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Ŋgwalak i bazlam nakə
Mata

a watsa aye
Məfələkwe

WunakəMata awatsa a ɗerewel nakay aye na, anaŋ: YesuKəriste neŋgeye
ndo mətəme ha ndo nakəMbəlom a gwaɗma sləraweye ka məndzibəra aye.
Mbəlom a dazlaymərehe hawu nakə a gwaɗma 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 i Yesu, madzəhuɓe i Yesu a yam, 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 taməmbəle tay ha ndo hay abərama
ɗəvats.
Mata a ŋgəna hamatətike 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 i mandəve i məndzibəra təməmaw i Yesu (24-25).

Bəba təte i Yesu hay
Luka 3.23-38

1Anaŋɗerewel iməzele i bəba tətehay iYesuKəriste: YesuKəristena, slala i
Davit adaDavit na, slala i Abraham. Bəba təte i Yesuhayna, anaŋ: 2Abraham
a lahməwe Izak. Izak a wa Zakob. Zakob awa Yahuda tamalamar ŋgay hay.
3Yahuda a wa Fares tə Zara, may tay na, Tamar. Fares a wa Hesron. Hesron
a wa Aram. 4 Aram a wa Aminadab. Aminadab a wa Nasoŋ. Nasoŋ a wa
Salmoŋ. 5 Salmoŋ a wa Booz, may i Booz na, Rahab. Booz a wa Obed, may i
Obed na, Rut. Obed a wa Zese. 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. 9Oziyas a wa Yotam. Yotam a wa
Akaz. Akaz a wa Ezekiyas. 10 Ezekiyas a wa Manase. Manase a wa Amoŋ.
Amoŋ awa Zoziyas. 11Zoziyas awa Yekoniya tamalamar ŋgay hay. Awa 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. 13Zorobabel a wa Abihod. Abihod a wa Eliyakim.
EliyakimawaAzor. 14Azor awa Sadok. Sadok awaAkim. AkimawaEliyod.
15Eliyod a wa Eleyazar. Eleyazar a waMatan. Matan awa Zakob. 16Zakob a
wa Yusufa tuk. Neŋgeye na, zal i Mari nakə a wa Yesu, tə zalay Kəriste aye.

17Agəs abəra kaAbrahamhus kaDavit 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
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18Anaŋma kəkay nakə təwa Yesu Kəriste aye. May ŋgay na, tə zalay Mari,
neŋgeyemədel i Yusufa. Ane tuk na, ahəl nakə ta zla bo zuk bay aye na, kiye a
yayaMari ta gədaŋ iMəsəfəreTsəɗaŋŋaeye. 19Yusufamədelŋgayna, neŋgeye
ndo i deɗek kame i Mbəlom. A say məndəɗe horoy ka Mari kame i ndo hay
bay. A dzala mə gər ŋgayməgəre hamədel ŋgay ta məkal.

20Həlay 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 yakMari bay. Hərwi kiye a yay aMari na, ta gədaŋ iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. 21 Ma wiye wawa hasləka eye, ada nəkar ka zaleye Yesu*, hərwi ma
təmiye tay ha gwala ŋgay hay abəraməmezeleme tay.»

22Wuneheye tebiye təndislewna, hərwi adawunakəBəyMaduweŋ a tsik
tə bazlam i ndoməɗe ha bazlam ŋgay ayemâ ge bo. A gwaɗ:
23 «Anaŋ dem nakə a sər zal zuk bay ayema hutiye wawa,

mawiye wawa hasləka eye,
ta zaleye Emanuyel.†»

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

2
Ndomatəkay ɗəre awurzla hay ti ye ka təv i Yesu

1 Tə wa Yesu na, ma Betelehem ka dala i Yahuda, a həlay nakə Herod
neŋgeye bəy 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 təwa na anəke aye na, məŋgay? Nəmaa ŋgatay
a wurzla ŋgay eye a tsarawmə bəzay ada nəmaa yaw na, məɗəslay ha gər.»

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

5 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Tə wa Kəriste na, ma Betelehem, ka dala i
Yahuda. Hərwi ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom awatsa, a gwaɗ:
6 “Nəkar Betelehem ka dala i Yahuda,

nəkar na, makətsa bo eye məwalaŋ 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 a wurzla hay ta məkal. A
tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka ŋgatumay a wurzla ŋgay eye a tsaraw na, a
həlay waray?» 8 Tsa na, a slər tay ha a Betelehem, a gwaɗatay: «Dum, pəlum
na wawa eye niye lele. Ka hutum na na, dumara ɗumeŋ ha hərwi ada neŋ
dərmak nâ 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 nakəwawamə ɗəmaaye na, a lətse. 10Təŋgatay andza
niye na, ɗərev tay a rah ta məŋgwese. 11Tə fələkwa a gay, ti ye naha, tə ŋgatay
* 1:21 Yesu na, andzaməgweɗe BəyMaduweŋma təmiye tay ha ndo hay. † 1:23 Andzaməgweɗe:
«Mbəlom tə nəkway.» Zəba ka Ezay 7.14; 8.8, 10. * 2:6 Zəba kaMise 5.2; 2 Samuyel 5.2.
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a wawa ta may ŋgay Mari. Ta dəkway gurmets, tə ɗəslay ha gər. Tsa na, tə
pəla hawu tay hay, tə vəlaywukəriye awawaniye. Tə vəlay gura, wu andaya
tə zalay eŋseŋs† ada tamir‡. 12Ma dəba eye Mbəlom a tsikatay ma məsine, 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
13Ahəl nakəndomatəkay ɗəre awurzlahay ti yewu tayna, gawla iMbəlom

a yaw ka təv i Yusufamaməsine. A gwaɗay: «Lətse, zla nawawa tamay ŋgay,
hwayumaEzipt. Ndzamə ɗəmahus a pat nakəna gwaɗakeyemawaye, bəna
Herod fayama pəliye wawa nakayməkəɗe na.»

14Yusufaa tsəneandzaniyena, a lətse, a ye tayhawawa tamayŋgayaEzipt
ta həvaɗ. 15 Tə ndza mə ɗəma hus a pat nakə Herod a mət aye. Wu neheye
tebiye na, hərwi ada wu nakə Bəy Maduweŋ a tsik tə bazlam i ndo məɗe ha
bazlam ŋgay aye mâ ge bo parakka, a gwaɗ: «Na zalay a wawa ga mâ yaw
abəra mə Ezipt.§»

Herod a bəbazl tay hawawa hayma Betelehem
16Herod a zəba faya ndomatəkay ɗəre awurzla hay ta vay gər na, a ndalay

haladzay. Tsa na, a slər ndo hay, a vəlatay tsəveɗ ka məkəɗe wawa hasləka
eye tebiye a dazlay ka neheye a slaməve sulo bay ayema Betelehem adama
gəma neheye təmbay naha aye.

17 Andza niye, maa ge bo na, bazlam i Zeremi ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom 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 sayməgəse ɗərev abəra kamətuwe bay,

hərwi wawa ŋgay hay andaya sa bay.*»
Məmawabəramə Ezipt a Nazaret

19Ma 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 kawawa nakayməkəɗe
na aye na, ta mət.»

21Yusufa a tsəne andza niye na, a zla na wawa ta may ŋgay, a mbəɗa gər a
gəma i Israyel. 22Ane tuk na, Yusufa a tsəne Arkelawos kə ndza a bəy i bəba
ŋgay Herod ka dala i Yahuda na, a dzədzar haladzay mede a ɗəma. Məsine
a gay sa, Mbəlom a ɗay ha wu nakəma giye. Tsa na, a ye a Galile. 23A ye, a
ndzamawuzlahgəmanakə tə zalay Nazaret aye. Andza niyewu neheye a ge
bo na, andza i ndoməɗe ha bazlam iMbəlom neheye tə tsik aye. A gwaɗ: «Ta
zaleye na, ndo i Nazaret.»

3
Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
Markus 1.1-18; Luka 3.1-18; Yuhana 1.19-28

1 A həlay niye na, Yuhana madzəhuɓe ndo a yam a ndohwaw mə kəsaf
i Yahuda, a ɗawa ha bazlam i Mbəlom, 2 a gwaɗawa: «Mbəɗum ha mede
kurom, hərwi Bəy i Mbəlom bəse tə nəkurom.»
† 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 kamədahaŋ adamâ ze bay. § 2:15 Oze 11.1. * 2:18 Zeremi 31.15.
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3 Yuhana na, ndo nakə Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik faya, a
gwaɗ:
«Ndo fayamawudiyemə kəsaf, a gwaɗ:
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 təmbay naha a magayam i Yurdum aye tebiye tə yawa ka təv i
Yuhana. 6Tə ɗawahamezeleme tayhayparakkakame indohay, adaYuhana
a dzəhuɓawa tay ha a yamməmagayam nakə tə zalay Yurdum aye.

7Yuhana a zəba ɗəre, Farisa hay ta Saduke hay haladzay ta diye ka təv ŋgay
hərwi ada mâ dzəhuɓ tay ha a yam na, a gwaɗatay: «Wawa i palas hay! Maa
ɗakum ha hwayum abəra ka sariya i Mbəlom nakə bəse kə ndzew aye na,
way? 8Anəke na, gum məsler neheye ŋgwalak eye, ada ndo hay ta səriye ha
kambəɗumhamede kuromaye tuk. 9Kâ dzalummə gər kurom: “Nəmayna,
wawa i Abraham hay sa na, ma ta gamaymey?” bay! Sərum ha na, Mbəlom
ma sliye fayaməge tay ha kwar neheye anaŋ ayewawa i Abrahamhay. 10Ɓa
hadzayamaləva bo eyeməɗəse tay ha dərizl i gərɗaf hay fəroɗ abəra ka dala.
Dərizl i gərɗaf neheye tebiye təwa hohway ŋgwalak eye bay aye na, ta ɗəsiye
tay ha ada ta kaliye tay ha ako.»

11«Neŋna, nadzəhuɓiyekuromhaayamtsahərwiməɗehana, kambəɗum
hamedekurom. Ane tukna, ndonakəmadeyeweyekamegaayena, neŋgeye
a ze ga ta gədaŋ. Neŋ na slamatsakway ahaya tahərak ŋgay hay abəramə sik
bay. Neŋgeye na, ma dzəhuɓiye kurom ha ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada ta
ako. 12Wumahəvedawandayaməhəlay. Maŋgəniye tayhadawtadzəndzar.
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 ha a yam. 14 Yuhana
a wuɗa bay. A gwaɗay a Yesu: «Neŋ ɗuh nakə na diye naha ka təv yak ka
dzəhuɓiye ga ha a yam aye tuk na, ada nəkar ɗuh ka deyeweye ka təv ga na,
kəkay!»

15Ane 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, ada Yesu a ŋgatay a Məsəfəre i Mbəlom a
mbəzlawandza bodobodo, a yawandza faya. 17Tsa na,mətsikeme a tsənew
mə mbəlom, a gwaɗ: «Nakay na, wawa ga, na wuɗa na haladzay. Ɗərev ga
fayama ŋgwasiye tə neŋgeye.»

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

* 3:3 Ezay 40.3.
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1Ma dəba eye na, Məsəfəre i Mbəlom a ye ha Yesu amakulkwandah hərwi
ada Fakalaw mâ səpat na. 2Yesu a ndza məhəne kuro kuro faɗ, həpat həvaɗ
zemənde wumənday. Ma dəba eye na, may a wur faya.

3Fakalaw,ndomasəpetendoayaw, ahəndzəɗka təv iYesu, agwaɗay: «Taɗə
kə ge nəkarWawa iMbəlom na, gwaɗatay a kwar neheye tâ təra wumənday
ada kâ nda!»

4Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Mawatsa eyemə bazlam iMbəlomna, ndo
zezeŋ ma ndziye na, ta wumənday ɗekɗek tsa bay, ane tuk na, ma ndziye tə
bazlam nakəMbəlom 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 aMbəlom, 6a gwaɗay: «Taɗə kə ge nəkarWawa iMbəlom na,
kal ha bo abəra ka gər i gay nakay ka dala. Hərwi mawatsa eye mə bazlam i
Mbəlom na, a gwaɗ:
“Mbəlomma gwaɗateye a gawla ŋgay hay tâ dzəna kar.
Tâ kəndawa kar hərwi ada sik yakmâ ndzay a kwar bay.†”»

7 Yesu 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 nakəmə ɗəma aye tebiye. 9A gwaɗay a Yesu: «Ka dəkweŋ
gurmets ada ka ɗəsleŋ ha gər na, na vəlakeye ha a nəkar tebiye.»

10Yesuagwaɗay: «Fakalaw,doabəra kanaŋ! Hərwimawatsa eyeməbazlam
iMbəlomna, agwaɗ: “ƊəslayhagəraBəyMaduweŋyakMbəlom, adakageye
məsler na, a neŋgeye nəte ŋgweŋ.§”»

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

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

12Ahəl nakə Yesu a tsəne ta gəs na Yuhana madzəhuɓe ndo a yam aye na,
a ye a Galile. 13 Ahəl nakə faya ma diye na, a ye ta Nazaret təday, tsa na, a
ye abəra mə ɗəma, a ye a 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
bazlam i Mbəlom a tsik aye, a gwaɗ:
15 «Nəkurom ndo neheyema gəma i Zabulon ta Naftali,

ta nəkuromneheye ka tsəveɗmede a dəlov, ta diye imagayam i Yurdum
aye,

anəkuromneheyemaGalilemandzaeyeməwalaŋ indoneheyeYahuda
hay bay aye!

16Nəkurom slala neheyemandza eyema ləvoŋ aye na,
ka ŋgatumay a dzaydzay bagwar eye.

Nəkurom neheyemandza eyema gəma imezek i mədahaŋ aye na,
dzaydzay ka dəvakum.*»

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

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

* 4:4 Bazlammapala eyemasulo eye 8.3. † 4:6 Dəmes hay 91.11-12. ‡ 4:7 Bazlammapala eye
masulo eye 6.16. § 4:10 Bazlammapala eyemasulo eye 6.13. * 4:16 Ezay 8.23–9.1.
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18 Yesu faya ma diye ta tsakay i dəlov i Galile na, a ndzay a gər a ndo
wuray sulo tamalamarŋgay. Neŋgeɗna, Simoŋnakə tə zalay Piyer neŋgeye ta
malamar ŋgay Aŋdəre. Nəteye ndoməgəse kəlef hay, faya ta kaliye gadaŋ tay
a dəlov. 19Yesu a gwaɗatay: «Dumara, pumeŋ bəzay. Anəke faya ka həlumeye
kəlef, ane tuk na, na təriye kuromha ndoməhəlaw ndo hay.» 20Kwayaŋŋa tə
gər ha gadaŋ tay hay, tə pay bəzay a Yesu.

21Yesu a ye kame dəreŋ tsekweŋ sa na, a ndzatay a gər a ndomekeleŋ 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
i maɗuwule me i Yahuda hay. A ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye i Bəy i Mbəlom
ada a mbəlawa tay ha ndo i ɗəvats hay ta ndo neheye matəra eye hay tebiye
mə walaŋ i ndo hay. 24 Labara i Yesu a ɗa zləm kwa ka dala i Siri tebiye. Tə
həlayaw ndo neheye faya ta siye ɗəretsətseh ta ɗəvats hay wal wal aye, ndo
neheye fakalawməbo tay aye, ndoneheyemahorvov a gatay aye, ada ta ndo
neheye matəra eye hay. Yesu a mbəl tay ha. 25Ndo hay haladzay mbərzəzza
tə paway bəzay a Yesu. Ti yawma Galile, ma dala i Dekapol, ma Zerozelem,
abəra ka dala i Yahuda ada ka dala nakəma diye ŋgeɗ i magayam i Yurdum
aye.†

5
Yesu a ɗa ha bazlammə gər i mahəmba

1Yesuaŋgatatayandohayhaladzay tadiyenahaka təvŋgayna, a tsal ŋgway
a gər i mahəmba. A ye naha a ndza ka dala. Gawla ŋgay hay ta zəŋgal na ti ye
ka təv ŋgay. 2A dazlaymatətikatay, a gwaɗatay:

Ŋgama i Mbəlom
Luka 6.20-23

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

4 «Məŋgwese ka ndo neheye 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 fataya ada yam a gatay aye hərwi
marəhe ha gər a Mbəlom, hərwi Mbəlomma vəlateye wu nakə a satay aye.

7 «Məŋgwese ka ndo neheye faya ta giye ŋgwalak a siye i ndo hay aye, hərwi
Mbəlomma 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 tamiye tay ha ka bo ndo hay hərwi
ada tâ ndza zay aye, hərwi Mbəlomma zalateye na, wawa ga hay.

10 «Məŋgwese ka ndo neheye 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.
† 4:25 Gəma niye na, ta diye i bəzay i dəlov i Galile.
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11 «Məŋgwese ka nəkurom taɗə ndo hay ta tsaɗakum, ta sakum ɗəretsətseh,
ada taɗə faya ta tsikiye fakuma wu neheye ŋgwalak eye bay ada ta rawiye
fakuma me hərwi nakə ka dzalum ha ka neŋ aye. 12 Ŋgwasum haladzay,
ɗərevkurommârah taməŋgwese,hərwiMbəlomma tavəlakumeyemagogoy
kurombagwar eyeməmbəlom. Sərumhana, andzaniye ta gatay ɗəretsətseh
a ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom neheye tə lahakumaw aye.»

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

13Yesuagwaɗatay sa: «Nəkuromka tərumkaməndzibərana, andza sluwal
nakə a vəɗmaala aye. Ane tuk na, taɗə sluwal a vəɗ sa bay na, ta sliyematəre
ha mâ vəɗ həraɓəɓa sa na, ma kəkay? Ma giye ŋgama ka wuray sa bay. Ta
kutsiye ha, ndo hay ta mbərasliye na tə sik.

14 «Nəkurom na, dzaydzay i məndzibəra. Huɗgay nakə ta ɗəzl na ma
tsaholok aye na, ma ŋgahiye bo təta bay. 15 Ta pa ako ka lalam na, ta
hurəkwiye faya gəse bay. Ta piye na ɗuh na, ka wu məpe lalam hərwi ada
mâ dəvatay a ndo neheye mə gay aye tebiye. 16 Andza niye dərmak, mede
kurommâ zəba kame i ndo hay andza dzaydzay nakəmadəvateye a ndohay
aye, hərwi ada siye tâ ŋgatay a ŋgwalaknakə faya ka gumeye ada tâ zambaɗay
a Bəba kuromməmbəlom.»

Yesu tə bazlam iMusamapala eye
17 Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ dzalum mə gər kurom na yaw na, hərwi

məmbete ha bazlam i Musa mapala eye tə matətike 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 wuray kwa tsekweŋ abəra mə bazlam mapala eye bay.
Kwa “i”, kəgəbay wu nakəmawatsa eye tsekweŋ bəbay na, ma mbatiye bay,
wu tebiyemagiye bo təday. 19Hərwi niye, ndoweye kə gər habazlammapala
eye nəte, kwa tsekweŋ eye, ada faya ma ɗatay ha a ndo hay tâ ge andza
neŋgeye na, neŋgeye ma təriye tsekweŋ ma Bəy i Mbəlom. Ane tuk na, taɗə
ndoweye ka rəhay ha gər a bazlammapala ada ka tətikatay a siye i ndo hay
tâ rəhay ha gər dərmak na, neŋgeyema təriye bagwar eye ma Bəy i Mbəlom.
20Hərwi niye neŋ faya na gwaɗumeye sa: Kə ge ka rəhumay ha gər a bazlam
i Musa mapala eye a ze i ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala
eye ta Farisa hay bay aye na, ka deyumeye a Bəy i Mbəlom bay.»

Yesu a tsik kaməgemevel
Luka 12.57-59

21Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom na, ka tsənumwu 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: Taɗəndoweye kə gemevel kamalamar ŋgayna, ɗa ta diye ha
kame i ndo məge sariya. Taɗə ndoweye kə gwaɗay a malamar ŋgay: “Nəkar
matərakahaŋ eye” na, ɗa ta diye ha kame i ndo mələve dala hay, ta geye
sariya. Ada taɗə ndoweye kə gwaɗay a malamar ŋgay: “Nəkar ka dze” na,
ta kaliye ha a ako nakə ɗaɗamambatiye bay aye.

23«Agəla a sakamələtseməvəlewu aMbəlom, a həlay niyewetete amakaw
a gər zəgəle andaya ka bo ta malamar yak na, 24 gər ha wu yak niye kame i
* 5:21 Madayaw abəra ma Ezipt 20.13; Bazlammapala eyemasulo eye 5.17.
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təv məvəlay wu a Mbəlom. Do, ta pəsum ha a bo təday, zay mâ ge məwalaŋ
kurom adamaw, 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

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

Yesu a tsik kamahəhere ŋgwas
Mata 19.7-9; Markus 10.4-5,10-12; Luka 16.18

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

Yesu a tsik kaməmbeɗe
33Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom ka tsənumwu nakə tə tsikatay ahəl niye

a bəba təte kurom hay aye. Tə gwaɗ: “Kâmbaɗa tə parasay eye bay. Ane tuk
na, wu nakə ka mbaɗa kame i Mbəlom ka gwaɗ ka giye na, ge na.*” 34 Ane
tuk na, neŋ faya na gwaɗakumeye: Kâ mbaɗum bay tebiye. Kâ mbaɗum
ta mbəlom bay hərwi Mbəlom mandza eye na, mə ɗəma. 35 Kâ mbaɗum ta
dala bay hərwi dala na, təv məpe sik i Mbəlom. Kâ mbaɗum ta Zerozelem
bay hərwi Zerozelem na, wuzlahgəma i Bəy bagwar eye. 36Kâ mbaɗa tə gər
yak bay, hərwi ka sliye fayamatəre haməkwets i gər yak kuɗekuɗek kəgəbay
zeŋzeŋ na, ka sliye faya bay. 37Kə ge ayaw na, gwaɗum ayaw! Kə ge aʼay na,
gwaɗumaʼay ɗekɗek tsa. Wunakə ta səkahha faya sa aye na, a yawabəramə
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
ɗəmadərmak, adandoweyekəhəɓayha zler andona, tahəɓayhaa ɗəmazler
dərmak.†” 39Ane tukna, neŋ fayanagwaɗakumeye: Taɗəndoweyekəgakum
† 5:27 Madayaw abəra ma Ezipt 20.14. ‡ 5:31 Bazlam mapala eye masulo eye 24.1. § 5:32
Levitik 18.6-18;Məsler hay15.20, 29. * 5:33 Levitik 19.12;Məpesle 30.3; Bazlammapala eyemasulo
eye23.22-24. † 5:38 MadayawabəraməEzipt 21.23-25; Levitik 24.19-20; Bazlammapala eyemasulo
eye 19.21.



Mata 5:40 9 Mata 6:7

seweɗ na, kâ mumay ha a ɗəma bay. Ɗuh taɗə ndoweye kə faka kamaholom
i həlay imənday na,mbəɗay hamaholom i həlay i gula dərmakmâ faka faya.
40 Taɗə a say a ndoweye mede kar ha kame i ndo məge sariya hərwi məzle
fakaya abəra məkelkabo yak wawa eye na, gəray ha faya kələmedze eye, mâ
zla na dərmak. 41Taɗə a say a ndoweye məgaka kutoŋ, a gwaɗaka: “Zleŋ na
wugaanaŋambadaladal”na, səkahayha fayazlaynadəreŋ lele. 42Ndoweye
ka tsətsah fakayawu na, vəlay. Ndoweye ka tsətsah fakaya gwedere i wu na,
kâ kərahay ha bay, vəlay.»

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

43 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka tsənum wu nakə tə tsik ahəl niye aye, tə gwaɗ:
“Wuɗa ndo i məgeɗ yak, nay ɗəre a ndo məne ɗəre yak.‡” 44 Ane tuk na,
neŋ faya na gwaɗumeye: Wuɗum ndo məne ɗəre kurom hay. Ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi ndo neheye faya ta sakumeye ɗəretsətseh aye. 45 Ka
gum andza niye na, ka tərumeye wawa i Bəba kurom Mbəlom neŋgeye mə
mbəlom. Hərwi pat ŋgay a dəvatay a ndo i seweɗ hay ada a dəvatay a ndo i
ŋgwalak hay. A pa yam ŋgay hərwi ndo neheye mede tay lele aye ada hərwi
ndo neheye mede tay lele bay aye dərmak. 46Taɗə agəna ka wuɗum na, ndo
neheye ta wuɗa kurom aye ɗekɗek na, magogoy waray nakə Mbəlom ma
vəlakumeye? Kwa ndomatsekele dzaŋgal hay tə ge a ze i kurom. 47Ada taɗə
faya ka tsikumateye me a malamar kurom hay ɗekɗek na, ada wu nakə ka
guma ze ndo hay aye na, wuyemey? Kwando neheye tə sərMbəlombay aye
na, tə ge a ze i kurom. 48 Tərum na, ndo ŋgwalak eye hay mə wu hay tebiye
andza Bəba kuromməmbəlom, neŋgeye ŋgwalak eye.»

6
Məvəle wu na, kəkay?

1 Yesu a gwaɗatay sa: «Gum metsehe! A sakum məge wu nakə bazlam
mapala eye a tsətsah fakuma gum aye na, kâ gum kame i ndo hay tebiye bay
hərwi ada tâ zəba fakuma bay. Ka gum andza niye bay na, Bəba kurom mə
mbəlomma vəlakumeyemagogoy kurom bay.

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

Maɗuwuleme
5Yesu 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 tâŋgatatay. Neŋ fayanagwaɗakumeye: Sərumha, nəteyena, ɓa tahuta
magogoy tay tsɨy. 6Ane tuk na, nəkar na, ahəl nakə a saka maɗuwulay me a
Mbəlom aye, do a gay iməhəne yak. Dərəzl ka bo ada ɗuwulayme a Bəba yak
Mbəlom. Kwa nəkar maŋgaha eye abəra ka ndo hay na, neŋgeye andaya tə
nəkarma vəlakeyemagogoy yak. 7Ahəl nakə faya ka ɗuwulumeyeme na, kâ
ɗuwulumvəɗvəɗ haladzay andza i ndo neheye tə sərMbəlombay aye bay. Tə
‡ 5:43 Levitik 19.18.
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dzala mə gər tay ta ɗuwulay me a Mbəlom vəɗvəɗ haladzay na, Mbəlom ma
tsəniye tay na. 8Kâ 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

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

kwawaymâ sər ha, məzele yak na, tsəɗaŋŋa.
10Bəy yakmâ yaw awalaŋmay.
Wu nakə a saka ayemâ ge kaməndzibəra

andza nakəməmbəlom aye dərmak.
11Vəlamay wumənday nakəma slameye bəgom aye.
12Pəsamay hamənese

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

13Tsəpamay, hərwi ada Fakalawmâ səpat may bay.
Ane tuk na, təmamay ahaya abəramə həlay i Fakalaw.
[Hərwi nəkar na, Bəy ka gər i bəy, nəkar gədaŋ ada nəkar məzlaɓ eye ka tor

eye.
Amen!]

14 «Andza niye, taɗə kə pəsumatay ha mənese a ndo neheye tə gakum
mənese aye na, Bəba kuromməmbəlomma pəsakumeye ha dərmak. 15Ane
tuk na, ka pəsumatay hamənese a ndo neheye tə gakummənese aye bay na,
Bəba kuromMbəlomma pəsakumeye hamənese kurom bay dərmak.»

Daliyam
16Yesuagwaɗatay sa: «Taɗə fayakagumeyedaliyamna, 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. 17Ane tuk na, a saka ka giye
daliyam na, bara ɗəre ada faɗamal kaməkwets i gər yak lele. 18Andza 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 magogoy
yak na, neŋgeye.»

Zlele nakəməmbəlom aye
Luka 12.33-34

19 Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ hayumay gər a zlele ka məndzibəra bay hərwi
mətul hay ta reŋgez ta nasiye ha tebiye. Məkal haybəbay ta sləliye gay kurom
hay tahəliye zleleniye. 20Hayumaygər a zlelekuromna, ambəlom. Mə ɗəma
na,mətul hay ta reŋgez ta nasiye ha bay,məkal hay ta sliye fayamedemakəle
ahaya bay. 21Hərwi ɗərev yakmandza eye na,ma təvnakə 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 kwetseh lele na, bo yak kətsek
mə dzaydzay. 23 Ane tuk na, taɗə ɗəre yak lele bay na, bo yak kətsek ma
ləvoŋ. Yaw, taɗədzaydzaymənəkarkəmbatana, nəkarmandzaeyema ləvoŋ
zəŋzəŋ eye.»
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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, mawuɗiye
na neŋgeɗ lele. Kəgəbayma gəseyeme a ndo neŋgeɗ, a ndo neŋgeɗma gəseye
me bay tebiye. Nəkurom bəbay, ka slumeye fayaməgeməsler 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 hərwi wu mənday kəgəbay hərwi wu məsay, kəgəbay hərwi petekeɗ bay.
Hərwi məsəfəre na, a ze wu mənday ada bo kurom na, a ze petekeɗ segey.
26Zəbumka ɗiyeŋ hay təday. Ta sləga bay, tə palawu tay təhayay gər awuray
a de bay. Ane tuk na, Bəba kuromməmbəlom faya ma vəlateye wumənday.
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, hərwimey? Zəbum kaməvurze i guzer haymə
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 ɗuhMbəlom
ma pakumeye petekeɗ ka bo ma ziye i guzer hay bəɗaw? Kwa a nəkurom
neheyemədzal gər tsekweŋ aye bəɗaw!

31 «Kâ gwaɗum: Nəmaa ndiye mey? Nəmaa siye mey? Nəmaa piye ka bo
meyna, kâ dzalumbay. 32Maapəlawuneheyena, ndoneheye tə sərMbəlom
bay aye. Ane tuk na, Bəba kurom mə mbəlom a sər wu nakə a sakum aye.
33Lahummapəle na, Bəy iMbəlom təday ada təwunakə a yay a gər aMbəlom
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 adaMbəlom
mâ gakum sariya bay dərmak. 2Hərwi Mbəlomma gakumeye sariya andza
nakə faya ka gumateye a siye i ndo hay aye dərmak. Ma ləvakumeye wu tə
wu nakə ka ləvawumatay wu a ndo hay aye. 3Nəkar na, ka ŋgatay a tsakwal
mə ɗəre i malamar 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. 5Nəkar ndo i bəbərek, lah faya
məzle ahaya mayako abəra mə ɗəre yak təday ada ka ŋgateye a ɗəre kwetseh
kwetseh. Ka zlaya ahaya tsakwal abəra mə ɗəre i malamar yak tuk.

6«Wunakə tsəɗaŋŋa eye na, kâ vəlumatay a kəra hay bay. Ka vəlumatay na,
tambəɗiye gər fakuma, ta ŋguraɗiye kuromha. Wu imaslawa kuromhayna,
kâ kutsumatay ha amadəras hay bay bəna ta hatsakumeye faya tə sik.»
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Tsətsahum, pəlum, fumay aməgeɗ
Luka 11.9-13

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

9 «Wayməwalaŋ kurom taɗəwawa ŋgay a tsətsah faya wumənday na, ma
vəleye kwar ɗaw? 10Kəgəbay 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 awawa kuromhay ɗuh tuk na, ada Bəba kuromməmbəlom
ma ziyeməvəle wu ŋgwalak eye a ndo neheye 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 taməgeɗ nakə hala bay aye. Hərwi məgeɗ
nakə zlabatam eye ada tsəveɗnakə awur bomede tə ɗəmabay aye na, tsəveɗ
mede ha ndo a mədze. Ndo neheye faya ta diye tə ɗəma aye na, nəteye
haladzay. 14Ane 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
məɗehabazlam iMbəlomaye. Tadeyeweyeawalaŋkuromandza təɓaŋhay.
Azlakwa bay mə huɗ i bo tay na, nəteye andza kəra i pesl neheye tereŋgez
eye haladzay aye. 16Ka sərumeye tay ha ka bo abəra na, ta məsler tay nakə
faya ta giye aye. Ka slumeye fayamaŋgəle hohway iwerepezl abəra ka dərizl
i gərɗaf i dak ɗaw? Ada ka slumeye faya maŋgəle hohway i gurov abəra ka
dərizl i gərɗaf i tsetsiv ɗaw? 17Andzaniye, dərizl i gərɗaf nakəŋgwalak eye na,
ma wiye hohway ŋgwalak eye hay. Ane tuk na, dərizl i gərɗaf ɗəvats eye na,
ma wiye hohway ŋgwalak eye bay dərmak. 18Dərizl i gərɗaf ŋgwalak eye na,
mawiye 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. 19Dərizl i gərɗaf nakə
mawiye hohway ŋgwalak eye bay aye na, ta ɗəsiye na ada ta kutsiye ha a ako.
20Andza niye, ka sərumeye ha ka bo abəra ndoməɗe 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 giyewunakə a say a Bəba gaməmbəlom
aye. 22Ahəl nakə aza na deyeweyeməgatay sariya a ndo hay aye na, ndo hay
haladzay ta gweɗeŋeye: “BəyMaduweŋ, BəyMaduweŋ, 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
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tsikateye 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. 25Yam a pa, mazaw a rah a magayam, mətasl a vəzl ta gədaŋ ada
mazaw tamətasl ti yaw ta gədaŋ ka gay niye. Ane tuk na, kambəzl bay hərwi
mədok eye mapa eye lele ka pəlaɗ. 26Ane tuk na, kwa way kə tsəne bazlam,
ada ka rəhay ha gər bay na, neŋgeye a ndzəkit bo ndo i matərakahaŋ nakə a
ɗəzl gay ŋgay ka hewiyeŋ aye. 27Yam a pa, mazaw a rah a magayam, mətasl
a vəzl ta gədaŋ ada ti yaw ka gay niye ta gədaŋ. Gay niye ambəzl hele hele.»

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

8
Yesu ambəl ha ndomadəgwaɗa eye
Markus 1.40-45; Luka 5.12-16

1Ahəl nakəYesuambəzlawabəraməmahəmbaayena, ndohayhaladzay tə
pay bəzay. 2Ahəl nakə faya ta diye na, ndo wuraymadəgwaɗa eye a həndzəɗ
naha ka təv ŋgay, a dəkway gurmets a huvo, a gwaɗay: «Ŋgalaka, taɗə kə saka
na, ka sliye fayamatəre ga ha tsəɗaŋŋa.»

3 Yesu a nduɗa ha həlay ŋgay, a lamay. Tsa na, a gwaɗay: «A seŋ na, təra
tsəɗaŋŋa!» Kwayaŋŋandomadəgwaɗaeyeniyea təra tsəɗaŋŋa. 4Tsana, Yesu
a gwaɗay: «Tsəne lele: Kâ tsikwunakay andəray bay. Ane tukna, do ta bəzay
ha bo a ndoməvəlawaywu aMbəlom ada vəl wu nakəMusa a tsik aye hərwi
məɗatay ha a ndo hay tebiye na, ka təra tsəɗaŋŋa.»

Yesu ambəl ha ndo i məsler i bagwar i sidzew i Roma
Luka 7.1-10

5Yesu a ndisl a Kafernahum. Bagwar i sidzew i Roma hay a həndzəɗ naha
ka təv ŋgay, a tsətsah fayamadzəne, 6a gwaɗay: «BəyMaduweŋ, ndo i məsler
gamahəna eyemətagay. Neŋgeye ɗəvats eye, ka təra, a wur faya haladzay.»

7Yesu ambəɗay 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 nəteməwalaŋ 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



Mata 8:13 14 Mata 8:27

haɓe ta diye a Bəy iMbəlom aye na, ta kutsiye tay ha abəra, a ləvoŋ. Mə ɗəma
na, ta tuwiye təmahəpəɗe zler eye.*»

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

Yesu ambəl hamese i Piyer ada tə siye i ndo i ɗəvats hay
Markus 1.29-34; Luka 4.38-41

14Ma dəba eye na, Yesu a ye a gay i Piyer. A ye naha a ndzay a gər a mese
i Piyer ŋgwas eye mahəna eye, maraɓaraɓ a gay. 15 Yesu a ye ka təv ŋgay, a
ye naha a lamay həlay. Tsa na, maraɓaraɓ a ndala faya abəra, a lətse, a gay
mbəlok a Yesu.

16Huwaagena, təhəlawndoneheye fakalawməbo tayayeaYesu. Ahəhar
fataya abəra fakalaw niye hay tə bazlam ŋgay. A mbəl tay ha ndo i ɗəvats
hay tebiye dərmak. 17Andza 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 satayməpay 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.»

20Yesu 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 həniyemə ɗəma hərwi mazəzukwe bo aye bay.»

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

22Yesu ambəɗay faya: «Peŋ bəzay, gər hamədahaŋ hay tâ la bo tay.»
Yesu a gayme amətasl
Markus 4.35-41; Luka 8.22-25

23Yesu a tsal a kwalalaŋ i yamna, gawla ŋgayhay təpay bəzay. 24Ahəl nakə
faya ta diye, tə husa a wuzlah i dəlov aye na, kwayaŋŋamətasl bagwar eye a
ge haladzay. Yam a tsal ka bo ɗaŋgwala haladzay. Kə sər mede ha kwalalaŋ i
yam a huɗ i yam. Ane tuk na, Yesu na, neŋgeyemandzahəra eye.

25Gawlaŋgayhay tahəndzəɗnahaka təvŋgay, tapəɗekeha, təgwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, təmamay ha tey? Nəkway faya ka dzakweye.»

26 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Ka dzədzarum andza niye na, hərwi mey?
Nəkurom na, məpemədzal gər a kətsakum.»
A lətse, a gay me a mətasl ta yam. Tsa na, tə ndza ɗeɗik. 27 A gatay

hərɓaɓəkka a ndo hay tebiye, tə gwaɗ: «Nakay na, ndo waray nakəmətasl ta
yam tə gəsayme aye na, way?»

Yesu ambəl tay ha ndo hay sulo, fakalawmə bo tay
Markus 5.1-20; Luka 8.26-39

* 8:12 Bazlam nakay a say məgweɗe na, andza nakay: Ndo neheye ta ndziye ma bəra aye na, ɗərev
ma ndalateye, ada ta giye sələk hərwi ta ŋgateye a məndze ŋgwalak eye i dzam i Mbəlom hay. † 8:17
Ezay 53.4.
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28Ahəl nakə Yesu a ye a diye i dəlov neŋgeɗ, ka dala i Gadara hay na, ndo
hay sulo tə ndohwaw abəra məwalaŋ i tsəvay hay. Ti yawmədzəgər tə Yesu.
Ndo neheye sulo eye fakalawmə bo tay aye, nəteye seweɗ eye hay haladzay.
Ndəraya slamede ta tsəveɗ eyeniyebay. 29Tawuda, tə gwaɗ: «AnəkarWawa
i Mbəlom, a saka ka nəmay na, mey? Ka yawməgamay ɗəretsətseh na, həlay
eye kə ndislew zuk ɗaw?»

30Ka 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.»

32Tsana, Yesu a gwaɗatay: «Dum!» Tsa na, tə yawabəraməbo i ndoneheye
suloaye, ti ye tə fələkwaabo imadərasniyehay. Kwayaŋŋamadərasniyehay
tebiye təmbəzlawabərama təveyeandaya sərpalahha, təkuts adəlov tebiye,
tə dze a ɗəma.

33 Ndo neheye faya ta tsəkuriye madəras niye hay aye ta hway, ti ye a
wuzlahgəma. Ti ye naha ta təkəratay wu nakə a ge bo aye ada wu nakə a
ge bo ta ndo neheye sulo aye. 34 Tsa na, ndo neheye mə wuzlahgəma aye ti
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

1Madəbaeyena, Yesua tsal a kwalalaŋ i yam, a tasawabəramadəlovniye,
a ye a gəma ŋgay.* 2Ndo hay tə zlay naha ndowuraymatəra eyemahəna eye
ka sləlah. Yesu a zəba ka mədzal gər i ndo niye hay na, a gwaɗay a ndo niye
matəra eye: «Wawa ga, ɗərevmâye fakayaabərabay. Napəsakahamezeleme
yak hay.»

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

4 Yesu a səratay naha ka wu nakə tə dzala mə gər tay aye, a gwaɗatay: «Ka
dzalum mədzal gər nakə ŋgwalak eye bay aye na, hərwi mey? 5Maa da me
məgweɗe: “Mezeleme yak kə pəsa”na, waray, kəgəbay “Lətse, do”na,maa da
me mə ɗəma na, waray? 6A seŋ na, sərum ha neŋ Wawa i Ndo na, gədaŋ ga
andaya məpəsatay ha mezeleme a ndo hay ka məndzibəra.» Tsa na, Yesu a
gwaɗay a ndo niyematəra 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 haladzay. 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 wuray məzele ŋgayMata, mandza eye mə gay i matsekele dzaŋgal. Yesu
a gwaɗay: «Dara, peŋ bəzay!» Mata a lətse a pay bəzay a Yesu.

10Ahəl nakəYesu faya ta ndiyewumənday ta gawla ŋgayhaymə gay iMata
aye na, siye i ndomatsekele dzaŋgalhay ta ndo imezeleme hay ti yaw faya tə
ndiyekabowuməndaydziye. 11Farisahay təŋgatayandzaniyena, ta tsətsah

* 9:1 Niye na, wuzlahgəma i Kafernahum. ZəbamaMarkus 2.1.
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ka gawla i Yesu hay, tə gwaɗatay: «Miter kurom faya ta ndiye wu ka bo dziye
ta ndomatsekele dzaŋgal hay ada ta ndo i mezeleme hay na, hərwi mey?»

12Yesu a tsəne bazlam tay niye na, a gwaɗ: «Ndo neheyewuray a gatay bay
nəteye zayzayayena, tapəliyendo i sidembay. Matapəle ndo i sidemna, ndo
neheye ɗəvats eye hay aye. 13 Dum, bazlam nakay a say məgweɗe mey na,
tətikum. Mbəlomagwaɗ: “Aseŋna, gumayŋgwalakandobənagənawneheye
ka kəɗumeŋeye bay.†” Na yaw məzalatay a ndo neheye tə gwaɗay a gər tay
nəteye ŋgwalak eye hay aye bay, ane tuk na, məzalatay a ndo i mezeleme hay
ɗuh.»

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

14Ma dəba eye na, gawla i Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam hay ti ye ka təv i
Yesu, ti ye naha, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Nəmay ta Farisa hay na, nəmay
fayanəmaagiye daliyam, gawla yakhay tə ge daliyam təbeyna, hərwimey?»

15Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Nəteyena, ta giyedaliyambay, hərwi
nəteye na, andza mə magurlom i məzle dahəlay. Ahəl nakə zal i dahəlay ka
təv taymba aye na, ndo neheyemazala eye amagurlom iməzle dahəlay aye
na, ta sliye fayamətuwe bay. Ane tuk na, pat eyema slaweye ta gəsiye fataya
abəra zal i dahəlay niye. Pat eye niye na, ta giye daliyam tuk.

16 «Andza niye, ndəray ma nasiye ha petekeɗ weɗeye mətepe ka petekeɗ
guram eye bay. Hərwi ahəl nakə ta bariye na aye na, petekeɗ weɗeye ma
ŋgərɗiye ha petekeɗ guram eye, petekeɗ guram eye ma səkahiye maŋgureɗe
maziyenakəkurreaye. 17Sana, ndomambəɗiye guzomlelemeyeagwezem
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.
Guzom dərmak səktih ma mbəɗiye ka dala ada gwezemma nasiye. Ane tuk
na, guzom lelem eye ta mbəɗiye na, a gwezem i həzlay weɗeye dərmak.»

Yesu ambəl ha dem i bəy ada ŋgwaswuray ɗəvats eye
Markus 5.21-43; Luka 8.40-56

18Ahəl nakə Yesu fayama tsikateye andza niye na, bəywuray a yaw ka təv
i Yesu, a dəkway gurmets, a gwaɗay: «Dem ga kəmət. Ane tukna, dara pa faya
həlay yak, tsa na, mambəliye.» 19Yesu a lətse ta gawla ŋgay hay, tə pay bəzay
a bəy niye.

20Ŋgwaswuray andaya ɗəvats eye, bambaz a mbəɗawayaw abəra mə huɗ.
Ɗəvats niye kə ndza fayaməve kuro gər eye sulo. A həndzəɗ naha ka Yesu ta
dəba, a lamay a me i petekeɗ ŋgay nets. 21Andza niye, a dzala mə gər ŋgay, a
gwaɗ: «Na lamay a petekeɗ ŋgay nets na, nambəliye.»

22Tsana, Yesuambəɗameadəba, aŋgatay, a gwaɗay: «Tetedemga! 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.

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

26Labara eye a ɗa a zləmma gəma niye tebiye.
Yesu ambəl tay ha guluf hay sulo

† 9:13 Oze 6.6.
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27 A həlay nakə Yesu faya ma diye abəra ka təv niye na, guluf hay sulo tə
pay bəzay təmawude eye, tə gwaɗay: «Yesu,Wawa i Davit, nəmaâ gakamə bo
təbəɗew!»

28 Yesu a ndisl 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?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Ayaw, BəyMaduweŋ.»
29 Yesu a lamay a ɗəre tay, a gwaɗatay: «Mbəlom mâ vəlakum andza nakə

faya ka həbumeye ta mədzal gər kurom nakə ka pum faya aye.» 30 Tsa 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

32A həlay nakə ndo neheye sulo, ɗəre tay a həndək ti ye abəramə ɗəma na,
tə zlaw ndo wuray a Yesu. Ndo niye madəda eye hərwi fakalaw mə bo ŋgay.
33 Yesu a həhar faya abəra məsəfəre niye ŋgwalak eye bay aye. Tsa na, a tsik
mewulaŋaŋa lele. A gatay a ndo niye haywadəŋwadəŋ. Tə gwaɗ: «Ɗaɗa ndo
kə ŋgatay a slala i wu nakay nəte ma Israyel bay!»

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

Ndo hay tə gaymə bo a Yesu
35Yesu a həhalawamawuzlahgəma hay ta gəma hay. A tətikawa tay a ndo

haymə gay imaɗuwulemehay, a ɗawahaLabaraŊgwalak eye iBəy iMbəlom,
a mbəlawa tay ha ndo i ɗəvats hay tebiye ada ndo matəra eye hay tebiye.
36Yesu a zəba ka ndo neheye haladzay aye na, tə gay mə bo haladzay, hərwi
mədzal gər tay makwasa eye ada ta ge bəle. Nəteye andza təɓaŋ neheye ndo
mətsəkure tay andaya bay aye. 37A gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Wumənday
andaya haladzay məpele ka dala. Ane tuk ndo məpele na abəra ka dala na,
nəteye haladzay bay. 38Hərwi niye, gumay amboh a ndo i guvah mâ 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, ada
məmbəle tay ha ndo i ɗəvats hay ta ndo neheye matəra eye aye. 2 Məzele
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 ta
Mata, neŋgeyendomatsekeledzaŋgal,Yakubawawa iAlfe, Tade, 4Simoŋndo
məge vəram hərwi dala ŋgay*, Yudas Iskariyot ndoməge ɗaf ka Yesu.

Yesu a slər ndo i maslaŋ ŋgay hay kuro gər eye sulo
Markus 6.7-13; Luka 9.1-6

5Yesu a slər ndo i maslaŋ ŋgay neheye kuro gər eye sulo aye, a tsikatay gər
i bazlam hay, a gwaɗatay: «Kâ yum a gay i ndo neheye nəteye Yahuda bay
aye bay, kâ fələkum a gəma i Samari hay bay. 6Dum ɗuh na, ka təv i Israyel
* 10:4 Simoŋ neŋgeye ndo i Yahuda. Ahəl nakə ka təra gawla i Yesu zuk bay aye na, a ge vəram hərwi
dala ŋgay.
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hay, hərwi nəteye andza təɓaŋ madza eye hay. 7 Ka deyumeye ka tsəveɗ
na, ɗumatay ha, gwaɗumatay: “Bəy i Mbəlom ka həndzəɗaw mazlambar tə
nəkurom.” 8Mbəlum tay ha ndo i ɗəvats hay, mbəlum tay ha mədahaŋ hay,
mbəlum tay ha ndo madəgwaɗa eye hay, həharum fakalaw abəra mə bo i
ndo hay. Ka hutum gədaŋ neheye na, kəriye, nəkurom dərmak vəlumatay
a ndo hay kəriye. 9Ka deyumeye 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 kurom hay bay, kâ həlum petekeɗ i məkelkabo kurom hay sulo
sulo bay, kâ həlum tahərak bay, kwa sakwal kâ zlum bay. Andza niye ndo
məgeməsler na, kutoŋma hutiye wumənday ŋgay.»

11Yesu a gwaɗatay sa: «Kandislumawuzlah gay kəgəbay a gəmana, pəlum
ndo nakə neŋgeye maləva bo eye ka matəme kurom aye. Ndzum mə gay i
ndo niye hus a pat nakə ka deyumeye kurom abəra ma təv niye aye. 12Ahəl
nakə faya ka fələkumeye a gay i 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 abəraməpəseme i zay kurom. 14Taɗə ka fələkumagay i ndo kəgəbay a
wuzlah gay, ndo neheyemə ɗəmaaye ta kərahmatəmekuromkəgəbayməpe
zləm ka bazlam kurom na, dum kurom abəra ma təv niye ada tətəkum ha
bətekwew i gəma tay abəra ka sik kuromhay.† 15Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha pat i sariya i Mbəlom na, sariya tay ma diye me ma ziye i ndo i
Sodom ta Gomora.‡»

Ɗəretsətseh neheyema deyeweye kame aye
Markus 13.9-13; Luka 21.12-17

16Yesu 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. 17Gummetsehe, hərwi ndo hay ta diye kuromhay kame i sariya,
tandaɓiye kuromtamandalaɓamə gay imaɗuwulemehay. 18Tadiyekurom
ha kame i ndo mələve dala hay ada kame i bəy hay hərwi ga, hərwi ada kâ
slum faya məte mbal ga ta deɗek kame tay ada kame i ndo neheye Yahuda
hay bay aye. 19Ahəl nakə faya ta diye kurom ha kame i sariya aye na, ɗərev
mâ ye fakuma abəra bay. Kâ gwaɗum: “Nəmaa ta gwaɗiye kəkay? Nəmaa
tsikiye na, mey?” bay. A həlay niye, Mbəlomma vəlakumeye bazlam neheye
ka tsikumeye aye. 20Andza niye mata tsike me na, nəkurom bay. Mata tsike
memə nəkurom na, Məsəfəre i Bəba kuromMbəlom.»

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo hay ta vəliye ha malamar tay hay ada tâ kəɗ
tay ha, bəba hay ta giye ta wawa tay hay andza niye dərmak. Wawa hay ta
natay ɗəre a bəba tay hay, ta kəɗiye tay ha. 22Ndo 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 na maweye na, ka dzum ha gər
mahəhele ma 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 məsler ma ziye ndo i gay ŋgay bay. 25Taɗə ndo nakə
faya ta tətikiye wu aye ka təra andza ndo matətikay wu ada ndo i məsler ka

† 10:14 Məge andza niye na, andzaməgweɗe ndo imaslaŋ i Yesu hay ta giyewuray hərwi ndoneheye
sa bay. ‡ 10:15 Gəma neheye sulo aye na, maraha eye ta mənese. ZəbaməMadazlay i wu hay 19.
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təra andza ndo i gay ŋgayna, niye na, ɗa. Taɗə ta zalay a ndo i gay “Bedzabul”
na, ta tsaɗateye a ndo i ŋgay hayma ziye i ŋgay bəɗaw?»

Kâ dzədzarumay a ndo zezeŋ bay
Luka 12.2-9

26 «Hərwi niye, kâ dzədzarumatay a ndo hay bay. Wu nakə tebiyemaŋgaha
eye na, ta ɗiye ha, ada wu nakə tə tsikawa ta məkal aye na, ta ɗiye ha. 27Wu
nakə faya na tsikakumeyema ləvoŋ aye na, masumay amətsike parakkamə
dzaydzay ta həpat. Wu nakə ta tsikakumeye ka zləm tə məsəsəkwe aye na,
wudum ha kələrra ka gər i gay. 28Kâ dzədzarumatay a ndo neheye ta kəɗiye
slo i bokuromayebay. Nəteyena, ta sliye fayamədzehaməsəfərekurombay.
Dzədzarumay ɗuh a Mbəlom nakəma sliye mədze ha bo kurom ta məsəfəre
kurom eye dzay a ako nakəmambatiye bay ka tor eye aye. 29Sisi hay sulo ta
səkəmiye tə dala nəte na, ka sərum təbəɗew? Ane tuk na, kwa nəte məwalaŋ
i ɗiyeŋ hayma dəɗiye bay, say kə yay a gər a BəbaMbəlommâ dəɗ. 30 I kurom
na, kwa məkwets i gər kurom bəbay, Mbəlom kə pasla na. 31Hərwi niye, kâ
dzədzarum bay, nəkurom ka zum tay ha sisi niye hay.»

32Yesuagwaɗatay sa: «Taɗəndoweyekə tsikparakkakame indohay: “Neŋ
gawla i Yesu” na, neŋ dərmak na tsikiye kame i Bəba ga mə mbəlom: “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 gaməmbəlom:
“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. 35Na 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 taməvəle məsəfəre tay andza i Yesu
Luka 14.26-27

37Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye ka wuɗa bəba ŋgay ta may ŋgay ka ze neŋ
na, neŋgeye ma sliye məndze ka təv ga bay. Ndoweye ka wuɗa wawa ŋgay
hasləka eye tə dem ŋgay a ze neŋ na, neŋgeyema sliye məndze ka təv ga bay.
38Ndoweyekə zlamayakomazləlmbaɗaeyekəpeŋbəzaybayna, neŋgeyema
sliye məndze ka təv ga bay. 39Ndo nakə a say mətəme ha məsəfəre ŋgay aye
na, ma dziye ha ɗuh. Ane tuk na, ndo nakəma dziye haməsəfəre 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. 41Ndoweye ka təma ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hərwi nakə neŋgeye
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom aye na, ma hutiye magogoy nakə ta vəleye
a ndo məɗe ha bazlam aye. Ndoweye ka təma ndo nakə ŋgwalak eye kame
i Mbəlom aye hərwi nakə neŋgeye ŋgwalak eye kame i Mbəlom aye na, ma
hutiye magogoy nakə ta vəleye a ndo nakə ŋgwalak eye kame i Mbəlom aye.
42 Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na, taɗə ndoweye kə vəlay yam
gəsiyem nəte matasla eye a ndo nakəmakətsa eye mə walaŋ i gawla ga hay
hərwi nakə neŋgeye gawla ga aye na, magogoy ŋgayma dziye bay.»
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11
1Yesu 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 tətikatay a ndo hay ada
məɗatay hamawuzlah gay neheye ka dala niye aye.

Yesu ta Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
Luka 7.18-23

2Ahəl niye na, Yuhana madzəhuɓe ndo a yam neŋgeyema daŋgay. A tsəne
ndo hay faya ta tsikiye ka Kəriste ada ka məsler ŋgay nakə faya ma giye aye.
Tsa na, a slər siye i ŋgal mə walaŋ i gawla ŋgay hay, 3 hərwi matsətsehe ka
Yesu: «Nəkar na, Kəriste nakəma deyeweye aye ɗaw? Kəgəbay nəmaâ həba
ndomekeleŋ ɗaw?» Ti ye ta tsətsah ka Yesu andza niye.

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

Yesu a tsik ka Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
Luka 7.24-35

7Gawla i Yuhananiyehay ti ye abəramə ɗəmana, Yesuadazlaymətsikatay
a ndo neheye ka təv ŋgay aye ka Yuhana. A gwaɗatay: «Ka yum a kəsaf mata
zəbaw na, ka mey? Ka zəbumaw ka guzer nakə mətasl faya ma ɓəliye ha
aye ɗaw? Aʼay andza niye bay. 8Ada ka yum, ka zəbumaw na, ka mey? Ka
zəbumaw na, ka ndo malambaɗa bo eye tə petekeɗ lele eye ɗaw? Tsukuɗu
kəkay? Ane tuk na, ndo neheye tə petekeɗ ka bo lele aye na, nəteye mandza
eye mə gay i bəy bagwar eye hay. 9 Ka yum mata zəbaw na, ka wuye mey?
Ka zəbumaw na, ka ndoməɗe 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, ndo nakə tə watsa a Ɗerewel aye,
Mbəlom a gwaɗ: “Neŋ na sləriye naha ndoməɗe 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 Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam aye na, andaya bay. Ane
tuk na, ndo nakə neŋgeye tsekweŋmakətsa eyema Bəy iMbəlom aye na, a ze
Yuhana. 12Kwa ahəl nakə Yuhana madzəhuɓe ndo a yam a tsikawa bazlam
i Mbəlom a ndo hay aye hus anəke na, ndo məne ɗəre i Mbəlom hay faya ta
giye vəram ta Bəy i Mbəlom ada tə dzawa faya bo matsəpe na. 13Ɗerewel i
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay tə ɗerewel i Musa ta ɗa ha Bəy i Mbəlom
hus a həlay i Yuhana madzəhuɓe ndo a yam. 14 Taɗə a sakummədzal ha na,
Yuhana neŋgeyeEliya təwatsa fayaməƊerewel iMbəlom, tə ɗa ha tə gwaɗma
deyeweye.† 15Ndo nakə zləmandaya fayamətsəne aye na, mâ tsəne lele!»

16Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo neheye bəgom 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.” 19Neŋ

* 11:10 Malasi 3.1; Madayaw abərama Ezipt 23.20. † 11:14 Malasi 3.23-24.
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Wawa i Ndo, na yaw, na nda wu mənday ada na sa wu məse na, tə gwaɗ:
“Zəbumfaya, ndonakay i ŋgay adzalana, kawuməndayadakaməse guzom.
Neŋgeye na, dzam i ndo matsekele dzaŋgal hay ta ndo i mezeleme hay.” Ane
tuk na, Metsehe i Mbəlomma bəziye na, ta məsler neheyema giye aye.»

Gəmaneheye ta kərahmədzal ha ka Yesu aye
Luka 10.13-15,21-22

20Ma dəba eye na, Yesu a pa bo ka məmatay ha mənese a gəma neheye a
ge mə ɗəma masuwayaŋ haladzay aye, ane tuk na, ndo i gəma niye hay ta
mbəɗa ha mede tay bay. A gwaɗ: 21 «A nəkurom ndo i gəma i Koraziŋ hay,
tuwum bo kurom, hərwi ɗəretsətseh ka gər kurom! A nəkurom ndo i gəma i
Betesaydahay, tuwumbokuromhərwi 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 gəmaniye hay ta dzaliye bo tay ta tuwiye, ta pa ka bo
taɓaymanasa eye ada ta kutsiye bətekwewmaləməts a gər hərwiməɗehana,
ta gər ha mezeleme tay. 22Hərwi 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 nakəMbəlom ma gateye sariya a ndo hay aye na, sariya
kuromma diyemema ziye i ndo i gəma i Sodom‡ hay.»

25 Ma məndze tsekweŋ na, Yesu a gwaɗ: «A nəkar Bəba Mbəlom, ndo
mələvemagərmbəlom tadala. Na gaka sɨsœhərwi nəkar ka ɗatayhawunakə
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. Ndəray a sər Bəba bay, maa sər na, neŋ wawa ŋgay ada
maa sər na ndo neheye a seŋməɗatay ha aye.»

28 Yesu a gwaɗatay sa: «A nəkurom neheye faya ka zlumeye wu mamba
eye ada nəkurom madagər eye, dumara ka təv ga, neŋ na vəlakumeye
mazəzukwe bo. 29 Rəhumeŋ ha gər, na tətikakumeye wu lele eye, hərwi
neŋ ndo səkeffe eye, na gakumeye ɗəretsətseh bay.§ Ta deɗek ka hutumeye
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

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

‡ 11:24 Zəba maMata 10.15. § 11:29 Yesu a tsik kanaŋ ka pendzeŋ i məndze mekeleŋ eye. Faya
ma təriye tay ndo hay beke hay bay.
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3 Yesu a mbəɗatay faya: «Ɗaɗa ka dzaŋgum wu nakə Davit a ge aye
təbəɗew?* May a wur faya ta ndo ŋgay hay. 4 Tsa na, a fələkwa a madza-
wadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom ta ndo ŋgay hay. A ye naha, a zla
makwalanakə təvəlayaMbəlomaye, anda. Avəlatayandoŋgayhaydərmak,
tənda. Bazlam iMbəlommapala eye a vəl tsəveɗ kaməndena, a ndoməvəlay
wu aMbəlom ɗekɗek bəɗaw?

5 «Kəgəbay ka dzaŋgum wu nakay mə ɗerewel i Musa bəɗaw? Pat i
mazəzukw bo na, ndo məvəlay wu a Mbəlom mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom ta rəhay ha gər a pat i mazəzukw bo bay, ta geməsler. Ane tuk na, ta
gemənese bay.† 6Neŋ faya na gwaɗakumeye, wu nakə a ze gay iməɗəslay 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 tsənumwu
nakay na, ndo neheye ta ge wuray bay aye na, kâ gəsum tay ha bay. 8Hərwi
maa ləvay gər a pat i mazəzukw bo na, NeŋWawa i Ndo.»

Yesu ambəl ha ndowuraymaməta 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 ndo hay məmay ha
mənese a Yesu, ta tsətsah faya tə gwaɗay: «Tsəveɗ andaya məmbəle ha ndo
pat i mazəzukw bo ɗaw?»

11Yesuambəɗatay faya: «Taɗəndonəteməwalaŋkuromtəɓaŋŋgayandaya
nəte, təɓaŋ ŋgay niye a dəɗ a bəɗiyem pat i mazəzukw bo na, ma zla ahaya
abəra mə ɗəma bəɗaw? 12Kə ge andza niye na, ndo zezeŋ a ze təɓaŋ bəɗaw?
Bazlamkwaymapala eye kəvəl tsəveɗkaməgeŋgwalak andopat imazəzukw
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 iməsler nakəMbəlom a zla aye
15Ahəl nakəYesua sərhaFarisahay faya tapəliye tsəveɗkaməkəɗenana, a

yeabəraka təvniye. Ndohayhaladzay təpaybəzay, ambəl tayhando i ɗəvats
hay tebiye. 16 Tsa na, a gatay me, a gwaɗatay: «Neŋ way na, kâ tsikumay a
ndəray bay.» 17A ge andza niye na, hərwi ada wu neheye Ezay ndo məɗe 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 wuray kamazlazlaŋ i tsəveɗ bay.
20Guzer nakəmahədzaka eye na, ma həɓiye ha bay,

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

* 12:3 Zəbama 1 Samuyel 21.2-7. † 12:5 Məpesle 28.9-10. ‡ 12:7 Oze 6.6, matsika eyemaMata
9.13.
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Magiye andzaniyehus kavəlatayməŋgwese andoneheyedeɗek eyehay
aye.

21Ndo hay tebiye ta piye mədzal gər tay na, ka neŋgeye.§»
Yesu a həhar fakalaw abəramə bo i ndowuray
Markus 3.20-30; Luka 11.14-23

22Tə zlayaw ndo wuray guluf eye ada a sər mətsike me bay hərwi fakalaw
mə bo ŋgay. Yesu ambəl ha. Tsa na, ndo niye a tsikme lele ada a ŋgatay a ɗəre
lele. 23A gatay a ndo hay hərɓaɓəkka, nəteye tebiye, tə gwaɗ: «Ndo nakayma
giye na, Wawa i Davit!»

24Farisa hay tə ŋgatay a wu nakə a ge bo aye na, tə gwaɗ: «Maa vəlay gədaŋ
kamahəhere fakalaw hay na, Bedzabul* bəy i fakalaw hay!»

25 Ane tuk na, Yesu a səratay naha ka wu nakə tə dzala aye, a gwaɗatay:
«Taɗəndo i gəmahay ta ŋgəna, faya ta giye vəramməwalaŋ tay na, gəmaniye
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.
26Taɗə Fakalaw tə Fakalaw ta həhariye bo tay, ma giyemagazləga ka bo ŋgay
eye, ada bəy ŋgay ma ndziye huya na, ma kəkay? 27Ka gwaɗum maa vəleŋ
gədaŋ ka mahəhere fakalaw na, Bedzabul. Ane tuk na, a dzam kurom hay
na,maa vəlatay gədaŋ kamahəhere fakalawhay na,way? Andza niye, dzam
kurom hay faya ta ɗiye ha na, deɗek andaya mə nəkurom bay. 28Maa 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.»

30Agwaɗatay sa: «Ndonakəneŋgeye təneŋbayayena, neŋgeyendo i vəram
ga. Ndo nakə ka dzəna ga ka məhayatay gər a ndo ga hay bay aye na, ma
həhariye tay ha kweye kweye. 31Hərwi niye, neŋ faya na tsikakumeye: Taɗə
ndo zezeŋ kə ge mezeleme kwa waray tebiye, kəgəbay kə tsalay ka gər a
Mbəlom na, Mbəlom ma pəsay ha mezeleme ŋgay. Ane tuk na, ndoweye kə
tsalay ka gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, Mbəlom ma pəsay ha mezeleme
ŋgay bay. 32Taɗə ndoweye kə tsik wu nakə ŋgwalak eye bay aye ka neŋWawa
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.
Andzaniye ta səriyehadərizl i gərɗaf nakayŋgwalak eyena, abəra kahohway
ŋgay hay. 34 A nəkurom wawa i palas neheye! Nəkurom ŋgwalak eye hay
bay. Ada ka slumeye fayamətsike wu neheye ŋgwalak eye hay na, ma kəkay?
Hərwi kwaway a ndohwa ahaya na, wu nakəmaraha eyemə ɗərev ŋgay aye.
35Ndo nakə ŋgwalak eye na, ma giye wu ŋgwalak eye hay hərwimə ɗərev ŋgay
na, wu neheye ŋgwalak eye dərmak. Ndo nakə seweɗ eye na, ma giye wu
neheye seweɗ eye hərwi ɗərev ŋgay maraha eye tə wu neheye seweɗ eye.

