbəlom
ma tandəviyehaayena, pat nakəhəlayŋgay
eyema ndisliye a ɗəma aye. Ma hayatay gər
awuhay tebiye. Wuneheyeməmbəlomaye
tawuneheye kaməndzibəra aye tebiye. Ma
piye tay ha a həlay i Yesu Kəriste hərwi ada
mâ təra bəy.

11Mbəlom a ge wu hay tebiye na, andza
nakə a say məge aye. Kə pala kway kurre
andza nakə a yay a gər aye hərwi ada
kâ dzapakwa tə Kəriste. Kə vəlakway wu
nakə a tsik kurre a gwaɗ ma vəlakweye.
12 A vəlakway na, hərwi ada ndo hay tâ
zambaɗay a neŋgeye nakə bagwar eye ta
məzlaɓ eye hərwi may neheye nəmaa lah
məpe mədzal gər may ka Yesu Kəriste aye.
13Nəkurom 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 niye a
vəlakum aye na, andza ŋgoɗgor 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 eye hay kame mba. Ka hutakweye
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

* 1:7 «Tə bambaz ŋgay», andzaməgweɗe ta məməte ŋgay nakə tə kəɗ na kamayakomazləlmbaɗa eye aye.
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gay naha sɨsœ a Mbəlom na, hərwi mey?
Hərwi na tsəne kəkay nakə nəkurom faya
ka dzalumeye 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. 17 Na ɗuwulay naha me na,
a Mbəlom Bəba kway nakə ta məzlaɓ eye
haladzay aye. Neŋgeye Mbəlom nakə Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste faya ma geye
məsler aye. Na ɗuwulay naha me sa na,
hərwiadamâɗakumhametseheŋgayhərwi
ada mâ 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 kəkay wu nakə ma ta
vəlakumeye na, ŋgwalak eye haladzay a ze
wu hay tebiye. Wu niyema vəlakumeye na,
mavəlakumeye tə siye i ndoŋgayhay 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 neh-
eye ka dzalakwa ha ka neŋgeye na, kəkay.
20 Gədaŋ ŋgay niye na, nəte tə bəmalə nakə
a ge məsler tə Yesu Kəriste ahəl nakə a
lətse ahaya abəra ma mədahaŋ aye. Yesu a
lətsew abəramamədahaŋ na, MbəlomBəba
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
Mbəlom hay ta bəy tay eye hay tebiye, ada
ka gər i siye i wu neheye gədaŋ tay andaya
mə mbəlom aye tebiye. Neŋgeye ka gər i
ndoneheyekwaməzele tay kəkaykəkay eye
tebiye. Məɗe a zləm ŋgay na, a ze məzele
neheye kaməndzibəra nakay anəke aye ada
tə bəmalə nakə ma deyeweye kame aye.
22Mbəlomahəl wuhay 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.» 23 Ndo ŋgay hay na, ta
təra andza bo i Yesu. Ŋgwalak i wu neheye
lele eye hay tebiye aye na, fayama 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 pawumay bəzay huya na, a mede i
ndo i məndzibəra hay. Ka pawumay zləm a
bəy 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. 3Nəkway tebiye ahəl
niye na, nəkway andza nəteye dərmak. Ka
gawakwawuneheye lelebaya sayabor 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 i Mbəlomma gəsiye kway andza ndo
neheye ta dzala ha kaYesuKəriste təbey aye
na, hərwi bor i bo kway.

4 Ane tuk na, anəke na, andza niye sa
bay. Mbəlom, neŋgeye na, ka gakway mə bo
haladzay. A wuɗa kway haladzay. 5 Kwa
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 məmbəlom. 7Andza niye,
kə gakway wu lele eye haladzay tə həlay i
Yesu Kəriste. A ge andza niye na, hərwi a
say məɗatay ha a ndo neheye 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
məmezeleme na, kəriye ta mədzal gər nakə
a vəlakum ka dzalum ha ka neŋgeye. A
gakumŋgwalak ŋgay na, kəriye 9bəna, hərwi
məsler neheye faya ka gumeye lele eye hay
bay. A gakum ŋgwalak ŋgay kəriye na, hərwi
ada ndəray mâ 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 hay
huya. 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 zalawakum 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. 12Məmum 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 gwaɗmavəlateyewuna,
kurre. Ane tuk na, nəkurom mə ɗəma bay,
nəkurom mbəlok eye hay. Wuray andaya
nakə ka pum faya mədzal gər kurom aye
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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.

14Neŋgeye ndo i zay. Ka hutakwaməndze
zay mə walaŋ kway na, hərwi ŋgay. Bəna,
ahəl niye na, Yahuda hay ta ndo neheye
nəteye Yahuda hay 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
weɗeye. A vəlatay məndze zay a walaŋ tay
na, andza niye. 16Məne ɗəre nakəməwalaŋ
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. 17 Kəriste ki yaw ka
məndzibəra, kə ɗa ha labaraweɗeye ka gər i
məndze zayməwalaŋ i ndo hay ta Mbəlom.
Məndze zay niye na, i kurom neheye dəreŋ
ta Mbəlom aye ada i may neheye nəmay
bəse ta Mbəlom aye. 18 Yahuda hay ta ndo
neheye nəteye Yahuda hay bay 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 hay
nəkurom andza 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 Mbəlomma ndziye mə ɗəma.

3
A say a Mbəlom na, Pol mâ ɗatay ha

labara ŋgay a ndo neheye nəteye Yahuda hay
bay aye

1HərwiniyeneŋPol, neŋ fayana 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. 2Ka
tsənum Mbəlom kə vəleŋ məsler hərwi ada
nâ ge hərwi kurom bəɗaw? Na huta na,
hərwi ŋgwalak ŋgay. 3Mbəlom kə ɗeŋ ha wu
nakəmaŋgaha eye kurre aye andza nakə na
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
ndoməɗe ha bazlam ŋgay neheye a pala tay
ha aye. 6Wu niye Mbəlom 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.

7Mbəloma geŋŋgwalakŋgay, a zla gaməge
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, Mbəlom kə geŋ ŋgwalak ŋgay a
neŋ hərwi ada nâ ɗatay ha a ndo neheye
nəteye Yahuda hay bay aye ŋgama nakə a
yawmə həlay i Yesu Kəriste aye. Ŋgama niye
na, haladzay. Ndo hay ta sliye faya məsəre
tebiye bay, hərwi ka zal naha. 9Mbəlom a
vəleŋ tsəveɗ ka məɗatay ha a ndo hay wu
nakəa tsikahəl niyemaŋgahaeye,ma tagiye
bo na, kəkay. Mbəlom neŋgeye ndo məge
wu hay tebiye kə pa na wu niye maŋgaha
eye hus ahəl nakay anaŋ aye. Anəke na, kə
ndohwawadzaydzayparakka tuk. 10Anəke
na, Mbəlom kə ɗa ha mə walaŋ i ndo ŋgay
hay hərwi ada gawla ŋgay hay ta bəy tay
hay mə mbəlom 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 tsəveɗ
mahəndzəɗe ka təv i Mbəlom tə həlay i
Yesu Kəriste. 13 Hərwi niye neŋ faya na
gakumeye amboh. Ɗərev mâ ye fakuma
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abəra hərwi ɗəretsətseh nakə neŋ faya na
siye hərwi kurom aye bay. Ɗuh ɗəretsətseh
nakay faya na siye na, ma dzəniye kurom
haladzay.

Mawuɗe bo i Kəriste nakə a wuɗa kway
aye

14Hərwi niye neŋ faya na dəkweye naha
gurmets a Mbəlom Bəba kway. 15 Neŋgeye
na, Bəba i slala hay tebiye mə mbəlom ada
ka məndzibəra ta deɗek. 16 Neŋ faya na
ɗuwulay naha me hərwi ada Məsəfəre ŋgay
mâvəlakumgədaŋ. Tagədaŋ iMəsəfəreŋgay
nakəma vəlakumeye aye na, ka ŋgəlumeye
ha bo lele ka tsəveɗ ŋgay. Hərwi neŋgeye na,
gədaŋ aye haladzay, wuhay tebiyeməhəlay
ŋgay. 17Neŋ fayana ɗuwulaynahame sana,
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 kâ wuɗum bo nəte
nəte mə walaŋ kurom. Taɗə ka wuɗum bo
nəte nəteməwalaŋ kuromna, ka hutumeye
gədaŋandzadərizl i gərɗafnakəmapazləlay
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 mbumeye 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 andaya təbey.
19Neŋ 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 neŋgeye maraha
eye.

20Neŋgeye na, ma sliye faya məge wu hay
tebiye a ze wu nakə ka tsətsahakwa faya
mâ gakway aye haladzay. Kwa wu nakə ka
dzalakwamâ gakway aye na, a ze. Fayama
giye na, ta gədaŋ ŋgay nakə faya ma giye
məsler mə nəkway aye. 21 Tâ zambaɗay a
Mbəlomhərwiwu nakə a ge ta ndo ŋgay hay
ada tə Yesu Kəriste aye kame kame ka tor
eye. Mâ təra andza niye!

4
Dzapakwa nəte

1Neŋ nakəma daŋgay hərwi məsler 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 məge aye. 2 Andza məgweɗe
rəhumay ha gər a ndo hay kwa kəɗay.
Məsəre me mâ ge mə walaŋ kurom. Zlum
ŋgatay ka təv i wu hay tebiye. Wuɗum

bo nəte nəte mə walaŋ kurom ada saku-
may naha a bo nəte nəte mə walaŋ kurom.
3Rəzlumay a gər,məndze kurommâgenəte,
metsehenəteandzanakəMəsəfəreTsəɗaŋŋa
eye a dzapa kurom ha aye. Ndzum tə
zay mə walaŋ 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 kway
na, nəte. Məpe mədzal gər kway nakə ka
pakwa ka Mbəlom aye nəte. Madzəhuɓe
nakə ta dzəhuɓ kway ha a yam aye na, nəte.
6Mbəlom na, neŋgeye nəte ŋgweŋ. Neŋgeye
na, Bəba i ndohay tebiye. Neŋgeye a ləvawu
hay tebiye. Faya ma giye məsler mə walaŋ
kway tebiye. Neŋgeye mə walaŋ i ndo ŋgay
hay.

7 Nəkway tebiye Kəriste kə vəlakway
gədaŋwalwal kaməgeməsler ŋgay. 8Andza
nakəmawatsa eyemə bazlam iMbəlom aye
na, a gwaɗ:
«Ahəl nakə a ŋgwasa ka ndo məne ɗəre ŋgay

hay aye na,
kə tsal a mbəlom,
kə həl tay ha ndo neheye magəsa eye
hay.

Tsa na, a vəlatay ndaraw a ndo hay ka
məndzibəra.*»

9 A gwaɗ: «Kə tsal a mbəlom» na, andza
məgweɗe mey? A tsal a mbəlom na, ɗuh a
lahawmambəzlawhuskadala təday. 10Ndo
niye a mbəzlaw aye na, neŋgeye ndo nakə a
tsal ambəlom a gər eye dəreŋ hərwi adamâ
təra ha wu hay tebiye lele.

11Maa vəl ndaraw a ndo hay na, neŋgeye.
Siye hay a vəlatay ndaraw matəre ndo i
maslaŋ ŋgay hay, siye hay ndo məɗe ha ba-
zlam iMbəlomhay, siye ndoməɗe ha labara
weɗeye a ndo hay ada ndo mekeleŋ eye
hay ndo mətsəkure tə matətikatay 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 aye ka məge məsler i
Mbəlomadandoniyehay ta təraboŋgayaye
na, tâ gəl. 13 A 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
sərakwana sa. Andzaniye ka gəlakweye, ka
tərakweyendoneheyemasəra eye ka tsəveɗ
i Mbəlom aye. Ka tərakweye ndo lele hay
andza 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 təmatətike tay niye hay
andza mətasl nakə ma ɓəliye ha kwalalaŋ i
yam ka gər i yam vuw afəŋ vuw afəŋ aye

* 4:8 Matsika eye andzamə Dəmes hay 68.19.
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sa bay. 15Ɗuh na, tsikakwatay deɗek a ndo
hay. Gakwa wu hay tebiye tə mawuɗe bo
nəte nəte mə walaŋ kway. Ka gakwa andza
niye na, ka gəlakweye hus ka matəre andza
Kəriste, neŋgeye nakə ka gər i ndo neheye
tebiye aye. 16 Maa 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 tebiye na, bo ma gəliye. Andza niye,
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta wuɗa
bo nəte nəte məwalaŋ 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 am-
boh, 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. 18 Mədzal gər tay na, ləvoŋ. Nəteye
kame i Mbəlom na, mbəlok eye hay. Sifa
nakəma ndəviye bay ka tor aye na, ta huta
bay hərwi ta kula ha gər tay toŋgwa toŋgwa
andza kwar. Tə sər tsəveɗ i Mbəlom bay.
19Horoy a gatay sa bay. Tə vəlay ha bo tay
na, kaməgewuneheye lele bay ayehay. 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. 23 Məsəfəre 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.

25Hərwi niye kâ rawummebay. Kwaway
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 ndohwawabərama 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 tsekweŋ bay tebiye. 32 Tərum ɗuh na,
kwakwaɗ eye hay kame i ndo hay. Gu-
matay ŋgwalak a ndo hay. Pəsum ha a bo
mənese mə walaŋ kurom nəte nəte andza
nakəMbəlom a pəsakum ha tə Kəriste aye.

5
Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta

ndziye na, mə dzaydzay
1 Nəkurom na, wawa i Mbəlom hay.

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. Məməte nakə a mət aye
andza wu nakə a tsəhən ada a ze huŋŋa lele
tə vəlay aMbəlom, a yay a gər haladzay aye.

3 Anəke na, nəkurom na, ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu. Kâ gum madama
kwa tsekweŋ bay. Wu neheye 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 tsekweŋ kâ tsikum bay. 4 Bazlam
neheyeagehoroyayeada təbazlamneheye
matərakahaŋ aye na, a ye ka bo mətsike mə
walaŋ kurom bay. Kwa məge mahəmba
neheye lele bay aye na, kâ gumbay. 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
hərwiwuneheye a yatay a gər a zeMbəlom.
Niye andza nəteye faya ta ɗəslay ha gər na,
a kule.

6 Ndo hay tâ vakum gər tə bazlam ne-
heye kəriye bay. Ɗərev ma ta ndaleye a
Mbəlomhərwibazlamniyehay lelebayaye.
Mbəlom ma ta giye mevel ka ndo neheye
ta rəhay ha gər bay aye. 7 Kâ dzapum ta
ndo niye hay bay tebiye. 8 Ahəl niye na,
nəkuromma ləvoŋ. Anəke na, nəkurommə

† 4:30 Zəbama Efez hay 1.13.
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dzaydzay hərwi nəkurom madzapa eye ta
Bəy Maduweŋ Yesu. Ndzum na, andza ndo
neheye nəteye mandza eye mə dzaydzay
aye. 9Na tsikandzaniyena, hərwidzaydzay
fayama vəliyewuneheye ŋgwalak eye tawu
neheyemənesemə ɗəma bay aye ada deɗek
eye. 10Gum 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 ɗəma
həlay kurom bay. Wu nakə faya ta giye na,
ŋgwalak eye andaya mə ɗəma kwa tsekweŋ
bay tebiye. Ɗuh na, wu tay neheye lele bay
faya ta giye na, ɗumatay ha parakka. 12Wu
neheye faya ta giye ta məkal aye na, a ge
horoymətsike faya. 13Taɗə ta ɗa hawu niye
hay parakka na, nəteye kəkay na, ndo hay
ta ŋgateye, 14 hərwi wu nakə a bəz parakka
ta həpat aye na, ma təriye dzaydzay. Hərwi
niye tə gwaɗ:
«Nəkar nakəmandzahəra eye, pəɗeke abəra

kaməndzehəre,
lətse abəraməwalaŋ i mədahaŋ hay,
hərwi adaKəristemâvəlakadzaydzay.»

15 Kə ge andza niye na, gumay metsehe
a mede kurom. Ndo neheye tə sər wu-
ray 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 mə walaŋ kurom. Gum
dəmes kwa waray waray neheye Məsəfəre
i Mbəlom a vəlakum aye. Gum dəmes niye
hay mə walaŋ kurom. Zambaɗumay a Bəy
Maduweŋ tə ɗərev kurom tebiye. 20Gumay
naha sɨsœ a Bəba Mbəlom hərwi wu hay
tebiye. Gumay naha sɨsœ na, təməzele 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 nəte

mə walaŋ kurom hərwi nəkurom 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. 23Hərwi 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 tay ha məhay gər i ndo

məpemədzal gər hay. Məhay gər i ndoməpe
mədzal gər hay na, bo ŋgay. 24 Kə ge andza
niye na, ŋgwashay tâ rəhatay ha gər a zal tay
hay lele andza nakə məhay gər i ndo məpe
mədzal gərhay ta rəhayhagər aYesuKəriste
aye.

25Nəkurom zal hay, wuɗum ŋgwas kurom
hay haladzay andza nakə Yesu Kəriste a
wuɗa məhay gər i ndo məpemədzal gər hay
ada a mət hərwi tay aye. 26A 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 tsek-
weŋ 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. 28Andza niye nəkurom zal hay
dərmak wuɗum ŋgwas kurom hay andza
nakə kawuɗumbo kuromaye. Ndoweye ka
wuɗa ŋgwas na, a wuɗa bo ŋgay. 29 Ndəray
andaya nakəma geye ɗəretsətseh a bo ŋgay
aye na, andaya bay. Kwa way na, ma geye
gər a bo ŋgay ta wumənday lele andza Yesu
Kəriste nakə fayama gateye gər aməhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay aye. 30Neŋgeye
faya ma gakweye gər hərwi nəkway na,
hawal i bo ŋgay. 31 Hərwi niye bazlam i
Mbəlom a gwaɗ na: «Hərwi niye hasləkama
gəriye ha bəba ŋgay tamay ŋgay, ta ndziye ta
ŋgwas ŋgay. Nəteye sulo ta təriye bo nəte.†»
32Bazlam nakay na, kə ɗakway ha wu nakə
ŋgwalak eye lele haladzay. Neŋna tsik na, ka
gər i Kəriste taməhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu. 33Bazlamneheyena, hərwi
kurom dərmak. Kwa way mâ 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

1Wawa hay, nəkurom ka tərummadzapa
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
may yak.» Niye na, makurre i bazlam i
Mbəlommapala eye a tsik ahəl niye a gwaɗ
ma ta vəliye wu aye. 3Wunakə a gwaɗ: «Ma
ta vəliye, taɗə ka rəhay ha gər aye na, wu
tebiye ma giye lele hərwi yak. Ka ndziye ka
məndzibəra haladzay.*»

4Nəkurom bəba i wawa hay, kâ gumatay
wu mandala eye a wawa kurom hay bay.

* 5:26 Məbere tsəɗaŋŋa ta yam: ZəbamaEzekiyel 36.25; Titus 3.5, ada labara: ZəbamaYuhana15.3. † 5:31 Madazlay

i wu hay 2.24. * 6:3 ZəbamaməMadayaw abəramə Ezipt 20.12; Bazlammapala eyemasulo eye 5.16.
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Ɗuh na, gumatay gər lele. Tətikumatay ada
kətum tay andza nakə BəyMaduweŋ Yesu a
ɗa ha aye.

Beke ta ndo i gay tay hay
5Nəkurom 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.
7Gumatayməsler na, ta ŋgwalak andza nakə
faya ka gumeye məsler na, a Bəy Maduweŋ
aye bəna andza nakə ka gumeye a ndo hay
aye bay. 8 Kwa nəkar na, beke, kwa nəkar
beke eye bay, sər ha na, taɗə faya ka giye
məsler lele eye na, Bəy Maduweŋ ma ta
hamakeye a ɗəma.

9Nəkurom ndo i gay i beke hay, gumatay
ŋgwalak a beke kurom hay dərmak. Kâ gu-
matay 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
10 Wu nakə na ndəvakumeye naha

mətsikakum aye na, ndzum madzapa 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 pakum aye tebiye hərwi
ada Fakalaw mâ sla fakuma məvakum
gər bay. Ka ndzumeye duwirre, ma sliye
fakuma bay. 12Vəram nakə ka gakweye na,
ka gakweyekandohaybay. Ka gakweyena,
ta məsəfəre neheye lele bay aye hay ada ta
bəy tay hay, ta neheye nəteye faya ta ləviye
məndzibəranakaymanasa eye təmezeleme
aye. Ada ka gakweye vəram sa na, tə wu
neheye lele bay aye, nəteye ta gədaŋ eyema
magərmbəlomaye. 13Hərwiniye, həlumwu
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, ləvum
bo. Tərum ndo 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 neheye 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 neheye 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, pummədzal
gər kurom ka Bəy Maduweŋ Yesu. Niye na,
andza ka zlum ŋgaram 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. 17Mətəme 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, andzamaslalam nakəMəsəfəre
ma vəlakumeye, ka gumeye ha vəram aye.

18 Ɗuwulumay me a Mbəlom tə ɗərev
kurom tebiye pat pat. Gumay amboh
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Kâ
ndzahərum bay, kâ gərum ha maɗuwulay
me aMbəlom bay. Ɗuwulumayme aMbəlom
pat pat hərwi ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu tebiye. 19 Ɗuwulumay naha me
a Mbəlom hərwi ga dərmak hərwi ada
Mbəlom mâ vəleŋ wu nakə na tsikiye ada
nâ ɗa ha Labara Ŋgwalak eye nakə Mbəlom
a ɗeŋ ha aye. Nâ ɗa ha na, təmadzədzar eye
bay. 20 Kwa neŋ ma daŋgay bəbay na, neŋ
ndo məsləre 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
21Tisik 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. 22Neŋ
faya na sləriye naha ka təv kuromna, hərwi
ada kâ sərum ha nəmaymandza eye kanaŋ
na, kəkay, adamâmakum ha ɗərev.

23 Mbəlom Bəba ta Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste tâ vəlatay zay amalamar hay tebiye.
Tâ vəlatay mawuɗe bo, hərwi ada tâ wuɗa
bo nəte nəte məwalaŋ tay ada tâ pa mədzal
gər ka Yesu Kəriste huya.

24Mbəlommâ pa ŋgama ka ndo neheye ta
wuɗa Bəy Maduweŋ kway Yesu 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
neheye tə gawa ka bo məsler aye a Filipi
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. Neŋgeyema daŋgay, ada maləva bo
eye hərwiməvəle 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.
1Maa 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 ndomadzəne kuromhay ada
a ndo məpe mədzal gər hay tebiye hay ka
Yesu Kəriste ma Filipi. 2Mbəlom Bəba 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
niyenaɗuwulawaymepatpathərwikurom
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. 6 Maa dazlay
məge məsler lele eye mə ɗərev kurom hay
na, Mbəlom. Na sər ta deɗek, neŋgeye na,

ma gəriye ha ka manawa eye bay. Ma
ndəviye ha məsler eye niye na, a pat nakə
Yesu Kəriste ma maweye aye. 7 Wu nakə
na dzala andza niye hərwi kurom aye na,
lele. Hərwi ka yumeŋ a gər haladzay. Sa
na, hərwi nəkurom tebiye tage neŋMbəlom
kə gakway ŋgwalak hərwi ada kâ dzənum
ga, kwa anəke neŋ ma daŋgay. Ada ahəl
nakə na tsikawa labara i Yesu Kəriste kame
i ndo məge sariya hay ada na ɗawatay ha
labara nakay na, Labara Ŋgwalak eye deɗek.
8Mbəlom a sər na tsik na, na wuɗa kurom
tə ɗərev nəte. Na raw me bay, na tsik na,
deɗek. Mawuɗe bo ayeniyenawuɗa kurom
haladzay eye a yaw na, məŋgay? A yaw na,
ka təv i Yesu Kəriste.

9NaɗuwulawaynahameaMbəlomhərwi
kurom na, hərwi ada mawuɗe bo i Mbəlom
nakə ka wuɗum bo mə walaŋ kurom aye,
mâ səkah kame kame. Andza niye ka
sərumeyedeɗek iMbəlom, ada ka sərumeye
ha ka bo bəra wu lele eye hay ta lelebay
eye hay, 10hərwi ada ka slumeye fayaməzle
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.

Yesu na, a ze wu hay tebiye
12 Malamar 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 neŋma daŋgay na,
hərwinakə fayanagiyeməsler iYesuKəriste
aye. 14 Sa na, məgəse nakə tə gəs ga a daŋgay
aye na, ka səkahatay ha mədzal gər ka Bəy
Maduweŋ kway. Madzədzere kwa tsekweŋ
andaya mə ɗərev tay sa bay. Faya ta ɗiye ha
bazlamiMbəlomandohaykamekameɗuh.

15Ane tuk na, siye hay məwalaŋ 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. 17Siye i ndo niye
hay na, faya ta ɗiye ha bazlam i Yesu Kəriste
a ndo hay dərmak. Ayaw deɗek ŋgway, ane
tuk na, tə ge andza niye na, a satay maze
ga, tə tsikawa tə ɗərev nəte eye deɗek bay. A
satay masəkeheŋ ha ɗəretsətseh kanaŋ ma
daŋgay.

18 Ane tuk na, niye na, ma ndeleŋeye
ɗaw? Ma ndeleŋeye bay. Kwa taɗə tə tsik
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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 ɗuwulumeye me hərwi ga
adaMəsəfəre i Yesu Kəriste ma dzəniye ga.

20 Wu 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. 21 Hərwi 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
madzəniye ndohay aye. Məwalaŋ i bazlam
neheye sulo aye na, a geŋ gərəŋ gərəŋ. Na
zliye məwalaŋ 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 diye mata ndze tə
Kəriste mə mbəlom. 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. 25 Ada 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 təvmanəte eye
na, na dzəniye kurom ka mede kame kame
ka tsəveɗ i Mbəlom, hərwi ada ɗərev kurom
mâ 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,
bazlam kurom nəte. Ada sa na, faya ka
gumeye gədaŋ tə ɗərev kurom nəte andza
ndo məge vəram hay hərwi ada Labara
Ŋgwalak eye i Yesu mâ ye kame kame. 28Kâ
dzədzarumatay a ndoməne ɗəre kurombay
tebiye. Taɗə ka dzədzarumatay bay na, ta
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 gakumŋgwalak na, hərwi ada kâ gum

ɗəretsətseh hərwi ŋgay dərmak. 30Nəkurom
ka ŋgatumay a vəram nakə na ge ahəl niye
aye. Anəke na, faya ka tsənumeye neŋ faya
na giye andza niye huya. Aya! Nəkurom
dərmak ka gumeye vəram nakə neŋ faya na
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, mamakumeye naha
ɗərev segey. Sərum ha nəkurom madzapa
eye nəte ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Ada
ka wuɗum bo mə walaŋ kurom nəte nəte
bəɗaw? Ndo hay tə gakum mə bo, na gwaɗ
ba? 2 Kə ge andza niye na, wuɗum bo mə
walaŋ kurom nəte nəte. Mədzal gər kurom
mâ ge nəte. Məndze kurommâ ge nəte, ada
bazlamkurommâgenətemâyekabo ayaw
ayaw. Taɗə ka gum andza niye na, ɗərev
ga ma ŋgwasiye, ma deyeŋeye a gər kurah
kurah. 3Kâ 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
pəlumaywu lele eye a gər kurom ɗekɗek tsa
bay. Ka gumwuneheye tebiye andza nakay
na, ɗərev gama rahiye təməŋgwese.

5 Ɗərev kurom mâ təra na, andza i Yesu
Kəriste.
6Kwa Yesu nəteye nəte taMbəlom bəbay na,

kə ləva ha gər ŋgay ta Mbəlom bay.
7Ɗuh na, kə gər ha təvməndze nakə lele eye,

ka təra ndo i məsler.
Təwana andza ndo zezeŋnakə təwana aye

dərmak.
Ahəl nakə a təra ndo zezeŋ aye na,

8a həna ha gər ŋgay.
A gəsayme aMbəlom hus kaməməte sa!
Məməte ŋgay niye amət aye na,

ta dar na kamayakomazləlmbaɗa eye.
9Hərwiniye,Mbəlomapanakagər iwuhay

tebiye.
Kəpa fayaməzelenakəa ɗa zləmazeməzele

i wu hay tebiye aye.
10 A ge andza niye na, hərwi ada wu hay

tebiye kwa mə mbəlom, kwa kanaŋ
kaməndzibəra, kwama bəɗ

ta tsəne məzele i Yesu na, nəteye tebiye
tâ yaw tâ dəkway gurmets.

11 Kwa way ma tsikiye tə bazlam ŋgay Yesu
Kəriste na,

BəyMaduweŋ ka gər i wu hay tebiye.
Andza niye ta zambaɗeye a Bəba ŋgay

Mbəlom dərmak.
Mede indoməpemədzalgərhayaYesuka

məndzibəra



Filipi hay 2:12 258 Filipi hay 3:3

12 Nəkurom dzam ga neheye na wuɗa
kurom haladzay aye, Yesu Kəriste a gəsay
me a Mbəlom kəkay na, nəkurom ka sərum
ha lele. Andza niye, nəkurom dərmak
gəsumaymeaMbəlom. Ahəl niye neŋ ka təv
kuromna, karəhawumayhagər. Kwaanəke
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. 13Hərwi 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
gumwu neheye a yay a gər aye dərmak.

14 Ma məsler kurom nakə ka gumeye
tebiyena, kâ summebay, kâ tərumabobay,
15hərwi ada ka ndzumeye tsəɗaŋŋamənese
fakuma bay, ada ka tərumeye wawa i
Mbəlom 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 tsiku-
mateye 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. 18Nəkurom dərmak na, mâ yakum
a gər, ŋgwasakwa ka bo tage neŋ.

Pol a slər Timote ta Epafrodit
19 Taɗə kə say a Bəy Maduweŋ kway 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, adamameŋeye ha ɗərev andza nakəma
diye naha ma makumeye naha ɗərev aye
dərmak. 20 Kanaŋ na, ndo andaya mədzal
gərmay nəte andza neŋgeye na, andaya bay,
say neŋgeye nəte ŋgweŋ. Ta deɗek neŋgeye
na, a say madzəne kurom. 21Ndo siye hay
tebiye tə dzala na, ka bo tay ɗekɗek tsa
bəna, tə dzala ka məsler i Yesu Kəriste bay.
22Ka sərumhaTimote na, ka bəz ha neŋgeye
ɗa kə sla. Neŋ tə neŋgeye, nəmay sala-
may 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 tukna, nahəbiye taŋgəneŋha sariya ga
təday. 24Neŋ dərmak, na sər ha ta deɗek Bəy
Maduweŋ ma vəleŋeye tsəveɗ hərwi mede
naha ka təv kurom.

25 Nəkurom ka sərum ha malamar kway
Epafrodit, ndo məsləre kurom nakə ka
slərumeye hərwi ada mâ dzəna ga tə wu
neheye andaya fagaya bay aye na, neŋ tə
neŋgeye nəmaa ge məsler salamay. Nəmaa
geməsler ta gədaŋ təneŋgeye salamayhərwi
bazlam iMbəlom. Na dzala anəke na, ŋgama
mâma naha ka təv kurom. 26Kə gay wadəŋ
wadəŋ haladzay hərwi a tsəne tə gwaɗ ka
tsənum neŋgeye kə dəɗ a ɗəvats. Hərwi niye
hawakuromeye a gayhaladzay, 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 eyemâ yaw fagaya bay.

28Hərwiniye, a seŋmâmanaha tabəseka
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 nəkurom kanaŋ na, ka
dzənumeye ga aye.

3
Matəre tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom na,

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 masakumeye naha məwetse
sa, ma dzəniye kurom hərwi ada wuray mâ
gakum bay.

2Gummetsehe kame i ndoneheye faya ta
giyeməslerŋgwalakeyebayaye. Nəteye faya
ta kwasatay ha gər a ndo hay ta məgweɗe
ɗəsum bo. 3 Ta 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 i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, ada ka
zambaɗawakway a Yesu Kəriste. Nəkway
na, kapakwayzləmawunakəndozezeŋma
giye bay.
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4 Taɗə kə ge wu i ndo zezeŋ faya ma giye
lele na, haɓe neŋ dərmak na piye faya zləm.
Taɗə ndoweye kə gwaɗay a gər ŋgay lele
məpay zləm a wu i ndo zezeŋ nakəma giye
na, neŋ na sər ha, i ga nakə na tsikiye na,
ma ziye i ŋgay. 5Hərwi 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 tasəlamatsamahkar eye na, tə
ɗəs bo ga. Taɗə ta tsətsahiye fagaya ka gər
i bazlam i Yahuda hay mapala eye na, neŋ
mə walaŋ i Farisa hay. 6 Neŋ na, na pay
bəzayakule i Yahudahay 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 hayma-
pala eyemâ təra ha ndo lele kame iMbəlom
na, na sliye faya haɓeməgwaɗakumneŋna,
mənese andaya kwa tsekweŋ fagaya bay.

7Wu niye hay na zəbawa faya ahəl niye
na, andzamagogoy ga. Ane tukna, na sər ha
wu niye ŋgama andaya mə ɗəma bay hərwi
ada nâ huta mədzepe tə Yesu Kəriste ɗuh.
8 Ayaw! Na mbəɗay dəba a wu niye hay
tebiye na, hərwi na sər ha Yesu Kəriste na,
Bəy Maduweŋ ga. Niye na, a ze wu hay
tebiye. Nambəɗay dəba awu hay tebiye na,
hərwi Yesu Kəriste. Na zəba ka wu niye hay
na, andzamandzakhərwi adanəmaâdzapa
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 haladzay aye na, nəte ŋgweŋ tsa.
A seŋ na, məsəre Yesu ta gədaŋ ŋgay nakə a
lətse ahaya abəramamədahaŋ aye. A seŋ sa
na, məse ɗəretsətseh andza neŋgeye nakə a
sa ɗəretsətseh aye, namətiye andza neŋgeye
nakə amət aye dərmak. 11Andza niye hərwi
ada taɗə kəkay kəkay bəbay na, Mbəlomma
tambəla ga ahaya abəra mamədahaŋ.

Mahwayhərwiməhutewunakəkameaye
12 Kwa wu neheye na tsik tebiye aye na,

na gwaɗiye na huta tsɨy na, na tsikiye bay.
Ada məgweɗe neŋ lele na sla tsɨy na, na
tsikiye bay. Ɗuh na, na giye gədaŋ mede
kame kame hərwi ada nâ huta tay ha wu
niye hay a həlay ga. Na giye andza niye na,
hərwi Yesu Kəriste kə zla ga a huɗ i həlay
ŋgay. Na təra ndo ŋgay.

13Ayaw malamar ga hay, wu niye hay na
tsik aye ta təra i ga tsɨyna, na tsikiye zukbay.
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 hutawunakə kame aye.

14 Andza niye neŋ faya na hwiye ndirndir
ka məndisle ka kokway nakə na ndisliye a
ɗəmaaye. Nahwiye na,mata hutemagogoy
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 bag-
war eye ka gakweye na, zəŋgalakwa tsəveɗ
nakə 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
medemay 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
tsikakummadzəga haladzay. Namasakum-
eye ha mətsikakum sa. Faya na tsikakum-
eye naha anəke na, tə mətuwe eye. 19 Pat
nakə məndzibəra ma ndəviye na, Mbəlom
ma dziye tay ha. Mbəlom ma dziye tay ha,
hərwi tawuɗaməpaybəzay aMbəlom təbey.
Təpaybəzay i tayna, awuneheyemevel tay
awuɗa aye. Faya ta giyewunakə 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 Maduweŋ kway Yesu
Kəriste nakə ma mbəzlaweye mə mbəlom
mata dzəgər tage nəkway aye. 21Ki yaw na,
mambəɗakweyehabo kwaynakaybəle eye
hərwi ada bo kwaymâ təra gədaŋ eye andza
boŋgay. Magiyewunakay ta gədaŋnakəma
giye ha məsler hərwi məpe tay ha wu hay
tebiye a huvo ŋgay.

4
Mətsikatayme a zləmando hay

1 Kə ge andza niye na, malamar ga hay,
ndzum ta gədaŋ eye ɓəŋɓəŋ lele mə həlay
i Bəy Maduweŋ kway. Nəkurom na, ka
yumeŋagər haladzay. Hawakuromageŋ, 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
faya ka gameye məsler i Mbəlom nəte
aye. Neŋ faya na gwaɗakeye naha dərmak,
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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
məslerdziye. Nəteye tebiye tayaye,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. Mâmətsakum gər bay. 6Wuray kwa
tsekweŋ mâ dzəma kurom bay tebiye. Ɗuh
na, tsətsahumwunakə a sakumada andaya
fakuma bay aye ka Mbəlom. Tsətsahum na,
taməgaynahaamboh,mâdzənakuromada
gumay naha sɨsœ dərmak. 7 Yawa! Ka gum
andza niye na, Mbəlom ma vəlakumeye
məndze zay mə ɗərev kurom hay. Zay niye
ma vəlakumeye na, a ze wu nakə ndo hay
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 eye mə həlay i Yesu
Kəriste.

8 Malamar ga hay, wu nakə a zəkaw na
ndəvakumeye naha mətsike aye na, anaŋ:
Dzalum na, ka wu neheye ŋgwalak aye hay,
nakə ndo hay ta ɗəslay gər aye, wu neheye
deɗek eye, a wu neheye ka rəhakway ha
gər aye, a wu neheyemarawme andayamə
ɗəma bay aye, a wu neheye tsəɗaŋŋa aye, a
wu neheye a yatay a gər a ndo hay aye ada
a wu neheye ta zambaɗaway aye. Gumatay
metsehe na, a wu neheye anaŋ aye. 9Gum
məsler na, tə wu neheye na tətikakum aye,
wu neheye ka təmum aye, wu neheye ka
tsənummə bazlam ga na tsikakum aye, ada
wu neheye kə ŋgatumay tə ɗəre kurom neŋ
na ge aye. Ka pumay bəzay na, Mbəlom
nakəma vəlakweye məndze zay aye na, ma
ndziye tə nəkurom.

Pol a gatay sɨsœ a Filipi hay hərwi
madzəne nakə tə sləray naha aye

10Na gay sɨsœ a BəyMaduweŋ 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
taɗə wu andaya, kwa andaya bay na, na

tətik məndze tə məŋgwese eye. 12 Na sər
məndze ma mətawak, na sər məndze mə
wu 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 haladzay 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 ha-
ladzay ka slərumeŋ naha wu nakə andaya
fagaya bay aye. 17Neŋ 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 hərwi
madzəne nakə ka vəlumeŋ aye. 18Na 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. Neŋgeyema
vəlakumeyewunakə a kətsakumeye tebiye.
Ma vəlakumeye na, tə həlay i Yesu Kəriste.
20 Ndo 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
nahamewenewene eyena, ndoneheyema
bəɗgay i bəy i Roma aye.

23BəyMaduweŋ kway Yesu Kəristemâ 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
məpemədzal gər hay ka Yesu ɗaɗa bay. Maa
pa məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu a ɗəma na, Epafəras nəte mə walaŋ i
ndo neheye tə gawa ka bo məsler aye (1.7;
4.12).
Pol a tsəne ndo hay faya ta səpatiye tay ha

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

tay ha ndo hay abəra ma gədaŋ i ndo məne
ɗəre.
Pol a dazlay kəreh mə 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, maɗuwuleme andaya ka gər
i Kolosi hay (1.3-14). Ma dəba i dəmes
na, Pol a ma ahaya a zləm vəram ŋgay
nakə a ge hərwi 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 məwalaŋ i ndo hay, ma bəɗgay
tay hay ada ma mədzepe ta ndo hay
(3.1-4.6).

Ɗerewel nakay a ndəv ta mətsike me (4.7-
18).

1Neŋ Pol nakəMbəlom a zla ga hərwi ada
nâ təra ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste aye. Neŋ
taTimotemalamarkway, nəmaawatsakum
naha ɗerewel nakay. 2 Nəmaa watsa naha
na, a nəkurom ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheye ma Kolosi aye. Nəkurom
malamar may neheye madzapa eye tə Yesu
Kəriste, nəkurom faya ka pumeye bəzay a
neŋgeye aye. Mbəlom Bəba kway mâ pa
fakuma ŋgama adamâ vəlakum zay.

3 Nəmaa ɗuwulaway naha me a Mbəlom
Bəba i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
hərwi kurom. Pat pat nəmaa ɗuwulaway
naha me andza niye, nəmaa gaway naha
sɨsœ hərwi kurom. 4 Nəmaa gaway naha
sɨsœ hərwi nəmaa tsəne na, nəkurom faya
ka dzalumeye ha ka Yesu Kəriste ada ka
wuɗum ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tebiye dərmak. 5 Ka gum andza niye na,

hərwi kapummədzal gər kuromkawuneh-
eyeMbəlom a ləva ha bo,ma ta vəlakumeye
mə mbəlom aye. Tə ɗakum ha wu nakə
Mbəlom a gwaɗ ma ləviye ha bo hərwi
kurom aye na, ahəl nakə ka tsənum Labara
Ŋgwalak eye niye deɗek aye. 6 Labara
nakay ŋgwalak eye faya ma ɗiye a zləm ka
məndzibəra tebiye, faya ma vəliye hohway
andza gərɗaf nakə a wa hohway aye ada a
gəl kame kame aye. Andza niye, faya ma
diye kamekameməwalaŋkuromkwaapat
nakə ka tsənum kurre aye, nakəMbəlom kə
pa fakuma ŋgama ta deɗek aye hus bəgom.