§ 12:21 Ezay 42.1-4. * 12:24 Bedzabul na, məzele mekeleŋ eye i Fakalaw.
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36Neŋ faya na tsikakumeye: Pat nakə Mbəlom ma gateye sariya a ndo hay
aye na, bazlam neheyemətsike kəriye kəriye kwawaymambəɗay faya a gər
ŋgay. 37 Andza niye, Mbəlom ma gwaɗiye ka ge mənese bay kəgəbay ka ge
mənese ka bazlam neheye ka tsik aye.»

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

38Ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye ta Farisa hay, tə gwaɗay
a Yesu: «Miter, a samay na, gamaymasuwayaŋ.»

39Yesu 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
kə ndza pat eyemahkar ada həvaɗ eyemahkarma kutes i kəlef bagwar eye.
Andza niye dərmak neŋ Wawa i Ndo na ndziye pat eye mahkar ada həvaɗ
eye mahkar ma tsəvay. 41 Ahəl nakə ndo i Ninive hay tə tsəne labara nakə
Zonas a tsikatay aye na, ta mbəɗa hamede tay.† Ndo andaya kanaŋ bəgom a
ze Zonas. Hərwi niye, ahəl nakəMbəlomma gateye sariya a ndo hay aye na,
ndo i gəma i Ninive ta deyeweye ta lətsiye kame i ndo neheye bəgom aye ta
matay hamənese.

42 «Ŋgwas wuray andaya, neŋgeye bəy bagwar eye, a yaw abəra ma diye i
tsakay. A yaw mətsəne bazlam i Salomoŋ neheye maraha eye ta metsehe
aye.‡ Ndo andaya kanaŋ a ze ha Salomoŋ. Hərwi niye, ahəl nakəMbəlomma
gateye sariya a ndo hay aye na, ŋgwas nakay bəy bagwar eye ma deyeweye
abəra ma diye i tsakay, ma lətsiye kame i ndo neheye 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, 44ma 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 gaywuraymə ɗəmabay,mafaɗa eye lele adamalambaɗa
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 tamalamar ŋgay deɗek eye hay
Markus 3.31-35; Luka 8.19-21

46Ahəl nakəYesu fayama tsikateyemeandohayaye,mayŋgay tamalamar
ŋgayhay ti yenaha. Tə lətsemabəra, tapəla tsəveɗmətsikaymeaYesu. 47Ndo
nəte a ye ka təv i Yesu, a gwaɗay: «Zəba, may yak tamalamar yak hay nəteye
ma bəra, a sataymətsikakame.»

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

† 12:41 Zonas 1-4. ‡ 12:42 1 Bəy hay 10.1-13.
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13
Dzeke i ndomasləge
Markus 4.1-9; Luka 8.4-8

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

a pesl mata sləge. 4 A ye naha na, a dazlay a masləge. Ahəl nakə faya ma
kutsiye hulfe* ŋgay a guvah aye na, siye hay tə kuts ka tsakay i tsəveɗ. Ɗiyeŋ
hay ti yaw, tə pala na tebiye. 5Hulfemekeleŋ eye a dəɗ ka sik i pəlaɗ, təv nakə
bətekwew andaya faya haladzay bay aye. Hulfe niye hay tə ndzohwaw bəse
tsa. Tə ndzohwaw bəse na, hərwi bətekwew andaya ka sik i pəlaɗ niye bay.
6Ane tuk na, pat a tsaraw, a zla faya abəra ŋgulak na, a fəka tay ha hulfe niye
hay tə ndzohwaw aye. Tə kula heryewheryewhərwi ta huta bəɗməpe zləlay
haladzay 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. 8 Siye sa na, tə kuts ka təv lele eye, tə ndzohwaw na, lele.
Tə gəl ada tə nah, gər eye həɓəts həɓəts lele. Mə walaŋ tay niye na, neheye
hohway tay haymakwehe nəte na, wur eye a ge temerre, neŋgeɗ sa na, kuro
kuroməkwa, ada siye kuro kuromahkar.» 9Yesu a ndəv ha andza niye na, a
gwaɗatay: «Ndo nakə zləmandaya faya na, mâ tsəne!»

Yesu a geməsler ta dzeke na, hərwimey?
Markus 4.10-12; Luka 8.9-10

10Ma dəba eye na, gawla ŋgay hay ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay, ta tsətsah
faya: «Ka tsikatayme a ndo hay ta dzeke na, hərwimey?» 11Yesu ambəɗatay
faya: «Nəkuromna, Mbəlom kə ɗakumhawu nakəmaŋgaha eyema bəy ŋgay
aye. Ane tuk na, a nəteye na, kə ɗatay ha bay. 12 Andza niye, ndo nakə wu
ŋgay andaya na, ta səkahay ha sa ada i ŋgay ma giye haladzay. Ane tuk na,
ndo nakəwuray ŋgay andaya bay aye na, kwa tsekweŋ eye nakə andaya faya
aye na, ta buwiye na. 13 Hərwi niye na tsikatay me ta dzeke na, nəteye ta
zəbiye faya tə ɗəre tay, ane tuk na, ta ŋgateye bay. Ta pay zləm, ane tuk na, ta
tsəniye tə zləm tay bay, ta səriye bay. 14Andza niye, wu nakə Ezay ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom 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. 17Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na, ndo

* 13:4 I tay na, ta sləga tə tsəluv təbey. Tə kuts haməkutse məkutse. † 13:15 Ezay 6.9-10.
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məɗehabazlam iMbəlomhayhaladzay, ndodeɗekeyehaladzaya satayhaɓe
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.»

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. 19 Ndo
neheye tə tsəne bazlam i Bəy i Mbəlom aye ada tə tsəne zləm bay aye na, ta
ndzəkit bo ta tsakay tsəveɗ nakə hulfe a dəɗ faya aye. Fakalaw a yaw, a buwa
na wu nakə ta sləga a ɗərev tay aye. 20 Siye hay ta ndzəkit bo tə sik i pəlaɗ
nakə hulfe a kuts faya aye. Tə tsəne bazlam i Mbəlom na, ta təma kwayaŋŋa
tə məŋgwese eye. 21 Ane tuk na, ta gəray tsəveɗ a bazlam i Mbəlom ada mâ
pa zləlay a ɗərev tay bay. Tə dzala ha faya na, tsekweŋ tsa. Ɗəretsətseh
kəgəbay madzəgur me a ndzatay a gər hərwi bazlam i Mbəlom. 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 i dak hay aye. Tə tsəne bazlam i Mbəlom, ane
tuk na, mədzal gər ka wu i məndzibəra, bor i zlele a ye tay a bo. Wu niye
hay tə ŋgəɗətsa na bazlam i Mbəlom nakəmə ɗərev tay aye. Tsa na, bazlam i
Mbəlom kəwa hohway mə ɗərev tay bay. 23Ndo mekeleŋ eye hay ta ndzəkit
bo ta dala nakə lele aye. Hulfe a kuts faya na, a ndzohw lele. Nəteye tə tsəne
bazlam iMbəlomna, ta təmaa ɗərev tay lele. Bazlam iMbəloma gəlmə ɗərev
tay lele ada a nah. Neŋgeɗmakwehe nəte na, wur eye a ge temerre, neŋgeɗ
sa na, kuro kuroməkwa, siye kuro kuromahkar.»

Guzer nakə ŋgwalak bay aye
24Yesu a tsikatay dzekemekeleŋ eye, a gwaɗatay: «Bəy i Mbəlom a ndzəkit

bo na, ta ndowuray a sləga hulfe lele eye a guvah ŋgay. 25Ta həvaɗ, ahəl nakə
ndo hay tebiye ka məndzehəre na, ndo məne ɗəre i ndo niye a ye a sləgay a
ɗəmadaw zuŋgo awalaŋ 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. 27Ndo i məsler hay ti yaw tə gwaɗay a ndo i guvah: “Ndo i gay may,
ka sləga a guvah yak na, hulfe lele tuk na, ada daw zuŋgo a yaw a ɗəma na,
məŋgay?” 28Ndo niye a mbəɗatay faya: “Maa ge wu niye na, ndo məne ɗəre
ga.” Ndo iməsler hay tə tsətsah faya, tə gwaɗay: “A saka nəmaâ yeməŋgweɗe
ahaya abəra mə ɗəma daw zuŋgo ɗaw?” 29 A gwaɗatay: “Aʼay, kâ ŋgwaɗum
bay, ka ta ŋgwaɗumeye kabodziye ta daw. 30Gərum tayha tâ nahkabodziye
hus a həlay i mədze. A həlay i mədze na, na gwaɗateye a ndo i məsler hay:
Dzumnadawzuŋgo təday. Ɓarumnaadakâdzumayaako. Dawna, hayumay
gər ada kâ pum na a de ga.”»

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

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

Dzeke i gəɗe
Markus 4.33-34; Luka 13.20-21
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33Yesu a tsikatay dzeke sa, a gwaɗatay: «Bəy iMbəlomandzəkit bona, 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.»

34Yesu a tətikataywu ŋgay hay tebiye a ndo hay na, ta dzeke. A tsikawatay
me ze mətsike ta dzeke bay. 35A tsikawa andza niye na, hərwi ada wu nakə
ndoməɗe ha bazlam 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
36Yesu a ndəv hamətsikeme 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 nakəma guvah aye.»

37 Yesu a mbəɗatay faya: «Ndo nakə a sləga wur i wu ŋgwalak eye na, neŋ
Wawa i Ndo. 38Guvah na,məndzibəra. Wur iwuŋgwalak eye na, ndo neheye
ma Bəy i Mbəlom aye. Daw zuŋgo na, ndo neheye ta rəhay ha gər a Fakalaw
aye. 39 Ndo məne ɗəre nakə a sləga daw zuŋgo aye na, Fakalaw. Mədze
wu abəra ka dala na, mandəve i məndzibəra nakə Mbəlom ma ndəviye ha
aye. Ndo i məsler hay na, gawla i Mbəlom hay. 40 Andza nakə tə həl daw
zuŋgo tə dzay a ako aye na, Mbəlom ma ndəviye ha məndzibəra andza niye
dərmak. 41 Neŋ Wawa i Ndo na sləraweye gawla i Mbəlom hay. Ta həliye
tay ha abərama Bəy i Mbəlom ndo neheye tebiye faya ta səpatiye tay ha ndo
hay amezeleme aye ta ndo neheye faya ta giyewu nakə ŋgwalak eye bay aye.
42Takutsiye tayhaaakobagwareye. Mə ɗəmana, ta tuwiye təmahəpəɗe zler
eye.§ 43Ane tuk na, ndo neheye tə pay naha faya aMbəlom aye na, ta dəviye
wuzl wuzl andza pat ma Bəy i Bəba tayMbəlom. 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 səkəmhawu ŋgay hay tebiye ada a səkəmguvah niye.»

Wu imaslawa
45A gwaɗatay sa: «Bəy i Mbəlom 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,madiyema səkəmiye hawuŋgayhay tebiye
ka tsakala. Suloy aye na, ma səkəma ahaya wu i maslawa niye.»

Gadaŋ
47A gwaɗatay sa: «Bəy i Mbəlom 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. 49Ma 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
‡ 13:35 Dəmes hay 78.2. § 13:42 ZəbamaMata 8.12. * 13:50 ZəbamaMata 8.12.
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51 Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Wu neheye tebiye na tsik aye na, ka
tsənum ɗaw?»
Tambəɗay faya: «Ayaw, nəmaa tsəne.»
52A gwaɗatay: «Andza niye, ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala eye

a təragawlamaBəy iMbəlomna, andzəkit bondo i gaynakə fayamandohwa
ahaya zlele ŋgay abəra mə wu nakə weɗeye ada abəra mə wu nakə guram
aye.»

Ndo i gəma i Nazaret hay ta kərah Yesu
Markus 6.1-6; Luka 4.16-30

53Ahəl nakə Yesu a ndəv hamətsikatay dzeke neheye aye na, a ye abəra ka
təv eye niye. 54A ye a Nazaret, gəma nakə a gəl mə ɗəma aye. Mə ɗəma na, a
ye a gay i maɗuwule me. A ye naha a pa bo ka matətikatay wu a ndo hay. A
gatay a ndo neheye tebiye mə ɗəma aye hərɓaɓəkka. Tə gwaɗawa: «A hutaw
metsehe nakay na, məŋgay? Maa vəlay gədaŋ ka məge masuwayaŋ neheye
na, way? 55 Neŋgeye na, wawa i Mari ada bəba ŋgay na, ndo matsətseɗe
mayako bəɗa? Malamar ŋgay hay na, Yakuba, Yusufa, Simoŋ ada Yuda bəɗa?
56Adamalamar ŋgay dem eye hay nəteye andayaməwalaŋ kway bəɗa? Maa
vəlay gədaŋ nakay tebiye na, way?» 57 Yawa, hərwi wu neheye tebiye aye,
ndo i gəma niye hay ta kərahmədzal ha ka Yesu.
Yesu a gwaɗatay: «Ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom na, ndo hay ta təma na

ada tə ɗəslay ha gər kwa məŋgay. Ane tuk na, ma gəma ŋgay nakə tə wa mə
ɗəma adamə gay ŋgay na, 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

1A 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 kaməgemasuwayaŋ.»

3-4Andaya kəndza haladzay, Herod a zlaHerodiyad, ŋgwas imalamar ŋgay
Filip. Hərwi niye, Yuhana a gwaɗaway: «Ta vəl tsəveɗ məzle ŋgwas nakay
bay.» Tsa na, Herod a gwaɗatay a ndo hay tâ gəs na Yuhana, tâ dzawa na
ada tâ pa na a daŋgay. 5 A say a Herod məkəɗe na Yuhana, ane tuk na, a
dzədzaratay a ndo hay, hərwi ndo hay tə dzala Yuhana na, ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom.

6 Pat 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, a mbaɗay 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 Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam ka bəgəlam.»

9Andza 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. 11Ndo
a ye, a ɗəsaw gər i Yuhana a pa ahaya ka bəgəlam. Tə vəlay a dem niye. Dem
niye a vəlay amayŋgay. 12Gawla i Yuhanahay tə tsənena, ti yaw, tə zla ahaya
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mədahaŋ i Yuhana abəra ma daŋgay tə la na. Tsa na, ti ye tə ɗa ha wu nakə a
ge bo aye a Yesu.

Yesu a vəlatay wumənday 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
yawabəramawuzlahgəmahay, tə pay bəzay a Yesu. 14Andisl a təv niye na, a
mbəzlaw abəra mə kwalalaŋ i yam. A ŋgatatay a ndo hay haladzay na, tə gay
mə bo. Ambəl tay ha ndo i ɗəvats tay neheye tə həl naha aye.

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

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

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 makwala niye hay ada a
vəlatay a gawla ŋgay hay. Gawla ŋgay hay ta ŋgənatay a ndo hay. 20Kwaway
a nda kamərehe. Gawla i Yesu hay tə hayay gər a siye nakə a ləkaw aye na, a
rah a gwaŋkuro gər eye sulo. 21Ndoneheye təndamakwalaniyena, hasləka
hay ta giye gwezem zlam. Ŋgwas hay ta wawa hay na, ta pasla tay ha bay.

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

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

24Kwalalaŋ i yam nakə gawla ŋgay haymə 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 fayama ɓəliye ha kwalalaŋ i yam haladzay.
25 Ta mbəlomɗa na, Yesu a ye ka təv i gawla ŋgay hay ka gər i yam tə sik.
26 Tə ŋgatay a Yesu faya ma diye ka təv tay ka gər i yam tə sik na, ta dzədzar
haladzay, tə gwaɗ: «Ma giye na, wu matəre ka ndo!» Ta wuda ka bo tə
madzədzar eye.*

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

28KwayaŋŋaPiyer a tsikaynahame, a gwaɗay: «BəyMaduweŋ, kə genəkar
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 ndohwawabəramə kwalalaŋ i yam, a pa bo kamede ka gər

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

* 14:26 Ndo siye tə pa amədzal gər tay na, wumatəre ka ndo andaya. I taywumatəre ka ndo na, ndo
nakə amət ada amaw a bəra a walaŋ i ndo hay aye, a ge zluwer.
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31Kwayaŋŋa, Yesu a bəzay naha həlay a Piyer, a gəs na, a gwaɗay: «Mədzal
gər yak hala bay. Ka ge hamədzal gər yak sulo sulo na, hərwi mey?»

32Tə 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 ambəl tay ha ndo i ɗəvats hayma 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 ame 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

1Farisa hay ta ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala eye ti yaw abəra
ma Zerozelem, ti ye ka təv i Yesu, tə gwaɗay: 2 «Gawla yak hay ta rəhay ha gər
a kule i bəba təte kway hay bay na, 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 iMbəlommapala eye bay hərwi kule i bəba təte kuromhayna, hərwi
mey? 4Andza 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
slumeye faya məgwaɗatay a bəba kurom hay ta may kurom hay: Haɓe na,
nəmaa dzəniye kurom. Ane tuk na, nəmaa vəlay ha aMbəlom. 6Kâ rəhumay
ha gər a bəba kurom sa bay.” Andza niye, faya ka mbatumeye ha Ɗerewel
i Mbəlom hərwi kule kurom. 7 Nəkurom 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.
Wu nakə faya ta tətikateye a ndo hay aye na,

bazlammapala eye i ndo hay tsa.†”»
Wunakəmanasiye ha ndo aye
Markus 7.14-23

10 Tsa na, Yesu a zalatay a ndo hay haladzay, a gwaɗatay: «Pum zləm ada
tsənumwunakay. 11Maanas 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.»

12Gawla 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?»

13Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Dərizl i gərɗaf neheye Bəba ga nakə
məmbəlom a zəv bay aye na, ta ŋgwaɗiye tay ha abəramə ɗəma. 14Gərum tay
* 15:4 Madayaw abəra mə Ezipt 20.12; Bazlammapala eye masulo eye 5.16 ada Madayaw abəra mə
Ezipt 21.17. † 15:9 Ezay 29.13.
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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.»

15Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Ɗamay ha dzeke nakay.»
16Yesu a gwaɗatay: «Nəkuromdərmak, ka sərum zuk bay ɗaw? 17Wunakə

a ye tə bazlam aye na, ma diye a kutes ada ma deyeweye abəra mə bo na,
ka sərum təbəɗew? 18Ane tuk na, wu nakə a yaw abəra mə bazlam aye na, a
yawmə ɗərev adamaanashandona, neŋgeye. 19Andzaniye,maayawabəra
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. 20 Wu nakə ma nasiye 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

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,
məsəfərenakəŋgwalakeyebayaye fayamageyeɗəretsətsehhaladzay.» 23Ane
tuk na, Yesu ambəɗay faya kwa tsekweŋ bay tebiye.
Gawla ŋgay hay ta həndzəɗ ka təv ŋgay, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Həhar

na ŋgwas nakay, hərwi fayama pakweye bəzay təmawude ŋgay neheye.»
24 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Mbəlom a sləra ga ahaya na, hərwi

ndo i Israyel hay, nəteye neheye andza təɓaŋmədze eye hay aye.»
25Ane tuk na, ŋgwas niye a ye naha, a dəkway gurmets a huvo, a gwaɗay:

«BəyMaduweŋ, dzəna ga!»
26Yesuambəɗay faya, a gwaɗay: «Məzlewumənday iwawahay,məkalatay

ha a kəra hay na, lele bay.»
27Ŋgwas niye a gwaɗay faya: «BəyMaduweŋ, ka tsik na, deɗek. Ane tuk na,

taɗəndo i gay fayamandiyewuməndayna, kərahay ta diye ta paliyeneheye
a kutsaw faya abəra aye.»

28 Tsa na, Yesu a mbəɗay faya a ŋgwas niye, a gwaɗay: «Ŋgwas, mədzal gər
yaknakəkaneŋayena, haladzay. Wunakəka tsətsahayena,mâgeboandza
nakə a saka aye.» Kwayaŋŋa dem ŋgay ambəl.

Yesu ambəl tay ha ndo i ɗəvats hay haladzay
29Ma dəba eye na, Yesu a lətse abəra ka təv niye, a ye kame i dəlov i Galile.

Ayenahaa tsal amahəmba. Mə ɗəmana, andzakadala. 30Ndohayhaladzay
ti ye naha ka təv ŋgay. Tə həlay naha ndo neheye ta dzəgəɗasla aye, guluf hay,
ndomatəra eye,mandək hay ada tə siye i ndo i ɗəvats hay. Ti ye naha, təhəna
tay ha kame i Yesu ada ambəl tay ha. 31A 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. Ndoniyehay təgwaɗ: «NəmaazambaɗakaanəkarMbəlom i Israyel
hay!»

Yesu a vəlatay wumənday a ndo hay gwezem faɗ
Markus 8.1-10

‡ 15:22 Ŋgwas nakay na, dem i Yahuda hay bay. Məzele Kanan na, tə zalawatay ha na, a ndo neheye
mandza eyema gəma i Tir ta Sidoŋ aye.
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32Yesu a zalatay a gawla ŋgay hay, a gwaɗatay: «Ndo neheye na, tə geŋ mə
bohaladzayhərwi anaŋməhənemahkarna, nəteyeka təvgaadawumənday
andaya fataya 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 ɗaməvəlatay a ndo neheye haladzay aye na, məŋgay?»

34Yesu a gwaɗatay: «Tapa i makwala andaya 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 kamərehe andza nakə a satay aye. Tə hayay gər
a siye neheye a ləkaw aye na, a rah a kəteh tasəla. 38Ndo neheye tə nda wu
mənday niye na, hasləka hay nəteye gwezem faɗ, ŋgwas hay ta wawa haymə
ɗəma bay.

39 Ma 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 tsətsahmasuwayaŋ 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: “Bəgomna, yammapiye.” Andza niye ka sərummaŋgəne ha ka bo
abəra həlay nakəma giye təmazəbe ka mbəlom, ada wu neheye faya ta giye
bo anəke aye a say məgweɗe mey na, ka sərum bay na, hərwi mey? 4 Ndo
neheye a həlay nakay na, nəteye seweɗ eye hay, nəteye ta mbəɗay dəba a
Mbəlom, faya ta tsətsahiye masuwayaŋ. Ane tuk na, ma dəba i masuwayaŋ
i Zonas* ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə tə ŋgatay aye na, ta ŋgateye a
masuwayaŋmekeleŋ eye bay.»
Tsa na, Yesu a gər tay ha, a ye ŋgway.
5 Yesu ta gawla ŋgay hay tə tsal a kwalalaŋ i yam, ti ye ka dəlov, tə tas a

diye neŋgeɗ. Ti ye na, ta mətsa ha gər ta məzle makwala ka həlay. 6 Yesu a
gwaɗatay: «Gum metsehe! Tsəpum gər kurom abəra ka gəɗe i Farisa hay ta
Saduke hay.»

7Nəteye tə tsəne andza niye, tə kəɗ wuway mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «A tsik
andza niye na, hərwi nakə kamətsakwa ha gər ta məzlawmakwala aye.»

8 Yesu a səratay naha ka wu nakə faya ta dzaliye faya aye, a gwaɗatay:
«Nəkurom na, mədzal gər a kətsakum. Ka kəɗum wuway ka makwala na,
hərwi mey? 9 Hus 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? 10 Ada makwala nakə tapa
tasəla, ndo hay gwezem faɗ tə nda aye na, kə makumaw a gər bəɗaw? Ka

* 16:4 ZəbaməMata 12.41.
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hayumay gər a siye na, kəteh nday? 11 Na gwaɗakum: Tsəpum gər kurom
abəra ka gəɗe i Farisa hay ada i Saduke hay. Na tsikakum ka makwala bay
na, ka sərum təbəɗew?»

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

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

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: «Ndo hay tə gwaɗ
ka neŋWawa i Ndo na, neŋ way?»

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

15Yesu a gwaɗatay: «Ada nəkurom ka gwaɗum i kurom, neŋ na, way?»
16 Simoŋ Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkar na, Kəriste, Wawa i

Mbəlom nakə ta sifa aye.»
17 Yesu a gwaɗay: «Məŋgwese ka gər yak Simoŋ wawa i Zonas hərwi maa

ɗaka ha deɗek nakay na, ndo zezeŋ bay. Ane tuk na, maa ɗaka ha na, Bəba
ga məmbəlom. 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 imədahaŋma sliyeməgataywuray kwa tsekweŋ
bay. 19 Na vəlakeye kəle i mahəndəke məgeɗ i Bəy i Mbəlom. Wu nakə ka
kərah ka məndzibəra aye na, ta kərahiye mə mbəlom. Wu nakə ka təma ka
məndzibəra aye na, ta təmiyeməmbəlom.»

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 haməməte ŋgay taməmbəlaw ŋgay abəramamədahaŋ
Markus 8.31-33; Luka 9.22

21Yesu a dazlayməɗatay 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 mamədahaŋ.»

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

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

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

24 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay sa: «A say a ndoweye məpeŋ bəzay
na, mâ gər ha wu nakə a say a ɗərev ŋgay aye. Mâ zla mayako mazləlmbaɗa
eye 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 dze ha məsəfəre ŋgay na, ŋgama

† 16:24 ZəbaməMata 10.38.
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eye na, mey? Wu andaya nakə ndo ma sliye mambəɗa ahaya məsəfəre ŋgay
na,mey? 27NeŋWawa i Ndo na deyeweye ta gawla iMbəlomhaymaməzlaɓ
i Bəba ga. Na yaw na, na vəleye kwa a way wu i madagər ŋgay andza məsler
ŋgay neheye a ge aye. 28Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na, ndo siye
hay mə walaŋ kurom neheye anəke kanaŋ aye na, ta mətiye zuk bay, ta
ŋgeteŋeye a neŋWawa i Ndo, na deyeweye andza bəy 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. 2Mə 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 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 madzawadzawa 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.»

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

9 Ahəl nakə faya ta mbəzlaweye abəra mə mahəmba aye na, Yesu a
gwaɗatay: «Wu nakə ka ŋgatumay aye na, kâ tsikumay a ndəray bay hus a pat
nakə neŋWawa i Ndo na lətseweye abəra mamədahaŋ 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 lahaweye
madayaw təday na, hərwi mey?»

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

Yesu ambəl ha wawa nakəmahorvov a gay aye
Markus 9.14-29; Luka 9.37-43

14Yesu 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. 15Ada 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.»

17Yesua gwaɗ: «Nəkuromneheyeanəke, kadzalumhakaMbəlombayaye.
Na ndziye ka təv kurom na, hadzəgay? Na zliye ŋgatay hərwi kuromməndze
hadzəgay? Ahe! Zlumeŋahayawawaeyekanaŋ!» 18Təzlaynahawawaniye.
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Yesu a gaymeaməsəfəre nakəŋgwalak eye bay aye. Tsa na, a ndohwawabəra
mə bo i wawa niye. Kwayaŋŋawawa niye ambəl.

19Ahəl 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
mahəhereməsəfəre 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 slumeye məgwaɗay
a mahəmba nakay: “Lətse abəra kanaŋ, do kataɗay.” Ma lətsiye, ma diye.
Wuray kwa tsekweŋ ma dakumeye me bay. [ 21Ada slala i məsəfəre nakay
ma ndohwaweye andza niye tsa bay. Ma ndohwaweye na, ma rəzlay a gər tə
maɗuwule me ada ta daliyam.]»

Yesu a ɗa hamasulo eyeməməte ŋgay tamələtsew ŋgay abəramamədahaŋ
Markus 9.30-32; Luka 9.43-45

22Pat wuray na, Yesu ta gawla ŋgay hay, nəteye mahaya gər eye ma Galile.
Yesu a gwaɗatay: «NeŋWawa i Ndo na, ta gəsiye ga, ta vəlateye ga ha a həlay
a ndo hay. 23Ta 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 gayməvəlay wu aMbəlom
24 Ahəl nakə Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl a Kafernahum aye na, ndo

neheye tə hayaway gər a dzaŋgal i gayməvəlay wu aMbəlom aye, ta həndzəɗ
ka təv i Piyer, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Miter kurom na, ma vəliye dzaŋgal
i gayməvəlay wu ambəlom 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 təwunakə tə ɓarməvəle aye na,məhəlay iway? Məhəlay i ndo i dala
eye niye hay tsukuɗumə həlay i bərakəzaŋ hay ɗaw?»

26Piyer ambəɗay faya, a gwaɗay: «Bərakəzaŋ hay.»
Yesu a gwaɗay: «Ndo i dala eye niye hay ta vəliye bay. 27 Ane tuk na,

vəlamatay bəna ma ndalateye. Hərwi niye zla wu məgəse kəlef yak, do ka
me i dəlov. Ka ye na, kal a ɗəma wu məgəse kəlef. Kəlef nakə a lah faya aye
na, gəs na ada kâ həndəkay ha bazlam. Ka hutiye kwar i suloy nəte mə ɗəma,
zla ahaya ada kâ vəlamatay dzaŋgalmay.»

18
Mata təre bagwar eyema Bəy iMbəlom na, way?
Markus 9.33-37,42; Luka 9.46-48

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

2Yesu 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
Mbəlombay. 4Taɗəndoweyeka tərahaboŋgaywawaeyeandzawawanakay
na,ma təriye bagwar eyemaBəy iMbəlom. 5Adandoweye ka təmanawawa
nakay lele andzawawanakay anaŋ eye hərwi nakə awuɗa ga aye na, a təma
na neŋ. 6Ndoweye ka səpat ndo nəte mə walaŋ i wawa neheye tə dzala ha
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ka neŋ aye amezeleme na, ŋgama tâ ɓaraymaɗiz 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 nakəma səpatiye ndo
amezeleme aye. 8Taɗəhəlay yak kəgəbay sik yakmadiye kar ha amezeleme
na, ɗəs tay ha ada kuts tay ha dəreŋ tə nəkar. Ŋgamamede a sifa tə həlay yak
nəte kəgəbay tə sik yak nəte tə bəmalə nakə ta kaliye kar ha a ako nakə ma
mbatiye 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 tayhaynəteye andaya pat pat ka təv i Bəba gaməmbəlom. [ 11Hərwi
neŋWawa i Ndo na yaw hərwi mətəme tay ha ndo neheye ta dze aye.]»

12 A gwaɗatay sa: «Nəkurom ka dzalum na, kəkay? Taɗə ndo təɓaŋ ŋgay
andaya temerre, ada nəte məwalaŋ 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.
13 Neŋ faya na tsikakumeye: Taɗə kə huta na na, ɗərev ŋgay ma ŋgwasiye
haladzay hərwi təɓaŋ niye nəte aye a ze neheye kuro kuro tsɨɗ gər eye tsɨɗ
ta dze təbey aye. 14Andza niye dərmak, Bəba kurom nakəməmbəlom aye a
say na, ndəray kway nəte məwalaŋ i ndo neheyemakətsa eyemâ dze bay.»

Malamar yak kə gakamənese na, ka giye na, kəkay?
15 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə malamar yak kə gaka mənese na, do ka təv

ŋgay tsikay faya ahəl nakənəkurom sulo təneŋgeye aye. Taɗə ka təmabazlam
yak na, kə təma ha abəra məmezeleme. 16Taɗə ka təma bazlam yak bay na,
dum ka təv ŋgay ta ndo nəte kəgəbay ta ndo sulo. Andza niye, maŋgəne ha
sariya na, ta ndo hay sulo kəgəbay ndo hay mahkar.* 17Ane tuk na, ka təma
bazlam kurom bay na, tsikatay a ndoməpemədzal gər hay ka neŋ. Ka kərah
bazlam i ndoməpemədzal gər hay ka Kəriste na, gər ha zəba faya andza ndo
nakə a sər Mbəlom bay aye kəgəbay andza ndomatsekele dzaŋgal.

18«Neŋ fayanagwaɗakumeye: Sərumhana,wuneheye tebiyekakərahum
kaməndzibəra ayena, ta kərahiyeməmbəlomdərmak. Wuneheye tebiye ka
təmum kaməndzibəra aye na, ta təmiyeməmbəlom dərmak.

19 «Neŋ faya na gwaɗakumeye sa: Sərum ha na, taɗə ndo hay sulo ka
məndzibəra ta dzapa ayaw kawu nakə ta tsətsahiye təmaɗuwuleme aye na,
Bəba ga mə mbəlom ma vəlateye wu nakə ta tsətsah aye. 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 kərahməpəsay hamənese a ndo aye
21 Piyer a həndzəɗ ka təv i Yesu, a tsətsah faya, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,

taɗə malamar ga kə geŋ mənese na, na pəsay ha sik nday? Madzəga tasəla
ɗaw?»
* 18:16 Bazlammapala eyemasulo eye 19.15.
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22Yesu a gwaɗay: «Na gwaɗakeyemadzəga tasəla bay, ane tuk na, sik kuro
kuro tasəla madzəga tasəla.

23 «Hərwi niye, Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo ta bəy wuray a say matsətsehe
gwedere ŋgay ka ndoməge 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 gwaɗma səkəmiye ha andza beke, neŋgeye, ŋgwasŋgay,wawaŋgay
hay tə wu ŋgay tebiye hərwi məheme ha gwedere ŋgay. 26Ndo məge məsler
ŋgayniye adəkwaygurmets, a gayamboh, a gwaɗay: “Amboh, zleŋŋgatay,na
hamakeye suloy tebiye.” 27Tsana, a gayməboabəyniye, a gərayhagwedere
niye ada a gər ha a ye ŋgway.

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

32«Ndo i gay tay a tsəne andza niye na, a zalay a ndoməgeməsler ŋgayniye.
A yaw na, a gwaɗay: “Nəkar na, ŋgwalak i ndo bay. Na gəraka ha gwedere ga
tebiye hərwi nakə ka geŋ amboh aye. 33Nəkar dərmak na, mandala yak mâ
gaka mə bo andza nakə nəkar ka geŋ mə bo aye dərmak.” 34A ndalay 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 bazlamŋgayniye 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. Ambəl tay ha ndo hay abərama ɗəvats tay hay.

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

4 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ka dzaŋgum wu nakə mawatsa 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.†” 6Andza 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.»

7Farisa hay tə gwaɗay: «Musa a gwaɗ hasləkama ta həhariye na ŋgwas ŋgay
na,mâwatsay ɗerewel imahəhere ahəlay aŋgwasŋgay. Adaa tsik andzaniye
na, hərwi mey?»

* 19:3 Madazlay i wu hay 1.27; 5.2. † 19:5 Madazlay i wu hay 2.24.
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8 Yesu a mbəɗatay fay, a gwaɗatay: «Musa a vəlakum tsəveɗ ka mahəhere
ŋgwas kuromhay na, hərwi ɗərev kurommakula eye toŋgwa toŋgwa. Ane tuk
na, ka madazlay 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.»

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

11Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndo hay tebiye ta sliye fayamatəme
matətike nakay bay. Ane tuk na, Mbəlom ma vəlateye gədaŋ a siye hay
matəme. 12Ndo siye hay tə sla faya məzle ŋgwas bay na, hərwi wu mekeleŋ
eye hay wal wal. Ndo siye hay 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 iMbəlom. Ndo nakə kə sla fayamatəmematətike
nakay aye na, mâ təma.»

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

13Madəbaeyena, ndohay təhəl nahawawahayka təv i Yesuhərwi adamâ
pa fataya həlay ada mâ ɗuwulay me a Mbəlom hərwi tay. Ane tuk na, gawla
ŋgay hay tə ŋgatatay a ndo hay faya ta həliye naha wawa hay ka təv i Yesu na,
tə gatayme. 14Yesuagwaɗatay: «Gərumtayhawawahay tâyawka təvga. Kâ
həharum tay ha bay, hərwi Bəy iMbəlommavəla eye na, a slala i ndo neheye
andza wawa neheye.»

15Yesu a pa həlay kawawa niye hay hərwiməpe fataya ŋgama. Tsa na, a ye
ŋgway abəra ka təv niye.

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

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

17 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ka tsətsahiye fagaya wu ka gər i wu
ŋgwalak eye na, hərwi mey? Ndo ŋgwalak eye na, Mbəlom nəte ŋgweŋ. Taɗə
a saka məhute sifa ka təv i Mbəlom na, rəhay ha gər a bazlam ŋgay mapala
eye.»

18Ndo niye a tsətsah ka Yesu: «Bazlammapala eye waray hay?»
Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Kâ kəɗ gər i ndo bay, kâ gemadamabay, kâ

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

20Gawla niye a gwaɗay a Yesu: «Bazlamneheyemapala 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 ndomətawak eye hay. Ka ge andza niye na,
ka hutiye zlele məmbəlom. Tsa na, dara peŋ bəzay.»

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

23 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Neŋ faya na gwaɗakumeye, sərum
ha, mawura bo eye hərwi ndo i zlele hay mede a Bəy i Mbəlom. 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.»
‡ 19:19 Madayaw abəramə Ezipt 20.12-16; Bazlammapala eyemasulo eye 5.16-20 ada Levitik 19.18.
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25 Gawla ŋgay hay tə tsəne bazlam ŋgay niye hay andza niye na, a gatay
hərɓaɓəkka, tə gwaɗ: «Ane tuk na, kə ge andza niye na, mata sle mətəme na,
way?»

26 Yesu a zəba fataya, a gwaɗatay: «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 hərwi məpaka bəzay na, kəkay? Mata ge bo tə nəmay na,
mey?»

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

20
Dzeke i ndo nakə a həl ndoməgeməsler hay a guvah ŋgay aye

1 «Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na, ndo wuray a ndohwaw abəra mə gay
mekedœ pərik hərwi mapəle ndo məge məsler hay a guvah ŋgay. 2 Tə ge
tsakala i məfəte hwapat na, kwar i suloy nəte.* 3Ta 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
vəlakumeyewu imadagər kurom lele.” 5Ndoniyehay tə tsəneandzaniyena,
ti ye a guvahŋgayniye. Ndoniye a yemapəle ndo iməsler hay tamagərhəpat,
ada ta ɓəremahkar i huwa a ge andza niye sa. 6Ta ɓəre zləmna, a ye sa. A ye
a huta ndo hay nəteye malətsa eye. A tsətsah fataya, a gwaɗatay: “Nəkurom
mandzaeyekanaŋhwapatzeməgeməslerna, hərwimey?” 7Tambəɗay 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 ndo məge məsler hay, vəlatay wu i madagər tay. Dazlay
ta ndoneheyenahəl tay duk aye ada kândəvha ta ndoneheyena lahməhəle
tay kurre aye.” 9Ndo neheye ta dazlay aməsler ta ɓəre zləm i huwa aye na, ti
ye naha kwaway a təmakwar i suloynəte. 10Ndoneheye ta dazlay kurre aye
ti yaw. Tə dzala mə gər tay na, ta təmiyema ziye i ndo neheye. Ane tuk na, tə
vəlatay kwa way kwar i suloy nəte. 11 Ta təma na, ta guŋguz ka ndo i guvah,
12 tə gwaɗ: “Ndo neheye ti yaw ma dəba may aye, tə ge məsler na, ɓəre nəte
tsa tuk na, ada ka vəlamay wu madagər may andza i tay na, kəkay? Nəmay
na, nəmaa sa ɗəretsətseh mə pat hwapat ada nəmaa səmay naha a merəɓe.”
13Ndo i guvah niye ambəɗay faya a ndo nəteməwalaŋ tay, a gwaɗay: “Dzam
ga, na gakamənese bay. Ka gama tsakala iməgeməsler pat eye nəte na, kwar
i suloy nəte bəɗaw? 14Zlawu imadagər, do. A seŋ na vəliye a ndo nakə a yaw
ma dəba yak andza nakə na vəlaka aye dərmak. 15Neŋ na, tsəveɗ ga andaya
məge wu nakə a seŋ aye ta suloy ga. Kəgəbay nəkar na, sələk eye hərwi nakə

* 20:2 A həlay i Yesu na, kwar i suloy nəte na, a slaməvəlemerəɓe i ndo nakə a geməsler hwapat aye.
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neŋ ŋgwalak i ndo aye ɗaw?” 16Andza niye, ndo i dəba hay ta təriye ndo i me
hay, ndo i me hay ta təriye ndo i dəba hay.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay tamələtsew ŋgay abəramamədahaŋ sa
Markus 10.32-34; Luka 18.31-34

17 Ahəl nakə Yesu faya ma diye a Zerozelem aye na, a həl gawla ŋgay
hay kuro gər eye sulo təv tay wal. Nəteye faya ta diye ka tsəveɗ na, a
gwaɗatay: 18 «Tsənum, anəke na, faya ka deyekweye a Zerozelem. Mə ɗəma
na, neŋ Wawa i Ndo ta vəlateye ga ha a həlay a bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ada a ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye. Ta geŋeye sariya i məkəɗe, 19 ada ta vəlateye ga ha a ndo
neheye tə sər Mbəlom bay aye. Ta ŋgweseŋeye dəla abəra mə gər, ta ndaɓiye
ga ta mandalaɓa. Ta dariye ga ka mayako mazləlmbaɗa eye. Ma məhəne
mamahkar eye na, na lətseweye abəramamədahaŋ.»

Matsətsehe i may i Yakuba ta Yuhana
Markus 10.35-45

20Ma dəba eye na, ŋgwas i Dzebede a ye ka təv i Yesu ta wawa ŋgay hay. A
ye naha a dəkw gurmets kame i Yesu hərwi matsətsehe faya wu. 21 Yesu a
gwaɗay: «A sakamey?»
A mbəɗay faya a Yesu, a gwaɗay: «Na tsətsah fakaya na, aza ahəl nakə ka

ndza a bəy yak aye na, vəlatay tsəveɗ a wawa ga neheye sulo aye tâ ndza ka
təv yak, nəte ta diye i həlay imənday adaneŋgeɗ ta diye i həlay i gula yak tey.»

22Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Ka sərumwu nakə ka tsətsahumeye aye
bay. Ka slumeye fayaməse ɗəretsətseh nakə na siye aye ɗaw?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmaa sliye faya.»
23Yesu a gwaɗatay: «Deɗek, ka sumeye 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.»

24Siye i gawla iYesuhaykuro, tə tsənebazlamniyena, təgemevel kagawla
i Yesu neheye sulo ta malamar ŋgay aye. 25Yesu a zalatay tebiye ka təv ŋgay,
a gwaɗatay: «Nəkurom ka sərum ha na, bəy bagwar eye ka məndzibəra faya
ta ləviye ndo hay ta gədaŋ ada ndo bagwar eye hay ta ɓərəkiye ha gədaŋ tay
ka siye i ndo hay. 26Ane tuk na, mâ ge andza niyeməwalaŋ kurom bay. Ɗuh
na, kə ge ndəray məwalaŋ kurom a say matəre bagwar eye na, mâ təra ndo
i məsler kurom. 27Kə ge ndəray məwalaŋ kurom a say matəre ndo i me na,
mâ təra beke kurom. 28Andza niye, neŋ Wawa i Ndo na yaw na, hərwi ada
ndo hay tâ geŋ məsler bay. Na yaw ɗuh na, hərwi məgatay məsler a ndo hay
adaməvəle haməsəfəre ga hərwi məmbəle tay ha ndo hay haladzay.»

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

29Ahəl nakəYesu ta gawla ŋgayhay ti yawabəramaZeriko aye na, ndo hay
haladzay tə payaw bəzay. 30 Guluf hay sulo nəteye mandza eye ka tsakay i
tsəveɗ. Tə tsəne Yesu fayama diye ta tsəveɗ eye niye na, tə pa bo kamawude,
tə gwaɗ: «BəyMaduweŋ,Wawa i Davit, nəmaâ gakamə bo təbəɗew?»

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

32Yesu a lətse, a zalatay, a tsətsah fataya: «A sakum nâ ge hərwi kurom na,
mey?»
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33Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «BəyMaduweŋ, a samay na, həndəkamay na
ɗəre tey.»

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

21
Yesu a fələkwa a Zerozelem
Markus 11.1-11; Luka 19.28-40; Yuhana 12.12-19

1Yesu ta gawla ŋgay hay, nəteye mazlambar bəse ta Zerozelem na, tə ndisl
a gəma i Betifadze kaMahəmba i Tetəɗœz. Yesu a slər gawla ŋgay sulo kame,
a gwaɗatay: 2 «Dum naha a gəma nakə kame kurom aye. Ka ndislum naha
na, ka ndzumeye a gər a zuŋgo ta wawa ŋgaymaɓara eye. Pəluma tay ahaya
ada kâ yumeŋa tay ahaya. 3 Taɗə ta tsikakum wuray na, mbəɗumatay faya:
“A say a BəyMaduweŋ.” Tsa na, ta gəriye kurom ha.»

4Wu nakay a ge bo na, andza i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə a tsik
aye, a gwaɗ:
5 «Gwaɗumatay a ndo neheyema gəma i Zerozelem aye:
Zəba, bəy yak fayama diye naha ka təv yak!
Neŋgeyemaləɓa eye,
neŋgeyemandza eye ka zuŋgo ada ka zuŋgowawa 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. 8 Ndo hay haladzay mbərzəzza ta fətəl
petekeɗ tay hay ka tsəveɗ, siye hay tə həɓaw slambah i dərizl i gərɗaf hay ta
fətəl ka tsəveɗ. 9Ndoneheye kame i Yesu ta ndo neheyema dəba ŋgay aye na,
ta wuda, tə gwaɗ: «Zambaɗakway a Wawa i Davit! Mbəlom mâ pa ŋgama ka
ndo nakə fayama deyeweye taməzele i BəyMaduweŋ aye. Zambaɗakway a
Mbəlom, neŋgeye nakəməmbəlom aye!»

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

11Ndohay tambəɗatay faya: «Yesu,ndoməɗehabazlam iMbəlom, 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

12Yesu a ndisl a Zerozelem na, a ye a dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Ayenahana, ahəhar tayhandomasəkəmewuhay tandoneheye ta
səkəmiyehawuhayaye. Apayhəlay a tabal i ndomambəɗeha suloy, ambəzl
ha təv məndze i ndo masəkəme ha bodobodo hay.† 13 Tsa na, a gwaɗatay:
«Mawatsa eyeməƊerewel iMbəlomna: “Ta zaleye a gay gana, gay imaɗuwule
me. Ane tuk na, nəkurom ka tərum ha lar i məkal hay na, kəkay?‡”»

14Guluf 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. 15 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom 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: «Məzlaɓmâ ndza ka Wawa i

* 21:5 Zəbama Zakari 9.9. † 21:12 Yahuda hay ti yawma gəmamekeleŋ eyematambəɗe ha suloy
tay. Ma dəba eye, ta sliye masəkəme gənaw hərwi kule ada məvəle dala i dzaŋgal i gay məɗəslay gər a
Mbəlom. ‡ 21:13 Zəbama Ezay 56.7 ada Zeremi 7.11.



Mata 21:16 42 Mata 21:30

Davit» ayena,wuneheye andalatayhaladzay. 16Tə gwaɗay aYesu: «Ka tsəne
wu nakəwawa neheye faya ta tsikiye bəɗaw?»
Yesu a mbəɗatay faya: «Ayaw, na tsəne. Nəkurom na, ka dzaŋgum bazlam

nakəmawatsa eyeməƊerewel aye ɗaɗa təbəɗew? “Asakanakəwawahayada
ta wawa neheye faya ta siye wahmba aye tâ zambaɗaka.§”»

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

Gurovmawa eye bay
Markus 11.12-14,20-24

18Tədœeyepərik imekedœ, ahəl nakə fayamamaweye awuzlahgəmaaye
na,may awur faya. 19Aŋgatay 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: «Kawiye hohway ɗaɗa sa bay.» Kwayaŋŋa gurov niye
a kula.

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

21 Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na tsikakumeye: Sərum ha na, taɗə ka
dzalum ha ka neŋ ada ka gum hay mədzal gər kurom gərəŋ gərəŋ bay na,
ka slumeye faya məge wu nakə na gay a gurov nakay aye. Kwa a mahəmba,
ka slumeyeməgwaɗay: “Lətse abəra kanaŋ, ta kal ha bo abəlay”, adamagiye
bo. 22 Taɗə ka dzalum ha ka neŋ tə ɗərev kurom peteh na, ka hutumeye wu
nakə ka tsətsahumeye təmaɗuwule me aMbəlom aye tebiye.»

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

23Yesu a ye, a fələkwa a gay iməɗəslay ha gər aMbəlom. A ye naha a dazlay
a matətikatay. Ahəl nakə faya ma tətikiye na, bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ta madugula i Yahuda hay, ti ye naha ka təv ŋgay.
Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ka gewuneheyena, ta gədaŋwaray? Maa vəlaka
gədaŋ aye na, way?»

24 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋ dərmak na tsətsahiye fakuma
matsətsehe nəte, taɗə ka mbəɗumeŋew faya na, na ge wu neheye ta gədaŋ
waray na, na tsikakumeye. 25Maa slər ha Yuhanamadzəhuɓe ndo a yamna,
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 haMbəlom, Yesuma gwaɗakweye: “Ka
dzalum ha bay na, kemey?” 26Ane tuk na, taɗə ka gwaɗakway, maa sləraw
Yuhana na, ndo hay, dzədzarakwa ta ndo hay hərwi ndo hay tebiye ta dzala
ha Yuhana neŋgeye ndoməɗe ha bazlam iMbəlom.» 27Hərwi niye tambəɗay
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

28Yesu a gwaɗ sa: «Kadzalumkadzeke nakayna, kəkay? Ndoweye andaya
wawaŋgayhay sulo. A gwaɗay awawamakurre eye: “Wawaga, do bəgom ta
geməsler ma guvah.” 29Wawa ŋgay ambəɗay 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

§ 21:16 Dəmes hay 8.3.
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faya, a gwaɗay: “Bəba ga, na diye.” Ane tuk na, ki ye bay. 31Məwalaŋ iwawa
neheye sulo aye, maa ge wu nakə a say a bəba ŋgay aye na, waray?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Wawamakurre eye.»
Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na tsikakumeye, sərum ha ndo matsekele

dzaŋgal hay ta ŋgwas neheye tə gawa madama aye ta lahakumeye a Bəy i
Mbəlom. 32Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam ki yaw kə ɗakum ha tsəveɗ deɗek
eye. Ka dzalum ha faya bay. Ɗuh ndo matsekele dzaŋgal ta ŋgwas neheye tə
gawamadama aye ta dzala ha faya. Kwa ka ŋgatumay bəbay na, ka mbəɗum
hamədzal gər kurom hərwi mədzele ha faya bay.»

Dzeke i ndo neheye ta səkəmguvah hərwiməfəte aye
Markus 12.1-12; Luka 20.9-19

33 Tsənum dzeke mekeleŋ eye sa: «Ndoweye andaya a ɗəs guvah. A zəv a
ɗəma dərizl i gərɗaf haladzay. Dərizl i gərɗaf niye hay na, tə wa hohway. A
lawara na ta zleɗ, a ŋgar a ɗəma təgwaɗ* hərwimaɗɨtse a ɗəmahohway ada a
ɗəzl a ɗəma gay imatsəpewu 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 niye hay a sla na, a slər ndo i
məsler ŋgay hay ka təv i ndo neheye ta səkəm guvah ŋgay aye hərwi ada tâ
vəlayawhohway i gərɗaf ŋgay hay. 35Ane tuk na, ndo niye hay, tə ŋgatatay na,
tə gəsmakurre eye təndaɓana lele. Tə gəsmasulo eye, tə kəɗnamədahaŋ eye
ada tə kəɗmamahkar eye tə kwar. 36Ndo i guvah a slər ndo iməslermekeleŋ
eye hay, nəteye haladzay ta ze neheye kurre aye. Ane tuk na, ndo niye hay
tə ge tay andza neheye kurre eye. 37 Ka mandəve 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: “Anaŋmagedze ŋgaynakəma ta ndiye na guvah ŋgay aye, ki yaw!
Takwa, kəɗakwa na ada guvah nakay mamətsakweye a nəkway!” 39Ti ye tə
gəs wawa niye, ti ye ha dəreŋ ta guvah. Ti ye naha, tə kəɗ na.»

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

41 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ma kəɗiye ndo məkəɗe ndo niye hay abəra
mə ɗəma, ma sakatay naha bay tebiye. Ma həliye a ɗəma ndo mekeleŋ eye
hay ada ta vəleye hohway i gərɗaf ŋgay hay a həlay nakə kə nah aye.»

42Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Ɗaɗa ka dzaŋgumwunakə təwatsa a Ɗerewel i
Mbəlom aye təbəɗew? A gwaɗ:
“Kwar nakə ndomaɗəzle gay hay tə kal ha aye na,

matəra kwar lele eye a ze siye i kwar hay na, neŋgeye ɗuh.
Maa gwaɗ kwar niye matəra kwar nakə lele eye hərwi maɗəzle gay na,

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

43 Yesu a gwaɗatay sa: «Neŋ faya na tsikakumeye, 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. 44 Kwa way kə dəɗ ka kwar niye na, ma toliye.
Ada kwar niye kə dəɗ ka ndoweye na, ma ləgəriye na kərɗik kərɗik andza
mereɓek.»

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. 46Ta pəla tsəveɗməgəse

* 21:33 Təv maɗɨtse na, tə ŋgar təv andza təgwaɗ hərwi maɗɨtse hohway. † 21:42 Dəmes hay
118.22-23.
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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
dawumənday anəke, na kəɗ gəsaŋ i sla ga hay ta neheyemagəla eye hay lele
aye na kəɗ, wu haymaləva bo eye tsɨy. Dumara amənde ɗaf i mabəzləme gər
i dahəlay.” 5Ane 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 ka
mabəbazl 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 tuk
na, ndo neheye na 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.” 10Ndo i məsler ŋgay hay ti ye. Ti ye naha tə hayay gər
a ndo neheye tə ndzatay a gər aye tebiye, ndo ŋgwalak eye hay ta ndo neheye
ŋgwalak eye bay aye. Gay 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: “Dzam ga, petekeɗ i magurlom i mabəzləme
gər i dahəlay andaya fakaya bay sa na, ka fələkwaw kanaŋ ma kəkay?” Ane
tuk na, ndo niye kambəɗay faya bay. 13Tsa na, bəy a gwaɗatay a ndo iməsler
ŋgay hay: “Dumnaha, dzawumay na həlay tə sik, kalumha abəra a ləvoŋ. Mə
ɗəma na, ta tuwiye təmahəpəɗe zler eye.*”»

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

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

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

18Ane 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? 19 Ehey bəzumeŋ ha suloy nakə tə vəlawa dzaŋgal
* 22:13 ZəbaməMata 8.12.
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eye təday.» Tə zlayaw kwar suloy nəte, tə vəlay. 20 Tsa na, Yesu a gwaɗatay:
«Mandzəkit bo nakay ta məzele nakay faya na, i way?»

21Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «I bəy i Roma.»
Yesu a gwaɗatay: «Aya! Wu ibəy i Romana, vəlumayha a bəy i Romaŋgway.

Wu iMbəlom na, vəlumay ha aMbəlom ŋgway.»
22Tə tsəne andza niye na, a matay ha hərɓaɓəkka. Tə gər ha Yesu, ti ye wu

tay.
Matsətsehe ka gər i mələtsew imədahaŋ hay abərama bəɗ
Markus 12.18-27; Luka 20.27-40

23Pat eye niye, Saduke hay ti ye ka təv i Yesu. Azlakwa bay Saduke hay na,
nəteye tə dzala ha tə gwaɗ: «Kamət na, mələtsew abəra mamədahaŋ andaya
sa bay.» Ta tsətsah kaYesu, tə gwaɗay: 24«Miter,Musa a gwaɗ: “Taɗəndoweye
a mət ze məwe wawa na, malamar ŋgaymâ zla madakway i ŋgwas niye. Ma
zliyena, hərwiadahulfe indoniyeamət ayemâdzebay.†” 25Ndohayandaya
nəteye tasəla tamalamar hay. Malamar taymakurre eye a zla dahəlay. Amət
ze məwe wawa hay, malamar ŋgaymasulo eye a zla ŋgwas niye. 26Malamar
ŋgaymasulo eye amət zeməwewawa dərmak. Malamar taymamahkar a ge
andzaniye, nəteyeniye tasəla tebiye təmət zeməwewawa. 27Nəteye tebiye tə
mət na, ŋgwas amət dərmak. 28Adapat nakəmədahaŋhay ta lətseweye abəra
mamədahaŋ aye na, ŋgwas niye ma təriye na, i way? Hərwi nəteye tebiye ta
zla ŋgwas niye.»

29Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Faya ka vumay gər a bo kuromhərwi
ka sərumwu nakəmawatsa eye məƊerewel i Mbəlom aye bay ada ka sərum
gədaŋ iMbəlombay. 30Andzaniye, ahəl nakə ta lətseweyeabəramamədahaŋ
aye na, hasləka hay ta ŋgwas hay ta zliye bo sa bay. Ane tuk na, ta ndziye na,
andzagawla iMbəlomneheyeməmbəlomaye. 31Kabazlamimələtsewabəra
ma mədahaŋ na, ɗaɗa ka dzaŋgumwu nakəMbəlom a tsikakummə Ɗerewel
ŋgay aye təbəɗew? A gwaɗ: 32 “Neŋ na, Mbəlom i Abraham, Mbəlom i Izak,
Mbəlom i Zakob.‡” Mbəlom na, neŋgeyeMbəlom imədahaŋ hay bay, neŋgeye
Mbəlom i ndo neheye ta ndziye huya ta sifa aye.»

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

Bazlammapala eye nakə a ze siye hay aye
Markus 12.28-34; Luka 10.25-28

34 Farisa hay tə tsəne Yesu a sla ka Saduke hay tə bazlam na, tə haya gər.
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?»

37 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «“Wuɗa Bəy Maduweŋ Mbəlom yak
tə ɗərev yak tebiye, ta məsəfəre yak tebiye, ada tə metsehe yak tebiye.§”
38Bazlammapala eye bagwar eye ada nakə ŋgwalak eye a ze siye hay aye na,
anaŋ. 39Bazlammapala eye nakə a ze siye hay aye andzamakurre eye anaŋ:
“Wuɗando iməgeɗyakandzakawuɗanagəryak.*” 40BazlamiMusamapala
eye tebiye adamatətike i ndoməɗe ha bazlam iMbəlom tebiye a dzapa a huɗ
i bazlam neheyemapala eye sulo aye.»
† 22:24 ZəbamaMadazlay iwuhay 38.8; Bazlammapala eyemasulo 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.
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Kəriste ta Davit
Markus 12.35-37; Luka 20.41-44

41 Yesu a tsətsah bazlam ka Farisa neheye mahaya gər aye, a gwaɗatay:
42 «Ka dzalum ka Kəriste na, kəkay? Neŋgeyewawa i way?»
Tə gwaɗay: «NeŋgeyeWawa i Davit.»
43 Yesu a gwaɗatay: «Ada ma kəkay Davit a ma ha bazlam i Məsəfəre

Tsəɗaŋŋaeyenakəa tsikahəl niye, a zalay “BəyMaduweŋga”ayeɗaw? Hərwi
Davit a gwaɗ:
44 “BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗay a BəyMaduweŋ ga na:
Dara ndza tə həlay i mənday ga

husapatnakəneŋ,napiye tayhandoməneɗərehayahuɗ i sik yakaye.†”
45«TaɗəDavit kə zalayaKəriste “BəyMaduweŋ” tukna, adaKəristeneŋgeye

wawa i Davit na, ma kəkay?»
46 Mə walaŋ i Farisa niye hay ndəray kwa nəte ka mbəɗay ka bazlam

ŋgay niye bay. A dazlay pat eye niye, kwa way a dzədzar matsətsehe faya
matsətsehe neheye kəriye.

23
Yesu amatay hamənese 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 hay mahaya gər eye haladzay
ta gawla ŋgay hay: 2 «Ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay məsler tay na, məɗatay ha bazlam i Musa mapala eye a ndo hay.
3Rəhumatay ha gər ada gumwuneheye tebiye faya ta tsikakumeye. Ane tuk
na, kâ gum andza nəteye bay, hərwi faya ta giye wu nakə faya ta tsikiye bay.
4Nəteye faya ta hayeye gər a wu neheye təmba a zla bo bay, faya ta piye ka
gər i ndo hay. Ane tuk na, bo tay eye kwa məlamay ta wur həlay, ta kərah
madzəne ndo hay.

5 «Məsler tay faya ta giye na, hərwi ada ndo hay tâ zəba fataya, tâ gwaɗ
nəteye ŋgwalak eye hay. Mahoɗok neheye təmbəkwawa ada tə ɓarawa ka bo
aye na, bagwar aye hay. Ta səkahawa hame i petekeɗ tay ta zəbol.* 6Ma təv
nakə ndo hay tə haya gər ka mənde wu mənday aye na, ta wuɗa məndze ka
təv nakə ŋgwalak eye ada mə gay i maɗuwule me, ta ndziye na, ka təv nakə
ndo hay ta ŋgatateye aye. 7A satay ndo hay tâ tsikataymeməwalaŋ i ndo hay
haladzay ada tâ zalatay “Miter” hay.

8 «Ane tuk na, nəkurom na, ndəray mâ zalakum ndo “Miter” hay təbey.
Hərwi, Miter kurom na, nəte tsa. Nəkurom tebiye na, ta malamar hay. 9Kâ
zalumay 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 kuromna, Kəriste nəte tsa. 11Ndo nakə bagwar eyeməwalaŋ
kuromayena,mâ tərando iməsler kurom. 12Kwawaykə saymatərebagwar
eye kame i ndohayna,Mbəlomma təriye hawawa eye ɗuh. Kwawayka təra
ha gər ŋgaywawa 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

† 22:44 Dəmeshay110.1. * 23:5 Yahudahay təmbəkwawamahoɗok, təpawaa ɗəma təvmədzeŋge
hayməƊerewel iMbəlom. Tə ɓarawakadaʼar, kahəlay i gula. Təmawaahayabazlam iMbəlommapala
a gər na, andza niye.
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13 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa
hay, nəkurom na, ndo i bəbərek hay, ɗəretsətseh ka gər kurom hərwi faya
ka dərəzlumatay na tsəveɗmede a Bəy i Mbəlom a ndo hay. Bo kurom eye a
sakummede bay ada ndo neheye a satay mede aye, a sakumməgəre tay ha
tâ ye bay.
[ 14 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa

hay, nəkuromna, ndo i bəbərek hay. Ɗəretsətseh ka gər kuromhərwi faya ka
buwumeye wu abəra ka madakway i ŋgwas hay. Ka ɗuwulawumme 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 Mbəlom mapala eye ta Farisa
hay, nəkurom na, ndo i bəbərek hay. Ɗəretsətseh ka gər kurom hərwi faya
ka həhalumeye ka dala ada ka bəlay hərwi ada ndo hay tâ pakum bəzay. Ka
hutum ndo nəte na, ka tərumeye ndo 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 i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, andza kə mbaɗa bay, a tsik
bazlam mətsike tsa. Ane tuk na, taɗə ndoweye kə mbaɗa ta gura i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom na, kutoŋ ma giye wu nakə a mbaɗa ha aye.” 17A
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 təvməvəlaywu aMbəlomna, andza kəmbəɗa bay, a tsik bazlam
mətsike tsa. Ane tuk na, kə mbaɗa tə wu nakə tə vəlay a Mbəlom mapa eye
ka təv məvəlay wu a Mbəlom aye na, kutoŋ ma giye wu nakə a mbaɗa ha
aye.” 19Nəkurom na, guluf eye hay, ŋgwalak eye ɗuh na, mey? Wu nakə tə
vəlay a Mbəlom aye tsukuɗu, kəgəbay təv məvəlay wu a Mbəlom nakə ma
təriye ha tsəɗaŋŋawu nakə tə vəlay kəriye aMbəlom aye ɗaw? 20Hərwi niye,
ndoweye kəmbaɗa ta təv məvəlay wu a Mbəlom na, a mbaɗa ta təv məvəlay
wu aMbəlom ada təwu neheye faya aye tebiye. 21Ndoweye kəmbaɗa tə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, a mbaɗa ta gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
ada ta Mbəlom nakə mandza eye mə ɗəma aye. 22 Ndoweye kə mbaɗa ta
magərmbəlom na, ambəɗa ta təvməndze i Mbəlom ada ta ndo nakəmandza
eyemə ɗəma aye.

23«Anəkuromndomədzaŋgawabazlam iMbəlommapala eye taFarisahay,
nəkurom 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 a Mbəlom. Ada ka gərum ha məge wu ŋgwalak eye mə bazlam 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.
Anaŋwunakəayekaboməgeaye, zeməgərhasiyebay. 24Nəkuromka tərum
na, andza guluf neheye faya ta lakiye tay ha ndo hay aye. Faya ka palumeye
madzendzewhay abərama yamkuromnakə faya ka sumaye, ane tuk na, ka
gərum ha a ɗəma zləgweme.

25 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa
hay, nəkuromna, bəbərek eye hay. Ɗəretsətseh ka gər kuromhərwi nəkurom
faya ka tsakaɗumeye dəba i gəsiyem ta dəba i səra lele. Ane tuk na, huɗ eye
maraha eye təwuneheye ka kəlumaye ada təwunakə a say a bor i bo kurom
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aye. 26AnəkuromFarisa neheye ka tərumandza guluf hay aye, tsakaɗumna
huɗ i gəsiyem kurom təday ada dəba eye bəbayma zəbiye lele dərmak.

27 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa
hay, nəkurom bəbərek eye hay. Ɗəretsətseh ka gər kurom hərwi nəkurom
ka ndzəkitum bo na, tsəvay neheye ta lambaɗ tay ha dəba eye lele, a zəba
kuɗekuɗek. Tə le ka ɗəre mazəbe fataya haladzay. Ane tuk na, mə huɗ
eye na, maraha eye ta mətasl i mədahaŋ hay ada tə wu neheye maza eye
tebiye. 28Nəkuromna, andza niye dərmak. Ka ɗəre i ndo hay na, ka gwaɗum
nəkuromndo i deɗek hay. Ane tuk na,mə ɗərev kuromna, nəkurommaraha
eye ta bəbərek ada ta mənese.

29 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa
hay, nəkurom na, bəbərek eye hay. Ɗəretsətseh ka gər kurom hərwi faya
ka ɗəzlumeye tsəvay i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay, ada faya ka
lambaɗumeye tsəvay indoneheye təpaybəzayaMbəlomtadeɗekaye. 30Ada
kagwaɗum: “Taɗənəmaageandayaahəlay i bəba tətemayneheye təkəɗawa
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay aye na, nəmaa dzapiye ta nəteye hərwi
məkəɗe tay ha bay.” 31Andza niye, bo kurom eye tə gər kurom ka sərum ha
nəkuromwawa i ndoneheye tə kəɗ tay handoməɗe ha bazlam iMbəlomhay
aye. 32Lele, ndəɗikum kaməsler i bəba təte kurom huya!

33«Nəkuromna, dədœhay,wawa i palas hay! Ka slumeyemətəmeabəra ka
sariya i ako nakəmambatiye bay aye na, kəkay? 34Hərwi niye, tsənum lele:
Na slərakumeye nahandoməɗe ha bazlam iMbəlomhay, ndo neheye ta tsah
aye, ndoneheye ta tətikakumeye. Kakəɗumeye tayha siyehay, kadarumeye
tay ha siye ha ka mayako mazləlmbaɗa eye, siye ka ndaɓumeye tay ha ta
mandalaɓa mə gay i maɗuwule me kurom hay ada siye ka həharumeye tay
hakagəmakagəma. 35Andzaniye, ndoneheyekakəɗumtayahəl niyekəriye
ta ge mənese bay aye na, mənese eye ma dəɗiye na, ka gər kurom. A dazlay
kaAbel ndoməpaynaha faya aMbəlomhus ka Zakariwawa i Baraki nakəka
kəɗumməwalaŋ i təvməvəlay wu aMbəlom ta təv nakə tsəɗaŋŋa eye. 36Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Sərum ha na, wu neheye tə ge ahəl niye tebiye na,
sariya i Mbəlomma dəɗiye ka ndo neheye anəke aye.»

Yesu a tuwa Zerozelem
Luka 13.34-35

37 Yesu a dazlay mətuwe 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 nakəma hayatay gər a wawa ŋgay hay a huɗ i
gwezleviyek ŋgay aye. Ane tuk na, ka wuɗum bay! 38Hərwi niye, gay kurom
ma təriye rəgay. 39Andzaniye, neŋ fayanagwaɗakumeye: Madazleye anəke
ka ŋgatumeŋeye sa bay hus ahəl nakə ka gwaɗumeye: “Mbəlommâ pa ŋgama
ka ndo nakə fayama deyeweye təməzele i BəyMaduweŋ aye!”»

24
Yesu a ɗa ha tambəzliye ha gay i məɗəslay ha gər aMbəlom
Markus 13.1-2; Luka 21.5-6

1Yesuandohwawabəramə gay iməɗəslayhagər aMbəlom. 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 aMbəlom ada siye i gay hay na, kəkay.
2 Yesu neŋgeye a gwaɗatay: «Faya ka ŋgatumeye a wu neheye tebiye na gwaɗ
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ba? Sərumha kamena, ka ŋgatumeye a kwar kwanəte ka gər i kwar ŋgeɗ bay.
Tambəzliye ha hele hele.»

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

3Yesu a ye, a tsal aMahəmba i Tetəɗœz. Ahəl nakə neŋgeyemandza eye na,
gawla ŋgay hay ti ye ka təv ŋgay mahəteye, ti ye ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Tsikamay, wu neheye ta ta giye bo na, kəɗay? Ada ŋgoɗgor waray nakə ma
ɗiye ha mazlambar ka maweye ada məndzibəra mazlambar ma ndəviye
aye?»

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

Wunakəmandzateye a gər a gawla i Yesu hay aye
9«Madəbaeyena, ndohay tagəsiyekuromhərwiada tâ gakum ɗəretsətseh,

ta kəɗiye kurom. Slala i ndo hay tebiye ta nakumeye ɗəre hərwi ga. 10Ahəlay
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 məwalaŋ tay nəte nəte. 11Ndo neheye
tə gwaɗ nəteye ndoməɗe ha bazlam iMbəlom aye haladzay ta deyeweye. Ta
səpatiye ndo hay haladzay. 12Mənese ma səkahiye haladzay. Hərwi niye,
mawuɗebo indohayhaladzaymanəkiɗiye. 13Ane tukna, ndoweyekə səmay
naha hus ka mandəve aye na, Mbəlom ma təmiye ha. 14 Ta ɗiye ha Labara
Ŋgwalak eye i Bəy i Mbəlom a ndo i məndzibəra hay tebiye hərwi ada ndo
neheye tə sər Mbəlom bay aye tâ tsəne. Tsa na, məndzibərama ndəviye.»

Tambəzliye ha Zerozelem
Markus 13.14-23; Luka 17.23-24,37, 21.20-24

15 Yesu a gwaɗatay: «Ka ŋgatumeye a wuray maga zluwer eye andza
mazəlatoŋgo, ma lətsiye a təv nakə tsəɗaŋŋa eye, andza nakə Daniyel* ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom kə tsik faya. (Ndoweye kə dzaŋga na, mâ tsəne
lele.) 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. 18Ndo nakə
neŋgeye ma guvah aye na, mâ mbəɗa gər a mətagay ŋgay məzlaw petekeɗ
ŋgay bay. 19 Pat eye niye na, ɗəretsətseh wene wene eye na, ka gər i ŋgwas
neheye tə bo sulo aye ada ka ŋgwas neheye faya ta vəlateye wah a wawa tay
hay aye! 20ƊuwulumaymeaMbəlomhərwimahwaynakə ka hwayumeyemâ
ge a həlay imətasl bay kəgəbay pat imazəzukwbo bay. 21Andza 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 ɗaɗama giye bo andza niye sa bay. 22TaɗəMbəlommânəkiɗ 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.

* 24:15 Zəbama Daniyel 9.27; 11.31; 12.11.
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23 «Taɗə ndəray kə gwaɗakum: “Zəbum! Kəriste anaŋ!” kəgəbay “Neŋgeye
atay!” na, kâ təmum bazlam ŋgay bay. 24Andza niye, ndo masəpete ndo hay
ta deyeweye. Ta gwaɗiye nəteye na, ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom, kəgəbay
ndomətəmehandonakəMbəlomasləraweye. Nəteyena, tagiyemasuwayaŋ
hay ada tə wu neheye ma giye hərɓaɓəkka aye hərwi taɗə ma giye bo na,
masəpete tay ha ndo neheye Mbəlom a pala aye. 25 Anaŋ, na tsikakum ka
bo abəra kurre. Pum a zləm lele.

26 «Taɗə ta gwaɗakum: “Kəriste anaŋ mə pesl”, kâ yum bay, kəgəbay ta
gwaɗakum: “Neŋgeye anaŋmaŋgahabo eye kanaŋ”na, kâ təmumbay. 27Neŋ
Wawa i Ndo, na deyeweye na, andza mawutseɗe i mbəlom nakə ta ŋgateye
kwa təwaray aye. 28Andza niye, təv nakəwu maməta eye mə ɗəma aye na,
magoduk hay ta hayiye gər a ɗəma.»

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

29 «Kwayaŋŋa ɗəretsətseh niye hay ta ye abəra mə ɗəma na, pat ma giye
andaya sa bay ada kiye ma dəviye bay. Wurzla hay dərmak ta 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 nakə ma ɗiye
ha neŋgeye faya ma deyeweye aye ka magərmbəlom. Ndo i məndzibəra hay
tebiye ta tuwiye ka bo. Ta ŋgeteŋeye a neŋ Wawa i Ndo na deyeweye ma
pazlay ta gədaŋ ada ta məzlaɓ eye haladzay. 31 Ta fa tolom bagwar eye na,
ma sləraweye gawla i Mbəlom hay, ta hayay gər a ndo neheye a pala tay ha
aye abəra ka kokway i məndzibəra tebiye kwa ka waray ka waray.»

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

32 Yesu 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?
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 tebiye ma giye bo na, ndo neheye
anəke aye ta mət zuk bay. 35Magərmbəlom ta dala ta dziye, bazlam ga na,
ɗaɗama dziye bay.»

Maa sər pat nakəməndzibərama ndəviye na,Mbəlom nəte ŋgweŋ
Markus 13.32-37; Luka 17.26-30,34-36

36Yesu 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 hayməmbəlom, kwa neŋWawa ŋgay bəbay, nəmaa sər bay.
Maa sər pat eye na, Mbəlom Bəba ga nəte ŋgweŋ. 37Wu 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.† 38Hərwi ahəl nakə yam ka dazlay a məpe zuk bay aye
na, ndo hay tə ndayawawumənday, tə sawawuməsay, tə zlawa dahəlay ada
tə vəlawa dem tay hay a zal hus a pat nakəNuhu 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
nakə neŋWawa i Ndo na deyeweye na, ma giye andza niye dərmak.

40 «A həlay niye na, ndo hay sulo ma guvah na, ta zliye nəte, ta gəriye ha
neŋgeɗ. 41 Ŋgwas hay sulo ta ləgəriye na, ta zliye nəte ta gəriye ha neŋgeɗ.
42Hərwi niye, ndzumna, tsezlezleŋŋebəna ka sərumpat nakəBəyMaduweŋ
kurommamaweye bay.
† 24:37 Madazlay i wu hay 7.17-23.
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43«Tsənumwunakay lele: Ndo i gaymâ sər həlaynakəməkalmadeyeweye
ma kəliye na aye na, ma ndzahəriye bay. Ma ndziye tsezlezleŋŋe,ma gəriye
ha məkal mâ fələkwa a gay ŋgay bay. 44Hərwi niye, nəkurom dərmak ləvum
bo, hərwi neŋWawa i Ndo namaweye ahəl waray na, ka sərumeye bay.»

Ndo iməsler ŋgwalak eye
Luka 12.41-48

45 Yesu a gwaɗatay: «Ndo i məsler ŋgwalak eye ada ma giye məsler tə
metsehe lele eye na, way? Neŋgeye na, ndo nakə ndo i gay ŋgay a gwaɗay
“Gatay gər a siye i ndoməgeməsler ga hay. Vəlataywumənday tə həlay eye.”
46Məŋgweseka gər i ndoməgeməsler niye taɗəndo i gayŋgayki yaw, kəndzay
a gər neŋgeye faya ma giye məsler andza nakə tə tsikay aye. 47Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərumhana, ndo i gay ŋgaymagəray ha zlele ŋgay tebiyemâ
ləvay gər.

48 «Ane tuk na, taɗə ndoməgeməsler niye ŋgwalak eye bay na, ma gwaɗeye
a gər ŋgay: “Ndo i gay ga fayama gaweyemahonok, ma deyeweye bəse bay”,
49mapiye boməndeɓe siye i ndo neheye faya ta giyeməsler dziye. Ma ndiye
wumənday adama siyewuməsay ta ndoməkweye hay. 50Ndo i gay ŋgayma
maweye na, ka həlay nakə faya ma həbiye bay aye ada a sər bay aye. 51 Ki
yaw na, ma vəleye ɗəretsətseh haladzay, ma həhariye na ndo i məsler niye.
Ma kaliye ha a təv i ndo i bəbərek hay. Mə ɗəma na, ta tuwiye tə mahəpəɗe
zler eye.‡»

25
Dzeke i merehe i dem hay kuro
Luka 12.35-38, 13.25-28

1Yesu a gwaɗatay: «A həlay niye na, Bəy i Mbəlomma ndzəkitiye bo na, tə
merehe i dem hay kuro. Tə həl lalam tay hay, ti ye hərwi mədzəgər tə zal i
dahəlay. 2Məwalaŋ imerehe i demneheye kuro aye, zlam na, matərakahaŋ
eye hay, siye hay zlam na, metsehe tay andaya. 3Merehe i dem neheye zlam
matərakahaŋ aye, təhəl lalam tay na, ta ləva ha bo təmal bay. 4Merehe i dem
neheye zlammetsehe tay andaya aye na, tə həl lalam tay ada kwaway a ləva
ha bo təmal 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. 8Merehe i dem
neheyematərakahaŋayena, ta tsətsahmalkamerehe idemneheyemetsehe
tay andaya aye, tə gwaɗatay: “Mbəɗumamay mal a lalam may hay tsekweŋ
tey hərwi faya ta mbatiye.” 9Merehe i dem neheyemetsehe tay andaya aye,
tambəɗatay faya, tə gwaɗatay: “Aʼay, andaya haladzayma 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 dem neheye zlam maləva bo aye na, tə fələkwa ka bo tə neŋgeye a gay i
magurlom i məzle dahəlay. A dərəzl a məgeɗ. 11 Məndze zərat na, siye i
merehe i dem niye hay tə maw. Tə maw na, tə gwaɗ: “Bəy Maduweŋ, Bəy
Maduweŋ, həndəkamay abəra ma məgeɗ!” 12 Ane tuk na, zal i dahəlay a
gwaɗatay: “Neŋ faya na gwaɗakumeye ta deɗek, na sər kurombay.” 13Hərwi
niye, ndzum tsezlezleŋŋe bəna pat eye kwa həlay eye na, ka sərum bay.»
‡ 24:51 ZəbamaMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye ka gər aye.
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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 zalatay a ndo i məsler ŋgay hay, a gər ha zlele ŋgay a həlay tay.
15A vəlay kwa a way ka gədaŋ ŋgay. A vəlay a ndo ŋgeɗ kwar i suloy temerre
zlam, a ndo ŋgeɗ temerre sulo, a ndomamahkar eye temerre nəte. Tsa na, a
ye ŋgway.

16«Ndo iməslernakə təvəlaykwar i suloy temerrezlamayena, ayeambəɗa
ha 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. 18Ane tuk na, ndo nakə tə vəlay kwar i suloy
temerre nəte aye na, a ye a la bəɗ, a ŋgaha na suloy i ndo i gay ŋgay niye a
ɗəma.

19 «Aza a ndzawməve tsakway na, ndo i gay i ndo i məsler niye hay amaw.
Tsa na, a say məpesle na suloy ŋgay nakə a vəlatay aye. 20Ndo nakə a vəlay
kwar i suloy temerre zlam aye, a ye ka təv ŋgay, a gwaɗay: “Ndo i gay ga, ka
vəleŋna, kwar i suloy temerre zlam. Anaŋnahuta faya kwar i suloy temerre
zlam.” 21Ndo i gayŋgayagwaɗay: “Lelehaladzay, nəkarna, ndo i ŋgwalakada
ndo i deɗek. Nəkar ndo i deɗek kwa məwu neheye tsekweŋ aye, na pakeye
wu haladzay a həlay. Dara ŋgwasama ka bo tə neŋ.” 22 Ndo i məsler nakə a
vəlay kwar i suloy temerre sulo aye, a ye naha, a gwaɗay: “Ndo i gay ga, ka
vəleŋ kwar i suloy temerre sulo. Anaŋ na huta faya kwar i suloy temerre
sulo.” 23Ndo 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.” 24Ndo 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. 25Na 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 i məmaw ga na, na həla ahaya suloy ga ta
magogoy eye faya. 28Həlum faya abəra kwar i suloy niye temerre nəte aye.
Vəlumay ha faya a ndo nakə kwar i suloy andaya faya gwezem aye. 29Hərwi
ndo nakəwu ŋgay andaya aye na, ta səkahay ha sa. Ane tuk na, ndo nakəwu
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
31Yesu a gwaɗatay sa: «Ahəl nakəneŋWawa iNdonadeyeweyemaməzlaɓ

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 adanaŋgəniye
ha ka bo abəra ndo hay ta ndo siye hay andza ndomətsəkurema ŋgəniye tay
ha təɓaŋ hay ta wak hay. 33Ka 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 neheyeMbəlom Bəba ga a pa fakuma ŋgama aye, ka ndzumeyema
* 25:30 ZəbamaMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye ka gər aye.
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bəy ga nakə Mbəlom a ləvakum ha bo kwa ahəl nakə kə ge məndzibəra zuk
bay aye. 35Hərwi ahəl niye, may a wur fagaya na, ka vəlumeŋ wu mənday,
yama geŋna, ka vəlumeŋ yamməsay, neŋmbəlok eye na, ka təmumga a gay
kurom, 36petekeɗandaya fagayabayna, kapumeŋkabopetekeɗ, neŋ ɗəvats
eye na, ka gumeŋ gər, neŋma daŋgay na, ka yum ka zəbumeŋew ɗəre.”

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

40 «Bəy ma mbəɗateye faya, ma gwaɗateye: “Neŋ faya na gwaɗakumeye,
sərumha, kwamey ka gumay a ndowawa eye tsekweŋməwalaŋ imalamar
ga hay na, ka gum niye na, a neŋ.” 41 Ma 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«Nəteyedərmak tambəɗeye faya, ta gwaɗeye: “Nəmaaŋgatakamayawur
fakaya, yam a gaka, nəkarmbəlok eye, ɗəvats eye kəgəbayma 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.”»

46 Yesu a gwaɗatay: «Nəteye, ta diye ta hutiye na, ɗəretsətseh nakə ma
ndəviye bay ka tor eye. Ndo neheye tə ge wu nakə 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

1Ahəl nakə Yesu a ndəv ha matətike aye na, a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
2«Ka sərumhamagurlom i Pak a zəkawna,məhəne sulo. NeŋWawa i Ndo ta
gəsiye ga hərwi ada tâ dar ga kamayakomazləlmbaɗa eye.»

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

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

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

7Ahəl nakə faya ta ndiyewumənday ayena, ŋgwaswuray a yenaha ka təv i
Yesu tadosməhəlay a lehaladzay,marahaeye təmalnakəa zehuŋŋa tsakala
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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? 9Ŋgama
meeneŋmâ səkəmha na, ma hutiye ha suloy haladzay ada ma pateye suloy
eye a ndo i mətawak hay.»

10Yesu a səratay naha a gər ka bazlam tay niye, a gwaɗatay: «Ka kwasum-
eye gər a ŋgwas nakay na, hərwi mey? Wu nakə a ge hərwi ga aye na, lele
haladzay. 11Ndo i mətawak hay na, nəteye ka təv kurom huya. Ane tuk na,
neŋ na, na ndziye tə nəkurom huya bay. 12Neŋgeye ka mbəɗa mal ka bo ga
hərwimələve ha bo iməzle ga a bəɗ. 13Neŋ faya na gwaɗakumeye, sərumha:
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 vəlaway wu a
Mbəlom aye. 15A ye naha, a gwaɗatay: «Taɗə na pəlakum tsəveɗməgəse Yesu
na, ka vəlumeŋeyemey?» Bagwar hay i ndo neheye tə vəlawaywu aMbəlom
tə paslay kwar i suloy kuro kuro mahkar*, tə vəlay. 16A dazlay pat eye niye
Yudas a pəla həlay nakə lele eye hərwi məge ɗaf ka Yesu aye.

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

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

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

19Gawla i Yesuhay ti ye tə gewunakəYesua tsikatay aye. Tədawumənday
i Pakmə ɗəma.

Yesu a ɗa ha gawla ŋgay nəte ma giye 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 aməndewumənday. 21Ahəlay nakə nəteye faya ta ndiyewumənday
aye na, Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərumhana, ndo nəte
məwalaŋ kuromma giye fagaya ɗaf.»

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

23Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Mata ge fagaya ɗaf na, ndo nakə faya
nəmaa tələkiye həlay a səra salamay aye. 24NeŋWawa iNdonamətiye andza
nakə Ɗerewel i Mbəlom a tsik aye. Ane tuk na, ɗəretsətseh ka gər i ndo nakə
ma giye ɗaf ka neŋ Wawa i Ndo aye. Ndo niye na, ŋgama meeneŋ tâ wa na
bay.»

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

* 26:15 Zəbama Zakari 11.12.
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Ɗaf i BəyMaduweŋ
Markus 14.22-26; Luka 22.15-20; 1 Koriŋte hay 11.23-25

26 Ahəl nakə faya ta ndiye ɗaf aye na, Yesu a zla peŋ, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna ha peŋ niye, a vəlatay a gawla ŋgay hay,
a gwaɗatay: «Zlum, ndayum. Nakay na, bo ga.»

27Madəbaeyeazla gəvet, a gaynahasɨsœaMbəlom. Madəbaeyeavəlatay,
a gwaɗatay: «Sumnəkurom tebiye. 28Nakay na, bambaz ga nakəMbəlomma
ɓariye dzam ta ndo hay aye. Tambəɗiye ha na, hərwi məpəse hamezeleme i
ndo hay haladzay. 29Neŋ faya na tsikakumeye, na ta siye wuməse nakay sa
bay hus a pat nakə ka ta sakweye weɗeyema bəy i Bəba gaMbəlom aye.»

30Madəbaeye, ta zambaɗayaMbəlom tadəmes†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

31Ma 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.‡” 32Ane tuk na, na
mbəlaw abəramamədahaŋ na, na həbiye kuromma Galile.»

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

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

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

YesumaGetsemene
Markus 14.32-42; Luka 22.39-46; Yuhana 18.1

36Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl a təv eye andaya tə zalay Getsemene. Mə
ɗəmana, agwaɗatay: «Ndzumkanaŋ. Nadiye, naɗuwulaynahameaMbəlom
kataɗay.»

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

39A ye abəra ka təv niye izaɗ tsekweŋ, a ye naha a kal ha bo ka dala bərut
daʼar ka dala. A ɗuwulay nahame aMbəlom, a gwaɗ: «Bəba ga, taɗəma giye
bona, zla fagaya abəra ɗəretsətsehnakayna siye tey. Ane tukna, kâ ge andza
nakə a seŋ a neŋ aye bay, ge andza nakə a saka a nəkar aye.»

40A 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.»

† 26:30 Tə ge dəmes ka mandəve i mənde ɗaf i Pak na, mə Dəmes hay 113 ka 118. ‡ 26:31 Zakari
13.7.
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42A 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.»

43Tsa na, a maw ka təv i gawla ŋgay neheye sa. A ndzatay a gər na, nəteye
mandzahəra eye. Təmba faya məndze tə ɗəre kwa tsekweŋ bay tebiye. 44A
gər tay ha, a ye sa. A ɗuwulay me a Mbəlom andza nakəmeeneŋ 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.
NeŋWawa i Ndo ta vəlay ga ha a həlay i ndo i mezeleme hay tuk. 46Lətsum,
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

47 Ahəl nakə Yesu faya ma tsikiye me mba aye na, pəslaŋ Yudas neŋgeye
nakə nəte məwalaŋ i gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo aye, a ye naha. Ti ye
naha tandohayhaladzay tamaslalamtayhayada ta sakwal tayhay. Maaslər
tay naha na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlawaywu aMbəlom tamadugula
i Yahuda hay.

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

49 Yudas 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, təwuya kura ka Yesu, tə gəs na.

51Ndonəteməwalaŋ i ndoneheyenəteye təYesuaye, aŋgwaɗawmaslalam
ŋgay mbəhhat, a fay ha a ndo i məsler i bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom, a ɗəsay na zləm fats ka dala. 52 Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Ma ha
maslalam yak a gay ŋgay eye hərwi ndo neheye ta giye vəram ta maslalam
aye na, ta bəbazliye tay ha ta maslalam dərmak. 53Neŋ na sliye məzalay a
Bəba gaMbəlom,mâ sləreŋew gawla ŋgayhay gwezemhaladzay anəkena, ka
sər təbəɗew? 54Ane tuk na, kə ge andza niye na, wu nakə təwatsa a Ɗerewel i
Mbəlomma giye bo na, ma kəkay kəla?»

55Yesu a gwaɗatay a ndo hay: «Ka yumaw fagaya ta maslalam kurom hay
ada ta sakwal kurom hay andza ta gəsiye ndo i məkal ɗaw? Pat pat neŋ
mandza eye mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, na tətikawa, ka gəsum ga
bay! 56Ane tuk na, wu neheye tebiye tə ge bo aye na, hərwi adawu nakə ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay təwatsaməƊerewel 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

57Ma 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 Mbəlommapala eye ta madugula i Yahuda hay, nəteye mahaya gər
eye. 58Ahəl nakə faya ta diyehaYesuayena, Piyer apaybəzaymadəbadəreŋ
hus a dalamətagay i gay i bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom. A ye naha
a fələkwa a dalamətagay, a ndza ka təv i ndo niye hay faya ta tsəpiye məgeɗ
aye. A saymazəbe faya ta giye ha tə Yesu na, kəkay.

59 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta madugula i
Yahudahay tebiye ta pəla ndo hay hərwimaraw fayamehərwiməgay sariya
i məkəɗe na. 60Ndo hay haladzay ti ye naha ta raw faya me. Ane tuk na, ta
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huta tsəveɗməkəɗe na bay. Kamandəve ŋgay eye na, ndo hay sulo ti ye naha,
tə gwaɗ: 61«Ndo nakay a gwaɗ: “Na sliye fayamambəzle ha gay iməɗəslay ha
gər a Mbəlom adamaməhənemahkar 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 neheye təbəɗew? Tə tsik fakaya
na, mey?» 63Ane tuk na, Yesu a ndza ŋgway tete. Bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom a gwaɗay: «Neŋ faya na tsətsahiye fakaya təməzele i Mbəlom
nakəmandziyeka toreye,mbəɗeŋew faya: Nəkarna, KəristeWawa iMbəlom
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
iMbəlom, neŋgeyenakə gədaŋ eye ka gər iwuhay tebiye aye. Ka ŋgatumeŋeye
sa na, mamagərmbəlom na deyeweyema pazlay.»

65Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a tsəne andza niye na, a ndalay
haladzay. A ŋguraɗa ha petekeɗ ŋgay, a gwaɗ: «Kə tsalay ka gər a Mbəlom! Ka
pəlakweye na, samey, na gwaɗ ka tsənumwunakə a tsik aye. 66Nəkurom ka
dzalum na, kəkay?»
Ndo hay ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Neŋgeye ndo məge mənese, təɗe

məkəɗe na.»
67Tsa na, ta tufay slesleɓ ka ɗəre a Yesu, tə fay ta məpeɗe həlay, siye hay tə

fay kamaholom. 68Tə gwaɗay: «Kəriste, nəkarndoməɗehabazlam iMbəlom
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

69Piyer na, neŋgeyemandza eyema dalamətagayma bəra. Ŋgwaswuray a
gawaməslermə gay i bagwar i ndoməvəlawaywu aMbəlomniye, a həndzəɗ
ka təv i Piyer, a gwaɗay: «Nəkar dərmak na, ndo i Yesu, ndo i Galile.»

70Ane tuk na, Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesu kame i ndo niye hay tebiye, a
gwaɗ: «Aʼay, na sər wu nakə a sakamətsikeŋ aye bay.»

71Ma dəba eye Piyer a ye a ndza sləp ka həlay məgeɗ. Ŋgwaswuray 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. A mbaɗa, a gwaɗ: «Aʼay, na
gwaɗum na sər ndo niye bay tiya!»

73Ma 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. Hərwimətsikeme 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, Mbəlommâ geŋ ɗəretsətseh.
Nambaɗa na, ta deɗek na sər na ndo nakay bay.»
Kwayaŋŋadzagulok a zlaha. 75Bazlam iYesunakə a tsik aye amayawagər

a Piyer. Yesu a gwaɗay: «Dzagulokma ta zlahiye na, ɓa ka gwaɗ sikmahkar ka
sər neŋbay.» Tsana, Piyer a yawabəramadalamətagay, 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
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na Yesu. 2Tə 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 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:
«Na gemənese, hərwi na ge ɗaf ka ndo nakə kə gemənese bay aye.»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Bazlam yak bəna, i maymey tey.»
5Yudas a kutsatay naha suloy niyemə gay iməɗəslay ha gər aMbəlom. Tsa

na, a ye a həruwa bo ta ləɓer, a mət.
6Bagwarhay indoneheye təvəlawaywuaMbəlomtəhəl suloniye, təgwaɗ:

«Suloy nakay na, bazlam kwaymapala eye kə vəlakway tsəveɗməpe na a gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom bay. Suloy nakay na, i məkəɗe gər i ndo.»

7Madəba eye,madugula i Yahudahay təmahakabobazlamməwalaŋ tay
hərwi suloy niye na, ta səkəm guvah abəra ka ndo məŋgere gərwa. A guvah
eye niye na, ta liye a ɗəma slele hay. 8 Hərwi niye, hus ka bəgom tə zalay
a guvah eye niye na, Guvah i Bambaz. 9 Andza niye, a ɗa ha na, bazlam i
Zeremi ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom nakə a tsik aye. A gwaɗ: «Tə həl kwar
i suloy kuro kuro mahkar, niye na tsakala nakə ndo i Israyel hay tə gwaɗ ta
vəliye hərwi ŋgay aye. 10Ada ta səkəmha guvah abəra ka ndoməŋgere gərwa
andza nakə BəyMaduweŋMbəlom a gweɗeŋ ge aye.*»

Yesu kame i Pilat
Markus 15.2-5; Luka 23.3-5; Yuhana 18.33-38

11Yesu neŋgeye kame i Pilat. Pilat a tsətsah faya, a gwaɗay: «Nəkar na, bəy
i Yahuda hay deɗek ɗaw?»
Yesu a gwaɗay faya: «Nəkar ka tsik segey.»
12Bagwar hay i ndo neheye tə vəlawaywu aMbəlom aye tamadugula hay

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

14Ane tuk na, Yesu kambəɗay faya kwa tsekweŋbay. Niye na, a gaywadəŋ
wadəŋ a Pilat.

Tə gay sariya a Yesu i məkəɗe
Markus 15.6-15; Luka 23.13-25; Yuhana 18.3–19.16

15Magurlom i Pak kə ndzew na, ŋgomna a gərawa ha ndo i daŋgay nəte,
ndo nakə a satay a ndo hay aye. 16A həlay niye na, ndoweye andaya neŋgeye
seweɗ eyema daŋgay, tə zalay Barabas. 17Ndo 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 Pilat mandza eye ka təv məge sariya aye na, ŋgwas ŋgay a slər
ndoka təvŋgay, a yenahaa gwaɗay: «Kâ gaywuray andonakaybay, hərwi kə
gemənese bay. Ta həvaɗ nakay, na sa ɗəretsətseh haladzaymaməsine hərwi
ŋgay.»

* 27:10 Zəbama Zakari 11.12-13; Zeremi 18.2-3; 19.1-2; 32.6-15.
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20Bagwar hay i ndo neheye tə vəlawaywu aMbəlom aye tamadugula 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 daŋgay nəte. Mə
walaŋ tay nəte a sakum nâ gərakum ha na, way?»
Tambəɗay 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 kamayakomazləlmbaɗa eye!»
23Pilat a gwaɗatay: «Neŋgeye a ge na, mənese waray?»
Ane tuk na, ta səkah ha mawude haladzay ta gədaŋ, tə gwaɗ: «Dar na ka

mayakomazləlmbaɗa eye!»
24Pilat a zəba fayamasliyeməgewuraykwa tsekweŋbayadandohay faya

ta dazleyemawudehaladzayna, a təɗ yam, a bara həlay kame i ndoniye hay,
a gwaɗatay: «Mənese i məkəɗe ndo nakay na, ka gər ga bay. Mənese eye na,
ka gər kurom.»

25Ndo hay tebiye ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ayaw, nəmaa təma. Mənese i
məkəɗe ndo nakaymâ 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 mayako mazləlmbaɗa
eye.

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

27Madəbaeyena, sidzew iPilat hay ti yehaYesuagay i ŋgomna. Ti yenaha,
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?» 30 Ta tuf
faya slesleɓ ada ta buwa faya abəra sakwal nakə mə həlay aye, tə fay ha ka
gər. 31Ta ndəv ha məŋgwese faya na, ta tsəkw faya abəra petekeɗ ndozza eye
niye, tə ma ha faya petekeɗ ŋgay hay. Ti ye ha hərwi madar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.

Ta dar na Yesu kamayakomazləlmbaɗa eye
Markus 15.21-32; Luka 23.26-43; Yuhana 19.17-27

32Ahəl nakə sidzew hay faya ta diye ha Yesu, ta tasiye abəra məwalaŋ 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. 33 Tə 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 petekeɗŋgayhərwiməsəremata hute na,way. Tsa na, ta ŋgənaha
a bo məwalaŋ tay. 36 Tsa na, tə ndza mə ɗəma hərwi matsəpe na Yesu. 37 Tə
watsa gər i bazlam nakə tə kəɗ na faya Yesu aye, tə gwaɗ: «Nakay na, Yesu bəy
i Yahuda hay.» Ta law na zal ka gər ŋgay. 38 Ta dar ndo i məkal hay sulo ka
tsakay i Yesu, nəte tə həlay i mənday, neŋgeɗ tə həlay i gula.

39Ndo neheye ti yawa ta təv niye na, tə ɓəlawa ha gər tay hay tekəm tekəm
təmətsaɗay pəleslesle. 40Tə gwaɗaway: «Hey! Nəkar haɓe a sakamambəzl ha
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ka gwaɗmaməhənemahkar na, ka ɗəzl
† 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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na aye na, təv i wu yak aye na,məŋgay tuk? Nəkar təmaha bo yak eye tey! Kə
ge nəkarWawa iMbəlomna,mbəzlawabəra kamayakonakaymazləlmbaɗa
eye.»

41 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu 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,
mâmbəzlaw abəra ka mayako mazləlmbaɗa eye ada nəmaa dzaliye ha. 43A
dzala ha kaMbəlom sa na, a gwaɗ neŋgeyeWawa 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 ɓəre mahkar i huwa. 46Ma giye ɓəre mahkar i huwa, Yesu a
wuda tamagala kələrra, a gwaɗ: «Eli, Eli, lama sabaktani?» Andzaməgweɗe:
«Mbəlom ga, Mbəlom ga, 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!» 48Kwayaŋŋandonəteməwalaŋ tayniye ahway, a yenahaa zlawuye
andaya kofkoffa. A tsəhuɓ ha a wuye guyakaka. A hak ka gwavəkw. Tsa na,
a pay naha ka bazlam a Yesu hərwi ada mâ ɗəvətse. 49Ane tuk na, siye i ndo
hay tə gwaɗ: «Ŋgatay, zəbakwa faya təday, Eliya ma deyeweye ma təmiye ha
ɗaw?» 50Ane tuk na, Yesu a wuda 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
mamədahaŋ na, ti ye a Zerozelem, gəma tsəɗaŋŋa eye. Mə ɗəma na, ndo hay
haladzay ta ŋgatatay.

54Bagwar i sidzew ta sidzewniyehay faya tahəbiyekaYesudziye, təŋgatay
dala a ɓəl tə wu neheye a ge bo aye tebiye na, zluwer a gatay haladzay, tə
gwaɗ: «Ta deɗek, ndo nakay na, Wawa i Mbəlom!» 55 Ŋgwas hay haladzay
nəteye malətsa eye dəreŋ faya ta zəbiye naha faya. Tə payaw bəzay a Yesu
kwa abəra ma gəma i Galile, tə gaway məsler. 56Mə walaŋ tay niye hay na,
Mari nakə a yaw abəra ma gəma i Magədala aye, Mari maya i Yakuba ta
Yusufa ada ta maya i wawa i Dzebede hay.

Tə pa na Yesu a tsəvay
Markus 15.42-47; Luka 23.50-56; Yuhana 19.38-42

57Huwa a ge na, ndowuray zlele eye a yaw. Neŋgeye ndo i gəma i Arimate,
məzele ŋgay Yusufa. Neŋgeye dərmak, gawla i Yesu. 58 A ye ka təv i Pilat, a
tsətsah faya mədahaŋ i Yesu. Pilat a vəlay tsəveɗ ka məzle mədahaŋ i Yesu.
59Yusufa a ye a zla namədahaŋ i Yesu abəra kamayakomazləlmbaɗa eye, a
zla rəkwat ambəkwa na. 60A 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. 61Mari i Magədala ta Mari neŋgeɗ nəteye
andayamandza eye ɗəgerger bəse ta tsəvay.

§ 27:46 Dəmes hay 22.2.
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Sidzew ha ta tsəpa na tsəvay
62 Tədœ eye andza məgweɗe pat nakə a mbay naha a pat i mələve bo i

mazəzukw bo aye, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu aMbəlom aye ta
Farisa hay, ti ye dziye a gay i Pilat. 63Ti ye naha, tə gwaɗay: «Ŋgalaka, nəmaa
yaw ka təv yak na, hərwi wu nakə ndo i parasay nakay a tsik ahəl niye aye
na, kamamayaw a gər. A gwaɗ: “Madəba iməhənemahkar na, na lətseweye
abəra ma mədahaŋ.” 64 Gwaɗatay a sidzew hay na, tâ tsəpa na tsəvay lele
hus aməhənemamahkar 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 ŋgayma səkahiye wene wene eyema ziye nakə kurre aye.»

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

66Tə həl bo ti ye. Ti ye naha tə ləva bo təmatsəpe tsəvay. Tə slərəɓa name i
tsəvay, tə gəs na əŋgəts lele. Tsa na, tə pa sidzew hay kamatsəpe na.

28
Yesu a lətsew abəramamədahaŋ
Markus 16.1-10; Luka 24.1-12; Yuhana 20.1-10

1Ma dəba i pat i mazəzukw bo na, pat i luma i sidzew ta mekedœ, Mari i
Magədala ta Mari neŋgeɗ ti ye mazəbe ka tsəvay. 2 Tə ndisl naha kwayaŋŋa
na, dala a ɓəl haladzay dzekiɓ dzekiɓ hərwi gawla i Mbəlom a mbəzlaw mə
mbəlom, a yaw a bədəŋgwal beber abəra ka tsəvay, toŋ a ndza faya. 3Gawla i
Mbəlom niye na, a dəv andza mawutseɗe ada petekeɗ ŋgay a sləɗe haladzay
herre. 4Zluweragatayasidzewneheye faya ta tsəpiye tsəvayaye. Tadzədzar
haladzay, ta təra andza nəteye maməta eye hay tsaɗək tsaɗək.

5Gawla iMbəlom a gwaɗatay a ŋgwas niye hay: «Kâ dzədzarumbay. Na sər
nəkuromfayakapəlumeyeYesu, ndonakə tadarnakamayakomazləlmbaɗa
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. 7Dum bəse
ta gwaɗumatay a gawla ŋgay hay na: “Yesu kə lətsew abəramamədahaŋ,ma
lahakumeye a Galile. Ka ŋgatumeye mə ɗəma.” Anaŋ wu 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.
9Kwayaŋŋa, Yesu a yaw tə dzəgər ta nəteye, a gwaɗatay: «Na tsikakumme!»
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. 10Yesu 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 nakəŋgwashay faya ta diye abəra ka tsəvay, nəteye ka tsəveɗ aye na,

siye i sidzewneheye faya tahəbiyeka tsəvayaye ti yeawalaŋ i gay. Ti yenaha
ta təkərwunakəageboaye tebiyeabagwarhay indoneheye təvəlawaywua
Mbəlomaye. 12Bəy hay i ndo neheye tə vəlawaywuaMbəlomaye təhaya gər
ta madugula i Yahuda hay. Təma ha ka bo bazlamməwalaŋ tay. Tə vəlatay
suloyhaladzaya sidzewneheye ta tsəpa tsəvayaye. 13Təgwaɗatay: «Wunakə
ka təkərumateye a ndo hay aye na, anaŋ: “Ahəl nakə nəmaymandzahəra eye
ta həvaɗ aye na, gawla i Yesu hay ta yaw, ta kəla na mədahaŋ i Yesu.” 14Taɗə
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
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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 a mahəmba nakə Yesu a gwaɗatay «Tsalum a ɗəma» aye. 17 Tə
ndisl a ɗəma na, tə ŋgatay a Yesu, tə ɗəslay ha gər. Ane tuk na, siye məwalaŋ
tay ta dzala ha faya ta deɗek eye bay. 18Yesu ahəndzəɗ ka təv tay, a gwaɗatay:
«Mbəlom kə vəleŋ gədaŋməmbəlom ada kaməndzibəra. 19Hərwi 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 bazlam neheye na
tsikakumeye. Tâ rəhay ha gər tebiye, tâ dzala ha faya. Ada neŋ, na ndziye
tə nəkurom pat pat hus kamandəve i məndzibəra.»



Markus 1:1 63 Markus 1:8

Ŋgwalak i bazlam nakə
Markus

a watsa aye
Məfələkwe

Markus a dazlay məwetse labara nakay na, a gwaɗ nakay na: «Labara
ŋgwalak eye nakə a tsik ka Yesu Kəriste Wawa i Mbəlom». A ɗa ha Yesu na,
ndo məge məsler, a sla faya məge wu hay. Ka tətikatay a ndo hay, ka həhar
fakalaw abəra mə bo i ndo hay, kə pəsatay ha mezeleme a ndo hay. Yesu a
gwaɗneŋgeyeWawa iNdo, a yawa vəl haməsəfəre ŋgayhərwimətəme tay ha
ndo hay abəra məmezeleme tay.
Markus a watsa kaməsler i Yesu, i Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam, ka gər i

madzəhuɓe i Yesu təmasəpete nakə a say a Fakalawmasəpat na aye, a ɗa ha
məsler i Yesu ta məmbəle tay ha ndo i ɗəvats hay təmatətike 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 abəra ma
mədahaŋ.
Madazlay i labara 1.1-13
Məsler i Yesuma Galile 1.14–9.50
Yesu a lətse abəra ma Galile a ye a Zerozelem 10.1-52
Maduk i duk i məhəne i Yesu 11.1–15.47
Mələtsew i Yesu abəramamədahaŋ 16.1-8
Yesu a bəz ha bo 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:
«NeŋMbəlom, na sləriye naha ndoməɗe 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 adaMbəlomma pəsakumeye hamənese kurom hay.»

5 Ndo 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 yamməmagayam nakə tə zalay Yurdum aye.
6 Yuhana niye na, petekeɗ ŋgay maŋgara eye ta məkwets i zləgweme ada a
ɓarawa bəzihuɗ ŋgay na, ta həzlay. A ndayawa mə kəsaf niye na, heyew ta
wum.

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

* 1:3 Ezay 40.3.



Markus 1:9 64 Markus 1:27

Madzəhuɓe i Yesu a yam, a say a Fakalawmasəpete Yesu
Mata 3.13–4.11; Luka 3.21-22, 4.1-13

9Maməhəneniye na, Yesu a yawmaNazaret ka dala i Galile. A ndislewna,
Yuhanaadzəhuɓnaayamməmagayamnakə tə zalayYurdumaye. 10Ahəlay
nakə faya ma tsalaweye abəra ma yam aye na, a ŋgatay a magərmbəlom a ta
ka bo bəra ndzaɗəɗəɗa. Tsa na, Məsəfəre i Mbəlom ambəzlaw ka Yesu andza
bodobodo. 11Adamətsikeme a tsənewabəraməmbəlom, a gwaɗ: «Nəkar na,
wawa ga. Na wuɗa kar haladzay. Ɗərev ga fayama ŋgwasiye tə nəkar.»

12KwayaŋŋaMəsəfəre i Mbəlom a zla na a makulkwandah. 13Yesu a ndza
mə kəsaf məve kuro kuro faɗ. Mə ɗəma na, a say a Fakalawmasəpete 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

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

16Yesuazəŋgalmeidəlov iGalile. Ahəl nakə faya tazəŋgaliyemeidəlovniye
aye na, a ŋgatay a ndoməgəse kəlef hay sulo. Niye hay na, Simoŋ tamalamar
ŋgay Aŋdəre, faya ta kaliye gadaŋ tay a dəlov. 17 Tsa na, Yesu a gwaɗatay:
«Dumara, pumeŋ bəzay. Anəke faya ka həlumeye kəlef, ane tuk na, na təriye
kurom ha ndo məhəlaw ndo hay.» 18 Tə tsəne na, tə gər ha gadaŋ tay hay, tə
pay bəzay a Yesu.

19Yesu a ye kame tsekweŋ na, a ŋgatay a Yakuba tamalamar ŋgay Yuhana.
Nəteyena,wawa iDzebedehay. Aŋgatatayna, nəteyeməkwalalaŋ i yamfaya
ta lambaɗiye gadaŋ tay hay. 20 Kwayaŋŋa Yesu a zalatay. 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 ambəl tay ha ndo hay abərama ɗəvats tay haywal wal
Mata 8.14-17; Luka 4.31-44

21 Yesu ta gawla ŋgay hay ti ye a wuzlahgəma i Kafernahum. Pat i
mazəzukw bo na, Yesu a ye a gay i maɗuwule me. Mə ɗəma na, a tətikatay
a ndo hay. 22 Ndo hay tə tsəne matətike ŋgay nakə a tətikatay aye na, a
gatay hərɓaɓəkka. Hərwi neŋgeye a tətikatay andza i ndo neheye tə dzaŋgawa
bazlam iMbəlommapala eye bay. Ane tuk na, i ŋgay a tətikatay na, taməzlaɓ
eye. Hərwi bazlam niye hay ti yaw na, abəramə neŋgeye ŋgway.

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

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

26Kwayaŋŋa məsəfəre lele bay eye a ɓəl ha ndo niye ta gədaŋ tə mawude
eye kələrra. Tsa na, a yaw abəramə bo i ndo niye.

27Ka təv niye na, a gatay a ndo hay daɓək daɓək, hərɓaɓəkka. Tə gwaɗmə
walaŋ tay: «Eh! Eh! Nakay na, wu wuray? Labara nakay a tsik aye na, ta
məzlaɓ eye. Nakay na, ndowaray, a gatayme aməsəfəre lele bay eye hay ada
tə gəsayme na, ndo waray.»
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28Labara i Yesu a ɗa a zləmkwayaŋŋa 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. 30Tə ndisl naha na, mese i Simoŋmahəna eye mə gay, maraɓaraɓ a
gay. Tsa na, tə gwaɗay a Yesu: «Mese i Simoŋ lele bay.» 31Yesu a ye ka təv ŋgay
a gay. A ye naha na, a gəs na abəra mə həlay, a lətse ha ka mbəlom. Tsa na,
maraɓaraɓ a ndala faya abəra. A ye, a gataymbəlok.

32 Ta huwa ma dəba i pat mədəɗe na, ndo hay tə həlaw ndo i ɗəvats hay
haladzay ta ndoneheye fakalawməbo tay aye. 33Ndo i gəmaniye hay tebiye
tə haya gər ka məgeɗ i gay nakə Yesu mə 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
tsikumme bay.» Hərwi nəteye na, Yesu neŋgeyeway na, tə sər na.

35 Pərik, mbəlomɗa i dzagulok məzlehe na, Yesu a lətse, a ndohwaw abəra
mə gay. Tsa na, a ye dəreŋ abəramawuzlahgəma. 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. 37Ka 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
deyekweye na, a gəma neheye bəse bəse aye. Na ɗiye ha bazlam i Mbəlom
mə ɗəma dərmak. Na yaw na, hərwiye.»

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

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

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

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

42Tsa na, ɗəvats i madəgweɗe a ye faya abəra. Ambəl suwuɗ suwuɗ lele.
43Ane tuk na, Yesu a gayme, ada a gwaɗay: 44«Do, ka diyewu yak na, tsəne

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

45Madəba eye na, ndo niye a ye. A ye naha ɗuh na, a pa bo kamatəkəratay
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 tawuzlahgəma,ma təv neheye ndo
hay mə ɗəma haladzay bay aye. Ada huya, ndo hay ti yawa ka təv ŋgay kwa
məŋgay, kwaməŋgay.

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

1A ndza məhəne tsakway na, Yesu a mbəɗa gər a Kafernahum. Ndo hay tə
tsəne Yesu kəmaw a Kafernahum, neŋgeyemə gay nakə a ndzawa mə ɗəma
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aye na, 2 ndo hay ti ye, tə haya gər haladzay ka təv ŋgay. Tə rah a gay niye
ɓərits. Kwama 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.

3 Ahəl nakə Yesu faya ma tətikateye bazlam i Mbəlom a ndo hay aye na,
ndo hay faɗ tə zlay naha ndo matəra eye madzawa eye ka sləlah. 4 Ta pəla
tsəveɗmede ha ka təv i Yesu na, ta huta tsəveɗ bay, hərwi ndo hay haladzay
ka tsəveɗ. Tsa na, tə tsal ka gər i gay niye. Gər i gay niye na, fatata. Tə sləl bəɗ.
Ta ɗaŋgarha ta təvnakəYesumə ɗəmaaye. Təmbəzla handomatəra eye niye
ta ləɓer ka 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
niyematəra eye: «Wawa ga, na pəsaka hamezeleme yak hay.»

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

8Tsana, Yesu a sərwunakə tədzalamə gər tay aye, a gwaɗatay: «Kadzalum
andza niye mə gər kurom na, hərwi mey? 9 Maa da me məgwaɗay a ndo
matəra eye: “Mezeleme yak kə pəsa” na, waray, kəgəbay “Lətse zla sləlah yak
do”na,maadamemə ɗəmana,waray? 10Aseŋna, sərumhaneŋWawa iNdo
na, gədaŋ ga andayaməpəsatay hamezeleme a ndo hay kaməndzibəra.»
Tsa na, a gwaɗay a ndo niye matəra eye: 11 «Faya na gwaɗakeye, lətse, zla

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

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

13Madəba eye na, Yesu ambəɗa gər, a ye kame i dəlov nakə tə zalay dəlov i
Galile aye. Ndohayhaladzay tə yawanaha ka təvŋgay. 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 matsekele dzaŋgal hay ada ta ndo i mezeleme hay tə nda wu mənday
dziye tage Yesu. Nəteye tebiye tə pay bəzay a Yesu.

16Mə ɗəmana, ndoneheye tədzaŋgawabazlam iMbəlommapala eye a ndo
hay aye ta Farisa hay, nəteye andaya dərmak. Tə ŋgatay a Yesu fayama ndiye
wu mənday ta ndo i mezeleme hay na, 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 yaw məzalatay a ndo neheye
tə gwaɗay a gər tay nəteye ŋgwalak eye hay aye bay, ane tuk na, məzalatay a
ndo i mezeleme hay ɗuh.»

Məge daliyam
Mata 9.14-17; Luka 5.33-39
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18 Pat wuray na, gawla i Yuhana hay ta Farisa hay, ta ge daliyam andza
nakə tə gawama 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 hərwimey gawla
yak hay tə ge daliyam bay na, kemey?»

19Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Nəteyena, ta giyedaliyambay, hərwi
nəteyena, andzaməmagurlom iməzledahəlay. Ahəl nakə zal i dahəlayka təv
tay mba aye na, ndo neheye mazala eye a magurlom i məzle dahəlay na, ta
giye daliyam ɗaw? Ahəl nakə zal i dahəlay andayambana, ta sliye fayaməge
daliyam bay. 20Ane tuk na, pat eyema slaweye na, ta gəsiye fataya abəra zal
i dahəlay niye. Pat eye niye na, ta giye daliyam tuk.

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

22 «Sa na, ndo mambəɗiye guzom lelem eye a gwezem i həzlay guram eye
bay na, ka sərum ha təbəɗew. Hərwi ta mbəɗa a ɗəma na, guzom niye lelem
eyekəkwasana, həzlayniye gurameyemandohwiye. Guzomdərmak səktih
mambəɗiye ka dala. Ane tuk na, guzom lelem eye ta mbəɗiye na, a gwezem
i həzlay weɗeye dərmak.»

Mələvay gər a pat i mazəzukw bo na, Yesu
Mata 12.1-8; Luka 6.1-5

23Pat i mazəzukw bo na, Yesu ta gawla ŋgay hay ti ye ta guvah wuray. Ma
guvah niye tə ge a ɗəma na, wuye andaya tə zalay bəle. Gawla i Yesu hay tə
həɓ wu niye, tə nda. 24 Farisa hay tə ŋgatatay na, tə gwaɗay a Yesu: «Zəba,
gawla yak hay ta giyewunakə bazlam iMbəlommapala eye a ge fayamepat
i mazəzukw bo aye na, hərwi mey?»

25 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ɗaɗa ka dzaŋgum wu nakə Davit a
ge ahəl niye aye təbəɗew?* May a wur faya ta ndo ŋgay hay. 26 Tsa na, a
ye a fələkwa a madzawadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye naha, a
zla makwala nakə tə vəlay a Mbəlom aye. A nda. A vəlatay a ndo ŋgay hay
dərmak, tə nda. Bazlam i Mbəlom mapala eye a vəl tsəveɗ ka mənde na, a
ndo məvəlay wu a Mbəlom ɗekɗek bəɗaw? Wu nakay a ge 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, adamâ dzəna
ndo zezeŋ bəna, Mbəlom a ge ndo zezeŋ hərwi məpay bəzay bay.» 28 A
gwaɗatay: «Maa ləvay gər a pat i mazəzukw bo na, neŋWawa i Ndo.»

3
Yesu ambəl ha ndo pat i mazəzukw bo
Mata 12.9-14; Luka 6.6-11

1Pat eye andaya na, Yesu a ye a gay imaɗuwuleme. Mə ɗəmana, ndoweye
andaya həlay ŋgay maməta eye. 2 Ndo mekeleŋ eye hay andaya mə gay i
maɗuwulemeniye dərmak. Tə dzalamə gər tay, tə gwaɗ: «Zəbakwa faya lele,
ŋgataymambəliye handonakaymaməta həlay eye pat imazəzukwbo ɗaw?»
Tə tsik andza niye na, hərwi məhəle faya bəra suwat. 3Yesu a gwaɗay a ndo
niye həlay ŋgaymaməta 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 kway mapala eye a vəl tsəveɗməge na, mey? A gwaɗ: Gum ŋgwalak

* 2:25 Zəbama 1 Samuyel 21.2-7.
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pat i mazəzukw bo tsukuɗu, gum na, seweɗ ɗaw? Məmbəle ha ndo tsukuɗu
məgər hamâmət ɗaw?» Ane tuk na, ta mbəɗay faya bay.

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

Yesu ta ndo hay haladzay
7Yesu ta gawla ŋgay hay ti yaw abəramə gay i maɗuwuleme niye dərmak.

Ti ye kame 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 8kwa ndo neheyema 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 təmbay 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: «Ləvumbo 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. 11Ndo neheye
fakalawmə bo tay aye tə ŋgatay a Yesu na, tə kal ha bo kame i Yesu. Ta wuda,
tə gwaɗ: «Nəkar na, Wawa i Mbəlom.»

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. 15Ma vəlatay gədaŋ ka
mahəhere fakalaw abəra ka ndo hay dərmak.

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

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

20Ma dəba eye na, Yesu a maw a gay nakə a ndzawamə ɗəma aye. Tsa na,
slala i ndo neheye tə yawanaha ka təv ŋgayhaladzay aye na, ti ye naha ka təv
ŋgay haladzay sa. Hərwi niye, Yesu ta gawla ŋgay hay tə huta həlay i mənde
ɗaf kwa tsekweŋbay tebiye. 21Ndoŋgayhay tə tsəneandzaniyena, ti yemata
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 kamahəhere fakalaw na, bəy i fakalaw hay.»

23Yesu a zalatay a ndo niye hay a tsikatay me ta dzeke, a gwaɗatay: «Bəy i
Fakalaw tə Fakalaw ta həhariye bo tay na, ma kəkay? 24Taɗə gəma ka ŋgəna,
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faya ta giyemagazləgaməwalaŋ tay na, gəmaniyema hutiye gədaŋməndze
huya ɗaw? 25 Taɗə ndo hay mə gay tay faya ta giye magazləga məwalaŋ 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 ŋgayma ndziye bay, ma dziye.

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

28«Sərumha na,Mbəlommapəsatay hamezeleme 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 aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, ɗaɗamahutiye
məpəse me 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

31May 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. 32Ka təv eye niye na,
ndo hay haladzaymandza eye. Tə lawara na Yesu awuzlah. 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 ambəɗay faya, a gwaɗay: «May ga tamalamar ga hayna,wayhay?»
34Tsa na, a zəba ka ndo niye hay, a dzaha gər tuwzik ada a gwaɗ: «May ga ta
malamar ga hay na, nəteye anaŋ. 35Hərwimatəramalamar ga tamay ga na,
ndo neheye faya ta giye wu nakə 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, nəteye
mandza eye ka dala bəse ka pəpəz i dəlov. 2A tətikawatay wu hay haladzay
ta dzeke. Adamatətike ŋgay nakə fayama 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 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 ndzohwaw bəse 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 na hulfe
neheye tə ndzohwaw aye. Tə kula heryew heryew hərwi ta huta bəɗ məpe
zləlay haladzay 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. 8 Siye sa na, tə kuts ka təv lele eye, tə ndzohwaw
na, lele. Tə gəl ada tə nah, gər eye həɓəts həɓəts lele. Mə walaŋ tay niye na,

* 4:4 Ma gəma niye i tay na, ta sləgawa tə tsəluv təbey. Tə kutsawa ha na, məkutse məkutse.
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neheye hohway tay hay makwehe nəte na, wur eye kuro kuro mahkar, siye
hay a ge kuro kuroməkwa, 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 təndzawaka təvŋgayada tagawlaŋgayhay
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?»

11Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Nəkurom na, Mbəlom kə ɗakum ha
wu nakə maŋgaha eye ma bəy ŋgay aye. Ane tuk na, ndo siye hay ta tsəniye
wu hay na, ta dzeke. 12Andza niye nəteye na,
“Ta zəbiye faya tə ɗəre tay ada ta ŋgateye bay.
Ta tsəne tə zləmtay ada ta səriye ha andzaməgweɗemey na, ta səriye ha bay.
Bəna ta ta maweye ka təv i Mbəlom

adaMbəlomma ta pəsatay hamezeleme tay.†”»
Yesu a ɗatay ha dzeke i ndomasləge
Mata 13.18-23; Luka 8.11-15

13 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom, ka tsənum dzeke nakay a say
məgweɗemey na, ka tsənum bəɗaw? Ka tsənum dzeke nakay bay na, ada ka
sərumeye siye i dzeke mekeleŋ eye hay na, ma kəkay tuk? 14A sayməgweɗe
na, anaŋ: Ndo masləge 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. Ndo neheye tə tsəne aye na, Fakalaw a yaw a buwa na bazlam i
Mbəlom niyemasləga eyema nəteye.

16 «Siye hay ta ndzəkit bo sik i pəlaɗ nakə hulfe a kuts faya aye. Nəteye tə
tsəne bazlam i Mbəlom kwayaŋŋa na, ta təma təməŋgwese. 17Ane tuk na, ta
gəray tsəveɗ a bazlam i Mbəlom ada mâ pa zləlay a ɗərev tay bay. Tə dzala
ha faya na, tsekweŋ tsa. Ma dəba eye ɗəretsətseh kəgəbay madzəgur me a
ndzatay a gər hərwi bazlam iMbəlom. Tsa na, tə gər hamədzele gər abəra ka
Mbəlom ta bəse.

18 «Ndomekeleŋ eye hay ta ndzəkit bo ta hulfe nakə a dəɗ a gay i dak aye.
Tə tsəne bazlam iMbəlom, 19ane tuk na, mədzal gər kawu iməndzibəra, 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 nakəmə ɗərev tay aye. Tsa na, bazlam i
Mbəlom dərmak kəwa hohwaymə 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 iMbəlomagəlmə ɗərev tay lele adaanah. Neŋgeɗ,makwehe
nəte na, wur eye kuro kuromahkar, neŋgeɗ sa na, wur eye kuro kuroməkwa
ada siye temerre.»

Dzeke i lalam
Luka 8.16-18

21Tsana, Yesua tsikataydzeke sa, a gwaɗatay: «Ndomazlaweye lalamŋgay
ma piye faya ako ada ma hurəkwiye faya gəse ɗaw? Kəgəbay, ma piye na a
dəba i sləlah ɗaw? Ma piye na ɗuh na, ka wuməpe lalam bəɗaw? 22Ma piye
na ka wu məpe lalam na, hərwi ada ɗəre mâ zəba dzaydzay ada wu neheye
† 4:12 Ezay 6.9-10.
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ɗəre a ŋgatay bay aye na, mâ zəba lele. Wu neheye maŋgaha eye ta ta zəbiye
mə dzaydzay. 23Ndo nakə zləmandayamətsəne aye na, mâ tsəne lele!»

24Yesuagwaɗatay sa: «Gumaymetseheawunakəka tsənumaye! 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
ndohay aye. 25Hərwi ndonakəwuŋgay andayana, ta səkahayha sa. Ane tuk
na, ndo nakəwuray ŋgay andaya bay aye na, kwa tsekweŋ eye nakə andaya
faya aye na, ta buwiye na.»

Dzeke i hulfe
26 Yesu a gwaɗatay sa: «Anaŋ Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na, andza ndo

wuray a həl hulfe a ye a sləga na a guvah ŋgay. 27Ma dəba eye huwa a ge
na, ndo niye a ye ŋgway a mətagay. Ta həvaɗ na, a ndzahərawa ada ta həpat
na, a pəɗekawa abəra ka məndzehəre, a lətsawa ka mbəlom. Ahəl nakə faya
ma giye andza niye na, hulfe nakəmasləga aye a ndzohwada fayama gəliye.
Neŋgeyena,wunakə a sləga aye fayamagəliyemakəkayna, a sər bay. 28Dala
a ndzohwa ahayawu 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 bembek ŋgay a ye mata dze na wu ŋgay niye
hərwi həlay məpele wu abəra ka dala kə sla.»

Dzeke i wur i ɓəzaŋ
Mata 13.31-32,34; Luka 13.18-19

30 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka ndzəkitakway ha Bəy i Mbəlom sa tə mey? Ka
dəɗakwatay ha labara nakay a zləm a ndo hay na, ta dzeke waray? 31Anaŋ
Bəy iMbəlom a ndzəkit bo sa na, andzawur i ɓəzaŋ. Ahəl nakə ta sləgiyemba
na, məwalaŋ i wur i wu neheye ka məndzibəra tebiye na, neŋgeye tsekweŋ.
32Ane 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.»

33Andza 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 tsikawatay na, ta dzeke. Ane tuk na, ahəl nakə nəteye mahəteye ta gawla
ŋgay hay aye na, dzeke eye a sayməgweɗemey na, a ɗawatay ha tebiye.

Yesu a gayme a vavəray
Mata 8.23-27; Luka 8.22-25

35Pat eyeniyehuwaa gena, Yesu a gwaɗatay a gawlaŋgayhay: «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 yammekeleŋ eye hay andaya bəse ka təv ŋgay sa.

37 Ahəl nakə faya ta diye, ta tasiye a diye i dəlov neŋgeɗ aye na, vavəray
bagwar eye a gehaladzay. Yama tsal ka bo ɗaŋgwalawekitwekit ada fayama
viyeakwalalaŋ iyamniye,mazlambarmarahiyeaɗəma. 38Yesuna, neŋgeye
ŋgway duk ma dəba, mə huɗ i kwalalaŋ niye ada neŋgeye mandzahəra eye.
Gər ŋgaymapa eye ka təv gər. Gawla ŋgay hay ta dzədzar haladzay, ta pəɗeke
ha abəra ka məndzehəre tə gwaɗay: «Ndomatətike ndo, faya ka mətakweye
na, a gakamə gər təbəɗew?»

39Tsa na, Yesu a pəɗeke abəra kaməndzehəre. A lətse, a ŋgərəz kamətasl, a
gay me ada a gwaɗay a dəlov niye: «Ndza ɗikɗik!» Kwayaŋŋamətasl a gər ha
məge. Məɓəle i wuray kwa tsekweŋ andaya sa bay.
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40Tsa na, Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgayhay: «Ka dzədzarumkate na, hərwi
mey? Ka dzalum ga ha zuk bəɗaw?»

41Kwayaŋŋa ta dzədzar haladzay, tə gwaɗ a boməwalaŋ tay: «Nakay i ŋgay
ndo waray nakə a gayme amətasl ta yam na, tə gəsayme aye?»

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

1Madəba eyena, Yesu ta gawlaŋgayhay təndisl 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. 2 Yesu a mbəzlaw abəra mə kwalalaŋ i yam na,
kwayaŋŋa ndo wuray a ndohwaw abəra məwalaŋ i tsəvay hay, hərwi mede
ka təv i Yesu. Ndoweye niye na, məsəfəre lele bay eyemə bo.

3A ndzawa na, məwalaŋ i tsəvay hay. Ndəray kwa nəte amba fayaməgəse
adamədzewena bay. Kwamədzewe tə tsalalawbəbay na, ndəray amba faya
bay. 4Haɓe 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
fayaməgəsenabay. 5Tahuwa, kwa tahəpat ahəhalawana,məwalaŋ i tsəvay
hay adaməmahəmba. A həhalawa na, təmawude 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. 7Tsa 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.»

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

9Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «Məzele yak way?»
Fakalaw a mbəɗay faya a Yesu, a gwaɗay: «Məzele ga Haladzay, hərwi

nəmay haladzay.»
10Tsa 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. 12 Fakalaw niye hay mə bo i ndo niye tə
gay amboh a Yesu, tə gwaɗay: «Amboh, gər may ha nəmaâ ye a bo i madəras
taɗaheye.» 13Yesu a vəlatay tsəveɗ. Tsa na,məsəfəre lele bay eye ti yawabəra
mə bo i ndo niye ti ye tə fələkwa a bo i madəras niye hay. Madəras niye hay
haladzay ta giye gwezem sulo ta hwayawabərama tsaholok niye ti ye tə kuts
a dəlov, tə dze a ɗəma.

14Ndomətsəkure madəras neheye tə ŋgatay andza niye na, ta hway, ti ye a
wuzlahgəmamata ɗatay ha labara niye a ndo hay ada a ndo neheye nəteye
dəreŋ tawuzlahgəmaaye. Tsana, ndohay ti yawmata zəbenahakawunakə
a ge bo aye.