Mətsikeme
7 Maa lah məɗakum ha Labara Ŋgwalak

eye nakay na, Epafəras. Neŋgeye na, dzam
may, 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
kuromna, a bərammay. 8Maa tsikamayma
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 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. 11Nəmay faya nəmaa ɗuwulay
naha me sa na, hərwi ada mâ vəlakum
gədaŋ ŋgay nakə a ze kwa mey aye hərwi
ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ lele, hərwi ada ka
səmumeye naha tə zayzay nakə mə ɗərev
kurom aye ada ɗərev kurom ma ŋgwasiye
dərmak. 12 Gumay sɨsœ a Mbəlom nakə a
vəlakum gədaŋ aye hərwi ada kâ hutumwu
nakə a ləva ha bo hərwi ndo ŋgay hay ka təv
nakə dzaydzay ŋgay a dəv aye. 13 Mbəlom
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. 14Ambəɗakway ahaya abəramə həlay
i Fakalaw na, tə həlay i wawa ŋgay niye ada
a pəsakway hamənese kway hay dərmak.

Dəmes i mazambaɗay a Kəriste Bəy
Maduweŋ iməndzibəra
15Ndəray andaya kə ŋgatay aMbəlom bay,

ane tukna, YesuKəriste nakəndohay tə
ŋgatay aye na, a ndzəkit boMbəlom,

Mbəlom neŋgeye kəkay na, faya ma
ɗakweye ha.
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Neŋgeyebagwar eyekagər iwawa iMbəlom
hay tebiye.

A zewuneheye tebiyeMbəlomageaye.
16Hərwi Mbəlom a ge wu hay tebiye na, tə

həlay ŋgay,
wu neheye mə mbəlom aye ta wu neh-
eye 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 bag-
war tay dərmak

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

həlay i wawa ŋgay
adawuneheye a ge tebiye ayena, i ŋgay
hay.

17 Neŋgeye 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.

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

Maa ləva tayna, neŋgeyeandzagərnakə
a ləvay gər a bo aye.

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu 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.

19Wuneheye tebiyemə ɗərev i Mbəlom aye
na,

mə ɗərev i Kəriste tebiye dərmak,
hərwi a yay a gər andza niye.

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

wu neheye ka dala aye ada wu neheye
məmbəlom 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 ka mayako
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 amət aye. A ge andza
niye na, hərwi ada kâ ndzum tsəɗaŋŋa,
ka slumeye faya mələtse kame i Mbəlom
mənese kwa tsekweŋ andaya fakuma bay.
Ndəray ma sliye faya məmakum hamənese
bay.

23 Lele na, dzalum ka Yesu huya ada
ndzum ɓəŋɓəŋ, kâ dagwarum bay, pum
mədzal gər kurom kawu 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 nakəMbəlom a vəlay a Pol aye
24 Anəke na, ɗərev faya ma ŋgwasiye

hərwi ɗəretsətseh nakə faya na siye hərwi
kurom aye. Andza nakə Yesu Kəriste a sa
ɗəretsətseh ahəl niye aye na, bo ga faya ma
siye ɗəretsətseh dərmak hərwi məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. Nəteye
na, andza bo ga. Na siye ɗəretsətseh andza
niye na, hərwi ada məsler ŋgay mâ ndəv.
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, bazlam
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
ndoŋgayhayna,wunakə a sayməge ayena,
ŋgwalak eye haladzay, ma dzəniye ndo hay
tebiye. Bazlam nakay a ndzawa maŋgaha
eye nakə anəke a ndohwaw parakka a
dzaydzay aye na, Yesu Kəriste mə ɗərev
kurom. Hərwi niye, pummədzal gər kurom
kaməndze ta Mbəlomma təv nakə ta ɗəslay
ha gər aye.

28Fayanəmaa ɗiye hana, YesuKəriste 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. 29Hərwi
niye neŋ faya na ŋgəliye ha bo haladzay ka
məge məsler ta gədaŋ i Yesu Kəriste nakə a
vəleŋ hərwi ada nâ ndəv haməgeməsler.

2
1 A seŋ na, sərum ha na ge məsler hal-

adzay 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
niyena, hərwiməmakumnaha ɗərevadakâ
wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom ada
kâ dzapum nəte. A seŋ sa na, sərum wu
nakə Mbəlom a bəzakway ha parakka aye
hərwi adakândzum ɓəŋɓəŋmə ɗəma. Sana,
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 hutakwa metsehe ada
kâ sərakwa wu hay. Metsehe nakay na, lele
haladzay, ma səkəmiye bo ta suloy bay.

4Na tsik andza niye na, hərwi ada ndəray
mâ vakum gər tə bazlam ləfeɗeɗe eye bay.
5 Sərum ha na, kwa neŋ dəreŋ tə nəkurom
bəbayna, faya na dzaliye huya ka nəkurom.
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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.
Gumaynaha sɨsœhaladzay aMbəlomhuya.

8 Gum 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 pumateye zləm a nəteye bay na,
hərwi mede i Mbəlom na, tebiye mə bo i
Yesu Kəriste. 10Taɗə nəkurommadzapa eye
tə Kəriste na, Mbəlom kə rah kurom ha tə
Məsəfəre ŋgay. Kəriste na, bəy ka gər i wu
hay tebiye ada ka gər i bəy tay hay.

11Ka hutumməɗəse 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 nakəma diye kurom ha amənese
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, gədaŋŋgayandayamələtsekuromahaya
abəramamədahaŋandzanakəa lətseahaya
Yesu Kəriste abəramamədahaŋ aye.

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

16 Taɗə kə ge andza niye na, ndəray
kwa nəte mâ gakum me hərwi wu mənday
kəgəbay hərwi wu məse na, ndəray mâ
gakum me bay. Ndəray kə gwaɗakum gum
magurlom i məhəne siye hay, i wur kiye
kəgəbay i pat i mazəzukw bo na, kâ təmum
bay. 17Wuneheye na, andzamezek, 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 kamagogoy kurombay. Ndoniye hay
faya ta gwaɗiye kutoŋ məgay ɗəretsətseh a
bo, adaməɗəslatay ha gər a gawla i Mbəlom
hay. Nəteye faya ta tsikiye na, ka wu nakə tə
ŋgataymaməsineaye. Slala indoneheyena,
faya ta ɗəslay ha gər a bo kəriye tsa, tə dzala
i tay na, ka wu neheye ka məndzibəra aye.
19Nəteye 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 a
Mbəlom 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 təv
manəte eye təmbəle hay ada ta slo i bo hay.

20 Nəkurom ka sərum ha, ka mətum ka
bo tə Kəriste. Andza niye, fakalaw hay ta
ləviye kurom 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 ndzakawu nakay bay», «kâ
tətal ka wu nakay bay» aye na, ma kəkay?
22Maa tətik bazlam neheye mapala eye na,
ndo hay ɗekɗek tsa. Wu neheye tebiye na,
ta dziye ahəl nakə ndo hay ta giye haməsler
aye. 23Kamadazlay, ndo hay tə dzalamə gər
tay bazlam neheyemapala eye na, ta vəliye
metsehe hərwi tə gwaɗ, tə ge kutoŋ hərwi
məpaybəzay a kule tay,marəhay gər ka dala
adaməgay ɗəretsətseh a bo. Ane tuk na, neŋ
na ŋgatayna, kule taymadzəniye ndo hərwi
ada mâ gay metsehe a bor i bo ŋgay kwa
tsekweŋ bay tebiye.

3
Yesu Kəriste ka təra kway haweɗeye hay

1Nəkuromka sərumhana, kambəlumaw
abəra ma mədahaŋ tə Kəriste. Yesu Kəriste
mandza eye tə həlay i mənday i Mbəlom
anəke. Hərwi niye, pum mədzal gər kurom
ka wu neheye mə mbəlom aye. 2 Dzalum
ka wu nakə mə mbəlom 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 kurom weɗeye mə həlay i
Kəriste, Mbəlom kə pa na ka təv ŋgay. 4 Sifa
kurom deɗek eye na, Kəriste. Ahəl nakə
mamaweye na, nəkurom tə neŋgeye kamu-
maweye dərmak ta məzlaɓ ŋgay.

5 Hərwi niye gərum ha məge wu neheye
lele bay kaməndzibəra aye. Gərumhaməge
madama,mede nakə lele bay aye na, gərum
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ha, bor i bo kurommâ 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. 6Mbəlom
ma ta gəsiye ndo neheye ta rəhay ha gər bay
aye a sariya na, hərwi wu neheye anaŋ aye.
7 Ahəl niye na, nəkurom ka gawum andza
niye, wu neheye lele bay eye tə ləvawakum
gər.

8 Anəke na, gərum ha wu neheye tebiye.
Kâ gummevel bay, ɗərevmândalakumbay,
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 neheye 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 slalamekeleŋ eye hay nəteye
nəte, ndo neheye maɗəsa bo eye hay ta ndo
neheye maɗəsa bo eye bay aye nəteye nəte,
ndo neheyemə 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.

12 Mbəlom 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, wuɗumbo nəte nəteməwalaŋ
kuromhərwi taɗə ka gum andza niye na, ka
ndzumeye ka təvmanəte eye tə ɗərev nəte.

15ZaynakəKəristemavəlakumeyemâgəs
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
bazlam i Kəriste huya. Tətikum a bo nəte
nəteməwalaŋkurom. Ɗumhaabonətenəte
mə walaŋ kurom. Zambaɗumay a Mbəlom
ta dəmes hay wal wal ada ta dəmes nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a vəlakum aye. Gu-
may dəmes a Mbəlom, gumay naha sɨsœ ta
məŋgwese. 17 Wu nakə ka gumeye ada ka
tsikumeye tebiye na, gum andza nakə ndo i

Bəy Maduweŋ Yesu hay ta giye aye. Gumay
sɨsœ a Bəba kwayMbəlom taməzele ŋgay.

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu 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 ŋgwas
kurom hay, kâ ŋgərəzum fataya bay.

20 Nəkurom wawa hay, rəhumatay gər a
bəbakuromtəmaykuromməwuhay 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, ɗərev ma
diye fataya abəra.

22 Nəkurom beke hay, rəhumatay ha gər
a ndo i gay kurom hay ka məndzibəra mə
wuhay tebiye. Kâ rəhumatay ha gər ka ɗəre
tay ɗekɗek tsa hərwi ada tâ zambaɗakum
bay. Ɗuh gum məsler tə ɗərev kurom pe-
teh andza ndo neheye faya ta ɗəslay ha
gər a Mbəlom aye. 23 Məsler 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. Mavəlakumeyewunakə a pa na
mə mbəlom hərwi ndo ŋgay hay aye. Ndo
i gay kurom nakə faya ka gumeye məsler
aye na, Yesu Kəriste. 25Ndo neheye faya ta
giyemənese aye na,Mbəlomma 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, gumatay

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. 3Ɗuwulumay me a Mbəlom
hərwi may dərmak hərwi ada Mbəlom mâ
həndəkamay na tsəveɗ lele ka məɗe ha ba-
zlam 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 aMbəlom
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 neheye ta təma
Yesu Kəriste bay aye na, ŋgwalak eye. Kâ
nasumha həlay eye bay, kwa kəɗay dzənum
tay ha. 6Bazlam kurom mâ ge na, ləfeɗeɗe.
Mâ ge na, andza sluwal. Sərum ha taɗə ka
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mbəɗumeyekabazlam 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. 9Na sləriye tay naha neŋgeye
ta Onezimmalamar kway. Neŋgeye dərmak
faya ma pay bəzay a Yesu Kəriste tə ɗərev
ŋgay peteh. Neŋgeye a yaw ma təv kurom.
Ta yenahana, ta tsikakumeyewunakə faya
ma giye bo kanaŋ aye tebiye.

10 Aristark nakə nəmay salamay ma
daŋgay aye, kə tsikakum naha me. Markus,
wawa i malamar i Barnabas kə tsikakum
naha me dərmak. Taɗə ki ye naha ka təv
kurom na, təmum na lele. Ɓa na tətikakum
wu nakə ka gumeye tsɨy. 11 Yesu ndo nakə
tə zalay Zustus aye kə tsikakum naha me
dərmak. Məwalaŋ i ndo neheye faya ta giye
məsler hərwiBəy iMbəlom təneŋkanaŋaye
na, Yahuda mekeleŋ eye hay bay, say ndo
neheyemahkar aye. Nəteye faya ta dzəniye
ga haladzay.

12Epafərasnakəayawabəraka təvkurom
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 tərumndomasəra
eye hay ka tsəveɗ i Mbəlom, ada kâ sərum
wu nakə a yay a gər a Mbəlom kâ gum aye
tebiye. 13 Ta deɗek na sər neŋgeye faya
ma giye məsler haladzay hərwi kurom ada
hərwi ndoməpemədzal gər hay ka Yesu ne-
heyemaLawdise ada neheyemaHiyerapo-
lis* aye dərmak. 14Luka, doktor kway nakə
kawuɗakwanahaladzay aye adaDemas, ta
tsikakum nahame dərmak.

15 Tsikumeŋatay ha me a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheyema 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. 17 Gwaɗumay a

Arsip na, mâ ŋgəla ha bo ka məsler i Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste nakə a vəlay aye, mâ
ndəv ha.

18Neŋ Pol, bo ga eye na watsakum 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.
Tesalonik 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
tayaTesalonikneheye ta təmaməpemədzal
gər ka Yesu Kəriste aye.
Madədo 1 ka 3 faya ma tsikakweye ka

məndze i Tesalonik hay tə Pol.
Madədo 4 ada 5, Pol faya ma vəlateye

gədaŋ mede kame kame ma məndze i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu. A mbəɗatay
naha ka metsehe nakə ma kwasatay ha
mədzal 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 Tesa-
lonik aye. Nəkurom na, ndo i Mbəlom Bəba
kway ada ndo i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste
hay. Mbəlom mâ pa fakuma ŋgama ada mâ
vəlakum zay.

PolagaysɨsœaMbəlomhərwimede indo
məpemədzal gər ha ka Yesu

2 Nəmay 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. 5Nəmaa sər ha
hərwi ahəl nakə nəmaa ɗakum ha Labara
Ŋgwalakeyena, nəmaa tsik təbazlam 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 fayanəmaagiyeandzaniyena,
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 ba-
zlam i Mbəlom aye na, ka sum ɗəretsətseh
haladzay hərwiye, ane tuk na, ɗuh ɗərev
kurom kə ŋgwasa hərwi bazlam nakay 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 hal-
adzaymaMasedowanadamaAkay ta tsəne
labara i Bəy Maduweŋ kway, ane tuk na,
nəteye ɗekɗek bay. Sa na, ndo hay kwa ka
waray ta tsənekamədzal gər kuromnakəka
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 təmummay lele
ahəl nakə nəmaymə 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 mbəlom aye. Wawa niye na, Yesu nakə
Mbəlom a mbəl ahaya abəra ma mədahaŋ
aye. Neŋgeye ma buwiye kway abəra ma
mevel i Mbəlom nakə ma ndziye ka ndo i
mezeleme hay aye. Ma giye na, pat i sariya
ŋgay nakəma slaweye aye.

2
Məsler i Mbəlom nakə Pol a ge ma Tesa-

lonik aye
1Malamar ga hay, nəkurom ka sərum ha

təgərkurommedemaynakənəmaayenaha
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. 3Ahəl 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. 4Ɗuh 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

* 1:7 Akay: Məzele i Gəres nakə tə zalaway ha guram eye.
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nakə a sər ɗərev may aye. 5 Nəkurom ka
sərum ha lele ɗaɗa nəmaa tsikakum wu
hərwi məvakum gər bay ada ɗaɗa ki ya-
mayaw a mədzal gər nəmaa tsikakum wu
hərwi ada kâ vəlumamay bay. Wu nakə na
watsa kanaŋ ayena,Mbəloma 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 nakə ma 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 i Mbəlom aye. Ada
neŋgeye niye ɗekɗek bay, a samay məvəle
ha məsəfəre may hərwi kurom, hərwi ka
yumamay a gər haladzay. 9 Malamar ga
hay, kâmətsumhagər taməslernakənəmaa
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 iMbəlom zematsətsehe
fakumawuray.

10Nəkurom 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 kurom mâ yay a gər a
Mbəlom, neŋgeyenakə a zalakumhərwi ada
kâ fələkum a bəy ŋgay, ma təv nakə ŋgwalak
eye haladzay aye.

13 Nəmay faya nəmaa gay naha sɨsœ a
Mbəlom huya sa na, hərwi ahəl 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
bənabazlam indozezeŋbay. Ayaw tadeɗek
bazlamnakay a yawna,mə həlay iMbəlom.
Fayamagiyeməslermənəkuromneheyeka
dzalum ha ka Yesu Kəriste aye. 14Malamar
hay nəkurom ka tərum andza məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neh-
eye ma 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 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 neh-
eye 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
fataya, sariya ŋgayma gəsiye tay ha.*

A say a Polmambəɗe gər a Tesalonik
17 Malamar hay, nəmay na, ahəl nakə

nəmaa ye abəra ka təv kurom, nəmaa gər
kurom ha aye na, hawa kurom a gawamay
haladzay, a samay məŋgatakum. Tə ɗəre na,
nəmay dəreŋ ta nəkurom. Ane tuk na, ɗərev
may mandza eye na, tə nəkurom huya.
Nəmaa pəla tsəveɗmadzəga haladzaymede
naha məŋgatakum. 18 A samay mambəɗe
naha gər ka təv kurom. Neŋ Pol tə gər ga,
na tsik sik haladzay 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. Nəkurom
magogoy may nakə 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 may
ma ŋgwasiye hərwi kurom.

3
1Ahəl 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
haLabaraŊgwalakeye iYesuKəriste. Nəmaa
slər naha ka təv kurom hərwi adamâ dzəna
kuromadamâmakumnaha ɗərev adanakə
kâ ndzum ɓəŋɓəŋ ka tsəveɗ i Mbəlom aye,
3 hərwi ada ɗəretsətseh nakə faya ma ndza-
kumeye 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. Agənanəkurom
faya ka dzalumeye ha huya ka Yesu Kəriste
kəgəbay agəna Fakalaw kə vakum gər. Taɗə
kə ge andza niye na, məsler nakə nəmaa ge
məwalaŋ kurom aye na, 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

* 2:16 Zəbama Roma hay 11.28-32.



1 Tesalonik hay 3:7 268 1 Tesalonik hay 4:18

ka dzalumeye 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
samay məŋgatakum aye dərmak. 7 Andza
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 kuromaye na, kəmamay naha ɗərev
hərwi nəkurom faya ka dzalumeye ha ka
Yesu Kəriste huya. 8Anəke na, ɗərevmay kə
ŋgwasa hərwi nəkurom mandza eye ɓəŋɓəŋ
mə həlay i Bəy Maduweŋ. 9Kwa nəmaa gay
naha sɨsœaMbəlommakəkayna, kə sla bay,
hərwi ɗərev may kə ŋgwasa haladzay hərwi
kurom. 10Nəmay fayanəmaa ɗuwulaynaha
me ta həpat ta həvaɗ hərwi adamâ 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.

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
kamekameandzanakənəmaynəmaawuɗa
kurom aye. 13Andza 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
Mede nakə a yay a gər aMbəlom aye

1 Malamar 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.
3 Wu 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.
6Ndəraymâ gaymənese 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 zalakway na, hərwi ada kâ
gakwa madama bay. Neŋgeye a zalakway
hərwi ada kâ ndzakwa tsəɗaŋŋa. 8 Hərwi
niye, ndoweye ka kərah bazlam neheye na,
a kərah bazlam i ndo hay bay. A kərah 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 ka wuɗum ndo məpe
mədzal 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. 12Taɗə ka gumandza niye na, ndo neh-
eye ta dzala ha ka Yesu Kəriste zuk bay aye
na, ta rəhakumeye ha gər ada ka rəkumeye
wumənday wal bay.

BəyMaduweŋ Yesumamaweye
13 Malamar ga hay, a samay məgəre

kurom ha ze məsəre wu ka bazlam i ndo
neheye ta mət aye bay. Hərwi a samay na,
ɗərev mâ ye fakuma abəra bay andza ndo
neheye faya tahəbiyemadayaw iYesu 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. 15 Wu nakə nəmaa tsikakumeye
anəke aye na, Bəy Maduweŋ kway kə ɗa ha.
Pat nakə ma maweye na, nəkway neheye
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
mazaliye tamagala. Tsana, tolomiMbəlom
ma ləviye ada Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste, bo ŋgay eye ma mbəzlaweye abəra
mə mbəlom. Ndo neheye tə mət ɓa ta dzala
ha ka neŋgeye na, nəteye ta lahiyemələtsew
abəra ma mədahaŋ, 17 tsa na, Mbəlom ma
hayakweye gər a nəkway neheye huya tə
ɗəre aye hərwi ada nəkway tage nəteye kâ
hayakwa gər ma pazlay. Nəkway tebiye
ka dzakweye gər ta Bəy Maduweŋ kway ka
məgər mbəlom. Ka ndzakweye huya ta Bəy
Maduweŋkway ka təvmanəte eye. 18Hərwi
niye, mum ha ɗərev a bo tə bazlam neheye
nəte nəte məwalaŋ kurom.

5
Ndəray a sər pat i məmaw i Yesu bay
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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
maweyeandzaməkalndəraymasəriye faya
bay. 3 A həlay nakə ndo hay ta gwaɗiye:
«Gəma may mandza eye zay, wuray an-
daya 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 neh-
eye tə yawa mə dzaydzay ta həpat aye.
Nəkway na, andza ndo neheye tə yawa
ta həvaɗ ma ləvoŋ aye bay. 6 Hərwi
niye, kâ ndzahərakwa andza siye hay bay.
Nəkway ɗuhndzakwa tsezlezleŋŋe ada gak-
way 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 həhalakwa ma
ləvoŋ bay. Hərwi niye, gakway metsehe a
bo, dzalakwa ha ka Yesu Kəriste huya ada
wuɗakwa bo nəte nəte. Niye na, andza ka
pakwakabopetekeɗ i ɓərehərwi adawuray
mâ gakway bay. Həbakwapat nakəMbəlom
ma təmiyekwayhahərwiməpe fayamədzal
gər kway na, andza mbəramdaw i ɓəre
nakə tə pawa a gər a həlay i vəram aye.
9 Mbəlom a pala kway na, hərwi ada mâ
vəlakway ɗəretsətseh bay. A pala kway ɗuh
na, hərwiadamâtəmakwayha təhəlay iBəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste. 10 A mət na,
hərwikwayhərwi adanəkway taneŋgeyekâ
ndzakwa ka təv manəte eye. Kwa taɗə ka
mətakwa tsɨy, kwa taɗə nəkway tə ɗəremba,
pat nakəmamaweyena, nəkway təneŋgeye,
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.
13 Rəhumatay ha gər lele ada wuɗum tay
ha haladzay hərwi faya ta giye məsler i
Mbəlom. Ndzum zayməwalaŋ 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 ne-
heye 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. 18Kwa 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. 20Ka ta rəsumna bazlam i ndoməɗe ha
bazlam i Mbəlom hay bay. 21 Dzədzamum
tay hawuneheye ta tsikiye tebiye təday ada
pum wu nakə lele eye a ɗərev kurom. 22Kâ
gummənese bay tebiye.

23Mbəlom tə gər ŋgay neŋgeye nakə a vəl
zay aye, mâ təra kurom ha tsəɗaŋŋa eye
hay. Mâ tsəpaməsəfəre kurom tamədzal gər
kurom təbo kurom tebiye hərwi ada ahəlay
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. Neŋgeyema giye andza niye hərwi wu
nakə kə tsik aye na, ma giye.

25 Malamar hay, ɗuwulumay me a
Mbəlom hərwi may dərmak. 26 Tsikumatay
me a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tebiye lele. 27 Na gakum amboh ta məzele
i Bəy Maduweŋ kway: Dzaŋgum ɗerewel
nakay kame i siye i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu tebiye.

28BəyMaduweŋ kway Yesu Kəristemâ 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 nakə
makurre eye. Həlay eye faya ma diye a
dəba, gər faya ma kwasateye a ndo məpe
mədzal gər hay hərwi BəyMaduweŋYesu kə
maw zuk bay. Ma Tesalonik na, siye hay
tə gwaɗ pat i məmaw i Bəy Maduweŋ kə
ndislew (2.2). Siye hay ta kərahməgeməsler
(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
1Maa watsakum naha ɗerewel nakay na,

neŋ Pol, Silas ada ta Timote. Nəmaa wat-
sakumnaha aməhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu neheye ma Tesalonik aye,
nəkurom i Mbəlom Bəba kway ada i Bəy
Maduweŋ 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 i
məndzibəra hay

3Malamar 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 hay kame kame dərmak.
4Hərwiniyeahəl nakənəmayta siye iməhay
gər i ndo məpe mədzal 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 gat-
eye 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 nahame 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 məge aye ada
məsler nakə ka gumeye hərwi mədzal 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. Wu
nakay ma giye na, hərwi Mbəlom ta Bəy
MaduweŋkwayYesuKəriste tapiye fakuma
ŋgama.

2
Wu nakəma lahiye məge kame aza Yesu

mamaweye aye
1 Malamar hay, a seŋ mətsike ka pat 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 neheye faya ta ɗiye ha bazlam
iMbəlom, kəgəbay təgwaɗmaawatsaandza
niye na, neŋ, kâ dzədzarum bay. 3 Ndəray
mâ vakum gər kwa tsekweŋ bay tebiye. Pat
eye kə husaw zuk bay hərwi ma husaweye
na, ndo hay haladzay ta gəriye ha tsəveɗ i
Mbəlom 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
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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 ndziye mə ɗəma, ma
gwaɗiye neŋgeyeMbəlom.*

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 faya ma giye məsler mə walaŋ i ndo
hay, ane tuk na, neŋgeye maŋgaha 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
ma maweye ta gədaŋ ŋgay. Ma kəɗiye na
abəramə ɗəmatagədaŋ iməsəfəreŋgaynakə
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.
10Ma 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.
11Hərwiniye,Mbəlommasləriye fatayando
məvatay gər gədaŋeyehərwi ada tâ vəlay ha
mədzal gər tay amarawme. 12Mbəlom a ge
andza niye na, hərwi ada sariya mâ gəs tay
ha ndo neheye ta təmadeɗek bay aye ada ta
wuɗaməgemənese 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 kway ha
ta gədaŋ iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə a təra
kuromha ndoməpemədzal gər hay ka Yesu
aye. Mbəlom a təma kurom ha na, hərwi ka
dzalumhakawunakədeɗekaye. 14Mbəlom
a zalakum na, ahəl nakə nəmaa ɗakum ha
Labara Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste aye. A say
na, kâ hutum məzlaɓ i Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste dərmak.

15 Hərwi niye malamar ga hay, ndzum
dəwerwerre ɓəŋɓəŋ lele, dzalum ka wu
neheye nəmaa tətikakum aye huya, kwa
taɗə nəmaa tətikakum tə bazlam kwa taɗə
nəmaa watsakum 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 aMbəlomBəbakwaynakə awuɗa kway
aye. Ta ŋgwalak ŋgay, faya ma makweye
naha ɗərev huya ada fayama dzəniye kway
ka mədzal gər kway, ka wu nakə ŋgwalak
eye ma deyeweye kame aye. 17Mâ makum
naha ɗərev ada mâ vəlakum gədaŋ ka məge
wu neheye ŋgwalak eye hay huya ada ka
mətsike wu neheye ŋgwalak eye hay huya.

3
Ɗuwulumayme aMbəlom hərwimay

1Malamar hay, nakay na, wu nakə nəmaa
ndəviye hamətsikakumaye. Ɗuwulumayme
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.
2Ɗuwulumayme aMbəlom hərwimay hərwi
adamâ tsəpamay abəra ka ndo i seweɗ hay,
hərwi a say a siye hay matəme bazlam i
Mbəlom nakə nəmaa tsikiye bay.

3Ane tuk na, Bəy Maduweŋ na, a mbəɗay
həlay a bazlamŋgay bay. Ma dzəniye kurom
ada kâ tərum gədaŋ eye hay ada ma tsəpiye
kurom abəra ka Fakalaw.* 4 Bəy Maduweŋ
kway fayamadzəniyemaykaməge fakuma
mədzal gər. Nəmaa sər ha na, faya ka gum-
eye wu nakə nəmaa tsikakum aye ada ka
gumeye huya. 5 Bəy Maduweŋ kway mâ
dzəna kurom hərwi ada kâ sərum ha ma
kəkay nakəMbəlom a wuɗa kurom aye ada
kâ səmumay naha a ɗəretsətseh andza Yesu
Kəriste nakə a səmay naha aye.

Kwawaymâ geməsler
6Malamar hay, faya nəmaa tsikakumeye

taməzele iBəyMaduweŋkwayYesuKəriste,
faya nəmaa gwaɗakumeye na, kâ ndzum
ka təv i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye sœ eye bay, hərwi ta kərah wu ne-
heye nəmaa tətikakum aye. 7 Nəkurom ka
sərumha tə gər kuromeyewunakə ka gum-
eye 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 təmadagər eye həvaɗ ta həpat hərwi
wuməndaymay hərwi ada nəmaâ vəlakum
ɗəretsətseh hərwi wu mənday bay. 9Nəmaa
ge məsler andza niye na, nakə tsəveɗ may
andayamatsətsehe fakumawumənday bay
aye bay. Ane tuk na, nəmaa ge ɗuh na,
hərwi məɗakum ha wu nakə kâ gum aye.
10 Ahəl nakə nəmay mə gay kurom aye na,
nəmaa tsikakum, nəmaa gwaɗakum: Taɗə
ndoweye kə ge məsler bay na, kâ vəlumay
wumənday bay.

* 2:4 Zəbama Daniyel 11.36; Ezekiyel 28.2. * 3:3 2 Tesalonik hay 2.3.
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11 Nəmaa tsikakum naha andza niye na,
hərwinəmaa tsəne tə gwaɗndomekeleŋeye
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
kwayYesuKəriste. Gumməsler ta tsəveɗeye
hərwi məhute wu mənday tə həlay kurom
aye.

13 Malamar 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,
zəbumfaya, nəkuromtaneŋgeyekâdzapum
ka məge wu hay dziye bay hərwi ada horoy
mâ gay. 15Ane tuk na, kâ zəbum faya andza
ndo məne ɗəre kurom bay. Tsikumay me
ɗuh ta tsəveɗ eye hərwi neŋgeye malamar
kurom huya.

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
Yesumâ ndza tə nəkurom tebiye.

17Neŋ 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 Kəristemâ pa
fakuma ŋgama tebiye.
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Makurre i ɗerewel i Pol nakə a
watsay naha a

Timote
aye

Məfələkwe
Məzele i Timote ka ndzeye a gər ma

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 a watsay 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 kaYesu faya ta

sənəkateyewu 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 təmaɗuwuleme
(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, ndoGərek adamayŋgay

dem i Yahuda hay. Fayama ɗay ha a Timote
ma kəkay nakəma gateye gər a ndo hay aye
(madədo 4 ka 6).

1 Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Pol,
neŋ ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste. Ndo nakə
a pa ga ndo i maslaŋ aye na, Mbəlom ndo
mətəme kway ha tə Yesu Kəriste nakə a ge
wu nakə ka pakwa fayamədzal gər aye.

2Nawatsaka 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 Masedowan 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 a məkəɗe wuway ka
bəba təte tay hay bay. Niye na, ma gəliye
ha məkəɗe wuway kəriye, ma dzəniye wu
nakə a say a Mbəlom aye bay. Wu nakay
ka sərakwa ha na, hərwi ka dzalakwa ha
ka neŋgeye. 5 Ka tsikakwateye andza niye
na, hərwi ada tâ wuɗa ndo hay. Kə sa-
tay 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.

6Ndomekeleŋ eye hay na, ta dze abəra ka
tsəveɗ, ta gər ha wu ŋgwalak eye. Ɗuh faya
ta tsikiyewuneheyemagiye ŋgamabay aye.
7A satay matətikatay bazlam i Mbəlomma-
pala eye a ndo hay, faya ta tətikiye ta gədaŋ.
Ane tuk na, bo tay eye tə tsənewu 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: Mbəlomavəl bazlammapala 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 ndo neheye faya ta giye mənese
aye, ndo neheye tə yay a gər a Mbəlom bay
aye, ndo neheye ta kərah 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 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 neh-
eye tə ɗəsawa parasay aye, ndo neheye tə
mbaɗawa tə maraw me aye. Mbəlom a
vəl bazlam mapala eye na, hərwi siye i wu
neheye lele bay ta nasiye ha wu nakə lele
fayama tətikakweye aye. 11Matətike nakay
ayawna, abəramaLabaraŊgwalakeyenakə
Mbəlom, ndo i məzlaɓ, a vəleŋ a həlay aye.
Labara ŋgwalak eye niye a ɗa ha Mbəlom
bagwar eye, neŋgeyenakəmandziyema 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
kaməgeməsler na, neŋgeye. 13Ahəl niye na,
na tsalaway ka gər a Mbəlom, ada ta zlapay
ga na, na gawatay ɗəretsətseh a ndo ŋgay
hay haladzay hərwi nakə na dzala ha ka
neŋgeye bay aye. Ane tuk na, Yesu neŋgeye
na, kə geŋ ŋgwalak hərwi 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.

15 Mezeleme nakə neŋ na ge aye na, a
ze i ndo siye hay tebiye. Yesu Kəriste a
yaw ka məndzibəra na, hərwi ada mâ təma
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tay ha ndo i mezeleme hay. Anaŋ bazlam
nakay na, deɗek, ndo hay gədem tâ təma
a ɗərev tay. 16 Ane 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. 17 Ndo hay tâ ɗəslay gər a Bəy
Mbəlomnakəmandziye 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 neheye tə tsik aye tâ təra i yak na,
andzawuhəlay 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. 20Məwalaŋ 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
Maɗuwulayme aMbəlom 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 neheye 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 a Mbəlom ndo
mətəme kway ha. 4 A yay a gər haladzay
hərwi a say na, ndo hay tebiye tâ təmaada a
say tâ sər deɗek. 5 Bazlam nakay na, hərwi
ndo hay tebiye. Hərwi Mbəlom 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, kə vəl ha məsəfəre ŋgay masəkəmatay
ahaya ndo hay. A ɗa ha na, a həlay nakə
ŋgwalak eye, a say a Mbəlom ndo hay tebiye
tâ təma aye. 7Mbəlom 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
ɗuwulaymeaMbəlom, tâ ɗuwulaynahame
aMbəlom tə ɗərev tsəɗaŋŋa eye. Tâ gemevel
ka ndo bay, tâ kəɗwuway ka wu bay.

9A 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 bo wu i maslawa
neheye tsakala eye haladzay aye bay, kwa
petekeɗ neheye tsakala eye haladzay aye tâ
pa ka bo bay. 10 Məsler 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 matətike ndo hay. 12Na
vəlatay tsəveɗ a ŋgwas hay ka matətikatay a
hasləka hay bay ada tâ ləvay gər a hasləka
hay bay. Tâ ndza ɗikɗik, 13 hərwi Mbəlom a
lahməge na, Adam təday, adamadəba eye a
ge Hawa. 14 Sa na, Fakalaw ka səpat Adam
bay. Ane tuk na, a səpat na, ŋgwas. Maa
kərah marəhay ha gər a Mbəlom na, ŋgwas.
15 Kwa mâ ge andza niye bəbay, ŋgwas ta
wiye wawa ada Mbəlom ma təmiye tay ha.
Ane tuk na, tâ dzala ha ka Mbəlom huya, tâ
wuɗa ndo hay, tâ təra ŋgwalak eye ka ɗəre i
Mbəlom, tâ gaymetsehe a bo tay.

3
Madugula hay i ndo i Kəriste hay

1 Bazlam 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,
medeŋgaymâgeŋgwalak eye, hərwi adando
hay tâ may ha mənese ka gər wuray kwa
tsekweŋ bay. Ŋgwas ŋgaymâ 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
matətikataywuandohaydərmak. 3Mâ 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,mâgəl tayhawawaŋgayhay lele,wawa
ŋgay hay tâ rəhay ha gər. 5 Taɗə ndoweye
kə sər məgay gər a ndo i gay ŋgay hay bay
na,ma səriyeməgatay gər aməhay gər i ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu na, ma kəkay?

6 Ahəl nakə ka pumeye ndo mâ 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

* 1:20 A sayməgweɗe a ndoməwetse ɗerewel nakay na: «Na həhar tay abəraməwalaŋ i ndo hay.»
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gəsiye Fakalaw aye. 7 Ndo nakə ma 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, horoy ma geye kame tay ada
Fakalawmambəzliye na a ɓalay ŋgay.

Ndoməgeməslerməwalaŋ i ndo i Kəriste
hay

8Mede 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. 10 Ka pumeye tay ha a
məsler na, zəbum kamede tay lele təday. Kə
ge mede tay lele na, pum tay ha tâ təra ndo
məgeməsler hay.

11Mede i ŋgwas tay haymâge lele dərmak.
Tâ tsik wu nakə lele bay aye ka ndo hay bay,
tâ kwaya ta guzom bay, tâ ge na, wu neheye
deɗek aye huya.

12Ndoməgeməslermâ təra na, zal i ŋgwas
nəte, mâ gatay gər a wawa ŋgay hay ta ndo
i gay hay lele. 13 Taɗə ndo məge məsler ta
geməsler lele na, ndo hay ta ɗəslatay ha gər.
Ta sliye faya məɗe ha bazlam i Yesu Kəriste
parakka hərwi ta dzala ha faya lele.

Wubagwar eye nakəMbəlom a ɗa ha aye
14 Na dzala na, na miye naha ka təv yak

bəse. Ane tuk na, na watsaka naha wu
neheyena, 15hərwi kwa taɗənayenahabay
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 haladzay. Maŋgaha eye ahəl
niye, ane tuk na, Mbəlom kə ɗakway ha.
Fayama ɗakway ha kəkay nakə ka ndzakw-
eye ka tsəveɗ iMbəlomaye. Ndərayma sliye
faya mahəmbər na bay. A tsik na, ka Yesu
Kəriste:
A təra ndo zezeŋ aye.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə ɗa ha,

neŋgeyemənese andaya faya bay.
Gawla i Mbəlom hay ta ŋgatay.
Ndo hay ta ɗa ha bazlam ŋgay a ndo neheye

nəteye Yahuda hay bay aye.
Ndo hay kwawaray kaməndzibəra ta dzala

ha,
Mbəlom kə zla a gəma, ka vəlay məzlaɓ.

4
Ndo neheye ta tətikateye maraw me a

ndo hay aye
1Məsəfəre 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.
2Ndo 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
hay məzle ŋgwas na, lele bay. Faya ta giye
me ka mənde wu siye hay sa dərmak. Ane
tukna,Mbəlom, neŋgeye a gewuneheye na,
hərwi adandoneheye ta dzala ha kaKəriste
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 kərahummənde bay, ndayum tsa ada kâ
gumay naha sɨsœ a Mbəlom. 5Wu mənday
tebiye na, lele hərwi bazlam i Mbəlom ada
hərwi maɗuwule me kway nakə faya ka
ɗuwulakweyeme aye.

Ndoməgeməsler i Yesu Kəriste lele eye
6 Taɗə ka tətikatay wu neheye a ndo

mədzal gər hay ka Yesu Kəriste na, ka
təriye ndo məge məsler i Yesu Kəriste lele
eye ada ka hutiye gədaŋ hərwi bazlam i
Mbəlomnakəkadzalakwahaaye adahərwi
matətike nakə faya ka pay bəzay lele aye.
7 Wurmbez neheye kəriye a yay a gər a
Mbəlom bay aye na, kâ pay zləm bay. Mede
yak mâ səkah matəre kame kame andza
nakə a say a Mbəlom aye. 8 Taɗə ndoweye
ma giye həbaɗ hərwi matətəɗe ha mbəle
ŋgay aye na, ma geye ŋgama tsekweŋ a bo
ŋgay. Ane tuk na, taɗəmede ŋgay lele andza
nakə a say aMbəlom aye na, ma geye ŋgama
na, haladzay, hərwi a sər ma dzəniye na
anəke ma sifa nakə ka məndzibəra aye ada
ma sifa nakəma hutiye ka tor eye. 9Bazlam
nakay na, bazlam deɗek eye. Lele na, kwa
way mâ təma tə ɗərev ŋgay peteh. 10Hərwi
niye ka vəlakway ha gədaŋ kway ka məge
məsler, ka ŋgəlakwa ha faya bo sah lele na,
hərwi ka pakwa faya mədzal gər kway ka
Mbəlom, neŋgeye nakə ta sifa aye. Neŋgeye
ndo mətəme tay ha ndo hay tebiye, ma
təmiye hawenewene 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 ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ta ndziye na, kəkay. Bazlam yak nakə
ka tsikiye na,mâ təra bazlam lele eye,mede
yak mâ ge lele, wuɗa ndo hay, dzala ha
ka Yesu ada ndza na, tsəɗaŋŋa. 13 Dzaŋga
Ɗerewel i Mbəlom pat pat kame i ndo hay.
Ɗatay ha ada kâ tətikatay hus a pat nakə aza
na ye naha aye. 14Kâ gay masəfaya a gədaŋ
nakəMbəlom a vəlaka aye bay. A vəlaka na,
ahəl nakə ndo hay tə ɗa hawu nakəMbəlom

* 4:14 Məpe həlay ka ndo: Məzle ndo kaməgeməsler məwalaŋ i ndo.
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a tsik ka nəkar aye ada madugula hay tə pa
faya həlay tay aye.*

15 Pay gər na, a məsler 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 malamar yak hay. 2 Tsikatay me a
mamahayandzanəteyemayyakhay. Ada a
dem hay bəbay andza nəteye malamar yak
hay. Ɗərevyakmâgekame tayna, tsəɗaŋŋa.