15Ndo niye hay tə ndislew ka təv i Yesu na, tə ŋgatay a ndo nakə fakalaw
hay tə ndzawa mə 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. 16Ndo neheye labara i gər mavuwe ta madəras 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. 17 Tə tsəne na, tə gay amboh a Yesu, tə
gwaɗay: «Amboh, do abəra ma gəmamay.»
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18Ahəl nakə Yesu fayama tsaliye a kwalalaŋ i yam aye na, ndo niye ambəl
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 ambəl ha dem i Dzayrus abəramamədahaŋ
Ŋgwaswuray ɗəvats eyeməve kuro gər eye sulo
Mata 9.18-26; Luka 8.40-56

21Ma dəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay tə maw tə kwalalaŋ i yam ka
dəlov niye. Təmawa diye neŋgeɗ. Tə ndisl a ɗəmana, ndo hay haladzay ti ye
ka təv ŋgay. Ndo hay ti ye ka təv ŋgay na, neŋgeye kame i dəlov niye mba.

22Bəy i gay i maɗuwule me wuray tə zalay Dzayrus, a ye naha dərmak. A
ŋgatay a Yesu na, a dəkway gurmets a huvo. 23Agay amboh a Yesu, a gwaɗay:
«Dem ga wuray hala bay fayamamətiye. Amboh, dara ta peŋ faya həlay ada
mâmbəl tey.» 24Yesu 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 təwaray, təwaray. 25Ŋgwaswuray andaya dərmak.
Ŋgwas eye niye na, ɗəvats eye. Bambaz ambəɗawayawabəraməhuɗ. Ɗəvats
eye niye kə ndza faya məve kuro gər eye sulo. 26Ki 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.

27-28Ŋgwasniye a tsənewunakəndohay 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 tsəriɗmə
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 a mbəɗawayaw faya
abəra a tərəts tsandzaŋ. A sər hamə bo ŋgayna, kəmbəl abərama ɗəvats ŋgay
niye.

30Kwayaŋŋa Yesu a sər ha gədaŋ ki yaw abəramə bo ŋgay. Tsa na, ambəɗa
meadiye indoneheye faya tapaynahabəzaymadəbaaye. 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. Do wu yak
barbarra. Kambəl abəra ma ɗəvats yak nakay na, ka tor eye.»

35 Ahəl 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 kə
mət, ka wurɗeyeme amiter na, sa meriye?»

* 5:20 Dekapol na, gəma nakə dala mə ɗəma kuro aye.
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36Ane tuk na, Yesu na, kə pa gər ka bazlam tay niye bay. Yesu a gwaɗay a
Dzayrus: «Kâ dzədzar bay, dzala ha ka neŋ tsa na, tsɨy.»

37 Tsa na, a lətse, a ye. Ahəl nakə faya ma diye na, a gatay me a ndo hay
ada tâ zəŋgal na bay. A vəlay tsəveɗmede ka bo dziye na, a Piyer, a Yakuba ta
malamar ŋgay Yuhana. 38Tə ndisl naha a gay i Dzayrus bəy i gay imaɗuwule
mena, Yesu a zəba ɗərena, ndohay faya ta tuwiye taŋgof taŋgof, siyehay faya
ta tuwiye təmawude eye ndəŋndəŋ. 39Yesu a ŋgatay andza niye na, a fələkwa
a gay, a ye naha a gwaɗatay a ndoneheyemə gay aye: «Mədzəɗay tamətuway
nakay na, kemey? Wawa nakay na, kəmət 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 gawla ŋgay neheye
mahkar ti ye ka bo dziye. Nəteye, ti ye tə fələkwa a gay nakəwawa mahəna
eyemə ɗəmaaye. 41Təndisl naha na, Yesu a gəs demniye abəraməhəlay ada
a gwaɗay: «Talita kum!» (Andzaməgweɗe: «Dem, faya na gwaɗakeye, lətse!»)

42Tsa 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. 43 Tsa 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 wumənday 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
maɗuwuleme. Mə ɗəma na, ndo hay haladzay. A ɗatay ha bazlam iMbəlom.
Tə tsəne bazlam i Mbəlom nakə a tsikatay aye na, a gatay hərɓaɓəkka. Tə
gwaɗ: «A hutaw labara nakay na, məŋgay? Maa vəlay ndaraw nakay na,
way? Masuwayaŋ nakay faya ma giye na, a yawməŋgay? 3Neŋgeye na, ndo
matsətseɗemayako bəɗa? Ada neŋgeye na, 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 kərahməpemədzal gər ka Yesu.

4Yesu a gwaɗatay: «Ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom na, ndo hay ta təma na
ada tə ɗəslay ha gər kwa məŋgay. Ane tuk na, ma gəma ŋgayməwalaŋ i ndo
ŋgay hay ta malamar ŋgay hay na, tə ɗəslay ha gər bay.»

5 Hərwi niye, Yesu kə sla məge masuwayaŋ i wuray kwa tsekweŋ bay
tebiye. Wu nakə a ge aye na, a pa həlay ka ndo wuray hay ɗəvats eye hay
ada tâ mbəl 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 kamahəhereməsəfəre neheye ŋgwalak eye bay
aye abəra ka ndo hay.

8A gwaɗatay: «Ka deyumeye na, kâ zlumwuray a həlay bay. Sakwal na, ka
zlumeye kəla. Ane tuk na, kâ zlum wu mənday bay. Kwa ɓəɓoro, kwa suloy
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kâ puma gwezembay. 9Tahərak na, puma sik, ane tuk na, kâ həlumpetekeɗ
i məkelkabo kurom hay sulo, sulo bay.»

10Yesu a gwaɗatay sa: «Ka ndislum a gəma nakə ka deyumeye a ɗəma aye
na, ndzumməgaynakə ta təmakuromtəməŋgweseaye. Kâyumkuromabəra
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
kuromabərama gəmaniye. Ahəl nakə ka yumawkurom, nəkuromka tsəveɗ
mazlambar ka gərumeye ha tsəveɗ i gəma niye na, tətəkum ha bətekwew i
gəmaniye abəra ka sik kuromhay. 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 gəmaniye hay na, ta dazlay aməɗe ha bazlam iMbəlom 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 faɗamal ka ndo neheye ɗəvats eye hay aye. Tə
mbəl tay ha abəra ma ɗəvats niye. Ndo neheye təmbəl 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 wal wal tebiye. Kwa bəy nakə tə
zalay Herod aye kə tsəne labara i Yesu dərmak.
Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ ka Yesu: «Neŋgeye na, Yuhana madzəhuɓe

ndo a yam kə lətsew abəra ma mədahaŋ. Hərwi niye nakə a huta gədaŋ ka
məgemasuwayaŋ.»

15 Siye 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 ndo

məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye ahəl niye aye.»
16Herod 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 ka mabuwe ŋgwas i
malamar yak.»

19Yuhana 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
Yuhanana, neŋgeyendo lele eye, kə gemənese bay. Herod a ge fayamehərwi
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 fayamatəme bay.

21Pat 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 ŋgay
neheye bagwar eye ma məsler ka dala ŋgay aye. A zalay a bagwar i sidzew
hay ada ta ndo neheye ka dala i Galile məzele tay a ɗa a zləmaye. Ti ye naha
tebiye amagurlomniye. 22Anəkena, dem iHerodiyadniye a ye, a fələkwaka
təv i ndo neheyemahaya gər eye. A ye naha na, a dazlay aməhetse. Məhetse
i dem niye 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.» 23Ambaɗay tsaɗ tsaɗ, a gwaɗay: «Kwameymey! Ka
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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 “Tsətsahwunakə a saka aye, na vəlakeye”na, na
tsətsah faya na, mey?»
May ŋgay a gwaɗay: «Tsətsah na, mâ ɗəsaka gər i Yuhana madzəhuɓe ndo

a yam.»
25Demniye ama ta bəse ka təv i bəy. A ye naha a tsətsahwu nakə a say aye

tuk. A gwaɗay a bəy: «A seŋ na, vəleŋ gər i Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam ka
bəgəlam anəke kiyye.»

26 Bəy a tsəne andza niye na, a ndalay haladzay, hərwi a say məkəɗe na
Yuhana bay. Kwa a ndalay bəbay na, a sla makərahay ha bay hərwi ɓa ka
mbərəmməmbeɗekame indoneheyemazala eyeamagurlomaye. 27Azalay
a sidzew ŋgay nəte, a gwaɗay: «Do bəse! Tâ ɗəsaw gər i Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam ada 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 ahaya ka bəgəlam.
A zla ahaya a vəlay a dem niye. Dem niye a təma, a ye ha a vəlay a may ŋgay
dərmak. 29Gawla i Yuhana hay tə tsəne, ta ɗəs gər abəra ka Yuhana na, ti yaw
tə zla ahayamədahaŋ 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 i maslaŋ ŋgay hay mata 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.

31Azlakwa bay ka təv nakə nəteyemə ɗəma aye na, ndo hay haladzay faya
tadiyenahaka təv tayada siyehayhaladzay faya tambəɗiye gərwu tay. Yesu
ta gawla ŋgayhay ta huta həlay iməndewumənday kwa tsekweŋbay tebiye.
Yesu a zəba faya andza niye na, a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Takwa kway
abəra kanaŋ, takwa a təv nakə ndo hay andaya bay aye ta zəzukwakwa bo
mə ɗəma.» 32Tsa na, tə lətse, tə tsal a kwalalaŋ i yam, ti ye a təv nakə ndəray
andayamə ɗəma bay aye.

33Ahəl nakə faya ta diye na, ndo hay haladzay ta ŋgatatay faya ta diye. Tə
sər ha faya ta diyewu tay. Tsa na, ndo hay ti yaw abərama gəmahaywalwal
ta hway tə sik, ka məndisle a təv nakə Yesu ta gawla ŋgay hay ta diye a ɗəma
aye.

34 Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl naha na, Yesu a mbəzlaw abəra ma
kwalalaŋ i yam. A zəba ɗəre na, ndo hay mbərzəzza mahaya gər eye. A zəba
fataya na, tə gay mə bo haladzay. Hərwi ndo neheye ta ndzəkit bo na, andza
təɓaŋneheye ndomətsəkure tay andaya bay aye. Tsa na, a dazlaymətsikatay
labara hay wal wal haladzay.

35Mazlambar huwa fayama 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 wumənday na, məŋgay? 36Ŋgama gwaɗatay tâ ye mata
səkəmawwuməndaymawuzlahgəmaadaməgay indoneheye təmbaynaha
a wuzlahgəma aye.»

37 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Nəkurom eye vəlumatay wu
mənday!»
Gawla ŋgay hay ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Nəmaa hutaweye dala

masəkəmawwumənday a ndo neheye ɗa ta rahiye na, məŋgay?»
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38 Yesu 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: «Makwala andaya na, tapa zlam

tə kəlef sulo.»
39Ma 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. 40Gawla 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.

41Təndzana, Yesuahəl tapa imakwalaniye zlamtəkəlef niye suloaye. Tsa
na, a zəba ɗəre ambəlom, a gay naha sɨsœ aMbəlom. A ndəv haməgay 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 haymandza eye tebiye sa. 42Kwaway a ndamakwala niye tə kəlef
eye kamərehe.

43Madəbaeyena, gawla iYesuhay, ti yenaha, təhayaygər a siye imakwala
tə kəlef eye nakə a ləkawaye. Təhayay gər na, a rah a gwaŋ kuro gər eye sulo.
44Ndo neheye 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

45Ma dəba eye kwayaŋŋa na, Yesu a gwaɗatay a gawla hay ŋgay: «Tsalum a
kwalalaŋ i yam, dum ka gər i dəlov nakay a diye neŋgeɗ. Ka deyumeye na,
a diye i gəma i Betesayda. Dum kame! Na ndziye kurom naha a ɗəma.» Tsa
na, tə lətse ti ye. Yesu na, a tsikatayme a ndo neheye a ndatay hawumənday
aye. A gwaɗatay: «Dum kuromamətagay kuromhay tuk.» 46Madəba eye na,
ndo neheye ti ye wu tay na, Yesu a tsal a tsaholok. A ye na, mata ɗuwuleme.

47Həvaɗ 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.
48Gawla ŋgay hay faya ta giye ɗəretsətseh hərwi mətasl a ge ta gədaŋ ta diye
tay, a say məme ha kwalalaŋ i yam ta dəba. Yesu a ŋgatatay na, nəteye faya
ta siye ɗəretsətseh. Mbəlomɗa i dzagulok məzlehe na, Yesu a həl bo a ye ka
təv tay tsəpak tsəpak ka gər i yam tə sik. A həndzəɗ bəse ta nəteye na, a say
məlahatay kame.

49Tə ŋgatay a Yesu faya ma diye ka gər i yam tə sik na, tə gwaɗma giye na,
wu matəre ka ndo. Ta wuda. 50Nəteye niye tebiye tə ŋgatay na, ta dzədzar
haladzay.
Ane tuk na, neŋgeye a tsikatay naha me, a gwaɗatay: «Tete kurom! Kâ

dzədzarum bay. Nakay na, neŋ!»
51 Tsa na, a həndzəɗ ka təv i kwalalaŋ i yam. A tsal ka təv tay a kwalalaŋ i

yamna,mətasl andza ɗeɗik. Tsana, a gatayhərɓaɓəkkaagawlaŋgayhay. 52A
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 ambəl tay ha ndo i ɗəvats haymaGenesaret
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. Tə ndisl a ɗəma na,
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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. 55 Ta
hwayməzalatayaw ando hay kwaməŋgay kwaməŋgay, ta həlatay ahaya ndo
i ɗəvats hay a Yesu. Kwa ma gəma waray waray Yesu a yawa na, tə həlaway
nahando i ɗəvats hay ta sləlah. 56KwaYesu a ye na, a ŋgay, kwa a gəmawawa
eye, kwa a gəma bagwar eye, kwa ndo neheye mandza eye ma dəba i gəma
ayebəbayna, ndohay təhayagərka təvməhaygər. Təhəlawayawndo iɗəvats
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. 2Tə ŋgatay a siye
i gawla i Yesu hay na, tə nda wumənday andza niye ze məbere həlay. Andza
məgweɗe na, ta bara həlay andza nakə kule i bəba təte tay hay a tsikatay aye
bay.

3Hərwimey 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 nakəmə 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 iMbəlommapala 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 ndomaslaŋ 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.
Wu nakə faya ta tətikateye a ndo hay aye na,

bazlammapala eye i ndo hay tsa.*”»
8 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka gərum ha bazlam i Mbəlom mapala eye hərwi

məɗəslay ha gər a kule i ndo hay ɗuh na, kəkay!» 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! 10Musa a gwaɗ: “Rəhay ha gər a
bəba yak tamay 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 hərwimadzəne kar aye na, kurban” (andzaməgweɗe zlele nakəmavəla
eye hərwiMbəlom aye). 12Madəba eye na, a sakumndomâ dzəna bəba ŋgay
ta may ŋgay sa bay. 13Andza niye, faya ka nasumeye ha bazlam i Mbəlom tə
* 7:7 Ezay 29.13. † 7:10 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12; Bazlam mapala eye masulo eye 5.16.
‡ 7:10 Madayaw abərama Ezipt 21.17; Levitik 20.9.
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kule nakə faya ka tətikumatay a ndo hay aye. Ada faya ka gumeye wu hay
haladzay andza nakay sa.»

14Ma dəba eye na, Yesu a zalatay a ndo hay. Ti ye naha ka təv ŋgay. Ti
ye naha na, a gwaɗatay: «Nəkurom tebiye pum zləm ada tsənum wu nakay.
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 a yaw abəra mə ɗərev i ndo aye. 16 [Ndo
nakə zləmandaya faya na, mâ tsəne!]»

17Yesu 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?»

18 Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom dərmak na, ka sərum bəɗaw? Wu mənday
nakəndomandiyeahuɗ eyena,manasiyeha ɗərev i ndozezeŋbay. 19Hərwi
wu mənday nakə ndo zezeŋ a nda aye na, a ye a ɗərev bay. A ye na, a kutes
tsa adama deyeweye abəramə bo.»
Bazlam i Yesu nakay a ɗa ha na, kwawuməndaywaraywaray na, ndoma

ndiye.
20Yesu a gwaɗatay sa na: «Wu nakəma nasiye ha ndo ka təv i Mbəlom aye

na,wunakə a yawabəramə ɗərev aye. 21Hərwimədzal 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. 23Wu 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

24Ma dəba eye na, a lətse a ye abəra ka təv niye. A ye ka dala i Tir ada a
Sidoŋ. A ye a gay eye andayamə ɗəma. A ye a ɗəmana, a say haɓe ndəraymâ
sər ha neŋgeye ka niye bay. Ane tuk na, neŋgeye na, a sla məŋgehe bo bay.

25-26Ŋgwaswuray andaya ka dala i Tir eye niye. Neŋgeye na, slala i Yahuda
hay təbey. Tə wa na ma gəma nakə tə zalay Fenisi aye. Fenisi na, neŋgeye
ka dala i Siri. Ŋgwas eye niye na, dem ŋgay andaya mahorvov a gay. A tsəne
labara i Yesu nakə ndo hay faya ta tsikiye na, a ye ka təv i Yesu ta bəse. A ye
naha a dəkway gurmets a Yesu, a gwaɗay: «Amboh! Fakalaw fayama giye ha
ɗəretsətseh tə dem ga, həhar faya abəra tey.»

27Ane tukna, Yesuagwaɗayaŋgwasniyena, «Gərgaha! Neŋna, nadzəniye
slala ga təday andza nakə ta vəlateye wumənday a wawa hay aye təday ada
tâ rah. Məzle wu mənday i wawa hay məkalatay a wawa i kəra hay na, lele
bay.»

28Ŋgwas a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Andza niye, bəy ga. Kwa neŋ Yahuda
hay bay bəbayna, ka sliye fayamadzəne ga segey. Hərwi kwawawahay faya
ta ndiyewumənday na, nakə a dəɗaw fataya abəramə bazlam aye na, wawa
i kəra hay ta paliye, ta ndiye bəɗaw?»

29 Yesu a tsəne andza niye na, a gwaɗay a ŋgwas: «Bazlam yak nakə ka
mbəɗeŋew faya ye na, lele. Do a mətagay, fakalaw ki yaw 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 ambəl ha ndowuraymadəŋgəzlak eye
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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.

32Andislew a ɗəmana, tə zlay naha ndowuraymandək aye. Tə gay amboh
a Yesu, tə gwaɗay: «Amboh! Pa həlay ka ndo may nakay ada mâ mbəl abəra
ma ɗəvats ŋgay nakay tey.»

33Tsa na, Yesu a gaywiyaw amandək niyemahəŋgeye, ti ye dəreŋ abəra ka
təv i ndo hay. Ti ye nahana, a paywur həlay a zləmimandəkniye. A paywur
həlayna, a zləmsulo sulo. A tuf slesleɓkawurhəlay a lamayhaa ɗərneh indo
niye. 34Tsa na, a zəba ɗəre a mbəlom. A ma ha məsəfəre ŋgək a bəzihuɗ. Tsa
na, a gwaɗay a ndo niye: «Effata!» Andza məgweɗe: «Zləm yakmâ həndək!»
35Kwayaŋŋa zləmindoniye a həndək. A tsəne zləmlele tuk. Wunakə a ɓaray
na ɗərneh a tsik hame lelebay eye na, a pəla tuk. A tsikmewulaŋaŋa lele tuk.

36Ma dəba eye na, Yesu a gatayme a ndo niye hay tebiye, a gwaɗatay: «Kâ
ɗumhawunakəna ge aye a ndəray bay.» Yesu a gataymeməɗe ha na, nəteye
tə zaka haməɗe ha wu i Yesu niye a giye ɗuh.

37Wu nakə Yesu a ge aye na, a gatay masuwayaŋ a ndo hay. Tə gwaɗ: «Wu
nakəYesu a ge tebiye ayena, lele haladzay. Neŋgeyena, kwandomandək eye
hay, ka həndəkatayna zləm, tə tsəne zləmlele. Kwandoneheye tə tsikmebay
aye na, ka lambaɗatay ha ɗərneh tay, tə tsik me lele.»

8
Ndo hay gwezem faɗ Yesu a vəlataywumənday
Mata 15.32-39

1 Pat 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 ada wu mənday
andaya fataya bay. 3Na gwaɗatay: “Dum kurom ze mənde wu mənday” na,
maymakəɗiye tay ha ka tsəveɗ, ta ndisliye amətagay tay hay bay. Hərwi ndo
siye hayməwalaŋ tay na, nəteye dəreŋ.»

4Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Anəkemə kəsaf nakay na, ka
hutakweye wumənday ɗaməvəlatay 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: «Makwala andaya famaya na, tapa

tasəla.»
6 Tsa na, Yesu a gwaɗatay a ndo niye hay tâ ndza ka dala. A ye, a həlaw

makwala neheye tapa tasəla aye. A gay naha sɨsœ a Mbəlom. A gay naha
sɨsœ aMbəlom na, a ŋgəna ha ɗaf niye, a vəlatay a gawla ŋgay ada tâ vəlatay
a ndo hay tebiye. Gawla ŋgay hay tə vəlatay makwala niye a ndo hay. 7Kəlef
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.»

8Makwala tə kəlef niye na, kwaway anda ɓəh ɓəhkamərehe. 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 gəma wuray tə zalay
Daləmanuta.
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Farisa hay ta tsətsahmasuwayaŋ 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
tsətsahkaYesu, təgwaɗay: «Gamaymasuwayaŋnakəmaɗiyehakayawabəra
ka təv i Mbəlom aye.»

12 Yesu a tsəne bazlam tay nakə tə tsik aye na, a ma ha məsəfəre ŋgək
a bəzihuɗ, a gwaɗatay: «Nəkurom ndo neheye tə ɗəre ka tsətsahumeye
masuwayaŋ sa na, kemey? Anaŋ na tsikakumeye ta deɗek: Ɗaɗa ndəray ma
gakumeyemasuwayaŋ bay!»

13Tsa 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. 15Ahəl 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, təma ha ka bo bazlamməwalaŋ
tay. Tə gwaɗ: «A tsikakway na, hərwi nakə makwala andaya fakwaya bay
aye!»

17 Tsa 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
fakumabay ayena, kemey? Ada ka tsənumzukbəɗaw? Kapumamədzal 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 kəmakumawagər təbəɗew? 19Nage təmakwala na, kəkay? Naŋgəna

hamakwala tapa zlam na, ndo hay gwezem zlam tə nda bəɗaw? Ada nakə a
ləkaw ka hayumay gər na, gwaŋ nday?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Gwaŋ kuro gər eye sulo.»
20Yesu a gwaɗatay sa: «Makwala neheye tapa tasəla aye na ŋgənatay a ndo

hay gwezem faɗ aye na, nakə a ləkaw a rah na, kəteh nday?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Kəteh tasəla.»
21Yesu a gwaɗatay: «Aya! Ada ka sərum ha 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.»

23Yesu a gəs ndo niye guluf eyeməhəlay, a ye ha abəramawuzlahgəma. Ti
ye naha na, Yesu a tuf slesleɓ ka ɗəre i guluf niye. A pa faya həlay, a tsətsah
faya a gwaɗay: «Ka ŋgatay a wu ɗaw?»

24 Guluf niye a zəba ɗəre na, a gwaɗay a Yesu: «Na ŋgatay a ndo hay. Na
ŋgatatay na, andza gərɗaf hay, ane tuk na, faya ta diye.»

25 Tsa na, Yesu a pay həlay ka ɗəre sa. Ɗəre i guluf niye na, 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
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27Madəba eye na, Yesu ta gawla ŋgayhay tə lətse, ti ye abərama gəmaniye.
Ti ye a gəma neheye bəse təmbay naha a gəma i Sezare Filipi aye. Ahəl nakə
nəteye ka tsəveɗ faya tadiyena, Yesua tsətsahka gawlaŋgayhay, a gwaɗatay:
«Ndo hay tə gwaɗ fagaya neŋ na, way?»

28 Ta mbəɗay faya tə gwaɗay: «Siye hay tə gwaɗ nəkar na, Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam, ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ nəkar na, Eliya, siye
hay tə gwaɗ nəkar na, nəte məwalaŋ i ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hay.»

29 Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ada nəkurom ka gwaɗum i kurom,
neŋ na, way?»
Tsa na, Piyer ambəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkar na, Kəriste.»
30Tsa na, Yesu a gatayme, 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: «NeŋWawa
i Ndo na, kutoŋ na siye ɗəretsətseh haladzay. Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom ta ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala
eye ada siye imadugulahayna, nəteye tawuɗiye gabay. Ta kaliye gaha, ta ta
kəɗiye ga. Ane tuk na, na həniye sulo mamahkar eye na, na lətseweye abəra
mamədahaŋ.» 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 gay me a Piyer, kutik kutik,
a gwaɗay: «Do abəra ka təv ga. Do a dəba, nəkar na, Fakalaw. Ka dzala gər
andzaMbəlom bay, ka dzala gər na, andza i ndo zezeŋ.»

34Tsa 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
ŋgayaye. Mâzlamayakomazləlmbaɗaeyeadamâpeŋbəzay.* 35Andzaniye,
ndo nakə a say mətəme ha məsəfəre ŋgay aye na, ma dziye ha ɗuh. Ane tuk
na, ndo nakəma dziye ha məsəfəre ŋgay hərwi ga ada hərwi Labara Ŋgwalak
eye na, ma təmiye ha ɗuh. 36Taɗə ndoweye kə huta zlele i məndzibəra tebiye
a neŋgeye, ane tuk na, kə dze ha məsəfəre ŋgay na, ŋgama ŋgay aye na, mey?
37Wu andaya nakə ndo zezeŋ ma sliye faya məvəle hərwi mambəɗa ahaya
məsəfəre ŋgay aye ɗaw?

38 «Nəkurom ndo neheye anəke aye, nəkurom na, mə walaŋ i ndo neheye
tə sərMbəlombay, faya ta giyemezeleme aye. 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 neŋWawa i Ndo na deyeweye ta məzlaɓ i Bəba
Mbəlom ada ta gawla i Mbəlom hay aye.»

9
1Yesu a gwaɗatay sa: «Sərumha na, ndo siye hayməwalaŋ kuromneheye

anəke kanaŋ aye, nəteye na, ta mətiye zuk bay. Ta ta mətiye na, ta ŋgateye tə
ɗəre tay a Bəy i Mbəlom nakəma ləviye bəy ŋgay ta gədaŋ aye təday.»

Bo i Yesu ambəɗa
Mata 17.1-13; Luka 9.28-36; 2 Piyer 1.16-18

2Ma dəba i məhəne məkwa na, Yesu a zalay a Piyer, a Yakuba ta Yuhana,
ti ye tə tsal a mahəmba zəbol eye. Ahəl nakə nəteye mə mahəmba niye
mahəteye na, bo i Yesu a mbəɗa ka ɗəre tay. 3 Petekeɗ ŋgay a mbəɗa herre

* 8:34 Məzle mayako mazləlmbaɗa eye na, andza məgweɗe: Məndze maləva bo eye məvəle ha
məsəfəre ŋgay andza Yesu.
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kuɗekuɗek. Məsləɗe i petekeɗ niye na, ndəray kwa nəte ka məndzibəra ma
sliye məsləɗe ha andza niye na, andaya bay.

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

5Tsana, Piyer a gwaɗay aYesu: «Miter ga! Lele na, ndzakwakanaŋ. Nəmaa
kəruwakumeye madzawadzawa mahkar, nəte i yak, nəte i Musa ada nəte i
Eliya.» 6Piyer a tsik andzaniyena, hərwi a sərwunakəmatsikiyebay. Hərwi
nəteye neheyemahkar aye na, ta dzədzar haladzay.

7Pazlay ambəzlawməmbəlom, a dərəzl tay ha. Ma pazlay niye na, bazlam
a tsənew abəramə 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.

9 Ahəl nakə faya ta mbəzlaweye abəra mə mahəmba aye na, Yesu a
gwaɗatay: «Wu nakə ka ŋgatumay aye na, kâ təkərumay a ndəray bay hus a
pat nakə neŋ, Wawa i Ndo na lətsew abəra ma mədahaŋ aye təday.» 10 Ta
təma bazlam nakə Yesu a tsikatay aye. Anəke na, ta tsətsah məwalaŋ tay, tə
gwaɗ: «Mələtsew abəramamədahaŋ na, andzaməgweɗemey?»

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 lahaweye
madayaw təday na, hərwi mey?»

12 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Andza niye, Eliya ma lahaweye
madayaw. Ma lambaɗiye tay ha wu hay tebiye təday. Ta watsa ka gər i
Wawa i Ndo dərmak. Təwatsa na, tə gwaɗ: “Neŋgeye na, ma siye ɗəretsətseh
haladzay ada ta zəbiye faya andza ndo bay” bəɗaw? 13 Na tsikakumeye
parakka: Eliya na, ɓa ki yaw tsɨy. Ndohay ta gaywunakə 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
Mbəlommapalaeyeaye tagawla iYesuhay faya takəɗiyewuwayabo. 15Ndo
hay təŋgatay aYesu faya ta diye naha ka təv tay ta gawla ŋgayneheyemahkar
aye na, a gatay hərɓaɓəkka. Tsa na, ta hway ka təv ŋgaymata tsikay me. 16A
gwaɗatay: «Ka kəɗumwuway 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 mahorvov a gay. A gay na, a
ɓaraway ka bazlamŋgəts. 18Mahorvov a gəsawa na. A gəsawa na na, kwa ka
waray. A kalawa ha ka dala ɓəra ɓəra. Makukufay a yawaw faya abəra ada
a həpəɗawa zler ada a sarawa ha. Na tsətsah ka gawla yak neheye ta həhar
faya bəra mahorvov tey na, təmba fayamahəhere bay.»

19 Yesu a tsikatay parakka a ndo niye hay, a gwaɗatay: «Nəkurom neheye
anəke ka dzalum ha ka Mbəlom bay aye! Na ndziye ka təv kurom na,
hadzəgay? Na zliye ŋgatay hərwi kuromna,məndze hadzəgay? Ahe! Zlumeŋ
ahaya wawa eye kanaŋ.»

20Ti ye, tə zlayawwawa niye.
Fakalaw niye mə bo i wawa niye a ŋgatay a Yesu na, a ɓəl ha wawa niye

ta gədaŋ. Wawa niye a dəɗ. Tsa na, a tambolom ha ka dala tambolom
tambolom. Makukufay a yaw ka bazlam.
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21 Yesu a gwaɗay a bəba i wawa niye: «Wu nakay a gay na, kə ndza faya
hadzəgay?»
Bəba iwawaniyeambəɗay faya, a gwaɗay: «Wunakayadazlayna, neŋgeye

wawa eye mba. 22 Fakalaw a kalawa ha a ako ada a yam hərwi ada mâmət.
Taɗə ka sliye faya na, amboh dzənamay tey.»

23Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Ka gwaɗna, “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.»

24 Tsa na, bəba i wawa niye a wuda ta magala, a gwaɗ: «Na dzala ha!
Səkeheŋ hamədzele ka nəkar.»

25Ahəl nakə Yesu ta bəba i wawa niye faya ta tsikiyeme 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 ndo mandək
eye adamətsikeme bay aye na, faya na gwaɗakeye dara abəramə bo i wawa
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
abəramə bo iwawaniye. Wawaniyema kaleye zləva andzamamətiye. Ndo
hay haladzay ka niye tə gwaɗ: «Wawa nakay na, kəmət.» 27Yesu a gəs na mə
həlay, a lətse ha. Wawa niye a lətse kambəlom.

28Tsa na, Yesu ta gawla ŋgay hay, ti ye abəra ka niye, ti ye a mətagay. Ahəl
nakənəteyemahəteyemətagay na, ta tsətsah faya tə gwaɗay: «Nəmay, nəmaa
mba fayamahəhere fakalaw abəra ka wawa niye təbey na, hərwi mey?»

29Yesu ambəɗatay faya: «Ka ɗuwulumayme aMbəlombay na, ka slumeye
fayamahəhere slala i Fakalaw niye bay.»

Yesu a ɗa haməməte tamələtsew ŋgay abərama tsəvay
Mata 17.22-23; Luka 9.43-45

30Yesu ta gawlaŋgayhay tə lətse, ti ye abərama təvniye. Ti ye a təvmekeleŋ
eye ta dala i Galile. Yesu a say na, ndo hay tâ sər ha təv nakəneŋgeyemə ɗəma
aye bay. 31A say ndo hay tâ sər faya bay na, hərwi fayama tətikateye a gawla
ŋgay hay.
A tətikawatay a gawla ŋgay hay na, a gwaɗawatay: «NeŋWawa i Ndo na, ta

gəsiye ga, ta vəlateye ga ha a həlay a ndo hay. Ta kəɗiye gamədahaŋ eye, ada
maməhənemamahkar eye na, na lətseweye abəramamədahaŋ.»

32Ane tuk na, gawla ŋgay hay ta tsənemeŋgayniye a sayməgweɗemey na,
ta tsəne bay. Ada ta dzədzar matsətsehe faya.

Matəmewawa hay
Mata 18.1-5; Luka 9.46-48

33Tsa na, tə ndisl a Kafernahum. Ti ye naha, ti ye a gay nakə tə ndzawamə
ɗəmaaye. Ahəl nakənəteyemə gayniyena, Yesua tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Meeneŋ faya ka deyekweye ka tsəveɗ na, ka tsikumməwalaŋ 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 məwalaŋ tay, tə gwaɗ: «Ndo nakə neŋgeye bagwar eye a
ze ndoməwalaŋ kway nakay aye na, way?»

35 Yesu 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 saymatəre bagwar eye ka gər i ndo
hay aye na, mâ həna ha gər ɗuh. Sa na, mâ təra ndoməgay məsler a ndo hay
tebiye.»
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36Tsa na, Yesu a zla wawa tsekweŋ, a lətse ha awuzlah tay. A gəs nawawa
niye kurup kurup ka bo lele. 37 Tsa na, a gwaɗatay: «Ndoweye ka təma na
wawa nakay lele andzawawa nakay anaŋ eye hərwi nakə awuɗa ga aye na,
a təma na, neŋ. Ndoweye ka təma ga na, a təma neŋ mahəgeye bay. A təma
na, ndo nakə a sləra ga ahaya dərmak.»

Ndo nakə kə neŋ ɗəre bay aye na, ndo ga
Luka 9.49-50

38 Ma dəba eye na, Yuhana a gwaɗay a Yesu: «Miter, nəmaa ŋgatay a
ndoweye fayamahəhariye fakalawabəraməbo indo taməzeleyak. Asamay
haɓeməgayme hərwi neŋgeye na, ndo kway bay.»

39 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kâ gumay me bay. Hərwi ndoweye kə
ge masuwayaŋ 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 ŋgay ma
dziye bay.»

Masəpete
Mata 18.6-9; Luka 17.1-2

42Yesua gwaɗatay sa: «Ndoweyeka səpat ndonəteməwalaŋ iwawaneheye
tə dzala ha ka neŋ aye amezeleme na, ŋgama tâ ɓaraymaɗiz i kwar a ɗay ada
tâ kal ha a huɗ i bəlay. 43Taɗə həlay yakma dəɗiye kar ha amezeleme na, ɗəs
na. Ŋgama huta məsəfəre ka təv i Mbəlom tə həlay yak nəte tə bəmalə nakə ta
kaliye kar ha a ako nakəma mbatiye ɗaɗa bay tə həlay yak sulo aye. [ 44Mə
ɗəma na, mətul neheye tə nda ndo aye na, təmət bay, ada ako nakə ɗaɗa ma
mbatiye bay aye.] 45 Taɗə sik yak ma dəɗiye kar ha a mezeleme na, ɗəs na.
Ŋgama ɗuh na, fələkwa a Bəy iMbəlom tə sik yak nəte tə bəmalə nakə ta kaliye
kar ha a ako tə sik yak sulo aye. [ 46Hərwi mə ɗəma na, mətul neheye tə nda
ndo aye na, tə mət bay, ada ako nakə ɗaɗa ma mbatiye bay aye.] 47 Ada kə
ge taɗə ɗəre yak ma dəɗiye kar ha a mezeleme 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 ɗaɗamambatiye bay tə ɗəre yak sulo aye. 48Mə ɗəma na, mətul neheye
tə nda ndo aye na, təmət bay, ada ako nakə ɗaɗamambatiye bay aye.»

49Yesuagwaɗatay sa: «Andzaakonakəndoməvəɗemavəɗiyehawuayena,
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, wu nakə lele aye.
Ane tuk na, taɗə sluwal a tsəhən bay na, ta giye ha sa kəkay ada mâ tsəhən
na? Wewer andayamatəra ha lele sa bay. Nəkuromdərmak na, tərumandza
sluwal nakə a tsəhən lele aye. Məwalaŋ kurom na, ndzum barbarra.»

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

1 Ma dəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay tə lətse, ti ye abəra ma Kafer-
nahum, ti ye ka dala i Yahuda. Tsa na, tə lətse, ti ye tə tasmagayam 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.

2Farisa 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: «Bazlam kway mapala
eye kə vəl tsəveɗ a ndo kamahəhere ŋgwas ŋgay ɗaw?»
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3 Yesu a mbəɗatay faya na, tə matsətsehe dərmak. A gwaɗatay: «Bazlam
mapala eye waray nakəMusa a vəlakum a tsik kamahəhere ŋgwas na?»

4Tə gwaɗay: «Musa a gwaɗna, taɗəndoweye a saymahəhere ŋgwasŋgayna,
mâ watsay ɗerewel i mahəhere a həlay. Kəwatsay na, ada mâ həhar na tuk.
Ndo hay ta səriye hamanaŋ 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 nakəmakula eye toŋgwa toŋgwa.
6Ahəl niyekamadazlayna, andzaniyebay. Hərwimawatsa eyekamadazlay
iməgeməndzibəra na: “Mbəloma ge hasləka adaŋgwas. 7Hərwi niye hasləka
ma gəriye ha bəba ŋgay ta may ŋgay, ta ndziye ta ŋgwas ŋgay. 8Ada nəteye ta
təriye na, bo nəte.*” Andza niye, nəteye sulo sa bay, ane tuk na, andza ndo
nəte.»

9Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo zezeŋmâŋgəna hawunakəMbəlomadzapa ha
aye bay.»

10 Yesu ta gawla ŋgay hay ti ye wu 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, andzaməgweɗemey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Taɗə ndoweye ka həhar na ŋgwas
ŋgay ada kə zla a ɗəma ŋgwasmekeleŋ eye na, kə gemadama. 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 gemadama.»

Yesu a təmawawa hay
Mata 19.13-15; Luka 18.15-17

13Ma 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. 14Yesu a ŋgatay andza niye na, a yay a
gər bay. A ndalay. A gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Gərum tay ha wawa hay tâ
yaw ka təv ga! Kâ həharum tay hay bay, hərwi Bəy i Mbəlommavəla 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.»

16Tsa na, a zla wawa niye hay a həlay nəte ta nəte. A pa fataya ŋgama.

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

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 nakəma ndəviye bay aye na, na giye
na, kəkay?»

18 Yesu a gwaɗay: «Ka zeleŋ ndo lele eye na, kemey? Ndo lele eye na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ. 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 madama bay,
kâ ge məkal bay, kâ raw me ka ndo kame i sariya bay, kâ vay gər a ndo bay,
rəhatay ha gər a bəba yak ta may yak.†”»

20Ndoniyeagwaɗay: «Miter, gər i bazlammapalaeyeneheyekapaslaweye
na, na hənay ha gər kwamawawa.»

21 Yesu a ndazl na na, a wuɗa na haladzay. Tsa na, a gwaɗay: «A ləkaw
fakaya abəra na, wu nəte. Anəke na, do ta səkəmha zlele yak hay tebiye ada

* 10:8 Madazlay i wu hay 1.27, 2.24. † 10:19 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12-16; Bazlammapala
eyemasulo eye 5.16-20.
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kâ ŋgənatay suloy aye a ndo imətawakhay. Ka ge andza niye na, ka ta hutiye
zlele məmbəlom. Tsa na, dara, peŋ bəzay.»

22Ndo niye a tsəne bazlamniye na, ɗərev a həɓay. A ye ŋgway tamevel eye,
hərwi zlele ŋgay na, haladzay.

23Yesu a ŋgatay a ndo niye a ye ŋgway na, a zəba ka gawla ŋgay niye 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 ŋgay hay tə tsəne bazlam niye na, a vəlatay madzədzere. Ane tuk
na, Yesu a gwaɗatay sa: «Wawa ga hay! Mede a Bəy i Mbəlom na, mada me
eye haladzay! 25 Tə bəmalə nakə ndo i zlele ma diye a Bəy i Mbəlom aye na,
ŋgama zləgwememâ ye ta bəɗ i ləpəre.»

26 Tsa na, a gatay wadəŋ wadəŋ a gawla ŋgay hay. Tə gwaɗmə walaŋ tay:
«Ane tuk na, kə ge andza niye na, mata sle mətəme na, way?»

27 Yesu a zəba fataya, a gwaɗatay: «Ndəray ma sliye mətəme bay. Ane tuk
na, Mbəlom ma sliye mətəme ha ndo. Hərwi neŋgeye na, wuray a zay gədaŋ
təbey.»

28 Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Tsəne! Nəmay anaŋ, nəmaa gər ha wu hay
tebiye hərwi məpaka bəzay na, kəkay?»

29 Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Sərum ha! Ndoweye kə gər ha gay
ŋgay,malamar ŋgay hasləka eye hay tamalamar ŋgay dem eye hay,may ŋgay,
bəbaŋgay,wawaŋgayhay, guvahŋgayhərwi gaadahərwiLabaraŊgwalak eye
na, 30anəkeahəl kwaynakaymahutiyea ɗəmagayhay,malamarhasləkaeye
hay, malamar dem eye hay, maya hay, wawa hay, guvah hay na, haladzay a
zenakə a gər ha aye. Kəla na, ta geye ɗəretsətsehhaladzaydərmak. Aza kame
na, ma hutiye sifa nakəmandəviye bay aye. 31Məwalaŋ i ndo neheye anəke
nəteye ndo ime hay aye na, haladzay ta təriye ndo i dəba adaməwalaŋ i ndo
neheye anəke nəteye ndo i dəba hay aye na, haladzay ta təriye ndo i me.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay
Mata 20.17-19; Luka 18.31-34

32Yesu ta gawla ŋgay hay, tə həl bo, tə lətse hərwimede a Zerozelem. Anəke
na, nəteye ka tsəveɗ faya ta diye. Kame tay na, Yesu. Gawla ŋgay niye hay
ta dzədzar. Ndo neheye tə patay bəzay faya ta diye ka bo dziye ta dzədzar
haladzay.
Yesu a zalatay a gawla ŋgay niye hay kuro gər eye sulo aye abəraməwalaŋ

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, neŋWawa 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 iməkəɗe. Ta vəlay ga ha a həlay i ndo neheye tə
sərMbəlombayaye. 34Nəteyena, taŋgweseŋeyedəla abəraməgər. Ta tufeŋeye
slesleɓ a ɗəre. Ta ndaɓiye ga ta mandalaɓa. Tsa na, ada ta kəɗiye ga tuk. Aya
ane, ma dəba i məhənemahkar na, na lətseweye abəramamədahaŋ.»

Ndo bagwar eye ta ndo i məsler
Mata 20.20-28; Luka 22.25-27

35Ma dəba aye na, Yakuba ta Yuhana wawa i Dzebede hay ta həndzəɗ ka
təvŋgay, tə gwaɗay: «BəyMaduweŋmay, a samayna, gamaywunakəa samay
matsətsehe fakaya aye?»

36Yesu a gwaɗatay: «A sakum nâ ge hərwi kurom na, wuyemey?»
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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 wu nakə ka tsətsahumeye aye
bay? Ka slumeye məse ɗəretsətseh nakə na siye aye ɗaw? Ka slumeye faya
matəme tâ dzəhuɓ kurom ha a ɗəretsətseh nakə ta dzəhuɓiye ga ha a ɗəma
aye ŋgway ɗaw?»

39Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmaa sliye faya.»
Yesu a gwaɗatay: «Andza niye deɗek, ɗəretsətseh nakə na ta siye na, ka ta

sumeye. 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 ndo
neheyeMbəlom a ləvatay ha bo aye wu tay.»

41 Siye i gawla ŋgay neheye kuro aye tə tsəne bazlam niye na, a ndalatay
haladzay. Tə ge mevel ka Yakuba ta Yuhana. 42Hərwi niye Yesu a zalatay
tebiye ka təv ŋgay, a gwaɗatay: «Ka sərum ha na, ndo neheye ta zəba fataya
andzabəybagwar eyekaməndzibəra faya ta ləviyendohay ta gədaŋadando
bagwar eye hay ta ɓərəkiye ha gədaŋ tay ka siye i ndo hay. 43Ane tuk na, mâ
ge andza niye məwalaŋ kurom bay. Ɗuh na, kə ge ndəray məwalaŋ kurom
a saymatəre bagwar eye na, mâ təra ndo iməsler kurom. 44Ada taɗə ndomə
walaŋ kurom a say matəre ndo i me na, mâ təra beke i ndo hay tebiye ɗuh.
45 Kwa neŋ Wawa i Ndo na yaw na, hərwi ada ndo hay tâ geŋ məsler bay.
Na yaw ɗuh na, hərwi məgatay məsler a ndo hay ada məvəle ha məsəfəre ga
hərwi məmbəle tay ha ndo hay haladzay.»

Yesu ambəl ha ndo guluf eye
Mata 20.29-34; Luka 18.35-43

46Yesu ta gawlaŋgayhay təndisl a gəma iZeriko. Ahəl nakə ti yawabərama
gəmaniye na, ndo hay haladzay tə patayawbəzay. Faya ta diye na, təndzay a
gər a guluf wuray faya ma rəkiye wumandza eye ka tsakay i tsəveɗ. Məzele
ŋgayna, Bartime, andzaməgweɗewawa i Time. 47Guluf niye a tsəne taɗakay
fayama diye na, Yesu ndo i Nazaret na, awuda, 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 gaka mə bo

təbəɗew?»
49Tsa na, Yesu a lətse, a gwaɗatay: «Dum zalumeŋayaw,mâ yaw.»
Ti ye tə zalay a guluf niye, tə gwaɗay: «Ɗərevmâye fakayaabərabay. Lətse!

Dara, faya ta zalakeye.»
50Tsana, a lətsehurum, akalhapetekeɗ imətaslŋgay əvezkadala. Andapa

ambəlom, tsa na, a ye ka təv i Yesu.
51Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «A saka nâ ge hərwi yak na, mey?»
Guluf niye a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Miter, a seŋ na, nâ ŋgatay a ɗəre sa

tey.»
52 Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Ka pa mədzal gər yak ka neŋ ta deɗek. Do, ka

mbəl!»
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
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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 ɗəmana, Yesu a slər tay ha gawla ŋgay
hay sulo, a gwaɗatay: 2«Dum a gəmanakəkamekuromaye. Kandislumnaha
a ɗəma na, ka ndzumeye a gər a zuŋgowawa eye ɗa məzle ndo maɓara eye.
Ndəray kə ndza faya ɗaɗa zuk bay. Pəlumaw ada kâ yumeŋ ahaya. 3Ndəray
kə gwaɗakum: “Ka pəlumeye zuŋgo eye məge ha mey?” na, gwaɗumay: “A
say a BəyMaduweŋ. Ma tama ahaya kanaŋ bəse, ma ndziye bay.”»

4Tsa na, ti ye a gəma niye. Ti ye naha a ɗəma na, tə huta zuŋgo niye wawa
ayemaɓara eyemabəra kaməgeɗ, ka tsakay i tsəveɗ. Tsa na, tə pəla ha zuŋgo
niye. 5Mə ɗəma na, ndo hay andaya mandza eye. Tə gwaɗatay: «Ka gumeye
ka niyemey? Ka pəlumeye zuŋgo eyeməge hamey?»

6Tsa 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. 8Ndo hay haladzay ta fətəl petekeɗ tay hay ka tsəveɗ. Siye hay tə
pa hawal i gərɗaf neheye tə ɗəsawma guvah hay aye hərwiməɗəslay ha gər a
Yesu dərmak. 9Ndo neheye kame i Yesu ta ndo neheyema dəba ŋgay aye na,
ta wuda, tə gwaɗ: «Zambaɗakway a Mbəlom! Mâ pa ŋgama ka ndo nakə faya
ma deyeweye təməzele i BəyMaduweŋ aye! 10Mbəlommâ pa ŋgama ka bəy i
bəba kway Davit! Zambaɗakway aMbəlom, neŋgeye nakəməmbəlom 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 giyemə 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.

12Tədœeyena, Yesu tagawlaŋgayhay tə lətse abəramagəmaiBetani, təma
a Zerozelem. Ka tsəveɗ faya ta diye na,may awur ka Yesu. 13Aŋgatay 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: «Ndəraymâ 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

15 Ma dəba eye na, tə ndisl 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, ambəzl ha təvməndze i
ndomasəkəmehabodobodo hay. 16Agatayme andoməzlewu i tsakala kwa
waray waraymede ha ta dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. 17A
ɗatay ha lele, a gwaɗatay: «Mawatsa eyeməƊerewel i Mbəlomna: “Ta zaleye a
gay ga na, gay i maɗuwule me i slala i ndo hay wal wal tebiye.*” Ane tuk na,
nəkurom ka tərum ha lar i məkal hay na, kəkay?†»

18 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom ta ndo mədzaŋgawa
bazlamiMbəlommapalaeye, tə tsənewunakəYesuagawaayena, tadzədzar
* 11:17 Ezay 56.7. † 11:17 Zeremi 7.11.
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hərwi ndo hay ta wuɗa bazlam i Yesu niye a tsikatay aye. Ta pəla tsəveɗ ka
məkəɗe na Yesu.

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

Məpemədzal gər ka Yesu təmaɗuwuleme
Mata 21.20-22

20Tədœ eye pərik i mekedœ na, Yesu ta gawla ŋgay hay təma 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 amayaw a gər. Tsa na, a
gwaɗay a Yesu: «Miter, zəba ka dərizl i gərɗaf nakə ka vəlaymezeleme 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 tamədzal gər nəte na, Mbəlom
ma təmiye na. Ada mâ sər ha na, ma giye bo andza nakə a tsətsah aye.
24Hərwi niye faya na tsikakumeye: Taɗə ka ɗuwulumme, ka tsətsahumwu
ka Mbəlom na, dzalum ha na, ɓa ka hutum tsɨy. Mbəlom ma vəlakumeye.
25Agəna nəkurom tamagum eye ta ndo na, ka ta ɗuwulumeyeme aMbəlom
na, dum pəsum ha bo təday. Ada Mbəlom Bəba kurom mə mbəlom ma
pəsakumeye ha dərmak. [ 26Taɗə nəkurommandza eye huya ta magum eye
na, Bəba kurom nakəməmbəlom ayema pəsakumeye ha bay dərmak.]»

Gədaŋ i Yesu
Mata 21.23-27; Luka 20.1-8

27Ma dəba eye na, tə ma 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 neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ada ta madugula siye hay, ti ye ka təv i Yesu.
28 Ti ye naha na, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ka ge wu neheye na, ta gədaŋ
waray? Maa vəlaka gədaŋ eye na, way?»

29 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋ dərmak na tsətsahiye fakuma
matsətsehe nəte, taɗə ka mbəɗumeŋew faya na, na ge wu neheye ta gədaŋ
waray na, na tsikakumeye. 30Maa sləraw Yuhanamadzəhuɓe ndo a yamna,
way? Maa slərawna,Mbəlom tsukuɗundohay ɗaw? Mbəɗumeŋew faya tey.»

31 Tsa na, tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ka mbəɗakweye faya na, kəkay?
Taɗə ka gwaɗakwa, maa slər haMbəlom, Yesuma 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

1Ma 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,
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a lambaɗ a ɗəma təgwaɗ hərwi maɗɨtse a ɗəma hohway i dərizl i gərɗaf niye
hay. A ɗəzl a ɗəma təv matsəpe wu. A ndəv ha malembeɗe guvah ŋgay niye
na, a həl ndo i məfəte hay ada tâ fətay na. Bo ŋgay aye a ye a tsekene.

2 «Həlay i maŋgəle hohway i dərizl i gərɗaf niye hay kə sla. A slər ndo nəte
məwalaŋ i ndo iməsler ŋgayhayhərwi ada tâ vəlayaw faya abəra i ŋgay. 3Tsa
na, ndo i məsler niye a ye. A ye naha na, ndo neheye faya ta tsəpiye guvah
aye tə gəs na. Tə ndaɓa na ada ta həhara ahaya həlay kəriye. 4Ndo i guvah
a ŋgatay andza niye na, a slər ndo neŋgeɗ. A ye naha na, kurah təwuya faya
məkəɗe na. Tə kəɗna ka gər, tə tsaɗay pəleslesle. 5Ndo i guvah niye a zla ndo i
məsler ŋgaymamahkar eye, a slər na sa. Neŋgeye na, tə kəɗ namədahaŋ eye.
Ndo i guvah niye a slər ndowal 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«Wawaniye a ye. Təŋgatayna, tə gwaɗməwalaŋ tay: “Aya! Anaŋmagedze
ŋgay nakəma ta ndiye na guvah ŋgay aye, ki yaw! Takwa, kəɗakwa na, ada
guvah nakaymamətsakweye a nəkway!” 8Tsa na, ti ye faya, tə gəs na. Tə kəɗ
na. Tə kal hamədahaŋ eye dəreŋ abəra ma guvah niye.»

9 Tsa na, Yesu a tsətsah fataya a gwaɗatay: «Ndo i guvah ma giye anəke
na, kəkay? Ndo i guvah niye ma deyeweye na, ma gəsiye tay ha ndo niye
hay, ma kəɗiye tay ha. Ada ma həliye a ɗəma ndo mekeleŋ eye hay. 10 Ka
dzaŋgum bazlam nakayməƊerewel i Mbəlom bəɗaw? Mə ɗəmamawatsa eye
na, a gwaɗ:
“Kwar nakə ndomaɗəzle gay hay tə kal ha aye na,

maa təra kwar lele eye a ze siye kwar hay na, neŋgeye ɗuh.
11Maa gwaɗ kwar niye mâ təra kwar nakə lele eye hərwi maɗəzle gay na,

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

12Madugula i Yahuda hay tə sər ha a tsik andza niye na, ka nəteye. Tsa na,
ta pəla tsəveɗməgəse na. Ane tuk na, tə gər ha, ti ye wu tay hərwi ta dzədzar
ma ta ndalateye a ndo hay.

Məvəlay dzaŋgal a bəy i Roma
Mata 22.15-22; Luka 20.20-26

13Madəba eyena, tə slər Farisa hay ta ndohayŋgalməwalaŋ i ndo iHerod.
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 ka mede nakə a say a Mbəlom aye. Ane tuk na,
a samay matsətsehe fakaya: Bazlam kway mapala eye kə vəl tsəveɗ məvəle
dzaŋgal a bəy i Roma tsukuɗu kə vəl tsəveɗ məvəle bay? Lele məvəle bay
tsukuɗu, lele məvəle ɗaw?»

15 Yesu a sər ha a satay məhəle faya abəra suwat. Tsa na, a gwaɗatay: «A
sakum məhəle fagaya abəra suwat na ka mey? Ehe zlumeŋew kwar i suloy
təday, a seŋmazəbe 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 adamawatsa eye faya na, məzele ŋgay.»

* 12:11 Dəmes hay 118.22-23.
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17 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Aya! Wu i bəy i Roma na, vəlumay ha a bəy i
Roma ŋgway. Wu iMbəlom na, vəlumay ha aMbəlom ŋgway.»
Tə tsəne bazlam i Yesu niye na, a gatay hərɓaɓəkka.

Mələtsew abəramamədahaŋ
Mata 22.23-33; Luka 20.27-40

18Ma dəba eye na, Saduke hay ti ye ka təv i Yesu. Azlakwa bay Saduke
hay na, nəteye tə dzala ha tə gwaɗ: «Kamət na, mələtsew abəra mamədahaŋ
andaya sa bay.» 19 Ti ye ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Miter, bazlam nakə
Musa a watsamay a bazlam i Mbəlom mapala eye na, anaŋ. A gwaɗ: “Taɗə
ndoamət agərhaŋgwasŋgay, tawazukbayna,matazlenamadakway iŋgwas
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.†” 20Aya andaya ahəl niye ndo ta malamar
ŋgay hay tasəla. Malamar tay bagwar eye a zla dahəlay. A zla dahəlay na, a
mət. A mət na, ta wa ta dahəlay ŋgay niye a zla aye bay. 21Məmbager ŋgay a
zla na madakway i ŋgwas niye. Tsa na, a mət ze məwe wawa ta ŋgwas niye.
Malamar taymamahkar eyea gehaandzaniyedərmak. 22Nəteyeniye tasəla
tə zla ŋgwas niye na, təmət tebiye. Ndəray nəte məwalaŋ tay ta wa wawa ta
ŋgwasniyebay. Madəbaeyenəteyeniye tebiye təmət na, ŋgwasamət dərmak.
23 Pat nakə aza ndo hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ aye na, ŋgwas niye
ma mətseye na, a way? Hərwi mey 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 kurom bay. Ka tsikum andza niye na, hərwi ka sərum wu nakə
mawatsa eyeməƊerewel iMbəlomayebayadaka sərumgədaŋ iMbəlombay.
25Ahəl nakə ta lətseweye abəramamədahaŋayena, hasləkahay ta ŋgwashay
ta zliye bo sa bay. Ane tuk na, ta ndziye na, andza gawla i Mbəlom neheye
mə mbəlom aye. 26 Bazlam nakə a tsik ka mələtsew abəra ma mədahaŋ aye
na, ka dzaŋgum ɗaɗa mə ɗerewel i Musa təbəɗew? A ɗa ha na, bazlam nakə
Mbəloma tsikayawmə gay i dakniye dzaydzay andza fayama təmiyenaaye.
Ka təv eye niye na, Mbəlom a gwaɗay a Musa: “Neŋ na, Mbəlom i Abraham,
Mbəlom i Izak, Mbəlom i Zakob.‡” 27Mbəlomna, neŋgeyeMbəlom imədahaŋ
hay bay, neŋgeyeMbəlom i ndo neheye ta ndziye huya ta sifa aye. Nəkurom
ka dzum tsəveɗhərwi nakə ka gwaɗummələtsew abəramamədahaŋ andaya
bay aye.»

Bazlammapala eye bagwar eye
Mata 22.34-40; Luka 10.25-28

28Ahəl nakə Yesu ta Saduke hay faya ta tsikiyeme aye na, ndomədzaŋgawa
bazlam i Mbəlommapala eye andaya dərmak, faya ma piye zləm. A tsik ma
mədzele gər ŋgay, a gwaɗ: «Yawa! Yesuambəɗatay faya a Sadukehayna, lele.»
Tsa na, a həndzəɗ ka təv i Yesu. A tsətsah ka Yesu a gwaɗay: «Bazlam i Mbəlom
mapala eye nakə a ze siye hay aye na, waray?»

29Yesu a gwaɗay: «Bazlam i Mbəlom nakəmapala eye a ze siye hay aye na,
anaŋ: “Nəkurom Israyel hay, pum zləm! Bəy Maduweŋ Mbəlom kway na,
neŋgeye Bəy Maduweŋ nəte ŋgweŋ. 30Wuɗa Bəy Maduweŋ Mbəlom yak tə
ɗərev yak tebiye, ta məsəfəre yak tebiye, təmetsehe yak tebiye, ada ta gədaŋ
yak peteh.§” 31Bazlammapala eye masulo eye anaŋ sa: “Wuɗa ndo i məgeɗ

† 12:19 Madazlay i wu hay 38.8; Bazlammapala eyemasulo eye 25.5-10. ‡ 12:26 Madayaw abəra
ma Ezipt 3.2-4, 6, 15-16. § 12:30 Bazlammapala eyemasulo eye 6.4-5.
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yakdərmak andza kawuɗana gər yak.*” Bazlam iMbəlommapala eyemaze
neheye sulo aye na, andaya sa bay.»

32Tsa na, ndomədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye a gwaɗay a Yesu:
«Lele haladzay ŋgalaka! Wu nakə ka tsik aye na, deɗek. Bəy Maduweŋ na,
neŋgeye Mbəlom nəte. Ma dəba ŋgay na, Mbəlom mekeleŋ eye andaya bay.
33 Kwa way mâ wuɗa Mbəlom tə ɗərev ŋgay tebiye, ta ndaraw ŋgay tebiye.
Ada mâ wuɗa ndo i məgeɗ ŋgay dərmak andza a wuɗa na gər ŋgay. Niye na,
a ze məfəkay naha slo i gənaw a Mbəlom təməvəlay 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 təmede a Bəy i Mbəlom.»
Ma dəba eye na, horoy a gatay a ndo haymatsətsehe faya bazlam.
Kəriste na,Wawa i Davit ɗaw?
Mata 22.41-46; Luka 20.41-44

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:
“BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗay a BəyMaduweŋ ga na:
Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

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

37«Davit tə gər ŋgayna, kə zalay aKəriste “BəyMaduweŋ” tukna, Kəristema
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 ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye hay. Nəteye
i tay ta wuɗa mahəhele na, ta rəkwat eye. Ka təv məhay gər na, a satay ndo
hay tâ tsikatayme taməɗəslatay ha gər. 39Kwamə gay i maɗuwuleme na, ta
pəlawa i tayna, təvməndzenakəkame indohayaye, ndohay taŋgatateye lele.
Məmagurlom, tawuɗana, təvməndzeŋgwalak eye. 40Wunakə təvəlawataya
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 ndoneheye andzanakay ayena,Mbəlommagiye fataya sariyana,ma
ziye ndo siye hay!»

Madakway i ŋgwasmətawak eye
Luka 21.1-4

41Ma dəba eye na, Yesu a ndza bəse ta təv nakə ndo hay tə pawa a ɗəma
suloyməgay iməɗəslayhagəraMbəlom. Ahəl nakəndohay faya tapiye suloy
awuməpe suloy aye na, Yesu fayama 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 ye naha dərmak. A ye naha a pa a ɗəma koɓo
sulo. Koɓo ŋgay niye na, a sla dala nəte bay. 43 Yesu a ŋgatay a madakway i
ŋgwas niye na, a zalatay a gawla ŋgay, a gwaɗatay: «Sərum ha, madakway i
ŋgwas nakay na, maa vəl dala haladzay a ze i ndo hay na, neŋgeye. 44Hərwi

* 12:31 Levitik 19.18. † 12:36 Dəmes hay 110.1.
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ndomekeleŋ eye hay tə vəl na, abəra ka siye. A gatay mə gər sa bay. Ane tuk
na,madakway i ŋgwas nakaymətawak eye na, a vəl ha tebiye, siye andaya sa
bay.»

13
Yesu a ɗa ha tambəzliye ha gay i məɗəslay ha gər aMbəlom
Mata 24.1-2; Luka 21.5-6

1 Ahəl nakə Yesu a yaw abəra ma dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom aye na, ndo nəte 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!»

2 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Zəba gay nakay 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; Luka 21.7-19

3Ma dəba eye na, Yesu a tsal amahəmba nakə tə zalayMahəmba 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,
wuneheye ta ta giye bo na, kəɗay? Ada ŋgoɗgorwaray nakə nəmaa səriye ha
na, wu neheye tebiye ta ndisleweye aye?»

5 Tsa na, a dazlay mətsikatay, a gwaɗatay: «Gummetsehe lele! Ndəray mâ
səpat kurom bay. 6Hərwi ndo hay haladzay ta deyeweye ta məzele ga. Kwa
way ma gwaɗiye: “Neŋ na, Kəriste!” Ada ta səpatiye ndo hay haladzay. 7Ka
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 tukna, niyena,mandəve iməndzibəra zukbay. 8Slalaŋgeɗ ta giyevəram
ta slalaneŋgeɗ, bəy tabəy tagiyevəram. Dalama ɓəliyemagəmahaywalwal,
adamandərzlaŋma giye. Wu neheye ta giye bo na, andzaməwewawa nakə
a dazlay a ŋgwas aye.

9 «Ɗəretsətseh neheye ta ndzakum a gər na, gumay metsehe a gər lele.
Hərwi mey na, hərwi ndo hay ta gəsiye kurom, ta diye kurom ha a gay i
sariya. Ta ndaɓiye kurom ta mandalaɓa mə gay i maɗuwule me hay. Ta
diye kurom kame i ndo mələve dala hay ada kame i bəy hay, hərwi nakə ka
pumeŋ bəzay a neŋ aye. Niye na, ta səriye ha ka pumay bəzay na, a Mbəlom
deɗek. 10Wu neheye ta giye bo andza niye na, hərwi ada ndo i məndzibəra
hay tebiye tâ tsəne Labara Ŋgwalak eye. 11 Taɗə ta gəs kurom, ta diye kurom
ha kame i ndoməge sariya hay na, kâ dzalumnəmaa ta gwaɗiye kəkay na, kâ
dzədzarum bay. Ta ye kurom ha na, tsikum wu nakə a yakumaw a mədzal
gər aye. Hərwima deyeweye na, abəramə nəkurom bay. Mata ɗakumhawu
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 kamandəve aye na, Mbəlomma təmiye ha.»

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

14 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka ŋgatumeye a wuray maga zluwer eye andza
mazəlatoŋgo. Wuye niye na, ma ta ndziye ka təv nakə haɓe ma ndziye faya
bayaye. (Ndoweyekədzaŋgana,mâ tsəne lele.) Ndoneheyekadala i Yahuda
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aye, ta ŋgatay a wu niye na, tâ hway amahəmba hay. 15Ndo nakə neŋgeye ka
gər i gay aye na, mâmbəzlaw hərwi məzlawwumə gay bay. Kəmbəzlaw na,
mâ hway ɗuh. 16 Ada ndo nakə neŋgeye ma guvah aye na, mâ mbəɗa gər a
mətagay ŋgayməzlaw petekeɗ ŋgay bay. 17Pat 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! 18Gumay amboh aMbəlom, hərwi ada
wu neheye mâ ge bo a həlay i mətasl bay. 19Hərwi mey na, pat eye niye na,
ɗəretsətseh bagwar eye. Slala i ɗəretsətseh niyema ta deyeweye na, kə ge bo
ɗaɗa bay kwa ka gər nakəMbəlom a geməndzibəra aye hus anəke. Ada slala
i ɗəretsətseh niye na, ɗaɗa ma ta giye andaya sa bay. 20TaɗəMbəlommâ zla
həlay eye bəna, ndəray kwanətema 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. 22Andza 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 neheye ma giye hərɓaɓəkka aye hərwi taɗə ma
giye bo na, masəpete tay ha ndo neheye Mbəlom a pala aye. 23Nəkurom na,
gummetsehe lele! Na tsikakum ka bo abəra kurre.»

Madayaw iWawa i Ndo
Mata 24.29-35; Luka 21.25-33

24 «Ma dəba i ɗəretsətseh neheye na, pat eye niye na, pat ma giye andaya
sa bay ada kiye ma dəviye bay. 25Wurzla hay dərmak ta kutsaweye abəra
ka magərmbəlom ada wu neheye gədaŋ eye ka magərmbəlom aye ta ɓəliye
haladzay. 26 Tsa na, ndo hay ta ŋgeteŋeye a neŋ Wawa i Ndo na deyeweye
ma pazlay ta gədaŋ haladzay ada ta məzlaɓ eye. 27Kwayaŋŋama 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
28A gwaɗatay: «Tsənum dzeke i gurov təday. Ka ŋgatumay a gurov ka ɗuɗa

na, ka sərum ha gwaduvay kə ge, mazlambar yamma piye bəɗaw? 29Andza
niye ahəl nakə ka ŋgatumay awuneheye ta ndislewna, sərumha neŋWawa i
Ndomazlambar na deyeweye, neŋ kaməgeɗ. 30Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, wu nakay tebiye ma 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 iMbəlom
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. 34Ma
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 sərumndo i gaymadeyeweye tahuwa, agəna tamagərhəvaɗ, agəna
ta mbəlom ɗa, agəna ta mekedœ, ndəray a sər bay. 36 Agəna ma deyeweye
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həf na, ma ndzakum a gər nəkurom mandzahəra eye bay. 37 Wu nakə
faya na tsikakumeye na, na tsikateye a ndo hay tebiye. Na gwaɗateye: Kâ
ndzahərum bay! Ndzum tsezlezleŋŋe!»

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 ta pəliye tsəveɗ ka məgəse Yesu ta məkal
hərwi ada tâ kəɗ na. 2 Tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Kâ gəsakwa na tə magurlom
nakay bay bəna, 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 mbəɗa
mal niye ka gər i Yesu. 4Ndo neheye ka təv i Yesu aye na, siye hay a ndalatay
haladzay. Tə gwaɗməwalaŋ 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 hamənese haladzay a
ŋgwas niye.

6 Yesu a gwaɗatay: «Ɗuh bay, gərum ha ŋgwas nakay na, səfek. Ka
kwasumeye gər a ŋgwasnakay na, hərwimey? Wunakə a ge hərwi ga aye na,
lele haladzay. 7Ndo i mətawak hay na, nəteye ka təv kurom huya. Kə sakum
məgatay ŋgwalak a mətawak hay na, ka mbumeye faya məgatay kwa kəɗay.
Ane tuk na, neŋ na, na ndziye tə nəkurom huya bay. 8Ŋgwas nakay a geŋ na,
wu nakə gədaŋ ŋgay a mba faya məge aye. Neŋgeye na, kə lah mambəɗe ka
bo ga mal nakə haɓe ta giye fagaya pat nakə ta piye ga a bəɗ aye. 9Neŋ faya
na gwaɗakumeye, sərum ha: Kwa a ŋgay ta ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye ka
məndzibəra tebiye na, ta tsikiye ka ŋgwasnakay hərwiwunakə 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 ye hərwi a say məge ɗaf ka Yesu. 11Bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu 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
maw abəra ka təv tay na, a yaw a pəla wewer ada həlay nakə lele eye hərwi
məge ɗaf ka Yesu aye.

Yesu tə gemagurlom 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,
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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 andzaniye na, a slər gawla ŋgayhay sulo kame, a gwaɗatay:
«Dumawuzlahgəma! Kayumnahana, kandzumeyeagərando fayamazliye
yam ta gəzla eye. Ka ŋgatumay na, pumay bəzay. 14Gay nakəma fələkwiye a
ɗəmaayena, fələkumdərmakadakâ tsətsahumkando i gayniye, gwaɗumay:
“Miter a gwaɗaka: Gay nakə nəmaa ndiye mə ɗəmawumənday i magurlom
i Pak ta gawla ga hay aye na, məŋgay?” 15 Ka tsətsahum andza niye na, ma
ɗakumeye fayakagaynakəkagər i gayneŋgeɗaye. Huɗ i gayniyena, bagwar
eye. Wu haymə ɗəmamaləva bo eye tsɨy. Wu neheye ka gakweye haməsler
aye tebiye andayamə ɗəma. Ka dumeyewumənday imagurlom i Pakna,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 Pak
mə ɗəma.

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

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

20 Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Ndo nəte mə walaŋ kurom neheye
kuro gər eye sulo aye. Mata ge fagaya ɗaf na, ndo nakə faya ka ndayakweye
wu mənday dziye aye. 21Neŋ 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.»

22 Ahəl nakə faya ta ndiye ɗaf aye na, Yesu a zla peŋ, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna ha peŋ niye, a vəlatay a gawla ŋgay hay,
a gwaɗatay: «Zlum. Nakay na, bo ga.» 23A zla gəvetmaraha eye təwuməse, a
gay naha sɨsœ aMbəlom. Ma dəba eye a vəlatay tə sa tebiye tay eye. 24Yesu a
gwaɗatay sa: «Nakayna, bambaz ga nakəMbəlomma ɓariye dzam ta ndohay
aye. Tambəɗiye ha na, hərwi ndo hay haladzay. 25Neŋ faya na tsikakumeye,
na ta siye wu məse nakay sa bay hus a pat nakə na ta siye weɗeye ma Bəy i
Mbəlom aye.»

26Madəba eye, ta zambaɗay aMbəlom ta dəmesna, ti ye tə tsal aMahəmba
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 ndo mətsəkure tay
ada təɓaŋ hay ta ŋgəniye gər kweye kweye kwa a ŋgay.*”» 28Yesu a gwaɗatay
sa: «Ane tuk na, na mbəlaw abəra ma mədahaŋ na, na həbiye kurom ma
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.»
* 14:27 Zakari 13.7.
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31Piyer ambəɗay faya sa: «Na sər kar bay na, na tsikiye ɗaɗa bay, kwa taɗə
kamətameye ka bo salamay.» Siye i gawla ŋgay hay tebiye tə tsik andza niye
dərmak.

Nəteye kaMahəmba i Tetəɗœz
Mata 26.36-46; Luka 22.39-46

32Tsa na, tə ndisl a təv wuray tə zalay Getsemene. Tə ndisl naha na, Yesu a
gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Ndzum kanaŋ! Neŋ na, na diye na ta ɗuwuliye
me.»

33 Yesu a ye na, nəteye ti ye dziye tage Piyer, Yakuba ada Yuhana. Tə
ndisl naha na, ɗərev a ye abəra ka Yesu, a dzədzar haladzay. 34A 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: «Taɗə
ma giye bo na, həlay i ɗəretsətseh nakay mâ ye fagaya abəra vuw tey.» 36A
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 a Piyer a gwaɗay:
«Simoŋ, ka ndzahəra ɗaw? Nəkar na, ka mba faya məndze tə ɗəre kwa ɓəre
nəte təbəɗew? 38Ndzum 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 a masəpete i
Fakalaw bay.»

39Yesu a ndəv ha na, a ye abəra ka təv tay izaɗ sa. A yemata ɗuwuleme. A
yenahaa tsikna, bazlamŋgayneheyea tsikkurreaye. 40Tsana, amawka təv
i gawla ŋgay neheye sa. A ndzatay a gər na, nəteye mandzahəra eye. Təmba
fayaməndze tə ɗərekwa tsekweŋbay tebiye. Tapəɗekeabərakaməndzehəre
na, tə sər wu nakə ta tsikiye bay. Yesu a yemata ɗuwule me sa.

41 A maw mamahkar eye na, a gwaɗatay: «Huya faya ka ndzahərumeye
ɗaw? Nəkurom faya ka zəzəkumeye bo kurom ba? Anəke na, ka ndəv tsɨy,
həlay eye kə ndislew tuk! Neŋ Wawa i Ndo ta vəlay ga ha a həlay i ndo i
mezeleme hay tuk. 42 Lətsum, takwa, ta dzakwa gər! Zəbum, ndo nakə ma
giye fagaya ɗaf aye, kə ndzew.»

Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56; Luka 22.47-53; Yuhana 18.3-12

43 Ahəl nakə Yesu faya ma tsikiye me mba aye na, pəslaŋ Yudas neŋgeye
nakə nəte məwalaŋ i gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo aye, a ye naha. Ti ye
naha ta ndo hay haladzay ta maslalam tay hay ada ta sakwal tay hay. Maa
slər taynahana, bagwarhay indoneheye təvəlawaywuaMbəlomaye tando
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ada ta madugula hay. 44 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. 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. 46Ndo niye hay tə ŋgatay
andza niye na, kwayaŋŋa tə gəs na Yesu.

47Ka təv niye ndo nəte məwalaŋ tay, pəkat a ŋgwaɗawmaslalam ŋgay. Tsa
na, a fay ha a ndo i məsler i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom, a ɗəsay
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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? 49Pat pat
na ndzawa ka təv kurom. Na tətikawa mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
na, ka gəsum ga bay. Wu neheye a ge bo na, hərwi ada mâ ge bo andza nakə
Ɗerewel i Mbəlom a tsik aye.»

50Tə gəs na Yesuna, gawla ŋgayhay ta hway kweye kweye tə gər ha. 51Faya
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, 52a gər ha gwedere ŋgay ŋguɗek, a hway ŋgway bo kəriye.

Yesu kame i bagwar i ndo neheye tə vəlawaywu aMbəlom aye
Mata 26.57-68; Luka 22.54-55,63-71; Yuhana 18.13-14,19-24

53Ti ye ha Yesu na, a gay i bagwar i ndo məvəlaway wu aMbəlom aye. Mə
ɗəmana, bagwarhay indoneheye təvəlawaywuaMbəlomtebiye,madugula
hay ta ndomədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye tebiye nəteye mahaya
gər eye.

54Piyer neŋgeyena, a zəŋgalnaha Yesu dəreŋmadəba. A ye naha a fələkwa
a dalamətagay i bagwar i ndo məvəlaway wu aMbəlom niye. Mə ɗəma na, a
ndza ka təv i ndo niye hay faya ta tsəpiyeməgeɗ aye. A ye naha a ndza ka ako
ka təv tay niye.

55 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta madugula i
Yahudahay tebiye ta pəla ndo hayhərwimaraw fayamehərwiməgay sariya
iməkəɗe na. Ane tukna, ta huta fayamənese bay. 56Ndohayhaladzay ta raw
faya me. Ane tuk na, marawme tay niye ki ye tay faya bay. Kwa way a tsik i
ŋgaywal.

57Siye i ndomekeleŋayehay tə lətse, ta rawmekaYesu, 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.”» 59Kwa tə tsik andza niye bəbay
na, huya bazlam tay niye ki ye tay ka bo bay.

60Tsana, bagwar indoməvəlawaywuaMbəloma lətse tsəkwaɗkame indo
hay. A tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: «Kambəɗatay faya a ndo neheye təbəɗew?
Tə tsik fakaya na, mey?»

61Ka bazlam tay niye na, Yesu kambəɗatay faya bay. Kə tsikatay faya kwa
tsekweŋ bay tebiye.
Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom niye a tsətsah faya sa: «Nəkar na,

KəristeWawa i Mbəlom nakə nəmay faya nəmaa zambaɗeye ɗaw?»
62 Yesu 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,
mamagərmbəlom na deyeweyema pazlay.»

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

65 Kwayaŋŋa siye i ndo mekeleŋ eye hay tə wuya faya kurah. Ta tufay
slesleɓ a ɗəre. Təmbuzay na ɗəre ada tə kəɗ na. Tə gwaɗay: «Nəkar ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom ba! Tsikamay, maa faka na, way?» Tsa na, tə vəlatay ha
a həlay a ndomatsəpe gay i bəy i ndoməvəlaway aMbəlom. Nəteye tə gəs na
ada tə fay kamaholom pura pura.
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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
gawaməsler mə gay i bagwar i ndo məvəlaway wu aMbəlom aye, a ye naha
a ndzay a gər a Piyer. 67 A ŋgatay a Piyer mandza eye ka ako. A zəba faya
ndzuzle, a gwaɗay: «Nəkar dərmak na, ndo i Yesu, ndo i Nazaret na gwaɗ
bəɗa?»

68 Piyer a tsəne na, a gwaɗay a ŋgwas niye: «Aʼay! Na sər wu nakə a saka
mətsike aye bay. Na sər bay tebiye.» Tsa na Piyer a ye abərama dalamətagay.
A ye a lətse sləp ka həlay i məgeɗ madayaw abəra. [Kwayaŋŋa dzagulok a
zlaha.]

69Piyer a ye a ndza sləp ka həlay iməgeɗ na, ŋgwasniye kə ŋgatay naha. Tsa
na, a masay ha slala i bazlam ŋgay nakə a tsikay a Piyer kame i ndo neheye
mə ɗəma aye. «Ndo nakay na, nəte məwalaŋ tay.»

70Piyer 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

rawme na, Mbəlommâ geŋ ɗəretsətseh.»
72 Kwayaŋŋa dzagulok a zlaha masulo aye. Tsa na, bazlam i Yesu nakə a

tsik aye amayawagər a Piyer tuk. Yesu a gwaɗay: «Dzagulokma ta zlahiye sik
sulo na, ɓa ka gwaɗ sikmahkar 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 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 haməhay gər na, tə dzawa na Yesu ada
ti ye ha a gay i Pilat. Ti ye naha na, tə vəlay ha a Pilat.

2Pilat, neŋgeyena, a tsətsahkaYesu, a gwaɗay: «Nəkarna, bəy i Yahudahay
deɗek ɗaw?»
Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkar ka tsik segey.»
3 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye tə ɗəs parasay

haladzay ka Yesu.
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!»

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

6 Ka məve, ta giye magurlom nakə tə zalay Pak aye na, Pilat a gərawa ha
ndo i daŋgay nəte. A gər ha na, ndo nakə ta tsətsahawa aye. 7Azlakwa ahəl
niye na, ndoweye andaya tə zalay Barabas, neŋgeyema daŋgay. Neŋgeyemə
walaŋ i ndo neheye tə nay ɗəre a bəy i dala i hay aye. Tə gəs tay na, hərwi tə
kəɗ ndo ahəl i magazləga tay niye.

8 Anəke na, ndo hay tebiye ti ye a gay i Pilat. Ti ye naha a ɗəma na, kwa
waya tsətsah kaPilatwunakə a təmawatayna andzanakə ta tsətsahawaaye.
9Tsa na, Pilat a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «A sakum nâ gərakum ha na, bəy
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i Yahuda hay ɗaw?» 10Pilat a sər ha bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu
aMbəlom 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.

12 Pilat a gwaɗatay a ndo hay sa: «A sakum nâ ge ha ta ndo nakay ka
zalumay bəy i Yahuda hay aye na, kəkay?»

13Tsana, ndohay tambəɗay faya təmawude, təgwaɗay: «Darnakamayako
mazləlmbaɗa eye!»

14Pilat a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Neŋgeye a ge na, mənese waray?»
Ane tuk na, ta səkah ha mawude haladzay ta gədaŋ, tə gwaɗ: «Dar na ka

mayakomazləlmbaɗa eye!»
15Pilat a sayməŋgwasatay ha ɗərev a ndo niye hay. Andza niye a gəratay ha

Barabas. Yesu na, a ndaɓa na tamandalaɓa, a vəlatay ha a sidzew hay hərwi
ada tâ ye tâ dar na kamayakomazləlmbaɗa eye.

Tə gay sariya a Yesu i məkəɗe
Mata 27.27-31; Yuhana 19.2-3

16Sidzewhay ti ye haYesu ahuɗ i gay i ŋgomna ada tə zalatay a siye i sidzew
hay tebiye, ti ye dərmak. 17Mə ɗəmana, ta tsəkw faya abəra petekeɗŋgayhay.
Tə zla petekeɗ ndozza eye, tə kalay ka bo. Tə ɗəsaw dak tə slapa na ka bo, tə
pay a gər a Yesu andza dzagwa i bəy. 18 Tsa na, ta dazlay mətsikay me. Tə
gwaɗay: «Zay ɗaw? A nəkar bəy i Yahuda hay!» 19 Tə tsikay andza niye na,
ada tə fay ka gər ta sakwal. Ta tufay slesleɓ a ɗəre. Ta dəkway gurmets kame
ŋgay hərwi mətsikayme andza bəy.

20Ta ndəv ha məŋgwese faya na, ta tsəkw faya abəra petekeɗ nakə tə kalay
ka bo ndozza aye ada təmay ha ka bo petekeɗ ŋgay hay. Tsa na, tə gəs ahaya
abəra hərwi mede hamata dar na kamayakomazləlmbaɗa eye.

Mata 27.33-44; Luka 23.26-43; Yuhana 19.17-27
21Ahəl nakə faya ta diye ha Yesumata dar na kamayakomazləlmbaɗa 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.

22Tsa na, ti ye ha Yesu a təv eye andaya tə zalayGolgwata, andzaməgweɗe:
Təv imətasl i gər. 23Təndislnahaaɗəmana, a satayasidzewniyehayməvəlay
guzom madzapa eye tə wuye andaya tə zalay mir. Ane tuk na, a say a Yesu
bay, a kərahməse.

24Ma 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 ha mata
zle na, way?

25Ta dar na Yesu ka mayako mazləlmbaɗa eye na, ta mekedœ ta ɓəre tsɨɗ.
26Təwatsa ka palalam eye andaya gər i bazlam nakə tə kəɗ na faya Yesu aye.
Gər i bazlam nakə təwatsa aye na, anaŋ: «Neŋgeye na, bəy i Yahuda hay.»

27Pat niyena, ta darməkal hay sulo kamayakomazləlmbaɗa 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.*»]

29Ndo neheye ti yawa ta təv niye na, tə ɓəlawa ha gər tay hay tekəm tekəm
təmətsaɗay pəleslesle. Tə gwaɗay: «Hey! Nəkar haɓe a saka mambəzl ha gay
* 15:28 Ezay 53.12.
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i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ka gwaɗma məhəne mahkar na, ka ɗəzl na
aye na, təv i wu yak aye na, məŋgay tuk? 30Nəkar təma ha bo yak aye tey!
Mbəzlaw abəra kamayako nakaymazləlmbaɗa eye!»

31 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo
mədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala eye a ndo hay təŋgwasa 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
kəmbəzlaw abəra kamayakomazləlmbaɗa eye na, nəmay nəmaa dzaliye ha
ka neŋgeye.»
Ndo neheye 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,
fayama zaleye a Eliya!»

36 Tsa na, ndo nəte məwalaŋ tay niye, a hway, a ye a zlaw wuye kofkoffa.
A tələka ha awuye andaya guyakaka, wu niye a rah a ɗəma. Tsa na, a hak na
ka gwavəkwzəbol eye, a pay naha ka bazlamaYesu adamâ ɗəvətse abəramə
ɗəmawu niye. Ndoweye niye a gwaɗ: «Ŋgatay, zəbakwa faya təday, aza Eliya
ma deyeweyemambəzla ahaya ɗaw?»

37Ane 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 gəmahus ka dala.
39 Bagwar i sidzew i Roma hay, neŋgeye andaya malətsa eye kame i Yesu,

Yesu a mət ma kəkay na, a ŋgatay. Tsa na, a gwaɗ: «Ta deɗek, ndo nakay na,
Wawa i Mbəlom!»

40Ŋgwas wuray hay andaya ka təv eye niye dərmak. Nəteye dəreŋ faya ta
zəbiye naha faya. Mə walaŋ tay niye andaya na, Mari nakə a yaw ma gəma
i Magədala aye, Salome ada ta Mari may i Yakuba nakə gawla aye, may tay
ta Zozes. 41Nəteye na, ta zəŋgalawa na Yesu ada tə gaway məsler ahəl nakə
Yesu, neŋgeye ka dala i Galile aye. Ka təv eye niye na, siye i ŋgwas hay andaya
haladzay. Nəteye, tə yaw ka bo dziye tage Yesu abərama Zerozelem.

Tə pa na Yesu a tsəvay
Mata 27.57-61; Luka 23.50-56; Yuhana 19.38-42

42Huwa ɓa ka mbərəmməge tsɨy. Pat eye niye na, pat mələve bo i Yahuda
hay, andzaməgweɗe patməhənemə gay i pat imazəzukwbo. 43Ta 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 gaywadəŋwadəŋ. Tsa na, a zalay a bagwar i sidzewniye. 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
† 15:34 Dəmes hay 22.2.
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na, a maw a mbəzla ahaya mədahaŋ i Yesu abəra ka mayako mazləlmbaɗa
eye. Tsa na, a mbəkwa na mədahaŋ a ɗəma. A zla na a ye, a pa na a tsəvay.
Tsəvay niye na, tə la ka geseh ka təv nakə sərpalahha aye. A pa na a ɗəmana,
a bədəŋgwalaw faya beber bagwar eye kamadərəzl na tsəvay niye.

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

16
Yesu a lətsew abərama tsəvay
Mata 28.1-8; 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 satay məwetse ka
mədahaŋ i Yesu.

2 Pat i luma i sidzew i mekedœ ŋgwas neheye ti ye ka me tsəvay. Tə husa
na, pat faya ma tsaraweye tərɗassa. 3 Ahəl nakə faya ta diye na, ta tsətsah
ka bo mə walaŋ tay, tə 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.

5Ti ye naha na, tə fələkwa a tsəvay niye. Ti ye na tə ŋgatay a ndo gawla aye.
Neŋgeyemandza eye ta diye i həlay i mənday. Ndoweye niye na, tə petekeɗ
kweɗek kweɗek eye ka bo. Petekeɗ eye niye faya na, zəbol eye təzl. Ŋgwas
niye hay tə ŋgatay andza niye ta dzədzar slaɓ slaɓ.

6Ane tuk na, a gwaɗatay: «Kâ dzədzarum bay. Faya ka pəlumeye na, Yesu
ndo i Nazaret, neŋgeye nakə ta dar na kamayakomazləlmbaɗa eye. Neŋgeye
andaya kanaŋ bay, kəmbəlaw abəra mamədahaŋ. Ehey! Zəbum, təv nakə tə
həna ha faya aye na, anaŋ. 7Dum anəke ta tsikumatay faya a gawla ŋgay hay
ada kâ ɗumay ha a Piyer lele. Gwaɗumatay na, ma lahakumeye a Galile. Ka
ŋgatumeyemə ɗəma andza nakə a tsikakum eye.»

8Tə tsəneandzaniyena, təndohwawabərana, ta hwaydəreŋabəra 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

9Pat i luma i sidzew pərik i mekedœ na, Yesu a lətsew abəra mamədahaŋ.
A lətsew na, a bəzay ha bo kurre a Mari nakə a yaw abəra maMagədala 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 tuwiye hərwi mədahaŋ i Yesu. 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.

12Ma dəba eye na, Yesu a mbəɗa ha bo ŋgay wal a bəzatay ha bo a gawla
ŋgay hay sulo. A bəzatay ha bo na, ahəl nakə nəteye ka tsəveɗ faya ta diye
a gəma aye. 13 Ndo 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.

14Ma 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
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kawu nakə ndo neheye tə tsikatay kurre, tə gwaɗatay: «Nəmaa ŋgatay a Yesu
kə lətsew abəra mamədahaŋ» aye na, ta dzala ha bay. 15Tsa na, a gwaɗatay:
«Anəke na, dum ka kokway i məndzibəra tebiye. Ɗum ha Labara Ŋgwalak eye
a ndo zezeŋ tebiye kaməndzibəra. 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,Mbəlomma ta giye faya sariya 17Ta ta səriye ha ndoneheye ta
dzalagaha tadeɗekna,makəkay? Nəteyena, ta sliye fayamahəhere fakalaw
abəra mə bo i ndo təməzele ga. Ta tsikiye me tə bazlam i gəma hay wal wal.
18Kwa 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

19YesuBəyMaduweŋa tsikatay andzaniye na, a tsal ŋgway ambəlom. A ye
na, a ndza tə həlay i mənday i Mbəlom. 20Gawla ŋgay hay dərmak ti ye mata
ɗahabazlamŋgwalakeyeniyeYesua tsikatayayekwaaŋgay. BəyMaduweŋa
dzənawa tay ha ada a vəlawatay gədaŋ kaməgewu neheye a gemasuwayaŋ
aye. Maa ɗa ha tə tsik bazlam iMbəlom ta gədaŋ i Yesu na, masuwayaŋ nakə
tə gawa aye.
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Ŋgwalak i bazlam nakə
Luka

a watsa aye
Məfələkwe

Luka a ɗa ha Yesu na, neŋgeye ndo mətəme ha ndo nakə Mbəlom ma
sləratayaweye a ndo i Israyel hay aye. Ane tuk na, neŋgeye ndo mətəme ha
ndo iməndzibəra hay tebiye. Məsəfəre iMbəloma zalay a Yesu hərwi adamâ
ɗatay ha labara i məŋgwese a mətawak hay. Labara eye nakay na, labara i
mawuɗe bo hərwi ndo imezelemehaywalwal tebiye ada labara iməŋgwese.
A dazlay na, a tsik kaməmaw i Yesu, kamede i Yesu ambəlom.
Ka ndzay a gər a bazlam i Luka məMata, ma Markus ada ma Yuhana. Kə

ɗa ha ka gər i məwe Yuhanamadzəhuɓe 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 i Yesuma Galile 4.14–9.50
Yesu a lətse abəra ma Galile a ye a Zerozelem 9.51–19.27
Maduk i duk i məhəne i Yesu kaməndzibəra 19.28–23.56
Mələtsew, mabəz ha bo təmede i Yesu ambəlom 24.1-53
1 A nəkar Tiyofil ŋgwalak i ndo, ndo hay haladzay ɓa ta vəl ha gər tay

məwetse labara nakə Yesu a geməwalaŋmay aye.
2Təwatsa na, wunakənəteye tə tsəne abəra ka ndoneheye 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. 4Anəke
na, nəkar dərmak ka sliye faya məsəre ha bazlam nakay ta tətikaka aye na,
deɗek.

Gawla iMbəlom a yaw a ɗa haməwe i Yuhana
5Ahəl nakə Herod neŋgeye bəy ka dala i Yahuda aye na, ndoweye andaya

tə zalay Zakari. Neŋgeye na, gwala i Abiya, ndo məvəlay wu a Mbəlom aye.
Məzele i ŋgwas ŋgay na, Elizabet. Neŋgeye dərmak na, gwala i Aroŋ bagwar i
ndo məvəlaway wu a Mbəlom. 6Nəteye salamay tay eye kame i Mbəlom na,
ndo lele eye hay. Wu neheye Mbəlom a tsik aye tə bazlammapala eye na, tə
paybəzay təmetsehe lele. 7Ane tukna,wawa tayandayabay. HərwiElizabet
na, a wa bay. Dəlay eye. Sa na, nəteye guram eye tsɨy.

8-9 Anəke na, həlay i ndo neheye tə zalatay Abiya hay aye kə sla hərwi
məfəkay naha wu a Mbəlom. Andza nakə ndo neheye tə vəlaway naha wu
a Mbəlom tə pawa faya bo aye na, tə ge duk a way. Duk a way nakə tə ge aye
na, a dəɗ ka Zakari. Mata fəkay naha wu ma təv niye tsəɗaŋŋa eye mə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, neŋgeye. Tsa na, a fələkwa a təv niye mata
fəkay naha wu aMbəlom.

10Ahəl nakə Zakari faya ma fəkay naha wu a Mbəlom mə gay aye na, ndo
hay haladzayma bəra faya ta ɗuwuliye me.

11A həlay niye na, gawla i Mbəlom a yaw a bəzay ha bo a Zakari. A lətse tə
həlay i mənday i təv nakə tə fəkaway naha fayawu aMbəlom aye. 12Zakari a
ŋgatay na, a dzədzar haladzay, zluwer a gay. 13Ane tuk na, gawla i Mbəlom
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niye a gwaɗay: «Zakari, kâ dzədzar bay. Ɓa Mbəlom kə tsəne maɗuwule me
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. 15Neŋgeye na, ma ta təriye bagwar eye, ndo
məgay məsler a Bəy Maduweŋ. Ɗaɗa ma ta siye guzom bay. Kwa wu nakə
makwasa eye na, ma ndzakiye bay. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma ndziye faya
kwa mə huɗ i may ŋgay. 16Ma ta matay ahaya Israyel hay haladzay ka təv i
BəyMaduweŋ tayMbəlom. 17Maa lahayawmadayawkame a BəyMaduweŋ
na, neŋgeye. Ma tsikateye me a ndo hay ta məzlaɓ bagwar eye andza i Eliya
hərwi adabəbahay tâ sər bo tawawa tayhay. Mamatay ahayandoneheye ta
rəhay ha gər aMbəlombay aye ka təv iMbəlom. Ma təriye tay ha ndo ŋgwalak
eye hay. Ma ta tsətsaliye tay ha ndo neheye nəteye maləva bo eye hərwi Bəy
Maduweŋ aye.*»

18Ane 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?»

19Gawla iMbəlomambəɗay faya, a gwaɗay: «NeŋGabəriyel. Neŋna, ka təv
i Mbəlom. A sləra ga ahaya mətsikaka bazlam nakay ada nâ zlakaw Labara
Ŋgwalak eye. 20Ane tuk na, ka dzala ha ka bazlamnakay bay sa na, wunakay
ma giye bo ka səriye mətsike me bay hus a pat nakə ta wiye na wawa niye
aye.»

21Ndo neheye faya ta həbiye Zakarima bəra aye na, a gataywadəŋwadəŋ.
Tə gwaɗ: «Zakari kə yaw abəra bay, kwameeneŋ na, hərwi mey?» 22Zakari a
yaw abəra na, a sla faya mətsike me bay. Tsa na, ndo neheye ma bəra aye tə
sərwuka bəzay ha bo a Zakarimə gay. A tsikataymena, təhəlay tsa. Neŋgeye
huyamandək eye.

23Həlay i məgeməsler i Zakari mə gay i Mbəlom a ndəv na, a ye amətagay.
24Ma dəba i kiye tsakway na, wawa a dəɗay a huɗ a Elizabet. Kiye zlam na,
a ŋgahawa bo mə gay. A gwaɗ mə 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
26Kiye a yay a Elizabet məkwa na, Mbəlom a slər gawla ŋgay Gabəriyel a

gəmawuray tə zalay Nazaret ka dala i Galile. 27A slər ha na, a gay i dem eye
andayamədel i ndo wuray tə zalay Yusufa gwala i Bəy Davit. Tə zalay a dem
eye niye na, Mari.

28 Gawla i Mbəlom niye a fələkwa a gay i Mari, a ye naha a gwaɗay: «Na
tsikakameMari, BəyMaduweŋ kə gaka ŋgwalak.»

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

30Gawla i Mbəlom a gwaɗay: «Kâ dzədzar bay Mari, Mbəlom a wuɗa kar.
31Wawa ma 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 zaleye Wawa i
MbəlomFetekmə gəma. BəyMaduweŋMbəlomma təriye ha bəy bagwar eye
andza bəba təte ŋgay Davit: 33Neŋgeyema 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!»

* 1:17 ZəbamaMalasi 3.23-24.
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35Gawla iMbəlomambəɗay faya: «Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eyemambəzlaweye
fakaya. Gədaŋ iMbəlomFetekmandziye fakaya andzamezek. 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.
37Hərwi wuray a zay gədaŋ aMbəlom təbey.»

38 Tsa na, Mari a gwaɗay a gawla i Mbəlom: «Neŋ ndo i məsler i Bəy
Maduweŋ. Mâ ge bo andza nakə ka tsik aye.»
Tsa na, gawla i Mbəlom a ye ŋgway.
Mari a ye a gay i Elizabet

39Madəba iməndze tsekweŋna,Mari a lətse aye tabəseagəmaeyeandaya
mə mahəmba i Yahuda. 40 A ye na, a gay i Zakari. A ye naha a ndisl na, a
fələkwa a gay. A tsikayme a Elizabet.

41Elizabet a tsənemətsikeme iMari na,wawaahatsməhuɗŋgay. Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw ka Elizabet. 42 Tsa na, Elizabet a wuda, a gwaɗ:
«Nəkar na, Mbəlom kə pa fakaya ŋgama a ze siye i ŋgwas hay tebiye. Ŋgama
mâ ndza ka wawa niye ka wiye. 43May i Bəy Maduweŋ ga a yaw ka təv ga
na, kəkay! Neŋ təday na, way! 44Na gwaɗ ka ŋgatay ba! Ahəl nakə ka tsikeŋ
me aye na, wawa a ɓəl tə məŋgwese 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 BəyMaduweŋ tə ɗərev ga peteh.
47Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi Mbəlom nakə a təma ga ha aye.
48Ka zəba fagaya tsekweŋməwalaŋ 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.”
49Hərwi Mbəlom bagwar eye kə ge wu nakə lele aye hərwi ga.

Neŋgeye na, Mbəlom tsəɗaŋŋa eye.
50Neŋgeye 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.
52Ka həhar tay ha bəy hay abəra ka təvməndze i bəy tay hay.

Kə vəlatay gədaŋ a ndo i mətawak hay.
53Ndo neheyemay a gatay aye na, kə vəlatay wumənday.

Ndo i mezeleme hay na, ka həhar tay ha.
54Ki yawmadzəne tay hay Israyel hay, ndo i məsler ŋgay hay.

Mbəlom na, kəmətsa ha gər ta ŋgwalak ŋgay bay.
55Kə ge andza nakə a tsikatay a bəba təte kway hay ahəl niye aye.

A tsikay a Abraham ada a gwala i Abraham hay tebiye ka tor eye.»
56Mari a ndzamə gay i Elizabet kiye mahkar. Tsa na, a ye amətagay.
Məwe i Yuhana

57Anəke na, kiye i Elizabet kə sla məwe. A wa wawa hasləka eye. 58Ndo
ŋgay hay ta ndo i məgeɗ ŋgay hay tə tsəne Mbəlom kə gay ŋgwalak a Elizabet
na, ti ye mata ŋgwese ka bo dziye.

59Wawa a həna tsamahkar na, ndo hay ti yawmata 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.»

61Təgwaɗay: «Məzele andayaandzaniyemagwalayakbay tukna, kəkay!»
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62Tsa na, ta tsətsah ka bəba ŋgaywulək wulək tə həlay. Tə gwaɗay: «A saka
məpeməzele ka wawa na, way?»

63Zakari a tsətsah fatayapalalamnakə təwatsawa faya aye. Tə zlayaw. Tsa
na, a watsa: «Məzele ŋgay na, Yuhana.» Tsa na, a gatay wadəŋ wadəŋ tebiye
tay eye.

64Kwayaŋŋa bazlam i Zakari a həndək kamətsikeme. Tsa na, a zambaɗay
aMbəlom.

65 Ndo i məgeɗ hay tebiye ta dzədzar. Ndo i gəma niye hay tebiye hus a
mahəmba i Yahuda tə tsikawa faya. 66 Kwa 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 BəyMaduweŋ ka gər ŋgay.

Zakari a zambaɗay aMbəlom
67Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw ka Zakari, bəba i wawa niye. Tsa na,

a ɗa ha, a gwaɗ:
68 «Zambaɗakway a BəyMaduweŋ kwayMbəlom i Israyel hay.

Neŋgeye kəmbəzlaw awalaŋ kway hərwi məmbəle kway hay.
69Neŋgeye 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.
71A gwaɗ na, ma ta təmiye kway ha abəramə həlay i ndo i vəram kway hay,

adamə həlay i ndo neheye tebiye tə nakway ɗəre aye.
72Kə gatay ŋgwalak ŋgay a bəba kway hay.

Mamətsiye ha gər ta dzam nakə a ɓar eye bay.
73Mbəlom ɓa kambərəmməmbaɗay a bəba təte kway Abraham.
74A gwaɗ: Ma ta təmiye kway ha abəramə 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 tərakweye na, ndo ŋgay tsəɗaŋŋa eye hay huyamaməndze kway.
76Nəkar na,wawa ga, ta ta zalakeye na, ndoməɗe ha bazlam iMbəlomFetek,

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

77Ka ta tsikateye a ndo ŋgay hayma deyeweyemətəme tay ha.
Ma ta pəsatay hamənese tay hay.

78Mbəlom kway na, ŋgwalak ŋgay a ndəv bay.
Andza niye, dzaydzay ŋgay ma dəvakweye andza pat nakə faya ma
tsaraweye.

79Tsa na, ma dəvateye dzaydzay a ndo neheyemamezek i mədahaŋ aye.
Ma lakiye kway ka tsəveɗ i zay.»

80Yawa! 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.
2Nakayna,makurre iməpesle ndonakə təpasla ahəl niyeKiriniyus a ləvawa
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gəma i Siri ka dala i Roma aye. 3Kwa way a ye mata wetse məzele ŋgay na,
ma gəma ŋgay.

4Andzaniye, Yusufaneŋgeyemandziyemagəma iNazaret kadala i Galile.
A tsənena, a ye kadala i Yahudamagəmanakə tə zalayBetelehemaye. Gəma
nakə təwamə ɗəma bəba təte ŋgay Davit aye. 5A ye na, ta Mari mədel ŋgay tə
bo sulo eyemata wetse məzele tay.

6Ahəl nakə nəteyema Betelehem aye na, həlay i məwewawa i Mari kə sla.
7Awamalkwara ŋgay niye na, hasləka eye. Ambuza 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 iMbəlom hay ta bəzatay ha bo a ndomətsəkure gənaw hay
8Magəmaniye na, ndomətsəkure gənawhay andaya təhənawamə pesl, tə

tsəkurawa gənaw tayhay ta həvaɗ. 9Gawla iMbəlomambəzlawabəzatay ha
bo. Təvniye nəteyemə ɗəmaayena, a dəvdzaydzay ta gədaŋ i BəyMaduweŋ.
Tsa na, ndomətsəkure gənaw niye hay ta dzədzar.

10 Ane tuk na, Gawla i Mbəlom niye a gwaɗatay: «Kâ dzədzarum bay!
Na zlakumaw na, Labara Ŋgwalak eye. Ndo hay haladzay ta ŋgwasiye hərwi
bazlamnakay. 11Bəgom tahəvaɗnakay tawakumndomətəmekuromhama
Betelehem, ma gəma i Davit. Neŋgeye na, Kəriste, Bəy Maduweŋ. 12Dum ta
zəbumaw faya. Ka ŋgatumeye awawa eye. Ka sərumeyehaneŋgeyena, hərwi
mambuza eyemə petekeɗ. Ma həniyema təvmənday wu i gənaw hay.»

13Kwayaŋŋa, gawla iMbəlomhay haladzay tə yaw ka təv i gawla iMbəlom
niye ta zambaɗay aMbəlom tə gwaɗ:
14 «Ŋgamamâ təraməmbəlomməgəma, ka gər i ndo hay tebiye.

Zay mâ təra ka məndzibəra məwalaŋ 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 zəbakwaw ka wu nakə a ge bo aye, nakə Bəy Maduweŋ a
ɗakway ha aye.»

16 Ti ye ta bəse a Betelehem. Tə ndisl naha a ɗəma na, tə ŋgatay a Mari ta
Yusufaada tawawandərizniyemahənaeyema təvməndaywu igənawhay.*
17Təŋgatay andza niye na, ta təkərataywunakə gawla iMbəlom a tsikatay ka
gər i wawa niye aye. 18Kwa 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 ŋgatay aye na, kə ge bo
andza nakə tə tsikatay aye.

21Məhəne tasəla a ge matsamahkar eye na, həlay i məɗəse wawa kə sla. A
pa fayaməzele 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 awatsa aye. Andza niye, Yusufa taMari tə zla wawa,
ti ye ha a Zerozelem mata bəzay ha a Bəy Maduweŋ, 23 hərwi mawatsa eye
mə ɗerewel i Musa na: «Malkwara i wawa hasləka eye na, i Mbəlom.†» 24Ada

* 2:16 Zəbamə Luka 2.7. † 2:23 Madayaw abəra ma Ezipt 13.2, 12.
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andza nakə mawatsa eye mə ɗerewel i Musa na, ti ye tə vəlay maydagwar
sulo kəgəbay bodobodo sulo aMbəlom.‡

25Yawa! Ndoweye andaya ma Zerozelem, məzele ŋgay Simeyoŋ. Neŋgeye
na, ŋgwalak i ndo, ka təma bazlam i Mbəlom lele. Faya ma həbiye ndo
mətəme tay ha Israyel hay. Simeyoŋ na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ka neŋgeye.
26Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ɓa kə tsikay, a gwaɗay: «Ka ta mətiye na, ka ŋgateye
a Kəriste nakə BəyMaduweŋma sləraweye təday.»

27 Anəke na, Simeyoŋ a ye a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ta gədaŋ i
Məsəfəre i Mbəlom. Ahəl niye na, bəba i Yesu hay ti ye naha tə fələkwa a gay
ta wawa məge andza nakə bazlam i Musa mapala eye a tsik aye. 28 Tsa na,
Simeyoŋ a zla wawa niye a həlay, a zambaɗay aMbəlom, a gwaɗ:
29 «BəyMaduweŋ ga, anəke na, gər ha ndo i məsler yakmâ ye ŋgway,

mâmət tə zay, hərwi ka ge wu nakə ka tsik aye.
30Na ŋgatay tə ɗəre ga a ndomətəme ha ndo yak nakə ka sləraw aye.
31Ka ləva ha bo na, hərwi ndo hay tebiye.
32Ndo nakə ka sləraweye na, neŋgeye na, dzaydzay nakəma dəvateye a ndo

hay tebiye kaməndzibəra
ada neŋgeyema vəlateyeməzlaɓ a ndo yak hay Israyel hay.»

33Bəba ta may i Yesu na, a gatay hərɓaɓəkka hərwi bazlam i Simeyoŋ niye
a tsik aye.

34 Tsa na, Simeyoŋ a pa fataya ŋgama i Mbəlom. A gwaɗay a Mari may i
wawa niye: «Wawa nakay na, Israyel hay haladzay ta dəɗiye faya. Andza
niye, ndo hay haladzay ta 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 dərmakMari, ɗəretsətsehma ta ŋgəniye ha ka bobəra ɗərev yak andza
maslalam.»

36Ŋgwaswuray 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 ndzamə zal məve tasəla na, zal ŋgay niye a
mət. 37 Tsa na, ki ye a zal sa bay, a ndza ŋgwaymadəgway i ŋgwas eye. Məve
ŋgay na, kuro kuro tsamahkar gər eye faɗ. Ma məndze ŋgay na, a gaway
məsler a Mbəlom. A yawa a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ta həvaɗ kwa
ta həpat pat pat. A ɗuwulaway me a Mbəlom. A gawa daliyam. 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 aMbəlom. A tsik kawawaniye a ndo neheye
faya ta həbiyemadayaw i ndomətəmeha ndo nakəma təmiye ha Zerozelem
aye.

39 Yusufa ta Mari ta ndəv ha məge wu nakə mawatsa eye mə bazlam i
Mbəlom mapala eye na, ta mbəɗa gər a gəma tay a Nazaret ka dala i Galile.
40Wawa niye faya ma gəliye na, gədaŋ təmetsehe 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 məve kuro gər eye sulo na, ti ye dziye ta bəba ŋgay hay andza
nakə ti yawa aye.

43Magurlomandəvna, təmawamətagay. Yesuna, kəmətsamaZerozelem.
Bəba ŋgay hay ta sər faya bay. 44Nəteye tə dzala mə gər tay na, Yesu neŋgeye
‡ 2:24 Levitik 12.8.
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ta ndo neheye ti ye ka bo dziye. Tə ndza hwapat ka mede. Ta huwa na, tə pa
bo kamapəle naməwalaŋ i gwala tay hay adaməwalaŋ i dzam tay hay. 45Ta
pəla na na, ta huta na bay. Tambəɗa gər a Zerozelem təmapəle na haladzay.

46Ma dəba i məhəne mahkar, ti ye naha tə huta na mə gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. Neŋgeye ma ndziye mə walaŋ i ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye, faya ma piye zləm ka bazlam ada faya ma tsətsahiye
fataya bazlam hay. 47 Ndo niye hay tə tsəne wu nakə faya ma tsikiye na,
a gatay hərɓaɓəkka hərwi ndaraw ŋgay ada tə mambəɗe ka bazlam nakə a
mbəɗawatay faya aye.

48 Bəba ŋgay hay tə ŋgatay andza niye na, a gatay hərɓaɓəkka. May ŋgay a
gwaɗay: «Wawa ga, ka gamay andza niye na, hərwi mey? Nəmay ta bəba yak
na, faya nəmaa pəliye kar. Mədzal gər may ka dzədza haladzay.»

49A gwaɗatay: «Ka pəlumeye ga na, hərwi mey? Neŋ na, na ndziye mə gay
i bəba ga na, ka sərum təbəɗew.»

50Ane tuk na, ta tsəne wu nakə Yesu a tsikatay aye bay.
51Tsana, Yesua lətse ti ye ta bəbaŋgayhayaNazaret. Yesuna, ahənawatay

ha gər lele. May ŋgay a pa na bazlam niye a gər ŋgay.
52 Yesu a gəl na, metsehe ŋgay a səkah kame kame. A yay a gər a Mbəlom

haladzay ada ndo hay ta zambaɗaway haladzay.

3
Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam na, ndoməɗe 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. 2 Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom na, Han ta
Kayif. Ahəl niye na, Yuhana wawa i Zakari na, məmakulkwandah. Mbəlom
a tsikayawme a slər na.

3Tsana, Yuhanaadazlaymahəhelegəmaneheye təmbaynahaamagayam
i Yurdum aye tebiye. A gwaɗawatay a ndo hay: «Mbəɗum ha mede kurom.
Dzəhuɓum bo a yam adaMbəlomma pəsakumeye hamənese kurom hay.»

4Andza niye, nakay na, wunakəmawatsa eyemə ɗerewel i Ezay ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom aye, a gwaɗ: «Ndo fayamawudiyemə 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!

6Mbəlomma 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? 8Anəke
na, gumməsler neheye ŋgwalak eyendohay ta səriye ha kambəɗumhamede
kurom aye tuk. Ka dzalummə gər kurom “Nəmay na, wawa i Abraham hay
sa na, ma ta gamaymey bay!” Sərum ha na, Mbəlomma sliye faya məge tay
ha kwar neheye anaŋ aye wawa i Abraham hay! 9 Ɓa hadzaya maləva bo
* 3:6 Ezay 40.3-5.
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eyeməɗəse tay ha dərizl i gərɗaf hay ta zləlay eye dzay tebiye. Dərizl i gərɗaf
neheye tebiye tə wa hohway ŋgwalak eye bay aye na, ta ɗəsiye tay ha ada ta
kaliye tay ha ako.»

10Ndo hay ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Nəmaa giye na, mey?»
11 A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndo nakə məkelkabo ŋgay sulo aye na,

mâ vəlay nəte a ndo nakə i ŋgay andaya bay aye. Ndo nakəwumənday 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!»

13A 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 rawumme

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

15Ndohay ta dazlaymədzele kawunakəmagiye bo aye, tədzalawamə gər
tay tə gwaɗ: «Ma giye Yuhana na, Kəriste.»

16Yuhana 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 ŋgayməpəlay ha ləɓer i tahərak ŋgay
bay tebiye. Neŋgeye,madzəhuɓiye kuromha taMəsəfəreTsəɗaŋŋa eye ada ta
ako. 17Wumahəvedawandayaməhəlay. Maŋgəniye tayhadawtadzəndzar.
Daw na, ma hayay gər ma həliye na a de. Ada dzəndzar na, ma dziye a ako
nakəmambatiye ɗaɗa bay aye.»

18Yuhana a ɗawatay ha Labara Ŋgwalak eye təməvəlatay gədaŋ tə bazlam
hay wal wal.

19Yuhana kə gayme a Herod hərwi a zla Herodiyad ŋgwas i malamar ŋgay.
Ada Yuhana kə gayme kawu haywal wal. 20Herod a səkah haməgemənese
sa. A gəs na Yuhana a daŋgay.

Madzəhuɓe i Yesu a yam
Mata 3.13-17;Markus 1.9-11

21 Ma dəba aye Yuhana a dzəhuɓ tay hay ndo hay tebiye a yam na, a
dzəhuɓ ha Yesu a yam dərmak. A həlay nakə faya ma ɗuwuliye me aye na,
magərmbəlomahəndək tuwaŋ. 22Tsana,MəsəfəreTsəɗaŋŋaambəzlaw faya,
ɗəreaŋgatayandzabodobodo. Tsana,mətsikemea tsənewabəraməmbəlom
a gwaɗ: «Nəkar na, wawa ga. Na wuɗa kar haladzay. Ɗərev ga faya ma
ŋgwasiye tə nəkar.»

Bəba təte i Yesu hay
Mata 1.1-17

23 Yesu a dazlay a məge məsler na, məve ŋgayma giye kuro kuro mahkar.
Ndo hay tə dzala tə gwaɗ neŋgeye na, wawa i Yusufa. Yusufa wawa i Heli
24Heli wawa i Matat, Matat wawa i Levi, Levi wawa i Melki, Melki wawa i
Zanay, Zanay wawa i Yusufa, 25 Yusufa wawa i Matatiyas, Matatiyas wawa
i Amos, Amos wawa i Nahum, Nahum wawa i Esəli, Esəli wawa i Nagay,
26Nagay wawa i Maat, Maat wawa i Matatiyas, Matatiyas wawa i Semeyin,
Semeyin wawa i Zozek, Zozek wawa i Zoda, 27 Zoda wawa i Yohanan,
Yohanan wawa i Resa, Resa wawa i Zorobabel, Zorobabel wawa i Salatiyel,
Salatiyel wawa i Neri, 28Neri wawa iMelki, Melki wawa i Addi, Addi wawa i
Kozam, Kozamwawa i Elmadam, Elmadamwawa i Er, 29Erwawa i Zozowe,
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Zozowewawa i Eliyezer, Eliyezer wawa i Zorim, Zorimwawa iMatat, Matat
wawa i Levi, 30 Levi wawa i Simeyoŋ, Simeyoŋ wawa i Yahuda, Yahuda
wawa i Yusufa, Yusufa wawa i Zonam, Zonamwawa i Eliyakim, 31Eliyakim
wawa i Meliya, Meliya wawa i Mena, Mena wawa i Matata, Matata wawa i
Natan, Natan wawa i Davit, 32Davit wawa i Zese, Zese wawa i Obed, Obed
wawa i Booz, Booz wawa i Salmoŋ, Salmoŋ wawa i Nasoŋ, 33Nasoŋ wawa
i Aminadab, Aminadab wawa i Admiŋ, Admiŋ wawa i Arni, Arni wawa
i Hesron, Hesron wawa i Fares, Fares wawa i Yahuda, 34 Yahuda wawa i
Zakob, Zakob wawa i Izak, Izak wawa i Abraham, Abraham wawa i Tara,
Tara wawa i Nakor, 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, 37 Lamek wawa i Matosalem, Matosalem wawa i Henok,
Henok wawa i Iyaret, Iyaret wawa i Maleleyel, Maleleyel wawa i Kaynam.
38KaynamWawa i Enos, Enos wawa i Set, Set wawa i Adam, Adam neŋgeye
na,Wawa i Mbəlom.

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

1 Ma dəba eye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa a rahay a bo i Yesu na, a ye abəra ka
təv i magayam i Yurdum niye. Tsa na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ye ha a
makulkwandah. 2Mə ɗəmana, Yesu kə ndzaməhəne kuro kuro faɗ, Fakalaw
a saymasəpetena. Maməndzeniyena, Yesukəndawuməndaykwa tsekweŋ
bay tebiye. Kamandəve 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 nakaymâ təraka wumənday.»

4 Yesu a mbəɗay faya: «Mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom na: “Ndo zezeŋ
ma ndziye na, ta wumənday ɗekɗek bay.*”»

5 Fakalaw a ye ha ka gər i gəma. Kwayaŋŋa a bəzay ha bəy i məndzibəra
tebiye. 6A bəzay ha na, a gwaɗay: «Na vəlakeye a nəkar hərwi gədaŋ ta zlele
neheye ma bəy i dala neheye tebiye mavəla eye a neŋ. Na sliye faya məvəle
kwa a way andza nakə a seŋ aye. 7Taɗə ka dəkweŋ gurmets na, na vəlakeye
ha tebiye a nəkar.»

8 Yesu a mbəɗay faya: «Mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom na, a gwaɗ:
“Ɗəslayha gər aBəyMaduweŋyakMbəlom, adaka geyeməsler 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: “Mbəlom ma 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.‡”»

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

13Fakalawandəvhawewerŋgay tebiyehərwimasəpete Yesu. Madəba eye
na, a ye ŋgway abəra ka təv i Yesu hus a pat mekeleŋ eye.

* 4:4 Bazlam mapala eye masulo eye 8.3. † 4:8 Bazlam mapala eye masulo eye 6.13. ‡ 4:11
Dəmes hay 91.11-12. § 4:12 Bazlammapala eyemasulo eye 6.16.
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Yesu a geməslermaGalile
Mata 4.12-17;Markus 1.14-15

14Ma dəba eye na, Yesu ambəɗa gər a Galile. A ye na, neŋgeyemaraha eye
ta gədaŋ i Məsəfəre i Mbəlom. Mə ɗəma na, məzele ŋgay a ɗa zləma gəma hay
tebiye. 15A tətikawatay bazlam i Mbəlom a ndo hay mə gay i maɗuwule me.
Ndo hay tebiye ta zambaɗaway.

Ndo i gəma i Nazaret hay ta kərah Yesu
Mata 13.53-58;Markus 6.1-6

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 maɗuwule me
andza nakə a gawa ha aye. Mə ɗəma na, a lətse hərwi mədzeŋge bazlam i
Mbəlom. 17Tsa na, ti ye naha tə zlayaw ɗerewel i Ezay ndoməɗe ha bazlam i
Mbəlom, tə vəlay. Tsa na, a pəla ha ɗerewel niye. A pəla ha na, a huta təv nakə
mawatsa eye, a gwaɗ:
18 «Məsəfəre i BəyMaduweŋ ka gər ga.

A zla ga, a sləra gaahayana, hərwiməzlatayawLabaraŊgwalak eyeando
i mətawak hay.

A sləra ga ahaya na, hərwi məɗatay labara i mətəme a ndo i daŋgay hay.
A sləra ga ahaya hərwi mahəndəkatay na ɗəre a guluf hay.

A sləra ga ahaya na, mətəme tay ha, ndo neheye faya ta gateye ɗəretsətseh
aye.

19Məɗe haməve nakəMbəlomma gateye ŋgwalak ŋgay a ndo hay aye na,
kə ndislew.*»

20Yesu a ndəv hamədzeŋge andza niye na, a paɗa na ɗerewel niye. A may
ha a ndo məge məsler i gay i maɗuwule me niye. Tsa na, a ye a ndza ŋgway.
Ndo niye hay tebiye mə gay i maɗuwule me aye na, ta zəba ka Yesu.

21 Tsa na, Yesu a dazlay mətsikatay, a gwaɗatay: «Nəkurom neheye faya
ka pumay zləm a wu nakə faya na tsikakumeye na, wu nakə na dzaŋga mə
Ɗerewel i Mbəlom aye na, ɓa kə ge bo bəgom tsɨy.»

22 Ndo niye hay tebiye tə tsik faya, tə gwaɗ: «Ndo nakay na, lele.» Ada
Bazlam i Yesu niye a tsikatay aye na, bazlam niye ŋgwalak eye a gatay
hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ: «Neŋgeye na, wawa i Yusufa na gwaɗ bəɗa?»

23Yesu 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 gema 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 i maslaŋ 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. 26 Madakway
i ŋgwas hay andaya ma Israyel, ane tuk na, Mbəlom kə slər Eliya a gay i
madakway i ŋgwas hay kwa nəte bay tebiye. Ane tuk na, Mbəlom a slər Eliya
na, a gay i madakway i ŋgwas wuray a ndzawa ka dala i Səripta ma gəma i
Sidoŋ.† 27Ahəl i Elize ndoməɗe ha bazlam iMbəlomna, ndomadəgwaɗa eye
hay haladzay ka dala i Israyel. Mbəlom kəmbəl tay ha ndo niye madəgwaɗa
eye hay kwa nəte bay, a mbəl ha na, Namaŋ ndo i gəma i Siri.‡»

* 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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28Ndoniyehay tebiyemə gay imaɗuwulemeaye tə tsənebazlamŋgayniye
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 yeməwalaŋ tay tsəriɗ tsəriɗ a ye ŋgway.

Yesu ambəl ha ndo nakəməsəfəre lele baymə bo aye
Markus 1.21-28

31 Ma dəba eye na, Yesu a lətse a ye a Kafernahum. Kafernahum na,
wuzlahgəma i Galile. Pat i mazəzukw bo na, pat pat a tətikawatay a ndo hay.
32Ndohay tə tsənematətikeŋgayniyena, a gatayhərɓaɓəkka. Hərwimatətike
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 dzemay ha ɗaw? Nəkarway 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. 36Ka təv niye na, a gatay a ndo hay daɓək daɓək, hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ
məwalaŋ tay: «Eh! Eh! Nakayna, bazlamwaray! Nakay i ŋgayna, ndowaray
a tsik me ta məzlaɓ eye! A gatay me ta gədaŋ a məsəfəre lele bay eye hay na,
tə gəsayme ada tə ndohwaw abəra mə bo ndo nakay aye!»

37Labara i Yesu a ɗa a zləmma gəma niye tebiye.
Yesu ambəl tay ha ndo hay abərama ɗəvats tay haywal wal
Mata 8.14-17;Markus 1.29-34

38Ma dəba eye na, Yesu a yaw abəra mə gay i maɗuwule me niye. A həl bo
a ye a gay i Simoŋ. A ye naha na, mese i Simoŋ lele bay. Maraɓaraɓ a gay
haladzay. Tsa na, tə gwaɗay a Yesu: «Maraɓaraɓ a gay a mese i Simoŋ, dzəna
na tey!» 39Yesu a lətse, a ye ka təv ŋgay. A ye naha na, a guɗuk faya. A ŋgərəz
ka maraɓaraɓ niye ta gədaŋ. Tsa na, maraɓaraɓ niye a ndala abəra ka ŋgwas
niye. Kwayaŋŋa a gataymbəlok.

40Ma dəba eye pat a dəɗ na, ndo hay tə həlayaw ndo neheye ɗəvats mə bo
tay tebiyeaYesu. Kwaslala iɗəvatswaraywarayna, təhəlayawaYesu. Yesua
pa fataya həlay nəte nəte tay eye. Ambəl tay ha abərama 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 tsikumme bay.» Hərwi

nəteye na, tə sər ha Yesu na, Kəriste.

Yesu a ɗa ha bazlam iMbəlommə 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
ɗatayhaLabaraŊgwalak eye i Bəy iMbəlomdərmak. Mbəloma sləra gaahaya
na, hərwiye.»
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44 Tsa na, a lətse, a ye a ɗawa ha bazlam i Mbəlommə 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

1Pat wuray na, Yesu a ye kame i dəlov i Genesaret. A ye na, a lətse kame i
dəlov i Genesaret niye. Ka təv eyeniye na, ndohayhaladzay faya ta lawariye
na hərwi mətsəne bazlam i Mbəlom.

2Yesu a ŋgatay a kwalalaŋ i yamhay sulo ka ɗakal. Ndoməgəse kəlef hay tə
mbəzlaw abəra mə ɗəma, faya ta bariye gadaŋ tay hay. 3Tsa 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.»

5Simoŋambəɗay faya, a gwaɗay: «Ŋgalaka,nəmaaye 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 gatay naha
wiyaw a mandala tay neheye mə kwalalaŋ i yam neŋgeɗ aye hərwi ada tâ
yaw tâ dzəna tay tey. Mandala tay niye hay ti yaw. Tə vaha ahaya gadaŋ
niye hay abərama yam. Tə rah ha, kwalalaŋ i yam niye hay sulo aye tə kəlef.
Kwalalaŋ i yam niye hay ta sərmasəleme a huɗ i yam hərwimaraha eye hay
haladzay.

8SimoŋPiyer 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. 10Andza
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.»
11 Tsa na, tə ma 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.»

13 Yesu 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.
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14Yesu a gwaɗay: «Tsəne lele: Kâ tsik wu nakay a ndəray bay. Ane tuk na,
do ta bəzayhabo andoməvəlawaywuaMbəlomadavəlwunakəMusa 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 təhayawagər ka təvŋgayhərwiməpay zləmabazlamŋgay. Siyehay
ti yawa ka təv ŋgay hərwi adamâmbəl tay ha abəra ma ɗəvats tay hay.

16Ane tuk na, Yesu na, a yawa a təvneheye dəreŋ aye. A yawa a ɗəmamata
ɗuwule me.

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

17 Pat wuray na, Yesu faya ma tətikateye a ndo hay. Farisa hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye, nəteye andaya dərmak. Ti yaw
na, ma gəma neheye ka dala i Galile aye tebiye, ma Zerozelem ada abərama
Yahuda. Yesu a mbəlawa tay ha ndo i ɗəvats hay ta gədaŋ i Bəy Maduweŋ
Mbəlom.

18Ahəl nakəYesu fayama tətikateye andohay ayena, ndohay, tə zlaynaha
ndowuraymatəra eyemadzawa eye ka sləlah. Ta pəla tsəveɗmede haməpe
kame i Yesu. 19 Ane tuk na, ta huta tsəveɗ mede məfələkwa ha a gay bay,
hərwi ndo hay haladzay ka tsəveɗ. Tsa na, tə tsal ka gər i gay niye. Tə sləl bəɗ
ɗəgerger təYesu. Təmbəzla ha ndo niye ta sləlah eye dzay təwalaŋ i ndo niye
hay kame i Yesu. 20Yesu a ŋgatay a mədzal gər i ndo niye hay na, a gwaɗay a
ndomatəra eye niye: «Dzam ga, na pəsaka hamezeleme yak hay.»

21 Ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa hay tə tsəne
bazlam i Yesu niye na, tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Nakay na, ndo waray
i ŋgay a tsalay ka gər a Mbəlom aye! Way nakə ɗa məpəsay ha mezeleme a
ndo na, way. Maa sla məpəsay ha mezeleme a ndo na, Mbəlom nəte ŋgweŋ
bəna, way?»

22 Tsa na, Yesu a sər wu nakə tə dzala mə gər tay aye, a gwaɗatay: «Ka
dzalum andza 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
ɗəmana, waray? 24A seŋ na, sərumha neŋWawa i Ndo na, gədaŋ ga andaya
məpəsatay hamezeleme a ndo hay kaməndzibəra.»
Tsa na, a gwaɗay a ndo matəra eye: «Faya na gwaɗakeye, lətse, zla sləlah

yak do amətagay!»
25 Kwayaŋŋa ndo niye a lətse hurum kame i ndo niye hay tebiye. A zla

sləlah ŋgay niye tə zla ahaya. A ye kame i ndo niye hay duwak duwak tə
mazambaɗay aMbəlom. A ye amətagay.

26Ndoniye haymbərzəzza aye təŋgatay andza niye na, a gatay hərɓaɓəkka.
Ta zambaɗay a Mbəlom. Tə dzədzar haladzay ada tə gwaɗ: «Bəgom na, ka
ŋgatakway a wuməgemasuwayaŋ eye!»

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

27Ma dəba eye na, Yesu a lətse a yaw abəramə gay niye. Yesu fayama diye
na, a ŋgatay a ndo matsekele dzaŋgal mandza eye ka təv i məsler ŋgay. Ndo
niye na, tə zalay Levi. Yesu a gwaɗay: «Dara, peŋ bəzay!» 28 Tsa na, Levi a
lətse, a gər ha wu ŋgay hay tebiye, a pay bəzay a Yesu.

29Madəba eye ti ye a gay i Levi. Ti ye naha na, Levi a dataywumənday. Tə
ndawumənday niye na, nəteye haladzay tə ndomatsekele dzaŋgal ha ada tə
siye i ndo hay haladzay.
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30 Farisa hay ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye tə ŋgatay a
Yesu fayamandiye ɗaf tando imezelemehayna, tə tsik fayawunakə lelebay
aye. Tə gwaɗatay a gawla i Yesuhay: «Kandayumwumənday ada ka sumwu
ka təv manəte eye ta ndo matsekele dzaŋgal hay ada ta ndo i mezeleme hay
na, hərwi mey?»

31 Yesu a tsəne bazlam tay niye na, a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndo
neheye wuray a gatay bay nəteye zayzay aye na, ta pəliye ndo i 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, andzaməmagurlom iməzle 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 bay. 35Ane tuk na, pat eyema slaweye na,
ta gəsiye fatayaabəra zal i dahəlayniye. Pat eyeniyena, ta giyedaliyamtuk.»