3 Gatay gər a madakway i ŋgwas neheye
nəteyemadakway i ŋgwas hay ta deɗek, ndo
məgatay gər andaya bay aye. 4Taɗəmadak-
way 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 andaya
məgay gər bay ada neŋgeye kə pamədzal gər
ka Mbəlom, faya ma ɗuwulay naha me a
Mbəlom huya ta həpat kwa ta həvaɗ hərwi
ada mâ dzəna na. 6Ane tuk na, madakway
i ŋgwas nakə a gər ha bo ŋgay kwa a way tsa
ayena, neŋgeyemandzaeyemasifa, ane tuk
na, andza neŋgeyemaməta eye. 7Ɗatay ha a
ndohayna, tâ gataygər abəba tayhayhərwi
ada ndəraymâmatay hamənese bay.

8Taɗə 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 Yesu Kəriste.
Neŋgeye lele bay a ze ndo nakə kə dzala ha
ka Yesu bay aye.

9Watsa a ɗerewel na, məzele imadakway
i ŋgwas nakəməve ŋgay kə ndisl aməve kuro
kuro məkwa aye ɗekɗek ada nakə a zla zal
nəte aye. 10 Ndo hay tâ sər ha məsler ŋgay
neheye a gawa aye na, ŋgwalak eye. Kə gatay
gər awawahay lele ada ka təmambəlok hay
a gay ŋgay lele. Sa na, kə baratay na sik i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu* ada ka
dzəna ndo neheyemə ɗəretsətseh aye. Kə ge
məsler lelehuya. Kəgeandzaniyena,watsa
məzele ŋgay.

11Madakway i ŋgwas neheye dahəlay aye
na, kâ watsa məzele tay a ɗerewel bay.
Hərwi kawatsaməzele tay agənama 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 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 ada ndo
neheye tə nakway ɗəre aye tâ huta wuray
mətsike fakwaya bay. 15Na tsik andza niye
na, hərwi siye imadakway i ŋgwashay 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, neŋgeye mâ dzəna na. Madakway i
ŋgwas niye andza niye na, məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ta dzəniye na
bay. Məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ta dzəniye na, madakway i ŋgwas
neheye ndəray tay andaya bay 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.
18Hərwimawatsa eyeməƊerewel i Mbəlom,
a gwaɗ: «Ahəl nakə sla ma giye məsler ma
guvah aye na, kâ paywu ka bazlam bay, gər
hamâhəpəɗwumənday.†». 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 ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu na, kâ pay zləmbay. Ka ta pay zləmna,
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 dzədzar məge mənese
dərmak.

21 Neŋ faya na gakeye amboh kame i
Mbəlom, kame i Yesu Kəriste ada kame i
gawla i Mbəlom neheye 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 agənanəteye ndo
yak hay aye bay. 22 Taɗə a saka məzle 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

* 5:10 Məbere sik na, andza məgweɗe: Matəmembəlok. † 5:18 Bazlam mapala eye masulo eye 25.4. ‡ 5:18 1
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yak amezeleme i ndo siye hay bay. Ndza na
tsəɗaŋŋa.§

23 Kâ sa yam ɗekɗek bay, sa guzom tsek-
weŋ hərwi huɗ yak nakə a wurawa fakaya
aye hərwi ada huɗmâwur fakaya sa bay.

24 Ndo 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. 25Məsler ŋgwalak eye hay na, nəteye
mə dzaydzay dərmak. Taɗə ta ndohwaw
bəse a dzaydzay zuk bay na, ta sliyeməndze
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 iMbəlombayadakawuneheye faya
ka tətikakwateye a ndo hay aye bay. 2 Taɗə
ndo igay ibekehaynəteyendoməpemədzal
gərhaykaKəriste, kwa taɗənəteyemalamar
hay ma məpe mədzal gər ka Kəriste bəbay
na, tâ kərahmarəhatayhagər ando i gay tay
hay bay. Kwa nəteye tebiye tə ləva kame i
Mbəlom na, ta giye məsler tay lele ɗuh ma
ziye nakə kurre aye hərwi ndo neheye faya
ta gateye məsler 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. 3Taɗə ndoweye ka tətik wumekeleŋ
eye, ada ka təma bazlam neheye deɗek aye
i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste bay, ada
a təmawunakə faya ka tətikakwateye a ndo
hay ka mede nakə lele eye kame i Mbəlom
aye bay sa na, 4 neŋgeye ndo məɗəslay ha
gər a bo, a sər wuray bay tebiye. A sər na,
məkəɗe wuway ɗekɗek tsa, ma giye mag-
azləga ka wu hay. Hərwi niye ndo neheye
faya ta pay zləm aye na, ta giye sələk, ta
wuɗiyeməkəɗe 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 təwunakə andaya fakaya aye. 7Ka
yakwawkaməndzibərana, kazlakwawwu-
ray ka həlay bay, ka makweye na, ka zlak-
weye wuray ka həlay bay dərmak. 8 Taɗə
wu mənday kway tə petekeɗ kway andaya
na, niye na, ɗa kway. 9Ndo neheye a satay
matəre ndo i zlele hay aye na, ta dəɗiye a
masəpete 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.

10Mawuɗe suloy na, ma zlaweye slala i wu
neheye lele bay aye tebiye. Siye i ndo hay ta
gər ha tsəveɗ i Mbəlom hərwi a satay suloy
kazal, adahərwiniye tahuta 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 haladzay wu nakə ŋgwalak eye ka dzala
ha aye. 13 Neŋ faya na tsikakeye kame i
Mbəlomnakəmavəliye sifa awuhay tebiye
aye ada kame i Yesu Kəriste nakə a ɗa ha
wu ŋgwalak eye parakka kame i Poŋos Pi-
lat aye, 14 neŋ faya na tsikakeye, rəhay ha
gər a wu nakə na tsikaka aye, kâ nas ha
bay, gay metsehe a məndze yak hərwi ada
ndo hay tâ maka ha mənese bay hus a pat
nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ma
maweye aye. 15 Ma maweye na, a həlay
ŋgwalak eye. Maa ge ha andza niye na,
Mbəlom. Mbəlom na, gədaŋ tebiyemə həlay
ŋgay, neŋgeye Mbəlom nəte ŋgweŋ, neŋgeye
mandza eye ma məŋgwese, neŋgeye Bəy ka
gər i bəy hay, neŋgeye Bəy Maduweŋ ka gər
i bəy maduweŋ hay, 16 neŋgeye nəte ŋgweŋ
nakə ta sifa huya aye, neŋgeye mandza eye
mə dzaydzay. Dzaydzay ŋgay a dəv hal-
adzay, 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. 18 Gwaɗatay na, tâ ge
wu 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 awu 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.

20Timote, gay gər a wu nakəMbəlom 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. 21Na tsik andza
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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.
Mbəlommâ pa fakuma ŋgama.
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Masulo i ɗerewel i Pol nakə a
watsay naha a

Timote
aye

Məfələkwe
Masulo i ɗerewel nakay Pol a watsay 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 hal-
adzay ta mbəɗay dəba (1.15; 4.10-16). A sər
ha mazlambar mamətiye (4.6). A gwaɗay a
Timote ndoməleke hamaməsler, awuɗana
andza wawa, ka dzameye gər ɗaɗa sa.
Ɗerewel nakay fayamamakweye 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 ada
mâ ge na, wu nakə Pol ta ndo siye hay tə
sənəkatay a ndo hay aye.
Wu neheye mawatsa eye na, ta dzəniye

kway kamatətike wu deɗek eye (3.16).

Mətsikeme i Pol
1 Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Pol,

neŋndo imaslaŋ iYesuKəriste andzanakəa
say aMbəlom aye. A slər ga ha hərwi ada nâ
ɗa ha bazlam i sifa nakəMbəlom a gwaɗma
vəlateye a ndo neheye madzapa eye tə Yesu
Kəriste aye.

2Nawatsaka naha a nəkar Timote. Nəkar
na, na wuɗa kar haladzay andza wawa
ga. Mbəlom Bəba kway tə Yesu Kəriste Bəy
Maduweŋ 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 geyeməsler tə ɗərev
tsəɗaŋŋa eye andza i bəba təte ga neheye tə
gawayməsler aye. Ahəl nakəna 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. 5Na
mətsa ha gər ta məpe mədzal gər yak nakə
ka pa peteh ka Yesu Kəriste aye bay. Təday
na,mamayakLowisnakəadzalahakaYesu

Kəriste adamay yak Enise. Ayaw! Na sər ha
ta deɗek ka dzala ha ka Yesu dərmak.

6Hərwi niye, neŋ faya na gwaɗakeye sa:
KâgaymasəfayaawunakəMbəlomavəlaka
gədaŋ məge aye bay. A vəlaka na, ahəl
nakə na pa fakaya həlay aye. Vəlay ha
ɗərev yak peteh ka məge.† 7Kâ dzədzar bay
hərwi Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə Mbəlom
a vəlakway aye na, ma təriye kway ha ndo
i zluwer hay bay. Ɗuhma vəlakweye gədaŋ
məgeməsler i Mbəlom ada təmawuɗe siye i
ndo hay ada təməgaymetsehe a bo kway.

8 Hərwi 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.
9Mbəlom 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 təmakway ha hərwi a say
məpe faya ŋgama. Andza məgweɗe na, kwa
ahəl nakə məndzibəra andaya zuk bay aye
ɓa kə ləva ha boməvəle kway ŋgama tə həlay
Yesu Kəriste. 10 Anəke na, ka bəz ha ŋgama
nakə a vəlakway aye parakka hərwi Yesu
Kəriste ndomətəme 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 nakəma 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
ndohay adanâ tətikatay. 12Hərwi niye nakə
neŋ faya na siye ɗəretsətsehma 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.

13Tsikatay a siye i ndo hay bazlam deɗek
eye nakə na tsikaka aye, kwa tsekweŋ kâ
mbəɗayhəlay 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. 14Kâ 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.

15 Nəkar ka sər ha ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye ka dala i Azi aye nəteye
tagər gahaŋgweɗek. Figelas taHermogenas
nəteye mə walaŋ tay dərmak.‡ 16 Ane tuk
na,Oneziforna, amaweŋnaha ɗərev, horoy
kə gay kame i ndo hay hərwi nakə neŋ ma
daŋgay aye bay. BəyMaduweŋkwaymâ gay

* 1:4 Timote a tuwa ahəl nakə Pol a ye faya abəra a gər hamaEfez aye. Zəbama 1 Timote 1.3. † 1:6 Zəbama 1 Timote
4.14; 5.22. ‡ 1:15 Dala nakə Roma hay tə zalay Azi aye na, neŋgeye bəgom ka dala nakə tə zalay Turki aye.
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ŋgwalak a ndo i gay ŋgay hay. 17Ahəl nakə a
ndislew kanaŋ awuzlah gay i Roma aye na,
kə pəla təv nakə neŋ mə ɗəma aye puk puk
lele hus a huta ga. 18 Bəy Maduweŋ kway
Yesu mâ gay ŋgwalak pat nakə ma ta gateye
sariya a ndo hay aye. Ka sər ha dərmak
ahəl nakə neŋ ma Efez 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. 2 Ahəl niye ka tətik
bazlam i Mbəlom na, abəra ka neŋ. Bazlam
nakə na ɗa ha kame i ndo hay haladzay aye
na, zlana tətikatayasiye indoneheyedeɗek
aye dərmak hərwi ada nəteye tâ sla faya
matətikatay a ndo 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 ndoweye 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, taɗəndoweye fayamahwiye
mahway i mata ndisle kame na, taɗə ka
hway ta tsəveɗ eye bay na, ta vəleye wu i
merəɓe ŋgay bay. 6Ndo i məfəte hay bəbay,
mata leheməhute hohway eye na, ndo nakə
a ge məsler haladzay aye təday. 7 Dzala
ka wu neheye faya na tsikakeye kanaŋ
aye, hərwi taɗə ka dzala ha faya na, Bəy
Maduweŋ ma vəlakeye gədaŋ ka mətsəne
wu nakə faya na tsikakeye tebiye.

8Yesu Kəriste mâmakaw 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.
9Neŋ 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 tukna, bazlam iMbəlom
na, ta pay tsalalaw bay. Faya ma diye kame
kame huya. 10 Hərwi niye neŋ faya na
səmay naha a ɗəretsətseh tebiye. Neŋ faya
na səmay naha hərwi ndo neheye 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 bazlam
neheyena tsikakeyenahana, bazlamdeɗek
eye hay:
Taɗə kamətakwa tə neŋgeye na,*

ka ta ndzakweye ma sifa tə neŋgeye
dərmak.

12Taɗə ka səmakwa naha a ɗəretsətseh na,

ka ta tərakweyebagwar ibəy təneŋgeye.
Ane tuk na, taɗə ka gwaɗakwa ka sərakwa

na bay na,
ma ta gwaɗiye a sər kway bay dərmak.

13Taɗə ka tərakwakameŋgayndo deɗek eye
hay bay na,

neŋgeye na, ma ndziye ndo i deɗek
hərwi bo ŋgay eyema sliye fayamənese
ha bo ŋgay bay.

Ndoməgeməsler i Mbəlom deɗek eye
14Matay ha wu neheye na tsik aye a zləm

a siye i ndo hay tebiye hərwi 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. Ɗuhma nasiye ha
ɗərev i ndo neheye faya ta pay zləm aye.
15 Nəkar 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 andza mbəlak nakə faya
ma goŋgoɓiye. Himene ta Filete nəteye mə
walaŋ i ndo niye hay. 18 Ta gər ha tsəveɗ
deɗekeye, təgwaɗna, ɓaMbəlomkə 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 ŋgay hay.†» Tə watsa dərmak, tə
gwaɗ: «Kwa way kə gwaɗ neŋgeye ndo i Bəy
Maduweŋ na, mâ gemənese sa bay.»

20 Ka sər ha mə gay i ndo i zlele na, wu
maŋgara eye wal wal andaya. Siye hay tə
ŋgar ta gura kəgəbay ta ɓəre. Siye hay na, ta
tsətsaɗmayako ada siye hay tə ŋgar ta doɗo
i gərwa. Tə ge haməsler təwu neheye na, ta
tsəveɗ wal wal. Neheye tə ŋgar ta gura aye
kəgəbay ta ɓəre aye na, tə ge ha məsler pat i
magurlom ɗekɗek. Siye hay tə ge ha məsler
kwa waray waray pat pat. 21 A tsik nakay
na, ka nəkway. Taɗə ndoweye kə gər ha
məge mənese tebiye na, Mbəlom ma vəleye
məsler ŋgaywalma təriye andzawu nakə tə
ŋgar ta gura kəgəbay ta ɓəre aye. Ndo i gay
ŋgaymapiyenawalhərwi a sərməgeməsler
i ndo i gay ŋgay tebiye.

22Bor iwuneheye lele bay a satay 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

* 2:11 Zəbama Roma hay 6.5, 8. † 2:19 ZəbamaMəpesle 16.5.
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ta ndo neheye ɗərev tay tsəɗaŋŋa eye ada
faya ta ɗuwulay naha me a Bəy Maduweŋ
aye. 23 Taɗə 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. 24 Ane 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. 25Taɗə
agəna ndo məne ɗəre yak hay ta təma wu
nakəŋgwalak eyebayna, ɗatayha ta ləfeɗeɗe
eye. Agəna Mbəlom ma vəlateye tsəveɗ ka
məgəre ha mezeleme tay hərwi ada tâ sər
bazlam deɗek eye. 26 Kwa taɗə Fakalaw kə
gəs tay andza a mbəzl tay ha a ɓalay hərwi
ada tâ gewu nakə a say aye bəbay na, agəna
tamaweye kamədzal gər ŋgwalak eye hərwi
mətəmaw abəra mə həlay ŋgay.

3
Ndohay tagəriyehaMbəlomkamandəve

i məndzibəra
1 Sər ha wu nakə faya na tsikakeye kanaŋ

aye: Ka maduk 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 zləma 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
Mbəlomhərwi ada tâhutamedeŋgwalakeye
na, ta wuɗiye bay. Nəkar na, kâ ndza ka təv
tay bay.

6 Siye hay mə walaŋ tay anəke faya ta
fələkwiye a gay i ndo hay. Faya ta fələkwiye
ta tsəfetsəfe eye, ta vateye gər a ŋgwas neh-
eye bəle eye hay aye hərwi ada tâ təma ba-
zlam tay. Ŋgwas neheye ta ge mezeleme ha-
ladzay, faya ta pay bəzay a wu neheye 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 kərahbazlam iMusa*
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 hayma zəbiyemə dzaydzay kame i
ndo hay haladzay parakka andza i Zanes ta
Zambəres nakə ahəl niye ndo hay tə sər ka
matərakahaŋ tay nakə tə gawa aye.

Ndza ɓəŋɓəŋməwu nakə ka tətik aye
10Nəkarna, ka sərwunakəna tətikawatay

a ndo hay aye lele, mede ga kəkay na, ka
ŋgatay, ka sərwunakə a seŋməgemaməsler
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
neŋmandza eye ɓəŋɓəŋ aye, ka sər. 11Ka sər
kəkay nakə ndo hay tə geŋ ɗəretsətseh ada
makəkay na sa ɗəretsətsehmawuzlahgəma
i Aŋtiyos, ma wuzlahgəma i Ikoniyom ada
ma wuzlahgəma i Listəre aye. Ayaw! Ndo
hay ta seŋ ɗəretsətseh haladzay, ane tuk na,
BəyMaduweŋ kway kə təma ga ha abəramə
wu neheye tebiye. 12 Ta deɗek ndo neheye
tebiye a satay mədzepe tə Yesu Kəriste ada
məndze andza nakə a say a Mbəlom aye na,
ndohay ta sateye ɗəretsətseh. 13Ndo 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.

14Nəkar na, ndza ɓəŋɓəŋ mə wu nakə ka
tətik ayeadanakəka təmatə ɗərevyakpeteh
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 gakweye mənese
na, ma ɗakweye ha, ma kətiye kway, ma
tətikakweye hərwi ada kâ gakwa wu lele
eye. 17Məsəfəre i Mbəlom a ge andza niye
na, hərwi adando iMbəlommâ təraneŋgeye
maləva bo eye hərwi ka təma a ɗərev ŋgay
wu nakə tebiye a say mede mata ge ha
məsler ŋgwalak eye aye.

4
Məɗe ha bazlam iMbəlom

1 Neŋ faya na tsətsahiye fakaya, ɗa ha
LabaraŊgwalakeye. Na tsətsah fakayakame
iMbəlom təYesuKəriste. Neŋgeyemagateye
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
adama təriye bəy. 2Ɗa ha bazlam iMbəlom,

* 3:8 Zanes ta Zambəres: Məkule i Yahudahay tə zalawatay amaharam iEzipt hay andzaniye. ZəbaməMadayawabəra
ma Ezipt 7.11, 22.



2 Timote 4:3 282 2 Timote 4:22

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,mataynahaɗərev,
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 tawuɗiye na,məgewuneheye
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 marawme hay.
5 Ane tuk na, nəkar na, gay metsehe a bo
yak huya, səmay naha a ɗəretsətseh, ɗatay
ha Labara Ŋgwalak eye a ndo hay, ge məsler
nakəMbəlom a vəlaka a həlay aye tebiye.

6Neŋ na, na təra andza wu kəriye nakə ta
vəleye a Mbəlom aye. Həlay nakə ta kəɗiye
ga, nagəriyehaməndzibəraayemazlambar
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 hamahway aye.
Wu neheye ka dzalakwa ha faya na, na gər
ha kwa tsekweŋ bay tebiye. 8 Anəke na,
Mbəlom kə ləva ha bo ta magogoy ga mə
mbəlom hərwi neŋ kame ŋgay mənese 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.

A say a Pol Timotemâ ye ka təv ŋgay
9 Ge 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 yeŋgway aTesalonik. Kəreskenesneŋgeye
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
ta Markus salamay hərwi ma sliye faya
madzəne ga ka məsler. 12 Tisik i ŋgay na,
na slər ha a gəma i Efez. 13 Ahəl nakə ka
deyeweye na, 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 seŋ wene wene 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 ɗəma magogoy i məsler ŋgay.
15 Nəkar na, ge metsehe bəna agəna ma
pəliye fakaya tsəveɗməgaka seweɗ dərmak
hərwi kwa tsekweŋ a wuɗa bazlam kway
bay.

16 Pat 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.
Mbəlom mâ pəsatay ha. 17 Ane tuk na, Bəy
Maduweŋ kway, neŋgeye na, kə gər ga ha
bay, kə vəleŋ gədaŋ hərwi ada nâ ɗa ha
bazlamŋgayparakka, nâ həmbər faya abəra
kwa tsekweŋ bay. Ada ndo i gəma hay wal
wal haladzay ta tsəne. Bəy Maduweŋ kə
təmagaahaya abəraməbazlam i zɨl.* 18Ada
na sər na, BəyMaduweŋma ta təmiye ga ha
abəraməwuneheye tebiye lele bay aye, ada
ma tsəpiye ga hərwi ada nâ ye a bəy ŋgay a
mbəlom. Zambaɗakway ka tor eye. Mâ ge
bo andza niye!

Mətsikeme
19 Tsikatay ha me a Pərisil ta Akelas.

Tsikay ha me a ŋgwas i Onezifor ta wawa
ŋgayhay. 20Erast, neŋgeyena,mandziyema
gəma i Koriŋte. Tərofime na, na gər ha ma
gəma iMelet hərwi neŋgeye ɗəvats eye.

21 Ge gədaŋ madayaw ka təv ga kanaŋ ta
bəse, ahəl nakə həlay i mətasl ka dazlay zuk
bay aye. Ebulus, Pudenes, Kolodiya, Linus
ada tə siye i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye kanaŋ aye ta tsikaka nahame.

22 Bəy Maduweŋ mâ tsəpa kar huya. Mâ
pa fakuma ŋgama tebiye!

* 4:17 Zəbama Dəmes hay 22.22.
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Ɗerewel nakə Pol a watsay
naha a
Titus
aye

Məfələkwe
Titus neŋgeye ndo məleke ha Pol ma

məsler. Ahəl nakə Pol mə həlay nakə
mawura bo ta ndo i Koriŋte hay aye na,
Titus kə geməsler ŋgwalak eye haladzay. Pol
a watsay naha ɗerewel nakay na, neŋgeye
ma 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 hay wal 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
ndohayabəramamənesekwawaraywaray
(2.14). Mədok i sifa weɗeye i ndo məpe
mədzal gər haymapa eye na, ka neŋgeye.

Mətsikeme
1 Maa watsa 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 ha mede nakə a yay
a gər a Mbəlom aye. 2 Na giye andza niye
na, hərwi ada ndo hay tâ sər ha ta huta sifa
nakəma ndəviye bay aye. Mbəlom neŋgeye
na, a raw me təbey. A gwaɗ ma vəlakweye
na, kwa ahəl nakə kə geməndzibəra zuk bay
aye. 3 A 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 a ndo hay dərmak.»

4 Titus, na watsaka naha ɗerewel nakay
na, a nəkar. Nəkar na, andza wawa ga,
hərwi mədzal gər may nəte ka Yesu.
Mbəlom Bəba 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 neheye 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.

6Madugula na, tâ ŋgəlatay bəzay bay. Mâ
ge na, zal i ŋgwas nəte. Wawa ŋgay hay tâ
dzalahakaYesu. Mede taymâge lele, hərwi
ada ndo hay tebiye tâ zəba fataya na, ta ge
mənese bay. Tâ gəsayme a bəba tay lele.

7 Andza niye madugula na, ndo hay tâ
ŋgəlay bəzay bay. Hərwi məsler nakə ma
giye na, məsler i Mbəlom. Neŋgeye na, mâ
ɗəslay ha gər a bo ŋgay bay. Mâ ge mevel
bay, mâ kwaya bay, mâ kəɗ bo ta ndo hay
bay, mâ ge bor i dala bay. 8 Ɗuh neŋgeye
na, mâ təma ndo hay a gay ŋgay lele, mâ
wuɗa na, məge wu lele eye, mâ təra ndo
masəra gər eye lele, mâ təra ndo i ŋgwalak,
mâ təra ndo mə pay naha faya a Mbəlom,
mâ gay metsehe a bo ŋgay lele. 9 Mâ pa
a ɗərev ŋgay na, bazlam deɗek eye, andza
nakə ka tətikakwatay a ndo hay aye. Taɗə kə
ge andza niye na, ma sliye faya məvəlatay
gədaŋ a ndo hay tə bazlamnakay. Sa na, ma
sliye faya məɗatay ha mənese i ndo neheye
tə gwaɗ bazlamnakay lele bay aye parakka.

10 Na tsik andza niye na, hərwi ndo hay
andayahaladzayməwalaŋ i ndomədzal gər
hay ta təma bazlam i ndo təbey. Nəteye faya
ta tsikiye na, bazlam nakə ma dzəniye ndo
hay bay aye. Faya ta vateye gər a ndo hay.
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
bomatətikebayaye. Faya tagiyeandzaniye
na, məhute ha dala tsa.

12 Ndo andaya mə walaŋ i Kəret hay,
neŋgeyena, 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 wumənday 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 sabay. Tâpaybəzayabazlam indoneh-
eye ta kərahməpay bəzay a deɗek i Mbəlom
aye bay.

15Taɗəndoweye tsəɗaŋŋa ka təv iMbəlom
na, wu hay tebiye tsəɗaŋŋa hərwi ŋgay
dərmak. Ndo neheye ɗərev tay lelebay ada
tadzalahakaMbəlombayayena,wu tebiye
ta giye na, lelebay, hərwi mədzal gər tay na,
kənas. Ada faya ta giyewunakə lelebay aye
na, horoy a gatay bay. 16Nəteye tə gwaɗay
a gər tay na, tə sər Mbəlom. Azlakwa ɗuh
wu neheye faya ta giye na, faya ma bəziye
ha na, tə sər Mbəlom bay. Nəteye na, tə pay
naha faya a Mbəlom bay. Faya ta giye wu
nakə a say a Mbəlom bay aye. Wu nakə lele
aye na, təmba fayaməge bay.
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2
Məpay naha faya aMbəlom na, kəkay?

1Titus, 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.
Ɗəretsətsehkəndzatayagərna, tâ zlaŋgatay.

3 Tsikatay a ŋgwas bagwar eye hay andza
niye dərmak, hərwi ada tâ ge na, wuneheye
a yay a gər a Mbəlom aye. Tâ ŋgəlay bəzay a
ndobay, tâ təra beke i guzombay. 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, ta wuɗiye
zal tay hay ta wawa tay hay na, kəkay. 5 Ta
tətikiye tayhahərwiada tâgaymetseheabo
tay dərmak, tâ gemadama bay, tâ geməsler
mə gay tay hay lele, tâ ge na,məsler lele eye,
tâ gəsatayme a zal tay hay. Taɗə ta ge andza
niye na, ndo hay ta tsikiyewuray 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 hamənese 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 mbatsatay me a
ndo i gay tay hay bay, adawuneheye 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
sərhana, nəteyedeɗekeye. Taɗə tâ geandza
niyena, bazlamneheye fayaka tətikakweye
ka gər i Mbəlom ndo mətəme kway ha 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 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 nəkwaymandza 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. 14A 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
nakəMbəlom ma vəlakeye. Ndo hay tâ təra
kar ha bay.

3
Mede nakə a yay a gər aMbəlom aye

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.
Tâwuɗa na,məge ŋgwalak huya. 2Gwaɗatay
na, tâ ŋgəlay bəzay a ndo bay, tâ təra a bo
bay. Ɗuh na, tâ təra ndomasəra 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 yawakway a gər aye ta wu neheye ka
wuɗawakwa aye. Ahəl niye na, nəkway lele
eye hay bay tebiye. Ka gawakwa ɗəre kawu
i ndo hay. Ndo hay tə nawakway ɗəre ada
nəkway dərmak ka nawakwatay ɗəre.

4 Kwa ka gawakwa andza niye bəbay na,
Mbəlomndomətəmekwayha, 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 kâwakwa bomasusulo
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. 7A
ge andza niye na, hərwi ada kâ hutakwa
sifa nakə ma ndəviye bay aye, ka sərakwa
Mbəlom ma vəlakweye. Kə vəlakway ha
ŋgwalakŋgay,hərwi ada kâ 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 neheye tə dzala ha ka
Mbəlom aye, tâ geməsler lele eye hay. Anaŋ
wu nakə ŋgwalak aye ada lele ma dzəniye
tay ha ndo hay aye. 9Məkəɗe 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 kəɗiye wuway ka
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bazlamiMusamapalaeyena, kâ tsikaɗəma
bayhərwiwuniyehayna, 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
kaYesu sabay. 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.

12Anaŋ na sləriye naha Artemas kəgəbay
Tisikka təvyakmba. Kəndislnahakaŋgatay
na, pəla tsəveɗmadayawmədzəgər tə neŋ a
gəma i Nikopolis. Na dzala na, na ta ndziye
mə ɗəma hus a mandəve i həlay i mətasl.
13Dzəna Zenas ndo məge sariya, ta Apolos.
Dzəna tay ha, lele. Ahəl nakə ta həndzəɗiye
ta diye kame aye na, dzəna tay ha, wu mâ
kətsatay bay. 14 Ndo neheye tə dzala ka
Yesuandzanəkwayna, tâ tətikməgeŋgwalak
dərmak hərwi ada tâ dzəna ndo neheye wu
a kətsatay aye. Taɗə ta ge andza niye na,
mede tayma təriye kəriye bay.

15Ndo neheye nəmay dziye na, ta tsikaka
nahame. Tsikatayme a dzam kway neheye
tə dzala ha kaMbəlom aye dərmak.
Mbəlommâ pa fakuma ŋgama tebiye.
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Ɗerewel nakə Pol a watsay
naha a
Filimoŋ

aye
Məfələkwe

Filimoŋ na, dzam i Pol. Pol a ɗay ha
LabaraŊgwalak eye, a təra ndoməpemədzal
gər ka Yesu. Filimoŋneŋgeye zlele eye. Beke
hay andaya mə gay ŋgay. Ndo nakə tə zalay
Onezim aye na, beke i Filimoŋ. A hway
ŋgway abəramə gay i Filimoŋ. A ndzay a gər
a Polma daŋgay. Neŋgeye dərmak a təra ndo
məpemədzal gər ka Yesu. Pol amaya ahaya
Onezim a Filimoŋ, a watsayaw ɗerewel a
həlay. Filimoŋma təmiye naOnezimna,ma
kəkay?
Ɗerewel nakə Pol a watsay a Filimoŋ aye

na, hərwi ndo neheye tə hayawa gər a gay
ŋgay aye dərmak (mede 2).
Mə ɗerewelna, Pol a gwaɗayaFilimoŋmâ

təma na Onezim andza malamar ŋgay nakə
a wuɗa na haladzay 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, Filimoŋ
mâ dzala tə gər ka wu nakəma giye aye.
Labara i mawuɗe bo a ge məsler ka

məndze i ndo nəte ada kaməndze i ndo hay
tebiye.

Mətsikeme
1 Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Pol.

Neŋ ma daŋgay hərwi məge məsler i Yesu
Kəriste. Maa watsa na, nəmay ta malamar
kway Timote. Nəmaa watsa naha a nəkar
dzam may Filimoŋ. Hərwi nəkar na, ka
dzapakwa nəte ka məsler i Bəy maduweŋ
kway Yesu Kəriste.

2 Tsikatay me a Afiya ta Arsip neŋgeye
nakə sidzew iYesu təneŋka tsəveɗ iMbəlom
aye. Ada kâ tsikatay ha me a siye i ndo ne-
heye 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.

4Ahəl nakə faya na giye amboh aMbəlom
aye na, na gaway naha sɨsœ a Mbəlom
hərwi yak huya. 5 Hərwi na tsəne na,
nəkar ka wuɗa ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ta deɗek ada ka pa mədzal gər yak
na, ka Bəy Maduweŋ kway Yesu. 6 Neŋ
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 hərwiOnezim
8Hərwi niye, neŋ faya na gwaɗakeye am-

boh ka məge wu nakə na tsikakeye anəke
aye. Neŋ na, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste.
Na sliye fayamətsikaka ta gədaŋkawunakə
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
gurameye adaneŋanəkemadərəzla eyema
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. 11Ahəl niye
na, kə gakaməsler 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.
Madiye naha andzamaa 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 bəram yak nakə taɗə nəkar ka təv ga na,
ka dzəniye ga aye. 14 Ane tuk na, na sliye
faya məge andza niye ze nəkar məgweɗe
faya ayawbayna, na sliye faya bay. Na sliye
fayaməgaka kutoŋməgwaɗaka 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. 16Anəke
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 na
ma ziye i ga ada neŋgeye malamar yak ka
tsəveɗ i BəyMaduweŋ andza nəkar.

17 Taɗə ka zəba fagaya neŋ dzam yak
deɗek na, təmanaOnezim tə həlay sulo sulo
eye a gay yak andza ka təmana, neŋ. 18Taɗə
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 tə məzele i Bəy Maduweŋ.
Geŋ wu nakə lele eye, meŋ ha ɗərev tey
hərwinəmay tebiyemayayekadzapamaka
Yesu Kəriste. 21 Ɗerewel nakay na watsaka
naha na, na sər ha wu nakə na tsətsah naha
fakaya aye na, ka giye ma ziye nakə na
tsətsah aye. 22 Onezim ki ye naha ka təma
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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 tsəveɗ mede naha
ka təv kurom sa.

Mandəve i mətsikeme i Pol
23 Epafəras neŋgeye nakə tə neŋ sala-

may kanaŋ ma daŋgay hərwi məsler i Yesu
Kəriste aye kə tsikaka naha me. 24Markus,
Aristark, Demas ta Luka nəteye neheye ti
yawawka təvgaada fayanəmaagiyeməsler
iMbəlomdziye, ta tsikakanahamedərmak.

25BəyMaduweŋ kway Yesu Kəristemâ 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 Yahuda neheye tə dzala ha ka
Yesu aye. Nəteye ta ge bəle məpe mədzal
gər ka Yesu, a gatay tsəɓtsəɓ sa bay. Siye
hay a satay məgəre ha məpe mədzal gər.
Hərwi niye, ndo məwetse ɗerewel nakay a
say masəkahatay ha matətike nakə tə huta
adaməvəlatay gədaŋ.
Tə Kəriste nakəMbəlom a sləraw aye, ndo

hay ta dzapa ta Mbəlom (1.1–2.18).
Ndo hay ta sliye faya mahəndzəɗe ka

Mbəlom hərwi ŋgwalak nakəKəriste a ge aye
(3.1–5.10).
Ndo məwetse ɗerewel nakay kə ɗa ha ha-

ladzay ma kəkay nakə Yesu neŋgeye bag-
war i ndo məvəlay wu a Mbəlom i ndo
məpe mədzal gər hay ka tor eye andza
Melkisedek.
Məpe mədzal gər i bəba təte hay mavəla

eye hərwi məɗe ha a ndo məpe mədzal gər
hay nakay na, ma vəlateye gədaŋ kamətese
abəra mə ɗəretsətseh hay ada tə masəpete
neheye anəke aye (11–12.13). Ma dazlay ka
12.14, mandəve i ɗerewel nakay faya ma
ɗiye ha kəkay nakə ndo məpe 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 bazlam ŋgay hay.
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 ge məndzibəra ahəl niye
tə həlay i Wawa ŋgay, a zla neŋgeye hərwi
ada mâ ləva wu hay tebiye. 3 Ta ŋgateye a
məzlaɓ i Mbəlom na, mə neŋgeye. Neŋgeye a
ndzəkit bo BəbaMbəlom. Wuhay tebiye an-
daya hərwi ŋgay. Kə ta tsəveɗ nakəMbəlom
ma bariye mezeleme abəra ka ndo hay aye
hərwi ada tâ huta tsəveɗ matəre 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 i Mbəlom hay 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,
neŋgeyema təriye wawa ga*» bay.

6 Ane tuk na, ahəl nakə Mbəlom faya
ma sləraweye Wawa ŋgay felik eye ka
məndzibəra na, a gwaɗ:
«Gawla iMbəlomhay tebiye tâ ɗəslay ha gər.»

7Ka 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.»
8Ane tuk na, ka gər i Wawa i Mbəlom na,

mawatsa eyeməƊerewel 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.
Wunakə ŋgwalak eye bay aye na, a yaka
a gər bay tebiye.

Hərwi niye Mbəlom, Bəba yak Mbəlom, kə
zla kar

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 geməndzibəra na, nəkar.

Nəkar tə həlay yak eye ka ge
magərmbəlom.

11Wuneheye tebiye ka ge aye ta dziye.
Ane tuk na, nəkar na, ka ndziye ka tor
eye.

Wu neheye tebiye ta giye guram andza pe-
tekeɗ.

12Ka paɗiye tay ha andza ta paɗiye petekeɗ
guram eye.

Nəteye ta mbəɗiye andza petekeɗ ambəɗa,
ane tuk na, nəkar na, kambəɗiye bay,
sifa yakma ndəviye ɗaɗa bay.†»

13ƊaɗaMbəlom kə tsikay a gawla ŋgay:
«Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

hus a pat nakə neŋ, na piye tay ha 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 faya ma təmiye
tay ha aye.

* 1:5 2 Samuyel 7.14. † 1:12 Dəmes hay 102.26-28. ‡ 1:13 Dəmes hay 110.1.
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2
Kâ gakway masəfaya a wu nakəMbəlom

a tsik aye bay
1 Hərwi niye, gakway metsehe a bazlam

neheyeka tsənakwaaye lelehuyahərwiada
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 ka mənese tay. 3 Kə ge
Mbəlom kə gatay sariya na, ka gwaɗum na,
taɗə ka gakway masəfaya a tsəveɗ ŋgwalak
eye nakə ka 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
hamakəkayna, BəyMaduweŋ. Ndoneheye
tə tsəne aye na, maa tsikakway bazlam neh-
eye 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 kaməge
wu hay wal wal andza nakə a say aye.

Yesukə ɗaha tsəveɗnakəma təmiye kway
ha aye

5Mbəlom a pa hərwi mələve məndzibəra
weɗeye nakə ma deyeweye 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?
Ndozezeŋwaynakəkadzaliye faya, kageye

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.

8 Ka pa wu hay tebiye a huɗ i sik ŋgay mâ
ləva.†»

Kə ge Mbəlom kə pay wu hay 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. 9Ane tuk
na, ka ŋgatakway a Mbəlom kə kəts ha Yesu
abərakagawla iMbəlomhayhəlay tsekweŋ.
Anəke na, Mbəlom kə vəlay məzlaɓ ada ta
məɗəslayhagərhərwinakəkə sa ɗəretsətseh
adakəmət aye. Niyena, ta ŋgwalak iMbəlom
nakə Yesu a mət hərwi ndo hay tebiye aye.
10 Mbəlom a ge wu hay tebiye. A ge tay
ha na, hərwi ŋgay eye ŋgway. A say məhəle
ndo hay haladzay a təv ŋgay nakə ta məzlaɓ
aye, nəteye na, wawa ŋgay hay. Andza niye
kə yay a gər matəre ha Yesu ŋgwalak eye
hərwimətəme tay ha tə ɗəretsətseh ŋgay ada

ta məməte ŋgay, hərwi mata de kame tay
mətəme 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 haməzele yak amalamar ga hay

Na zambaɗakeye mə walaŋ i ndo hay
mahaya gər eye.‡»

13A gwaɗ sa:
«Neŋ, na dzaliye ha kaMbəlom.»
A gwaɗ sa:

«Neŋ kanaŋ ta wawa neheye Mbəlom 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
habəle tandonakə gədaŋ iməməteməhəlay
ŋgay aye, andza məgweɗe Fakalaw. 15 Yesu
a ge andza niye na, hərwi zluwermâ gəs tay
ha ndo hay hərwi məməte bay. Ahəl niye tə
ndzawa huya andza beke hay hərwi zluwer
a gawatay, ane tuk na, anəke Yesu kə təma
tay ha.

16 Ka sərakwa ha a yaw məmatay bo a
gawla iMbəlomhay bay, a yawməmatay bo
na, a wawa i huɗ i Abraham hay. 17 Andza
niye, kutoŋ ka təra andza malamar ŋgay
hay mə wu 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 adamâvəl ha gər ŋgayhərwiməheme
mezeleme i ndo hay ada məsəre tay ka bo
ndo hay ta Mbəlom. 18 Anəke na, ma sliye
məmatay bo a ndo neheye Fakalaw fayama
səpatiye tay aye hərwi ahəl niye Fakalaw ka
səpat na ada kə say ɗəretsətseh.

3
Yesu bagwar eye a ze haMusa

1Malamar 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
Mbəlom ka wu neheye ka pakwa faya
mədzal gər aye. 2Maa pa na kaməgeməsler
nakay na, Mbəlom ada kə pay naha faya a
Mbəlom mə wu nakə a ge aye, andza Musa
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 a Yesu abəra ka Musa andza
nakə ta ɗəslay ha gər haladzay na, a ndo
nakə a ɗəzl gay aye bəna a gay bay. 4 Gay

* 2:2 A tsik ka bazlammapala nakəMbəlom a vəlatay a Israyel hayməmahəmba i Sinay aye. † 2:8 Dəmes hay 8.5-7.
‡ 2:12 Dəmes hay 22.23. § 2:13 Ezay 8.17-18. * 3:2 Məpesle 12.7.
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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
Mbəlommaməsler 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 tsikiyemba kame aye. 6Kəriste
na, neŋgeye wawa nakə ma ləvay gər a gay
i Bəba ŋgay Mbəlom aye. Nəkway na, ndo
ŋgay hay. Taɗə ka pakwa faya mədzal gər
kway ɓəŋɓəŋadakapakwamədzal gərkway
ka wu neheye ta məŋgwese hus kamandəve
aye na, nəkway dərmak gay ŋgay.

Mbəlom faya ma ləviye ha bo ta təv
mazəzukw bo hərwi ndo neheye ta pa faya
mədzal gər aye

7 Hərwi niye Məsəfəre 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 kaMbəlom aye
bay.

A həlay niye na, nəteye məmakulkwandah
məve kuro kuro faɗ,

tə ge vəram ka Mbəlom ada ta dza ha
Mbəlom.

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 fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakə na
ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo mə
ɗəma aye bay.†”»

12 Malamar ga hay, gum metsehe! Ndo
nakəmədzal gər ŋgay ŋgwalak 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. 13Ane 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 kulumha gər kurombay. 14Taɗə
nəkway huya faya ka gakweye gər a wu
neheye ka pakwa fayamədzal gər kamada-
zlay hus kamandəve i məsəfəre kway na, ta
deɗek nəkway ndo i Kəriste hay. 15 Andza
nakə tə gwaɗ:
«Bəgom, taɗə ka tsənum mətsike me i

Mbəlom na,
kâ kulum ha gər kurom bay
andza ahəl nakə bəba təte kurom hay tə
ge vəram kaMbəlom aye bay.»

16 Ndo 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 ndo neheye tə ge mənese aye na gwaɗ
ba? Hərwi niye tə mət mə makulkwandah.
18 Mbəlom a mbaɗa 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, kawayhay? Na gwaɗ ka ndo
neheye ta kərah marəhay ha gər aye ba?‡
19 Andza niye, nəmaa zəba faya Mbəlom a
vəlatay tsəveɗ məfələkwe 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 kurommâmətsa abəra kaməfələkwe
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 nakə na
ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo mə
ɗəma aye bay.»

AzlakwabayMbəlom a ndəv haməsler 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
təv mekeleŋ eye Mbəlom a gwaɗ sa: «Ta
fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakə na ləvatay ha
bo ta zəzukwiye bomə ɗəma aye bay.»

6Ndo neheye tə tsəne Labara Ŋgwalak eye
kurre aye tə fələkwa amazəzukwbo bay na,
hərwi ta kərah marəhay ha gər a Mbəlom.
Ta deɗek təv mazəzukw bo andaya anaŋ,
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,məvehaladzay təbazlamiDavit, bazlam
neheye ɓa ka watsakwa tsɨy aye, a gwaɗ:
«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, haɓeMbəlomma tsikiye ka patmekeleŋ

† 3:11 Dəmes hay 95.7-11. ‡ 3:18 ZəbaməMəpesle 14.1-35; Dəmes hay 95.11. * 4:4 Madazlay i wu hay 2.2.
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eye bay. 9 Andza məgweɗe mazəzukw bo
mekeleŋ eye andaya hərwi ndo i Mbəlom
hay. A ndzəkit bo mazəzukw bo i məhəne
matasəla eye. 10Mbəlom a ndəv ha məsler
ŋgay na, a zəzukw bo. I kway bəbay andza
niye dərmak. Ndo kə huta tsəveɗməfələkwe
amazəzukwbo iMbəlomna,magiyeməsler
sa bay, məsler ŋgay ka ndəv. 11Hərwi niye,
ŋgəlakwahabokaməhute tsəveɗməfələkwe
a mazəzukw bo niye. Kə ge andza niye na,
gakwa metsehe lele ndəray mâ dəɗ hərwi a
kərahmarəhayha gər aMbəlomandza 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 sulo
aye. Bazlam i Mbəlom a ye a bo kway hus
a huɗ eye. A ɗəs ndo hus ka maŋgəne ha
sifa i məsəfəre ada hus ka maŋgəne ha təv
mazəve ta ɗozoz. Faya ma ɗiye ha wu nakə
ma mədzal gər i ndo aye. 13Wuray andaya
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, bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom kway andaya ka
gər iwuhay tebiye. Neŋgeyena, YesuKəriste
Wawa i Mbəlom. Kə tsal ka təv i Mbəlom.
Hərwi niye ndzakwa tə wu nakə ka dza-
lakwa 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.
16Hərwi niyehəndzəɗakwaka təv iMbəlom,
zluwer mâ gakway bay. Neŋgeyema gateye
ŋgwalak andohay. Həndzəɗakwaka təvŋgay
hərwi ada kâ gakwaymə bo adamâ gakway
ŋgwalak ŋgay. Niye na, mamakweye 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.
2 Ndo neheye tə sər tsəveɗ ŋgwalak eye bay
aye ada faya ta giye mezeleme aye na, bag-
war i ndoməvəlay wu aMbəlom tə sərməge
ŋgwalak hərwi tay hərwi bo tay eye bəle
eye andza nəteye dərmak. 3 Hərwi niye
kutoŋ 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 ŋgay matəre ha bagwar i
ndo məvəlay wu a Mbəlom bay. Maa zal
na, Mbəlom andza nakə ahəl niye a zalay
Aroŋ aye. 5 Tə 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:

«Ka ndziye ndoməvəlay wu aMbəlom huya
andzaMelkisedek.†»

7Ahəl nakə Yesu ka məndzibəra 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 tsənaynakə lətse ahaya
abəra ma mədahaŋ hərwi ka rəhay ha gər.
8Neŋgeye na, Wawa i Mbəlom. Kwa andza
niye bəbay na, tə ɗəretsətseh nakə a sa aye
kə tətik marəhay ha gər a Mbəlom. 9 Ahəl
nakə məsler ŋgay a ndəv aye na, a təra ndo
nakəma təmiye tay ha ndo neheye ta rəhay
ha gər aye hərwi ada tâ huta sifa nakə ma
ndəviye bay ka tor eye aye. 10Mbəlom a pa
na bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom
andzaMelkisedek.

Marava i məgər ha məpe mədzal 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. 12 Nəkurom i kurom na,
həlay eye kə sla ɗa hərwi ada bo kurom
eye kâ tətikumatay wu a siye i ndo hay aye
hərwinəkuromka tətikumwuhayzlaanəke
bay. Ane tuk na, a sakum tâ tətikakum
wu neheye ka tətikum kurre ka bazlam i
Mbəlom aye sa. Ka sərummənde ɗaf andza
bagwar hay zuk bay, nəkurom andza wawa
ndəriz neheye a satayməse wah aye. 13Ndo
nakə fayama siyewahhuya ayena, neŋgeye
wawa ndəriz huya. Mbəlom a təra kway
ha ŋgwalak eye kame ŋgay ma kəkay na, a
sər zuk bay. 14 Ɗaf nakə deɗek aye na, i
bagwar hay. Nəteye na, ta ŋgəliye ha bo ka
matətike hərwi maŋgəne tay ha ka bo abəra
wu ŋgwalak eye tə wu neheye ŋgwalak eye
bay aye.

6
1Kə ge andzaniyena, takwakame, 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 pakwa
weɗeye sa bay. Bazlam imatsətseheməpəse
ha mezeleme hərwi wu neheye ŋgwalak eye

* 5:5 Dəmes hay 2.7. † 5:6 Dəmes hay 110.4.
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bay ta diye ha ndo a məməte aye, ba-
zlam i mədzele ha ka Mbəlom, 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 tebiye na, nəmaa dzaliye faya
matətikakum sa bay. 3 Gərakwa ha wu ne-
heye, takwa kame. Ta gədaŋ i Mbəlom na,
ka gakweye.

4Ndo neheye tə ma ta dəba aye, ta maw-
eye kamatsətseheməpəse hamezeleme 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 məndzibəra
nakə ma deyeweye kame aye. 6 Ada ɗuh
tə dəɗ abəra ka tsəveɗ i Mbəlom na, tsəveɗ
tay andaya 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 haymətsaɗay.

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. 8 Taɗə ɗuh maa 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.

9 Dzam ga neheye na wuɗa kurom hal-
adzay 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. 10Mbəlom na, neŋgeye ŋgwalak eye, ma
mətsiye ha gər ta məsler nakə ka gum aye
bay. Andza məgweɗe, ka mumatay bo a
siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu, ka
mawumatay bo andza niye huya. Ka gum
niye na, hərwi nakə ka wuɗumMbəlom aye
ada ma mətsiye ha gər bay. 11 A samay na,
kwa way mâ 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 tərum ndo i sœ hay
bay. Ɗuh tərum andza ndo neheye tə pa
mədzal gər tay ɓəŋɓəŋ kaMbəlom aye. Mata
hute wu nakəMbəlom a gwaɗma vəliye na,
nəteye.

Wu nakəMbəlom kə tsik aye na, ma giye
bo

13Ahəl nakəMbəlomagwaɗayaAbraham
na vəlakeye wu aye na, kə mbaɗa ma giye
andzanakəa tsikaye. Ndərayandayanakəa
zeMbəlomayenakəmambaɗiye kameŋgay

aye bay. Ambaɗa taməzele ŋgay.† 14Agwaɗ:
«Tadeɗek, napiye fakayaŋgama, ta deɗekna
vəlakeye wawa hay haladzay.» 15Abraham
kə zla ŋgatay, ka həba, hərwi niye kəhutawu
nakəMbəlom a gwaɗma vəleye aye.

16 Ndo hay tə mbaɗawa na, ta mbaɗiye
ta məzele i ndo nakə bagwar 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 gwaɗ ma vəlateye wu aye na, tâ
sər ha ma mbəɗeye həlay ɗaɗa a wu 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
pakwa mədzal gər kway huya ka wu nakə
Mbəlom a gwaɗ ma vəlakweye aye. 19Wu
nakəkapakwafayamədzal gərkwayayena,
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 petekeɗnakə a tək na
təv tsəɗaŋŋa eyeaye, ka fələkwakweyeahuɗ
eye. 20Maa lah məfələkwe a ɗəma na, Yesu.
A ye kame i Mbəlom na, hərwi kway. Ka
təra bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom
andzaMelkisedek ka tor eye.

7
1Melkisedek 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 faya ma maweye 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 nakəma
giye ŋgwalak aye. Neŋgeye bəy nakə a wuɗa
məndze zay* ta ndo hay aye hərwi neŋgeye
bəy i Salem. Salem na, andza məgweɗe
«zay». 3Ndəraya sərwuraykagər i bəbaŋgay
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 boWawa iMbəlomhərwi neŋgeye
ndoməvəlay wu aMbəlom ka tor eye.

4 Zəbum ka Melkisedek, neŋgeye bagwar
eye. Abraham bəba təte kway a zla wu nakə
a hutaw ma vəram aye, a ŋgəna ha kuro. A
zla nəte a vəlay. 5Wawa i huɗ i Levi na, siye
hay ndo məvəlay wu a Mbəlom. Bazlam i
Musa mapala eye a gwaɗatay: «Dum ka təv

* 6:2 Zəba ma 1 Timote 4.14. † 6:13 Madazlay i wu hay 22.16-17. * 7:2 Madazlay i wu hay 14.17-20. † 7:5
ZəbaməMəpesle 18.21.
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i ndo hay hərwi ada tâ vəlakum wu nəte
mə wu tay neheye 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. 6 Melkisedek
neŋgeye na, slala i Levi bay, ane tuk na, ahəl
nakə Abraham a vəlay wu nəte mə wu hay
kuro aye, Abraham nakəMbəlom a gwaɗay
ma piye faya ŋgama aye na, Melkisedek a
pa faya ŋgama bəna Abraham a pa ŋgama ka
Melkisedek bay. 7Azlakwa bay ka sərakwa
ha lele, maa pa ŋgama ka ndo na, ndo bag-
war 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. 9 Ka slakweye faya
məgweɗe na, Levi ka təma abəra ka siye
i ndo hay wu nəte mə wu hay 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, andaya mə huɗ ŋgay tsɨy.
Andzaniye, ka slakweye fayaməgweɗeLevi
neŋgeyedərmakkəvəlaywunəteməwuhay
kuro aMelkisedek.

Bagwar i ndo məvəlay wu a Mbəlom
mekeleŋ eye andzaMelkisedek

11 Mbəlom a vəl bazlam mapala 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 i Mbəlom na, 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 Mbəlom ka mbəɗay həlay
a slala i ndo məvəlay wu a Mbəlom, ka
sərakwa ha bazlam i Musa mapala eye ma
mbəɗiye dərmak. 13Azlakwaanəkena, slala
i ndo məvəlay wu a Mbəlom a mbəɗa. Bəy
Maduweŋ kway Yesu nakə faya ka tsikak-
weye faya kanaŋ aye na, a yaw abəra ma
slalamekeleŋ eyewal. Ndəray nətema slala
ŋgay andaya ndo məvəlay wu a Mbəlom
bay. 14Ka sərakwa ha Bəy Maduweŋ kway,
neŋgeye ma slala i Yahuda. Ahəl nakə
Musa a tsik ka ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye na, kə tsik ka gər i slala
nakay təbey. 15 Wu nakə a ɗa ha bazlam
nakay parakka aye anaŋ: Ndo məvəlay wu
a Mbəlom mekeleŋ eye ki yaw, neŋgeye na,
andzaMelkisedek. 16Neŋgeye a təra bagwar
i ndo məvəlay wu a Mbəlom na, hərwi slala
nakə nəteye ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye bay. Neŋgeye na, bagwar i
ndo məvəlay wu a Mbəlom ta gədaŋ i sifa

nakə ma ndəviye bay aye. 17 Andza nakə
mawatsa eyeməƊerewel i Mbəlom,Mbəlom
a gwaɗ:
«Ka ndziye ndoməvəlay wu aMbəlom huya

andzaMelkisedek.‡»
18 Mbəlom kə mbata ha bazlam mapala

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 andaya
nakə ma vəlakweye tsəveɗ lele eye hərwi
məndisle ka təv Mbəlom aye. Wu eye niye
na, Yesu. Ka pakwa faya mədzal gər na, ka
neŋgeye.

20Wumekeleŋ eye na, ahəl nakəMbəlom
ma piye Yesu bagwar i ndo məvəlay wu a
Mbəlom aye na, a mbaɗa təday. Ahəl nakə
slala i Levi hay ta təra ndo məvəlay wu a
Mbəlom aye na, tə mbaɗa andza niye bay.
21Ane tuk na, i Yesu na, Mbəlom kəmbaɗa,
a gwaɗ:
«NeŋMbəlom nambəɗeye həlay bay,

na mbaɗa ka ndziye ndo məvəlay wu a
Mbəlom huya.§»

22 Nakay andza məgweɗe na, dzam nakə
Mbəlom a ɓar tə nəkway aye na, lele a ze
ha dzam nakə a ɓar ahəl niye aye. Andza
niye, maa ɗakway ha ta deɗek Mbəlom kə
ɓar dzam tə nəkway na, Yesu.

23 Wu mekeleŋ eye andaya wal sa. Ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom ma slala
i Levi aye na, nəteye haladzay hərwi tə
mətawa, tə gərawa haməsler tay. 24Ane tuk
na, i Yesu na, andza niye təbey, neŋgeyema
ndziye ka tor eye, ma ndziye ndo məvəlay
wu a Mbəlom huya ka tor eye. 25 Hərwi
niye, neŋgeye na, gədaŋ andaya mətəme ha
ndo neheye faya ta diye kame i Mbəlom tə
həlay ŋgay aye kwa kəɗay hərwi neŋgeyema
ndziye ka tor eye. Faya ma ɗuwuleye naha
me 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 andaya mə neŋgeye bay,
kə ge 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. 27 Siye i bagwar hay i
ndo məvəlaway wu a Mbəlom, nəteye neh-
eye 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

‡ 7:17 Dəmes hay 110.4. § 7:21 Dəmes hay 110.4.
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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, bazlam nakay kə zla
təv ibazlamiMusamapalaeye, apabagwar
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 a

Mbəlom deɗek eye
1 Bazlam nakə ta deɗek bagwar eye a

sakway mətsike aye na, anaŋ: Bagwar
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 neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye tə gawa məsler na, mə
madzawadzawa iməɗəslayhagər aMbəlom
nakəndo a lambaɗ aye. Ane tukna, təvnakə
Yesu faya ma giye məsler mə ɗəma aye na,
məmbəlom, təv nakə ɗeɗəŋ eye. Maa ge na,
BəyMaduweŋ 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 naha wu a
Mbəlom. Bagwar i ndo məvəlay wu a
Mbəlom kway bəbay na, wu andaya nakə
mâ vəlay naha a Mbəlom aye dərmak. 4 Kə
ge neŋgeye kaməndzibəra na,ma təriye ndo
məvəlay wu a Mbəlom bay hərwi neheye
ka məndzibəra aye ɓa faya ta vəleye wu a
Mbəlom aye nəteye andaya tsɨy andza nakə
bazlam i Musamapala eye a tsik aye. 5Ahəl
nakə Musa ma lambaɗiye madzawadzawa
niye aye,Mbəlom a gwaɗay: «Zəba faya lele,
do lambaɗ gay nakə ka lambaɗiye na, andza
nakə na bəzaka ha məmahəmba aye.» Ndo
məvəlay wu a Mbəlom neheye na, ta ge
məsler mə gay eye nakay. Ane tuk na, gay
nakayna,mandzəkit bo i bəmalənakə ɗeɗəŋ
eye mə mbəlom aye.* 6 Andza nakay ka
zəbakwa ka məsler i Kəriste na, a ze ha
məsler i ndo məvəlaway wu a Mbəlom neh-
eye. Neŋgeyemamiye tay ha ka bo ndo hay
ta Mbəlom hərwi adaMbəlommâ ɓar dzam
nakə a ze dzam nakə ahəl niye hərwi wu
nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəliye ma məɓere
dzam nakay aye na, a ze wu neheye ahəl
niye aye haladzay.

7 Taɗə məɓere dzam† nakə makurre eye
məneseandaya fayabayayena,Mbəlomma
ɓariye dzam masulo 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,
andza nakə na ɓar ta bəba təte tay hay
bay.

A həlay nakə na həla tay ahaya tə həlay ga
eye abəra mə Ezipt aye na,

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 tsik bazlam andza nakay na, neŋ Bəy

Maduweŋ.
10BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗ:
Dzamnakəna ɓariye tando i Israyel hayaye

a həlay niye na, anaŋ:
Na piye bazlam gamapala eye a ɗərev tay,

na watsiye bazlam ga mapala eye a
mədzal 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,

hərwi ndo hay 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.‡»

13Mbəlom a tsik kaməɓere DzamWeɗeye
na, andzaməgweɗeDzamGurameye gədaŋ
ŋgay andaya sa bay. Ka sərakwa hawu nakə
ka təra gurameye adamadzəniye kawuray
sa bay aye na, mazlambarma dziye.

9
Tsəveɗ deɗek eye hərwi məɗəslay ha gər a

Mbəlom
1 Ma dzam nakə kurre aye na, bazlam

mapala eye hay andaya, neheye ta ɗatay ha
a ndohay tsəveɗ iməɗəslay ha gər aMbəlom
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 fa-
taya ada tabal tə peŋ mapa 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

* 8:5 Madayaw abəra ma Ezipt 25.40. † 8:7 ZəbaməMadayaw abəra ma Ezipt 24.3-8. ‡ 8:12 Zeremi 31.31-34.
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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 lambaɗwu hay sulo, tə
pa faya. Tə zalatayawuniyehayna,kerubiŋ
hay, faya ta ɗatay haməzlaɓ i Mbəlom a ndo
hay. Ta həndək ha gwezleviyek tay hərwi
madərəzle na təv nakə tə vəlaway naha faya
wuaMbəlomhərwiadaMbəlommâpəsatay
ha mezeleme i ndo neheye tə ge aye. Ane
tuk na, na ɗiye ha wu neheye pendek pen-
dek anəke bay.

6 Wu 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 ma-
sulo eye maa yawa a ɗəma na, bagwar i
ndo məvəlaway wu a Mbəlom 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
ada Mbəlommâ pəsay ha mənese nakə a ge
aye ada nakə siye i ndo hay tə ge ta mədzal
gər tay bay aye. 8 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
faya ma ɗakway ha tə wu neheye na, kə ge
tsəlakmakurreandayahuyana, tsəveɗnakə
ndo hay ta diye ha a təv nakə a ze siye i təv
hay tə tsəɗaŋŋa aye na, mahəndəka eye bay.
9Mandzəkit bo i wu neheye a ɗa ha na, wu
neheye ti yaw anəke aye. Faya ma ɗakway
ha na, wuneheye ta vəleye aMbəlom aye, tə
bambaz i gənaw nakə 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 wumənday,
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 nakə Mbəlom ma mbəɗiye ha wu
hay tebiye aye.

11 Anəke na, Kəriste ki yaw tsɨy. Neŋgeye
bagwar i ndo məvəlaway wu 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 i məɗəslay ha gər a Mbəlom 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.

13 Ahəl niye na, tə kəɗawa voʼar hay,
merisla hay, ta gwatsakawa bambaz eye ka
ndoneheye nəteye tsəɗaŋŋa kame iMbəlom
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 ge mənese aye na, bo tay ka təra
tsəɗaŋŋa andza nakə a say a bazlam tay
mapala eye. 14 Kə ge andza niye na, bam-
baz 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. Bambazŋgay a təra ha
ɗərev kway tsəɗaŋŋa hərwi ada wu neheye
ŋgwalak eye bay ta diye kway ha amədahaŋ
aye na, 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 ndoməsəre
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 gwaɗma vəlateye aye. Ta hutiye
ka tor eye. Ma giye bo na, hərwi Kəriste
kə mət hərwi ndo neheye tebiye ta nas ha
DzamGuram eye təmezeleme tay aye. Ahəl
nakə a mət aye kə təma tay ahaya abəra mə
mezeleme.

16 Taɗə ndoweye a gwaɗ: «Na mət na,
ŋgənumhawu ga hay» na, ndo niyemâmət
təday ada ta ŋgəniye ha. 17Ahəl nakə kəmət
aye na, bazlam ŋgayma hutiye gədaŋ. Taɗə
ndoweye andaya tə ɗəre na,wunakə a gwaɗ
aza ka ŋgənumeye ha aye na, ta ŋgəniye ha
zuk bay. 18Hərwi niye, kwa dzammakurre
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 mapala eye ada a gwat-
sakakandohay tebiye. 20Ahəl nakə fayama
gwatsakiye na, a gwaɗ: «Nakay na, bambaz
nakəMbəlomaɓarhadzamtanəkuromaye.
A gwaɗakum rəhumay ha gər.†» 21 Musa
ka gwatsaka bambaz ka madzawadzawa i
məɗəslay ha gər aMbəlom niye ta lambaɗ tə
petekeɗ aye dərmak ada ka gwatsaka kawu

* 9:4 Man na, makwala nakə Mbəlom a vəlatay a Israyel mə makulkwandah aye. Zəba ma Madayaw abəra ma Ezipt
16.13-15; 31. † 9:20 Madayaw abəra ma Ezipt 24.3-8.
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neheye tə gawa ha məsler hərwi məɗəslay
ha gər a Mbəlom aye tebiye. 22Andza nakə
bazlam mapala eye a tsik aye na, matsəla
wu hay tebiye ta gwatsakawa faya bambaz
ada mâ təra tsəɗaŋŋa. Tambəɗa ha bambaz
bay na, Mbəlom ma pəsiye ha mezeleme
bay.

Bambaz iKəristemabariye hamezeleme
i ndo hay

23 Tsəveɗ nakə Musa a tətikawatay a ndo
hay ahəl niye na, mandzəkit bo i wu neh-
eye 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
Mbəlom mə ɗəma aye ɗekɗek tsa. Ane tuk
na, Kəriste, neŋgeye na, ki ye a təv nakə
Mbəlom mandza eye mə ɗəma aye, neŋgeye
kame iMbəlomhərwi kway. 25Bagwar i ndo
məvəlaway wu aMbəlom a yawa a təv nakə
a ze siye hay tə tsəɗaŋŋa aye na, kaməve, 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 ka məve ka məve andza bagwar i
ndo məvəlaway wu a Mbəlom bay. 26 Taɗə
mâ ge andza niye, kwa ka gər nakəMbəlom
a ge məndzibəra aye na, haɓe atay ma siye
ɗəretsətseh haladzay. A yaw a həlay nakay
ka mandəve eye sik nəte, a vəlay ha bo ŋgay
aMbəlomhərwiadamâzlamezelemeabəra
ka ndo hay ka tor eye. 27 Kwa way ma
mətiye siknəte,madəbaeyena,Mbəlomma
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 hərwi mətəme tay
ha ndo neheye 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
kəɗawaywuaMbəlomhərwimahəndzəɗe 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
ataymezeleme tay kə bara sik nəte ka ndəv,
mezeleme tay a matayaw a gər bay. 3 Ane
tuk na, ɗuh məkəɗe wu neheye tə kəɗaway

aMbəlom aye na, mezeleme tay amatayaw
a gər ka məve ka məve, 4 hərwi bambaz i
merisla ta voʼar a slaməberemezelemebay.

5 Hərwi niye, ahəl nakə Kəriste mazlam-
bar ma deyeweye ka məndzibəra aye na, a
gwaɗay aMbəlom:
«A saka tâ kəɗaka gənaw hay bay,

tâ vəlaka wumekeleŋ eye bay.
Ane tukna, ka vəleŋ bohərwi adanâvəlaka.
6Məkəɗe 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 bazlammapala eye aye.*»

8 Wu nakə Kəriste a lah mətsike 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.» Kwa wu neheye a pay bəzay a
bazlam mapala eye bəbay na, a yay a gər
a Mbəlom bay. 9 Kəriste a gwaɗ sa: «Neŋ
anaŋ na yaw ka məndzibəra na, hərwi ada
nâ ge wu nakə a saka aye.» Andza niye, a
mbata ha Dzam Guram eye, a vəl a ɗəma
tsəveɗweɗeye. 10Ka tərakwa tsəɗaŋŋakame
i Mbəlom hərwi Yesu Kəriste a ge wu nakə a
yay a gər a Mbəlom aye 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
kəɗawaayena, tə slaməmbetehamezeleme
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 ɗəre ŋgay hay a huɗ i sik ŋgay.
14Andzaniye, a vəl ha boŋgay 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 neheye
na, deɗek. A gwaɗ təday na:
16 «BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗ:
“Dzam nakə na ɓariye ta ndo ga hay a həlay

niye aye na, anaŋ:
Na piye bazlam gamapala eye a ɗərev tay,

na watsiye bazlam ga mapala eye a
mədzal gər tay.”»

17Tsa na, a gwaɗ sa:
* 10:7 Dəmes hay 40.7-9. † 10:17 Hebrœ hay 8.8-12.
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«Namaahayamezeleme tay amədzal gər ga
sa bay,

kwa məsler neheye tə ge ŋgwalak eye
bay aye.†»

18Mbəlom kə pəsatay ha mezeleme 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 tsəveɗ məfələkwe 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 petekeɗ nakə kame kway aye.
Ka həndəkakway tsəveɗ weɗeye, nakə ka
slakweye məfələkwe a ɗəma aye. Tsəveɗ
nakay weɗeye na, ka hutakweye ha sifa.
Petekeɗ nakə a ŋguraɗa ha aye na, andza
məgweɗe bo nakə ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye aye. 21Andza 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 məpemədzal
gər gədaŋ eye ka Mbəlom, hərwi Yesu ka
tərakwayha tsəɗaŋŋa təbambazŋgayadakə
barakway ta yam tsəɗaŋŋa eye. 23Tsikakwa
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
məwalaŋ kway aye hərwi ada kâ wuɗakwa
bo kame kame ada kâ gakwa wu neheye
ŋgwalak eye. 25 Kâ 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 sərum ha pat nakə Yesu
Kəriste ma maweye aye na, mazlambar
bəse.

26Kasərakwadeɗek iMbəlom. Hərwiniye
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. 27Taɗə ndow-
eyekə gemənese andzaniyena,mâdzədzar
hərwi Mbəlom ma geye sariya. Sariya niye
na, a ge zluwer haladzay, ako gədaŋ eyema
fəkiye ndo neheye ta rəhay ha gər aMbəlom
bay aye. 28 Ka sərum ha taɗə ndoweye ka
rəhay gər a bazlam i Musa mapala eye bay,
taɗə ndo hay sulo kəgəbaymahkar 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
kaWawa i Mbəlom andza wuray kəriye aye
na, ma ziye nakay bəɗaw? Neŋgeye na, kə

nas ha bambaz i məɓere dzam nakə a 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

kərahmarəheŋ ha gər aye na, neŋ.
Na hamateye a ɗəma wu tay neheye
ŋgwalak eye bay tə ge aye.»

A gwaɗ sa:
«Neŋ, Bəy Maduweŋ na gateye sariya a ndo

ga hay.§»
31 Mbəlom na, a vəl sifa. Andza niye,
taɗə sariya kə gəs ndoweye kame i Mbəlom
na, ɗəretsətseh i ndo niye ma ziye wu hay
tebiye.

32 Mum ahaya a gər ma kəkay wu nakə
a ge bo tə nəkurom ahəl niye ka ŋgatumay
makurre eye a dzaydzay i Mbəlom aye. A
həlay niye na, ta sakum ɗəretsətseh hal-
adzay. Ane tuk na, ka səmumay naha a wu
hay tebiye. 33 A həlay siye na, ta tsaɗakum
kame i ndo hay, ta sakum ɗəretsətseh. A
həlay siyekayuma ɗəretsətseh indoneheye
tə satay ɗəretsətseh aye dərmak. 34 Ka 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.

35Hərwi niye, kâ gərum ha məpe mədzal
gər kurom abəra kaMbəlom bay, hərwi taɗə
ka rəzlumay a gər huya na, Mbəlom ma
vəlakumeyemagogoy haladzay. 36Wunakə
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 zəkaw həlay tsekweŋ ndo nakə ma

deyeweye na,
ma deyeweye, ma gaweye mahonok
bay.

38Ndo nakə neŋgeye ŋgwalak eye ka ɗəre ga
aye, kə dzala ha ka neŋna,mandziye
ma sifa ka tor eye.

Ane tuk na, taɗə kə ma ta dəba na,
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 pamədzal gər tay kaMbəlom aye.
Andza niye, ka hutakweye sifa ka tor eye.

11
Ndo neheye ahəl niye tə pa mədzal gər ka

Mbəlom aye
‡ 10:28 ZəbaməBazlammapala eyemasulo eye 19.15. § 10:30 Bazlammapala eyemasulo eye 32.35-35. * 10:38
Habakuk 2.3-4.
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1Məpe mədzal gər ka Mbəlom na, məsər
ha ta deɗek wu neheye faya ka təkakweye
ɗəre aye na, ka hutakweye. Kwa taɗə ka
ŋgatakway tə ɗəre kway bay bəbay na, ka
sərakwa ha ta deɗek andaya. 2Ndo neheye
ahəl niye ta dzala ha kaMbəlomandzaniye.
Hərwi niye ta yay a gər a Mbəlom.

3Hərwiməpemədzal gərkwaykaMbəlom
na, ka sərakwa ha kwetseh kwetseh
Mbəlom a ge wu hay tebiye tə bazlam ŋgay
nakə a tsik aye. Andzaməgweɗewu neheye
tebiye faya ka ŋgatakweye ka məndzibəra
aye na, tə yaw abəra mə wu neheye ɗəre i
ndo zezeŋ a ŋgatay bay aye.

4Hərwi məpemədzal gər ŋgay kaMbəlom
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 ŋgwalak
eye kame ŋgay, hərwi Mbəlom ka təma wu
nakə a kəɗay aye. Kwa Abel kə mət bəbay,
faya ta tsikakweye labara ŋgay huya hərwi
nakə a dzala ha kaMbəlom aye.*

5Hərwi məpemədzal gər ŋgay kaMbəlom
na, Henok kə mət bay, Mbəlom a zla na a
mbəlom. Ndəray kə ŋgatay a Henok sa bay
hərwi Mbəlom kə zla na. Bazlam i Mbəlom
a gwaɗ na, ahəl nakə Mbəlom kə zla na
Henok 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 saymahəndzəɗe 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
arəhayhaagər abazlam iMbəlom. 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 nakə
Mbəlom a tsikay aye. A lambaɗ kwalalaŋ
i yam bagwar eye andza nakə Mbəlom a
tsikayaye, a fələkwaa ɗəmatando i gayŋgay
hay tebiye, ta təmaMəpe mədzal gər nakə a
pa ka Mbəlom aye a ɗa ha mede i siye i ndo
hay na, ŋgwalak eye bay hərwi ta pa mədzal
gər kaMbəlom bay.‡

8Hərwi məpemədzal gər ŋgay kaMbəlom
na, Abraham a rəhay ha gər a Mbəlom aye,
a lətse a ye a gəma nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəleye, ma təriye i ŋgay aye. Kwa kə
ŋgatay a gəma eye bay bəbay na, ki ye a
ɗəma.§ 9 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlom na, a ndza ma gəma nakə Mbəlom
a gwaɗ ma vəleye aye. A ndza mə ɗəma
na, neŋgeye madurloŋ eye, a ndzawa mə

gay nakə ta lambaɗ ta gugumaŋ aye. Hulfe
ŋgay Izak ta Zakob nəteye neheyeMbəlom a
gwaɗma vəlateye gəma niye aye dərmak tə
ndzawamə ɗəmana,mə gay nakə ta lambaɗ
ta gugumaŋ aye dərmak. 10 Abraham a ge
andza niye na, a təkay ɗəre a gəma nakə
ma ndziye ɓəŋɓəŋ* ma dəɗiye bay aye. Maa
ləva ha bo ta gəmaniye na, bo i Mbəlom eye
ŋgway,maa ɗəzl na, neŋgeye.

11Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
na, Sara kwa neŋgeye guram 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 Abraham,
neŋgeye guram eye tsɨy kə wa wawa ada
wawa i huɗ ŋgay hay ta wa bo haladzay
andzawurzla neheye kamagərmbəlom aye
ada andza hewiyeŋməmagayamapasla bo
bay.

13 Ndo neheye tebiye tə mət ma məpe
mədzal gər ka Mbəlom aye, nəteye na, ta
hutawunakəMbəlomagwaɗmavəliye bay.
Ane tukna, tə sərwuneheyeMbəlomagwaɗ
ma 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 hanəteye 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 tsəveɗ məme 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 nakəməmbəlom aye. Hərwi niye
a yay a gər a Mbəlom tâ zalay Mbəlom tay.
Andza niye, kə ləvatay ha bo ta gəma.

17Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
na, Abrahama vəlay Izak aMbəlom. 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
eye ma deyeweye na, ma hulfe i wawa yak
Izak.§» 19 Abraham a dzala: «Mbəlom na,
gədaŋŋgayandayamələtseahaya Izakabəra
mamədahaŋ.» Tadeɗeka təraandza Izakkə
mət ada kə lətsew abəramamədahaŋ.

20Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
na, IzakapaŋgamakaZakob taEzayu. A tsik
kawunakəma giye bo ta nəteye kame aye.*

21Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
na, Zakob ma mətiye na, a pa ŋgama ka

* 11:4 ZəbaməMadazlay i wu hay 4. 3-10. † 11:5 ZəbaməMadazlay i wu hay 5.18-14. ‡ 11:7 ZəbaməMadazlay

i wu hay 6.9–9.29. § 11:8 Zəba məMadazlay i wu hay 12.1. * 11:10 A tsik na, Zerozelem weɗeye, zəba ka mede
16 adamaHebrœ hay 12.22. † 11:11 ZəbaməMadazlay i wu hay 18.10. ‡ 11:13 ZəbaməMadazlay i wu hay 23.4.
§ 11:18 ZəbaməMadazlay i wu hay 21.12; 22.1-14. * 11:20 ZəbaməMadazlay i wu hay 27.1-40. † 11:21 Zəbamə
Madazlay i wu hay 47.29-31.
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wawa i Yusufa hay, nəte ta nəte. A lətse ta
doŋgwar, a ɗəslay naha gər a Mbəlom.†

22Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
na, Yusufamamətiyena, a tsikatay a Israyel
hay, a gwaɗatay kame na: «Ka deyumeye
abəraməEzipt.» Adaaza ta giyeha tamətasl
ŋgay hay kəkay na, kə tsikatay.‡

23Hərwi 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.§

24Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
na, ahəl nakə Musa a ge gawla aye na, a
say ta gwaɗay: «Musa neŋgeye wawa i dem
i bəy i Ezipt» na, a say bay. 25A zay ha məse
ɗəretsətseh ta ndo i Mbəlom hay tə bəmalə
nakə ma ndziye ma məŋgwese tsekweŋ ada
ka rəhay gər a Mbəlom bay aye.* 26 A sər
ha, a zay ha ndo hay tâ tsaɗay andza nakə
tə tsaɗay a Kəriste aye tə bəmalə nakə ma
hutiyezlele i gəmaiEziptaye. Adzalaandza
niye na, hərwi fayama təkay ɗəre awunakə
Mbəlom a gwaɗma vəleye aye.

27Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
na,Musa a ye abərama Ezipt. Ka dzədzaray
amevel i bəy bay. Kə ndza ɓəŋɓəŋ andzama
ŋgateye aMbəlom, ndo nakə ndəray a ŋgatay
ɗaɗa tə ɗəre bay aye.

28Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
na, a dazlay a məge magurlom i Pak aye. A
gwaɗatay a ndo i Israyel hay tâ gwatsaka
bambaz ka məgeɗ tay hərwi ada gawla i
Mbəlomkiyawmakəɗiyemalkwara iwawa
hasləka eye i ndo i Ezipt hay na, mâ kəɗ
malkwara tay hasləka eye hay bay.†

29Hərwi məpe mədzal gər tay ka Mbəlom
na, Israyel hay tə tas abəramə Bəlay Ndozza
eye. Ahəl nakəndo iEzipthayasataymətese
dərmak aye na, bəlay ama ka bo a həl tay ha
tebiye.‡

30Hərwi məpemədzal gər i Israyel hay ka
Mbəlom na, zleɗ i gəma i Zeriko a mbəzl.
Ndo i Israyel hay tə tawa na gəma niye
məhəneməkwamatasəla eye na, zleɗ niye a
mbəzl.§

31Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
na, Rahab ŋgwas nakə a gawa madama, ta
kəɗ na bay andza ndo i Zeriko neheye ta
rəhay gər a Mbəlom təbey aye hərwi ka
təma tay ha Israyel neheye ti yemata zəbaw
Zeriko ta məkal aye.*

32 Na 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. 33Nəteye dərmak, hərwi məpe
mədzal gər tay ka Mbəlom na, tə ge vəram
ta gəma siye hay, ada ta sla ka gəma niye
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. 34 Ta mbata ha ako
nakə faya ma fəkiye ta gədaŋ haladzay aye.
Ahəl nakə a satay a ndo hay məkəɗe 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. Ane tuk na, a satay
mətəme bay, a satay məməte mə ɗəretsətseh
hərwi adaMbəlommâ lətsa tay ahaya abəra
ma mədahaŋ ada tâ huta sifa ŋgwalak eye a
ze nakay.†

36Ndo siye hay sa na, tə ŋgwasa fataya, tə
ndaɓa tay ha tamandalaɓa, 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 morkot-
sok. 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 tahərawatayha, təgawatay ɗəretsətseh.
38Ta dzədzawaməmakulkwandah, ada mə
mahəmba hay, tə hənawa ma lar hay ada
ma bəɗ hay. Ndo neheye na, ta ye ka bo ta
məndzibəra nakay bay.

39Ndo neheye tebiye nəteye ta pa mədzal
gər kaMbəlom ada andza niye nəteye tə yay
a gər a Mbəlom. Kwa andza niye bəbay na,
tahutawunakəMbəlomagwaɗmavəlateye
a ndo hay aye bay, 40hərwiMbəlomkə 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
MelkisedekndoməvəlawaywuaMbəlom

1Nəkway na, ndo neheye tebiye tə pawa
mədzal gər kaMbəlom 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

‡ 11:22 Zəba məMadazlay i wu hay 50.24. § 11:23 Zəba məMadayaw abəra ma Ezipt 2.1-2. * 11:25 Zəba mə
Madayaw abəra ma Ezipt 4.19-23. † 11:28 Zəba məMadayaw abəra ma Ezipt 12.21. ‡ 11:29 Zəba məMadayaw

abəra ma Ezipt 14.21-31. § 11:30 Zəba mə Zozowe 6.12-21. * 11:31 Zozowe 6.12-21. † 11:32 Zəba mə Ndo i

sariya hay 6.11. ‡ 11:32 ZəbaməNdo i sariya hay 4.6. § 11:32 ZəbaməNdo i sariya hay 13. * 11:32 Zəbamə
Ndo i sariya hay 11.1. † 11:35 Zəbama 1 Bəy hay 17.17-24; 2 Bəy hay 4.18-37.



Hebrœ hay 12:2 300 Hebrœ hay 12:22

neheye tebiye faya ta gakweyeme kamede
kame aye ada ta mezeleme nakə ma miye
kway ha ta dəba aye, ada hwayakwa mah-
way nakə Mbəlom a gwaɗakway hwayum
aye, madagər mâ gakway bay. 2 Zəbakwa
kame ka Yesu. Neŋgeye nakə a vəlakway
tsəveɗ ka pakwa fayamədzal gər ka neŋgeye
aye,mata laka kwayhahus kamandəve eye
na, neŋgeye. Ka təma məməte ka mayako
mazləlmbaɗa eye. Horoy kə gay məməte
ka mayako 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 ibəy iMbəlom. 3Dzalumkaneŋgeye
lele ma kəkay nakə ndo i mezeleme hay tə
nay ɗəre aye ada ma 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.

4Ka gumeye vəram təmezeleme, ane tuk
na, hus ka məməte bay. Aya ane ɗərev mâ
ye fakuma abəra bay. 5 Ka mətsum ha gər
təbazlamneheyeMbəloma tsikakumhərwi
məmakumnaha ɗərevaye ɗaw? A tsikakum
me andza bəbama tsikeyeme a wawa ŋgay,
a gwaɗ:
«Wawa ga, BəyMaduweŋMbəlom kə tsikaka

kamakəte na,
kâ zəba faya andza wu kəriye bay.