36 Yesu a tsikatay dzeke nakay sa. A gwaɗatay: «Ɗaɗa ndəray ma ɗəsiye
petekeɗ weɗeye mətepe ka petekeɗ guram eye bay. Hərwi taɗə ta tapa
petekeɗ weɗeye ka guram eye na, petekeɗ weɗeye ma ŋgərɗiye ha petekeɗ
guram eye niye. Ta nasiye ha petekeɗ weɗeye. Petekeɗ weɗeye ta guram
eye ta diye ka bo bay. 37 Sa na, ndo ma mbəɗiye guzom lelem eye a gwezem
i həzlay guram eye bay na, ka sərum təbəɗew? Hərwi ta mbəɗa a ɗəma na,
guzom niye lelem eye kə kwasa na, həzlay guram eyema ndohwiye. Guzom
dərmak səktih ma mbəɗiye ka dala ada gwezem ma nasiye. 38 Ane tuk na,
guzom lelemeye tambəɗiye na, a gwezem i həzlayweɗeye dərmak. 39Sərum
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

1 Pat i mazəzukw bo na, Yesu ta gawla ŋgay hay ti ye ta guvah wuray. Ma
guvah eye niye tə ge a ɗəma na, wuye andaya tə zalay bəle. Gawla i Yesu hay
tə həɓwu niye. Ta gugwah na wu niye ada tə nda.

2Siye i Farisahay taŋgatatay. Tsana, tə gwaɗatay: «Ka gumwunakəbazlam
i Mbəlommapala eye a ge fayame pat i mazəzukw bo aye na, hərwi mey?»

3 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. 4 Tsa na, a
ye, a fələkwa a madzawadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye naha, a
zla makwala nakə tə vəlay a Mbəlom aye. A nda. A vəlatay a ndo ŋgay hay
dərmak, tə nda. Bazlam i Mbəlom mapala eye a vəl tsəveɗ ka mənde na, a
ndoməvəlaway wu aMbəlom ɗekɗek bəɗaw?»

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

* 6:3 1 Samuyel 21.2-7.
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Yesu ambəl ha ndowuraymaməta həlay eye
Mata 12.9-14;Markus 3.1-6

6Pat eyeandayapat imazəzukwbona, Yesuayeagay imaɗuwuleme. Aye
naha a pa bo kamatətikatay a ndo hay. Mə ɗəmana, ndoweye andaya həlay i
mənday ŋgaymaməta eye. 7Mə gay imaɗuwulemeniye na, ndomədzaŋgawa
bazlam iMbəlommapala eye ta Farisa hay nəteye andaya. Faya ta zəbiye ka
Yesu. Tə dzala mə gər tay, tə gwaɗ: «Zəbakwa faya lele, ŋgataymambəliye ha
ndo nakay maməta həlay eye pat i mazəzukw bo ɗaw?» Tə tsik andza niye
na, hərwi məhəle faya bəra suwat.

8Ane tuk na, Yesu a sər ha mədzal gər tay. A gwaɗay a ndo niye həlay ŋgay
maməta eye: «Lətse, do, lətse kaniye, kame indohay tebiye.» Ndoniye a lətse
ka niye.

9 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Na tsətsahiye fakuma: Bazlam kway mapala
eye a vəl tsəveɗ məge na, mey? A gwaɗ: Gum ŋgwalak pat i mazəzukw bo
tsukuɗu, gum na, seweɗ ɗaw? Məmbəle ha ndo pat i mazəzukw bo tsukuɗu
məgər hamâmət ɗaw?» Ane tuk na, ta mbəɗay faya bay.

10Yesua zəba fataya. Tsana, a gwaɗayandoniyehəlaymaməta eye «Nduɗa
ha həlay yak.»
A nduɗa ha na, həlay ŋgay ambəl a təra lele suwuɗ suwuɗ.
11 Tsa na, a ndalatay a ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye ta

Farisa hay. Tə tsik mawalaŋ tay ta hutiye tsəveɗ kaməkəɗe Yesu na, kəkay.
Yesu a pala ndo i maslaŋ ŋgay hay
Mata 10.1-4; Markus 3.13-19

12 Ahəl niye Yesu a ye, a tsal a tsaholok hərwi maɗuwule me. A ndza ma
tsaholok niye huyup kamaɗuwulay nahame aMbəlom.

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

14 Nəteye na: Simoŋ nakə a pa faya məzele Piyer aye, ta malamar ŋgay
Aŋdəre, Yakuba ta Yuhana, Filip ta Bartelemi, 15 Mata ta Tomas, Yakuba
wawa i Alfe, Simoŋndoməge vəramhərwi dala ŋgay, 16Yudawawa i Yakuba,
Yudas Iskariyot ndoməge ɗaf ka Yesu.

Yesu ta ndo hay haladzay
Mata 4.23-25

17Yesu ta gawla ŋgay niye hay, təmbəzlaw abərama 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 kwama Zerozelem ka dala i Yahuda ada mə Tir ta
Sidoŋ gəma neheye təmbay naha a bəlay aye.

18 Ndo niye hay ti yaw ka təv ŋgay na, mata pay zləm a bazlam ŋgay ada
hərwimâmbəl tay ha abərama ɗəvats tay haywalwal. Ndoneheyeməsəfəre
lele bay eye hay mə bo tay aye na, kəmbəl tay hay. 19Kwa way a pəla tsəveɗ
məlamay nets tsa hərwi gədaŋ a yaw abəramə bo ŋgay. Ndo neheye ta lamay
aye na, a mbəl tay ha tebiye.

Ŋgama tamarava
Mata 5.1-12

20Yesu a zəba ka gawla ŋgay hay na, a gwaɗatay:
«A nəkurom ndo i mətawak hay, ŋgwasum

hərwi Bəy i Mbəlom na, i kurom.
21A nəkurom neheyemay a wur fakuma anəke aye, ŋgwasum
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hərwi Mbəlomma vəlakumeye wu nakə a sakum aye.
A nəkurom neheye faya ka tuwumeye anəke aye, ŋgwasum

hərwi ka ta ŋgwasumeye.
22Nəkurom neheye ndo hay faya ta gakum eye ɗəretsətseh aye,

kwa ta kal kurom ha,
kwa ta tsaɗakum,
kwa ta tsik fakumawunakə lelebay eye hərwi nakə ka dzalumhaWawa
i Ndo aye na,

ŋgwasum.
23Aza pat nakəwu neheye ta ndzakum a gər 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 gatay a ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay na, andza niye.

24A nəkurom ndo i zlele hay, ɗəretsətseh ka gər kurom
hərwi ɓa ka hutummagogoy kurom tsɨy.

25A nəkurom neheye hawa i wu a gakum bay aye wu kurom andaya anəke
haladzay aye, ɗəretsətseh ka gər kurom

hərwi mayma ta wuriye fakuma.
A nəkurom neheye faya ka ŋgwasumeye anəke aye, ɗəretsətseh ka gər kurom

hərwi ka ta ndzumeye ta mədzal 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 ndo
məɗehabazlam iMbəlomaye ta səpatawandohayahəl niyena, 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. 28Pum ŋgama ka ndo neheye faya ta vəlakumeye
mezelemeaye. ƊuwulumaymeaMbəlomhərwindoneheye faya tagakumeye
ɗəretsətseh aye.

29 «Taɗə ndoweye kə faka ka maholom na, mbəɗay ha maholom i diye
neŋgeɗ. Ndoweye ka buwa faka abəra kələmedze yak na, gər ha mâ zla na
fayaməkelkabo yak i huɗ aye.

30 «Ndo ka tsətsah fakaya wu na, vəlay ada taɗə ndoweye kə zla faka abəra
wu yak na, kâ tsətsah faya bay.

31 «Ka gwaɗum ndo hay tâ gakum ŋgwalak na, gumatay ŋgwalak a ndo hay
dərmak.

32«Kâwuɗumndo neheye tawuɗa kurom aye ɗekɗek bay. Taɗə kawuɗum
ndo neheye ta wuɗa kurom aye ɗekɗek na, ka dzalum na, ka hutumeye
merəɓe kurom ɗaw? Kwa ndo i mezeleme hay ta wuɗa ndo neheye ta wuɗa
tay ha aye dərmak! 33 Ada taɗə ka gumatay ŋgwalak a ndo neheye faya ta
gakumeyeŋgwalakaye ɗekɗekna, kadzalumna, kahutumeyemerəɓekurom
ɗaw? Kwa ndo i mezeleme hay na, tə ge andza niye.

34 «Taɗə ka vəlumateye wu a ndo neheye ka sərum ha nəteye ta sliye
məmakum ha aye na, ka dzalum na, ka hutumeyemerəɓe 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! 35Ɗuh bay, wuɗum ndo
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məne ɗəre kurom hay! Gumatay ŋgwalak. Ka vəlumatay wu na, kâ gwaɗum
tâmakumhaa ɗəmabay. Mbəlomma tavəlakumeyea ɗəmamagogoykurom
na, haladzay. Nəkuromka ta tərumeyewawa iMbəlomFetek. Hərwineŋgeye
na, a wuɗa ndo i həzay hay ta ndo i seweɗ hay dərmak. 36 Tərum ndo məge
ŋgwalak hay andza Bəba kuromMbəlom, 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 ha
mənese kurom.

38«Vəlumataywuandohay,Mbəlomdərmakmavəlakumeye. Mbəlomma
vəlakumeye na, ma rahakumeye ha lele. Ma dzədzakakumeye ha a gwezem
kurom hay na, madzədzekemadzədzeke. Mbəlomma ləvakumeyewu təwu
nakə ka ləvawumatay ha wu a ndo hay aye dərmak.»

39 Yesu a tsikatay ta dzeke mekeleŋ eye sa, a gwaɗatay: «Guluf ma sliye
məgəsay həlay a guluf neŋgeɗ ɗaw? Nəteye salamay tay eye ta dəɗiye a bəɗ.
40 Ndo nakə faya ma tətikiye wu aye na, ma ziye ndo matətikay wu bay.
Ane tuk na, ndo nakə faya ta tətikay wu kə sər tsɨy na, ma təriye andza ndo
matətikay wu.»

41 A gwaɗatay sa: «Nəkar na, ka ŋgatay a tsakwal mə ɗəre i malamar yak.
Ane tuk na, mayako nakə mə ɗəre yak aye ka ŋgatay bay na, hərwi mey?
42Kəkay, ka sliyeməgweɗe: “Malamar ga, eheynâ zlaka ahaya tsakwal abəra
mə ɗəre yak” na, ɗuh i yak aye mayako gəlawwa ka ŋgatay bay na, kəkay?
Nəkar ndo i bəbərek, lah faya məzle ahaya mayako abəra mə ɗəre yak təday
adakaŋgateyea ɗərekwetsehkwetseh. Kazlayaahaya tsakwal abəramə 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, ma wiye
hohway i dərizl i gərɗaf nakə lele bay aye bay, andza niye dərizl i gərɗaf lele
bay eye ma wiye hohway i gərɗaf nakə lele eye bay aye. 44 Ka sərakwa ka
bo abəra dərizl i gərɗaf hay ta hohway tay hay. Ka 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
ŋgaymaraha eye təwu neheye seweɗ eye. Hərwi kwa way a ndohwa ahaya
na, wu nakəmaraha 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 zləmna, a ge ha məsler
tə bazlam nakə a tsəne aye. 48 Neŋgeye a ndzəkit bo na, ta ndo nakə a say
maɗəzle gay aye. A dazlay na, a la na mədok i gay sɨɗuk lele. A ndəv ha məle
na, a ɗəzla ahayamədok i gay ŋgay niyema bəɗ tə kwar lele. Tsa na, a ŋgar na
gay niye tuk. Yamapana,mazawa yawŋgəf ka gay ŋgayniye na, ɗaɗa amba
faya mambəzle ha bay, hərwi maɗəzla eye lele. 49Aya ane tuk na, ndo nakə
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a tsəne bazlam ga ada kə ge haməsler 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. Apanamədok eye təhas kadala tsa. Andəvna, yamapa. Mazaw
i magayam hay ŋgəf ti yaw ka gay niye na, kwayaŋŋa bərem ambəzl, tsekək
yam a həl na gay niye. Ambəzl na, liyeh liyeh kwa tsekweŋ ka ləkaw bay.»

7
Gədaŋ i Yesu a zemədahaŋ
Mata 8.5-13

1Yesu a ndəv hamətsikatay a ndo niye hay ka təv ŋgay aye na, a həl bo a ye
a Kafernahum.

2MaKafernahumna, ndo i Romawuray 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 hayməwalaŋ imadugula i Yahuda hay. A slər tay ha na, hərwi
ada tâ zalayawmâ yawmâmbəl ha ndo i məsler ŋgay niye.

4 Ndo niye hay ti ye, tə ndisl ka təv i Yesu na, ta dazlay məgay amboh
haladzay. Tə gwaɗay: «Bagwar i sidzewmay a gwaɗaka: “Darambəleŋ hando
i məsler ga tey.” Ka ye, ka dzəna na ndoweye niye na, lele. 5Neŋgeye 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 gər madayaw
sa bay. Neŋ na sla ɗa, nəkar kâ ye a gay ga bay. 7Hərwi niye, neŋ həreŋ na
sla mede naha ka təv yak bay. Ane tuk na, ka tsik bazlam yak nəte na, ndo i
məsler ga mambəliye 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.»

9Yesu a tsəne bazlam i bagwar i sidzew niye na, a yay a gər lele. A mbəɗa
me a diye i ndo neheye ta zəŋgal naha aye. A gwaɗatay: «Sərum 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. 12Ahəl nakəmazlambar ta ndisliye ta
fələkwiye a wuzlahgəma niye na, tə dzəgər ta ndo hay faya ta zliye mədahaŋ
tadiyehakame tsəvay. Maamət na,wawa imadakway iŋgwaswuray. Wawa
ŋgay na, nəte eye niye. Ndo i gəma niye haladzay tə laka na ŋgwas niye ka ɗa
tsəvay.

13Yesuaŋgatayna,madakway iŋgwasniyeagayməbo, 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 amay ŋgay.

16 Ndo niye hay tebiye ka təv eye niye ta dzədzar. Nəteye tebiye ta
zambaɗay a Mbəlom, tə gwaɗ: «Ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom bagwar eye
ki yaw awalaŋ kway! Mbəlom ki yawmadzəne ndo ŋgay hay.»
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17Wu niye Yesu a ge aye a ɗa zləm ka dala i Yahuda tebiye ta dala neheye
ambay naha 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 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 nakəma deyeweye aye ɗaw? Kəgəbay nəmaâ
həba ndomekeleŋ ɗaw?»

20Gawla i Yuhana niye sulo eye ti ye. Tə ndisl ka təv i Yesu na, tə gwaɗay:
«Yuhana madzəhuɓe ndo a yam a sləramaya ahaya ka təv yak matsətsehe
fakaya, a gwaɗ nəmaâ gwaɗaka: Nəkar na, Kəriste nakə ma deyeweye aye
ɗaw? Kəgəbay nəmaâ həba ndomekeleŋ ɗaw?»

21Ahəl eye niye, Yesu faya ma mbəliye tay ha ndo hay haladzay abəra ma
ɗəvats ada tə bo nakə awurawa fataya aye. Ambəl tay ha gərmavuwe hay, a
həndəkatay na ɗəre a guluf hay.

22Tsana, Yesu ambəɗatay ka bazlam i ndoniye hayYuhana a slər tay naha
ka təv ŋgay aye tuk, a gwaɗatay: «Gwaɗumay na, guluf hay tə ŋgatay a ɗəre,
ndo matəra eye hay ti ye lele, ndo madəgwaɗa eye ta mbəl suwuɗ suwuɗ,
mandək hay tə tsəne zləm, mədahaŋ hay ta lətsew a sifa, ndo i mətawak ta
tsəne Labara Ŋgwalak eye.»

23 Yesu a gwaɗatay sa: «Məŋgwese ka gər i ndo nakə kə gər 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 nakə mətasl 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. 26Ka yum
mata zəbaw na, ka wuye mey? Ka zəbumaw na, ka ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom ɗaw? Ayaw, neŋgeye ndoməɗe ha bazlam iMbəlom 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 ndoməɗe ha bazlam ga kame yak.

Ma lambaɗakeye na tsəveɗ.*”»
28Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na, məwalaŋ i ndo zezeŋ hay tebiye ndo

nakə a ze Yuhana aye na, andaya bay. Ane tuk na, ndo nakəneŋgeye tsekweŋ
makətsa eyema Bəy i Mbəlom aye na, a ze Yuhana.»

29Ndo hay tebiye tə pa zləm ka bazlam ŋgay, kwa ndo matsekele dzaŋgal
hay. Hərwi tə sərwunakə a tsik aye na, bazlam iMbəlomdeɗek. 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 Yuhanamadzəhuɓe tay hay a yam.

31Yesu a gwaɗatay sa: «Na ndzəkitiye tay hay ndo neheye bəgom aye na, tə
mey? Nandzəkitiye tayhabona, təmey? 32Tandzəkit bona, tawawaneheye
mandza eye ka pəlaɗ nakə ndo hay tə hayawa faya gər aye. Siye hay faya ta
wudatay naha a siye hay, tə gwaɗatay: “Nəmaa fakumnaha fagam iməhetse,

* 7:27 Malasi 3.1, Madayaw abəra ma Ezipt 23.20.
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ka hatsum bay, nəmaa gakum naha dəmes i mədahaŋ na, ka tuwum bay.”
33Andza niye, Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam, a ndayawawumənday bay, a
sawa guzom bay. Nəkurom ka gwaɗum: “Neŋgeye na, məsəfəre nakə ŋgwalak
eye bay aye mə bo ŋgay.” 34NeŋWawa i Ndo na yaw, na nda wumənday ada
na sa wuməse, ka gwaɗum: “Zəbum ka ndo nakay. A dzala i ŋgay na, ka wu
mənday ada kaməse guzom. Neŋgeye na, dzam i ndomatsekele dzaŋgal hay
ta ndo i mezeleme hay.” 35Ane tuk na, wawa i Mbəlom hay tebiye tə sər ha,
metsehe i Mbəlom na, deɗek.»

Mawuɗe bo na, hohway iməpəsemezeleme
36Farisawuray a zalay a Yesumata ndewuməndaymə gay ŋgay. Yesu a ye

a gay i ndo niye. Ti ye naha na, ta dazlay amənde wumənday.
37 Ma gəma niye na, ŋgwas wuray andaya mezeleme aye. A tsəne Yesu

andaya mə gay i Farisa niye faya ta ndiye wu mənday na, a ye a gay i ndo
niye. Dos ŋgayməhəlaymaraha eye təmal nakə a ze huŋŋa aye. 38Aye 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 ambəɗa fayamal ŋgay niye tuk.

39FarisaniyeazalayaYesukawuməndayayeaŋgatayandzaniyena, a tsik
mamədzele 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
nakaymezeleme eye na, a sər ha bəɗaw!»

40 Tsa 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. 42 Ane tuk na, ndo
neheye suloayena, tə slaməhemegwedere indoniyebay. Ndoniyeagəratay
ha gwedere ŋgay a nəteye neheye sulo aye tebiye.» Yesu a təkəray andza niye
na, a gwaɗay: «Məwalaŋ tay neheye sulo ayemata wuɗe ndo niye ka zal na,
way?»

43Simoŋ ambəɗay, a gwaɗay: «Na dzalamaawuɗa ndo niye ka zal na, ndo
nakə kwar i suloy faya temerre zlam aye.»
Yesu a gwaɗay faya: «Deɗek, kambəɗa faya na, lele.»
44 Tsa na, Yesu a mbəɗa me a diye i ŋgwas. A gwaɗay a Simoŋ: «Simoŋ ka

ŋgatay a ŋgwas nakay ba? Na yaw na, a gay yak ɗuh bəɗaw? Ada nəkar ka
təɗeŋew yam hərwi məbere ha sik ga bay. Aya ane, ŋgwas nakay na, kə bereŋ
na sik ga ta yam ɗəre ŋgay ada ka takaɗ na 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. 46Nəkar 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 ŋgay neheye 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.»

48Tsa na, Yesu a gwaɗay a ŋgwas niye: «Ŋgwas,mezeleme yak kə pəsa.»
49 Ndo niye hay faya ta ndiye wu mənday dziye, tə tsik mə walaŋ tay, tə

gwaɗ: «Nakay i ŋgay ndo wuray a dza bo kaməpəsay hamənese a ndo aye?»
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50Aya ane, Yesu a gwaɗay a ŋgwasniye: «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 həhal mə
ɗəma na, a ɗa ha Labara Ŋgwalak eye i Bəy i Mbəlommə ɗəma tebiye. Gawla
ŋgayhaykurogəreye sulo təpawaybəzay. 2ŊgwasneheyeYesuahəhar fataya
abəra fakalaw aye ta neheye a mbəl tay ha abəra ma ɗəvats aye ta zəŋgal na
dərmak. Nəteye na: Mari nakə tə zalayMariMagədala eye, Yesu a həhar faya
abəra Fakalaw hay tasəla aye; 3 Zan ŋgwas i Kuza neŋgeye ndo məgəse dala i
Herod; Suzan; ada ta ŋgwas hay wal wal neheye ta dzənawa Yesu ta gawla
ŋgay hay təwu tay hay aye.

Dzeke i ndomasləge
Mata 13.1-9; Markus 4.1-9

4Ndo hay haladzay ti ye naha ma gəma hay wal wal. Yesu a ŋgatay a ndo
niye hay ti ye nahahaladzay təhaya gər ka təvŋgayna, a tsikatayme ta dzeke
a gwaɗatay: 5«Ndowuray andohwawabəramə gay. Ahəl hulfe ŋgay a yeha a
pesl mata sləge. A ye naha na, a dazlay amasləge. Ahəl nakə fayama kutsiye
hulfe ŋgay a guvah aye na, siye hay tə kuts ka tsakay i tsəveɗ. Hulfe niye na,
ndo hay tambərasla na, ɗiyeŋ hay tə pala na tebiye. 6Siye a dəɗ ka sik i pəlaɗ.
Tə ndzohwaw na, kwayaŋŋa tə kula heryew heryew. Tə kula na, hərwi ta
huta yamma 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 zləmandaya fayamətsəne aye na, mâ tsəne

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

9Madəba eye na, gawla ŋgay hay ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Dzeke nakə ka
tsik aye na, a sayməgweɗemey?»

10Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Nəkurom na, Mbəlom kə ɗakum ha
wu nakə maŋgaha eye ma bəy ŋgay aye. Ane tuk na, ndo siye hay ta tsəniye
wu hay na, ta dzeke. Andza niye:
“Ta sliye mazəbe faya, ane tuk na, ta ŋgateye bay.

Ta sliye faya mətsəne, ane tuk na, andza məgweɗe mey na, ta tsəniye
bay.*”»

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

11 Yesu a gwaɗatay sa: «Dzeke nakay a say məgweɗe na, anaŋ: Hulfe na,
bazlam iMbəlom 12Ndo siye hay ta ndzəkit bo ta tsakay i tsəveɗ nakə hulfe a
kuts faya aye. Nəteye na, tə tsəne bazlam i Mbəlom. Tsa na, Fakalaw a yaw
a buwa na bazlam iMbəlom niye tə tsəne aye abəramə ɗərev tay. A buwa na
na, hərwi ada tâ dzala ha fayabayada tâ təmabay. 13Siyehay tandzəkit bo ta
təv nakə bətekwewandaya faya haladzay bay aye. Tə tsəne bazlam iMbəlom
ada ta təma təməŋgwese eye lele. Ane tuk na, ta huta məpe zləlay mə bazlam
* 8:10 Ezay 6.9.
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i Mbəlombay. Ɗəretsətseh təmasəpete i Fakalaw a ndzatay a gər na, tə gər ha
mədzele gər abəra kaMbəlom. 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 wu mekeleŋ eye hay wal wal a ye tay a bo.
Wu niye hay tə ŋgəɗətsa na bazlam i Mbəlom nakəmə ɗərev tay aye. Bazlam
iMbəlomdərmak kəhutaməvəle hohway bay. 15Hulfe nakə a kuts ka təv lele
eye na, ta ndzəkit bo ta ndo neheye tə tsəne bazlam iMbəlom aye na, tə pa na
a ɗərev tay lele. Tə gay metsehe lele. Bazlam i Mbəlom a gəl mə ɗərev tay, tə
nah lele.»

Dzeke i lalam
Mata 4.21-25

16Yesu a tsikatay dzeke sa, a gwaɗatay: «Ɗaɗa ndoma zlaweye lalam ŋgay
ma piye faya ako ada ma hurəkwiye faya gəse ɗaw? Kəgəbay ma piye na a
dəba i sləlah ɗaw? Ɗuh ma piye na na, ka wu məpe lalam hərwi ada ndo
neheye ta fələkwiye a gay aye mâ dəvatay dzaydzay. 17 Sərum ha na, wu
neheye maŋgaha eye hay aye na, ta zəbiye ŋgəray ŋgəray ta həpat. Ada wu
neheye ndo hay tə sər bay aye na, ndo hay ta ta səriye mə dzaydzay.»

18 A gwaɗatay sa: «Gumay metsehe a mətsəne wu nakə ka pawumay zləm
aye. Hərwi ndoweye kə pay zləm lele na, Mbəlom ma səkahiye ha mətsəne
ada mâ tsəne lele. Ane tuk na, ndo nakə a say mətsəne bay aye na, kwa
tsekweŋ eye nakə a tsəne aye na, ta buwiye na.»

Ndo i Yesu hay
Mata 12.46-50;Markus 3.31-35

19May iYesu tamalamar iYesuhay tapəlanaYesu. Tapəlanana, tahutana
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.»

21Ane 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.

23Ahəl nakə faya ta diye ka gər i yam aye na, Yesu a ndzahəra. A ndzahəra
na, kwayaŋŋa mətasl a vəzl ka gər i dəlov niye ta gədaŋ. Tsa na, kwalalaŋ i
yam a rah ta yammazlambar ta kutsiye a yam.

24Gawla ŋgay hay ta həndzəɗ ka təv ŋgay. Tawuda ka bo, ta pəɗeke ha Yesu
abəra kaməndzehəre. Tə gwaɗay: «Bəymay, Bəymay, 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.
25Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Ka yum ha mədzal gər kurom aye a

ŋgay!»
Ane tuk na, ta dzədzar haladzay. A gatay hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ mə walaŋ

tay: «Nakay na, ndo wuray? A gatayme amətasl ta yam na, tə gəsayme aye!»
Gədaŋ i Yesu na, a ze i Fakalaw
Mata 8.28-34;Markus 5.1-20

26Yesu ta gawla ŋgayhay təndisl a gəma iGeraseni nakə ta diye i dəlov niye
tə zalay dəlov i Galile aye. Niye na, bəse kame i dala i Galile.
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27 Yesu a mbəzlaw abəra mə kwalalaŋ i yam na, ndo wuray a ndzawa ma
wuzlahgəma, a ŋgatay a Yesu na, a yaw ka təv ŋgay. Ndoweye niye na, gər a
vuway. Kə ndza haladzay a pawa ka bo petekeɗ sa bay ada a hənawamə gay
bay sa tsa. Ane tuk na, a hənawaməwalaŋ i tsəvay hay.

28A 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.» 29A tsik andza niye na, hərwi
Yesu a gwaɗaway a fakalaw: «Dara abəramə 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 məwalaŋ i gay, a kəsaf.

30Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «Məzele yak na, way?»
Fakalawniyeambəɗay fayaagwaɗay: «Məzele gana,Haladzay.» A tsikaya

Yesu andza niye na, hərwi nəteye haladzaymə bo i ndo niye. 31Fakalawniye
hay tə gay amboh a Yesu hərwi adamâ kuts tay a bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye
aye bay. 32Ka təv eye niye na,madəras hay andaya faya ta pəliyewumənday
tay hayma tsaholokwuray. Fakalawniye haymə bo i ndo niye tə gay amboh
a Yesu hərwi adamâ vəlatay tsəveɗməfələkwe a bo i madəras niye hay. Yesu
a vəlatay tsəveɗmede a bo i madəras niye hay. 33Tsa na, fakalaw niye hay ti
yaw abəramə bo i ndo niye ti ye, tə fələkwa a bo imadəras hay. Madəras niye
haladzay aye ta hwayawabəra kamahəmbaniye. Ti yaw tə kuts a dəlov niye
tebiye, tə dze a ɗəma.

34Ndo mətsəkure madəras niye hay tə ŋgatay andza niye na, ta hway, ti ye
awuzlahgəmamata ɗatay ha labara niye a ndo hay ada a ndo neheye nəteye
dəreŋ tawuzlahgəmaayehay. 35Tsana, ndohay tə tsənena, ti yawmata zəbe
naha ka wu nakə a ge bo aye. Ti yaw tə ndislew ka təv i Yesu na, tə ŋgatay a
ndo niye fakalaw hay ti yaw abəra mə bo ŋgay ayemandza 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 dala i Geraseni niye tebiye ta tsətsah ka Yesu
tə gwaɗay: «Do abəra ka dalamay» 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
nakəMbəloma 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 aye ma wuzlah gay
tebiye.

Gədaŋ i Yesu na, a ze ɗəvats hay ada a zemədahaŋ
Mata 9.18-26;Markus 5.21-43

40Yesu a mawma diye i dəlov a diye neŋgeɗ na, ndo hay haladzay faya ta
həbiye na. Ndo niye hay tə ŋgatay a Yesu na, ta təma na lele.

41Tsa na, ndowuray tə zalay Dzayrus a ye naha dərmak. Neŋgeye na, bəy i
gay imaɗuwuleme. AyenahaadəkwaygurmetsahuvoaYesu. Agayamboh
a Yesu, a gwaɗay: «Amboh kâma a gay ga tey.» 42A say Yesumâ ye a gay ŋgay
na, hərwi dem ŋgay andaya nəte məve ŋgayma giye kuro gər eye sulo. Dem
eye niye na, bo a wur fayamamətiye.
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Ahəl nakə Yesu faya ma diye na, ndo hay haladzay faya ta ŋgəɗətsiye na
kwa təwaray kwa təwaray.

43Ŋgwas 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 faya
abəra aye a tərəts. A huta zay.

45Yesua tsətsah, agwaɗ: «Maa lemeŋ,way?» Nəteye tebiye tə sərmaa 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 təwaray kwa təwaray təbəɗew.»
46Aya ane tuk na, Yesu a gwaɗ: «Ndəray kə lemeŋ, hərwi na sər ha gədaŋ ki

yaw abəra mə bo ga.»
47Ŋgwas niye a sər ta huta na na, a ye ka təv i Yesu təmadzədzere eye. A ye

a dəkway gurmets a huvo a Yesu. A təkəray, a lamay hərwi mey ada a mbəl
kwayaŋŋa na, a təkəray kame i ndo niye hay tebiye.

48 Yesu a gwaɗay: «Dem ga, mədzal gər yak kə mbəl kar ha. Do wu yak
barbarra.»

49Ahəl nakəYesu fayama tsikeye aŋgwasniye andzaniye na, ta slərawndo
abəra mə gay i bəy i gay i maɗuwule me niye tə zalay Dzayrus aye. A yaw a
gwaɗay: «Dem yak kəmət. Kâ wurɗayme aMiter sa bay.»

50Ane tuk na, Yesu kə tsəne, a gwaɗay aDzayrus: «Kâ dzədzar bay, dzala ha
ka neŋ tsa na tsɨy, dem yakmambəliye.»

51Tə 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 tamay
i wawa. 52Mə gay i mədahaŋ 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 tuwum bay. Dem nakay na, kəmət bay, neŋgeyemandzahəra eye.»

53Ane tuk na, ndo niye hay tə ŋgwasay dəla mə gər, tə sər lele dem niye na,
kəmət.

54 Yesu a ye naha na, a gəs na dem niye mə həlay ada a gwaɗay ta gədaŋ:
«Wawa, lətse!»

55Demniye ambəl. Kwayaŋŋa a lətse tsəkwaɗ. Yesu a gwaɗatay: «Vəlumay
wumənday.»

56 Tsa na, bəba ta may i wawa a gatay hərɓaɓəkka. Ane tuk na, Yesu a
gwaɗatay: «Wu nakay a təra aye na, kâ tsikumay a ndəray bay.»

9
Yesu a slər gawla ŋgay hay kuro gər eye sulo
Mata 10.5-15;Markus 6.7-13

1Patwurayna, Yesua zalatay a gawlaŋgayhaykuro 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. 2Ma 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, kwawumənday, kwa suloy ada
kwa way mâ zla petekeɗ i məkelkabo sulo bay. 4 Ka ndislum a gəma nakə
ka deyumeye a ɗəma aye na, ndzummə gay nakə ta təmakurom təməŋgwese
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aye. Kâyumkuromabəraməgayniyebəse tsabay. Ndzummə ɗəmahusapat
nakəkadeyumeyeagəmamekeleŋeye. 5Adamagəmanakə tawuɗamatəme
kurom təbey aye na, dum abəra ma gəma tay. Ahəl nakə nəkurom ka tsəveɗ
mazlambar ka gərumeye ha tsəveɗ i gəma niye na, tətəkum ha bətekwew i
gəma tay abəra ka sik kurom hay. Niye na, ta səriye ha ta təma kurom bay.»

6 Yesu a ndəvatay ha bazlam ŋgay niye na, tə həl bo ti ye tuk. Ti ye na, ta
həhal ma gəma hay tebiye. Tə ɗa ha Labara Ŋgwalak eye. Təmbəl tay ha ndo
i ɗəvats hay kwaməŋgayməŋgay.

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 vəlaymədzal gər haladzay. Hərwi ndo hay tə gwaɗ: «Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam kəmbəlaw abəramamədahaŋ.»

8 Siye hay tə gwaɗ: «Ma giye maa yaw na, Eliya.»
Siye hay tə gwaɗ sa: «Neŋgeye na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom nəte mə

walaŋ i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom niye hay ahəl niye a lətsew abəra ma
mədahaŋ.»

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 i maslaŋ hay təmaw tuk. Təmaw ka təv i Yesu ta təkəray
wunakə tə gawaye. Madəbaayena, Yesu tando imaslaŋŋgayhay ti ye abəra
ka təv niye. Ti ye a təv aye andaya bəse ta gəma nakə tə zalay Betesayda aye.

11Ane tuk na, ndo hay ta sər fataya. Tsa na, tə patay bəzay. Yesu a ŋgatatay
na, a təma tay ha. A ɗatay ha Bəy iMbəlomada ambəl tay ha ndo i ɗəvats hay.

12Mazlambar 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 təmbay naha awuzlahgəmaaye. Tâ yemata hənemə
ɗəmaadamata ndewumənday bəna, kəkay? Hərwi nəkway anaŋ na,ma təv
nakə dəreŋ aye.»

13Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom eye vəlumatay wumənday!»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Tapa imakwala andayana, zlamada kəlef hay

sulo tsa. A saka na, nəmaâ ye mata səkəmawwumənday hərwi ndo neheye
tebiye ɗaw?»

14Ndoneheye tebiyeka təv i Yesuayena, hasləkahay ta giye gwezemzlam.
Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Dum gwaɗumatay a ndo hay tâ ndza

ka dala. Tâ ndza bəruk i ndo kuro kuro zlam, kuro kuro zlam.»
15Tsa na, gawla ŋgay hay ta təmawu nakə a tsikatay aye. Ti ye tə tsikatay a

ndo niye hay andza niye. Tə ndza bəruk kuro kuro zlam, kuro kuro zlam.
16Tsa na, Yesu a həl tapa i makwala zlam tə kəlef niye hay sulo aye. A zəba

ɗəreambəlomadaagaynahasɨsœaMbəlomhərwiwuməndayniye. Aŋgəna
haadaavəlatay a gawlaŋgayhayhərwi adanəteye dərmak tâŋgənatay ando
hay.

17Gawla i Yesu hay ta ŋgənataywumənday niye a ndo hay. Kwaway a nda
wu mənday niye ka mərehe. Tə hayay gər a bəmalə nakə a zəkaw aye na, a
rah gwaŋ hay kuro gər eye sulo.

Deɗek eye Yesu na, way?
Mata 16.13-19;Markus 8.27-29
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18Pat wuray na, Yesu faya ma ɗuwuliye memahəŋgeye. Gawla ŋgay hay ti
ye ka təv ŋgay. Tə ndisl naha na, Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ndo hay
tə gwaɗ fagaya, neŋ na, way?»

19 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Siye hay tə gwaɗ nəkar na, Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam. Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ nəkar na, Eliya. Siye
hay tə gwaɗ nəkar na, nəte mə walaŋ i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom niye
hay ahəl niye a lətsew abəramamədahaŋ.»

20 Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ada nəkurom ka gwaɗum i kurom,
neŋ na, way?»
Tsana, Piyeragwaɗay: «Nəkarna, Kəriste, ndonakəMbəlomaslərawaye.»
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 ndomədzaŋgawabazlam iMbəlommapala eye na, nəteye tawuɗiye 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

23Tsana, Yesuazalatayandohay tagawlaŋgayhayka təvŋgay. Agwaɗatay
a nəteye tebiye: «A say a ndoweyeməpeŋ bəzay na, mâ gər ha wu nakə a say
a ɗərev ŋgay aye. Mâ zlamayakomazləlmbaɗa eye adamâpeŋ bəzay pat pat.
24Andza niye, ndo nakə a say mətəme ha məsəfəre ŋgay aye na, ma dziye ha
ɗuh. Ane tuk na, ndo nakə ma dziye ha məsəfəre ŋgay hərwi ga aye na, ma
təmiye ha ɗuh. 25Taɗə ndoweye kə huta zlele i məndzibəra tebiye a neŋgeye,
ane tuk na, kə dze haməsəfəre ŋgay na, ŋgama ŋgay aye na, mey?

26 «Taɗə ndoweye ka kərah ga ada kə ɗatay ha bazlam ga a ndo hay bay na,
neŋ dərmak na ta kərahiye na. Na ta kərahiye na na, ahəl nakə neŋ Wawa i
Ndo na deyeweye ta məzlaɓ ga ada ta məzlaɓ i Bəba Mbəlom ada ta gawla i
Mbəlom hay aye.»

27Yesua gwaɗatay sa: «Sərumhana, ndo siyehayməwalaŋkuromneheye
anəke kanaŋ aye, nəteye na, ta mətiye zuk bay. Ta ta mətiye na, ta ŋgateye tə
ɗəre tay a Bəy i Mbəlom nakəma ləviye bəy ŋgay ta gədaŋ aye təday.»

Bo i Yesu ambəɗa
Mata 17.1-8; Markus 9.2-8

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.

29Ahəl nakə Yesu fayama ɗuwuliyeme aye na, ɗəre ŋgay ambəɗa. Petekeɗ
ŋgay a mbəɗa herre kuɗekuɗek, a sləɗa haladzay. 30Kwayaŋŋa, ndo hay sulo
ti yaw ka təv ŋgay. Nəteye faya ta tsikiye me. Ndoweye niye hay na, Musa ta
Eliya. 31Ti yaw na, tə dzaydzay iMbəlom. Tə tsik kaməsler i Yesu nakəma ta
ndəviye ha ta mədahaŋ ŋgayma Zerozelem aye.

32Ahəl nakəndoniyehay sulo aye faya ta tsikiyeme taYesuayena, Piyer ta
ndo neheye nəteye dziye na, nəteye mandzahəra eye. Ane tuk na, ta pəɗeke
abəra ka məndzehəre. Ta pəɗeke na, tə ŋgatay a dzaydzay i Yesu ada tə ndo
niye hay sulo malətsa eye hay ka təv i Yesu aye.

33Ka təv nakə ndo niye hay ta diye wu tay abəra ka təv i Yesu aye na, Piyer
a gwaɗay a Yesu: «Bəy ga! Lele na, ndzakwa kanaŋ. Nəmaa kəruwakumeye
madzawadzawamahkar, nəte i yak, nəte iMusa adanəte i Eliya.» Piyer a tsik
andza niye na, a sər wu nakəma tsikiye bay.
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34Ahəl nakə faya ma tsikiye andza niye na, pazlay a mbəzlaw a dərəzl tay
ha dezəgələm. Gawla i Yesu niye hay mahkar eye tə ŋgatay a pazlay niye a
dərəzl tay ha aye na, ta dzədzar haladzay.

35Ma pazlay niye na, mətsike me a tsənew abəra mə ɗəma, a gwaɗ: «Nakay
na, wawa ga. Na zla na, neŋgeye. Pumay zləmawu nakəma tsikakumeye!»

36Madəba i bazlamniye, təŋgatayna, a Yesumahəŋgeye. 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 ha wawawuraymahorvov a gay
Mata 17.14-18;Markus 9.14-27

37Tədœ eye na, Yesu ta gawla ŋgay niye haymahkar aye, təmbəzlaw abəra
məmahəmba. Faya tambəzlaweye na, ndo hay haladzay ti yawmədze gər tə
Yesu.

38 Mə walaŋ i ndo niye haladzay aye na, ndoweye andaya a pa bo ka
mawude. A gwaɗ: «Miter! Amboh zəba ka wawa ga nakay tey! Wawa ga
mekeleŋ eye andaya bay. Neŋgeye nəte ŋgweŋ. 39 Fakalaw a gəsawa na. A
gəsawa na na, ta gədaŋ. A wudawa ka bo ada a kalawa ha ka dala ɓəra ɓəra.
Makukufay a yawawkabazlam. A gawaha ɗəretsətseh haladzay ada a yawa
faya abəra bəse bay. 40Na gatay amboh a gawla yak hay tâ həhar faya abəra
fakalaw tey na, təmba faya bay.»

41 Yesu a tsəne andza niye na, a wuda, a gwaɗ: «Nəkurom neheye anəke,
ka dzalum ha ka Mbəlom bay aye. Na zliye ŋgatay hərwi kurom na, məndze
hadzəgay. Ahe! Do, zla ahaya wawa yak eye kanaŋ!»

42 Tsa na, Bəba i wawa a ye a zla ahaya wawa niye. Ahəl nakəwawa niye
ma ta husiye naha ka təv i Yesu kəɗiyya na, mahorvov a kal ha ka dala ɓəra.
A tambolom ha ka dala ta gədaŋ.
KwayaŋŋaYesuaŋgərəzkamahorvovniye. Ambəl hawawaadaavəlayha

a bəba ŋgay. 43Ndo niye hay tebiye ka təv niye a gatay hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ:
«Ta deɗekMbəlom 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 i mədzal 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 bazlam 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

46Gawla i Yesu hay ta dazlay məkəɗe wuwayməwalaŋ tay. Tə kəɗwuway
na,məsər ha bagwar eyeməwalaŋ tay na, way? 47Ane 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
ahayaaye. Hərwindonakəwawaeyeməwalaŋkuromaye,maa tərabagwar
eye na, neŋgeye ɗuh.»

Ndo nakə kə neŋ ɗəre bay aye na, ndo ga
Markus 9.38-40
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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
haɓeməgayme hərwi neŋgeye na, məwalaŋ kway bay.»

50Ane tukna, Yesu ambəɗay faya a gwaɗay: «Kâ gumaymebay. Hərwi ndo
nakə kə nakum ɗəre bay aye na, neŋgeye ndo kurom.»

Yesu a ye a Zerozelem
51Həlay nakə kutoŋ Yesuma diye abəra kaməndzibəra ayemazlambar kə

ndislew. Tsana, ahəl bo tadeɗekeyemedeaZerozelem. 52Aslərndo iməsler
ŋgay hay kame. Ti ye naha tə fələkwa a gəma i Samari hərwimedemələve ha
bo tə mede i Yesu nakə ma diye a ɗəma aye. 53Ane tuk na, ndo i gəma niye
hay tawuɗamâ ye naha a gəma tay bay. Tawuɗa bay na, hərwi nakə fayama
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 akoməmbəlommâmbəzlaw fataya
matəma tay ha abəra mə ɗəma ɗaw?»

55Yesu a tsəneme tay niye na, ambəɗame ka təv tay a gatayme. 56Tsa na,
ti ye a gəmamekeleŋ eye.

Gawla i Yesu hay tə vəl bo tay peteh kaməpay bəzay a Yesu
Mata 8.19-22

57Ahəl nakənəteye ka tsəveɗ faya ta diyena, ndowuray a yawka təv i Yesu,
a gwaɗay: «Kwa a ŋgay ka diye na, na pakeye bəzay.»

58Yesu a gwaɗay: «Mezerewhayna, bəɗ tay andaya hərwiməhənemə ɗəma,
ɗiyeŋ hay dərmak gay tay andaya. Ane tuk na, neŋ Wawa i Ndo na, təv ga
andaya nakə na həniyemə 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.»
60Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Gər ha mədahaŋ hay tâ la bo tay. Nəkar,

do ta ɗa ha Bəy i Mbəlom.»
61Ndo mekeleŋ eye a yaw ka təv i Yesu sa a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, neŋ

na, na pakeye bəzay. Aya ane, vəleŋ tsəveɗ nâ ye, nâ tsikatayaw me a ndo i
gay ga hay təday.»

62 Yesu a ɗa ha parakka, a gwaɗay: «Ndoweye faya ma fətiye tə sla hay na,
ma sliye faya mazəbe ɗəre ta dəba bay. Andza niye ndoweye niye na, ma
sliye fayaməgeməsler i Bəy i Mbəlom bay.»

10
Yesu a slər tay ha gawla ŋgay hay kuro kuro tasəla gər eye sulo

1Madəba eye na, Yesu a pala gawla ŋgaymekeleŋ 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 saymede 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, nəteye haladzay bay.
Hərwi niye, gumay amboh ando i guvahmâ səkahhando iməsler 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. 4Ka deyumeye
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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
kuromma ndziye ka gay niye. Taɗə ka təma zay kurom bay na, mum ha zay
kurom. 7Ndo nakə ka təma kurom aye na, ndzum mə gay ŋgay. Wu nakə ta
vəlakumeye na, ndayum, ada sum wuməse nakə ta vəlakumeye, hərwi ndo
məgeməsler na, kutoŋma hutiye merəɓe ŋgay.

8«Taɗəkandislumawuzlahgəmawaraywaray ta təmakuromna, ndayum
wunakə ta vəlakumeye. 9Mbəlum tay ha ndo i ɗəvats niye hayma gəmaniye
ada kâ gwaɗumatay a ndo i gəma niye hay: “Bəy i Mbəlom ka həndzəɗaw
fakuma.” 10 Ane tuk na, kâ yum kwa a gəma waray, waray, ta təma kurom
bay na, dum kurom abəra ma gəma niye. Dum ka tsəveɗ ada gwaɗumatay
a ndo hay tebiye: 11 “Burhway i gəma kurom nakay a mətsamay ka sik aye
na, nəmaa tətəkwakum na kurom. Ɗuh bay! Sərum ha na, Bəy i Mbəlom ka
həndzəɗawfakuma.” 12Sərumhapat i sariya iMbəlomna, sariya indo 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: «Anəkuromndo i gəma i Koraziŋ hay, tuwumbo 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 bətekwew maləməts a gər hərwi məɗe ha na, ta
gər ha mezeleme tay. 14 Hərwi niye, pat nakə Mbəlom ma gateye sariya a
ndo hay aye na, sariya kuromma 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,
Mbəlomma tambəzliye kurom ha na, a təvməndze i mədahaŋ hay.»

16Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay sa: «Ndoweye kə pa zləmka bazlam kurom
ada ka təma na, a təma na, neŋ. Ndoweye ka təma kurom bay na, a təma bay
na, neŋ. Ndoweyeka təmagabayna, a təmabayna, ndonakəa sləragaahaya
aye.» Ndoweye neheye kuro kuro tasəla gər eye sulo aye ti ye.

Gawla i Yesu neheye kuro kuro tasəla gər eye sulo aye təmaw
17Anəke na, gawla i Yesu niye hay kuro kuro tasəla gər eye sulo aye təmaw

tuk. Tə maw na, tə məŋgwese eye mə ɗərev tay lele. Tə gwaɗay a Yesu: «Bəy
Maduweŋ, kwa fakalaw hay ta rəhamay ha gər təməzele yak.»

18 Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Na ŋgatay a Fakalaw a dəɗaw mə
gəma andza mawutseɗe i Mbəlom. 19 Anaŋ tsənum! Na vəlakum gədaŋ ka
mandəresle tay ha dədœ hay ta hərdəde hay ada ka mandəresle na gədaŋ
i ndo məne ɗəre kurom tebiye. Wuray kwa tsekweŋ ma gakumeye bay.
20 Ane tuk na, kâ ŋgwasum hərwi nakə fakalaw hay ta rəhakum ha gər aye
bay. Ŋgwasum ɗuh na, hərwi məzele kurom haymawatsa eyeməmbəlom.»

Yesu a ŋgwasa
Mata 11.25-27, 13.16-17

21 Kwayaŋŋa Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a rahay a bo a Yesu. Tsa na, a wuda
təməŋgwese eye, a gwaɗ: «A nəkar Bəba Mbəlom, ndo mələve magərmbəlom

* 10:12 Madazlay i wu hay 19.1-29.
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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, BəbaMbəlom, 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 Mbəlom way
na, ndəray a sər bay. Maa sər na, BəbaMbəlomnəte ŋgweŋ. Ada Bəbaway na,
ndəray a sər bay. Maa sər na, neŋ wawa ŋgay ada maa sər na ndo neheye a
seŋməɗatay ha aye.»

23 Tsa na, Yesu a mbəɗa me ka təv i gawla ŋgay hay, a gwaɗatay a nəteye
mahəteye: «Ŋgwasum hərwi wu nakə faya ka ŋgatumay aye! 24Hərwi 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
25Ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye andaya ka təv eye niye

dərmak. A lətse a tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: «Miter, na giye namey, nakə ada
nâ huta sifa nakəmandəviye bay aye? A tsikay andza niye na, hərwiməhəle
faya abəra suwat.»

26Yesu a gwaɗay: «Ka dzaŋgamə ɗerewel i Musa, a gwaɗ na, kəkay?»
27Ndo 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.‡”»

28Yesu a gwaɗay: «Təɗe! Ka mbəɗa faya lele. Ge andza niye ada ka hutiye
məsəfəre.»

29 Ane tuk na, ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye niye a say
məgwaɗay 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 yaw abəra ma Zerozelem
madiye a Zeriko. Məkal hay təmbəzla faya. Ta buwa faya abərawuŋgay hay
tebiye. Tə kəɗ na lehhe. Tsa na, ta hway wu tay. Tə gər ha ndo niye maɓərzla
eye.

31«Ndoməvəlaywu aMbəlomwuray andaya ambəzlaw ta tsəveɗ eye niye.
A ŋgatay a ndoniye na, a ŋgəɗay tsaŋgəhha dəreŋ. Aye ta tsəveɗmekeleŋ eye.

32«Andza niye, ndo i Levit wuray a ndisl ka təv eye niye, a ŋgatay a ndo niye
na, a ŋgəɗay dəreŋ. 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. 34A həndzəɗ
naha ka təv i ndo niye lele. A pəla ha gwezemŋgay. A zlaw guzom a baray na
abəra kambəlak. Ambəɗa fayamal ada a ɓaray faya lele. A ndəv ha na, a zla
na ka gər i zuŋgo ŋgay a ye ha a gay i mbəlok hay. A gay gər mə ɗəma lele.

35 «Tədœ eye ma 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. Aza na maweye tə fanaŋ na, na makeye ha wu
nakə ka dze ha haladzay hərwi ŋgay aye.”»

36 Yesu a gwaɗay sa: «Ka nəkar na, mə walaŋ i ndo neheye mahkar aye,
matəra ndo i məgeɗ i ndo nakayməkal hay tə kəɗ na aye na, way?»

† 10:27 Bazlammapala eyemasulo eye 6.5. ‡ 10:27 Levitik 19.18.
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37Ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala 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 wuray. Mə ɗəma na, ŋgwas eye
andaya tə zalayMarta a təma na a gay ŋgay.

39Ŋgwas niye na, malamar ŋgay andaya tə zalay Mari. Neŋgeye na, a ndza
ka təv i Yesu faya ma piye zləm ka matətike i Yesu. 40 Azlakwa bay Marta i
ŋgay na, faya ma giye məsler hay wal wal ma ləver. A yaw ka təv i Yesu. A
yaw na, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, na gaka mə bo təbəɗew? Malamar ga a
gər ga ha mahəgeye ka məge məsler hay wal wal tebiye na, kəkay. Gwaɗay
mâ yaw, mâ dzəna ga.»

41BəyMaduweŋ ambəɗay faya a gwaɗay: «Marta,Marta nəkar na, ka vəlay
hamədzal gər ada ka hatsay ɗuh aməsler haladzay na, kəkay? 42Ane tuk na,
wu nəte ka nəkar na, kəmətsa fakaya abəra. Mari ɗuh na, kə zlawu nakə lele
aye. Ɗaɗa ndərayma sliye məzle faya abəra bay.»

11
Maɗuwulayme aMbəlom na, kəkay?
Mata 6.9-13, 7.7-11

1 Pat wuray na, Yesu a ɗuwulay me ma təv eye andaya. A ndəv ha
maɗuwule me na, ndo nəte mə walaŋ i gawla ŋgay hay a tsətsah faya, a
gwaɗay: «BəyMaduweŋ, tətikamaymaɗuwuleme aMbəlom andza i Yuhana
nakə a tətikatay a gawla ŋgay hay ahəl niye.»

2Yesu a gwaɗatay: «Ka ɗuwulumayme na, ka gwaɗumeye:
Bəbamay,

kwawaymâ sər ha, məzele yak na, tsəɗaŋŋa.
Ndo hay tebiye tâ zambaɗaka.
Bəy yakmə gəmamâ ge bo ka təvmay dərmak,
3vəlamay wumənday nakəma slameye pat pat aye,
4Pəsamay hamənesemay,

hərwi nəmay dərmak nəmaa pəsatay ha a ndo neheye tə gamay mənese
aye.

Tsəpamay hərwi ada Fakalawmâ səpat may bay.»
5Yesu a gwaɗatay sa: «Agəla ndo nəteməwalaŋ kurom dzamŋgay andaya.

Ane tuk na, a ye ka təv i dzamŋgay niye tamagərhəvaɗ. A ye naha a tsətsah a
gwaɗay: “Dzam ga amboh vəleŋ tapa i ɗaf mahkar tey. 6Hərwi ndo nəte mə
walaŋ i dzam ga hay a yaw a mahəhele. A ndislew anəke a gay ga. Ane tuk
na, wuray andaya məvəlay bay.” 7Ndo niye mə gay aye a mbəɗayaw faya, a
gwaɗay: “Gər ga ha, kâ wurɗeŋ me bay! Na dərəzl na məgeɗ ga tsɨy. Neŋ ta
wawa ga hay nəmaa həna tsɨy. Na sliye fayamələtse 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 amboh
haladzay bəna hərwi dzam bay.

9«Neŋ faya na tsikakumeye: Tsətsahum, ta vəlakumeye, pəlum, ka hutum-
eye, fumay a məgeɗ, ta həndəkakumeye abəra maməgeɗ. 10Hərwi kwa way
ka tsətsah na, ta vəleye, kwa way ka pəla na, ma hutiye, ada kwa way kə fay
aməgeɗ na, ta həndəkeye abəra maməgeɗ.
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11«Wayməwalaŋkurom taɗəwawaŋgayka tsətsah fayakəlef na,mavəleye
dədœ ɗaw? 12 Kəgəbay ka tsətsah faya ɗəsle na, ma vəleye hərdəde ɗaw?
13 Nəkurom neheye sadzək ŋgwalak eye hay bay aye ka sərum məvəle wu
ŋgwalak eye hay awawa kuromhay ɗuh tuk na, ada Bəba kuromməmbəlom
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.
15Ndo mekeleŋ eye hay məwalaŋ tay niye na, tə gwaɗ: «Maa vəlay gədaŋ ka
mahəhere fakalaw hay na, Bedzabul bəy i fakalaw hay.» 16Ndomekeleŋ eye
hay na, a satay məhəle faya abəra suwat. Ta tsətsah faya tə gwaɗay: «Gamay
masuwayaŋ nakəma ɗiye ha ka yaw abəra ka təv i Mbəlom aye.»

ŊgamaMbəlom
17 Ane tuk na, Yesu a səratay naha ka mədzal gər tay. A gwaɗatay: «Taɗə

ndo i gəma hay ta ŋgəna, faya ta giye vəramməwalaŋ tay na, gəma niye ma
dziye. Gəma mekeleŋ eye ma dufiye na. Taɗə ndo hay mə gay tay faya ta
giye magazləga mə walaŋ tay na, ndo niye hay mə gay niye ta hutiye gədaŋ
məndze huya bay. 18 Taɗə Fakalaw tə Fakalaw ma giye magazləga ka bo
ŋgay na, ka dzalum na, bəy ŋgay ma ndziye huya na, ma kəkay? Sa na, ka
gwaɗummaavəleŋ gədaŋkamahəhere fakalawna, Bedzabul. 19Kagwaɗum
maa vəleŋ gədaŋ ka mahəhere fakalaw na, Bedzabul. Ane tuk na, a dzam
kuromhayna,maa vəlatay gədaŋ kamahəhere fakalawhay na,way? Andza
niye, dzam kurom hay faya ta ɗiye ha na, deɗek andaya mə nəkurom bay.
20Maa vəleŋ gədaŋ a neŋ ka mahəhere fakalaw na, gədaŋ i Mbəlom. Andza
məgweɗe na, Bəy i Mbəlom ɓa ki yaw tsɨy hus ka təv kurom.»

21Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo gədaŋ eye təwu həlay ŋgay na, ma tsəpiye gay
ŋgay lelewurayma tətaliye ka zlele ŋgay kwa tsekweŋbay. 22Ane tukna, taɗə
ndomekeleŋ eye a ze neŋgeye ta gədaŋ ki yaw na, ma buwiye faya abəra wu
həlay ŋgay niye hay a səmawa ha ka bo aye. Ada ma həliye zlele i ndo niye
ma ŋgənatay ha a ndo hay tebiye.»

23 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo nakə neŋgeye tə neŋ bay aye na, neŋgeye ndo
məneŋ ɗəre. Ndo nakə ka dzəna ga bay aye na, neŋgeye ɗuh ndoməneseŋ ha
məsler.»

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: “Nambəɗiye gər a gay ga nakə na yaw abəra mə ɗəma aye.” 25Ma
mbəɗiye gər, kə ye naha kə ŋgatay a gaymafaɗa eye lele adamalambaɗa eye.
26Tsa na, ma diye ma həlaweye siye i məsəfəre neheye seweɗ eye hay wene
wene ta ze neŋgeye aye tasəla. Ta fələkwiye a gay, ta ndziye mə ɗəma. Ka
mandəve eye na, wu niyemamiye ka ndo niyema 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.»
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28Ane tukna, Yesu ambəɗay faya a gwaɗay: «Məŋgwese ɗuhna, ka gər i ndo
neheye faya ta pay zləmabazlam iMbəlomada faya ta giye andzanakə a tsik
aye.»

Masuwayaŋ tə dzaydzay
Mata 12.38-42; 5.15, 6.22-23

29Ka təv nakə ndo hay faya ta səkahiye naha haladzay ka təv i Yesu aye na,
Yesu a pa bo kamətsike, 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
masuwayaŋmekeleŋ eye bay. 30Hərwi Zonas a təra na, masuwayaŋ ka gər i
ndo i gəma i Ninive hay.* Andza niye neŋWawa i Ndo na təriyemasuwayaŋ
andoneheye anəke ayedərmak. 31Ŋgwaswuray andayaneŋgeyebəybagwar
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 tamatay ha
mənese. Hərwi ndo i gəma i Ninive hay tə tsəne bazlam iMbəlomnakə Zonas
a tsikatay ayena, ta gər hamezeleme. Ndoandayakanaŋa zeZonasbəɗaw?»

33Yesu a gwaɗatay sa: «Ɗaɗa ndoma zlaweye lalam ŋgayma piye faya ako
ma ŋgahiye na kəgəbay ma hurəkwiye faya gəse ɗaw? Ma piye na ɗuh na,
ka wuməpe lalam hərwi ada ndo neheye ta fələkwiye a gay aye 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 magulufa eye na, bo yakma ləvoŋ. 35Gemetsehe lele bəna,
wu nakəma 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 faya ma 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 aməndewumənday. 38Farisa niye a zəba
ka Yesu na, a gay wadəŋ wadəŋ. A gay wadəŋ wadəŋ na, hərwi Yesu kə bara
həlay andza i kule tay nakə a tsik aye bay.

39BəyMaduweŋ a gwaɗay: «NəkuromFarisa hay na, ka tsakaɗumna, 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
dərmakbəɗaw? 41Ɗuhna,wuneheyemagəse adaneheyekabəgəlamkurom
hay na, vəlumatay amətawak hay adawu hay tebiyema təriye hərwi kurom
tsəɗaŋŋa.

42«Ane tuk na, nəkuromFarisa hay na, ɗəretsətseh ka gər kurom. Hərwi ka
hayumay gər a slambah i ala kurom hay tebiye na, mə kuro na, ka zlawum
nəte ka vəlawumay a Mbəlom. Azlakwa ɗuh faya ka gərumeye ha deɗek tə

* 11:30 Zonas 1-4. † 11:31 1 Bəy hay 10.1-13.
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mawuɗe bo i Mbəlom eye. Anaŋ gumwu nakə a ye ka boməge aye, zeməgər
ha siye bay.

43 «Nəkurom Farisa hay, ɗəretsətseh ka gər kurom. Hərwi mə gay i
maɗuwule me na, ka wuɗumməndze ka təv məndze nakə ŋgwalak aye. Ada
ka wuɗum tâ tsikakumme ta məɗəslakum ha gər ka təvməhay gər i ndo hay
tebiye.

44 «Nəkurom na, ɗəretsətseh ka gər kurom. Nəkurom na, ka ndzəkitum bo
andza tsəvay neheye ndo hay faya ta həhaliye faya tə ŋgatay bay aye!»

45Ndo nəte məwalaŋ i ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala eye hay
a gwaɗay a Yesu: «Miter, ka tsik andza niye na, ka tsaɗa nəmay dərmak.»

46 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye hay dərmak, ɗəretsətseh ka gər kurom! Nəkurom na,
faya ka pumeye wumamba 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. 48Andza niye, ka bəzum ha
na, nəkurom ma məsler i bəba təte kurom niye ahəl niye. Nəteye ta kəɗ tay
hay ndoməɗe ha bazlam iMbəlom. Nəkurom i kuromna, faya ka ɗəzlumeye
ka tsəvay tay aye hay. 49Hərwi niyeMbəlom ta ndarawŋgay kə tsik ahəl niye,
a gwaɗ: “Neŋ Mbəlom na sləratay naha ndo məɗe ha bazlam ga hay ta ndo i
maslaŋ ga hay. Na slər tay naha na, ta kəɗiye tay hay siye məwalaŋ tay, ada
siyehay tagateyeɗəretsətseh.” 50Anəkuromndoneheyebəgomaye,Mbəlom
ma ta tsətsahiye fakuma ndo məɗe ha bazlam ŋgay neheye ka kəɗum tay ha
zla anəke bay, kwa ka gər nakəMbəlom a ge məndzibəra aye. 51Mbəlomma
tsətsahiye na, kwa kaməkəɗe i Abel‡ hus ka Zakari nakə tə kəɗ naməwalaŋ i
təvməvəlay wu aMbəlom 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.»

53Yesuandəvhamətsikemena, ayawabəraməgayniye. Ndomədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa hay ta payaw 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 gwezemwiye.
Faya tambərasliye boka sik tayhay. Ka təv eyeniyena, Yesua lahmətsikatay
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. 2Wu nakə
tebiyemaŋgaha eye na, ta ɗiye ha, adawu nakə tə tsikawa taməkal aye na, ta
ɗiye ha. 3Hərwi niye wu nakə ka tsikumma ləvoŋ aye na, ma ta ɗiye a zləm
mə dzaydzay. Wu nakə ka tsikumay a zləm a ndo ta suksuk mə gay aye na,
ndo hay ta ta tsəniye ka zavay.
‡ 11:51 Madazlay i wu hay 4.8. § 11:51 2 Labara hay 24.20-22.
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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 fayaməgewumekeleŋ
ma ziye nakay bay. 5 Ndo nakə ka dzədzarumeye na, na ɗakumeye ha:
Dzədzarumay na, a Mbəlom. Ma dəba i mədahaŋ na, neŋgeye ɗuhma kaliye
kurom ha a ako nakə ma mbatiye ɗaɗa bay aye. Ayaw! Sərum ha lele!
Dzədzarumay na, a neŋgeye.

6«Ka sərumtəbəɗew, sisi hay zlamna, ta səkəmtadala sulobəɗaw? Mbəlom
na, kwanəte amətsa ha gər bay. 7Nəkuromna, 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 iMbəlom hay, na sər
na bay dərmak.

10 «Kwa kə tsik wu nakə lelebay aye ka neŋ Wawa i Ndo na, Mbəlom ma
pəseye ha. Ane tuk na, ndoweye kə tsalay ka gər aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na,
ma hutiye məpəse me bay.

11«Taɗə ta diye kuromha a gay imaɗuwuleme ada kame i ndomələve dala
hərwiməge sariyana, kâdzalum “Nəmaa tagiyekəkay”bay, kəgəbay “Nəmaa
ta gwaɗiye mey” bay. 12Mata 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

13Tsa na, ndoweye məwalaŋ i ndo niye hay a yaw ka təv i Yesu a gwaɗay:
«Miter, gwaɗayamalamargana, nəmaâŋgənazlelenakəbəbamayagəramay
ha aye.»

14Yesu ambəɗay faya a gwaɗay: «Dzam ga, maa pa gaməgakumna sariya i
wu kurom hay kəgəbaymaŋgənakum ha zlele kurom na, maa pa ga way?»

15Tsa na, a gwaɗatay a ndo hay tebiye: «Gummetsehe! Həbum gər kurom
abəra ka bor i zlele. Hərwi kwa ndo neŋgeye zlele eye bəbay na, sifa ŋgaymə
zlele ŋgay niye bay.»

16Yesu a təkəratay dzeke, a gwaɗatay: «Ndoweye andaya zlele eye, wu ŋgay
məpele abəra ka dala na, haladzay. 17 A dzala ada a tsətsahay a gər ŋgay, a
gwaɗ: “Na giye kəkay? Təv andaya hərwi məhayay gər a wu ga hay bay.”