Kəmaka hamaŋgok na,
ɗərevmâ ye faka abəra bay,

6hərwi fayama tsikateye kamakəte 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 sərum
wu nakə Mbəlom a kəta kurom ha aye.
Ɗəretsətsehnakaya ɗahana,Mbəlomkəhəl
kurom hərwi ada kâ tərum wawa ŋgay hay.
Wawa andaya nakə bəba ŋgayma tsikeye ka
makəte bay aye na, andaya ɗaw? Andaya
bay! 8 Mbəlom faya ma kətiye wawa ŋgay
hay tebiye. Taɗə kə tsikakumkamakəte bay
na, nəkurom wawa ŋgay hay bay, nəkurom
madazla hay. 9 Bəba hay ka məndzibəra
nakay, ta kəta kway ada ka rəhakwa tay ha
gər. Ada sadzək ka rəhakway ha gər a Bəba
kway nakəməmbəlom aye bəɗaw? Taɗə ka
rəhakway ha gər na, ka hutakweye sifa.

10 Bəba kway hay ka məndzibəra, nəteye
ta kətiye kway na, həlay tsekweŋ 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 fakwaya, məŋgwese andaya mə ɗərev
kway bay. Aza kame, ndo neheye ta təma
makəte aye na, ta giye wu nakə a yay a gər a
Mbəlom aye ada ɗərev tayma 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 tay mâ səkah mənese
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 ndzohw fayama gəliye, ma
kwasateye gər a ndo hay aye bay. Slala
i ndo niye ma nasiye ha siye i ndo hay
mə walaŋ kurom. 16 Gum metsehe, ndəray
mə walaŋ kurom mâ ge wu nakə ŋgwalak
eye bay aye bay. Rəhumay ha gər a wu i
Mbəlom. Kâ tərum andza Ezayu nakə hərwi
ɗaf sik nəte na, a səkəm ha 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 an-
daya 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 Israyel 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. 19 Ta
tsəne maləve i tolom, ta tsəne maləve i
mətsike me i Mbəlom. Tə tsəne maləve i
mətsike me niye na, tə ge amboh mətsike
me niye mâ tsikatayaw sa bay, 20 hərwi
wu nakə a tsikatay aye na, tə sla faya
məsəmay naha bay. Mbəlom a gwaɗatay:
«Ndoweye 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, ka dzədzar
tay ha. 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.

* 12:6 Dzekehay3.11-12. † 12:17 ZəbaməMadazlay iwuhay25.29-34. ‡ 12:20 MadayawabəramaEzipt 19.12-13.
§ 12:21 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 19.12; Bazlammapala eyemasulo eye 9.19.
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Gawla i Mbəlom hay haladzay mahaya gər
eye mə ɗəma məge magurlom, ma pasliye
bo bay. 23 Nəkurom ka hayum gər ta siye
i malkwara hay*, Mbəlom kə watsa məzele
tayaɗerewelməmbəlom. Kahəndzəɗumka
təv i Mbəlom, neŋgeye ndo məgatay sariya
a ndo hay tebiye. Ka həndzəɗum ta ndo
neheye nəteye ŋgwalak eye ka ɗəre iMbəlom
ada Mbəlom a təra tay ha tsəɗaŋŋa aye.
24NəkuromkahəndzəɗumkaYesu. Neŋgeye
ka həndzəɗ tay ha ka bo ndo hay ta Mbəlom
hərwi ada Mbəlommâ ɓar DzamWeɗeye ta
nəteye. Ka həndzəɗum ka bambaz i Yesu
nakə a gwatsaka fakuma aye. Bambaz eye
niye fayama tsikakweye kawunakə a ze ha
bambaz i Abel fayama tsikakweye aye.

25Kə ge andza niye na, gum metsehe. 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
a mətsike me nakə a yaw mə mbəlom aye,
ka kərahakwa na, ka slakweye fayamətəme
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.†» 27 Bazlam neh-
eye a gwaɗ «sik nəte sa» aye na, a ɗakway
ha parakka wu neheye tə ge aye tebiye ta
ɓəliye, ta dziye hərwi ada wu neheye ta
ɓəliye təbey aye na, ta ndziye.

28 Kə ge andza niye na, 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. 29Hərwi ta deɗek Mbəlom na, neŋgeye
andza ako nakə ma təmiye wu hereyew
hereyew aye.

13
Mede nakə a yay a gər aMbəlom aye

1 Nəkurom ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu, wuɗum bo nəte nəte məwalaŋ kurom
huya. 2 Təmum mbəlok 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
andzanəkuromkabodziyemadaŋgay. Dza-
lum ka ndo neheye ndo hay faya ta sat-
eye ɗəretsətseh aye andza nəkuromdərmak
faya ka sumeye ɗəretsətseh.

4Ɗəslumayhagəraməzlebo i zal taŋgwas.
Zal ta ŋgwas ŋgay tâ ge madama bay. Sərum

hana,Mbəlommagateye sariya andoməge
madama hay ada a ndo neheye ta zla ŋgwas
zuk bay kwa ando neheye ta zla zal zuk bay
faya ta giye madama aye.

5Kâ gum bor i suloy bay, ɗərev kurommâ
ŋgwasa tə bəmalə nakə andaya fakuma aye.
Hərwi Mbəlom a gwaɗ:
«Na gakeyemasəfaya ɗaɗa bay,

na gəriye kar ha ɗaɗa bay.*»
6Hərwi niye, ka slakweye faya mətsike tə

ɗərev kway peteh:
«Bəy Maduweŋ Mbəlom ma dzəniye ga

huya,
na dzədzareye a wuray kwa tsekweŋ
bay.

Ndərayma sliye məgeŋ wuray bay.†»
7 Dzalum ka bagwar kurom neheye tə

ɗakum ha bazlam i Mbəlom kurre aye.
Zəbumkamede tay ada kaməməte 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. 9 Kâ təmum ndo siye hay tâ səpat
kurom abəra ka tsəveɗ i deɗek ta matətike
wu weɗeye 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, bazlameyeneheyemapala eyekadzəna
tay ha kwa tsekweŋ bay.

10NdoməvəlawaywuaMbəlomneheye tə
kəɗaway wu a Mbəlomməmadzawadzawa
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 nahawu aMbəlom aye na,
bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom ma
zliye 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.‡ 12Hərwi
niye Yesu bəbay a mət na, ti ye abəra mə
wuzlahgəma.§ 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 wu-
zlahgəma, takwa ka təv ŋgay. Təmakwa ndo
hay ta tsaɗakway andza nakə tə tsaɗay aye
dərmak. 14 Ka məndzibəra nakay na, gəma
kway andaya kandzakweyemə ɗəmaka tor

* 12:23 Malkwara hay na, a ɗa ha gawla i Yesu Kəriste hay. ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 4.22. † 12:26 Aze 2.6.
* 13:5 ZəbaməBazlammapala eyemasulo eye 31.6, 8; Zozowe 1.5. † 13:6 Dəmes hay 118.6. ‡ 13:11 Zəba Levitik

16.27. § 13:12 Zəba Yuhana 19.17-20.
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eye bay. Faya ka təkakweye ɗəre a gəma
nakə ka ndzakweyemə ɗəma ka tor eye.

15 Zambaɗakway a Mbəlom huya hərwi
wu nakə Yesu a ge aye. Ka zambaɗakweye
ta mətsike me tə bazlam kway. Kwa kəɗay,
ɗahaneŋgeyebagwar eye. Niyena,wunakə
faya ka 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 bowu kurom hay ta
nəteye. Kâmətsum ha gər bay hərwiməvəle
wu neheye andza wu kəriye na, a yay a gər
a Mbəlom.

17 Rəhumatay ha gər a bagwar 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. 19 Neŋ faya na tsətsahiye naha
fakuma wene wene eye na, ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi ada nâ ma naha a təv
kurom ta bəse.

Mandəve i bazlam
20Maa 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 bam-
baz ŋgay, kə ɓar ha dzam ta nəkway ka tor
eye. 21Mbəlom mâ vəlakum gədaŋ mə wu
ŋgwalakeyehay tebiyehərwi adakâgumwu
nakə a yay a gər aye. Mâ ge məsler ŋgaymə
nəkway tə həlay i Yesu Kəriste hərwi ada kâ
gakwa wu nakə a yay a gər aye. Ndo hay
tâ zambaɗay a Mbəlom ka tor eye! Mâ ge
andza niye!

Mətsikeme
22 Malamar ga hay, na watsakum naha

ɗerewel nakay hərwi məvəlakum gədaŋ.
Neŋ faya na gakumeye naha amboh, pum
bazlam 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. Ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu neheye ti yawma Itali aye ta tsikakum
naha me dərmak. 25Mbəlom mâ pa ŋgama
ka nəkurom tebiye.
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Ɗerewel nakə
Yakuba

a 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 a ndo

məpe mədzal gər hay ka Yesu ka 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 iməndzibəra
(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
kaMbəlomna, fayamadiye hando kaməge
metsehe (2.14-26), məgay metsehe a bo ada
məndze ɓəŋɓəŋkame imənese (zəbama3.1-
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 haməsler tə ɗəma bay aye (5.1-6).

Mətsikeme
1 Neŋ Yakuba, ndo i məsler i Mbəlom ta

BəyMaduweŋ Yesu Kəriste.
Na tsikakum naha me a nəkurom ndo i

Mbəlom neheye kaməndzibəra tebiye aye.
Mbəlomma vəliye metsehe a ndo neheye

tə dzala ha faya aye
2Malamar ga hay, ɗəretsətseh hay waray

waray i mədze nakə ta dziye kurom ha,
ta ndzakum a gər 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 kurom ha aye na, ka ndzum-
eye ɓəŋɓəŋ lele. 4 Ndzum ɓəŋɓəŋ hus
ka mandəve eye hərwi ada ka tərumeye
masəra gər eye hay mə wu hay tebiye ada
wuray mâ kətsakum bay, wu nakə lele bay
ayemâ ge andayamə ɗərev kurom bay.

5 Taɗə ndoweye mə walaŋ kurom met-
sehe ŋgay andaya hala bay na, mâ tsətsah
ka Mbəlom hərwi ada Mbəlom 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 Bəy
Maduweŋmavəleyewubay, 8hərwimədzal
gər ŋgay sulo sulo ka Mbəlom, mədzele gər
ŋgay ka wu nəte bay.

Ndo imətawak hay ta ndo i zlele hay
9 Ndo nakə mətawak eye faya ma pay

bəzay a Yesu Kəriste aye na, ɗərev ŋgay
mâ ŋgwasa hərwi Mbəlom ka səkah ha.
10 Ndo nakə zlele eye faya ma pay bəzay a
Yesu Kəriste aye na, ɗərev ŋgay mâ ŋgwasa
dərmak hərwi Mbəlom kəma 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 tə məsler ŋgay hay
tebiye andza guzer neheye tə ɓəta kəriye tsa
aye.

Mbəlomma dziye ha ndo bay
12 Məŋgwese ma ndziye ka ndo nakə a

səmay naha a mədze neheye tə dza ha aye.
Kə səmay a mədze neheye na, Mbəlom ma
vəleye magogoy ŋgay, andza məgweɗe sifa
nakə a gwaɗmavəliye a ndo neheye awuɗa
tay ha aye.

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. 15Wu neheye lele bay a
dzala mə gər ŋgay aye, ma dəba i məndze
tsekweŋ na, ma giye parakka. Mezeleme
niye ka səkah haladzay na, ma diye ha a
məməte. 16 Malamar ga neheye na wuɗa
kurom haladzay aye, ndəray mâ vakum gər
bay. 17Wuneheye 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. 18 A vəlakway
sifa tə bazlam ŋgay deɗek eye. A ge niye na,
tə ɗərev hərwi ada kâ tərakwakurre eye hay
məwalaŋ i wu neheye a ge aye.

Pumay zləma bazlam iMbəlom ada gum
wu 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 gemevel bəse bay dərmak,
20 hərwi ndo nakə ma giye mevel aye na,
ma sliye faya məge wu nakə a yay a gər a
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Mbəlom aye bay. 21 Hərwi niye, zlum na
wu neheye 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
andayamətəme haməsəfəre kurom.

22 Kâ tərum ndo məpay zləm a wu nakə
Mbəlom a tsik aye ɗekɗek bay, gumwunakə
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 ŋgayməmalam, neŋgeye kəkay
na, a ŋgatay. 24 A zəba ka ɗəre ŋgay lele na,
a ye ŋgway. Neŋgeye kəkay na, a mətsa ha
gər təmazəbe ŋgay. 25Ndoweye ka zəba ɗəre
a bazlam i Mbəlom mapala eye, kə ge ha
məsler təwunakə a tsik aye na, Mbəlomma
piye fayaŋgama. Mâpayzləmɗekɗek tsaada
mâ mətsa ha gər bay. Ane tuk na, ɗuh mâ
rəhay ha gər. Mbəlom ma piye faya ŋgama
hərwi bazlam nakay mapala eye ŋgwalak
eye, neŋgeye gədaŋ eye hərwi mətəme kway
ha abəraməmezeleme.

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 neh-
eye faya ma tsikiye ta təra kəriye. 27Məpay
bəzay aMbəlom ta lele eyenakə a yay a gər a
Mbəlomayena,məgataygərawurmətawak
hay, amadakway i ŋgwasneheye 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 iMbəlom na, nəte

1 Malamar ga hay, nəkurom na, ka dza-
lumha ka BəyMaduweŋ 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 andaya,
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. 3Nəkurom ka ɗəslumay ha gər
na, a ndo nakə a pa ka bo petekeɗ neheye
tə le aye, ka gwaɗumay: «Amboh, dara, ndza
ka dzaŋga ŋgwalak eye.» Ndo nakəmətawak
eye na, ka gwaɗumeye: «Lətse mələtse»
kəgəbay ka gwaɗumeye «Ndza kanaŋ ka
dala.» 4 Taɗə ka gum andza niye na, ka

ŋgənumtayhaykaboabərandohaybəɗaw?
Ka gumay sariya a ndo nəte məwalaŋ i ndo
niye hay bəɗaw? Wuneheye ka dzalum aye
na, lele bay.

5Malamar ga neheye na wuɗa kurom ha-
ladzay aye, tsənum lele, ka sərum təbəɗew
Mbəlom a pala ndo neheyemətawak 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. 7Maa tsik wu nakə lele bay aye ka
məzele ŋgwalak eye i Yesu Kəriste nakə tə
zalakum ha aye na, ndo i zlele hay.

8 Taɗə ka rəhumay ha gər a bazlam i
Mbəlom mapala eye nakə tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom aye na, ka gum lele. Ba-
zlam nakay mapala eye a gwaɗ: «Wuɗa ndo
i məgeɗ yak dərmak andza ka wuɗa na gər
yak.*» 9Ane tuk na, taɗə ka ŋgənum tay ha
ka bo abəra ndo hay na, ka gum mənese,
bazlammapala eyema 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. 11Hərwi Mbəlom nakə a gwaɗ: «Kâ
ge madama 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, məwu neheye ka tsikumeye adaməwu
neheye ka gumeye na, Mbəlom ma gakum-
eye sariya, ma tsətsahiye taɗə nəkurom ka
rəhumay ha gər a bazlam nakay gədaŋ ŋgay
andaya mətəme kurom ha aye. 13 Taɗə
ndoweye kə sakay naha a siye i ndo hay bay
na, ahəl nakəMbəlommagiye sariyaayema
sakay naha bay dərmak. Ane tuk na, taɗə ka
sakaynaha andohayna,Mbəlommagəsiye
kar a sariya bay.

Məpemədzal gər ka Yesu taməgeməsler
14Malamar ga hay, taɗə ndoweye kə tsik

tə bazlam kə dzala ha ka Mbəlom, ane tuk
na, kə ge wu nakə Mbəlom a tsik aye bay
na, ma dzəniye na ma kəkay? Mədzal ha
andza nakay 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
kuromagwaɗatay: «Dum tə zay. Mbəlommâ

* 2:8 Levitik 19.18. † 2:11 MadayawabəramaEzipt 20.14, Bazlammapala eyemasulo eye 5.18. ‡ 2:11 Madayaw
abərama Ezipt 20.13, Bazlammapala eyemasulo eye 5.17.
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vəlakum petekeɗ ta wu mənday», ane tuk
na, kə vəlatay wu bay na, ŋgama eye mey?
17 Mədzal ha ka Mbəlom na, andza niye
dərmak. Taɗə ndoweye kə gwaɗ kə dzala ha
kaMbəlom, ane tuk na, kə geməsler ŋgwalak
eye bay na, mədzal gər ŋgay ka Mbəlom kə
mət.

18 Agəla ndoweye ma gwaɗiye «Ndo ŋgeɗ
faya ma dzaliye ha ka Mbəlom, ndo ŋgeɗ
faya ma giye məsler 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. 19Ka dzala ha Mbəlom andaya
nəte ŋgweŋ. Ka ge lele. Kwa məsəfəre ne-
heye lele bay aye ta dzala ha dərmak, ada
hərwi niye faya ta dzədzariye. 20Nəkar ndo
i matərakahaŋ! A saka tâ ɗaka ha mədzal
gər ka Mbəlom ze məge məsler ŋgwalak eye
na, ma giye ŋgama bay na, ka sər təbəɗew?
21 Bəba 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
Mbəlomada taməgeməsler ŋgwalak eye hay
ti ye ka bo salamay. A ge ha andza niye
na, kə vəlay ha ɗərev ŋgay peteh a Mbəlom.
23Wunakay a ge bo na, andza nakə təwatsa
mə Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ: «Abraham a
dzala ha ka Mbəlom, hərwi niye Mbəlom a
təra ha ndo i deɗek kame ŋgay.§» Tə zalay
«dzam i Mbəlom.» 24Ka sərum ha na, ndo a
təra tsəɗaŋŋakame iMbəlomna, hərwinakə
a ge məsler ŋgwalak eye hay aye dərmak
bəna ta mədzal gər ɗekɗek bay.

25 Ta Rahab ŋgwas məge madama bəbay
andzaniye. Ndoməsləre 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.*

26Andza niye, taɗəməsəfəre 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 ndomatətike tay ha ndo hay bay. Sərum
ha nəmay neheye nəmaa tətikateye a ndo
hay aye ta gameye sariyama ziye i ndo siye
hay.

2Nəkway tebiye faya ka gakweyemənese.
Taɗə ndoweye faya ma tsikiye me ze məge

mənese na, neŋgeye ndo i deɗek. Kə sla
ɗa məgay metsehe a bo ŋgay. 3 Dzalum 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 gədaŋ ma diye ha bəbay
na, ndo faya ma geye metsehe tə wuye an-
daya 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
haməsəfəre i ndo tebiye. Ako niye a yaw na
ma ako nakəmambatiye bay ka tor eye.

7 Ndo hay ta sliye faya məgay metsehe a
wu hay tebiye, ta sliye faya kawu i pesl hay,
ɗiyeŋ hay, dədœ hay ada tə kəlef dərmak.
8 Ane tuk na, ndo hay ta sliye faya məgay
metsehe 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 ka mandzəkit bo ŋgay aye
dərmak. 10BazlamimazambaɗayaMbəlom
ta məvəle mezeleme a ndo a yaw mə huɗ i
bazlam eye nəte. Malamar ga hay, mâ təra
andza niye bay. 11Yam nakə a tsəhən aye ta
yamnakə hərwak hərwak aye ta ŋgəzaweye
ma bəɗiyem eye nəte ɗaw? 12 Malamar
ga hay, sərum gurov ma sliye faya məwe
tetəɗœz ɗaw? Werepezlma sliye fayaməwe
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 imetsehe andayaməwalaŋkurom
ɗaw? Ndo i ndaraw andaya ɗaw? Mâ
bəzay ha metsehe ŋgay ta məge məsler
ŋgwalak eye hay adamâ həna ha gər ŋgay ka
dala. 14Agəna 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
rawumme 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 yaw mə həlay i Fakalaw. 16 Taɗə ndo hay
sələk eye hay ada faya ta dzaliye ka bo tay
eye ɗekɗekna,wuhay tadiyekabo ta tsəveɗ

§ 2:23 Madazlay i wu hay 15.6. * 2:25 Zozowe 2.1-21.



Yakuba 3:17 306 Yakuba 5:5

eye sabayada slala iwuneheye lele bayaye
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. 18Ndo neheye 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

1Mətsal bo təmatəreməwalaŋ kuromna,
a yawməŋgay? Na gwaɗ hərwi nakə bor i bo
kurom hay faya ta tsaliye bo mə nəkurom
aye.

2A sakum wu hay, ada ka hutum bay na,
nəkurommaləva bo eye kaməkəɗe ndo hay.
Ka gumeye ɗəre ka wu hay ane tuk na, ka
slumeye faya məhute bay. Hərwi niye faya
ka tərumeye ada faya ka tsalumeye bo mə
walaŋ kurom aye. Ka hutumeye wu nakə
a sakum aye bay hərwi ka tsətsahum ka
Mbəlom hərwi ada mâ vəlakum bay. 3Kwa
taɗə ka ɗuwulumaymeaMbəlomhərwi ada
mâ vəlakum, ma vəlakumeye bay hərwi ka
ɗuwulumay me ta tsəveɗ lele aye bay, ka
tsətsahumwuneheye ka gum faya ɗəre aye.

4 Nəkurom ka tərum andza ŋgwas neh-
eye 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 nakəMbəlom 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 i Mbəlom
aye na, «Mbəlommakərahiye ndoneheye 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 hwayakum-
eye. 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, zlumnamezeleme
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. 10Hənumhagər kuromkame
i Mbəlom hərwi adamâ 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 faya ma
tsikiyewunakə lele bay kando 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. 12 Maa vəl bazlam ma-
pala eye a ndo hay na, Mbəlom nəte ŋgweŋ.
Ndo məge sariya na, neŋgeye nəte ŋgweŋ.
Maa sla mətəme tay ha ndo hay na, neŋgeye
nəte. Maa sla mədze tay ha na, neŋgeye nəte
ŋgweŋ. Anəkar, ka dzala nəkar na,waynakə
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.» 14Ane
tuk na, nəkurom na, ka sərum wu nakəma
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.» 16 Ane
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, ndoweye a
sər məge ŋgwalak ada kə ge na bay na, kə ge
mənese.

5
Nəkurom ndo i zlele hay, gummetsehe

1 Gum metsehe nəkurom ndo i zlele
hay, tuwum bo kurom ta magala hərwi
ɗəretsətseh neheye faya ta həbiye kurom
aye. 2Zlele kuromhay ta ze, petekeɗ kurom
hay bəbay mətul hay ta nda. 3Gura kurom
hay ta suloy kurom na, reŋgez kə nas tay
ha, reŋgezmamakumeye ha mənese hərwi
nəkuromhəzay eye. Bo kuromma ta nasiye
dərmak, andza ta fəkiye taako. Kahayumay
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, kapumaybəzayna,wuneheye

* 4:6 Dzeke hay 3.34.
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tə yakumagər aye. Kandawumwumənday
haladzay, ka gəlawum tetəp tetəp andza sla
nakə ta kəɗiye. 6 Ka 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, zlumŋgatayhus a həlay

nakə Bəy Maduweŋ ma maweye 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 mada-
zlay i makurre i yam məpe hus ka maduk
i duk i yam nakə tsɨy ma piye sa bay aye.
8 Nəkurom dərmak, zlum ŋgatay. Ndzum
ɓəŋɓəŋ hərwi pat i məmaw i Bəy Maduweŋ
kwaymazlambar fayama ndisleweye.

9Malamar ga hay, kâ guŋguzum wuray a
bo bay hərwi ada Mbəlom mâ gəs kurom
a sariya bay. Tsənum, ndo nakə ma giye
sariya ayemazlambar fayama ndisleweye,
neŋgeyemalətsa eye ka həlay məgeɗ.

10 Malamar 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 deɗek Mbəlom na, a sakay naha a
ndo hay, ma gateye ŋgwalak.

12 Malamar ga hay, bazlam bagwar 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 eye bay. Lele na, ayaw kurom
mâ ndza ayaw. Aʼay kurom mâ ndza aʼay.
Tsikum andza niye hərwi ada Mbəlom mâ
gəs kurom a sariya bay.

13Taɗə ndo andayaməwalaŋ kurom faya
ma siye ɗəretsətseh na, mâ ɗuwulay me a
Mbəlom. Taɗəndo andayaməwalaŋ kurom
ɗərevŋgay fayamaŋgwasiyena,mâgaynaha
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. 17Dzalum 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 ɗuwulay me a Mbəlom
hərwi ada yam mâ pa sa. Mbəlom a paw
yam ada wu hay ta ndzohwaw dərmak.§

19 Malamar ga hay, taɗə ndoweye 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.

* 5:11 Zob 1.1–2.10. † 5:11 Zob 42.10-17. ‡ 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 eye mə ɗəma
andzambəzlew hay hərwi nəteye ndoməpe
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 a wu neheye
mawura 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 ndoməkalay kame a ndo hay, gawla hay
ada tahawal i ndo siyehayka tsəveɗŋgwalak
eye (5.1-7; 1.22–2.3). Slala i məndze andza
nakayna, fayama ɗateyehaando ibərahay
ta sliye fayamətseɗe tay a ndoməpemədzal
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 fakumabam-
baz ŋgay. Niye na, ka tərumeye tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom.
Mbəlommâ səkahhaməpe fakumaŋgama

haladzay adamâ vəlakum zay kame kame.

Mbəlom ma vəlakweye sifa nakə ma
ndəviye bay aye

3 Zambaɗakway a Mbəlom, Bəba i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste hərwi ka
gakway mə bo. Hərwi niye a vəlakway
sifa weɗeye tə həlay i Yesu Kəriste hərwi

nakə Yesu Kəriste a lətsew abəra ma
mədahaŋ aye. Hərwi niye ka sərakwa
ha ka lətsakwaweye abəra ma mədahaŋ
dərmak. 4Ka sərakwa ha ka hutakweye wu
nakə ŋgwalak eye Mbəlom ma vəlakweye a
nəkway ndo ŋgay hay aye mə mbəlom. Wu
niyemandziyena, huya. Manasiyebay,ma
kuliye andza guzer bay. 5Nəkurom neheye
ka pum mədzal gər kurom ka Mbəlom aye
na,Mbəlom fayama tsəpiye kurom ta gədaŋ
ŋgay hərwi ada ndo hay tebiye tâ sər ha
parakka, ahəl nakəməndzibəra ma ndəviye
na, Mbəlomma təmiye kurom ha.

6Hərwi niye ŋgwasum haladzay. Kwa taɗə
faya ka sumeye ɗəretsətseh ta tsəveɗ wal
wal a həlay tsekweŋ bəbay na, ŋgwasum ha-
ladzay. 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
dziyekuromhaayena, hərwiada tâŋgataya
mədzal gər kurom nakə ka pum ka Mbəlom
aye na, ka dzalum ha tə ɗərev kurom pe-
teh. Hərwi niye, ahəl nakə Yesu Kəriste ma
maweye na, ndo hay ta ɗəslakumeye ha gər,
ta zambaɗakumeye, ta vəlakumeyeməzlaɓ.
8 Kwa ka ŋgatumay a Yesu Kəriste tə ɗəre
kurom zuk bay bəbay na, kawuɗumna tsɨy.
Kwa ka ŋgatumay anəke bay bəbay na, ka
dzalum ha faya. Hərwi niye ɗərev kurom
maraha eye ta məŋgwese haladzay, ndo ma
sliye faya matəkəre bay tebiye. 9Ka hutum
məŋgweseniyena, hərwiMbəlomma təmiye
kurom ha. Nakay na, magogoy i mədzal gər
kurom nakə ka pum ka Yesu aye.

10 Ahəl niye na, ndo məɗe ha bazlam 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
vəlakumeyena, ta ɗatayha andohaykurre.
11Məsəfəre 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 neheye ma 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 tsikakum wu neheye. Tə
tsikakum na, ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nakəMbəlom a sləraw məmbəlom aye.
Kwa gawla i Mbəlom hay bəbay a satay
məsəre wu neheye hay dərmak.

Ndo hay ta ge wu nakə a yay a gər a
Mbəlom aye
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13Hərwi niye, ləvum ha bo ta mədzal gər
kurom na, ka məge məsler i Mbəlom. Gu-
may metsehe a bo kurom lele, pummədzal
gər kuromka ŋgwalak i wu nakəMbəlomma
vəlakumeye pat nakə Yesu Kəristemamaw-
eye aye. 14 Gəsumay me a Mbəlom huya
andzawawaneheye tə gəsawataymeabəba
tay hay aye. Ahəl niye, ka sərum bazlam i
Mbəlom zuk bay na, ka pumay bəzay a wu
nakə lele bay aye. Anəke kâmum a ɗəma sa
bay. 15 Mbəlom nakə a zalakum kâ tərum
ndo ŋgay hay aye na, neŋgeye tsəɗaŋŋa.
Nəkurom dərmak tərum tsəɗaŋŋa mə wu
nakə faya ka gumeye tebiye. 16 Hərwi tə
watsaməƊerewel iMbəlom, a gwaɗ: «Tərum
tsəɗaŋŋa, hərwi neŋ tsəɗaŋŋa.*»

17 Ahəl nakə faya ka ɗuwulumay me a
Mbəlom aye na, ka zalawumay 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 neh-
eye 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,
andzavoʼar i təɓaŋwawaeyenakə təkəɗaya
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.
21Ka dzalum ha ka Mbəlom na, hərwi ŋgay
nakə a təma ahaya abəra ma mədahaŋ ada
a vəlay məzlaɓ aye. Andza niye, ka pum
mədzal gər kurom na, ka Mbəlom ada ka
sərum ha neŋgeyema təmiye kurom ha.

Wuɗum bo
22 Ka tərum tsəɗaŋŋa na, hərwi nakə ka

rəhumayha gər awuneheye deɗekMbəlom
a ɗa ha aye ada kawuɗum siye i ndo neheye
faya ta pay bəzay a Mbəlom aye. Faya na
gwaɗakumeye: Wuɗum bo huya tə ɗərev
kurom tsəɗaŋŋa peteh. 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 Wawa i
Mbəlom nakə ɗaɗa neŋgeye ma mətiye bay
aye. Neŋgeye na, andza nəkway neheye ka
mətakweye aye bay. 24Təwatsa mə Ɗerewel
i Mbəlom na, a gwaɗ:
«Ndo hay tebiye ta ndzəkit bo na, andza

guzer.

Məle tay a ndzəkit bo andzaməvurze.
Guzer kə kula na, məvurze ŋgay eye a

kalawa.
25Ane tuk na, bazlam i Mbəlom na, ma
ndziye ka tor eye.†»

Bazlam iMbəlomniye na, LabaraŊgwalak
eye nakə tə ɗakum ha aye.

2
Mbəlom a pala kurom na, hərwi ada kâ

tərum i ŋgay
1 Hərwi niye zlum na mənese abəra mə

ɗərev kurom, kâ vumatay gər a ndo hay
bay, ɗərneh mâ ge mə bazlam 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
dərmak wuɗum bazlam i Mbəlom pat pat
hərwi ada kâ gəlum ada Mbəlom mâ təma
kurom ha tebiye. 3 Andza niye deɗek,
hərwi tə watsa, tə gwaɗ: «Ka ndzakum Bəy
MaduweŋMbəlom na, neŋgeye lele.*»

Ndo məpe mədzal gər hay na, nəteye i
Mbəlom

4Həndzəɗum ka təv i Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste. Neŋgeye na, kwar nakə ma vəliye
sifa aye. Ndo hay tə kal ha, tə gwaɗ mə gər
tay neŋgeyewunakəmagiye 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 nakə Məsəfəre 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 YesuKəriste. 6Hərwi
niye təwatsaməƊerewel 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,
wurayma 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,
andzaniye təbey. Hərwi təwatsaməƊerewel
i Mbəlom na, tə gwaɗ:
«Kwarnakəndomaɗəzle 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:
«Kwar niye na, ndo hay ta ndəfiye faya sik.

* 1:16 Levitik 19.2. † 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 kərahmədzal ha ka bazlam i Mbəlom, adama ta ndzatay a gər nakay.
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Hotokomnakəndo ta dəɗiye hərwi ŋgay
aye.‡»

Tandəfiye faya sikna, hərwinakə takərah
bazlam i Mbəlom aye. A ge bo andza nakay
na, hərwi ka madazlay na, a say a Mbəlom
andza niye.

9 Nəkurom na, slala nakə Mbəlom a zla
aye. Nəkurom ka tərum ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom neheye ta geye
məsler a Bəy bagwar aye, nəkurom na,
slala nakə Mbəlom a pa na hərwi ŋgay aye.
Nəkurom na, slala i Mbəlom i ŋgay eye
ŋgway. A zalakum, a həla kurom ahaya
abərama ləvoŋ, apakuromadzaydzayŋgay
nakə a ze kwa wu hay tebiye aye hərwi ada
kâ ɗum ha wu neheye bagwar eye a ge aye.
10Ahəl 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 Mbəlom bay. Ane tuk na, anəke na, ka
gumaymə bo, ka təmumna tuk.

Tərum ndoməgayməsler aMbəlom
11 Dzam ga neheye na wuɗa kurom hal-

adzay aye, mâ mətsakum gər bay, nəkurom
ka məndzibəra na, mbəlok hay, gay kurom
andaya kanaŋ bay. Hərwi niye neŋ faya na
gakumeye amboh, wuneheye lele bay a say
a bor i bo kurom aye 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
Mbəlombay aye. Gumaymetsehe aməndze
kurom lele huya hərwi ada kwa taɗə ta tsik
fakumawunakə lele bay ayena, ta ŋgateye a
wu neheye lele faya ka gumeye pat pat aye
ada ta zambaɗeye a Mbəlom pat nakə ma
deyeweye ka təv tay aye.

13 Nəkurom 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.
14 Rəhumatay 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 aye
ada ta zambaɗateye a ndo neheye faya ta
giye ŋgwalak aye. 15 A say a Mbəlom na,
gum wu nakə ŋgwalak aye 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. 17Rəhumatay
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 bagwar 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 gakumeye ŋgwalak 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 ka pum mədzal gər kurom ka
Mbəlom aye na, lele. Kwa taɗə ka gum
wuray bay na, niye na, wu nakə a yay a
gər a Mbəlom aye. 20 Taɗə ka gum mənese,
ada tə ndaɓa kurom faya na, 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.

21Mbəlom 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. 22 Neŋgeye na,
kə ge mənese ɗaɗa bay tebiye, kə vay gər
a ndəray ɗaɗa bay. 23 Ndo hay ta tsaɗay,
ane tuk na, neŋgeye kə tsaɗatay a ɗəma bay.
Tə gay ɗəretsətseh na, kə gwaɗ ma gateye 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, adakândzakwamaməndzenakəayaya
gər aMbəlom. Mbəlak neheye tə gay aye na,
kə təma kurom ha. 25Ahəl niye nəkurom ka
tərum andza təɓaŋ neheye faya ta dzədziye
aye. Ane tuk na, anəke na, ka mumaw, faya
ka pumay bəzay a ndo nakə ma tsəkuriye
kurom adama tsəpiyeməsəfəre kurom aye.

3
Məndze i hasləka hay ta ŋgwas tay hay

1Andza niye, nəkuromŋgwas hay dərmak
kwa way mâ rəhay ha gər a zal ŋgay. Taɗə
ka gum andza niye na, zal kuromneheye ta
dzala ha ka bazlam i Mbəlom bay aye na, ta
mbəɗiye ha ɗərev tay. Kwa ka tsikumatay
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
kuromna, 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
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ta zele, ta dasay hay məpe a həlay, kəgəbay
məpe ka bo petekeɗ neheye tə le haladzay
aye. 4Ɗuhməle kurommâ 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.

5Ahəl niye ŋgwasməpe 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
maduweŋga.» Taɗə fayakagumeyewu lele,
kadzədzarumeyeawuraykwa tsekweŋbay
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

ndəvakumeye naha: Nəkurom tebiye
ndzumna,mədzal gərkuromnəte, sakumay
naha a bo mə walaŋ kurom nəte nəte,
wuɗumboməwalaŋ kuromnəte nəte hərwi
nəkurom tamalamar hay. Gumatay ŋgwalak
a ndo mekeleŋ 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. 10Təwatsa
məƊerewel i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Taɗə ndoweye a sayməndze nakə lele aye

ada a sayməndzemaməŋgwese na,
kutoŋ mâ gər ha mətsike wu nakə lele bay

aye
adamâ gər haməɗəse parasay ka ndo.

11 Mâ gər ha məge mənese tebiye, mâ ge
ŋgwalak ɗuh,

mâ pəla tsəveɗ nakə ma vəliye məndze
zay məwalaŋ i ndo mekeleŋ eye hay
aye.

12Hərwi Mbəlom faya ma tsəpiye ndo neh-
eye faya ta giye ŋgwalak aye.

Fayama tsənatay namaɗuwule me tay.
Ndo neheye faya ta giye mənese aye na, a

sayməŋgatatay bay.*»
13 Taɗə nəkurom faya ka pəlumeye məge

ŋgwalak tə ɗərev kurom peteh na, ndoweye
nakə ma gakumeye seweɗ aye na, way?
14 Kwa taɗə faya ta gakumeye ɗəretsətseh
hərwi wu neheye ŋgwalak aye faya ka gum-
eye na, Mbəlom ma piye fakuma ŋgama

hərwi niye. Kâ dzədzarumatay a ndo neh-
eye faya ta gakumeye seweɗ aye bay, ɗərev
mâ ye fakuma abəra bay. 15 Ɗuh pum
mədzal gər kuromna, kaKəriste 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
hərwimey aye. 16Ɗumatayha 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 lele bay aye fakuma, horoy ma gateye
hərwi faya ta tsaɗakumeye ka mede kurom
ka tsəveɗ i Kəriste ŋgwalak eye.

17 Taɗə a yay a gər a Mbəlom andza niye
na, sum ɗəretsətseh hərwi wu neheye lele
faya ka gumeye ɗuh tə bəmalə nakə ka sum-
eye ɗəretsətseh hərwi wu neheye ka gum-
eye lele bay aye.

18YesuKəriste, boŋgayeye təgərkəmət sik
nəte hərwi mezeleme kurom hay. Neŋgeye
nakə mənese andaya faya bay aye, kə mət
hərwi ndo neheye faya ta giye mezeleme
aye hərwi adamâ həl kway ka təv iMbəlom.
Ta kəɗ na, ane tuk na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye kə mbəl ha. 19 Ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋaeyeniyena, ayeaɗatayhabazlam
i Mbəlom a məsəfəre neheye nəteye ma
daŋgay aye. 20Məsəfəre 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
Mbəlomhayadakagər iwuneheye tagədaŋ
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

* 3:12 Dəmes hay 34.13-17.
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mezeleme sa bay. 2Madazlay anəke a həlay
nakaynəkurommandza 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 ka məge wu
neheye ndo neheye tə sər Mbəlom bay, ta
wuɗa məge 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.

4Anəke na, ndo neheye tə sərMbəlombay
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.
6Hərwi ndo neheye təmət, 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 LabaraŊgwalak eye hərwi ada tâ
ndza andzaMbəlom.

Məndze i ndo məpe mədzal gər hay mə
walaŋ tay

7 A zaw hala sa bay məndzibəra ma
ndəviye. Hərwi niye ndzum tsezlezleŋŋe,
gumay metsehe a bo kurom hərwi ada kâ
slum faya maɗuwulay me a Mbəlom. 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 andayaməwalaŋ
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
ndoweyegədaŋ imətsikebazlamna,mâ tsik
bazlam nakə a yaw abəra ka təv i Mbəlom
aye. TaɗəMbəlom a vəlay a ndoweye gədaŋ
imadzəne ndo hay na, mâ dzəna ndo hay ta
gədaŋ iMbəlom. Gumandzaniye 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

12 Dzam ga neheye na wuɗa kurom
haladzay aye, ɗəretsətseh neheye faya
ka sumeye na, mâ gakum wadəŋ 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 fakuma weɗeye 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 nakə
neŋgeyendoməpay bəzay a YesuKəriste aye
na, horoy mâ 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 husaw. 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? 18 Tə watsa mə Ɗerewel
i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Taɗə ndo məpe mədzal gər ta təmiye tə

mawura bo eye na,
ada mata ndzatay a gər a ndo i
mezeleme hay na, mey?†»

19Kə ge andza niye na, ndoneheye faya ta
siye ɗəretsətseh hərwi a yay a gər a Mbəlom
aye na, tâ ge ŋgwalak huya. Ta gəray ha
məsəfəre tay tebiye a həlay i Mbəlom nakə a
ge tay ha aye adama giyewunakə a tsik aye
huya.

5
Məndze i ndo məpe mədzal gər hay ka

Yesu
1 Anəke 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.
Gumataygər lele andzanakəndomətsəkure
gənaw ma gatay gər a təɓaŋ ŋgay hay aye.
Gumatay gər tə ɗərev kurom peteh andza

* 4:8 Zəbama Dzeke hay 10.12; Yakuba 5.20. † 4:18 Dzeke hay 11.31.
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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. 3Kâ ləvum
tay ha ndo neheye Mbəlom a pa tay ha a
həlay kurom aye ta 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
nakəYesuKəriste ndoməgakway gər tebiye,
ma deyeweye na, ma vəlakumeyemagogoy
nakə ma ndziye ka tor eye, a ze wu hay
tebiye aye.

Mətsikeme a zləmandoməpemədzal gər
hay tebiye

5Nəkurom gawla hay, rəhumatay ha gər a
madugula hay. Neŋ faya na tsikakumeye a
nəkurom tebiye, rəhumay ha gər a bo nəte
nəteməwalaŋ kurom. Dzənumbo nəte nəte
məwalaŋ kurom hərwi təwatsaməƊerewel
i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Mbəlom ma kərahiye ndo neheye ta ɗəslay

ha gər a bo aye,
ane tuk na, ma vəliye ŋgama a ndo neh-
eye 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.
7 Gərumay ha mədzal gər kurom tebiye a
həlay ŋgay hərwi neŋgeyema gakumeye gər
lele.

8 Tsəpum bo kurom, ndzum tsezlezleŋŋe
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
Mbəlom aye. Sərum ha kwa ka waray 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. 11Neŋgeyena, gədaŋ ŋgaymandziye 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 hərwi məgwaɗakum

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 ne-
heye nəteye kanaŋ ma Babilon, Mbəlom a
pala tayhaandzanəkuromaye, ta tsikakum
naha me. Markus wawa ga, kə tsikakum
naha me dərmak.† 14 Gəsum həlay a bo
nəte nəte mə walaŋ kurom ta məgəse bo
təmbolok təmbolok lele, maɗa ha na, ka
wuɗum bo.
Mbəlommâ vəlakum zay a nəkurom neh-

eyemə həlay i Kəriste aye tebiye.

* 5:5 Dzeke hay 3.34. † 5:13 Ka Piyer Babilon na, wuzlahgəma i Roma. Wawa ga: Andza məgweɗe 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 andza ma gəriye tay
ha. A gwaɗ həlay i məməte ŋgaymazlambar
(1.13). A watsa na, hərwi ada ndo məpe
mədzal gər ka Yesu tâ ma ahaya məsənəke
ŋgay nakə 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
giyevəramtandoneheye faya ta sənəkateye
maraw me a ndo hay (madədo 2). Faya ma
tsikiye ka gər i pat i Yesu nakə ma maweye
aye (madədo 3).
Hərwi məvəlatay gədaŋ ma məpe mədzal

gər na, ɗerewel i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay i Dzam Guram eye andaya ka
ndoməpemədzal gər hay. Ta hutaməsənəke
i ndo məhəle mbal i Yesu Kəriste (3.2). A
həlay nakə Piyer a watsa ɗerewel ŋgay ma-
sulo eye na, ndo hay tə sər siye i ɗerewel
i Pol neheye a watsa aye (3.15). Tâ da-
zlay 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 ndoməpemədzal gər taMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye na, lele haladzay.

Mətsikeme i Piyer
1Maa 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 ge wu niye na, i kway
tebiye hərwi neŋgeye ndo i deɗek. Neŋgeye
na, Mbəlom, neŋgeye ndo mətəme kway ha
dərmak. 2Mbəlommâpa fakumaŋgamaada
mâ vəlakum zay kame kame andza nakə kâ
sərumMbəlom ta Bəy Maduweŋ kway Yesu
kame kame.

Hutumgədaŋadamedekurommâge lele
3 Yesu 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 pakway bəzay a mede
ŋgay aye. Neŋgeye ta məzlaɓ eye haladzay,
kəvəlakwaywuneheye a sakwayaye tebiye
hərwi 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

gwaɗ ma vəlakumeye aye. Nəteye na, lele
haladzay wuray andaya andza niye bay
tebiye. A ge andza niye na, hərwi ada tə
wu neheye a gwaɗma 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, məpe mədzal gər
kurom nakə ka pum ka Yesu Kəriste aye na,
səkahum ha mede nakə lele aye dərmak.
Mede kurom ki ye lele na, tərum ndo neh-
eye tə sər wu neheye a say a Mbəlom aye.
6 Ka sərum wu neheye 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 aMbəlom. 7Ka rəhumay ha
gər a Mbəlom na, wuɗum bo nəte nəte mə
walaŋ kurom andza nəkurom ta malamar
hay. Ka wuɗum bo məwalaŋ kurom andza
malamar hay na, wuɗum ndo hay tebiye
dərmak. 8 Taɗə faya ka gumeye wu neheye
haladzay na, məsəre kurom nakə ka sərum
BəyMaduweŋkwayYesuKəriste ayena,ma
təriye kəriye bay ada məndze kurom nakə
ka 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,
ta mətsa ha gər.

10Malamar gahayMbəlomkəpala 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 iMbəlom ɗaɗa bay. 11Andza
niye ta deɗek, Mbəlomma həndəkakumeye
abəra maməgeɗ hərwi ada kâ fələkum a təv
mələve i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
ndo mətəme kway. Bəy ŋgay ma ndziye 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 neh-
eye a gər hərwi ada kâ ndzum tsezlezleŋŋe.
14 Na sər ha i ga na, a zəkeŋaw hala sa bay,
na gəriye haməndzibəra 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
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aye na, andza neheye wurmbez kəriye a
yaw abəra ma mədzal gər i ndo zezeŋ aye
bay. Ane tuk na, nəmay ɓa nəmaa ŋgatay a
gədaŋŋgay tə ɗəremay. 17Ahəl nakəMbəlom
a vəlay məzlaɓ nakə a ze wu hay tebiye
aye na, nəmay andaya ka təv eye dərmak.
Mbəlom, neŋgeye ndo i gədaŋ, a ze kwamey
tebiye, a gwaɗ: «Nakay na, wawa ga, na
wuɗa na haladzay, a yeŋ a gər haladzay.»
18Mətsikeme niye a tsənewməmbəlom aye
na, nəmaa tsəne. Nəmaa tsəne na, hərwi
nəmay tage Bəy Maduweŋ Yesu dziye mə
mahəmba 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 dza-
ydzay 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.

20 Lele na, sərum ha wu nakay lele.
Wu neheye ahəl niye ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom hay tə tsik ada tə watsa
a Ɗerewel i Mbəlom aye na, ndəray ma
sliye faya mətsəne tə metsehe ŋgay bay,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye mâ dzəna na ka
mətsəne. 21 Bazlam neheye ndo i maslaŋ
hay tə tsikawaayena, ta tsikɗaɗa təmetsehe
tay bay. Maa vəlawatay gədaŋ na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye hərwi ada tâ ɗiye ha wu neh-
eye tə tsənew abəra ka təv i Mbəlom aye.

2
Məgemetsehe hərwi ndo imarawmehay

1Ahəl niye na, ndo neheye tə gwaɗ nəteye
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom 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 bay aye, ta nasiye ha sifa i ndo hay
aye. Tə matətike tay niye hay na, ndo hay
ta kərahiyeməpemədzal gər ka YesuKəriste
nakəneŋgeyeBəyMaduweŋ 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 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. 3Hərwi 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 ndoməgatay 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.

4 Ahəl niye gawla i Mbəlom neheye tə
gawa mezeleme 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 yam nakə a rah ka
məndzibəra aye. A dze tay ha ndo neheye 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.*

6Gəma neheye tə zalay Sodom ta Gomora
ayena,Mbəlomkə gəs tayhandoneheyemə
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 ɗəretsətsehmə ɗərevŋgayhaladzayhərwi
tay. 8 Lot, neŋgeye nakə ndo ŋgwalak eye a
ndzawa mə walaŋ tay pat pat. A ŋgataway
a wu neheye ŋgwalak eye bay tə gawa aye, a
tsənawa bazlam tay neheye ŋgwalak eye bay
aye. Wu neheye a ndalaway mə ɗərev ŋgay
hərwi neŋgeye na, ndo ŋgwalak eye.

9Wuneheye ahəl niye, faya ta ɗakway ha
na, Mbəlom a sər tsəveɗ nakəma 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. 10Mbəlomma
gateye ɗəretsətsehwenewene eye na, a ndo
neheye faya tə gawawu neheye ŋgwalak eye
bay huya a say a ɗərev tay ada ta kərahawa
gədaŋ i Mbəlom aye.
Ndo neheye faya ta tətikateye marawme

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. 11Kwa
gawla i Mbəlom eye neheye ta ze ndo i
maraw me neheye ta gədaŋ, ta tsaɗateye a
ndo i maraw me hay kame i Mbəlom bay,
ta ŋgwasa fataya bay. 12 Ndo neheye 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
andzawu i pesl hay. 13Mbəlomma vəlateye
ɗəretsətseh hərwi nakə tə satay ɗəretsətseh

* 1:18 ZəbaməMata 17.1-5; Markus 9.2-7; Luka 9.28-35. * 2:5 ZəbaməMadazlay i wu hay 6.1–7.24. † 2:6 Zəba
məMadazlay i wu hay 19.24.
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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
nəkurommandza 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. 14 Ɗəre 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, huyaməge ɗəre kawuhay. 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 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 tsikawa me bay. A tsik me ta
bəɗiɗay i ndo zezeŋ, a gayme a ndoməɗe ha
bazlam iMbəlomniye ada andzayka tsəveɗ
hərwi adamâ gewu i gərmavuweŋgayniye
sa bay.‡

17Ndo i marawme neheye faya ta vateye
gər a ndo hay aye, nəteye andza bəɗiyem
neheye ta sakwa aye, nəteye andza pazlay
neheyemətasl fayamahəliye tay ha tsekeke
a pawyambay aye. Mbəlomkə ləva ha bo ta
təv tay ma ləvoŋ zəŋzəŋ eye ɗəre a zəba mə
ɗəma bay. 18 Faya ta giye zlapay təmawude
ha ta magala tə bazlam neheye ta ge ŋgama
bayaye, nəteye faya tadziyebokamasəpete
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. 19 Faya ta gwaɗateye a ndo neheye
na, ka ndzumeye barbarra, ka ləvumeye
gər 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 neŋgeye beke i wu niye.
20 Taɗə ndoweye ki yaw kə sər Yesu Kəriste
BəyMaduweŋadandomətəmekwayhaada
kə gər ha wu neheye ŋgwalak eye bay ma
nasiye ha ndo hay aye adaməndze 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.
22Wunakə a ndzatay a gər a ndo neheye na,
andzadzekekwaynakəa 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 ndəluɓmâ ge faya bay, tsa na,
a maməkele ha bo a ndəluɓ sa.§»

3
Yesu Kəristemamaweye

1 Dzam ga hay, nakay na, masulo i
ɗerewel nakə na watsakum naha aye. Na
watsakumnahana, hərwiməmakumahaya
a gər wu nakə ka sərum tsɨy aye, hərwi ada
kâ dzalum ka wu neheye ka tsəveɗ ŋgwalak
eye. 2A seŋ na, kâ mətsum ha gər tə bazlam
neheye ndo məɗe ha bazlam 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
tsikakum ka gumeye ha məsler aye. A tsik
na, tə bazlam i ndo i maslaŋ ŋgay neheye a
slərakum naha aye. 3Wu 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.» 5 Ndo
neheye faya ta tsikiye andza niye na, a sa-
tay mətsəne Mbəlom kə tsik ahəl niye, a ge
magərmbəlom ta dala tə bazlam ŋgay, a ge
dala ta yam a ŋgəna ha ka bo abəra ta dala
ta yam na, a satay mətsəne bay.* 6A bəbazl
tay ha ndo hay ahəl niye na, ta yam nakə a
rah ka məndzibəra aye.† 7Mbəlom a gwaɗ
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 ada ma
dziye tay ha ndo i mezeleme hay aye.

8 Dzam ga neheye na wuɗa kurom hal-
adzay aye. Wu andaya nəte kâ mətsum ha
gər bay. Ka ɗəre i Mbəlom na, məhəne nəte
na, andza məve gwezem, məve gwezem
na, andza məhəne nəte. 9 Ndo 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
hamezeleme kuromhərwi a say ndəraymâ
dze bay. A say ɗuh na, ndo hay tebiye tâ
mbəɗa ha mede tay. 10 Pat i Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste ma deyeweye na, andza məkal
ndərayma səriye ka bo bay. Pat eye niye na,
magərmbəlom ma ləviye haladzay ŋguyats
ŋguyats ŋguyats, ma dziye. Ako ma təmiye
tay ha wu neheye ka magərmbəlom aye

‡ 2:16 Zəba məMəpesle 31.16. § 2:22 Dzeke hay 26.11. * 3:5 Zəba məMadazlay i wu hay 1.6-9; 7.11. † 3:6
Madazlay i wu hay 7.11.
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tebiye hereyewhereyew, dala təwuneheye
mə ɗəma aye tebiye ta dziye.

11Kə gewuniye hay tebiye ta dziye andza
niye na, gumay metsehe a mede kurom,
ndzum tsəɗaŋŋa ada rəhumaygər aMbəlom
mə wu hay tebiye. 12 Faya ka həbumeye
pat nakə Mbəlom ma deyeweye. Gum wu
nakə ka slumeye faya məge aye hərwi 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, wuray kwa tsekweŋ ma zəkaweye
bay. 13Ane tuk na, Mbəlom a gwaɗma 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.‡

14Hərwi niye dzam gay hay, neŋ faya na
gwaɗakumeye faya kahəbumeyemadayaw
i Bəy Maduweŋ sa na, gum gədaŋ hərwi
ada mede kurommâ 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
kwayYesuKəriste amawbəse bayna, 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 a watsakum naha, ka
tətikakum wu neheye dərmak. A watsa na
tə metsehe nakə Mbəlom a vəlay aye. 16Mə
ɗerewel ŋgay neheye a watsa aye tebiye
faya ma watsiye ka bazlam 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
bazlam neheye mə Ɗerewel i Mbəlom aye.
Tə məge 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
nəkurommandza eye faya ɓəŋɓəŋayemede
kurom ha a mənese tay bay. 18 Səkahum
haməsəre BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste
ndo mətəme kway ha ada məsəre ŋgwalak
nakə a vəlakway aye ada ŋgama nakə a
vəlakway aye.
Kwawaymâ 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
Yuhana

a watsa aye
Məfələkwe

Ɗerewel neheye mahkar ma Dzam
Weɗeye, ndo hay tə sər maa watsa na,
Yuhana. Makurre i ɗerewel neheye
mahkar aye na, kə ɗa ha ndo nakə a watsa
aye bay. Ndo məwetse ɗerewel masulo
eye ta mamahkar eye a ɗa ha bo andza
«madugula». Neŋgeye ndo məkalay kame a
gay imaɗuwuleme, ndohay ta hənayha 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. Neŋgeyemabəruk indoneheyebazlam
andaya mə walaŋ tay aye. Ɗerewel neheye
mahkar aye tə watsa hərwi ndo neheye tə
sərLabaraŊgwalakeyenakəYuhanaawatsa
aye.

Bazlamnakə a tsik ka ndo nakəmavəliye
sifa aye

1 Ndo 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 zləmmay, nəmaa
ŋgatay tə ɗəre may, 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.
2 Ndoweye niye tə zalay bazlam i Mbəlom
ma vəliye sifa a ndo hay aye na, ka bəz ha
bo parakka, nəmaaŋgatay. Nəmaa tsikakum
na, wu nakə nəmay nəmaa ŋgatay aye, ada
nəmaa ɗakumha na, bazlamniyema 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 ɗəre may ada nəmaa tsəne
tə zləmmay aye na, nəmaa ɗakumeye naha
a nəkurom dərmak hərwi ada nəmay tə
nəkurom kâ dzapakwa nəte. 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 fayama giye mezeleme aye na,
ma ndziye ka təv iMbəlom bay

5Bazlamnakənəmaa tsəne, YesuKəriste a
tsikamay aye ada nəmaa ɗakum ha aye na,

Mbəlom na, neŋgeye dzaydzay. Ləvoŋ an-
dayamə neŋgeye təbey. 6Taɗə ka gwaɗakwa
nəkway madzapa eye nəte ta Mbəlom. Ane
tuk na, faya ka gakweye mənese huya na,
niye na, andza məgweɗe faya ka rawakw-
eye me. Sa tsa na, faya ka zəŋgalakweye
tsəveɗ nakə lele bay aye. 7 Taɗə ɗuh
nəkway mə dzaydzay andza Mbəlom nakə
neŋgeyemədzaydzay ayena, niyena, andza
məgweɗe nəkway nəte nəte madzapa eye.
Bambaz i Yesu Wawa i Mbəlom kə barak-
way na mezeleme hərwi ada kâ tərakwa
tsəɗaŋŋa.

8 Taɗə ka gwaɗakwa nəkway faya ka gak-
weye mezeleme təbey na, niye na, faya ka
vakweye gər a bo kway. Kə ge andza niye
na, deɗek andaya mə ɗərev kway bay. 9Ɗuh
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 hamezeleme
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.
Bazlamŋgayna, ɗaɗakapakwaamədzal gər
kway bay.

2
1A nəkuromwawa ga hay, wu neheye na

watsakum naha aye na, hərwi ada kâ gum
mezeleme bay. Ane tuk na, taɗə ndəray kə
ge mezeleme na, sərum ha ndo məmakway
bo andaya ka təv i Bəba kway Mbəlom.
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 ha
mezeleme i ndo hay ka məndzibəra tebiye
dərmak.

Bazlammapala eye weɗeye
3TaɗəkagakwawunakəMbəloma tsikak-

way aye na, niye na, faya ma bəzakway ha,
ka sərakwa na ta deɗek. 4 Taɗə ndoweye kə
gwaɗ na sər Mbəlom, ane tuk na, ka rəhay
ha gər a bazlam i Mbəlom mapala eye bay
na, neŋgeye ndo imarawme. Deɗek andaya
mə neŋgeye bay. 5 Ɗuh ndo nakə faya ma
rəhay ha gər a bazlam iMbəlommapala eye
na, maa wuɗa Mbəlom peteh na, neŋgeye.
Andza niye ka sərakweye ha na, nəkwaymə
həlay ŋgay. 6Taɗə ndoweye kə gwaɗ neŋgeye
mandza eye mə həlay i Mbəlom na, məndze
ŋgaymâ təra andza i Yesu.

7 Dzam ga neheye na wuɗa kurom hal-
adzay aye, wu nakə na watsakum naha aye
na,wunakəweɗeye ɗaɗa ka tsənumbayaye
bay. Ɗuh wu nakə na watsakum naha aye
na, neŋgeye nəte bəna, wal bay. Ka tsənum
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na, kurre ahəl niye ka təmumbazlam i Yesu
aye. Ayaw! Wu nakay guram eye na, ba-
zlam nakə ɓa ka tsənum tsɨy aye. 8 Kwa
andzaniyebəbayna,wunakənawatsakum
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. Dzay-
dzay nakə deɗek eye ka dazlay amandəve.*

9Taɗə ndoweye kə gwaɗ neŋgeyemandza
eye mə dzaydzay ada neŋgeye faya ma nay
ɗəre a malamar ŋgay ndo məpe mədzal
gər ka Mbəlom na, sərum ha neŋgeye na,
mandza eye ma ləvoŋ huya. 10Ane tuk na,
taɗə ndoweye ka wuɗa malamar ŋgay na,
neŋgeyemandza eyemədzaydzay. Wunakə
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
nayɗəreandoayena, neŋgeyehusanəkema
ləvoŋ. Wunakə fayamagiye tebiye, fayama
giye na, ma ləvoŋ. Fayama diye a ŋgay na, a
sər bay. A ŋgatay a ɗəre bay hərwi neŋgeye
ma ləvoŋ.

Kâ gum ɗəre kawu iməndzibəra bay
12 A nəkurom wawa ga hay, na watsakum

naha na, a nəkurom:
Na watsakum naha na, hərwi Mbəlom
kə pəsakum hamezeleme kurom.

A pəsakum ha na, hərwi Yesu Kəriste.
13A nəkurom madugula hay, na watsakum

naha na, a nəkurom.
Na watsakum naha na, ndo nakə an-
daya kwa məndzibəra andaya 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 kway
Mbəlom.

A nəkurom madugula hay, na watsakum
naha na, a nəkurom.

Na watsakum 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 wuɗa
wu neheye ka məndzibəra aye na, sərum
ha neŋgeye na, a wuɗa Bəba 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 niye hay andza niye na, i
məndzibəra. 17 Sərum ha na, məndzibəra
faya ma ndəviye ada təwu neheye ndo hay
ta wuɗa aye tebiye ta ndəviye dərmak. Ane
tuk na, ndonakə fayama giyewunakə a say
a Mbəlom aye na, neŋgeyema ndziye ka tor
eye.

Gum metsehe ta ndo neheye ta kərah
Yesu Kəriste aye

18Wawa ga hay, mazlambar məndzibəra
ma ndəviye. Nəkurom na, ka tsənum ndo
məne 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
ma ndəviye.† 19 Ahəl niye ndo neheye na,
nəkway nəte. Ane tuk na, ta təra ndo kway
hay ta deɗek bay. Ti yaw abəra mə walaŋ
kway na, hərwi nakə ta təra ndo kway hay
ta deɗekbay aye. Taɗənəteyendokwayhay,
ka dzapakwanəte na, ta gəriye kwayhabay.
Ta ndziye mə walaŋ kway. Wu nakay a ge
bo andza nakay na, hərwi ada mâ sər bo
parakka nəteye ndo kway hay bay.

20 Nəkurom na, Kəriste kə vəlakum
məsəfəre ada nəkurom tebiye na, ka sərum
deɗek i Yesu. 21 Na watsakum naha na,
hərwi nakə ka sərum deɗek i Yesu bay
aye ɗaw? Na watsakum naha na, hərwi
məgwaɗakum ɗuh na, ka sərum. Ka sərum
ha na, maraw me andaya kwa tsekweŋ ma
deɗek bay. 22Ndo i marawme niye bagwar
eye neŋgeye na, way? Ndo i marawme niye
bagwar eye na, ndo nakə a gwaɗ Yesu na,
Kəriste bay aye. Ndoməne ɗəre i Kəriste na,
neŋgeye. Neŋgeye nakə a kərah Yesu Wawa
i Mbəlom aye na, a kərah Bəba Mbəlom
dərmak. 23 Taɗə ndoweye ka kərah Wawa
i Mbəlom na, a kərah na, Bəba Mbəlom
dərmak. Ane tuk na, taɗə ndoweye ka təma
Yesu Wawa i Mbəlom na, ka təma Bəba
Mbəlom.

24Nəkurom na, dzalum ka bazlam i Yesu
nakəka tsənumkurrekamadazlay i bazlam
i Yesu nakə ka tsənum aye. Gum gədaŋ
ɗuh na, ka bazlam nakə ka tsənum kurre
kamadazlay aye, mâ ndzamə ɗərev kurom.
Taɗə bazlam neheye ka tsənum kurre ka
madazlay aye andaya mə ɗərev kurom na,
nəkurom dərmak ndzum mə həlay i Yesu
ada mə həlay Bəba ŋgay Mbəlom. 25 Wu
nakə Yesu a gwaɗ ma vəlakweye na, anaŋ:

* 2:8 Zəbama Yuhana 13.34. † 2:18 2 Tesalonik hay 2.3-4.
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Agwaɗ, mavəlakweye sifa nakəmandəviye
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 pəlumeyendomatətikakumwumekeleŋ
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. Ndzum mə
həlay i Yesu Kəriste andza nakə Məsəfəre a
tətikakum aye.

28 Wawa ga hay, ndzum mə həlay i Yesu
Kəriste. Ka ndzumeye mə həlay ŋgay na,
hərwi ada pat nakə ma maweye na, kâ
dzədzarakwa bay ada horoy mâ gakway
kame ŋgay bay. 29 Ka sərum ha Yesu na,
neŋgeye ndo i deɗek. Sərum ha dərmak na,
ndo nakə faya ma giye wu 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! A gwaɗ
nəkway na, ka tərakwa wawa 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
kwayMbəlombay. 2Anəkuromdzamgane-
heye nawuɗa kuromhaladzay 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 kə
maw na, ka ŋgatakweye parakka. Tsa na,
ka tərakweye andza neŋgeye. 3 Ada kwa
waykəpamədzal gər ŋgay kaKəristematəre
andza neŋgeye na, mâ gemənese bay andza
neŋgeye nakə a gemənese bay aye.

4 Taɗə ndoweye kə ge mezeleme huya
na, a ge vəram ka Mbəlom. Hərwi məge
mezelemehuyana,məgevəramkaMbəlom.
5Nəkurom 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 Yesu
Kəriste 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 Yesu Kəriste nakə neŋgeye ndo
i deɗek aye. 8 Ane tuk na, ndo nakə faya
ma giye mezeleme huya na, neŋgeye wawa
i Fakalawhərwi Fakalaw a gemezelemena,
kwa anəke bay. Hərwi niyeWawa iMbəlom
a yaw kaməndzibəra na, mədze ha məsler i
Fakalaw.

9 Ndoweye 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 faya məge mezeleme huya bay hərwi
neŋgeye ka tərawawa iMbəlom. 10Ta səriye
ha ka bo abərawawa iMbəlomhay tawawa
i Fakalaw hay na, kəkay? Ta səriye hay
na, taɗə ndoweye kə ge wu neheye lele bay,
ada a wuɗa malamar ŋgay hay bay aye na,
neŋgeye ka təra wawa i Mbəlom bay.

Wuɗum bo nəte nəte məwalaŋ kurom
11 Bazlam nakə kurre ka tsənum aye na,

wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom.
12Nəkwayna, kâ tərakwaandzaKayin bay.*
Neŋgeye wawa i Fakalaw. Kə kəɗ malamar
ŋgaymədahaŋ eye. A kəɗ na na, hərwimey?
A kəɗ malamar ŋgay na, hərwi məsler ŋgay
nakə a gawa na, lele bay. Ane tuk na,məsler
i malamar ŋgay na, lele.†

13Malamar 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 wuɗa malamar ŋgay hay
bay na, neŋgeye huya andza ndo nakə
maməta eye. 15 Taɗə ndoweye kə nay ɗəre
a malamar ŋgay na, neŋgeye a təra andza
ndoməkəɗe ndo hay. Ka sərum ndoməkəɗe
ndo hay na, kə huta sifa nakə ma ndəviye
bay aye bay. 16Ka 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. 17 Taɗə ndoweye wu ŋgay andaya ada
kə sər ha malamar ŋgay andaya nakə wu
andaya faya bay, ka kərah məvəlay na, ma
sliyeməgweɗe «NawuɗaMbəlom» ɗaw? Ma
sliye fayamətsike bay! 18Wawa ga hay, taɗə
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
bəzaya tsəveɗ i deɗek. Adaandzaniye ɗərev

* 3:12 Madazlay i wu hay 4.8. † 3:12 Zəbama 1 Yuhana 2.13.
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kwayma dzədzariye bay, ma ndziye zayzay
kame iMbəlom. 20Kwataɗə ɗərevkway faya
ma ɗakway ha ka gakwa mezeleme bəbay
na, ɗərev kway ma dzədzariye bay, ma
ndziye zayzaykameŋgay,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 gakwa mezeleme bay na,
kâ deyekwa kame i Mbəlom təmadzədzere
aye sa bay. 22 Taɗə ka tsətsahakwa faya
wu kwawuyemey 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 mə walaŋ kway
andzanakəMbəloma tsikakwayaye. 24Ndo
nakə ka rəhay ha gər a bazlam ŋgay aye na,
neŋgeye mandza eye mə həlay i Mbəlom.
Mbəlomdərmakmandza eyeka gər ŋgay. Ka
sərakwa ha Mbəlommandza eye tə nəkway
na, kəkay? Ka sərakwa ha na, ta Məsəfəre
ŋgay nakə a vəlakway aye.

4
Məsəre haMəsəfəre i Mbəlom na, kəkay?

1 Dzam ga neheye na wuɗa kurom ha-
ladzay aye, kâ pumay zləm a bazlam i
ndo neheye tə gwaɗ nəteye na, Məsəfəre i
Mbəlom andaya fataya aye bəse tsa bay.
Ane tuk na, 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 neh-
eye tə gwaɗ nəteye ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom aye nəteye andaya ka məndzibəra
tsɨy. 2 Ka sərumeye ha taɗə ndoweye
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
ayeandaya faya. 3Ane tukna, taɗəndoweye
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 Kəristemadeyeweye. Anəkena,
ki yaw, neŋgeye andaya kaməndzibəra.*

4 Nəkurom na, wawa ga hay, nəkurom
wawa iMbəlomhay. Ka slumkandomaraw
me niye hay hərwi Məsəfəre nakə mə ɗərev
kurom aye na, neŋgeye gədaŋ eye a ze na,
məsəfəre i ndo i məndzibəra hay. 5 Ndo
maraw me niye hay, nəteye na, faya ta
tsikiye na, ka wu nakə a yatay a gər a ndo
i məndzibəra hay ada ndo iməndzibəra hay

faya ta pateye zləm na, a nəteye. 6Nəkway
na, 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 bazlam may 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
7 Dzam ga neheye na wuɗa kurom hal-

adzay aye, wuɗakwa bo nəte nəte məwalaŋ
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 ɗa ha na, neŋgeye ka təra
wawa i Mbəlom ada a sər Mbəlom dərmak.
8 Ndoweye ka wuɗa ndo hay bay na, a sər
Mbəlom bay. Ka sərakwa ha na, hərwi
mawuɗebo iMbəlomnakəawuɗakwayaye
na, huya. 9Mbəlom a bəzakway ha parakka
a wuɗa 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 lahmawuɗeMbəlomna, 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 hamezeleme kway hay.

11 Dzam ga neheye na wuɗa kurom ha-
ladzay aye, kə ge Mbəlom a wuɗa kway
andza niye na, nəkway dərmak wuɗakwa
bo nəte nəte məwalaŋ 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.

13 Ka sərakwa ha nəkway mə həlay i
Mbəlom ada neŋgeye tə nəkway na, kəkay?
Ka sərakwa ha na, hərwi kə vəlakway
Məsəfəre ŋgay. 14 Bəba Mbəlom kə sləraw
wawa ŋgay hərwimətəmendo iməndzibəra
hay. Nəmaa ŋgatay tə ɗəre may, nəmaa
ɗatay ha a ndo hay, bazlam nakay na,
deɗek. 15Taɗəndoweye kə gwaɗYesuWawa
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 kawuɗa
ndohayhuya ayena, neŋgeyemandziyemə
həlay i Mbəlom. Mbəlom dərmak neŋgeye
tə neŋgeye. 17 Ka sərakwa ha ka wuɗakwa
Mbəlom peteh na, kəkay? Ka sərakwa ha

* 4:3 Zəbama 1 Yuhana 1.18.



1 Yuhana 4:18 322 1 Yuhana 5:18

na, pat nakə Mbəlom ma gateye sariya a
ndo hay aye na, ka dzədzarakweye bay. Ka
dzədzarakweyebayna, hərwiməndzekway
nakaykandzakweyekaməndzibəra ayena,
andza Yesu. 18 Taɗə ka sərakwa ha Mbəlom
a wuɗa 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.

19Ka wuɗakwaMbəlom ada ka wuɗakwa
ndo hay na, hərwi Mbəlom a lah mawuɗe
kway. 20 Taɗə ndoweye kə gwaɗ na wuɗa
Mbəlom ada faya ma nay ɗəre a malamar
ŋgay na, neŋgeye ndo i marawme. Kə ŋgatay
amalamar ŋgay na, a wuɗa na bay. Mbəlom
na, a ŋgatay bay ada ma wuɗiye na na,
kəkay? 21 Wu nakə Kəriste a gwaɗakway
gum aye na, mey? A gwaɗakway na, ndow-
eye kawuɗaMbəlomna,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
kawuɗakwawawa iMbəlomhayna, kəkay?
Ka sərakwahana, kawuɗakwaMbəlomada
faya ka rəhakway ha gər a bazlam ŋgayma-
pala eye nakə a tsik aye. 3Taɗə kawuɗakwa
Mbəlom ta deɗek na, andza məgweɗe ba-
zlam ŋgay mapala 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.
5 Mata sle ka wu i məndzibəra na, way?
Mata sle faya na, ndo neheye tə dzala ha tə
gwaɗ Yesu na, neŋgeyeWawa iMbəlom aye.

Wu neheye tə ɗa ha Yesu na, Wawa i
Mbəlom 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.* 7Maa

ɗakway ha Yesu Wawa i Mbəlom na, wu
hay mahkar. 8 Wu niye hay mahkar aye
na, Məsəfəre, yam tə bambaz. Wu neheye
mahkar aye ta təra na, nəte. 9 Taɗə ka
təmakwawu 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. 10Ndoweye kə
dzala ha ka Wawa i Mbəlom na, neŋgeye a
sər mə gər ŋgay wu neheye Mbəlom a ɗa ha
ayena, deɗek. Ane tukna, ndoweyekədzala
ha kaMbəlombay na, a təra haMbəlomndo
imarawme. A təra haMbəlomndo imaraw
me na, hərwi a kərah wu nakə Mbəlom a
ɗa ha ka gər i wawa ŋgay aye. 11Wu nakə
Mbəlom a ɗakway ha aye na, wuye mey?
A ɗakway ha na, kə vəlakway sifa nakə ma
ndəviye bay aye. Sifa niye a vəlakway aye
na, təhəlay iwawaŋgay. 12Ndonakəneŋgeye
mandza eye nəte təWawa i Mbəlom aye na,
kəhuta sifa niye. Ndonakəneŋgeyemandza
eye nəte ta Wawa i Mbəlom bay aye na,
neŋgeye kə huta sifa niye bay.

Sifa nakəMbəlom a vəl aye
13Wu neheye na watsakum naha aye na,

a nəkurom neheye 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. 14Ahəl nakə
nəkway kame ŋgay aye na, madzədzere an-
daya 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.

16Taɗəndoweyekəŋgatayamalamarŋgay
faya ma giye mezeleme nakə ma diye ha
a məməte bay aye na, mâ ɗuwulay me a
Mbəlom hərwi ndo niye hərwi ada Mbəlom
mâ vəlay sifa. Na tsik na, hərwi ndo neheye
faya ta giye mezeleme nakəma diye tay ha
a məməte təbey aye ɗekɗek tsa. Na tsik na,
hərwi ndo neheye faya ta giye mezeleme
nakə ma diye tay a məməte aye bay. Hərwi
mezeleme nakə ma diye tay ha ndo hay
a məməte aye na, andaya. 17 Taɗə ndow-
eye kə ge mənese wuray wuray na, a ge
na, mezeleme. Ane tuk na, mezeleme hay
tebiye ma diye ha ndo aməməte bay.

18Ka sərakwa ha kwaway ka təra wawa i
Mbəlomna,ma giyemezeleme huya sa bay,
hərwi YesuWawa iMbəlom fayama tsəpiye
na ada Fakalawma sliye fayaməgay wuray
bay.†

* 5:6 Ndoməwetse ɗerewel nakay a tsik kamadzəhuɓe i Yesu a yam taməməte ŋgay. † 5:18 Zəbama 1 Yuhana 2.13.
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19 Ka sərakwa ha nəkway na, mə həlay
i Mbəlom. Siye i ndo hay tebiye ka
məndzibəra na, Fakalaw a ləva tay ha. 20Ka
sərakwa ha Wawa i Mbəlom ki yaw ka
məndzibəra na, kə həndəkakway namədzal
gər kway hərwi ada kâ sərakwa Mbəlom
nakə neŋgeye deɗek aye. Nəkway mandza
eye mə həlay i Mbəlom nakə deɗek aye ada
nəkway mandza eye mə həlay 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 kule i
ndo neheye faya ta zambaɗay aye bay.
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Masulo i ɗerewel nakə
Yuhana

a watsa aye

Mətsikeme
1Neŋ madugula i gay i maɗuwule me, na

tsikakanahamena, anəkarməhaygər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu nakə ka təra
may i wawa hay, Mbəlom a zla kar aye. Na
tsikatay naha me a wawa yak hay dərmak.
Nawuɗa tay ha na, haladzay. Maawuɗa 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.

3Mbəlom Bəba kway adawawa ŋgay Yesu
Kəriste tâ pa fakuma ŋgama. Ta sakakweye
naha ada ta vəlakweye zay. Nəkway neheye
fayakapakweyebəzayabazlamnakədeɗek
aye ada kawuɗakwa bo nəte nəte məwalaŋ
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
seŋməgwaɗaka aye na, anaŋ: Wuɗakwa bo
nəte nəte məwalaŋ kway. Bazlam nakay na
watsaka naha aye na, bazlam weɗeye nakə
ka tsənum ɗaɗa bay aye bay. Na tsikaka
naha na, wu nakə ɓa ka tsənakwa ahəl niye
aye. 6 Taɗə ka wuɗakwa Mbəlom na, andza
məgweɗe fayakagakweyewunakəMbəlom
a tsikakway aye. Mbəlom a gwaɗakum na,
wuɗumbo nəte nəteməwalaŋ kuromhuya.
Nakay na, bazlamnakə ka tsənum ahəl niye
kurre ka madazlay 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, gum metsehe bəna,
məsler kurom nakə ka gum tebiye aye mâ
təra kəriye bay. Ɗuh gum metsehe hərwi
adakahutumeyewu imadagər kuromnakə
Mbəlom a gwaɗma 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 eye mə həlay i Mbəlom bay. Ndo
nakə faya ma pay bəzay huya a bazlam i
Yesu neheye a tətikakway na, 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 kurom faya
ma tətikakumeye bazlamnakəwal abəra ka
bazlam i Kəriste nakə a tətikakum aye na,
ka təmum na mâ ye naha a walaŋ kurom
bay. Kwamətsikayme, kâ tsikumayme bay.
11 Ndoweye kə tsikay me a slala i ndo niye
na, neŋgeye dərmak faya ma pay bəzay ka
məgemənese nakə fayama giye.

Mandəve i bazlam hay
12 A seŋ məwatsakum naha wu hay hal-

adzay haɓe, ane tuk na, a seŋ məwatsakum
naha a ɗerewel bay. Na dzala na, na diye
naha ka təv kurom ada wu nakə a seŋ
mətsikakum aye na, ka tsikakweye tə ba-
zlam hərwi ada ɗərev kway mâ ŋgwasa lele
kurah kurah.

13Məhay gər i ndo neheye a təramalamar
yaknakəMbəlomazlanaayena,wawaŋgay
hay ta tsikaka nahame.
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Mamahkar i ɗerewel nakə
Yuhana

a watsa aye
Mətsikeme

1Neŋnakəmadugula i gay imaɗuwuleme
aye, na watsaka naha a nəkar Gayus dzam
ga nakə na wuɗa 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
3Ɗərevgakəŋgwasahaladzayhərwimala-

mar hay ma mədzal gər ka Mbəlom, ti
yawaw kanaŋ, tə tsikeŋ ka gər yak na, tə
gwaɗ: Nəkar na, faya ka pay bəzay a tsəveɗ
i deɗek tə ɗərev yak 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 kə ŋgwasa haladzay. Ɗaɗa
wuray kwa nəte kə yeŋ a gər andza niye
andaya bay.

5 A nəkar dzam ga nakə na wuɗa kar ha-
ladzay aye, nəkar na, faya ka giye wu lele
eye. Faya ka dzəniye tay ha malamar kway
neheyeka tsəveɗ iMbəlomaye. Kwaneheye
ti yawa nahambəlok eye hay bəbay na, faya
ka dzəniye tay hay. 6 Ndo neheye ka gatay
gər ayena, nəteye ti yawkanaŋ tə ɗəslakaha
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 aYesuKəriste bayayena, tâ zla fataya
abəra wuray bay. 8Hərwi niye nəkway ndo
mədzal gər kaMbəlom 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 i

ndoməpemədzal gər hay kaYesuneheye ka
təv kurom aye. Ane tuk na, Diyotərif na, a
say məpe zləm ka wu nakə na tsik aye bay,
hərwi neŋgeye a wuɗa matəre bagwar eye
kame i ndo hay.

10Na ye naha na, na ɗiye ha mənese ŋgay
nakə faya ma giye kame i ndo hay andza
neŋgeyenakə fayama ɗəsiye fagaya parasay
aye. Neŋgeye a ge na, wu neheye ɗekɗek tsa
bay. Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ti
yawa a gay ŋgayna, awuɗamatəme tay bay.
Ndo mekeleŋ eye hay a satay matəme ndo
məpemədzal gər haykaYesuna, a gatayme,

fayama həhariye tay ha ndo neheye a satay
matəme ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye.

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 dərmak nəmaa gwaɗ
faya na, neŋgeye lele. Ada ka sər hawunakə
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. 14 Na
dzala na, neŋ eye na diye naha bəse ka
təv yak mazəbaka ɗəre ada wu nakə a seŋ
mətsikaka aye na, ka tsikameye lele.

15Zaymâ ndza fakaya! Dzam yak neheye
kanaŋ ta wuɗa kar haladzay aye, ta tsikaka
naha me. Tsikatay ha me a dzam kway hay
tebiye nəte ta nəte.
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Ɗerewel nakə
Yuda

a 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
ndoneheye ta sənəkateyeparasayandohay
aye adamede tay lele bay aye. Ka slakweye
mələve ha ka bomede 6 hus ka 13 ta 2 Piyer
madədo 2.
Yuda a ge məsler ta Dzam Guram eye. A

həlaw məsənəke hay abəra mə ɗəma hərwi
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu a həlay
ŋgay aye. A geməsler tə gər i bazlamneheye
mə ɗerewel i YahudahayandayaməƊerewel
i Mbəlom bay aye (mede 9, 14 ada 15).
Yuda a watsa tə bazlam mandala eye ma

kəkayMbəlomma pərateye a ndo neheye tə
kal 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).

1NeŋYuda, ndo iməsler i YesuKəriste ada
neŋmalamar i Yakuba. Nawatsakum naha
a nəkurom neheye Mbəlom a wuɗa kurom
aye. Neŋgeye a zalakumhərwi ada kâ tərum
ndo ŋgay hay, ada Yesu Kəriste ma tsəpiye
kurom. 2Gumaymə bo a Mbəlom huya, mâ
vəlakum zay ada mâ bəzakum ha mawuɗe
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 neheye na, ta mbəɗiye bay ka tor
eye.