18 «A gwaɗ sa: “Wu nakə 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 wu
mənday ga hay tə siye i wu ga hay aye. 19Na ge andza niye na, na gwaɗeye
a bo ga: Bo ga! Wu ga na, haladzay. Ma ndziye məve weɗe weɗe. Anəke na,
zəzukw bo tuk! Nda wumənday, sa wuməsay ada ŋgwasa.”

20«Ane tuk na, Mbəlom a gwaɗay a ndo niye: “Nəkar na, matərakahaŋ eye!
Bəgom ta həvaɗ nakay na, kamətiye. Adawuneheye 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.»

22Yesuagwaɗatayagawlaŋgayhay: «Hərwiniyeneŋ fayana tsikakumeye:
Kâ dzalum gər hərwi wu mənday kəgəbay hərwi petekeɗ bay. 23 Hərwi
məsəfəre na, a ze wumənday ada bo kurom na, a ze petekeɗ segey. 24Zəbum
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
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tay andaya bay. Ane tuk na,Mbəlom fayama vəlateyewumənday. Nəkurom
na, ka zum ɗiyeŋ hay bəɗaw?

25 «Way nakə mə walaŋ kurom ma sliye faya masəkah ha məndze ŋgay ka
məndzibəra tamədzele gərŋgaynakə fayamadzaliye ayena,way? 26Aya! 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 andza məvurze i guzer neheye bay. 28Andza 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
ɗuhMbəlomma pakumeye petekeɗ ka boma ziye i guzer hay bəɗaw? Kwa a
nəkurom neheyemədzal gər tsekweŋ aye bəɗaw!

29 «Ka ndəɗikum gər huya ka mədzele ka wu nakə ka ta ndayumeye təwu
məse aye bay. 30Maa pəla wu neheye na, ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye.
Nəteye na, ta zəzukway bo amapəle bay tebiye. Ane tuk na, Bəba kurommə
mbəlom a sər wu nakə a sakum aye. 31Lahummapəle na, Bəy i Mbəlom ada
wu siye hay na, Mbəlom ma vəlakumeye. 32Nəkurom neheye haladzay bay
aye, kâdzədzarumbay! Hərwi ki yay a gər aMbəlomBəbakuromkəvəlakum
təvməndzema 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 kuromnakəməmbəlom aye. Mə ɗəmana,məkal
ma sliye mede faya bay. Kwa mətul ma ndisliye faya bay. 34 Hərwi ɗərev
kurommandza eye na, ma təv nakə zlele kurommə ɗəma aye.»

Ndzum tsezlezleŋŋemahəbeməmaw i Yesu
Mata 24.45-51

35 «Ɓarum na bəzihuɗ kurom hərwi məgeməsler. Pum ako ka lalam kurom
hay mâmbata bay. 36Tərum na, andza ndo məge məsler neheye ndo i gay a
gəratay ha gay ŋgay, a yeməzle dahəlay aye. Nəteye na, ta həbiye na hus ahəl
nakəmamaweye abəramaməzle dahəlay aye. Kəmawkə fay aməgeɗ na, ta
həndəkeye naməgeɗ. 37Məŋgwese ka gər i ndo iməsler niye hay ndo i gay tay
kəndislewna,mandzateye a gər nəteyemandzahəra eye bay. Sərumha 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. 38Kwa taɗə a maw na, ta magərhəvaɗ kwa kə gawmahonok 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 gaymâ sər həlay nakə
məkal ma deyeweye ma kəliye na aye na, ma gəriye ha gay ŋgay məkal mâ
yawmâ sləlay na bay. 40Nəkurom dərmak ləvum bo, hərwi neŋWawa i Ndo
namaweye ahəl waray na, ka sərumeye bay.»

41 Tsa na, Piyer a tsətsah faya a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, dzeke nakay ka
ndzəkit ha bo na, hərwi may ɗekɗek tsukuɗu hərwi ndo hay tebiye ɗaw?»

42 Bəy Maduweŋ a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ndo i məsler ŋgwalak eye ada
ma giye məsler tə metsehe lele eye na, way? Neŋgeye na, ndo nakə ndo i
gay ŋgay a gwaɗay: “Gatay gər a siye i ndo məge məsler ga hay. Vəlatay wu
mənday tə həlay eye.” 43Məŋgwese ka gər i ndo məge məsler niye taɗə ndo i
gay ŋgay ki yaw, kə ndzay a gər neŋgeye faya ma giye məsler andza nakə tə
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tsikay aye. 44Neŋ 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 kaməndeɓe ndo i məsler hasləka eye siye
hay tando iməslerŋgwaseyehay. Taɗəandawumənday, a sawuməsayadaa
kwaya, 46ndo i gayŋgaymamaweyena, kahəlaynakə fayamahəbiyebayaye
ada a sər bay aye. Ki yawna,mavəleye ɗəretsətsehhaladzay,mahəhariye na
ndo i məsler niye. Ma kaliye ha a təv i ndo neheye ta təma bazlam i Mbəlom
bay aye.

47 «Taɗə ndo i məsler a sər ha wu nakə ndo i gay ŋgay a saymâ gay aye, ane
tuk na, ndo i məsler kə ləva ha bo bay kəgəbay kə ge andza nakə a say a ndo
i gay ŋgay aye bay na, ta geye ɗəretsətseh haladzay. 48Aya ane tuk na, ndo i
məsler nakə a sər wu nakə a say a ndo i gay ŋgaymâ gay na bay na, ada kə ge
wu nakə ɗa i məndeɓe na na, ta ndaɓiye na haladzay bay. Ndo nakə tə vəlay
haladzay aye na, ta tsətsahiye faya haladzay dərmak. Ndo nakə tə gəray ha
wu a həlay haladzay aye na, ta tsətsahiye faya haladzay wene wene aye.»

Maŋgəne ta sariya
Mata 10.34-36

49 «Neŋ na yaw na, na zlaw ako məkele ka dala. A seŋ na, mâ vat anəke.
50 Ane tuk na, ta dzəhuɓiye ga ha a ɗəretsətseh təday, a seŋ mə 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
zlammə gay na, ta ŋgəniye ndomahkar ta kəɗiye bo ta ndo neheye sulo aye.
Ndohay sulo ta kəɗiye bo ta ndoneheyemahkar aye. 53Bəba tawawaŋgay ta
səriye bo bay, wawa ta bəba ŋgay ta səriye bo bay. Maya tə demŋgay ta səriye
bo bay ada dem ta may ŋgay ta səriye bo bay. Maya i zal ta dahəlay i wawa
ŋgay ta səriye bo bay ada dahəlay i wawa tamay i zal ŋgay ta səriye bo bay.»

Məsəre ha ka bo abərawu
Mata 16.2-3, 5.25-26

54 Yesu a gwaɗawatay a ndo niye hay tebiye dərmak sa: «Nəkurom na, ka
ŋgatumay a pazlay kə lətsew tə məgəma na, ka gwaɗum bəse tsa, yam ma
piye ada yam ma piye deɗek. 55 Taɗə ka ŋgatumay a mətasl ka vəzlaw ta
diye i Salawa na, ka gwaɗum merəɓe ma giye. Ada merəɓe ma giye deɗek.
56 Nəkurom na, ndo məvay gər a ndo hay. Ka sərum maŋgəne tay ha wu i
dala təwu i magərmbəlom na, təwaray. Ada həlay nakə anəke aye ka sərum
bay na, kəkay?

57«Hərwimey, nəkuromna, ka sərummaŋgənehakaboabərawunakə lele
bay aye təwu nakə deɗek aye bay na, ka mey? 58 Taɗə ndo ka wuda fakaya,
faya ka deyumeye 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 ndoməge sariya na, ndoməge sariya ma 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 abəra ma daŋgay
bay.»

13
Mambəɗe tsəlok

1Ahəl niye na, ndo hay 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
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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. 4Tsukuɗu ndo niye hay kuro gər eye tsamahkar aye gay zəbol eye a
mbəzl fataya ma Silowe ka dala i Zerozelem aye na, ka dzalum na, ta ze tay
ha siye i ndo i dala i Zerozelem təmezeleme ɗaw? 5Neŋ fayana tsikakumeye
andza niye bay. Ane tuk na, taɗə ka gərum ha mezeleme kurom bay na,
nəkurom tebiye kamətumeye andza nəteye.»

6 Tsa na, Yesu a tsikatay dzeke, a gwaɗatay: «Ndoweye andaya a zəv dərizl
i gərɗaf wuray andza gurov a guvah ŋgay. Pat wuray na, a ye mata ŋgəlaw
hohway i gərɗaf niye. A ye naha na, dərizl i gərɗaf niye kə wa bay. 7 Ndo
i guvah niye a gwaɗay a ndo matsəpay na guvah niye: “Zəba! Kə ge anəke
məve mahkar na yawawmata 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, ndo matsəpay na guvah
niye ambəɗay faya a gwaɗay: “Ndo i gay ga, biyeŋ na, gər ha. Na leye bəɗ ka
tsakay eye tuwwe. Na layna, na peye bərbur. 9Nageha andzaniyena, agəna
ka viye neŋgeɗ na, mawiye. Kəwa bay na, ka ɗəsiye na tuk.”»

Yesu ambəl ha ndo abərama ɗəvats pat i mazəzukw bo
10Yesu fayama tətikatay a ndo haymə gay imaɗuwuleme pat imazəzukw

bo. 11Ŋgwaswuray andaya ɗəvats eyemə ɗəma dərmak. Ɗəvats niye kə ndza
fayaməve kuro gər eye tsamahkar. Fakalawa təra ha. A guɗukha amba faya
mələtse dzik bay. 12Yesu a ŋgatay a ŋgwas niye na, a zalay. Tsa na, a gwaɗay:
«Ka mbəl abəra ma ɗəvats yak.» 13 Yesu a pa faya həlay. A pa faya həlay na,
kwayaŋŋa a lətse dzik lele. Tsa na, ŋgwas niye a zambaɗay aMbəlom.

14Ane tuk na, wu nakə Yesu a ge, ambəl ha ndo pat i mazəzukw bo aye na,
a ndalay a bəy i gay i maɗuwule me. 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!»

15BəyMaduweŋambəɗay fayaagwaɗay: «Nəkuromtebiyena, ndoneheye
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, neŋgeyeməve kuro gər eye tsamahkar. A
ye ka boməpəle ha abəramamədzewe pat i mazəzukw bo bəɗaw?»

17Bazlam 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 tebiye na, məsler i Yesu
niye a gawa aye, a ye tay a gər haladzay.

Dzeke i wur i ɓəzaŋ ta gəɗe
Mata 13.31-33;Markus 4.30-32

18Yesu a gwaɗ: «Bəy iMbəlom a ndzəkit bo na, wuyemey? 19Bəy iMbəlom
a ndzəkit bo na, andza wur i ɓəzaŋ nakə ndo a zla a sləga ka dədaŋ aye. A
sləga na na, a ndzohw. A gəl, a təra andza gərɗaf, ɗiyeŋ hay tə ŋgar gay tay
hay ka hawal eye hay.»

20 Yesu a gwaɗatay sa: «Na ndzəkit ha Bəy i Mbəlom sa na, ta wuye mey?
21Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na, gəɗe nakə ŋgwas a həl tsekweŋ a dzapa ha ta
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gufa aye. Gufaniyena, haladzay. Ahəlaɓ tayhakabona, gufaniyemahəlaɓa
eye a kwasa a həmbot.»

Mede a Bəy iMbəlom
Mata 7.13-14,21-23

22Yesu a həl bo ma diye a Zerozelem na, a ye ta wuzlahgəma ada ta gəma
hay. Fayama diye na, a ɗawa ha bazlam i Mbəlom.

23Ahəl nakə fayama tsikateye bazlam iMbəlom aye na, ndoweye a tsətsah
faya a gwaɗay: «BəyMaduweŋ,mata təme na, ndoma i ŋgal eye ɗaw?»
Yesu a mbəɗa faya a tsikatay a ndo niye hay tebiye, a gwaɗatay: 24 «Gum

gədaŋməfələkwe ta tsəveɗ nakəmaŋgəɗətse aye. Faya na gwaɗakumeye ndo
hay haladzay ta pəliye tsəveɗməfələkwe ada ta hutiye tsəveɗ sa bay. 25Hərwi
ndo i gay kə lətse ka dərəzl a məgeɗ na, ka ndzumeye ma bəra. Ka fumeye
a məgeɗ ŋgay. Ka gwaɗumeye naha: “Bəy Maduweŋ, həndəkamay na məgeɗ
tey.”
«Mambəɗakumaweye faya, ma gwaɗakumeye: “Ka yumawməŋgay, na sər

kurom ha bay.”
26 «Aya! Ka gwaɗumeye: “Ka ndayakwa wu mənday ada ka sakwa wu

məsay dziye tə nəkar. Ka tətikamay bazlam iMbəlom ka təv neheyema gəma
may aye.”

27 «Ma gwaɗakumeye sa: “Ka yumaw məŋgay na, na sər kurom ha bay, a
nəkurom ndoməgemezeleme hay. Dum abəra ka təv ga!”

28 «Mə ɗəma na, ta tuwiye təmahəpəɗe zler eye. Ka ŋgatumeye a Abraham,
a Izak, a Zakob ta ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay ma Bəy i Mbəlom.
Nəkurom na, ta dərəzliye fakuma abəra. 29Ndo 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 wumənday
mə 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 fayama diye a Zerozelem
Mata 23.37-39

31Yesu a ndəv hamətsike me na, kwayaŋŋa Farisa wuray ta həndzəɗ naha
ka təv ŋgay, tə gwaɗay: «Lətse do a bəra kanaŋ! Do a təv mekeleŋ eye bəna, a
say a Herodməkəɗe kar.»

32Yesu a mbəɗatay 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. 33Ane tuk na, na ndisliye hamede ga bəgom, tədœada 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 nama 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
ndoməɗe ha bazlam iMbəlomhay ada ka kəɗum tay ha ndo neheyeMbəlom
a slərakum naha aye tə kwar! Sik nday nakə a seŋ məhayakum gər ka
təv ga andza mandzekwer nakə ma hayatay gər a wawa ŋgay hay a huɗ i
gwezleviyek ŋgay aye. Ane tuk na, ka wuɗum bay! 35Andza niye, neŋ faya
na gwaɗakumeye: Ma dazleye anəke ka ŋgatumeŋeye sa bay hus ahəl nakə ka
gwaɗumeye: “Mbəlommâpaŋgamakandonakə fayamadeyeweye taməzele
i BəyMaduweŋ aye!*”»

* 13:35 Dəmes hay 118.26.
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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.

2Ndowuray andaya ɗəvats eye, bo ŋgaymazlambara eye. Neŋgeyemalətse
eye kame i Yesu. 3Yesu 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 tsəveɗməmbəle ha ndo pat i mazəzukw bo tsukuɗu kə vəl
bəɗaw?»

4Ane tuk na, a sataymambəɗay faya bay.
Yesu a gəs ndo niye ɗəvats eye mə həlay. Tsa na, a mbəl ha. A gwaɗay: «Do

wu yak amətagay.»
5Tsana, agwaɗatayandoniyehay: «Taɗəndoməwalaŋkurom,wawaŋgay

kəgəbay sla ŋgay kə dəɗ a bəɗiyem pat i mazəzukw bo na, ma diye kwayaŋŋa
ma zla ahaya abəramə ɗəma bəɗaw?»

6Ndo niye hay ta mba fayamambəɗay faya bay.
Məhəne ha gər

7Yesua geŋgoɗgor kandoneheye tə zalatay kawuməndayaye. 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 təvməndzay lele eye bay. Ka ndza ka təv
məndzay lele eye na, agəna ta zalay a ndo nakə a ze kar aye dərmak. 9Ada
ndo nakə a zalakum ta ndo niye, ki yaw na, ma gwaɗakeye: “Lətse! Gəray ha
təvməndzay andonakay.” Ka lətsiye, ka diye ka təvməndzenakəduk ayena,
horoyma gakeye. 10Ɗuh bay, taɗə ta zalaka na, do ndza ka təvməndzay 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 niyemazala eye hay tebiye na, ndo bagwar eye.”
11Hərwi ndoweye ka səgər ha bo ŋgayna, ta təriye hawawa eye. Ndoweye kə
həna ha gər, a təra ha bo ŋgaywawa eye na, ta səgəriye ha bagwar eye.»

12Tsana, Yesu a gwaɗay andonakə a zalay aye: «Taɗə ka vəliyewumənday
a ndo hay na, kâ zalatay a dzam yak, a malamar yak hay, a gwala yak hay, a
ndo i zlele hay bay, hərwi nəteye na, ta sliye faya məzalaka. Ta hamakeye
wu mənday nakə ka vəlatay aye. 13Ane 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. 14Ka ge andza niye na, ka ta hutiye
məŋgwese pat nakə ndo i ŋgwalak hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ aye.
Nəteye na, wu tay andaya məvəlatay a ɗəma bay. Mata vəlatay a ɗəma na,
Mbəlom.»

Dzeke i ndomazala eye hay
Mata 22.1-10

15Ndo niye hay tebiye tə tsəne bazlam i Yesu niye na, ndo nəte mə walaŋ
tay a gwaɗay a Yesu: «Məŋgwese ka ndo nakəma ta ndiyewuməndayma Bəy
i Mbəlom aye.»

16Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Patwuray na, ndoweye andaya a da wu
mənday haladzay. A dawumənday niye na, a zalatay a ndo hay haladzay ka
mənde. 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.
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18 «Ndo i məsler a həl bo a ye a gwaɗatay dumara. Ane tuk na, kwa way a
may 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 hay anəke sulo sulo zləm, na diye
na ta dziye tay ha təday. Amboh pəsa ga ha, na slay naha bay. Mâ ndalaka
bay.”

20«Ndomekeleŋ eye a gwaɗay sa: “Na zla dahəlay anəke hərwi niye na slay
nahamede naha bay.”

21«Ndo iməsler niye amawamətagay. A ye ka təv i ndo i gayŋgay. A təkəray
bazlam i ndo niye hay a ndo i gay ŋgay. Ndo i gay ŋgay a tsəne andza niye na,
a ndalay haladzay. A gwaɗay a ndo i məsler ŋgay: “Do bəse ka təv məhay gər
hay, ka tsəveɗ i walaŋ i gay hay. Zalatayaw a ndo i mətawak hay, a ndo videl
eye hay, a guluf hay, a ndomatəra 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«Tsana, ndo i gay ŋgay a gwaɗay: “Doka tsəveɗneheye a ye a gəmawawa
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. 24Neŋ faya na gwaɗakum eye: Ndo
neheye tə lahməzalatay kurre ta yaw bay aye na, ndəray kwa nəteməwalaŋ
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 ambəɗame ka təv i ndo niye hay faya ta pay bəzay aye, a
gwaɗatay anəteye niye tebiye: 26«Ndonakə a saymatəre gawla ga ayena,mâ
wuɗa bəba ŋgay,may ŋgay, ŋgwas ŋgay,wawa ŋgay hay,malamar ŋgay hasləka
eye hay kwa malamar ŋgay dem eye hay, mâ wuɗa tay ha mâ ze neŋ bay,
kwaməgwaɗay a gər ŋgay neŋ eyemâ ze neŋ bay, bəna,ma sliye fayamatəre
gawla ga bay. 27Ndoweye kə zla mayakomazləlmbaɗa eye kə peŋ bəzay bay
na, ma sliye fayamatəre gawla ga bay.

28«Taɗəndoməwalaŋ kuroma sayməge gay na,mandziye adamapasliye
suloy nakə ma dziye ha ka məge gay, ma zəbiye faya ma sleye ɗa mandəve
ha məsler ɗaw. 29Andza niye taɗə kə dzala faya dze bay. A pa naha mədok
eye ɗekɗek tsa, ka ndəv ha maɗəzle bay na, ndo hay ta ŋgatay na, ta ŋgwasiye
faya. 30Ta gwaɗiye: “Ndo nakay a dazlay a maɗəzle gay tuk na, kəmba faya
mandəv haməsler eye bay!”

31«Andzaniyebəynakə sidzewŋgayhaygwezemkuroayena,madiyemata
gevəramtabəynakə sidzewŋgayhaygwezemkurokuro sulo aye ɗaw? Ma ta
diyemadazlayavəramna,mandziyemadzaliyegər lele təday. Ma tsətsahiye
a gər ŋgay: “Anəke na, ta sidzew ga hay gwezem kuro na, na sliye faya məge
vəram ta bəy nakə sidzewŋgayhay gwezemkuro kuro sulo aye ɗaw?” 32Taɗə
ma sliye faya bay na, ma sləriye ndo hay ka təv i bəy niye ahəl nakə neŋgeye
dəreŋmba aye. Ma tsətsahiye naha fayaməndze zay.»

33Yesu a gwaɗatay sa: «Andzaniyeməwalaŋ kuromdərmak, taɗəndoweye
kə gər ha wu ŋgay tebiye bay na, ma sliye fayamatəre gawla ga bay.»

34Yesu 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 sliye matəre ha mâ
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vəɗ həraɓəɓa sa na, ma kəkay? 35 Ta sliye faya məge ha məsler sa bay. Kwa
məkutse a guvah andza bərbur bəbay na, ma giye ŋgama bay. Ta kutsiye ha a
bəra. Ndo nakə 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 zləmabazlam i
Yesu. 2Farisa hay ta ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala eye tə ŋgatay
a Yesu ta ndo niye hay na, tə may ha mənese a Yesu, tə gwaɗ: «Ndo nakay i
ŋgay a təma tay ha ndo i mezeleme hay ada ta ndiye ka bowumənday ka təv
manəte eye na, kəkay?»

3Yesu a səratay naha kawu nakə faya ta tsikiye. Ambəɗatay faya ta dzeke,
a gwaɗatay:

4 «Taɗə ndəray mə walaŋ kurom təɓaŋ ŋgay hay andaya temerre ada a
dze faya abəra nəte mə walaŋ i təɓaŋ ŋgay niye hay na, ma gəriye ha kuro
kuro tsɨɗ gər eye tsɨɗ eye niye hay, ma diye mapəla ahaya nəte eye niye a
dze aye ma huta ahaya təday bəɗaw? 5 Taɗə kə huta na na, ɗərev ŋgay ma
ŋgwasiye haladzay. Ma pa ahaya təɓaŋ ŋgay niye ka dzegwem, 6ma zla ahaya
amətagay. Kə zla ahaya na,ma zalateye a dzamŋgay hay ta ndo iməgeɗ ŋgay
hay adama 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 satayməgəre hamezeleme tay bay aye.»

Dzeke i kwar i suloy nakə a dze aye
8Yesuagwaɗatay sa: «Kəgəbay, ŋgwaswaraynakəkwar i suloyandayakuro

ada adze faya abəranəte na,mapiye akoka lalam,ma faɗiye na gayŋgay ada
mapəliyena təmarəzlayagər eye lelemahutiyena təday. 9Kəhutanana,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.”»

10 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha, taɗə ndo nəte kə gər ha mezeleme ŋgay
na, məŋgwese andayaməwalaŋ i gawla i Mbəlom hay.»

Dzeke i bəba nakə a pəsay hamənese awawa ŋgay aye
11 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye andaya na, wawa ŋgay hay sulo. 12 Pat

wurayna, bowawa eye nakə a tsətsah ka bəbaŋgay, a gwaɗay: “Bəba ga, zlele
yak nakə ka ŋgənamay ha aza ta malamar ga aye na, vəleŋ faya abəra i ga
anəke.” Bəba tay a tsəne andza niye na, a ŋgənatay ha zlele ŋgay awawa ŋgay
niye hay sulo aye.

13 «A ndza məhəne tsekweŋ na, wawa niye bo wawa eye a həl zlele nakə
bəba ŋgay a vəlay aye, a səkəm ha. Ma dəba eye na, a həl bo a ye ha ka bo ta
suloyniye a gəmadəreŋ eye. Andisl a gəmaniyena, a dazlay aməgewunakə
lelebay aye. A nas ha suloy niye tebiye.

14«Suloy niye a ndəv faya abəra tebiye na,mandərzlaŋ bagwar eye a gema
gəmaeyeniye. Wawaniye ahutawumənday sabay. 15Tsana, a yemata pəle
məsler. A huta məsler niye na, mə gay i ndo wuray ma gəma eye niye. Ndo
niye a slər ha a pesl mata tsəkuremadəras hay. 16Ahəl nakə neŋgeye fayama
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tsəkuriyemadərashayayena,mayawur faya. A sayhaɓeməndewumənday
nakə tə vəlawatay amadəras hay aye na, ndəray kə vəlay bay.

17 «Tsa na, a dazlay mədzele ka ɗəretsətseh ŋgay. A dzala ka məndze ŋgay
nakəmə gay i bəba ŋgay aye, a gwaɗ: “Mə gay i bəba na, ndo iməsler ŋgay hay
faya ta ndiye wu mənday lele ada a ze naha fataya abəra. Ada neŋ tuk na,
na mətiye təmay kanaŋ na, kəkay! 18Ŋgama anəke na, na həliye bo na miye
ka təv i bəba ga. Na ye na, na gwaɗeye: Bəba ga, na ge mənese kame i Bəba
Mbəlom ada kame yak. 19Anəke na, na sla tâ zeleŋwawa yak sa bay. Təra ga
ha andza ndo iməsler yak tsa.” 20Adzala andza niye na, a həl bo ambəɗa gər
a gay i bəba ŋgay.
«Mazlambarmandisliye a gay i bəba ŋgayna, bəba ŋgay a ŋgataynaha dəreŋ.

Aŋgataynahana, a gayməbohaladzay. Tsa na, a hway ka təv ŋgay. Ayenaha
a gəs na kabo təmbolok təmbolok təməŋgwese eye lele. 21Yawa! Wawaniye a
gwaɗay: “Bəba ga, neŋ na, na ge mənese kame i Mbəlom ada kame yak. Neŋ
na, na sla tâ zeleŋ wawa yak sa bay.”

22 «Ane tuk na, bəba ŋgay a zalatay a ndo i məsler ŋgay hay, a gwaɗatay: “A
niyebəse! Dumnaha, zlumawrəkwatnakəa lehaladzayayeadakalumayka
bo. Dumnaha, zlumawmatsəraɗ, pumayawur ihəlayadahəlumawtahərak,
pumay a sik. 23 Gəsumaw sla niye magəla eye, kəɗum. Ndayakwa ada ka
hatsakweye. 24Hərwi wawa ga nakay na, haɓe na gwaɗ kə mət, anəke na,
neŋgeye andaya tə ɗəre. Haɓe kə dze, anəke na, na huta na. Anəke na, ɗərev
ga kə ŋgwasa.” Tsa na, ta dazlay aməhetse tuk.

25 «Ahəl nakə faya ta hatsiye aye na, wawa ŋgay bagwar eye mə pesl ma
guvah. Həlay imadayawŋgay amətagay a sla na, a həlawboabəramaguvah.
A yaw mazlambar bəse tə gay i bəba ŋgay na, a tsəne məhetse ta gaŋgaŋ eye
dəɓtsim dəɓtsim. 26Tsa na, a zalay a ndo nəte məwalaŋ i ndo i məsler 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 amətagay. Bəba ŋgay a yaw ka təv ŋgay, a gay amboh. A gwaɗay: “Dara
a mətagay.” 29 Ane tuk na, wawa ŋgay a mbəɗay faya a gwaɗay: “Tsəne wu
nakə na tsikakeye təday. Kwa anəke bay, na gaka məsler na, məve haladzay
ada ɗaɗa na kərah 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, anaŋ wawa
yak nakay a nasaka ha zlele ka ŋgwas hay aye na, anəke a maw na, ka kəɗay
sla sa na, kəkay?”

31 «Bəba ŋgay a mbəɗay faya a gwaɗay: “Wawa ga, mâ ndalaka bay. Nəkar
mandza eyena, huyaka təv gaada zlele gahay tebiyena, i yakbəɗaw? 32Aye
ka bo təɗe məge magurlom tə məŋgwese eye na, lele ŋgway. Hərwi malamar
yak nakay na gwaɗ na, kə mət. Anəke na, neŋgeye andaya tə ɗəre. 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
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1Ma dəba eye na, Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay sa: «Ndoweye andaya
zlele eye, ndo məpesle suloy ŋgay andaya. Ti ye naha tə gwaɗay a ndo i zlele
niye: “Ndoməpaslaka na suloy yak na, fayama 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, wu waray wu waray, hərwi nəkar na, ka sliye faya
matəre ndo i məsler ga sa bay.”

3 «Ndo məpesle suloy niye a tsik mə gər ŋgay, a gwaɗ: “Ndo i gay ga ma
həhariye ga abəra maməsler ŋgay ada na giye na, kəkay? Ada kwa gədaŋ ga
andayaməfəte sa bay tuk na, kəkay? Na gwaɗna rəkiye na, horoyma 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 a mbəɗay faya a gwaɗay: “Dos i mal temerre.” Ndo məpesle
suloy niye a gwaɗay: “Ɗerewel i gwedere yak anaŋ. A niye ndza bəse, watsa
a 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 ambəɗay 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

ŋgayhərwi a geməsler ta bəbərek. Andzaniye, ndoneheye tə sərMbəlombay
aye na, tə dzala ka wu nakəma ta giye bo kame aye. Ta wuɗa bo mə walaŋ
tay. Nəteye bəbərek eye hay ta ze ha ndo i Mbəlom hay.»

9 Yesu a səkah ha me ŋgay niye, a gwaɗatay: «Neŋ faya na gwaɗumeye sa:
Gum ŋgwalak tə zlele i məndzibəra nakay lele. Hərwi taɗə ka ndəv fakuma
abəra na, ka ta hutumeye sifa nakəma ndəviye bay aye.

10«Ndonakəagewuwawaeyehay ta tsəveɗeyena,magiyewubagwareye
hay ta tsəveɗ eye dərmak. Ndo nakə kwa wuwawa eye hay a ge na ta tsəveɗ
eye bay aye na, wu bagwar eye hay dərmak ma giye na ta tsəveɗ eye bay.
11Ada taɗə kambum fayaməgeməsler ta tsəveɗ eye lele tə zlele iməndzibəra
nakay bay na, mata vəlakum zlele lele eye na, way? 12Taɗə ka sərumməgay
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 faya məge məsler a Mbəlom ada a
suloy sulo sulo bay.»

14 Farisa hay tə tsəne bazlam i Yesu neheye a tsik aye tebiye. Tə ŋgwasa ka
Yesu hərwi nəteye na, ta wuɗa suloy haladzay.

15 Yesu a gwaɗatay a Farisa niye hay: «Nəkurom ka təv ɗəre i ndo hay
na, ka gwaɗum nəkurom ndo lele eye hay. Ane tuk na, Mbəlom na, a sər
ɗərev kurom hay. Hərwi wu nakə ndo hay tə gwaɗ bagwar eye na, ka təv
ɗəre i Mbəlom na, lele bay tebiye. 16 Həlay i bazlam i Musa mapala eye tə
ɗerewel i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay kə ndza hus a həlay i Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam. Kwa abəra ahəl niye na, tə ɗawa ha Labara Ŋgwalak
eye i Bəy i Mbəlom. Həlay nakay na, kwa way a ge gədaŋ hərwi məfələkwe a
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Bəy i Mbəlom. 17Magərmbəlom ta dala na, ta ndəviye. Ane tuk na, kwa wu
tsekweŋma dziye abəramə bazlam gamapala 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 gemadama dərmak.»

Ndo i zlele ta Lazar
19 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye andaya zlele eye. Neŋgeye a pawa

ka bo petekeɗ nakə a le haladzay aye ada masəkəme ŋgay eye na, suloy
haladzay. Neŋgeye mandza eye pat pat ma wiya ada wu mənday ŋgay na,
lele. 20Ndoweye andaya dərmak məzele ŋgay Lazar. Neŋgeye na, mətawak
eye, wuray ŋgay andaya bay. Bo ŋgay tebiye na, mbəlak eye ɗekɗek. A yaw
kaməgeɗ i ndo i zlele niye. A hənawamə ɗəma. 21A sayhaɓeməndebatatuk i
wuməndaynakə a kutsawa abəra ka təvməndewumənday i ndo i zlele niye.
Ane tuk na, kəra hay tə yawa naha ka təv ŋgaymandekeɗe mbəlak ŋgay niye
ɗuh.

22 «Ma dəba eye na, Lazar a mət. Gawla i Mbəlom hay tə zla na ka təv i
Abraham. Ndo niye zlele eye a mət dərmak. Tsa na, tə la na. 23 Ndo niye
zlele eye na, a sawa ɗəretsətseh haladzay ma təv məndze i mədahaŋ hay. A
zəba ɗəre, a ma ha ɗəre a gəma na, a ŋgatay naha a Abraham ta Lazar nəteye
ka təv manəte eye dəreŋ tə neŋgeye. 24 A zalay naha a Abraham, a gwaɗay:
“Bəba ga Abraham, na gakamə bo təbəɗew? Amboh slər Lazar na, mâ tələka
wur həlay ŋgay a yam ada mâ təkweŋew ka ɗərneh mageŋ zayya tey. Hərwi
neŋ faya na siye ɗəretsətseh haladzayma ako nakay.”

25 «Ane tuk na, Abraham a gwaɗay naha: “Wawa ga, sər ha na, ka huta
ka məndzibəra na, haladzay. Lazar neŋgeye na, kə sa ɗəretsətseh 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 eye məwalaŋ
kway. Andza niye ndo neheye a satay mede naha a diye kurom aye na, ta
sliye fayamedenahabay. Adamadayawabəra ka təv kuroma təvmaybəbay
na, ma tasiye bo bay.”

27 «Ndo i zlele niye a gwaɗay naha a Abraham: “Amboh, slər Lazar a gay i
bəba ga, 28malamar ga hay andaya zlam. Mâ yemâ gatay ɗaf na, tâ yawa təv
i ɗəretsətseh nakay bay.”

29 «Abraham a mbəɗay faya, a gwaɗay: “Malamar yak hay na, Musa ta ndo
məɗe habazlam iMbəlomhay andaya ta ɗatayha. Tâ pay zləmabazlam tay.”

30«Ndo i zlele niye a gwaɗay a Abraham: “Niye na, ma sliye ɗa bay, bəba ga
Abraham. Ane tuk na, taɗə ndəray amaw abərama bəɗ, a ye ka təv tay na, ta
mbəɗiye hamede tay.”

31 «Abraham a gwaɗay: “Taɗə ta pay zləm a Musa ta ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlomhay bay na, kwa ndomâ lətsew abəramamədahaŋ,mâye ka təv tay
bəbay na, ta tsəniye bay.”»

17
Mezeleme
Mata 18.6-7,21-22;Markus 9.42

1Yesu 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. 2Ŋgama tâ ɓaraymaɗiz i kwar a ɗay ada tâ kal ha a huɗ i bəlay tə bəmalə
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nakə ma səpatiye nəte mə walaŋ i wawa neheye tsekweŋ tsekweŋ ka məge
mezeleme aye. 3Anəke na, gummetsehe 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 məwalaŋ i məhəne nəte sik tasəla ada faya ma deyeweye ka təv yak
məgwaɗaka: “Na nasaka, amboh pəsa ga ha” na, pəsa ha.»

Məgəle hamədzal gər
Mata 17.20

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.»

Ndoməgeməsler neheye ta hutiyemagogoy bay aye
7 Yesu a gwaɗatay sa: «Way nakəmə walaŋ 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
wuməse aye na, ma dəba eye nəkar dərmak ka sliye fayaməndewumənday
ada ka siye wu məse.” Ndo i gay ŋgay ma tsikeye andza niye bəɗaw? 9 Ka
dzalum na, ma geye sɨsœ a ndo i məsler ŋgay niye hərwi kə gay nawu nakə a
tsikay ge aye ɗaw?

10 «Nəkurom dərmak andza niye, taɗə ka gum məsler nakə Mbəlom a
gwaɗakum “gum” aye na, gwaɗum ɗuh na: “Nəmay ndo məge məsler tsa
hərwi nəmay, nəmaa ge na, məsler nakə təɗe a ye ka bo nəmaa giye.”»

Yesu ambəl tay ha ndomadəgwaɗa eye hay kuro
11Yesu faya ma diye a Zerozelem na, a ye tə kokway nakə a ŋgəna ha dala

i Samari ta dala i Galile aye. 12Mazlambar ma ta ndisliye a gəmawuray na,
ndo madəgwaɗa eye hay kuro ta hway naha a satay mədzəgər tage Yesu. Tə
lətse dəreŋ. 13Tsa na, ta wuda ta gədaŋ, tə zalay naha a Yesu, tə gwaɗ: «Yesu,
Bəy! Nəmaâ gakamə bo təbəɗew!»

14Yesu a ŋgatatay, a gwaɗatay naha: «Dum ta bəzumay ha bo a ndo neheye
tə vəlaway wu aMbəlom aye.» Nəteye faya ta diye mata bəzatay ha bo a ndo
məvəlaway wu aMbəlom na, təmbəl suwuɗ suwuɗ.

15Ndo nəte mə walaŋ tay a zəba ka bo ŋgay na, kə mbəl suwuɗ suwuɗ. A
mbəɗagərka təv iYesupəlasl. Aye təmazambaɗaynahaaMbəlom tamagala.
16 A ye naha na, a kal ha bo kame i Yesu ta daʼar luz ka dala. A gay sɨsœ
haladzay a Yesu. Ndoweye niye na, ndo i Samari hay.

17 Yesu a gwaɗ: «Na gwaɗ təmbəl na, kuro tebiye bəɗaw? Neheye tsɨɗ eye
na, nəteye məŋgay? 18Ndəray kə dzala mə walaŋ tay madayaw məgay naha
sɨsœ a Mbəlom bay. Ɗuhmayaw na, bərakəzaŋ nakay ɗaw?» 19 Tsa na, Yesu
a gwaɗay a bərakəzaŋ niye: «Lətse! Dowu 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

20Patwurayna, Farisa hay ta tsətsah kaYesu, tə gwaɗay: «Bəy iMbəlomma
ta deyeweye na, kəɗay?»



Luka 17:21 151 Luka 18:3

Yesuambəɗatay fayaagwaɗatay: «Bəy iMbəlommadeyeweyena, ndohay
taŋgateyebay. 21Tagwaɗiye: “Zəbumneŋgeyeanaŋkanaŋ”kəgəbay “Neŋgeye
atay” bay. Hərwi sərum ha Bəy i Mbəlom na, neŋgeyeməwalaŋ kurom.»

22 Tsa na, a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Həlay eye ma deyeweye ma
sakumeye məŋgatay a Wawa i Ndo kwa pat eye nəte tsa, ane tuk na, ka
ŋgatumeye bay. 23 Ta gwaɗumeye: “Zəbum atay!” Kəgəbay “Zəbum neŋgeye
anaŋ!” Ane tuk na, kâ yum bay, kâ hwayum faya bay. 24 Pat eye ma
deyeweye neŋ Wawa i Ndo na deyeweye na, andza mawutseɗe i mbəlom
nakə a wutseɗe 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 sawa wu məsay, 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 kaməndzibəra 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 sawawuməsay. Ta səkəmawawuhay 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 təma wafafafa, a dze tay ha ndo i gəma
niye hay tebiye.† 30 Pat nakə neŋ Wawa i Ndo na deyeweye na, ma ta təriye
andza niye dərmak.

31 «Pat eye niye na, ndo nakə ka gər i gay ada wu ŋgay hay mə gay aye na,
mâ mbəzlaw hərwi məzlaw wumə gay bay. Andza niye ndo nakəma guvah
aye na, mâmaw amətagay bay. 32Wu nakə a ge bo ta ŋgwas i Lot aye na, mâ
mətsakumgər bay!‡ 33Ndo nakə ka pəlamətəmehaməsəfəre ŋgay aye na,ma
ta dziye ha ɗuh. Ane tuk na, ndo nakə ma dziye ha məsəfəre ŋgay hərwi ga
aye na, ma təmiye ha ɗuh.

34 «Sərum ha pat eye niye ta həvaɗ na, ndo hay sulo mahəna eye ka sləlah
na, ta zliye nəte, ta gəriye ha neŋgeɗ. 35Ŋgwas hay sulo ta ləgəriye salamay ka
ber, ta zliye nəte, ta gəriye haneŋgeɗ. [ 36Hasləkahay sulomaguvah ta fətiye,
ta zliye nəte, ta gəriye ha neŋgeɗ.]»

37Gawla ŋgay hay ta tsətsah faya tə gwaɗay: «Wu niye ma ta giye bo andza
niye na, ka waray BəyMaduweŋ.»
Yesu ambəɗatay faya a gwaɗatay: «Təv nakəwumaməta eyemə ɗəma aye

na, magoduk hay ta hayiye gər a ɗəma.»

18
Maɗuwulayme aMbəlom təmarəzlay a gər

1Ma dəba eye, Yesu a tsikatay dzeke hərwi məɗe tay ha na, tâ ɗuwulay me
aMbəlom huya tâ ye gər maɗuwule me bay. 2A gwaɗatay:
«Ndo məge sariya wuray ma gəma eye andaya. Ndoweye niye na,

madzədzere i Mbəlom mə ɗərev ŋgay təbey, ada ndo a gay mə gər bay sa.
3Madakway i ŋgwas 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
ndoməge sariya niye: “Gamay na sariya ta ndoməne ɗəre ga anaŋ tey.”

* 17:26 Madazlay iwuhay6.5-12, 7.6-23. † 17:29 Madazlay iwuhay19.24-25. ‡ 17:32 Madazlay
i wu hay 19.26.
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4 «Kə ndza haladzay ndo məge sariya a kəma məge 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, madakway i ŋgwas
nakay faya ma wurɗeŋeyeme, ŋgama na geye na sariya ŋgay təday bəna, 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! 7Ada Mbəlom neŋgeye na, ma dzəniye ndo ŋgay
hay bəɗaw? Taɗə faya ta tuway naha bo na, ma giye mahonok madzəne tay
ɗaw? 8Sərumha na,ma dzəniye tay ta bəse. Ane tuk na, aza neŋWawa i Ndo
na deyeweye na, na hutiye ndomədzal gər hay ka neŋ ŋgway ɗaw?»

Ndo i Farisa ta ndomatsekele dzaŋgal
9Yesu a tsikatay dzekemekeleŋ eye sa. Dzekeniye na, hərwi ndoneheye tə

dzala tə gwaɗ nəteye ka ɗəre iMbəlomna, 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

ɗuwulaymeaMbəlom. Ndoneŋgeɗna, ndoFarisa, neŋgeɗna, ndomatsekele
dzaŋgal.

11«Tiyenahana, ndoFarisaniye a lətse təvŋgaywal. A gwaɗmə ɗərevŋgay:
“A!A!Mbəlomga, nagakanahasɨsœhərwineŋna, andzasiye indohay 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 gər
mazəbe 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 amətagay na, neŋgeye ka təv iMbəlom na, lele. Ane tuk na, ndo Farisa
niye neŋgeye na, andza niye təbey. Hərwi ndo nakə a say tâ gwaɗ neŋgeye
bagwar eye na, Mbəlom ma təriye ha wawa eye ɗuh. Ndo nakə a təra ha
bo ŋgaywawa 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

15Ma dəba eye na, ndo hay tə həl naha wawa tsekweŋ tsekweŋ eye hay a
Yesu hərwi adamâpa fataya həlay ada tâ huta ŋgama. Ane tuk na, gawla ŋgay
hay tə gatayme a ndo niye hay tə həlay naha wawa hay aye.

16Yesu 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 andzawawa
neheye. 17Sərumhana, ndoweye ka təmaBəy iMbəlomandzawawaneheye
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 Yahudawuraya tsətsahkaYesu, a gwaɗay: «Miter lele eye, nahutiye
sifa nakəma 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
iMbəlommapala eye a gwaɗ na: Kâ gemadama bay, kâ kəɗ gər i ndo bay, kâ
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geməkal bay, kâ rawme ka ndo kame i sariya bay, rəhatay ha gər a bəba yak
ta may yak.*»

21Ndo niye a mbəɗay 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 na, do ta səkəm ha zlele yak hay tebiye ada kâ ŋgənatay suloy eye
a ndo imətawak hay. Ka ge andza niye na, ka ta hutiye zleleməmbəlom. Tsa
na, dara, peŋ bəzay.»

23Ane tuk na, ndo niye a tsəne bazlam niye na, a ndalay haladzay hərwi
zlele ŋgay na, haladzay.

24Yesu 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. 25Tə bəmalə nakə ndo i zlele ma
diye a Bəy i Mbəlom aye na, ŋgama zləgwememâ 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.»

28 Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Tsəne! Nəmay anaŋ, nəmaa gər ha gay may
hərwi məpaka bəzay na, kəkay?»

29 Yesu a gwaɗatay: «Sərum ha, ndoweye kə gər ha gay ŋgay, ŋgwas ŋgay,
malamar ŋgay hasləka eye hay ta malamar ŋgay dem eye hay, bəba ŋgay ta
may ŋgay,wawa ŋgay hay hərwi Bəy i Mbəlom na, 30 anəke ahəl kway nakay
ma hutiye a ɗəma haladzay ada kame 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 mə
walaŋ i ndo hay kətsah. Tsa na, a gwaɗatay: «Tsənum! Anəke na, ka
tsalakweye a Zerozelem. Mə ɗəma na, wu nakə ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay tə watsa ahəl niye ka gər i neŋ Wawa i Ndo aye na, ma giye bo
tuk. 32 Ta vəlateye ga ha a ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye. Ta ŋgwasiye
fagaya, ta tseɗeŋeye, ta tufeŋeye slesleɓ a ɗəre. 33Ta ndaɓiye ga tamandalaɓa
ada ta kəɗiye ga. Ane tuk na, ma məhəne mamahkar eye na, na lətseweye
abəra mamədahaŋ.»

34Ane tuk na, gawla ŋgay hay ta tsəne wu nakə a tsik aye bay. A ge fataya
bazlam nakə Yesu a tsik aye a say məgweɗe mey na, maŋgaha eye. A tsik na,
ka gər i wuwaray na, tə sər bay.

Yesu ambəl ha ndowuray guluf eyema gəma i Zeriko
Mata 20.29-34;Markus 10.46-52

35Mazlambar Yesu ma ndisliye a Zeriko na, guluf wuray andaya mandza
eye ka tsakay i tsəveɗ, a rəkawa wu ka ndo hay. 36 A tsəne ndo hay faya ta
diye ka tsəveɗ na, a gwaɗatay: «Labara i mey?»

37Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Yesu ndo i Nazaret ma diye tə faʼanaŋ.»
38Gulufniye a tsəneandzaniyena, awuda tamagala, a gwaɗ: «Yesu,Wawa

i Davit, nâ gakamə bo təbəɗew?»
39Ndo neheye tə lah naha kame aye na, tə gay me a guluf niye hərwi ada

mâ bəbəl wuray bay, mâ ndza ɗikɗik.

* 18:20 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12-16; Levitik 5.16-20.
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Ɗuh a zakahamawudehaladzay tamagala, a gwaɗ: «Wawa i Davit, nâ gaka
mə bo təbəɗew!»

40Yesuandisl nahana, a lətse, a gwaɗatay: «Dumgəsumayawhəlaykanaŋ.»
Tsana, ti ye təgəsayawhəlay. Andislnahaka təv iYesuna, Yesua tsətsah faya,
a gwaɗay: 41 «A saka nâ ge hərwi yak na, mey?»
Guluf niye a mbəɗay 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

1Yesu a ndisl a Zeriko na, a ye ta wuzlahgəma i Zeriko niye.
2 Ahəl nakə faya ma diye na, ndoweye andaya tə zalay Zase, neŋgeye

andaya dərmak. Neŋgeye na, zlele eye. Neŋgeye bagwar i ndo matsekele
dzaŋgal hay. 3A 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
nakəma diye ta tsəveɗ niye aye.

5Yesu a ndisl naha a bəzay i gərɗaf i kuvoray niye na, a zla gər kambəlom,
a zəba ɗəre a gərɗaf niye. A ŋgatay naha a Zase. Tsa na, a gwaɗay naha: «Zase,
mbəzlaw bəse. Bəgom na diye na ta ndziye mə gay yak.»

6Zase a tsəne andza niye na, ambəzlaw bəse. Tsa na, ti ye ka bo a gay ŋgay.
Ti ye naha na, a təma tay ha təməŋgwese lele.

7Ndo hay tə ŋgatay andza niye na, a ndalatay. Ta ŋgəlay bəzay a Yesu. Tə
gwaɗ: «Ndo nakay a yemata ndzemə gay i ndo i mezeleme ɗaw!»

8Zaseneŋgeyea lətsekame iBəyMaduweŋagwaɗay: «TsəneBəyMaduweŋ
ga! Anəke na, na ŋgəniye ha zlele ga wuɗak, na ŋgənatay ha a mətawak hay.
Ada taɗə na zla suloy abəra ka ndoweye ka zal na, na may ha ŋgway a ɗəma
madzəga faɗ.»

9 Yesu a tsəne andza niye na, a gwaɗay: «Bəgom mətəme ki yaw a gay yak
hərwi nəkar na, wawa i Abraham dərmak. 10Hərwi neŋWawa i Ndo na yaw
na, mapəle ndo neheyemadza eye hay adamətəme tay ha.»

Dzeke i suloy nakə ndo a ŋgənatay a ndo iməsler ŋgay hay aye
Mata 25.14-30

11Ndo niye hay faya ta pay zləmabazlamŋgayniye hay na, Yesu a tsikatay
dzeke sa. A tsik dzekeniyena,mazlambarmandisliye aZerozelem. Ndohay
tədzala na, tə gwaɗ: «MazlambarBəy iMbəlommadeyeweye tuk.» 12Wunakə
Yesu a tsikatay aye na, anaŋ, a gwaɗatay:
«Ndoweye andaya neŋgeye na, gwala i bəy hay. A ye a gəmadəreŋ eye hərwi

ada tâ pa ahaya a bəy. Ta pa na a bəy na, ma maweye ma ləviye ndo ŋgay
hay. 13Ma ta həliye bo ma diye na, a zalatay a ndo i məsler ŋgay hay kuro.
Nəteye niye kuro aye ti ye naha. Ti ye naha na, a ŋgənatay kwar i suloy. A
vəlatay kwar i suloy nəte nəte tay aye. Kwar i suloy niye nəte na, suloy mə
ɗəmahaladzay. A gwaɗatay: “Mbəɗumha həlay hus a pat nakə namawaye.”
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14«Ane tuk na, ndoweye niye a say bəy aye na, ndo i gəmaŋgayhay tawuɗa
na bay. Tə slər ndo hay ma dəba ŋgay hərwi tâ ye tâ gwaɗatay na: “A samay
ndo nakaymâ təra bəymay bay.”

15 «Ada ɗuh huya ta pa na a bəy. Tə pa na a bəy na, a maw a gəma ŋgay tuk.
Amawna, a zalatay a ndo iməsler ŋgay niye hay a ŋgənatay kwar i suloy aye
hərwi məsəre hamagogoy nakə tə huta faya aye.

16 «Ndomakurre eye a ye naha, a gwaɗay: “Ndo i gay ga, kwar i suloy nakə
ka vəleŋ aye na, na huta faya kuro.”

17«Bəy niye a gwaɗay: “Nəkar na, ndo iməsler lele 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 «Ndomasulo eye a ye naha a gwaɗay: “Ndo i gay ga, suloy niye ka vəleŋ
eye na, na huta faya zlam.”

19«Bəy a gwaɗay a ndo niye: “Nəkar na, na piye kar bəy eye, ka ləviye gəma
zlam.”

20 «Ma dəba eye na, ndo neŋgeɗ a ye naha a gwaɗay: “Ndo i gay ga, kwar i
suloyyaknakəkavəleŋayeanaŋ. Na ləva fayabo lelenambuzanaapetekeɗ,
na ŋgaha na lele. 21Na dzədzaraka haladzay, hərwi nəkar na, ndomakula gər
eye. Wu yak bay na, ka zliye tsa, ka sləga bay na, ka dziye tsa.”

22 «Bəy niye ambəɗay faya a gwaɗay: “Nəkar na, ndo iməsler nakə ŋgwalak
eye bay aye. Maa gəs kar a sariya na, bazlamyak eyewuyak. Ka sər ha kurre
neŋ na, ndomakula gər eye, ada kwawu 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, agwaɗatayandoneheyeka təvayeniye: “Aniyezlumfayaabəra
kwar i suloy niye. Vəlumay faya a ndo nakə kwar i suloy andaya faya kuro
aye.”

25 «Ndo niye hay ta mbəɗay faya tə gwaɗay: “Bəy may, neŋgeye na, kwar i
suloy ŋgay andaya kuro segey!”

26 «Bəy niye a gwaɗatay: “Sərum ha na, ndo nakə wu ŋgay andaya na,
ta səkahay ha sa. Ane tuk na, ndo nakə wu ŋgay andaya bay aye na, kwa
tsekweŋ eye nakə andaya faya aye na, ta zliye na faya abəra. 27Ane tuk na,
ndo neheye a satay nâ təra bəy tay bay aye na, 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. 29Mazlambar ta husiye a gəma i Betifadze ta
Betanibəse tamahəmbanakə təzalayMahəmba iTetəɗœzayena, a slərgawla
ŋgay hay kame sulo. 30A gwaɗatay: «Dum a gəma nakə kame kurom aye. Ka
ndislumnahana, kandzumeyeagərazuŋgowawaeyemaɓaraeyendəraykə
ndza faya ɗaɗa zukbay. Pəlumawadakâyumeŋahayakanaŋ. 31Taɗəndəray
ka tsətsah fakuma: “Kapəlumeyena zuŋgo eye aŋgay”na, gwaɗumay: “A say
a BəyMaduweŋ.”»

32Ndo i məsler niye hay sulo aye tə həl bo ti ye. Ti ye naha na, tə ndzay a
gər andza nakə Yesu a tsikatay aye. 33Tsa na, ta dazlay a məpəle zuŋgo niye.
Ahəl nakə nəteye faya ta pəliye zuŋgo niye na, ndo i zuŋgo niye a gwaɗatay:
«Ka pəlumeye na zuŋgo eye hərwi mey?»
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34Tambəɗay faya tə gwaɗay: «A say a BəyMaduweŋ.»
35Gawla i Yesu neheye sulo aye, ti ye ahaya zuŋgo niye a Yesu. Ti ye ahaya

na, ta fətəl faya petekeɗ tay hay. Tsa na, tə tsal ha faya Yesu.
36 Faya ta diye na, ndo hay ta fətəl petekeɗ tay hay ka tsəveɗ nakə Yesu

faya ma diye tə ɗəma aye. 37 Mazlambar faya ta ndisliye a Zerozelem ta
tsəveɗnakəmambəzlaw taMahəmba iTetəɗœzayena, gawlaŋgayhay tebiye
ta dazlay a mazambaɗay a Mbəlom tə məŋgwese eye lele ada tə mawude ta
magala ŋgəlakaka hərwi masuwayaŋ nakə tə ŋgatay Yesu a ge aye.

38 Tə gwaɗawa: «Mbəlom mâ pa ŋgama ka Bəy nakə faya ma deyeweye tə
məzele i BəyMaduweŋ aye!*»
«Zayməmbəlom, ada zambaɗakway a Mbəlom, neŋgeye nakəməmbəlom

aye!»
39Məwalaŋ i ndo niye hay haladzay aye na, Farisa hay andaya. Tə gwaɗay

a Yesu: «Miter, gwaɗatay a gawla yak hay tâ gər hamabəbəle 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

41Ahəl nakəYesu a ndisl neŋgeye bəse təwuzlahgəma i Zerozelemaye na, a
ŋgatay na, a tuwa. 42A gwaɗ: «A nəkar Zerozelem, taɗə bəgom ka sər wu nakə
ma sliye fayaməvəlaka zay aye na, haɓe ka təmiye abəramə ɗəretsətseh. Ane
tuk na, anəke na, maŋgaha eye faka abəra, ka sliye fayaməŋgatay bay! 43Pat i
ɗəretsətseh hay ta deyeweye fakaya. Ndo məne ɗəre yak hay ta deyeweye tə
wu həlay tay ta lawariye kar tuwzik, ta dərəzliye kar. Ta ŋgəɗətsiye kar kwa
təwaray təwaray. 44Ta bəbazliye kurom ta ndo yak hay tebiye. Kwakwar ka
gər i kwar ta gəriye ha bay, tambəzliye ha tebiye hele hele. Hərwimey andza
niye na? Hərwi nəkar na, pat nakəMbəlomma yawmata dzəne kar aye na,
ka sər ha bay!»

Yesu a tsikatay bazlam iMbəlom 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
aMbəlom. A ye naha na, a dazlaymahəhere ndoməge tsakala hay abərama
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?‡»

47Yesu a tsikawatay bazlam iMbəlom a ndo hay pat pat mə gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye hay ada ta madugula hay, ta
pəla tsəveɗ ka məkəɗe na Yesu. 48 Ane tuk na, ta gəsiye na ma kəkay na, tə
sər bay. Ta huta faya tsəveɗməgəse na bay. Hərwi ndo hay tebiye faya ta pay
zləmawu nakə fayama tətikateye na, təmetsehe eye lele.

20
Gədaŋ i Yesu
Mata 21.23-27;Markus 11.27-33

1 Pat wuray na, Yesu faya ma tətikateye a ndo hay ada faya ma ɗateye
ha Labara Ŋgwalak eye ma dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Ahəl nakə faya ma tətikateye na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye hay ada ta

* 19:38 Dəmes hay 118.26. † 19:46 Ezay 56.7. ‡ 19:46 Zeremi 7.11.
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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?»

3 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋ dərmak na tsətsahiye fakuma:
4 Maa sləraw Yuhana madzəhuɓe ndo a yam na, way? Maa sləraw na,
Mbəlom tsukuɗu ndo hay ɗaw?»

5Ane tukna, tə tsikməwalaŋ tay tə gwaɗ: «Kambəɗakweye fayana, kəkay?
Taɗə ka gwaɗakwa, maa slər haMbəlom, Yesuma gwaɗakweye: “Ka dzalum
ha ka wu nakə Yuhana a tsik aye bay na, kemey?” 6Ada 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 ndowuray a zəv dərizl i gərɗaf a guvah ŋgay
Mata 21.33-46;Markus 12.1-12

9 Ma dəba eye na, Yesu a tsikatay me a ndo hay ta dzeke, a gwaɗatay:
«Ndoweye andaya a ɗəs guvah. A zəv a ɗəma gərɗaf hay haladzay. Dərizl i
gərɗafniyehayna, təwahohway. Andəvhamazəvena, ahəl ndo iməfətehay
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 mə
walaŋ i ndo i məsler ŋgay hay hərwi ada tâ vəlayaw faya abəra i ŋgay. Ndo
i məsler ŋgay a həl bo a ye. A ye naha na, ndo neheye faya ta tsəpiye guvah
aye, tə gəs na. Tə ndaɓa na ada ta həhar na həlay kəriye.

11 «Ndo i guvah a ŋgatay andza niye na, a slər ndo neŋgeɗ sa. Ndo niye a həl
bo a ye. A ye naha na, tə gəs na ada tə ndaɓa na dərmak. Tə tsaɗay pəleslesle,
ta həhar na. Ta vəlay 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 sləriyewawa ga
nakay nəte nawuɗa na haladzay aye təday. Agəla neŋgeye na, ta rəhay ha gər,
ta geye wuray bay.”

14«Ane tuk na, tə ŋgatay awawaniye na, tə tsikməwalaŋ tay tə gwaɗ: “Aya!
Anaŋ magedze ŋgay nakəma ta ndiye na guvah ŋgay aye, ki yaw! Kəɗakwa
na, ada guvah nakay ma mətsakweye a nəkway!” 15 Tsa na, ti ye faya, tə gəs
na. Tə kəɗ na. Tə kal hamədahaŋ eye abəra ma guvah niye.»
Tsana, Yesu a tsətsah fataya a gwaɗatay: «Ndo i guvahmagiye tayha anəke

na, kəkay? 16Ndo i guvah niye ma deyeweye ma gəsiye tay ha ndo niye hay,
ma kəɗiye tay ha. Kə kəɗ tay ha na, ma həliye a ɗəma ndomekeleŋ eye hay.»
Ndo hay tə tsəne wu niye hay a tsik aye na, tə gwaɗ: «Wu niye andza niye

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 ndomaɗəzle 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

ndoweye na, ma ləgəriye na kərɗik kərɗik andzamereɓek.»

* 20:17 Dəmes hay 118.22.
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19Ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala eye hay ta bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu aMbəlom aye hay ta pəla tsəveɗ kwayaŋŋa kaməgəse
na Yesu hərwi tə sər ha Yesu a tsik dzeke niye na, ka nəteye. Ane tuk a, ta
dzədzaratay a ndo hay.

Məvəle dzaŋgal a bəy i Roma
Mata 22.15-22;Markus 12.13-17

20Ma dəba eye na, ta dazlay a matsəpe na Yesu. Tə slər ndo ka təv ŋgay.
Ndo niye hay tə slər tay ha aye na, tə ge ha gər tay andza nəteye ndo lele eye
hay kame i Mbəlom. Ndo niye hay na, a satay mapəle mənese abəra ka Yesu
mə bazlam ŋgay neheye ma tsikiye aye. Taɗə ta huta faya abəra mənese na,
ta sliye faya məvəlay a həlay a ndo məvəle dala tuk. Hərwi bəy i Roma na,
neŋgeye gədaŋ eye adamaa ləva dala i Roma na, neŋgeye.

21Ndo neheye tə slər tay ha aye na, ti ye ka təv i Yesu. Ti ye naha ta tsətsah
faya andza nakay, tə gwaɗay: «Miter, nəmaa sər ha nəkar ka tsik na, deɗek.
Ka ŋgəna tay ha ka bo bəra ndo hay təbey. Ka gwaɗ ada faya ka tətikateye a
ndo hay na,wuneheye deɗek aye. 22Ane tuk na, a samaymatsətsehe fakaya,
bazlam kwaymapala eye kə vəl tsəveɗməvəle dzaŋgal a bəy i Roma tsukuɗu
kə vəl tsəveɗməvəle bay ɗaw?»

23 Ane tuk na, Yesu a sər ha, a satay məhəle faya abəra suwat. Tsa na, a
gwaɗatay: 24 «Ehey bəzumeŋ ahaya kwar i suloy təday.» Ta bəzay ha kwar
i suloy niye. A gwaɗatay: «Mandzəkit bo nakay ta məzele nakay faya na, i
way?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «I bəy i Roma.»
25 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Aya! Wu i bəy i Roma na, vəlumay ha a bəy i

Roma ŋgway. Wu iMbəlom na, vəlumay ha aMbəlom ŋgway.»
26 Ka gər i bazlam niye Yesu a tsikatay kame i ndo hay tebiye na, ta huta

faya abəra mənese bay tebiye. Ɗuh bazlam ŋgay nakə a tsikatay aye na, a
gatay hərɓaɓəkka, a dərəzlatay ka bazlam.

Tə tsik ka gər i mələtsew abəramamədahaŋ
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 iMbəlommapala eye na, anaŋ. A gwaɗ: “Taɗəndo amət
a gər ha ŋgwas ŋgay ta wa zuk bay na, mata zle namadakway 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 tay makurre eye a zla dahəlay. A zla dahəlay na, a mət.
A mət na, ta wa ta dahəlay ŋgay niye a zla aye bay. 30Məmbager ŋgay a zla
namadakway i ŋgwas niye. A zla na, a mət. 31Malamar taymamahkar eye a
zla. A zla na, a mət. Siye hay tebiye tə ge andza niye dərmak. Nəteye neheye
tasəla aye tə zla ŋgwas niye na, təmət tebiye. Ndəray kwa nəte məwalaŋ tay
tawa ta ŋgwasniye bay. 32Kamandəve ŋgay eye na, ŋgwasniye amət dərmak.
33 Pat nakə aza mədahaŋ hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ aye na, ŋgwas
niyemamətseye na, away? 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
† 20:28 Bazlammapala eyemasulo eye 25.5-6.
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lətseweye abəramamədahaŋ na, ta zliye bo nakay na, zal kəgəbay, ŋgwas na,
ta zliye bo sa bay. 36Nəteye na, ta mətiye sa bay. Ta ndziye na, andza gawla i
Mbəlomhay. Nəteyewawa iMbəlomhay, 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, bazlamnakəMbəlom a tsikayawmə gay i dak niye dzaydzay andza
faya ma təmiye na aye. A zalay a Bəy Maduweŋ na, “Mbəlom i Abraham,
Mbəlom i Izak, Mbəlom i Zakob.‡” 38A tsik andza niye na, hərwi Mbəlom na,
neŋgeyeMbəlom imədahaŋ hay bay, neŋgeyeMbəlom i ndo neheye ta ndziye
huya ta sifa aye. Ta ndziye ma sifa na, hərwi Mbəlom.»

39Siye i ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala 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

41Yesu a gwaɗatay: «Ndo hay tə gwaɗ ka Kəriste na, neŋgeyeWawa i Davit
na, kəkay? 42Ɗuh Davit tə gər ŋgay a gwaɗma ɗerewel i Dəmes hay na:
“BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗay a BəyMaduweŋ ga na:
Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

43 hus a pat nakə na piye tay ha ndo məne ɗəre yak hay a huɗ i sik yak
aye.§”

44 «Ane tuk na, Davit na, kə zalay a Kəriste “BəyMaduweŋ” 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
45Ahəl nakəndohay faya ta pay zləmabazlamŋgaynakə fayama tsikateye

na, 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 təvməhay gər na, tawuɗandohay tâ tsikatay
me ta məɗəslatay ha gər. Mə gay i maɗuwule me na, ta pəlawa i tay na, təv
məndze nakə kame i ndo hay aye, ndo hay ta ŋgatateye lele. Mə magurlom,
ta wuɗa na, təv məndze ŋgwalak eye. 47Wu nakə tə vəlawatay a madakway i
gwas hay aye na, tə ndayawa na. Tə ɗuwulaway me a Mbəlom na, vəɗvəɗ a
ndəv bəse bay hərwi ada ndo hay tâ gwaɗ fataya nəteye ndo ŋgwalak eye hay.
Slala i ndoneheye andzanakay ayena,Mbəlommagiye fataya sariyana,ma
ziye i ndo siye hay.»