4 Na tsik andza niye na, hərwi ndo ne-
heye 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
gər may.» Andza niye ta kərah Yesu Kəriste
bəy nakə ma ləviye kway aye. Ahəl niye
kurre ta watsa a Ɗerewel i Mbəlom, slala

i ndo niye hay na, sariya i Mbəlom ma ta
gəsiye tay ha.

5 Kwa ka sərum ha wu neheye kurre
bəbay na, a seŋ məmakum ahaya a gər.
Mbəlom a təma tay ahaya 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 məwalaŋ 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 ndziye mə ɗəma ka tor
eye. Ta həbiye pat i sariya i Mbəlom nakə
bagwar aye ma ta gateye a ndo hay tebiye
aye. 7 Gəma neheye tə zalatay Sodom ta
Gomoraada tagəmaneheye təmbataynaha
ayena,mâmətsakumgər baydərmak. 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 zeŋzeŋ ma giye
bay aye. Mbəlom kə kal fataya ako nakəma
mbatiye ɗaɗa bay aye. Andza niye, Mbəlom
a ɗa ha na, ada ndo hay tâ ge andza nakay
sa bay.†

8Ndo 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 wu neheye lelebay aye,
hərwi məsine 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
Fakalawna: «Mbəlommâgaka ɗəretsətseh!»
10Ane tuk na, ndo neheye nəteye na, faya ta
tsaɗiye a wu neheye tə sər bay aye. Nəteye
na, tə dzala gər bay andza wu i pesl hay.
Faya ta giye wu neheye a yay a gər a bo tay
aye. Wuniyehay faya ta giye andzaniyena,
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 andza Balam nakə a
ge ahəl niye aye.§ Faya ta naseye a Mbəlom
andza Kore nakə a ge ahəl niye Mbəlom a
dze ha aye.* Nəteye na, ta dziye andza niye
dərmak.

12 Ahəl nakə faya ka ndayumeye wu
mənday ka təv manəte eye na, nəteye mə
walaŋ kurom na, andza ndəluɓ nakə ka pe-
tekeɗ aye. Wu mənday nakə tə ndayawa

* 1:5 Zəba məMəpesle 14. † 1:7 Zəba məMadazlay i wu hay 19.1-29. ‡ 1:11 Zəba məMadazlay i wu hay 4.3-8.
§ 1:11 ZəbaməMəpesle 31.16. * 1:11 ZəbaməMəpesle 16.1-35.
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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 neheye tə wa bay aye.
Kwa həlay i məwe hohway kə sla bəbay na,
təwabay. Nəteye sa na, andza dərizl i gərɗaf
neheye təŋgwaɗ tay ha ta zləlay tayhaydzay
aye. Ta mət tsaɗək tsaɗək. 13 Nəteye sa
na, andza yam nakə mə magayam faya ma
viye ta gədaŋ kutokutokuto 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 təv
məndze 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 haladzay gədəbille. 15Ma deyeweye na,
ma gateye sariya a ndo i məndzibəra hay
tebiye. Ma gəsiye tay ha ndo neheye tə sər
Mbəlom bay aye ta sariya. Ma gəsiye tay
ha na, hərwi wu neheye tə gay lelebay aye,
ada hərwi bazlam neheye lelebay tə tsik
faya aye.» 16Henok 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

17Anəkurommalamar gahay,wuneheye
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 an-
daya ta ŋgwasiye ka ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. Nəteye na, tə sər Mbəlom
bay. Faya ta giye wu nakə a say a mədzal
gər tay aye.» 19 Andza niye nəteye na, ndo
neheye ta ŋgəniye tay ha ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu. Tə dzala i tay na, ka wu i
məndzibəra, Məsəfəre i Mbəlom andaya mə
nəteye bay.

20 Nəkurom dzam ga hay na, gum gədaŋ
hərwi ada kâ dzənum bo mə walaŋ kurom.
Pummədzal gər kurom huya ka bazlam ne-
heyekadzalumha fayaaye. Bazlamneheye
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 ka Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste.
Ma bəzakweye ha na, ka gakwaymə bo ada
mavəlakweyesifanakəmandəviyebayaye.

22Dzənumtayhandoneheyemədzal gər tay
madzədza eye.

23Ndomekeleŋ 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
24ZambaɗakwayaMbəlomhərwineŋgeye

ma sliye faya mahəbe kurom ada kâ dəɗum
abəra ka tsəveɗ ŋgay bay. Neŋgeye na, ma
bariye fakuma abəramezeleme kuromhay,
ma təriye kurom ha tsəɗaŋŋa. Ma diye
kurom ha ka təv ŋgay. Ka ta lətsumeye
kame ŋgay ka təv i mələve i bəy ŋgay. Ka
ta ŋgwasumeye haladzay. 25Zambaɗakway a
Mbəlom na, neŋgeye nəte ŋgweŋ. Ada maa
təmakway ha tə həlay i BəyMaduweŋ kway
Yesu Kəriste na, neŋgeye. Ndo hay tebiye
tâ zambaɗay, kwa way mâ 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 temerre ma
dəba i Yesu Kəriste. Ahəl niye na, a say a bəy
i Roma tâ ɗəslay ha gər andzambəlom. Siye
i ndo məpe mədzal gər hay ta sa ɗəretsətseh
hərwi nakə tə pamədzal gər tay ka Yesu aye.
Ane tuk na, siye hay ta huta gədaŋ bay.
Ɗerewel i Məsine i Yuhana a ge məsler ka

mələvehakabowuhayada tamandzəkit bo
i wu hay. Həlay a vay ti yaw na abəra Dzam
Guram eye. Məpesle wu hay təmazəbe i wu
hay a ɗa wu nakə ka ndəv kə rah lele aye.
Madazlay iMəsine i Yuhana (1.1–3.22) na,

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

a mbəlom. Ka madədo 4 hus ka 11, a ɗa ha
ma kəkay nakə Yesu a vəl tsəveɗmahəndəke
adamətsəne ɗerewel hay iDzamGurameye
aye. Madədo12huska20 fayama ɗiyehaka
vəram bagwar eye ka gədaŋ i mənese.
Madədo 21 ta 22 tə ɗa haməgewuweɗeye

nakəMbəlom fayama ləviye ha bo aye.
1Ɗerewelnakay a tsik kawunakəMbəlom

a ɗay ha a Yesu Kəriste aye. Mbəlom a
ɗatay ha na, hərwi ada mâ ɗatay ha a ndo i
məsler hay wu nakəma ta giye bo aye. Yesu
Kəriste a slər gawlaŋgayka təv i ndo iməsler
ŋgayYuhanamaməsine hərwiməɗayhawu
nakay. 2 Tsa na, Yuhana a tsik wu nakə
gawla iMbəloma ɗayha aye kame i ndohay
tebiye. Andza məgweɗe nakə a tsik aye na,
bazlam iMbəlom adamaa ɗa hawu neheye
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 neheye tə tsəne ada ta
rəhay ha gər aye na,Mbəlommapiye 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 Yesu wal wal
tasəla aye

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

vəlakum məndze zay. Neŋgeye andaya kwa
ka madazlay, neŋgeye andaya anəke, ada
neŋgeye ma maweye sa. Məsəfəre ŋgay
neheye tasəla malətsa eye hay kame i təv
məndze i bəy ŋgay aye tə Yesu Kəriste, tâ pa
fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay. Yesu
Kəriste neŋgeye ndo məhəle mbal ta deɗek
eye, neŋgeye makurre i wawa nakə tə lah

məwe aye, neŋgeye a lahmələtsew abərama
mədahaŋ makurre aye ada neŋgeye bəy ka
gər i bəy i məndzibəra hay tebiye.
YesuKəriste, neŋgeye awuɗa kway, kəmət

hərwi kway. Kə təmakway ahaya abəra mə
mezeleme tə bambaz ŋgay. 6 Ka deyewek-
weye 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,maandəv hawu
hay tebiye na, neŋ gwa.»
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 təv mələve i bəy
ŋgay.
Neŋ na, ta gəs ga. Ti ye, tə kal ga ha a

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

10 Pat wuray, na zəba ɗəre na, neŋ mə
həlay i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Pat eye niye
na, pat i luma i sidzew. Tsa na, na tsəne
mətsike me ma dəba ga andza tolom. A tsik
me ta magala ŋgəlakəka. 11 A gweɗeŋ: «Wu
nakə ka ŋgatay aye na, watsa na ka ɗerewel.
Ka watsa na, sləratay naha a məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
təv wal wal tasəla aye. Ma gəma i Efez, ma
Simirne,maPergam,maTiyatir,ma Sardes,
ma Filadelfi adama Lawdise.»

12 Na tsəne bazlam niye andza niye na,
na mbəɗa ɗəre a dəba, na gwaɗ na zəbiye
nahakandonakə a tsikeŋewmeaye. Tsana,
na ŋgatay naha a lalam hay tasəla mavəɗa
eye ta gura, ako mavata eye faya nəte nəte
tay eye. 13Ma wuzlah i wu niye hay na, na
ŋgatay naha a wu eyemalətsa eye, a ndzəkit

* 1:7 Zakari 12.10; Yuhana 19.37.
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bo andza ndo. Suwal i petekeɗ ka bo kutsɨk
ada maɓara bo eye mə ɗərev əŋgəts tə wu
nakə tə vəɗ ta gura aye. 14Məkwets ŋgay a
dəv herre 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 abəramə
mahəmba aye. 16Mə həlay ŋgay na, wurzla
hay tasəla. Maslalam matasla eye hepepe
diye sulo sulo faya ma deyeweye abəra mə
bazlam ŋgay. Ɗəre ŋgay andza pat nakə a
wur ta magərhəpat aye.

17Na ŋgatay na, na dəɗ abəra ka mbəlom
kame ŋgay tsaɗək tsaɗək andza na mət. Ane
tuk na, a pa fagaya həlay i mənday ŋgay.
Tsa na, a gweɗeŋ: «Kâ dzədzar bay, maa
dazlay a wu hay tebiye na, neŋ ada maa
ndəv ha wu hay tebiye na, neŋ. 18Neŋ na,
ndo nakəma ndziye ta sifa aye. Na mət ane
tuk na, na lətsew abəra ma mədahaŋ. Neŋ
na ndziye ka tor eye. Neŋ na, gədaŋ eye
abəra ka mədahaŋ 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.
20Wurzla neheye tasəla ka ŋgatay mə həlay
ŋgay aye ada lalamhay tasəlamavəɗa eye ta
gura, andzaməgweɗemeyna, na ɗakeyeha.
Sər ha, wurzla neheye tasəla aye na, gawla
i Mbəlom neheye a pa tay ha ada tâ tsəpa
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu niye hay
təv wal wal tasəla aye. Lalam neheye tasəla
mavəɗaeye ta guraayea ɗahana, ndoməpe
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 neheye
ma 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

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

2Agwaɗatayna: «Na sərhaməsler kurom,
na sər ha ka gum məsler ta gədaŋ haladzay
ada ka səmumay naha a ɗəretsətseh. Na
sər ha sa na, ka 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 naha a ɗəretsətseh haladzay
hərwi ga, ka yum gər bay.

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

6«Ane tukna, neŋ fayanazambaɗakumeye
hərwi wu mekeleŋ hərwi ka numay ɗəre a
məsler i ndo i Nikolas hay andza neŋ nakə
na nay ɗəre aye.

7 «Ndo neheye zləmandaya fataya aye na,
tâpayzləmawunakəMəsəfəreTsəɗaŋŋama
tsikiye a məhay gər i ndo məpe mədzal gər
haykaYesuaye. Ndoneheye ta səmaynaha,
ta ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye na, na vəlateye
hohway i gərɗaf nakə ma guvah i Mbəlom
ma vəlateye sifa a ndo hay aye, ta ndiye.*»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay neheye
ma 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
Simirneaye. Maa tsikbazlamnakayna, neŋ
Yesu. Maa dazlay a wu hay tebiye na, neŋ
adamaa ndəv hawu hay tebiye na, neŋ. Na
mət ada na lətsew abəra mamədahaŋ.

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 «Mazlambar ka sumeye ɗəretsətseh, ane
tuk na, kâ dzədzarum bay. Tsəne! Mazlam-
bar Fakalaw ma gəsiye siye i ndo hay mə
walaŋ kurommapiye tay ha adaŋgayhərwi
madzədzam kurom. Ka sumeye ɗəretsətseh
məhəne kuro. Kwa ta kəɗiye kurom bəbay
na, səmumay naha, kâ gərum ha mədzal
gər abəra ka Mbəlom bay. Andza niye, na
vəlakumeye magogoy kurom na, sifa nakə
ma ndəviye bay aye.

11«Ndoneheyezləmandaya fatayaayena,
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
səmaynaha, ta ŋgwasaka ɗəretsətseh ayena,
ta mətiye məməte masulo eye sa bay.»

* 2:7 Madazlay i wu hay 2.8-9.
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Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay neheye
ma 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 i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma gəma i
Pergam aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo

nakə maslalam faya matasla eye hepepe
diye sulo sulo aye. 13 Təv nakə nəkurom
mandza eye mə ɗəma aye na, na sər.
Nəkurommandza eyema 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 kurom ma gəma kurom ma təv
nakə Fakalaw mandza eye mə ɗəma aye,
ada ɗuh huya faya ka ɗumeye ha parakka
neŋ na, bəy kurom.

14 «Ane tuk na, na zəba faya na, mənese
hay andaya mə walaŋ kurom. Ndo hay
andaya mə walaŋ kurom faya ta pay bəzay
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
nahamazlambar ka təv kurom tamaslalam
nakəmadeyeweyeabəraməbazlamaye, na
giye ha vəram ka ndo kurom niye hay.

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

ka ɗəretsətseh aye na, na vəlateye ɗaf nakə
ɗaɗa ndo hay ta ŋgatay bay aye. Na vəlateye
kwar herre eye, məzele weɗeye mawatsa
eye ka kwar eye niye. Məzele niye na,
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 neheye
ma 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 i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma gəma i
Tiyatir aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, Wawa i

Mbəlom. Ɗəre ŋgay na, andza ɗərneh i ako.

Sik ŋgay hay a dəv andza ɓəre nakə tə pa ako
aye.

19 «Na sər ha məsler kurom hay. Na sər
ha ka wuɗum ndo hay ada faya ka pumeye
mədzal gər kurom ka neŋ huya. Na sər ha
faya ka səmumeye naha a ɗəretsətseh. Na
sər ha na, faya ka dzənumeye siye i ndo hay
dərmak adawu 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 tsəveɗ
məndze mə walaŋ 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.
21Na paslay həlay eye hərwi ada mâ mbəɗa
hamede ŋgay, ane tuk na, a say bay, neŋgeye
fayama giye madama huya.

22 «Hərwi niye, na vəleye ɗəretsətseh ha-
ladzay, ma siye ɗəretsətseh ka təv məhəne
ŋgay. Ndoneheye təgawamadamadziyena,
ta siye ɗəretsətsehhaladzaydərmak. Taɗə ta
gərhamezeleme tayada tagərhamezeleme
tay bay na, ta mətiye. 23 Na bəbazliye tay
ha wawa ŋgay hay hərwi ada məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma gəma
wal wal tebiye tâ sər ha na, wu nakə ndo
hay faya ta 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 neheye ma
gəma i Tiyatir ka pumay zləm a bazlam
i ŋgwas niye təbey aye, wu nakə ndo hay
tə zalay wu maŋgaha eye i Fakalaw aye
na, nəkurom ka sərum təbey. A nəkurom
na, bazlam mekeleŋ eye andaya nakə na
tsikakumeye bay. 25Wunəte na, pumnawu
nakə ka tətikumeye a gər ɓəŋɓəŋ lele hus a
pat nakə namaweye.

26 «Ndo neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa
kaɗəretsətsehayeada faya tagiyewunakəa
yeŋ a gər aye hus ka mandəve i məndzibəra
na, na vəlateye gədaŋ ka slala i ndo hay
tebiye. 27 Na vəlateye gədaŋ andza gədaŋ
nakəBəbaavəleŋ ayedərmak. Ta ləviyendo
hay ta gədaŋ, ta bəbazliye tayhando i seweɗ
hayandzandonakəmahəɓiye tayhaguram
i səŋgəle hay ndəslof ndəslof aye. 28 Na
vəlateye bamta§ nakə a dəv ta mbəlomɗa
aye dərmak.

29 «Ndo nakə zləmandaya faya aye na, mâ
pay zləm a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ma tsikateyeaməhaygər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu aye.»

† 2:14 Zəba məMəpesle 31.16, 22.1–25.9. ‡ 2:15 Məsine i Yuhana 2.6. § 2:28 Bamta a ɗa ha na, Yesu. Zəba ma
Məsine i Yuhana 22.16.
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3
Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a

məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay neheye
ma gəma i Sardes aye

1 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam
nakay, sləray naha a gawla i Mbəlom nakə
faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma gəma i
Sardes aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo

nakəMəsəfəre iMbəlom tasəlaməhəlayŋgay
aye adawurzla hay tasəlaməhəlay 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 andza
maməta eye.

2 «Pəɗekum, gum gədaŋ bəna ka
mətumeye tsaɗək tsaɗək hərwi na zəba faya
məsler kuromka ɗəre iMbəlomna, tsəɗaŋŋa
zuk bay. 3 Dzalum na, ka wu nakə ka
tsənum ahəl niye aye ada ka təmumbazlam
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 ahəlaywarayna, ka sərumeyeha
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 tə watsa a ɗəma məzele
i ndo neheye ta huta sifa aye. Ɗaɗa na
mbatiye ha məzele tay abəra mə ɗerewel
nakay bay. Na ɗiye tay ha kame i Bəba ga
Mbəlom ada kame i gawla ŋgay hay, nəteye
i ga hay.

6 «Ndo nakə zləm andaya faya na, mâ pay
zləm a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
tsikateye aməhaygər i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu aye.»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay neheye
ma 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 i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheyema Filadelfi
aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo

nakə a yaw abəra ka təv i Mbəlom ada
neŋgeye na, a rawme 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, ndərayma sliye fayamahəndəke na bay.

8 «Na sər wu nakə faya ka gumeye aye.
Na sər ha gədaŋ kurom na, tsekweŋ tsa,
ada azlakwa ka gum wu nakə a yeŋ a gər
aye haɓe bəɗaw? Ka 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 wu nakə na giye ta
ndo neheye nəteye ndo i Fakalaw hay aye.
Faya ta tsikiye tə bazlam, tə gwaɗ nəteye
Yahuda hay, ane tuk na, nəteye Yahuda hay
bay, ta rawme ɗekɗek tsa. Na gateye kutoŋ,
tâ yaw tâ dəkwakum gurmets. Ta səriye
ha na, na wuɗa kurom. 10Nəkurom na, ka
səmumay naha a bazlam ga andza nakə na
tsikakum səmumay naha aye. Hərwi niye,
neŋ na tsəpiye kurom hərwi ada kâ yum
a ɗəretsətseh bay. Ɗəretsətseh nakay ma
diye kwa ka way, ma dziye tay ha ndo i
məndzibəra hay tebiye. 11 Mazlambar na
maweye. Pum wu nakə ka tətik aye ɓəŋɓəŋ
a gər hərwi ada mâ buwa fakuma abəra
magogoy kurom bay.

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

13 «Ndo nakə zləmandaya faya na, mâ pay
zləm a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
tsikateye aməhaygər i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu aye.»

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

14 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam
nakay, sləray naha a gawla i Mbəlom nakə
fayama tsəpiye tayhaməhaygər i ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu neheyema Lawdise
aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo

nakə tə zalay “Mâ təra andza niye” aye.
Faya ma ɗiye ha wu nakəMbəlom 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 gumeye.
Nəkurom hiyatsatsa bay ada laluh laluh
wal bay sa. Ka ndzumeye ma wuzlah eye
gaŋgəlaŋlaŋŋa andza niye na, a yeŋ a gər
bay. 16 Nəkurom hiyatsatsa bay ada laluh
laluh kəgəbay daduk daduk wal bay sa,
nəkurommandzaeyemawuzlaheyeandza
niye sa na, na vənahiye kurom ahaya abəra
mə bazlam ga.
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17 «Ka gwaɗum nəkurom na, zlele eye, ka
hutum wu hay tebiye, wuray a kətsakum
bay. Ane tuk na, nəkurom ɗəretsətseh eye
hay, ka gummə bo. Nəkurommətawak eye
hay petekeɗ andaya fakuma bay, nəkurom
guluf eye hay na, ka sərum bay. 18 Hərwi
niye, neŋ faya na tsikakumeye wu nakə ka
gumeye. Səkəmum gura nakə ta lambaɗ ta
ako, a dəv wuzl wuzl haladzay aye. Du-
mara, səkəmum mə gay ga hərwi ada kâ
tərum zlele eye hay ta deɗek. Dumara,
səkəmum petekeɗ herre eye, kâ pum ka
bo. Andza niye horoy ma gakumeye sa bay
hərwi 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
ayena, naŋgərəziye fataya, na ɗatayhamet-
sehe. Kəgeandzaniyena,mbəɗumhamede
kurom, pumeŋ bəzay tə ɗərev kurom peteh.
20 Tsənum, na lətsiye ka həlay i məgeɗ ada
na zaliye. Ndo nakə kə tsəne bəɗiɗay ga aye
ada ka həndəkeŋ naməgeɗ 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 təv
məndze i bəy ga, andza neŋ na səmay naha,
na ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye, ada neŋ ta
Bəba ga, nəmay ndziye ma bəy ŋgay.

22 «Ndo nakə zləmandaya faya na, mâ pay
zləm a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
tsikateye aməhaygər i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu aye.»

4
Məgeɗmahəndəka eyeməmbəlom

1Madəba eye na, na ŋgatay awumekeleŋ.
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 gəmakanaŋhərwi ada na
ɗakeye ha wu nakə ma giye bo kame mba
aye.»

2KwayaŋŋaMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a yaw
a zla ga. Tsa na, na ŋgatay a təvməndze i bəy
mə mbəlom. Ndoweye mandza eye faya.
3Ndoniyemandza eyena, daʼar ŋgay awuzl
ɗəre andza kwar nakə ŋgwalak eye, tə zalay
zaspe ada sardowan aye. Kulay a lawara na
təvməndze i bəyniye tuwzik. Kulayniyena,
awuzl ɗəre andza kwarŋgwalak eye, tə zalay
emerod aye dərmak.

4 Təv məndze hay kuro kuro sulo gər eye
faɗ dandahtahha tə lawara na təv məndze
i bəy niye. Madugula hay kuro kuro sulo
gər eye faɗ mandza eye hay faya. Petekeɗ
neheye ka bo tay aye na, kweɗek kweɗek.
Kwa way tə dzagwa i bəy mə gər. Dzagwa
niye hay na, tə ŋgar ta gura. 5Mawutseɗe i
mbəlom a wutseɗew abəra ma təv məndze

i bəy niye. Maləve i mbəlom a ləvaw abəra
mə ɗəma dərmak. Kame i təv niye na, wuye
hay andaya tasəla andza lalam, ako faya a
dəv haladzay. Wu niye hay tasəla andza
lalamaye, nəteyena,məsəfəreneheye tasəla
mandza eye kame i Mbəlom aye. 6 Kame
i təv məndze i bəy niye na, wuye andaya
andza dəlov, awuzl ɗəre andzamalam, ɗəre
a ye abəra mə ɗəma kwetseh kwetseh.
Wu hay faɗ tə lawara na təv məndze i

bəy a wuzlah. Wu niye hay na, wu neheye
ta məsəfəre tay aye. Ta dəba, ɗəre andaya
fataya ada ta diye i me ɗəre andaya fataya,
ŋgurti ŋgurti. 7Wu niye makurre aye na, a
ndzəkit bo zɨl, masulo eye a ndzəkit 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 faya məkwa məkwa.
Ka gwezleviyek niye hay ɗəre hay fataya
haladzay ta dəba eye kwa tə huɗ eye ndot-
sndotstsa. Ta həpat kwa ta həvaɗ faya ta
giye dəmes huya, tə gər ha bay. Ma dəmes
tay niye na, tə gwaɗ:
«BəyMaduweŋMbəlom nəkar na, tsəɗaŋŋa

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

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

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

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

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

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

5
Ta zambaɗay a ndo nakə a təra andza

wawa 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
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wuməgəse ɗerewel təv tasəla hərwi ada mâ
həndək bay.

2Ma dəba eye na ŋgatay a gawla i Mbəlom
gədaŋ eye, a tsətsah tamagala, a gwaɗ: «Way
nakə ŋgwalak eye kame i Mbəlom kə sla ɗa
mapəle faya 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.
Məmbəlom, ka dala, ma bəɗ, kwa ka waray,
ndəray andaya bay. 4 Na tuwa haladzay
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 yawabərama gwala i Yahuda, neŋgeye
gwala i Davit. Neŋgeye kə ŋgwasa ka wu
hay tebiye,mapəliye hawuməgəse 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 neheye 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
aye na, məsəfəre neheye kame i Mbəlom
aye, Mbəlom faya ma sləriye tay ha ka
məndzibəra tebiye.

7Wawa i təɓaŋ niye a ye ka təv i ndo nakə
mandza eye ka təv məndze i bəy aye. A ye
naha na, a təma na ɗerewel abəra mə həlay
i mənday ŋgay.

8 A təma faya abəra ɗerewel niye na, wu
neheye faɗ aye ta madugula neheye kuro
kuro sulo gər eye faɗ aye ta dəkw gurmets
kame ŋgay. Nəteye niye tebiye kwa way
ta gandzaval mə həlay ada ŋgwalak i gan-
dayah hay mavəɗa eye ta gura andaya fa-
taya dərmak maraha eye hay tə wu eye
andaya tə pawa faya ako na, a ze huŋŋa.
Wu niye a ze huŋŋa eye na, maɗuwule me
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ta ɗuwulaway nahame aye.

9Tə ge dəmesweɗeye. Maməge dəmes tay
nakə faya ta giye na, tə gwaɗ:
«Nəkar na, ka sla ɗamatəme ɗerewel nakay

ada mahəndəke na wu nakə tə gəs ha
aye deɗek.

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

ada ka səkəmatay ahaya ndo hay abəra
məmezeleme tə bambaz yak,

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

kwa tə tsik me i gəmawaray,

kwa slala waray,
kwa nəteye mandza eye ma gəma
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 ndoməvəlay wu aMbəlom

hərwi ada tâ gayməsler a Mbəlom,
ada nəteye ta təriye bəy ka məndzibəra

tebiye.»
11 Tsa na, na ŋgatatay a gawla i Mbəlom

hay, gwezem gwezem haladzay ma pasliye
bo bay. Tə lawara na təv məndze i bəy
adawuneheye faɗ aye tamadugula 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.»
13 Tsa na, na tsəne məge dəmes i wu ne-

heye tebiye Mbəlom a ge aye. Wu neheye
məmbəlomaye, neheye kaməndzibəra aye,
neheyema bəɗ aye, neheyema dəlov aye, tə
gawa dəmes tay eye, tə gwaɗ:
«Zambaɗakway a ndo nakə neŋgeyemandza

eye ka təvməndze i bəy aye
ada a ndo nakə neŋgeye andzawawa i təɓaŋ

aye,
ɗəslakwatay ha gər.

Gədaŋ tebiye a yaw na, abərama 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 faɗ aye na,
ta dəkw gurmets kame i ndo neheye nəteye
mandza eye ka təv məndze i bəy aye ada tə
ɗəslatay ha gər.

6
Wawa i təɓaŋ a dazlay a məpəle ha wu

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

həlay, a dazlay məpəle ha wu neheye tasəla
tə ɓarha ɗerewel ayena, naŋgatay. Apəla ha
nəte. Tsa na, na tsəne mətsike me abəra mə
walaŋ i wu neheye faɗ aye, mətsikeme ŋgay
niye a ləv andza maləve i mbəlom, a gwaɗ:
«Dara!» 2Tsana, naŋgatay apəles kuɗekuɗek
eye. Ndo mandza eye faya, tə lalaŋ eye mə
həlay. Tə pay dzagwa i bəy a gər. Mata sle ka
wuhay tebiyena, neŋgeye. Ayeməge vəram
adama ŋgwasaweye fataya.

3 Wawa i təɓaŋ niye a pəla ha masulo i
wu neheye tə ɓar ha ɗerewel aye. Na tsəne
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mətsikeme abəraməwalaŋ iwuneheye 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,mayeha 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 tsəne mətsike 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.»

7Wawa i təɓaŋ a pəla ha mafaɗ i wu neh-
eye tə ɓar ha ɗerewel aye. Tsa na, na tsəne
mətsike me a tsənew abəra mə walaŋ 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 ŋgay
eye na, a zəba kulah kulah andza geŋgis.
Ndo nakə mandza eye faya aye na, məzele
ŋgayMədahaŋ nakəma 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 tə
vəlatay faya gədaŋ hərwi ada tâ bəbazl tay
ha ndo hay abəra mə ɗəma. Ta bəbazliye
tay ha tamaslalam ada siye hay tamətiye tə
may, 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 təmabazlam iMbəlomada
hərwi nakə tə ɗawa ha parakka aye.

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

11 Tsa na, nəteye tebiye tə pa fataya pe-
tekeɗ kuɗekuɗek eye. Tə gwaɗatay: «Həbum
tsekweŋ təmaɗ təday, hərwinəkurom tebiye
kurom eye ka ndəvumaw zuk bay. Ndo
mekeleŋ eye hay andaya, nəteye malamar
kurom neheye faya ta gayməsler aMbəlom
aye. Kutoŋ ndo hay ta kəɗiye tay ha təday
andzanəkuromneheye təkəɗawkuromaye
dərmak.»

12Wawa i təɓaŋ niye a pəla ha maməkwa
i wu neheye tasəla tə ɓar ha ɗerewel
aye. Kwayaŋŋa a pəla faya abəra na,
məndzibəra a ɓəl 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 abəra mə gərɗaf aye.
14Magərmbəlom a dze tatəh andza tə paɗa
ɗerewel. Dala neheye malawara eye ta
dəlov aye ti ye abəra ka təv məndze tay hay.
Mahəmba hay tə lətse abəra ka təv tay hay,
ti ye a təv eye.

15Ndo neheye kaməndzibəra aye tə ŋgaha
bo tebiye, ta hway, tə ŋgaha bo a bəɗ hay
ada tə tsal a mahəmba mata ŋgehe bo a lar.
Bekehay tandoneheyenəteyebekehaybay
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 adandonakəmandza eye ka
təv məndze i bəy aye mâ ŋgatamay bay. Sa
na, hərwi ada Wawa i təɓaŋ mâ gəs may ta
sariya bay, 17 hərwi həlay i məgəse ndo hay
a sariya kə ndislew. Pat eye niye na, ndəray
andayamasəmay naha bay.»

7
Gawla i Mbəlom a ge ŋgoɗgor ka ndo i

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

i Mbəlom hay faɗ, nəteye malətsa eye ka
kokway iməndzibəra faɗ. Faya ta geyeme 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, wu məge
ha ŋgoɗgor ka ndo i Mbəlom hay, i Mbəlom
nakə neŋgeye ma ndziye ka tor eye. A za-
latay a siye i gawla iMbəlomneheye faɗ aye
hərwi Mbəlom a vəlatay gədaŋ ka mənese
ha dala ta yam. A zalatay ta magala, 3 a
gwaɗatay: «Kâ nasum ha dala, yam ada ta
dərizl i gərɗaf hay zuk bay. Həbum, nəmaa
giye ŋgoɗgor i Mbəlom ka ndo i məsler i
Mbəlom hay təday.»

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 i Yahuda nəteye
12 000, gwala i Ruben 12 000, gwala i Gad
12 000, 6gwala i Aser 12 000, gwala i Naftali
12 000, gwala i Manase 12 000, 7 gwala i
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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.

Ndoneheyehaladzay ti yawmaslalahay
wal wal aye

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

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

11 Gawla i Mbəlom hay tebiye, tə lawara
na təv məndze i bəy ada madugula neheye
kame i Mbəlom aye ada ta wu neheye faɗ
aye, tə lawara tay ha a wuzlah. Tsa na, ta
dəkway gurmets, tə ɗəslay ha gər a Mbəlom.
12Tə gwaɗ:
«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!»
13Nəteməwalaŋ imadugula neheye 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?»
Ambəɗeŋ faya, a gweɗeŋ: «Neheyena, ndo

neheye tə səmay naha a ɗəretsətseh bagwar
eye. Nəteye na, ta bara na petekeɗ tay
hay hərwi ada mâ təra kweɗek kweɗek tə
bambaz iWawa i təɓaŋ.
15Hərwiniyenakənəteyemandzaeyekame

i təvməndze i bəyMbəlom huya aye.
Faya ta zambaɗeyemə gay ŋgay pat pat,
ta həpat kwa ta həvaɗ.

Ndo nakə mandza 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,

kwa wu waray ma wuriye fataya sa
bay,

17hərwi Wawa i təɓaŋ niye ma wuzlah i təv
məndze i bəy niye

ma təriye ndomətsəkure tay.
Ma diye tay ha ka yam nakə ma vəliye sifa

aye.
Mbəlom ma takaɗatay na yam ɗəre
abəra ka ɗəre.»

8
Wawa i təɓaŋ a pəla ha maduk i duk i

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

ɗerewel niye sa, a pəla ha faya abəramaduk
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.

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

3 Gawla i Mbəlom neŋgeɗ 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 i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tâ tsal, tâ husa
ka təv i Mbəlom. A fəka wu niye ka təv
məfəke wu nakə tə fəkaway naha faya wu
a Mbəlom kame i təv məndze i Mbəlom.
4 Geŋgis i wu niye faya ma fəkiye, a yaw
abəra mə həlay i gawla i Mbəlom, a tsal ka
təv i Mbəlom. Andza niye, maɗuwule me i
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu a husa ka
təv i Mbəlom, Mbəlom a tsəne.

5 Tsa na, a zla gəse niye maŋgara eye ta
gura eye, a zla ako ma təv nakə tə fəkaway
naha faya wu a Mbəlom aye. A pa na
a gəse, a rah ha. 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 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
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ŋgəna mahkar, neŋgeɗ nəte a təra bambaz.
9 Mamahkar i wu neheye nəteye mandza
eye ma yam niye a təra bambaz aye tə mət
tebiye. Kwalalaŋ i yamhay tebiye tə nasma
təv eye niye.

10 Gawla i Mbəlom mamahkar eye a
fa tolom ŋgay. A fa na, wurzla bag-
war 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. Afa tolomŋgayniyena, akəɗ tayhapat
ta kiye ada təwurzla hay. Nəteye na, andza
maɗəsa eye hay təvmahkar. Təv nakə tə kəɗ
a ɗəma aye na, a zəba zəŋzəŋ. Andza niye
nəteye ta dəv lele sa bay. Həpat ta həvaɗ ta
ŋgəna təvmahkar. Diye i pat neŋgeɗnəte 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 nakə aza
ta fa aye na, ɗəretsətseh ma deyeweye ka
məndzibəra haladzay.»

9
1Gawla i Mbəlom mazlam eye a fa tolom

ŋgay. A fa tolom ŋgay niye na, na ŋgatay a
wurzla a dəɗaw abəramamagərmbəlom ka
dala. Tsana, təvəlaykəle imahəndəkeabəra
ka bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye fakalaw
hay mandza eye mə ɗəma aye. 2 Wurzla
niye a həndək abəra mə ɗəma na, geŋgis a
ndohwaw abəra mə ɗəma andza zler i ako.
Geŋgisniye a dərəzl ka pat tekəɗəgəm, ɗəre a
zəba bay tebiye zəŋzəŋ.

3 Tsa na, dzaray a bətsakwaw abəra ma
geŋgisniyekadala. Təvəlataygədaŋ imədze
ndo andza hərdəde hay. 4 Tə gwaɗatay: «Kâ
həpəɗum guzer bay, kâ nasum ha dərizl i
gərɗaf bay, wu neheye tə ndzohwaw aye
tebiye kâ nasum tay ha bay. Gumatay
ɗəretsətseh na, a ndo neheye ŋgoɗgor i
Mbəlom ka daʼar tay bay aye.» 5 Ta vəlatay
tsəveɗ kaməkəɗe ndohaymədahaŋ eye bay.
Tə gwaɗatay: «Gumatay ɗəretsətseh.» Ta gat-
eye 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 hutiye məməte bay. Məməte
ma deyeteye a gər haladzay, ane tuk na,

ta hutiye məməte bay mədahaŋ ma hwiye
fataya abəra.

7 Dzaray niye hay ta ndzəkit bo andza
pəles neheye tə gawa vəram aye. Wuye
hay ka gər tay andza dzagwa i bəy nakə tə
ŋgar ta gura aye. Daʼar tay a ndzəkit bo
i ndo zezeŋ. 8 Məkwets tay na, zəbol eye
andzaməkwets i ŋgwas hay, ada zler tay hay
andza zler i zɨl. 9 Tə ɓar ɗərev tay hay tə
wuye andza petekeɗ i vəram tə ŋgar ta ɓəre
aye. Gwezleviyek tay hay tə ge zləmhuwwa
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. 11 Bəy tay na,
gawla nakə a ləvay gər a bəɗ nakə kutsɨk
bagwar eye Fakalaw mandza eye mə ɗəma
aye. Tə zalay tə bazlam i Yahuda hay na,
Abaddoŋ. Tə bazlam i Gərek bəbay tə zalay
Apoliyoŋ. Andza məgweɗe: Neŋgeye ndo
mabəbezle wu hay.

12Ɗəretsətsehmakurre eyeki yeabəramə
ɗəma. Siyeɗəretsətsehhaysulo tadeyeweye
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. 14 A gwaɗay a gawla i Mbəlom
maməkwa eye: «Pəla tay ha gawla niye hay
faɗ tə ɓar tay ha ka me i dəlov bagwar eye
niye tə zalay Efrat aye.» 15 Gawla neheye
faɗ tə tsik fataya aye na, Mbəlom a patay
məpesle həlay hərwi ada tâ ge məsler ma
məveeyeniye,makiyeeyeniye,maməhəne
eye niye ada ma ɓəre eye niye. Andza
niye a həl tay ha na, hərwi ada tâ ŋgəna
ha məndzibəra təv mahkar. Təv nəte na,
ta bəbazl abəra mə ɗəma ndo hay kəɗats.
Kwayaŋŋa ahəl nakə mətsike me niye a
gwaɗay a gawla i Mbəlom «Pəla tay ha» aye
na, gawla i Mbəlom niye a ye, a pəla tay
ha. 16 Tsa na, sidzew hay haladzay ti yaw,
nəteye mandza 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 təmawa wafafa
andza wur i asana. 18 Ɗəretsətseh neheye
wal wal mahkar aye a kəɗ tay ha ndo hay.
A kəɗ tay ha na, ma təv nakə a ŋgəna ha
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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
ndohaydərmak. Hutel tay hayna, a ndzəkit
bo dədœ, gər fataya andza gər i dədœ, tə
dzawa tay ha ndo hay.

20Siye i ndo neheye ta zəkaw aye tamət 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
neheyebo tayaye təŋgaraye. Faya taŋgariye
kule niye hay ta gura, siye hay ta ɓəre, tə
kwar, tə mbəzew ada siye hay ta lambaɗ ta
mayako. Wuneheye na, təŋgatay a ɗəre bay,
tə tsəne wuray kwa tsekweŋ bay, ta həhal
bay. Ane tuk na, nəteye faya ta ɗəslatay ha
gərhuya. 21Ndoneheyedərmaknəteye faya
ta kəɗiye ndo hay huya. Ta gər ha məge
masuwayaŋ bay. Nəteye madaŋ eye hay
ada ta məge madama, nəteye faya ta kəliye.
Nəteye faya ta giye huya andza niye, ta gər
hamezeleme bay.

10
Gawla iMbəlom tə ɗerewel wawa eye

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

4Na tsəne maləve i mbəlom niye na, haɓe
a seŋ məwetse wu nakə a tsik aye. Ane
tuk na, na tsəne mətsike me mekeleŋ eye
mə mbəlom, ndoweye a 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
tə wu neheye mə ɗəma aye tebiye, kə
ge məndzibəra tə wu neheye mə ɗəma
aye tebiye, kə ge bəlay tə wu neheye mə
ɗəma aye tebiye. Gawla i Mbəlom niye a
mbaɗa na, a gwaɗ: «Wu nakay ma giye bo

kwayaŋŋa anəke.» 7A gwaɗ sa: «Aza gawla
i Mbəlom matasəla eye kə fa tolom ŋgay
na, Mbəlomma 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
nakəmalətsa eye, sik ŋgaynəte ka gər i bəlay,
neŋgeɗ ka dala aye.»

9 Na ye ka təv i gawla i Mbəlom niye, na
həndzəɗnahaka təvŋgay,nagwaɗay: «Vəleŋ
ɗerewel wawa eye niye.»
A gweɗeŋ: «Zla, həpəɗ. Ka həpəɗiye na,ma

tsəhəniye fakaya mə bazlam andza wum.
Ane tuk na, ka səɗaka na a huɗna,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.

11Tsana, təgweɗeŋsa: «Kaɗiyehabazlam
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
Ndoməhəle mbal i Mbəlom hay sulo

1Ma dəba eye na, tə vəleŋ sakwal andza
wumələvewunakə tə ləvawahaaye. Tsana,
tə gweɗeŋ: «Lətse, do ta ləvanagay iməvəlay
wu a Mbəlom 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 nakəma bəra aye bay,
gərhaandzaniyehərwiMbəlomkambərəm
məvəlatayhaandoneheye tə sərnabayaye.
Ta mbəzliye ha gəma niye tsəɗaŋŋa, gay i
Mbəlommə ɗəmaayemakiye 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 bazlamahəlay niye. Andzaməgweɗe na,
ta ɗiye ha məhəne gwezem temerre sulo tə
kuro kuroməkwa.»

4Nəteye na, dərizl i gərɗaf ha sulo, tə za-
latay olive, lalam hay sulo dərmak. Nəteye
kame i Bəy Maduweŋ nakə faya ma ləviye
məndzibəra aye.* 5 Taɗə ndo məne ɗəre tay
hay a satayməgataywu 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.
6 Ahəl nakə faya ta ɗiye ha bazlam ga aye,
ta sliye faya mətsikay me a yam: «Kâ pa
bay» hus a pat nakə ta ndəv ha aye. Ta sliye
faya mətsikay me a yam hərwi ada mâ təra

* 11:4 Zəbamə Zakari 4.1-14.
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bambaz. Ta sliye fayaməvəlatay ɗəretsətseh
a ndo iməndzibəra haywal wal andza nakə
a satay aye.

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

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

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

Tolommatasəla eye
15 Ma 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 pamələve i bəy tay kaməndzibəra.
Mbəlomma ləviye ka tor eye.»

16 A ndəv ha mətsike me na, madugula
neheye kuro kuro sulo gər eye faɗ mandza
eye ka təv məndze i bəy kame 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 kahəl kapawuhay tebiye ahəlay
yak,

ka ɗa ha nəkar na, bəy.
18 Siye i slala i ndo neheye ta təra ndo yak

hay bay aye na,
ta ge mevel ka nəkar haladzay.

Anəke na, həlay eye kə slaw nəkar ka giye
fatayamevel.

Həlay i məge sariya ka mədahaŋ hay kə
slaw.

Həlay nakə ka vəlateye wu i merəɓe a ndo
i məsler yak neheye faya ta ɗa ha
bazlam yak aye.

Ka vəlateye wu i merəɓe tay a ndo yak hay
tebiye,

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

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

Ndo neheye faya ta nasiye ha məndzibəra
aye na,

ka bəbazliye tay ha hele hele.»
19A ndəv hamətsike na, gay iməɗəslay ha

gər a Mbəlom a həndək mə mbəlom tuwaŋ.
Zlaŋgatsa nakə ɗerewel i məɓere dzam mə
ɗəmaayena, andayaməgayeyeniye. Anəke
na, kwa way kə ŋgatay. Mawutseɗe hay ta
wutseɗe wutsiɗ wutsiɗ. Maləve i mbəlom
ka ŋgərəz, dala kə ɓəl ada ndzalala hay ta
kutsaw haladzay.

12
Ŋgwas ta gədam bagwar eye

1 Ma dəba eye na, wuye a mbəzlaw mə
mbəlom, agemasuwayaŋ. Naŋgatayaŋgwas
eye andaya, petekeɗŋgaynakə ka bo aye na,
pat. Kiye mə huɗ i sik ŋgay. Petekeɗ nakə a
ɓar a gər aye na, wurzla hay kuro gər eye
sulo, petekeɗ ŋgay niye a ɓar a gər aye na,
andza dzagwa i bəy. 2 Ŋgwas eye niye na,
ta wawamə huɗ, faya ma wiye ada neŋgeye
faya ma ndalamiye ha. Neŋgeye faya ma
wudiye ka bo hərwi a wur faya.

3 Wu mekeleŋ eye a ge masuwayaŋ hal-
adzay, a mbəzlaw abəra məmbəlom sa. Wu
niye na, bagwar eye a zəba ndozza andza
ako, andzəkit bogədam. Gərŋgayhay tasəla,
hərikke hərikke tə dzagwa i bəy hay tasəla.
Dəram hay andaya faya kuro. 4 Wurzla
neheye ka magərmbəlom aye, a ŋgəna ha
təv mahkar. A zla diye nəte, a ŋgwaɗ tay
ha ta hutel ŋgay ada a kutsa tay ahaya ka
dala. A lətse ka təv i ŋgwasniye fayamawiye
wawaaye, kəwana,mazliyewawaniyema
həpəɗiye.



Məsine i Yuhana 12:5 339 Məsine i Yuhana 13:8

5Ŋgwas niye a wa wawa hasləka eye. Ma
təriye bəy nakə ta gədaŋ eyema 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.
Mbəlom ma geye gər mə ɗəma. Ma ndziye
məhəne gwezem 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. 8 Ane tuk
na, Misel ta gawla ŋgay hay tə sla fataya,
ta həhar tay ha. Ta vəlatay tsəveɗ məndze
mə mbəlom sa bay. 9 Tə kala ahaya gədam
niye bagwar eye a bəra. Neŋgeye na, guram
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
abəraməmbəlom ka dala ta gawla ŋgay hay
tebiye.

10Ma dəba eye na, na tsənew mətsike me
a ləvawməmbəlom, 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 amalamar 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.
12 Hərwi niye məŋgwese mâ ge andaya mə

mbəlom
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. 14Ane tuk na, tə pay gwezleviyek sulo
andza i matsəv hərwi ada mâ tsəv ha a
kəsaf a təv nakə Mbəlom a ləvay ha bo aye.
Mbəlom ma geye gər, ma ndziye mə ɗəma
məve mahkar tə məzaw. Ma ndziye na, ma
təv nakə gədamma sliyeməgəse na bay aye.

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

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

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

13
Wu i pesl hay

1 Tsa na, na ŋgatay a wu i pesl wuray 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, tə
watsa fataya məzele nakə lele bay aye, i
mətsalay ka gər a Mbəlom. 2Wu i pesl niye
na, a ndzəkit bo dəvar. Sik ŋgay hay andza
sik dərleŋge. Bazlam ŋgay andza bazlam i
zɨl. Gədamavəlay gədaŋŋgayhaladzayawu
i pesl niye. Tsa na, a vəlay tsəveɗmâ ye, mâ
ndza ka təvmədze i bəy ŋgay.

3Na zəba ka wu i pesl niye, gər ŋgay nəte
na, andza ta gay mbəlak. Kə sər məməte
ha. Ane tuk na, mbəlak ŋgay niye a paha.
Wu i pesl niye a gatay a ndo i məndzibəra
hay andza masuwayaŋ. Ndo hay ta dazlay
məpay bəzay. 4Nəteye tebiye tə ɗəslay ha gər
a gədamdərmak hərwi nakə a vəlay gədaŋ a
wu i pesl niye aye. Tə ɗəslay ha gər a wu i
pesl dərmak, tə gwaɗ: «Gədaŋ eye andzawu
i pesl nakay na, way? Mata sle məge 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. 6A dazlay amətsalay ka gər aMbəlom.
A tsalay ka gər a məzele i Mbəlom ada a
təv nakəMbəlommandza eye mə ɗəma aye.
Ada a neheye mandza eye mə mbəlom aye
dərmak. 7Ta vəlay tsəveɗ kaməge 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 gəmawaray waray aye ada ka
gəma hay tebiye. 8 Ndo i məndzibəra hay
tebiye ta ɗəslay ha gər. Maa zəkaw na, ndo
neheye tə watsa məzele tay a ɗerewel nakə
təwatsa a ɗəmaməzele i ndo neheye ta huta
sifa aye. Nəteye tə watsa məzele tay na,
kwaahəl nakə tageməndzibərazukbayaye.
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Ɗerewelnakay na, iWawa i təɓaŋ nakə tə kəɗ
na ahəl niye aye.

9 Ndo nakə zləm andaya faya hərwi
mətsəne na, mâ pay zləm a wu nakə na
tsikiye lele. 10Mbəlom a gwaɗ: «Ndo nakə tə
wa na hərwi ada ndo məne ɗəre ŋgay tâ gəs
na na, ta gəsiye na deɗek.» TaɗəMbəlom kə
gwaɗ: «Tâ kəɗ na tamaslalam» na, ta kəɗiye
ta maslalam deɗek. Kə ge andza niye na,
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tâ səmay
naha, tâ gər ha tsəveɗ i Mbəlom bay. Andza
niye, ta ndziye ɓəŋɓəŋ.

11 Ma dəba eye na, na ŋgatay a wu i
pesl mekeleŋ eye a ndohwaw abəra ma
bəɗ. Dəram ka gər ŋgay sulo andza wawa
i təɓaŋ. Ane tuk na, a tsik me andza i
gədam. 12 Gədaŋ 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.» 13Kə 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
məgewuneheye a gemasuwayaŋaye kame
i wu i pesl nakə kurre aye. A gwaɗatay:
«Gum kule hərwiməɗəslay 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 adamâ tsikme, adama sliye faya
məkəɗe ndo neheye ta kərah məɗəslay ha
gər aye. 16 A gatay kutoŋ a ndo hay tebiye,
wawa hay, bagwar hay, kwa ndo i zlele
hay, kwa a ndo i mətawak, kwa beke hay,
kwa a ndo neheye beke eye hay bay aye, a
gatay kutoŋ ka matəme ŋgoɗgor ka həlay i
mənday kəgəbay ka daʼar aye. 17Ndo nakə
ŋgoɗgor niye andaya faya bay aye na, ma
sliye fayamasəkəmewu kəgəbaymasəməke
ha wu bay. Ŋgoɗgor niye na, məzele i wu i
pesl niye adaməpesle wu i məzele ŋgay.

18 Ane tuk na, ndo hay tâ ge metsehe
lele. Ndo nakə a 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, temerre məkwa tə kuro
kuroməkwa gər eyeməkwa.

14
Dəmes nakə ndo iMbəlomhay ta giye aye

1 Na zəba ɗəre sa na, na ŋgatay a Wawa i
təɓaŋmalətsa eyekamahəmbanakə 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. 3 Maa 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 təɓaŋ ma
diye kwa a ŋgay na, tə paway 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. 5 Ta raw me ɗaɗa bay,
mənese andaya fataya kwa tsekweŋ bay.

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

neŋgeɗ faya ma tsəviye ka magərmbəlom.
Fayama deyeweyeməɗe ha LabaraŊgwalak
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 yam hay na, neŋgeye.»

8 Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom ma-
sulo 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 kambəzl hele hele. Ka bəz hamənese
ŋgay nakə a yay a gər andza guzom aye, ka
bəz ha kwa a gwala waray waray.»

9 Gawla i Mbəlom mamahkar eye a yaw
sa. A tsik ta magala, a gwaɗ: «Ndo neheye
faya ta ɗəslayha gər awu i pesl niye a tsalaw
mabəlay 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 gateye ɗəretsətseh.
Gəse tay na, Mbəlom ma rahateye ha tə
ɗəretsətseh. Ndo neheye ta diye na, a ako
ada a wuye a təma wafafa andza asana. Ta
siye ɗəretsətseh kame i gawla i Mbəlom hay
ada kame i Wawa i təɓaŋ. 11 Geŋgis i ako
nakə faya ma gateye 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
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mazəzukw bo ɗaɗa bay. Ta həpat, ta həvaɗ,
ta siye ɗəretsətseh.»

12Nəkurom ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu, nəkurom neheye faya ka rəhumay
ha gər a bazlam i Mbəlom mapala eye aye
ada ka pummədzal gər kurom ka Yesu aye,
səmumay naha.

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

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

Wu nakə ma ta ndzatay a gər a ndo hay
ahəl nakəməndzibərama ndəviye

14 Na zəba ɗəre sa na, na ŋgatay a pazlay
kweɗek kweɗek. Wuye andaya ka pazlay
niye. Wu niye na, a ndzəkit bo ndo zezeŋ.
Dzagwa i bəy nakə tə ŋgar ta gura ayemə 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.
A wuda ta magala, 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.»

16Tsana, ndonakəmandzaeyemapazlay
aye a kal ha bembek ŋgay ka dala, a ɗəs na
wu nakə 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.

18Gawla i Mbəlom neŋgeɗ a yaw abəra ka
təv nakə tə fəkaway naha fayawu aMbəlom
aye. Neŋgeye na, a ləvay gər a ako. A
yaw a zalay a gawla iMbəlom 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 i Mbəlom niye a kal
ha bembek ŋgay ka dala, a ye a ɗəs hohway
i wu neheye abəra ka dala. A həl hohway
niyehay, a ye a kwats haka təvnakəbagwar
eye ta sləratawa a ɗəma hohway hay hərwi
maɗɨtse yam eye nakə mə 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
1Ma dəba eye na, na ŋgatay awumekeleŋ

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

2 Tsa na, na ŋgatay a wu eye andza bəlay
a wuzl ɗəre andza malam, ako mə ɗəma
dərmak. Na ŋgatatay a ndo neheye tə sla ka
wu i pesl niye aye ada nəteye ta ɗəslay ha
gər a kule ŋgay təbey aye. Nəteye ta kərah
matəme ŋgoɗgor i məpesle wu i məzele
ŋgay nakə tə zalay məpesle wu aye. Nəteye
malətsa eye ka me i bəlay niye a dəv andza
malamaye. 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 hal-
adzay.

Nəkar Bəy i gəma hay tebiye,
wuneheye fayaka giyena,mənese kwa
tsekweŋ andayamə ɗəma bay

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

Maduweŋ.
Ndəray ma kərahiye mazambaɗaka
bay.

Ndo nakə tsəɗaŋŋa eye na, nəkar nəte
ŋgweŋ.

Ndo i gəma hay wal wal ta deyeweye kame
yak

ta ɗəslakeye ha gər
hərwi ndo hay tebiye ta ŋgatay a wu nakə

faya ka giye na,
mənese kwa tsekweŋmə ɗəma bay.»

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 ndo-
hwaw 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. 7Wu nəte mə walaŋ i wu
neheye faɗ ta məsəfəre aye na, a ye naha
a vəlatay gəse neheye tə vəɗ ta gura aye a
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gawla iMbəlomneheye tasəla aye, kwaway
nəte 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
i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Geŋgis niye a
yaw na, hərwi məzlaɓ i Mbəlom ada hərwi
ŋgay. Ndəray kwanəte kə sla fayaməfələkwe
a gay bay hus ɗəretsətseh neheye tasəla mə
həlay i gawla i Mbəlom hay aye ta ndəviye
təday.

16
Ɗəretsətseh hay tasəlama gəse

1 Ma dəba eye na, na tsəne mətsike me
a tsənew abəra mə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom niye ŋgəlakəka ta magala, a
gwaɗatay a gawla i Mbəlom hay tasəla:
«Dum naha kutsum hamevel i Mbəlom neh-
eyemaraha eyemagəse kaməndzibəra aye.
Kutsum ha na, tasəla tebiye.»

2 Tsa na, makurre a ye a kuts ha wu nakə
ma gəse ŋgay aye ka məndzibəra. A kuts
ka dala kwayaŋŋa na, mbəlak neheye lele
baywenewene aye ada awur haladzay aye
a zəba ka ndo neheye ŋgoɗgor i wu i pesl
andaya fataya ada tə ɗəslaway ha gər a kule
aye.

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

4 Gawla i Mbəlom mamahkar eye a ye a
kuts ha wu nakə ma gəse ŋgay aye a dəlov
ada a bəɗiyemhay. Ta təra bambaz dərmak.
5Na 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.
6Ndoneheye takəɗndoməɗehabazlamyak

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,Mbəlomgədaŋ eye ka gər iwu
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

nakəmagəse ŋgay aye kapat. Tsana, a vəlay
gədaŋ a pat kaməwure haladzay andza ako
hərwi ada mâ fəka ndo hay. 9 Ane tuk na,
ahəl nakəpatniye a fəka tay ayena, ta gər ha
mezeleme tay bay. Ta kəma mazambaɗay
a Mbəlom bay. Tə tsalay ka gər ɗuh hərwi

maa sləraw fataya ɗəretsətseh niye hay na,
neŋgeye.

10Gawla i Mbəlom mazlam eye a kuts ha
wu nakə ma 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.
Wutayneheye lelebay təgawaayena, tagər
ha mezeleme bay. Nəteye faya ta tsaleye ka
gər a Mbəlom nakə neŋgeyeməmbəlom aye
hərwi mbəlak tay ada hərwi ɗəretsətseh tay
nakə faya ta siye aye.

12Madəba eye gawla iMbəlommaməkwa
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 neh-
eye ŋgwalak eye bayhay ayemahkar. Nəteye
na, andza makomboɗok hay. Neŋgeɗ na, a
ndohwawabəraməbazlam i gədam, neŋgeɗ
a ndohwaw abəra mə bazlam i wu i pesl,
neŋgeɗ a ndohwaw abəra mə bazlam i ndo
nakə a gwaɗ neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom aye. 14Məsəfəre neheye ti yaw na,
abəra mə fakalaw, tə gawa masuwayaŋ. Tə
yawa a gay i bəy i məndzibəra hay tebiye,
tə hayawa tay gər hərwi məge vəram ka
Mbəlomgədaŋeyekagər iwuhay tebiyepat
nakəma bəziye ha gədaŋ ŋgay aye.

15 Yesu a gwaɗ: «Gum metsehe bəna, na
diye naha na, andza məkal, ka sərumeye
ka bo bay. Məŋgwese ma ndziye ka ndo
nakəmandza eye tə petekeɗ ŋgay ka bo aye.
Neŋgeyemandzaeye tsezlezleŋŋehərwiada
ahəl nakə na diye naha neŋgeye ze petekeɗ
bay ada horoymâ gay kame i ndo hay bay.»

16 Məsəfəre neheye mahkar aye, tə hay-
atay gər a bəy hay na, a təv eye andaya
Yahuda hay tə zalay Harmagedoŋ.

17 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom
matasəla eye a kuts wu nakə ma gəse
ŋgay aye a magərmbəlom. Mətsike me a
tsənew abəra ka təv mələve i bəy Mbəlom
mə gay ŋgay məvəlay wu, a gwaɗ: «Ka
ndəv.» 18 Kwayaŋŋa mawutseɗe i Mbəlom
a wutseɗe, mbəlom a ləv ŋgwezləts. Dala
a ɓəl dzekiɓ dzekiɓ. Kwa ahəl nakə a ge
ndo hay aye na, dala kə ɓəl ɗaɗa andza
niye bay, a ze ha siye tebiye. 19 Dala a
ta ka bo bəra ndzaɗəɗa, gəma bagwar eye
a ŋgəna mahkar 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.» 20 Dala neheye
malawara eye ta yam aye tə dze a huɗ i yam
tebiye ada mahəmba zəbol eye ta mbəzl
bərəm bərəm. 21 Ndzalala bagwar eye hay
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haɓəlagəmgəm, tə mba haladzay tə kutsaw
məmbəlomkandohay. Ndohay 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 ŋgwasnakə a gawamadamaaye

1 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom nəte
mə walaŋ i gawla i Mbəlom neheye tasəla
kwa way ta gəse mə həlay aye, a yaw ka təv
ga, a gweɗeŋ: «Dara hərwi ada nâ bəzaka
ha ŋgwas nakə a ɗa zləm, a gawa madama
ma siye ɗəretsətseh. Ŋgwas məge madama
niye a ɗa ha na, gəma nakə ta ɗəzl bəse ta
magayam hay wal wal haladzay aye. 2Bəy 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 neŋmə kəsaf aye na, na ŋgatay a ŋgwas
mandza eye ka wu i pesl ndozza. Gər ŋgay
hay 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, tə wu 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. Andza məgweɗe tə mezeleme nakə
a gawa aye. 5 Ta watsa məzele ka daʼar
ŋgay. Məzele ŋgay niye a ɗa wu maŋgaha
eye, andza məgweɗe: «Babilon bagwar i
gəma, neŋgeyemaya i ŋgwas neheye tə gawa
madama aye ada tə wu ŋgwalak eye bay ka
məndzibəra aye.»

6Nazəba fayana, ŋgwasniyekə sabambaz
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 abəramabəɗnakə kutsɨk bagwar
eyeaye. Ahəl nakəkə tsalawayena,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 neheye 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.»

9A gweɗeŋ sa: «Ndo hay tâ huta metsehe
hərwi mətsəne wu neheye. Gər i wu i pesl
neheye tasəla aye na, a ɗa hamahəmba hay
tasəla nakə ŋgwas niyemandza eye faya aye
dərmak. A ɗa ha bəy hay tasəla. 10Məwalaŋ
tay na, bəy hay zlam mələve i bəy tay ka
ndəv. Neŋgeɗ nəte na, neŋgeye andaya faya
ma ləviye bəy ŋgay. Matasəla eye na, həlay
ŋgay eye kə slaw zuk bay. Aza həlay ŋgay
kə slaw na, ma ndziye həlay tsekweŋ tsa.
11Wu i pesl nakə ahəl niye neŋgeye tə ɗəre
aye ada anəke neŋgeye andaya tə ɗəre sa bay
na, neŋgeyena,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«Dəramneheye kuro ka ŋgatay aye na, a
ɗahabəyhaykuro tadeyeweye. Ta yawzuk
bay. Mbəlom ma vəlateye gədaŋ hərwi ada
nəteye ta wu i pesl niye ta ləviyemələve 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 ada mâ ləva
bəy ŋgay. 14 Ta giye vəram ta Wawa i təɓaŋ.
Wawa i təɓaŋma sliye fataya hərwi neŋgeye
na, Bəy Maduweŋ ka gər i bəy Maduweŋ
hay. Neŋgeye Bəy a ze bəy hay tebiye. Ndo
ŋgay hay faya ta pay bəzay na, tə ɗərev tay
peteh. Neŋgeye a pala tay ha, a zalatay ada
ta pay bəzay. Andza niye ta ŋgwasiye fataya
tə neŋgeye.»

15 Gawla i Mbəlom niye a gweɗeŋ sa:
«Magayam nakə ka ŋgatay ŋgwas niye a
gawa madama mandza eye ka tsakay aye
na, andza məgweɗe: Slala hay, ndo hay
mbərzəzza haladzay, gəma hay, ndo neheye
tə tsik kwa bazlam i gəmawaraywaray aye.
16Dəram neheye kuro ka ŋgatay aye ta wu i
pesl niye dərmak, ta neye ɗəre a ŋgwas niye.
Ta buwiye wu hay tebiye abəra mə həlay i
ŋgwas niye hərwi adamâ 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 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. 18 Ŋgwas nakə ka
ŋgatay ayena, bagwar i gəmanakəma ləviye
bəy i məndzibəra hay tebiye.»

18
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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
bagwareyekambəzl, Babilonkambəzl 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 ka məge
mezeleme. Ndo i gəmahaywalwal tebiye ta
sa guzomŋgayadabəyhaykaməndzibəra 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.»

4 Na tsəne mətsike me mekeleŋ eye a
tsənewməmbəlom sa, a gwaɗ:
«Nəkurom ndo ga hay, dumara abəra mə

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

5Dumara abəra məwalaŋ tay
hərwi mənese tay a pasla bo bay hal-
adzay

adaMbəlom kəmətsa ha gər bay.
6Gumatay ɗəretsətseh andza nakə nəteye tə

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

Taɗə nəteye tə vəlay guzom a ndo gəse nəte
na,

rahumatay ha gəse sulo.
7 Gumatay ɗəretsətseh haladzay hərwi ada

ɗərevmâ ndalatay.
Tə gwaɗ nəteye gədaŋ eye hay haladzay ada

tə ndayawawumənday lele.
Tə gwaɗay a gər tay sa na, nəteye bəy
bagwar eye hay.

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

ɗaɗamədahaŋma ndzateye a gər təbey.
8 Hərwi niye, ɗəretsətseh ma deyeweye fa-

taya na, ka nəte eye.
Ɗəvats, mədahaŋ ada mandərzlaŋ ta
deyeweye a gəma tay pat eye nəte

hərwi Bəy Maduweŋ Mbəlom neŋgeye
Mbəlom bagwar eye.

Mata ge sariya na, neŋgeye.
9 «Ahəl nakə bəy hay ka məndzibəra, ne-

heye tə gawa mezeleme ta gəma niye ta
geŋgis i ako nakə faya ma təmiye gəma niye
na, ta tuwiye haladzay, ta giye dəmes i
mədahaŋ hərwi ahəl niye nəteye mandza
eye ma wiya. 10 Ta diye, ta lətsiye dəreŋ

hərwi zluwerma gateye tə ɗəretsətseh niye.
Ta gwaɗiye:
“Waawayah! Waawayah!
NəkarBabilon gəmabagwar eyenakə gədaŋ

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

11 «Ndo i tsakala hay ka məndzibəra ta
tuwiyeada tagiyedəmes imədahaŋdərmak
hərwi gəma nakə a təma aye, ndəray kwa
nəte andaya mə ɗəma sa bay. Ndəray an-
dayamasəkəmewu 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 lambaɗ ta ɓəre, tə
kwar. 13Ndo 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 fa-
taya abəra wu niye hay sa bay.

14 «Tə tuwa, tə gwaɗatay a ndo i gəma
niye hay: “Wuneheye a yawakum a gər aye
ta təma ta ako. Zlele kurom tə wu kurom
lele eye hay andaya sa bay, ka hutumeye sa
bay.” 15 Ndo i tsakala neheye ta təra zlele
eye hay tə masəkəme ha wu ma gəma niye
ayena, ta lətsiye dəreŋ ta gəmaniye. Zluwer
a gatay tə ɗəretsətsehbagwar eye. Ta tuwiye
haladzay ada ta giye dəmes imədahaŋ. 16Ta
gwaɗiye: “Waawayah, waawayah, gəma
bagwareyekambəzl. Neŋgeyeandzawana,
andzaŋgwasnakə apakabopetekeɗndozza
aye ada tə petekeɗ 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 yam aye, ti ye tə lətse dəreŋ. 18Ta
zəba ɗəre, tə ŋgatay a geŋgis i ako nakə faya
ma təmiye gəmaniyena, tawuda tamagala,
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, wa-
awayah, gəma bagwar eye ka mbəzl. Anaŋ
gəma nakə ndo neheye ta kwalalaŋ i yam
aye tahuta zlele na,məhəlayŋgay. Ɓərenəte
tsa na, a mbəzl na, kəkay?”

20 «Nəkurom neheye mə mbəlom aye
ŋgwasum! Gəma ka təma! Nəkurom ndo

* 18:2 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 14.3-21.
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məpemədzal gər hay ka Yesu, nəkuromndo
i maslaŋ i Yesu hay ada nəkurom ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay, ŋgwasum hərwi
Mbəlom kə gay sariya ka wu nakə a gakum
aye.»

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

19
1Ma dəba eye na, na tsəne mətsike me a

tsənewməmbəlomandzandohayhaladzay
ta tsikiye me. Tə gwaɗ:
«Haleluya! Zambaɗumay aMbəlom.

Maa təma tay ha ndo hay na, neŋgeye.
Neŋgeyeməzlaɓ 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 gawa

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

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

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

aye na,
ma ndəviye bay, ma tsalaweye huya
andza niye.»

4 Tsa na, madugula hay kuro kuro sulo
gər eye faɗ 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

5Na tsəne mətsike me a tsənew abəra ma
təvməndze i bəy eye, a gwaɗ:
«Zambaɗumay aMbəlom kway,

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

deɗek,
kwawawa hay kwa bagwar hay.»

6Na 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 bagwar
eye dərmak. Neŋ faya na piye faya zləmna,
mətsike me niye a gwaɗ:
«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,

ndəluɓ kwa tsekweŋ andaya faya bay
aye,

ada nakə a dəv haladzay pəzləɗ pəzləɗ
aye.

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

9 Tsa na, gawla i Mbəlom eye andaya a
gweɗeŋ: «Watsa a ɗerewel na, məŋgwesema
ndziye ka ndo neheye tə zalatay a magur-
lom i məzle dahəlay i Wawa i təɓaŋ aye.»
Gawla i Mbəlom niye a gweɗeŋ sa na: «Ba-
zlam neheye anaŋ aye na, deɗek. A yaw na,
abəra mə bazlam i Mbəlom.»

10 Na tsəne andza niye na, na dəkw
gurmets kame ŋgay hərwi məɗəslay ha gər,
ane tuk na, a gweɗeŋ: «Kâ ge andza niye
bay. Neŋ dərmak na, ndo i məsler i Mbəlom
andza nəkar ada andza malamar yak neh-
eye 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. Ta watsa faya məzele.
Ndəray a sər məzele niye bay, maa sər na,
neŋgeye nəte. 13Kələmedze ŋgay nakə ka bo
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aye na, bambaz faya haladzay. Məzele ŋgay
na, bazlam i Mbəlom. 14 Slala i sidzew hay
wal wal mə mbəlom 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 abəra mə bazlam ŋgay.
Ta maslalam niye na, ma həhariye tay ha
ndo neheye ta təma bazlam ŋgay bay aye.
Ma təriye bəy ta gədaŋ eye ka gər tay. Ma
mbərasliye tay ha mbərasl mbərasl andza
hohwayneheye tambəraslawa tayhahərwi
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.
Bəy Maduweŋ ka gər i bəy maduweŋ hay
tebiye.»

17 Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom
neŋgeɗmalətsa eye ka pat. A wuda ta mag-
ala, a zalatay a ɗiyeŋ neheye faya ta tsəviye
ta magərmbəlom aye, a gwaɗatay: «Hayum
gər, dumara ndayum bagwar i magurlom
nakəMbəlom a da aye. 18Dumara həpəɗum
slo i mədahaŋ i bəy hay, həpəɗum slo i
mədahaŋ i sidzew hay tə slo i bəy tay hay.
Həpəɗumslo i pəleshay tə slo i ndoneheye 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 iMbəlom, azlakwaneŋgeye
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom bay aye.
Maa ge masuwayaŋ kame i wu i pesl na,
neŋgeye. Andza niye, a vatay gər a ndo hay
ka matəme ka bo tay ŋgoɗgor i wu i pesl
ada kaməɗəslay ha gər a kule nakə a ge aye.
Ahəl nakə tə gəswu i pesl ta ndo niye a gwaɗ
neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom aye
na, tə kuts tay ha a dəlov i ako tə ɗəre. Ako
niye a təma na, andza dəlov a təma andza
gufa i wur i kuɗamasara. 21 Sidzew i wu
i pesl hay na, ndo niye tə pəles aye a kəɗ
tay ha ta maslalam nakə a yawaw abəra mə
bazlamŋgay aye. Ɗiyeŋ hay tebiye, tə yaw tə
ndamədahaŋ tay, tə rah.

20
Bazlam nakə a tsik kaməve gwezem aye

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a gawla
i Mbəlom faya ma mbəzlaweye abəra mə
mbəlom, kəlemahəndəkeabəramabəɗnakə

kutsɨk bagwar eye mə həlay ŋgay. Tsalalaw
bagwar eye a mba haladzay mə həlay ŋgay
dərmak. 2 A ye naha, a gəs gədam. Gədam
niye 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.
3Gawla i Mbəlom a dzawa na Fakalaw niye
na, a kal ha a bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye,
a dərəzl faya. A dərəzl faya na, lele tə kəle
madərəzle hərwi ada mâ vatay gər a ndo
hay ka məndzibəra sa bay. Ma dəba i məve
gwezem na, ta pəliye ha, ane tuk na, ma
ndziye tsekweŋ tsa.

4Ma dəba eye na, na ŋgatay a təv məndze
hay i bəy, ndo hay mandza eye faya.
Mbəlom kə vəlatay gədaŋ kaməgatay 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 pamədzal gər tay ka Yesu aye
adahərwi nakə tə ɗawahabazlam iMbəlom
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 lah mələtsew abəra ma mədahaŋ aye.
Siye i ndo hay na, ta lətseweye zuk bay. Ta
lətseweye na, məve gwezem ma ndəviye
abəramə ɗəma təday.

6 Məŋgwese ka ndo niye hay tə lah
mələtsew aye. Mbəlom kə pa tay ha wal.
Məmətemasuloeyemasliye fatayaməgatay
wuray sa bay. Ta təriye na, ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom ada a Yesu Kəriste.
Nəteye tə Kəriste ta ndziye ma bəy məve
gwezem.

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

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

* 20:8 Zəbamə Ezekiyel 38-39.
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Mbəlom aye. Andza niye, ta siye ɗəretsətseh
həpat ta həvaɗ ka tor eyemə ɗəma.

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

i bəy a zəba herre. Ndo andayamandza eye
faya. Məndzibəra ta magərmbəlom tə dze
abəra kame ŋgay, ta ŋgatateye sa bay. 12 Tsa
na, naŋgatay andoneheye təmət aye tebiye,
kwa bagwar hay, kwa wawa hay. Nəteye
malətsa eye kame i təvməndze i bəy. Tsa na,
ndoweye a həndək ɗerewel hay. Ta həndək
ɗerewel mekeleŋ eye dərmak. Neŋgeye na,
tawatsa a ɗəmaməzele i ndo neheye təhuta
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 abərama bəlay. Mədahaŋ neheyema
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, təvnakəndohay tamətiyemə ɗəma
masulo aye. 15 Taɗə ndoweye məzele ŋgay
andaya mə ɗerewel i ndo neheye ta huta
sifa aye bay na, ta kal ha a dəlov i ako niye
dərmak.

21
Magərmbəlom weɗeye ta məndzibəra

weɗeye
1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a

magərmbəlom weɗeye ta məndzibəra
weɗeye. Magərmbəlom makurre eye ta
məndzibəra makurre eye ta dze. Ada
bəlay andaya sa bay kə dze. 2 Na ŋgatay
naha a gəma tsəɗaŋŋa eye, gəma niye
na, Zerozelem weɗeye nakə faya ma
mbəzlaweye abəra ka təv i Mbəlom aye.
Gəma niye na, a lambaɗ bo, a le haladzay
andza dahəlay nakə a lambaɗ bo lele ma
diye a gay i zal aye. 3Na tsəne mətsike me a
tsənewabəra ka təvməndze i bəy tamagala,
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 giyewu
hay tebiye weɗeye hay.» Tsa na, a gweɗeŋ:
«Watsa wu nakay hərwi bazlam neheye na,
deɗek, makəraw me kwa tsekweŋ andaya
mə ɗəma bay.»

6A 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
adaneŋmandəve iwuhay tebiye. Ndonakə
yam a gay aye na, na vəleye yam kəriye.
Yam niye a ŋgəzaw ma bəɗiyem. Yam niye
na, yam nakə ma vəlateye sifa a ndo hay
aye. 7Ndo nakə kə ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye
na, na vəleye wu neheye tebiye. Na təriye
Mbəlom ŋgay, neŋgeye ma təriye wawa ga.
8Ane 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,
ndo məpay bəzay a kule hay, ndo i parasay
hay, nəteye ɗuh ta diye na, a dəlov i ako.
Gufa i kuɗamasara nakə a təma wafafafa
ayemə ɗəma. Tamətiyeməmətemasulo aye
na, mə ɗəma.»

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

ka təv ga. Neŋgeye nəte mə walaŋ 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 nakə Wawa i
təɓaŋ ma zliye aye.» 10 Tsa na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a yawka gər ga ada kwayaŋŋa
gawla i Mbəlom niye a zla ga, a ye ga
ha a mahəmba bagwar eye sololololo. A
ɗeŋ ka Zerozelem gəma tsəɗaŋŋa eye, faya
mambəzlaweye abəra mamagərmbəlom, 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 i Mbəlom kwa
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 fayamahkarmahkar.
Mahkar ta diye i bəzay, mahkar ta diye i
pat mədəɗe ada mahkar 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.

15Gawla iMbəlomnakə fayama 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. 16Hawal i gəma niye faɗ na, tə ləva ta
ze a bo bay. Gawla i Mbəlom a ləva na gəma
eye ta sakwal ŋgay niye. Zəbol ŋgay eye na,
gwezem kuro gər eye sulo. Zlabatam ŋgay
eye tə solololo ŋgay eye andza niye dərmak.
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17Ma dəba eye, gawla i Mbəlom a ləva zleɗ
niye. Solololo ŋgay eye temerre təkuro kuro
faɗ gər eye faɗ. A ləva na, andza nakə ndo
hay tə ləvawawuaye. 18Ta ɗəzl zleɗniye na,
tə kwar nakə tə zalay zaspe aye. Gəma niye
na, ta ɗəzl ta gura lele ɗəre a tsara ha andza
malam. 19Təwurkatsa namədok i zleɗ niye
na, tə kwar neheye wal wal a le haladzay
aye. Kwar eye niye hay na, tə zalatay zaspe.
Masulo eyena, tə zalay safir,mamahkar eye
tə zalay apate, mafaɗ eye tə zalay emerod,
20mazlameye 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, makuro gər eye sulo tə zalay
ametiste. 21Wu i məgeɗ niye kuro gər eye
sulo eye i kwar, tə zalay perəl, a le haladzay.
Təvməhay gər i gəmaniye na, ta ndərat faya
na, gura lele ɗəre a tsara ha aye.

22 Na ŋgatay a gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom ma gəma niye bay hərwi Bəy
Maduweŋ Mbəlom bagwar eye adaWawa i
təɓaŋ nəteye wu tay ma təv maɗuwule me.
23Nazəba ɗərena, pat ta kiye ta təriyekəriye
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 kaməndzibəra ta həhaliyema təv dzay-
dzay ŋgay ma gəma niye. Bəy i məndzibəra
hay ta fələkwiye a ɗəma tə zlele tay hərwi
məvəlaywu aMbəlom. 25Məgeɗ i gəmaniye
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 kaməndzibəra, ta fələkwiye
ha a gəma niye hərwi məvəlay a Mbəlom.
27Wuneheye lele bay aye ta sliye fayamede
a ɗəma bay. Ndo neheye ɗərev tay man-
asa eye ada ndo i parasay ta fələkwiye a
ɗəma bay dərmak. Mata fələkwe a ɗəma na,
ndo neheye təwatsa 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 kamagayamwuray yammə ɗəma. Yam
eyeniyena,mavəliye sifa a ndohay. Awuzl
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 yamniye na, dərizl i gərɗaf nakəma
vəliye sifa a ndo hay aye kə ndzohwaw. A
ndzohwaw na, diye sulo sulo. Kaməve nəte
na, a wa sik kuro gər eye sulo. Ka kiye na,
a wa sik nəte. Slambah eye hay na, sidem.
Ma mbəliye tay ha slala i ndo hay wal wal
tebiye.

3 Wu neheye Mbəlom a vəlawatay
mezeleme aye na,ma giye andayama gəma

niye bay. Mata ge andayama 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, tawatsiyeməzele ŋgay
ka daʼar tay. 5Həvaɗma giye andaya sa bay,
lalam hay tə pat ta təriye kəriye hərwi Bəy
MaduweŋMbəlomboŋgay eyemadəvateye
dzaydzay. Ada nəteye na, ta ndziye ma bəy
ka tor eye.

6 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom a
gweɗeŋ: «Bazlam neheye na, deɗek, 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
hərwi ada mâ yaw mâ ɗatay ha a ndo i
məsler ŋgay hay wu nakə mazlambar ma
deyeweye kame aye.»

Yesumamaweye
7 Yesu a gwaɗ: «Tsənum, mazlambar na

miye naha bəse. Mbəlom ma piye ŋgama ka
ndo neheye faya ta rəhay ha gər a wu nakə
mə ɗerewelnakayayehərwiayawna, abəra
maMəsəfəre i Mbəlom.»

8NeŋYuhana, na tsənewuneheye 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. Neŋna, ndo
i məsler i Mbəlom andza nəkar ada andza
malamar yak neheye nəteye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay aye ada andza siye i
ndo neheye faya ta rəhay ha gər a bazlam
neheyemə 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
ŋgahana bazlamneheye bay, ɗatay ha a ndo
hay hərwi wu neheye ta giye bo na, bəse.
11 Neŋ faya na gwaɗateye a ndo neheye ta
wuɗa wu nakə lele bay aye. Taɗə a sakum
məgemənese na, dumhakamekameandza
niye huya. A nəkurom neheye ɗərev kurom
manasa eye, taɗə a sakum matəre andza
niye na, dum ha kame kame andza niye
huya. Ndo nakə faya ma giye wu nakə a say
aMbəlomayena,mâ ge lele huya. Ndonakə
fayamapaybəzay aMbəlomayena,mâpay
bəzay aMbəlom andza niye huya.»

12 Ma dəba aye na, Yesu a gweɗeŋ sa:
«Tsəne, na miye naha bəse. Na həliye naha
wuhay ka həlay hərwi ada nâ vəl kwa away
merəɓe i məsler 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 neŋmandəve i wu hay tebiye

14 «Məŋgwesema 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
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i dərizl i gərɗaf nakə ma vəliye sifa a ndo
hay aye. 15 Ndo neheye ta təra andza kəra
aye ada madaŋ hay ta ndo neheye tə gawa
mezelemeaye, nəteyena, tandziyemabəra.
Ndo məkəɗe gər i ndo hay dərmak ada ta
ndo neheye tə ɗəslaway ha gər a kule aye,
ndo neheye tə vəlaway ha bo tay a maraw
me aye, nəteye tebiye ta ndziye ma bəra, ta
fələkwiye ɗaɗa a gəma niye bay.

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

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

marasumyamnakəmavəliye sifaandohay

aye. Ta vəliye kəriye a ndo neheye a satay
məse aye.

Mandəve i bazlam
18 Neŋ Yuhana faya na gateye ɗaf a

ndo neheye faya ta tsəniye wu neheye mə
ɗerewel nakay aye. Taɗə ndoweye ka səkah
hawu ka bazlam neheyemə ɗerewel nakay
aye na,Mbəlomma səkaheye ha ɗəretsətseh
nakə ka dzaŋgum mə ɗerewel nakay aye.
19Taɗə ndoweye kə zlawu abəramə bazlam
i Mbəlom na, Mbəlom ma həliye hohway i
dərizl i gərɗaf nakəma vəliye sifa a ndo hay
aye abəra ka bəmalə ŋgay. Ma hutiye təvma
gəma i Mbəlom bay. Ɓa ɗerewel nakay kə
tsik ka hohway ta gəma niye tsɨy.

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

fakuma ŋgama tebiye.
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