21
Məvəlay wu aMbəlom tə ɗərev nəte eye
Mata 12.41-44

1Ma dəba eye, Yesu a zəba ka bo bəra ɗəre na, a ŋgatay a ndo i zlele hay
ta piye suloy a wu məpe suloy mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. 2 Yesu a
ŋgatay a madakway i ŋgwaswuraymətawak eye, a ye naha a pa a ɗəma koɓo
sulo dərmak.

3 Yesu a gwaɗatay: «Sərum ha madakway i ŋgwas nakay na, kə vəl dala
haladzay a ze i ndo hay tebiye. 4Hərwi ndomekeleŋ eye hay tə vəl na, abəra

‡ 20:37 Madayaw abərama Ezipt 3.6. § 20:43 Dəmes hay 110.1.
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ka siye. A gataymə gər sabay. Ane tukna,madakway i ŋgwasnakaymətawak
eye na, a vəl ha tebiye, siye andaya sa bay.»

Yesu a ɗa ha tambəzliye gay i məɗəslay ha gər aMbəlom
Mata 24.1-2; Markus 13.1-2

5Ndomekeleŋ 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 aMbəlom aye, tə le.»
Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: 6 «Wu nakə faya ka zəbumeye faya aye na,

patmekeleŋ eye 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;Markus 13.3-13

7Ndo niye hay ka təv eye niye ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Miter,wuneheye
ka tsik aye ta giye bo na, kəɗay? Ŋgoɗgorwaray nakə nəmaa səriye ha na, wu
neheye tebiye ta ndisleweye aye?»

8 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Gummetsehe lele! Ndəray mâ səpat
kurombay. Hərwi ndo hay haladzay ta deyeweye taməzele ga. Kwawayma
gwaɗiye: “Neŋ na, Kəriste, həlay eye kə ndislew!” Ane tuk na, kâ pumatay
bəzay bay. 9Ka tsənumndohay 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.»

10Yesu a gwaɗatay sa: «Slalaŋgeɗ ta giye vəram ta slala neŋgeɗ, bəy ta bəy ta
giye vəram. 11Dala ma ɓəliye, ada mandərzlaŋ ma giye, ɗəvats i magədama
haladzay ma gateye a ndo hay ma gəma hay wal wal. Wu neheye a ge
masuwayaŋ eye tə wu mekeleŋ eye hay wal wal ma dzədzariye tay ha ndo
hay, ta ta deyeweyeməmbəlom.

12 «Ane tuk na, wu niye hay ta deyeweye na, ta gakumeye ɗəretsətseh. Ta
gəsiye kurom a gay i maɗuwule me, ta gakumeye sariya ada ta dərəzliye
fakuma a gay i daŋgay. Ta gəsiye kurom, ta diye kurom ha kame i bəy hay
ada kame i ndo mələve dala hay hərwi ga. 13 Niye na, həlay eye i kurom
məhəle mbal i gər ga tuk. 14 Pat eye kə ndislew na, gəsum ɗərev lele. Kâ
dzədzarummə ɗərev kuromanəke na: “Matambəɗe famaya abərameway?”
na, kâ dzalum bay. 15Neŋ eye na ɗakumeye ha bazlam nakə ka tsikumeye
ada ndarawnakə kwandoməne 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. 18Ane tuk na,
sərumhana,məkwets i gər kuromkwanətemadziye bay. 19Gumgədaŋ lele.
Ka ta mbəlumeye haməsəfəre kurom hay na, andza niye.»

Tambəzliye ha Zerozelem
Mata 24.15-21;Markus 13.14-19

20 «Taɗə ka ŋgatumay a vəram kə lətsew, ta lawara Zerozelem na, sərum ha
mazlambar ta mbəzliye ha bəse tuk. 21Ndo neheye ka dala i Yahuda aye, ta
ŋgatay awuniye na, tâ hway amahəmbahay. Ndo neheye nəteyemawuzlah
gay i Zerozelem aye na, tâ hwayaw abəramə ɗəmadəreŋ ada ndo neheyemə
gəma aye na, tâ hway a wuzlah gay bay.
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22 «Hərwi pat eye niye na, pat nakə Mbəlom ma giye sariya ŋgay aye tuk.
Niye na, andza nakə ndo imaslaŋ hay tə tsik fayaməƊerewel i Mbəlomma ta
giye bo aye. 23Pat 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 siye ɗəretsətseh haladzay hərwi
Mbəlomma ta gateye ɗəretsətseh. 24Ndo niye hay tə sərMbəlombay aye siye
hay ta kəɗiye tay ha ta maslalam. Siye hay ta gəsiye tay ha beke eye hay,
ta diye tay ha a gəma hay wal wal. Ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye ta
deyeweye, ta mbəzliye ha Zerozelem hele hele. Ta 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 i məndzibəra hay tebiye ta dzədzariye, ma vəlateye mədzal
gər. 26Ndo hay haladzay ta tamətiye tə zluwer i wu niye hay. Andza niye wu
neheye gədaŋ eye kamagərmbəlom aye ta ɓəliye haladzay.

27 «Ma dəba eye na, ndo hay ta ŋgeteŋeye a neŋ Wawa i Ndo na deyeweye
ma pazlay ta gədaŋ ada taməzlaɓ eye haladzay. 28Aza ka ŋgatumay awuniye
hay ta dazlay məndislew na, ləvum bo lele ada zlum gər kurom ka mbəlom,
hərwi Mbəlomma ta təmiye kurom ha bəse tuk.»

Dzeke i gurov
Mata 24.32-35;Markus 13.28-31

29 Yesu a tsikatay dzeke sa, a gwaɗatay: «Zəbum ka gurov ada ka dərizl i
gərɗaf hay tebiye kwa! 30Ka ŋgatumatay ta gəgar ha ka bo abəra slambah hay
ada ta dazlay a maɗuɗe na, ka sərum ha gwaduvay kə ge, mazlambar yam
mapiye bəɗaw! 31Andza niye ka ŋgatumay awuneheye ta ndislewna, 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 kwayumbayadakâvəlumayhamədzal gər kuromawu iməndzibəra
bay. Ka gumeye metsehe a bo kurom na, hərwi ada sariya i Mbəlom mâ
ndzakum a gər həf bay. 35Hərwi pat eyema deyeweye na, ndo hay tebiye ka
məndzibəra ta səriye ka bo bay. Ma mbəzliye tay ha təɓəts andza ɓalay nakə
a mbəzl wu aye. 36Ndzum tsezlezleŋŋe, ɗuwulumay me a Mbəlom pat pat.
Ka gum andza niye na, ka hutumeye gədaŋ ka məsəmay naha a wu neheye
tebiye ta ndzakumeye a gər aye. Andzaniye kambumeye 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 yawamata hənema tsaholok nakə
tə zalayMahəmba i Tetəɗœz aye. 38Pərik imekedœna, ndo hay ti yawa a gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlommata pay zləmamatətike i Yesu.
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22
Yudas a ge ɗaf ka Yesu
Mata 26.1-5,14-16;Markus 14.1-2,10-11; Yuhana 11.45-53

1Magurlom nakə tə zalay magurlom i Pak aye na, mazlambar ta hatsiye.
Ahəl i magurlom tay niye na, tə ndayawawumənday tay nakə tə zalay «peŋ»
aye na, gəɗe faya bay. 2 A həlay i magurlom eye niye na, bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye aye ta pəla tsəveɗ ka məkəɗe na Yesu. Ane tuk na, ta
dzədzar ta ndo hay.

3Fakalaw 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 Mbəlom
aye. A ye na, hərwi mapəle tsəveɗ ka məge ɗaf ka Yesu. 5A yatay a gər a ndo
niye hay haladzay, tə gwaɗay: «Nəmaa vəlakeye dala.» 6Yudas a tsəne andza
niye na, a təma bazlam tay niye. Tsa na, a maw abəra ka təv tay, a ye a pəla
wewer ada həlay nakə lele eye hərwiməge ɗaf ka Yesu ndo hay ta səriye faya
bay aye.

Yesu ta gawla ŋgay hay, tə gemagurlom i Pak
Mata 26.17-25;Markus 14.12-21; Yuhana 13.21-30

7 Yaw! Ahəl nakə tə ndayawa wu mənday nakə gəɗe faya bay aye na, pat i
məkəɗe təɓaŋ hərwi məde wu mənday i Pak aye kə husaw tuk. 8 Yesu a slər
Piyer ta Yuhana, a gwaɗatay: «Dum ta dumakway wu mənday i magurlom i
Pak nakə ka ndayakweye.»

9Piyer ta Yuhana ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «A saka nəmaâ daka ɗaf na, ka
waray?»

10Yesuambəɗatay faya, agwaɗatay: «Tsənumlele! Taɗə fayakadeyumeye,
ka ndislum a wuzlahgəma na, ka ndzumeye a gər a ndo faya ma zliye yam
ta gəzla aye. Pumay bəzay hus a gay nakə ma fələkwiye a ɗəma aye, 11 ada
gwaɗumay a ndo i gay niye: “Miter a tsətsah fakaya, a gwaɗaka: Gay nakə
nəmaa ndiyewumənday 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 haymaləva bo eyemə ɗəma.
Ka dumeye wumənday 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 wumənday i Pakmə ɗəma.

Wumənday i BəyMaduweŋ
Mata 26.26-30;Markus 14.22-26; 1 Koriŋte hay 11.23-25

14Həlay i mənde wu mənday niye a sla na, Yesu ta ndo i maslaŋ ŋgay hay
ti ye naha, tə ndza hərwi mənde wu mənday. 15 A gwaɗatay: «Na ta giye
ɗəretsətseh na, a seŋ haladzay mənde wu mənday i magurlom i Pak nakay
tage nəkurom təday. 16 Ayaw! Neŋ faya na tsikakumeye, ɗaɗa na ta ndiye
wumənday nakay sa bay hus a pat nakə deɗek ŋgay eyema giye boma Bəy i
Mbəlom 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 sumwuməsay nakaymə
ɗəma aye. 18Neŋ faya na tsikakumeye, na ta siye wu məse nakay sa bay ka
madazlay anəke hus a pat nakə Bəy i Mbəlomma deyeweye aye.»
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19Tsa na, a zla peŋ, a gay naha sɨsœ aMbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna ha
peŋniye, avəlatayagawlaŋgayhay, a gwaɗatay: «Nakayna, boga,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: «Wuməse
nakay na, bambaz ga nakə Mbəlom ma ɓariye dzam ta ndo hay aye. Ta
mbəɗiye ha na, hərwi kurom. 21Ane tuk na, zəbumndo nakəma giye fagaya
ɗaf aye na, faya ka ndayakweye wu mənday dziye. 22Neŋ 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 nakəmata ge andza niyeməwalaŋ kway na, way?»

Bagwar eye na, way?
24Madəba eye na, gawla i Yesu hay ta dazlayməkəɗewuwayməwalaŋ tay

haladzay, tə gwaɗ: «Way nakəməwalaŋ kway nakay neŋgeye bagwar eye na,
way?»

25Yesu a gwaɗatay: «Bəy bagwar eye i gəmahay faya ta ləviye bəy hay. Ndo
neheye gədaŋ tay andaya aye na, a satay dzam ta ndo hay. 26 Ane tuk na,
nəkurom na, kâ gum andza nəteye təbey! Ɗuh na, ndo nakə 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 neŋgeyemandza eye ta geye
məsler ka həlay aye tsukuɗu ndo məge məsler ba? Bagwar eye na, ndo nakə
ta geye məsler aye bəɗaw? Andza niye, neŋ nakay anaŋ mə walaŋ kurom
anəke aye, neŋ na, andza ndo i məsler.

28 «Nəkurom na, ka ndzum ka təv ga. Ka zlum ŋgatay ma wuzlah i
ɗəretsətseh nakə tə geŋ aye haladzay. 29Neŋ bəbay na, na vəlakumeye Bəy
i Mbəlom andza bəba ga Mbəlom nakə a vəleŋ aye. 30Ka ndayumeye ada ka
sumeye wuməsay tage neŋ ma Bəy ga, ada ka ta ndzumeye ka təv məndze i
bəy hərwi məge sariya ka gwala i Israyel neheye kuro gər eye sulo aye.»

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
gədaŋ məɓəle kurom ha, ma həviye kurom andza mahəve daw nakə ta
həvawa hərwi maŋgəne tay ha ka bo abəra ta dzəndzar aye. 32 Ane tuk na,
neŋnaɗuwulaymeaMbəlomhərwiyak. NaɗuwulaymeaMbəlomna, hərwi
adamədzal gər yak ka neŋmâ ge bəle bay. Ka tsətsah məpəse me na, vəlatay
gədaŋ amalamar yak hay.»

33 Piyer a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, neŋ na, maləva bo eye kwa mede a
daŋgay ka deyemeye salamay. Kwaməməte, 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
35Yesuagwaɗatayagawlaŋgayhay sa: «Ahəl niyena slər kuromhazedala,

ze gwezem, ze tahərakmə sik na, wuray kə kətsakum ɗaw?»
Tambəɗay faya: «Wuray kwa tsekweŋ kə kətsamay bay.»
36Yesu 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
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maslalam. 37Hərwimawatsa eyeməƊerewel i Mbəlomna, tə gwaɗ: “Neŋgeye
na, ndo hay tə pasla na a walaŋ i ndo i məkəɗe ndo hay.*” Na tsikakumeye:
Wu nakəƊerewel i Mbəlom a tsik aye na, ma giye bo tebiye.»

38Gawla ŋgay hay tə gwaɗay: «BəyMaduweŋ,maslalam hay anaŋ sulo.»
Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Niye na, ɗa kə sla.»
Yesu a yemata ɗuwulayme aMbəlomma tsaholok i tetəɗœz
Mata 26.36-46;Markus 14.32-42

39Ma dəba aye na, Yesu a ye abəra ka təv niye, a ye a tsal a Mahəmba i
Tetəɗœz andza nakə a gawa ha aye. Gawla ŋgay hay tə pay bəzay. 40Tə ndisl
naha a ɗəma na, Yesu a gwaɗatay: «Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ada kâ
dəɗum amasəpete i Fakalaw bay.»

41 Tsa na, a gər tay ha gawla ŋgay hay. A ye abəra ka təv tay əzaɗ dəreŋ
tsekweŋ tsa. A ye naha a dəkwgurmets ka dala, a ɗuwulayme aMbəlom, 42a
gwaɗ: «Bəba, taɗə kawuɗa na, zla fagaya abəra ɗəretsətseh nakayna siye tey!
Ane tuk na, ge na, andza nakə a saka aye bəna, andza nakə a seŋ a neŋ aye
bay.»
[ 43 Tsa na, gawla i Mbəlom a mbəzlaw mə mbəlom, a yaw a bəzay ha bo

hərwi məvəlay gədaŋ. 44 Yesu a dzədzar, mədzal gər ŋgay a mbəɗa haladzay.
A ɗuwulay me a Mbəlom ta gədaŋ sa. Merəɓe nakə faya aye na, a təra andza
bambaz nakə a təkw ka dala təluk təluk aye.]

45A ndəv hamaɗuwulay me aMbəlom 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. 46A 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 faya ma tsikiye me mba aye na, ndo hay haladzay ti ye
naha. Maandzataynahakamena, Yudasneŋgeyenakənəteməwalaŋ 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 tuk na, Yesu a gwaɗay: «Yudas, ka giye
ɗaf ka neŋWawa i Ndo na, ta məgəse ga ka bo təmbolok təmbolok ɗaw?»

49Gawla iYesuhay təŋgatayawuniyehay fayamagiyeboandzaniyena, ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «BəyMaduweŋ, nəmaawatsa tay tamaslalam ɗaw?»

50 Tsa na, ndo nəte mə walaŋ tay a fay a ndo i məsler i bagwar i ndo
məvəlaway wu aMbəlom, a ɗəsay na zləm i həlay i mənday fats ka dala.

51Ane 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 a Mbəlom

aye, a bagwar hay i ndo matsəpe gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom hay ada a
madugula i Yahuda niye hay ti ye naha faya mata gəse na aye, a gwaɗatay:
«Ka yumaw fagaya ta maslalam kurom hay ada ta sakwal kurom andza ta
gəsiye ndo i məkal ɗaw? 53Ada pat pat ka ndzawakwa ka bo dziye mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom na, ka pəlum tsəveɗməgəse ga bay. Ane tuk na, i
kurom na, həlay eye kə sla tuk, ada həlay i ndo nakəma ləvoŋ ayema bəziye
ha gədaŋ ŋgay.»

Piyer a gwaɗ: «Na sər Yesu bay»
Mata 26.57-58,69-75;Markus 14.53-54,66-72; Yuhana 18.12-18,25-27

* 22:37 Ezay 53.12.
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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. 55Ma dalamətagay i gay niye
na, ta vat ako ma wuzlah eye. Ndo hay nəteye mandza eye ka ako eye niye.
Piyer a ye naha a ndza ka təv tay dərmak.

56 Ŋgwas wuray andaya a gawa məsler mə gay eye niye a ŋgatay a Piyer
mandza eye ka ako. A zəba faya, a ndazl na Piyer lele. Tsa na, a gwaɗ: «Nəkar
dərmak na, ndo i Yesu.»

57Ane tuk na, Piyer ambəɗay faya a ŋgwas niye, a gwaɗay: «Aʼay! Na sər na
bay!»

58Məndze tsekweŋ na, 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 naməwalaŋ tay bay.»
59A ndzama dəba eye tsekweŋmazlambar ɓəre nəte na, ndomekeleŋ eye

a tsik sa, a gwaɗ: «Ta deɗek ndo nakay na, tə ndzawa tə Yesu dərmak! Sa tsa
na, neŋgeye ndo i Galile hay.»

60Ane tuk na, Piyer ambəɗay faya, a gwaɗay: «A sakaməgweɗemeyna, na
sər bay.»
Kwayaŋŋa ahəl nakə faya ma tsikiye me mba aye na, dzagulok a zlaha.

61Bəy 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
dzagulokma ta zlahiye na, ɓa ka gwaɗ sikmahkar ka sər neŋ bay.» 62Tsa na,
Piyer a yaw abəra ma dalamətagay, a tuwa tsɨɗuk tsɨɗuk.

Ndo hay tə ŋgwasa ka Yesu
Mata 26.67-68;Markus 14.65

63Ndo neheye ta tsəpawa Yesu aye, tə ŋgwasawa ka Yesu ada tə kəɗawa na.
64 Tə mbuzaway na ɗəre ada ta tsətsahawa faya, tə gwaɗaway: «Nəkar na,
Kəriste ba! Tsikamay, maa faka na, way?» 65 Ada tə tsikaway wu siye hay
haladzay hərwi mətsaɗay a Yesu.

Yesu kame imadugula i Yahuda hay
Mata 26.59-66;Markus 14.55-64; Yuhana 18.19-24

66Ɗəre a tsaɗa na, madugula i Yahuda hay, bagwar hay i ndo neheye tə
vəlawaywu aMbəlom aye ta ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala eye
hay tə haya gər. Tsa na, ti ye ha Yesu kame i sariya tay.

67Ti 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.
69Ane tuk na, sərum ha kwa anəkeWawa i Ndoma ndziye tə həlay i mənday
i Mbəlom gədaŋ eye.»

70Tsa na, nəteye niye tebiye tə gwaɗay: «Azlakwanəkar na,Wawa iMbəlom
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 tsənakwawu 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
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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 a məɗəse parasay ka Yesu haladzay, tə
gwaɗ: «Nəmaa ndzay a gər a ndo nakay na, faya ma tsəviye tay ha ndo may
hayapesl. A gwaɗatayna: “Kâvəlumaydzaŋgalabəy iRomabay”adaagwaɗ
neŋgeye Kəriste, bəy bagwar eye.»

3Pilat a tsətsahkaYesu, agwaɗay: «Nəkarna, bəy iYahudahaydeɗekɗaw?»
Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkar ka tsik segey.»
4Pilat a gwaɗatay a bagwar hay i ndo neheye tə vəlawaywu aMbəlom aye

ada a ndo hay tebiye: «Neŋ na, na hutamənese nakəma gəsiye na ndo nakay
a sariya aye na, na huta bay.»

5Ane tuk na, ndo hay tebiye tə gwaɗay ta magala: «Fayama tsəviye tay ha
ndo hay təmatətike ŋgay nakə a tətikawatay aye. A dazlay məge andza niye
na, ka dala i Galile. A həhal ha ka dala i Yahuda tebiye ada 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.»
Azlakwamaa ləva Galile na, bəy nakə tə zalay Herod aye. Pat eye niye na,

neŋgeye andayamaZerozelem. Tsa na, Pilat a gwaɗatay: «DumhaYesu ka təv
i Herod.»

8Herod 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,
Yesumâ gaymasuwayaŋ ka təv ŋgay.

9 A tsətsah wu hay haladzay ka Yesu. Ane tuk na, Yesu ka mbəɗay faya
wuray kwa tsekweŋ bay.

10 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom ta ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye, ta ye naha dərmak. Tə ɗəs parasay ka Yesu
haladzay ta gədaŋ.

11Herod ta sidzew ŋgay hay tə tsəne andza niye na, tə tsaɗay a Yesu ada tə
ŋgwasa faya haladzay. Tə pa faya petekeɗ nakə a le haladzay aye. Tsa na, tə
ma ha a gay i Pilat.

12Kurre na, Herod ta Pilat na, tawuɗa bo bay, tənay 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
13Madəba eye na, Pilat a zalatay a bagwar hay i ndo neheye tə vəlawaywu

a Mbəlom aye, a bəy i dala hay ta ndo i gəma hay tebiye. 14A gwaɗatay: «Ka
gəsumeŋew ndo nakay ka gwaɗum na, fayama 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. 15HerodAŋtipas bəbay kə
huta faya mənese bay, hərwi niye kəmakwaya ahaya kway. Ndo nakay na,
kə gewuray kwa tsekweŋ nakəməkəɗe na aye bay. 16Hərwi niye, na ndaɓiye
na ta mandalaɓa ada na gəriye ha.»
[ 17Kaviyekaviyena, Pilat a gərawatayhandoabəramadaŋgaynəte hərwi

magurlom i Pak.]
18Andza niye ndo hay tə tsəne bazlam i Pilat niye na, tə pa bo ka mawude

ta gədaŋ,nəteye tebiye tə gwaɗ: «Kəɗnandonakay, gəramayhana, Barabas!»
19 Barabas na, tə gəs na hərwi a kəɗ ndo ahəl nakə tə ge magazləga ma

wuzlahgəma aye.
20 A say a Pilat məgər ha Yesu. A tsikatay a ndo niye hay sa. 21Ndo niye

hay tebiye tawuda, tə gwaɗ: «Darna kamayakomazləlmbaɗa eye! Dar na ka
mayakomazləlmbaɗa eye!»
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22 Pilat a gwaɗatay mamahkar eye sa: «Neŋgeye a ge na, mənese waray?
Neŋ na, na huta faya mənese nakə məkəɗe na aye na, na huta bay. Hərwi
niye, na ndaɓiye na ta mandalaɓa na, ada na gəriye ha.»

23 Ane tuk na, ndo hay tə tsəne andza niye na, ta səkah ha mawude
haladzay ta gədaŋ, tə gwaɗ: «Dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye!» Tsɨy
mawude tay niye a gay zləma Pilat.

24Tsa na, a təma andza i ndo hay nakə a satay aye. 25A 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: «Gumaywu nakə andza a

sakumməgay aye!»
Ti ye ha Yesumata kəɗe na
Mata 27.32-44;Markus 15.21-32; Yuhana 19.17-27

26Ahəl nakə faya ta diye ha Yesu ka təv nakə ta kəɗiye na mə ɗəma aye na,
tə dza gər ka tsəveɗ ta ndoweye andaya tə zalay Simoŋ amaw abəramə pesl.
Neŋgeye na, ndo i gəma i Siren. Sidzew hay tə gəs na tə gay kutoŋ ka məzle
mayako niyemazləlmbaɗa eye hərwi adamâ zla nahama dəba i Yesu.

27Ndohayhaladzay təpaybəzayaYesu. Ŋgwashayhaladzay faya ta tuwiye
hərwi ŋgay. 28 Yesu a mbəɗa bo ka təv i ŋgwas niye hay faya ta tuwiye, a
gwaɗatay: «A nəkurom ŋgwas i Zerozelem hay, kâ tuwum hərwi ga bay. Ɗuh
na, tuwum hərwi bo kurom ada hərwi wawa kurom hay. 29Hərwi 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!” 30Ndo hay ta gwaɗeye
a mahəmba hay: “Ambohmbəzlaw famaya tey!” Ada ta gwaɗeye a tsaholok
hay: “Amboh ŋgaha may tey!”* 31 Ayaw! Ta gay wu nakay andza nakay a
mayako ŋgəɗiz eye na, adamayakomakula eye na, ma giye na, kəkay?»

32Ti ye ha Yesu ka təv nakə ta kəɗiye na aye na, ta gəs naha ndowuray hay
sulo tə gemənese hərwi madar tay ha kamayako tage Yesu dziye. 33Tə ndisl
naha ka təv niye tə zalay Təv i Mətasl i Gər aye. Sidzew hay ta dar na Yesu
ka mayakomazləlmbaɗa eye na, ka təv eye niye. Ta dar tay ha ndo niye hay
sulo tə gemənese aye dərmak, nəte tə həlay i mənday, neŋgeɗ tə həlay i gula.

34Yesu a gwaɗ: «Bəba ga, pəsatay hamənese tay hərwi wu nakə ta giye na,
tə sər bay.»
Sidzew hay tə ge tsakwal ka petekeɗ ŋgay hərwi məsəre ha petekeɗ

mamətsa eye na, a way. Tsa na, ta ŋgəna ha a bo petekeɗ niye.
35Ndo hay tebiye nəteye ka təv eye niye faya ta zəbiye ka Yesu. Bagwar i

madugula i Yahuda hay tə ŋgwasa ka Yesu, tə gwaɗ: «Neŋgeye na, kə təma tay
ha siye i ndohay sana,mâ təmahaboŋgay tey. Taɗəkə geneŋgeyena, Kəriste,
neŋgeye nakəMbəlom a zla na aye na, mâ təma ha gər ŋgay tey.»

36Sidzewhay təŋgwasakaYesudərmak, tahəndzəɗnahaka təvŋgay təvəlay
wuyeandayaguyakaka. 37Təgwaɗay: «Kəgenəkarbəy iYahudahayna, təma
ha bo yak aye tey!»

38Ka mayako niye mazləlmbaɗa eye na, ta law naha faya palalam wuray
zal ka gər i Yesu, təwatsa: «Nakay na, bəy i Yahuda hay.»

39Ndo nəte mə walaŋ i ndo niye sulo tə ge mənese, ta dar tay ka bo dziye
tage Yesu aye a tsaɗay a Yesu. A gwaɗay: «Ka gwaɗ nəkar na, Kəriste sa na,
təma ha gər yak ada kâ təmamay ha tey!»

40 Ane tuk na, ndo neŋgeɗ a may ha mənese a gwaɗay: «Ka sər Mbəlom
təbəɗew? Nəkar anəke ta kəɗiye kar andza neŋgeye dərmak. 41 Ane tuk na,
* 23:30 Oze 10.8.
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i may ta kəɗ may na, təɗe bəna, ta kəɗiye may ka wu nakə ka gama lele bay
aye. Neŋgeye na, kə gemənese kwa tsekweŋ bay.»

42 Tsa na, a gwaɗay a Yesu: «Pat nakə ka deyeweye andza bəy bagwar eye
na, kâmətsa ga ha gər bay, dzala fagaya tey.»

43Yesu ambəɗay 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

44 Ma 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 tsaŋŋamawuzlah.

46 Yesu a wuda ta magala kələrra, a gwaɗ: «Bəba, na gər ha məsəfəre ga a
həlay yak.†»
A tsik andza niye na, a mət tuk.
47 Bagwar i sidzew i Roma hay a ŋgatay a wu niye a ge bo aye na, a

zambaɗay aMbəlom, 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 amətagay. 49Dzam i Yesu hay
ta ŋgwas neheye tə payaw bəzay kwa abərama Galile aye nəteyemalətsa 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

50Ndoweye andaya tə zalay Yusufa. Neŋgeye ŋgwalak i ndo. Neŋgeye nəte
məwalaŋ i ndoməge sariya hay dərmak. 51Neŋgeye na, kə ndza ta nəteye ka
məge bəbərek tay ada ka məsler tay niye tə ge aye na, kə ndza ta nəteye bay.
Neŋgeye na, ndo i gəma i Arimate. Gəma eye niye mə ɗəma na, Yahuda hay.
Neŋgeye fayama həbiye Bəy i Mbəlom.

52 A ye a gay i Pilat. A ye naha a tsətsah faya tsəveɗ ka məzle mədahaŋ i
Yesu. 53 Pilat a vəlay tsəveɗ ka mədahaŋ i Yesu. Tsa na, a ye a mbəzla ahaya
mədahaŋ i Yesu abəra kamayakomazləlmbaɗa eye. Ambəkwa namədahaŋ
niye ta rəkwat. A zla na a ye ha, a pa na a tsəvay nakəmala 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. Andzaməgweɗe pat i mələve bo i pat i mazəzukw bo ada
pat i mazəzukw boma dazleye.

55Ŋgwas neheye tə pay naha bəzay a Yesu kwa abəra ma Galile aye, ti ye
ka bo dziye ta Yusufa. Ta zəba ka tsəvay ada ta zəba faya Yusufa a pa na
mədahaŋ i Yesu na, kəkay. 56 Tsa na, tə maw a mətagay. Tə maw na, tə ləva
ha bo tə mal ada tə wurde hərwi mambəɗe ka mədahaŋ i Yesu. Ane tuk na,
pat i mazəzukw bo na, ta zəzukw bo. Hərwi bazlam i Mbəlom mapala eye a
gememəgeməsler pat i mazəzukw bo.

24
Yesu a lətsew abərama tsəvay
Mata 28.1-10;Markus 16.1-8; Yuhana 20.1-10

1Pat i luma i sidzew pərik i mekedœ na, ŋgwas niye hay ti ye ka me tsəvay.
Tə zlamal tayniyehay tə ləvahaboayekahəlay. 2Təndisl nahana, təŋgataya
beber nakə ta dərəzl ha ka tsəvay ayemabədəŋgwala eye faya abəra,madzaka
† 23:46 Dəmes hay 31.6.
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eye dzakka ka tsakay aye. 3Tə fələkwa a ɗəma na, ta ŋgatay a mədahaŋ i Bəy
Maduweŋ Yesu bay. 4Tə 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.
Ndoniyehay suloaye təgwaɗatay: «Kapəlumeyendonakəneŋgeyeandaya

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, mâmakumaw amədzal gər. 7A gwaɗ na: “Kutoŋ neŋ
Wawa i Ndo na, tâ vəlay ga ha a həlay i ndo i mezeleme hay. Ta dariye ga
na, kamayakomazləlmbaɗa eye, ada kə həna sulomamamahkar eye na, na
lətseweye abəra mamədahaŋ.”»

8Tə tsəne andza niye na, bazlam i Yesu niye a tsikawatay aye amatayaw a
gər tuk.

9Tsana, ti ye abərakame tsəvayniye. Ti ye ta təkəratay labaraniyeagawla
i Yesu niye hay ta zəkaw kuro gər eye nəte aye ada a siye i ndo neheye tə
paway bəzay a Yesu aye dərmak. 10Məwalaŋ i ŋgwas niye hay na, Mari nakə
a yawma gəma i Magədala aye, Zan ta Mari may i Yakuba ada ŋgwas neheye
nəteye ka bo dziye ta təkəratay labara i bazlamayeniye a ndo imaslaŋ i Yesu
hay.

11Ane tuk na, ndo niye tə tsəne bazlam 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, ambəɗa gər amətagay. Wuniye
a ge bo aye na, a gay hərɓaɓəkka.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla ŋgay hay
Markus 16.12-13

13Pat eye niye gawla i Yesu hay suloməwalaŋ tay niye hay, tə həl bo ti ye a
gəmanakə tə zalay Imayus aye. Gəmaniye na, dəreŋ tsəfa ta Zerozelem. Taɗə
kadiye tə sik abəramaZerozelemna, ka giye ka tsəveɗ ɓəre sulo. 14Ahəl nakə
faya ta diye na, faya ta tsikiye ka wu nakə a ge bo aye tebiye.

15Ahəl nakənəteye faya ta tsikiyeme ada faya ta kəɗiyewuway 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.

17Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka tsikumna, ka gər i bazlam imey?»
Tə tsəne andza niye na, tə lətse. Ɗərev a ndalatay haladzay. 18Ndo nəte mə

walaŋ tay niye sulo aye na, məzele ŋgay Kəleyopas, a gwaɗay: «Wu nakə a ge
bo ma məhəne neheye ka sər bay na, nəkar mbəlok eye ma Zerozelem kəla
ɗaw?»

19Ambəɗay faya, a gwaɗay: «Maa gemey?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Wu nakə a ge tə Yesu ndo i Nazaret aye na, ka

tsəne təbəɗew? Neŋgeye na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom. Məsler nakə a
gawa aye tə bazlam nakə a tsikawa kame i Mbəlom ada kame i ndo aye hay
na, ta gədaŋ eye 20Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu aMbəlom 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 gwaɗmata 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
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na, siye i ŋgwas neheye mə walaŋ may ta vəlamay madzədzere. Kə ma may
ha hərɓaɓəkka. Hərwi ta wula pərek i mekedœ ka me tsəvay, 23 ane tuk na,
ta huta na mədahaŋ i Yesu bay. Ta mbəɗaw gər, tə maw ka təv may na, ta
təkəramay, tə gwaɗ gawla iMbəlomhay ta bəzatay ha bo ada gawla iMbəlom
niye hay tə gwaɗatay na, Yesu andaya tə ɗəre. 24Nəmaa tsəne andza niye na,
siye i ndo məwalaŋ may hay ti ye ka me tsəvay sa. Ti ye, tə huta na, andza i
ŋgwas niye hay ta təkəramay aye. Ane tuk na, ta ŋgatay a Yesu bay.»

25 Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom ndo neheye metsehe andaya fakuma bay
aye. Wu neheye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay tə ɗa ha kurre na, a
mbakumamədzal gər kurom təbəɗew? 26Ka sərum təbəɗew, Kəristema diye
a bəy ŋgay na, ma giye ɗəretsətseh haladzay təday.»

27 Tsa na, a ɗatay ha wu nakə tə tsik ka neŋgeye mə Ɗerewel i Mbəlom aye
tebiye. Ma dazlaymə ɗerewel i Musa adamede ha hus a ɗerewel i ndoməɗe
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 ada
mazlambar həvaɗ segey.» Tsa na, tə fələkwa a gay wuray, a ndza ta nəteye.

30Yesu a pa bo kamənde wumənday ta nəteye. A zla peŋ, a gay naha sɨsœ
a Mbəlom. Tsa na, a ŋgənatay ha peŋ niye ada a vəlatay. 31Kwayaŋŋa ɗəre
tay a həndək, tə sər na tuk. Ane tuk na, ta zəba ɗəre na, neŋgeye andaya ka təv
tay sa bay kə gər tay ha. 32Tə gwaɗməwalaŋ tay: «Ahəl nakə fayama ɗakway
ha Ɗerewel i Mbəlom ka tsəveɗ aye na, wuyemə ɗərevmay andza ako!»

33Ndo niye sulo aye tə lətse kwayaŋŋa ta mbəɗa gər a Zerozelem. Tə ndisl
naha awuzlah gay na, tə ndzay a gər a gawla i Yesu neheye kuro gər eye nəte
aye tə siye i ndomekeleŋ eye hay nəteye mahaya gər eye.

34Ndoniyehay təŋgatatayandoneheye sulo ayena, tə gwaɗatay: «Tadeɗek
BəyMaduweŋ kway kə lətsew abəramamədahaŋ, Simoŋ kə ŋgatay!»

35Nəteye 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 nakə nəteye faya ta tsikiye memba aye na, Yesu a yaw a walaŋ tay
slekərtik. Tsa na, a gwaɗatay: «Zaymâ ndza fakuma!»

37Gawla ŋgay niye hay ta dzədzar, zluwer a gatay haladzay. Hərwi tə dzala
ma giye na, manakasla.

38Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: «Ka dzədzarumandza niye na, hərwimey?
Ada ka dzalummə gər kurom andza niye na, kemey? 39Zəbumka həlay ga tə
sik ga. Na gwaɗ neŋ deɗek ŋgway bəɗaw? Tətalum fagaya ada zəbum fagaya
lele. Hərwi sərum hamanakasla na, slo faya bay ada mətasl mə ɗəma andza
neŋ nakə faya ka zəbumeye fagaya aye bay.»

40A tsikatay andza niye na, a bəzatay ha vavay nakə ka həlay ŋgay hay ada
ka sik ŋgay hay. 41Məŋgwese a rah a ɗərev i gawla ŋgay niye hay ada a gatay
hərɓaɓəkka. Ada huya ta dzala ha faya zuk bay. Tsa na, Yesu a tsətsah fataya,
a gwaɗatay: «Wumənday andaya fakuma ɗaw?» 42Ti ye naha tə zlayaw siye
i kəlef mafəka eye nəte, tə vəlay. 43 Yesu a təma kəlef niye ada a həpəɗ kame
tay.
Tsa na, a gwaɗatay: 44«Ahəl niye neŋ tənəkurommbaayena, na tsikakum,

na gwaɗawakum: Wunakə təwatsa ka gər gamə ɗerewel iMusa,mə ɗerewel
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i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay ada mə ɗerewel i Dəmes hay aye na,
kutoŋ wu niyema giye bo.»

45Tsana, Yesu ahəndəkatay hametsehehərwi ada tâ sərƊerewel iMbəlom.
46 A gwaɗatay sa: «Wu nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye na, anaŋ:
Kəriste na, ma ta giye ɗəretsətseh, ada məhəne sulo mamahkar eye na, ma
lətseweye 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. 48Maa 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
nakəma vəlakumeyeməmbəlom aye.»

Yesu a tsal ambəlom
Markus 16.19-20;Məsler hay 1.9-11

50Ma dəba eye na, Yesu a həl gawla ŋgay hay abəra ma gəma niye, a ye tay
ha a təv nakə bəse ta gəma i Betani aye. Mə ɗəma na, a zla həlay ka mbəlom.
Tsa na, a pa fataya ŋgama. 51Ahəl 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. 53Ti yawa a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom pat pat, ta zambaɗaway aMbəlom.
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Ŋgwalak i bazlam nakə
Yuhana

a watsa aye
Məfələkwe

Ŋgwalak i bazlam nakay Yuhana a watsa na, hərwi ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye mandza eye ma Siri kəgəbay ma Azi, ma Turki nakə
anəke aye.
Wu nakəmawatsa eyemə ɗəma aye na, wal abəra kaMata, kaMarkus ada

ka Luka. A vəlayməzlaɓhaladzay a bazlamneheyematsika eye ta dzeke ada
aməsler i Yesu.
Madədo1ka12 fayama tsikiyekaməslerneheyeagemasuwayaŋageaye.
Madədo 13 ka 21 faya ma ləviye ha bo ada faya ma tsikiye ka həlay nakə
Yesuma diye ka təv i Bəba ŋgay aye.

Labara i məməte i Yesu aye (madədo 18 ada 19) ta ndzəkit bo təwuneheye
məMata, maMarkus, adamə Luka aye, tə tsik ka wu eye nəte ŋgweŋ.
Pat i Magurlom i Pak na, Yesu a bəzatay ha a gawla ŋgay (madədo 20 ada

21).
Ŋgwalak i bazlam i Yuhana na, kə tsik ka məwe i Yesu bay. Ane tuk na, ka

madazlay na, a ɗa ha Yesu Kəriste na, neŋgeye bazlam i Mbəlom, neŋgeye
andaya huya ta Mbəlom (1.1-18). Yesu neŋgeye bazlam i Mbəlom, a yaw
məndze ta ndo zezeŋ hay.

Bazlam iMbəlom a təra ndo
1 Ahəl nakə Mbəlom kə ge məndzibəra zuk bay aye na, ndo nakə tə zalay

bazlam i Mbəlom aye na, neŋgeye andaya. Neŋgeye na, ta Mbəlom ada
neŋgeye na, Mbəlom. 2Ahəl nakəMbəlom kə ge məndzibəra zuk bay aye na,
neŋgeye andaya taMbəlom 3Mbəloma gewuhay tebiye na, təhəlay ŋgay. Wu
kwa nəte nakəMbəlom a ge ze neŋgeye na, andaya bay. 4Maa vəl sifa a ndo
hay na, neŋgeye. Sifa niye na, a vəlatay dzaydzay a ndo hay. 5Dzaydzay niye
ma dəviye ma ləvoŋ ada ləvoŋ kəmbata ha bay.

6 Ahəl niye na, Mbəlom a sləraw ndoweye andaya tə zalay Yuhana. 7 A
yaw na, məɗatay ha dzaydzay eye niye a ndo hay hərwi ada ndo hay tebiye
tâ tsəne bazlam ŋgay ada tâ dzala ha ka bazlam ŋgay. 8 Yuhana neŋgeye na,
dzaydzay niyemadəvateye a ndo hay aye bay. Neŋgeye a yawna,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 i Mbəlom aye na, ki yaw ka məndzibəra. Kwa
taɗəMbəlom a ge məndzibəra tə həlay ŋgay bəbay na, ndo hay ta sər na bay.
11A yaw na, a təv ŋgay, ane tuk na, ndo ŋgay hay ta təma na bay. 12Ane tuk
na, ndomekeleŋ eye hayna, ta təmana ada ta dzala ha. Nəteye na, kə vəlatay
tsəveɗmatəre wawa i Mbəlom hay. 13Ta təra wawa i Mbəlom hay na, andza
nakə ndo hay faya ta wiye bo kaməndzibəra aye bay ada hərwi nakə a satay
a ndo hay aye bay. Ane tuk na, ta tərawawa iMbəlom hay na, hərwiMbəlom
eye ŋgway a vəlatayməsəfəre weɗeye.

14Neŋgeye nakə tə zalay bazlam i Mbəlom aye na, ka təra ndo zezeŋ ada ki
yawkəndzaməwalaŋkway. Neŋgeyena, a gatayŋgwalakandohayhaladzay.
Ka bəzakway ha deɗek i Mbəlom. Nəmaa ŋgatay a məzlaɓ ŋgay. Maa vəlay
məzlaɓ niye na, Mbəlom Bəba ŋgay. A vəlay na, a wawa ŋgay niye nəte aye.
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15 Yuhana faya ma ɗatay ha a ndo hay, a wuda kələrra a gwaɗ: «Ndo nakə
na tsik faya aye na, neŋgeye anaŋ. Ahəl niye na gwaɗ na: “Ndoweye andaya
ma deyeweye ma dəba ga a ze ga, hərwi neŋgeye na, andaya kwa ahəl nakə
ta wa ga zuk bay aye.”»

16 Andza niye nəkway tebiye ka hutakwa ŋgwalak ŋgay, kə pa fakwaya
ŋgama adama piye fakwaya ŋgama ŋgay huya. 17Mbəlom a vəlakway bazlam
ŋgaymapala eye na, tə həlay i Musa. Ane tuk na, ŋgwalak ŋgay ta deɗek ŋgay
a vəlakway na, tə həlay i Yesu Kəriste. 18 Ndəray ɗaɗa kə ŋgatay a Mbəlom
bay. Ane tuk na, wawa ŋgay niye nəte ayemandza eye ka təv i bəba ŋgay aye,
neŋgeye na, Mbəlom. Mbəlom neŋgeye kəkay na, ka bəzakway ha.

Bazlam nakə Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam a tsik aye
Mata 3.1-12;Markus 1.1-8; Luka 3.1-18

19 Pat wuray na, bagwar i Yahuda neheye ma Zerozelem aye tə slər ndo
məvəlay wu a Mbəlom hay ta Levit hay ka təv i Yuhana mata tsətsehe faya:
«Nəkar təday na, way?»

20 Ti ye ta tsətsah faya na, ka kərah mambəɗatay faya bay. Ane tuk na, a
tsikatay parakka kame i ndo hay tebiye. A gwaɗatay: «Neŋ na, Kəriste bay.»

21Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Adanəkar naway? Nəkar na, Eliya ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom niye ahəl niye ɗaw?»
Yuhana ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Aʼay.»
Ta tsətsah faya sa, tə gwaɗay: «Nəkar na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom

nakə faya nəmaa həbiye ɗaw?*»
Yuhana ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Aʼay.»
22 Tə gwaɗay: «Ada tebiye nəkar kəla na, way? Ɗamay ha tey hərwi nəmaa

ta tsikateye a ndo neheye tə sləra may ahaya aye. Bo yak eye ka gwaɗ nəkar
na, way?»

23 Yuhana a gwaɗatay: «Neŋ na, ndo nakə Ezay ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom a tsik faya ahəl niye, a gwaɗ ka neŋ na:
“Ndo nakə fayamawudiyemə kəsaf a gwaɗ:
Lambaɗumay tsəveɗ a BəyMaduweŋ fehe lele,

mâ hədzak bay.†”»
24Mə walaŋ i ndo neheye tə slər tay naha ka təv i Yuhana aye na, Farisa

hay andaya mə walaŋ tay. 25 Ti ye naha tə gwaɗay: «Taɗə nəkar na, Kəriste
bay, nəkar Eliya bay, nəkar ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə faya nəmaa
həbiye bay na, ada faya ka dzəhuɓiye tay ha ndo hay a yam na, hərwi mey?»

26Yuhana ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋna, na dzəhuɓiye ndohayna,
a yam tsa, aya ane ndo andayaməwalaŋ kuromka sərumna bay. 27Neŋgeye
na,madeyeweye kamega. Na sliyemahəndzəɗe ka təvŋgayməpəlay ha ləɓer
i tahərak ŋgay bay tebiye.»

28 Wu 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 nakə Mbəlom ma vəliye hərwi məpəsatay
ha mezeleme i ndo hay aye na, atay ma deyeweye. 30 Na gwaɗ: “Ndo ma
deyeweye ma dəba ga, neŋgeye a ze ga, hərwi neŋgeye na, kwa ahəl nakə
ta ge məndzibəra zuk bay aye na, neŋgeye andaya.” Na tsik na, ka neŋgeye.

* 1:21 Bazlammapala eyemasulo eye 18.15. † 1:23 Ezay 40.3.
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31Neŋ kurre na, neŋgeyeway na, na sər na bay. Ane tuk na, neŋ na yaw na,
madzəhuɓe tayhandohay a yam tsa, adaməɗatayha a Israyel hayhərwi 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, neŋgeyeway 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 aMəsəfəremambəzlaweye abəraməmbəlommandziye 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 ye ka təv eye niye sa. 36A

ŋgatayaYesu fayamadiyena, a gwaɗ: «Nakayna,wawa i təɓaŋ iMbəlomnakə
a vəl aye.»

37Gawla 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, təv yak nakə ka ndzawa mə ɗəma aye na, ka waray?»

(Rabi na, andzaməgweɗe «Miter»).
39Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Dumara, takwa, ka ŋgatumeye a təv ga

nakə neŋ na ndzawamə ɗəma aye.»
Tsa na, ti ye. Ti ye naha tə ŋgatay a təv nakə neŋgeyemandza eye mə ɗəma

aye. Ti ye na, ma giye ɓəre faɗ. Tə ndza ka bo dziye hus a həvaɗ.
40Ndonəteməwalaŋ tayniye tə tsənebazlamiYuhananiyea tsikayeada tə

paybəzayaYesuayena,məzeleŋgayAŋdəre. Neŋgeyemalamar i SimoŋPiyer.
41Aŋdəre a ndzay a gər kurre na, a malamar ŋgay Simoŋ. A gwaɗay: «Nəmaa
ŋgatay a ndo nakə Mbəlom a pay dzagwa i bəy a gər aye.» Andza məgweɗe,
Kəriste.

42A laka ha Simoŋ ka təv i Yesu. Tsa na, Yesu a zəba faya, a gwaɗay: «Nəkar
na, Simoŋ,wawa iYuhana. Ta ta zalakeyena, Sefas.» AndzaməgweɗePiyer‡.

Yesu a zal Filip ta Nataniyel
43 Tədœ eye na, a say a Yesu mede a Galile. Ahəl nakə faya ma diye na,

a ndzay a gər a Filip, a gwaɗay: «Dara, peŋ bəzay!» 44 Filip neŋgeye na, ndo
i gəma i Betesayda, gəma nakə Aŋdəre ta Piyer ti yaw abəra mə ɗəma aye
dərmak.

45Madəba aye na, Filip a ye a ndzay a gər aNataniyel, a gwaɗay: «Ndonakə
Musa awatsa fayamə ɗerewel ŋgay adandoməɗe ha bazlam iMbəlomhay tə
watsa fayaahəl niyeayenəmaaŋgatay. Neŋgeyena, Yesu, ndo i gəmaiNazaret
wawa i Yusufa.»

46 Nataniyel a gwaɗay faya: «Ka dzala na, wu lele eye ma sliye faya
madayaw abərama gəma i Nazaret ɗaw?»
Filip a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Dara, ka ŋgateye.»
47 Yesu a ŋgatay a Nataniyel faya ma diye naha ka təv ŋgay na, a tsik ka

Nataniyel, a gwaɗ: «Ndo i Israyel nakə ɗeɗəŋ eye na, anaŋ. Neŋgeye na,
marawme andaya faya kwa tsekweŋ bay.»

48Nataniyel a tsətsah faya, a gwaɗay: «Ka sər ga ha na, ma kəkay?»
Yesu ambəɗay faya a gwaɗay: «Ahəl nakə Filip kə zalakaw zuk bay aye na,

na ŋgataka, nəkar mə bəzay i gurov.»
‡ 1:42 Piyer: Tə bazlam i Mere na, pəlaɗ.
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49Tsa na, Nataniyel a gwaɗay: «Miter, nəkar na,Wawa iMbəlom, nəkar Bəy
bagwar eye i Israyel hay!»

50Yesu ambəɗay 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!» 51 Yesu a gwaɗay sa:
«Sərum ha na, ka ŋgatumeye a magərmbəlom ma həndəkiye tuwaŋ. Gawla i
Mbəlom hay ta tsaliye ada ta mbəzlaweye 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 bomagəma iKana, ka dala i Galile. May i Yesu andayamə 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 iYesua tsəneandzaniyena, a yeagwaɗatayando iməslerhay: «Gum
wu nakəma tsikakumeye tebiye.»

6Ka təv eye niye na, gah hay andayaməkwa. Gah niye hayməkwa aye na,
Yahuda hay ta mbəɗawa a ɗəma yam ka məbere wu hay ada tə həlay andza
nakəbazlam taymapala eye a tsik aye. Gahniye hayna, yammadiye a ɗəma
ma giye kalawah zlam, zlam.

7Yesu a gwaɗatay a ndo iməsler hay: «Dum naha təɗumaw yam, rahumha
a gah neheye tsesləsle tsesləsle.» Ndo iməsler niye hay ti ye tə təɗaw yam. Tə
rah ha a gah niye hay tsesləsle tsesləsle. 8Yesu a gwaɗatay: «Anəke na, təɗum
yam nakay, zlumay naha a ndo mələvay gər a magurlom, mâ ndzaka na.»
Ndo i məsler hay tə zlay naha yam niye.

9Ndo 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 yamaye na, nəteye tə sər ha. Yesu a zalay a zal i dahəlay,
10 a gwaɗay: «Kwa way kə zalatay a ndo hay na, ma vəlateye guzom nakə a
tsəhən aye təday. Ta sa haladzay na, ma vəlateye nakə a tsəhən bay aye tuk.
Ane tuk na, nəkar na, ka pa na nakə lele eye wu yak hus anəke na, kəkay!»

11 Nakay 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.

12Ma dəba aye na, Yesu a ye a Kafernahum ta may ŋgay, ta malamar ŋgay
hay ada ta gawla ŋgay hay. Tə ndzamə ɗəmaməhəne tsakway.

Yesu a həhar ndo hay abəramə gayməvəlay wu aMbəlom
Mata 21.12-13;Markus 11.15-17; Luka 19.45-46

13Magurlom i Yahuda hay nakə tə zalay Pak aye na, mazlambar kə ndzew
bəse. Hərwi niye, Yesu a həl bo a ye a Zerozelem. 14A 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 ndomasəkəmeha sla hay, ta təɓaŋ, tamaydagwar hay. A ndzay
naha a gər a ndo mambəɗe suloy hay mandza eye hay ka wu məpe wu tay
hay dərmak.

15Tsa na, a zla ləɓer, a slapa ha ka bo, 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
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dala, a pay həlay a wuməpewu tay niye hay. 16A gwaɗatay a ndomasəkəme
ha maydagwar hay: «Həlum wu kurom neheye abəra kanaŋ! Kâ tərum ha
gay i Bəba ga, gay i məge tsakala mə ɗəma bay.»

17 Gawla ŋgay hay tə ŋgatay andza niye na, wu nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye amatayaw a gər. Təwatsa na, tə gwaɗ: «Gay yak nakay
na, na wuɗa na haladzay. Mədzal gər ga peteh, na pa na a ɗəma.*»

18Bagwar i Yahuda hay ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ka sliye faya məge na,
masuwayaŋwaraynakəadanəmaynəmaasəriyeha tavəlaka tsəveɗkaməge
wu andza nakay aye?»

19Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Mbəzlum ha gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom nakay. Maməhənemahkar na, na lətsiye ha kambəlom.»

20Tə gwaɗay: «Gay nakay nəmaa ndza faya kamaɗəzle na, məve kuro kuro
faɗ gər eye məkwa tuk na, ada nəkar i yak na, maməhənemahkar tsa na, ka
ɗəzl na, kəkay?»

21Ane tukna, gay iməɗəslay ha gər aMbəlomniye Yesu a tsik faya ayena, a
tsik dzeke kaboŋgay. 22Ahəl nakəYesu amət ada a lətsewabəramamədahaŋ
aye na, bazlamŋgayniye a tsik aye amatayawa gər a gawla ŋgayhay. Pat eye
niye na, tə dzala ha ka wu nakəmawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye ada
ka bazlam ŋgay nakə a tsik aye.

23Ahəl nakə Yesu neŋgeyema Zerozelem ada neŋgeyeməmagurlom i Pak
aye na, kə gewuneheye a gemasuwayaŋhaladzay aye. Andza niye, ndo hay
haladzay ta ŋgatay amasuwayaŋ niye hay ada ta dzala ha ka Yesu. 24Ane tuk
na, Yesu na, kə pa mədzal gər ŋgay ka nəteye bay hərwi neŋgeye a sər tay ha
tebiye, 25 ada neŋgeye na, ndo məɗay ha wu nakə mə bo i ndo zezeŋ aye ka
həlay təbey hərwi bo ŋgay eye a sər ha wu nakəmə ɗərev i ndo zezeŋ aye.

3
Yesu ta Nikodem

1 Ndoweye andaya məzele ŋgay Nikodem. Neŋgeye na, bagwar eye mə
walaŋ i ndo neheye tə ləvawa Yahuda hay aye. Neŋgeye na, Farisa hay. 2Pat
wuray na, a ye ka təv i Yesu ta həvaɗ. A ye naha, a gwaɗay: «Miter, nəmaa
sər ha Mbəlom a sləra kar ahaya na, ka matətikamay wu hay deɗek, hərwi
ndərayma sliye fayaməgemasuwayaŋ andza nakə ka ge aye bay taɗə gədaŋ
i Mbəlom andaya faya bay na, ma sliye faya bay.»

3Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Sər ha na, ndoweye kəwa boweɗeye bay
na, ma sliye fayamede a Bəy i Mbəlom bay.»

4Nikodem a tsətsah faya a gwaɗay: «Ndo guram eye tsɨy tuk na, ma wiye
boweɗeye sa na, kəkay? Ma sliye fayaməme a huɗ i may ŋgay ada tawiye 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. 6Ndo
nakə ndo zezeŋ a wa aye na, ndo zezeŋ ŋgway. Ada ndo nakə tə wa na ta
Məsəfəre i Mbəlom aye na, məsəfəre ŋgway. 7Bazlam nakə na gwaɗaka “wum
bo masulo” aye na, mâ gaka wadəŋ wadəŋ bay. 8Mətasl a vəzl a təv nakə a
say aye. Ka tsənemavəzle ŋgay eye, ane tuk na, a yawməŋgay ada ma diye a
ŋgayna, ka sər bay. Ma giye bo ta ndo nakə təwana taMəsəfəre iMbəlom aye
na, andza nakay.»

9Nikodem a gwaɗay: «Ada tebiye wuyema giye bo na, kəkay?»
* 2:17 Dəmes hay 69.10.
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10Yesu ambəɗay faya a gwaɗay: «Nəkar ndomatətikay 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 tsikakum na, wu nakə nəmaa sər aye ada ka
gər i wu nakə nəmaa ŋgatay aye. Ane tuk na, a sakum matəme wu nakə
nəmaa ɗakum ha aye bay. 12Na tsikakum ka wu nakay ka məndzibəra aye
ka təmum bay. Ada kəkay taɗə na tsikakum ka wu nakəməmbəlom aye na,
ka təmumeye ɗaw?

13 «Ndəray ɗaɗa kə tsal a mbəlom bay. Ndo nakə neŋ Wawa i Ndo aye nəte
ŋgweŋ. 14 Andza nakə ahəl niye Musa a lətse ha ɓəre nakə tə vəɗ na andza
dədœ ka mayako mə makulkwandah aye na, andza niye neŋ Wawa i Ndo
kutoŋ ta lətsiye ga ha kamayako dərmak*, 15hərwi ada kwaway kə dzala ha
ka neŋ Wawa i Ndo na, ma hutiye sifa nakə ma ndəviye bay aye. 16Hərwi
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 nakəma ndəviye bay aye. 17Mbəlom a slərawWawa ŋgay
kaməndzibəra na, hərwi adamâ ge sariya ka ndo hay bay. A sləra ahaya na,
hərwi ada ndo hay tâ təma ɗuh.

18 «Ndo nakə kə dzala ha kaWawa i Mbəlom aye na, sariya ma ta gəsiye na
bay. Ane tuk na, ndo nakə kə dzala ha bay aye na, ɓa sariya kə gəs na, hərwi
kə dzala ha ka felik i Wawa i Mbəlom bay. 19 Sariya ma ta gəsiye ndo hay ta
tsəveɗ waray na, ma ta gəsiye tay ha na, andza nakay: Dzaydzay ki yaw ka
məndzibəra. Ane tukna, ndohay tawuɗadzaydzayniye bay. Nəteye tawuɗa
ɗuhna, ləvoŋ,hərwi tə gawana,wuneheye lele bayayehay. 20Kwawaykə 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.
21Ane tuk na, ndo nakə a gawawu lele eye hay aye na, neŋgeyema zəbiyemə
dzaydzay hərwi ada ndo hay tâ ŋgatay a wu neheye lele a ge aye, ada tâ sər
hamaa geməsler mə neŋgeye na, Mbəlom.»

Yesu ta Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
22Ma 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. 23Ahəl 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. Ndohay ti yawanahaka təvŋgayadaadzəhuɓawa tayhaayam. 24Ahəl
niye na, ta gəs na Yuhana a daŋgay zuk bay.

25Patwurayna, siye i gawla iYuhanahay tadazlayaməkəɗewuway tando
i Yahuda wuray ka məbere wu hay ta məndze tsəɗaŋŋa. 26Gawla i Yuhana
niye hay ti ye ka təv i Yuhana, ti ye naha tə gwaɗay: «Miter, ndo niye ahəl
niye ka dzum gər ma diye i magayam i Yurdum ka tsik faya aye na, faya ma
dzəhuɓiye tay ha ndo hay a yam ada ndo hay tebiye faya ta diye ka təv ŋgay
tuk na, kəkay?»

27 Yuhana a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Taɗə Mbəlom kə vəlay bay na,
ndərayma sliyeməhute bay tebiye. 28Bo kurom eye ka slumeye fayaməhəle
mbəl ga, na gwaɗakum: “Neŋ na, Kəriste bay. Ane tuk na, Mbəlom a sləra ga
ahaya, nâ lahayaw kame tsa.” 29Ndo nakə a zla dahəlay aye na, dahəlay niye
na, i ŋgay ŋgway. Ane tuk na, dzam i zal i dahəlay niye na, ma lətsiye sləp ka
tsakay ŋgay adamapiye zləmkabazlamŋgay. Kə tsəne bazlamŋgayniye faya
ma piye faya zləm aye na, ma ŋgwasiye haladzay. Andza niye məŋgwese niye

* 3:14 Məpesle 21.
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anəke na, i ga haladzay dərmak. 30Neŋgeye na, mâ səkah kame kame, neŋ
na, na nəkiɗ.

31 «Ndo nakə a yaw abəra mə mbəlom aye na, neŋgeye ka gər i ndo hay
tebiye. Ndo nakə neŋgeye ka məndzibəra aye na, neŋgeye ndo i məndzibəra
ŋgway ada ma tsikiye na, ka wu i məndzibəra hay. Ane tuk na, 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, wu nakə a tsik
aye na, ndəray ma təmiye bay. 33Ndoweye ka təma bazlam ŋgay nakə a tsik
aye na, niye na, fayama ɗiye hawunakəMbəlom a tsik aye na, deɗek. 34Ndo
nakə Mbəlom a sləraw aye na, faya ma tsikiye na, bazlam i Mbəlom, hərwi
Mbəlom kə rah ha ta Məsəfəre ŋgay. 35 Bəba ŋgay a wuɗa na wawa ŋgay ada
kə vəlay mələve i bəy ŋgay. 36Ndo nakə kə dzala ha ka Wawa i Mbəlom aye
na, ma hutiye sifa nakə ma ndəviye bay aye. Ndo nakə a kərah mədzala ha
kaWawa i Mbəlom aye na, ma hutiye sifa niye təbey. Mevel i Mbəlomma ta
ndziye faya.»

4
Yesu ta ŋgwas i Samari wuray

1 Farisa hay tə tsəne, ndo hay tə pay bəzay a Yesu ada a dzəhuɓawa tay ha
ndo hay a yamna, haladzay a ze i Yuhana. 2Azlakwa ta deɗek eye na, Yesu a
dzəhuɓawa tay ha ndo hay a yambay. Maa dzəhuɓawa tay ha ndo hay a yam
na, gawla ŋgay hay bəna, bo ŋgay eye bay.

3Ahəl nakəYesu a tsənewunakəFarisa hay tə tsik fayana, a həl bo abəra ka
dala i Yahuda a ye ka dala i Galile. 4Tsəveɗmede aGalile na, ta dala i Samari.
5Ahəl nakə fayama diye na, a ndisl a təv aye andaya ka dala i Samari tə zalay
Sikar. Təvniye na, bəse ta guvahnakə Zakob a vəlay awawaŋgayYusufa ahəl
niye aye.* 6Ada 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.
7-8Ahəl nakə gawla i Yesu hay ti yemata səkəmawwuməndayməwalaŋ gay
na, ŋgwas i Samariwuray a ye nahamata təɗe yam. A yawna, 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 nakəMbəlom ma vəliye
ada ka sər neŋ nakə na tsətsah fakaya yam aye na, nəkar ɗuh ka tsətsahiye
fagaya yam nakəma vəliye sifa aye ada na vəlakeye.»

11Ŋgwas niye a gwaɗay faya: «Bəy ga, wu mətəɗe yam andaya fakaya bay
ada bəɗiyem eye na, sɨɗuk tuk na, ka hutiye yam nakə ma vəliye sifa a ndo
aye na, ma kəkay? 12Maa lamay bəɗiyem nakay na, bəba təte kway Zakob.
Bo ŋgay eye kə sa yamma bəɗiyem nakay. Wawa ŋgay hay ta gənaw ŋgay hay
ta sa yamma bəɗiyemnakay 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 yam
ma geye sa bay. Yamnakəna vəleye na,ma təriye andza bəɗiyemnakə a ŋgəz
waɗwaɗ aye adama vəleye sifa nakəma ndəviye bay aye.»
* 4:5 Madazlay i wu hay 33.19.
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15Ŋgwas niye a gwaɗay: «Bəy ga, vəleŋ yam eye niye tey hərwi ada yammâ
geŋ sa bay ada nâ yaw ɗaɗamətəɗe naha yam kanaŋ sa bay.»

16Yesu a gwaɗay: «Do, pəla ahaya zal yak ada kâ yumaw kanaŋ.»
17Ŋgwas niye ambəɗay faya, a gwaɗay: «Zal ga andaya bay.»
Yesu a gwaɗay: «Ka gwaɗ zal yak andaya bayna, ka tsik na, deɗek. 18Hərwi

zal yak hay na, zlam ada ndo nakə anəke nəkurommandza eye salamay aye
na, zal yak bay. Ka tsik na, deɗek.»

19Tsana, ŋgwasniyeagwaɗay: «Ah! Bəyga, na sərhanəkarna, ndoməɗeha
bazlam i Mbəlom. 20Bəba təte may Samari hay tə ɗəslaway ha gər a Mbəlom
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, hərwiMbəlom a bəzatay ha tsəveɗ i mətəme a ndo hay na,
ta Yahuda hay. 23Ane tuk na, həlay eye ma deyeweye ɓa həlay eye anaŋ tsɨy,
Məsəfəre i Mbəlom ma vəliye gədaŋ a ndo neheye a satay məɗəslay ha gər a
Bəba Mbəlom ta deɗek eye na, ta ɗəslay ha gər ta deɗek Mbəlom ma pəliye
na, slala i ndo niye hay. 24Mbəlom na, məsəfəre. Hərwi niye ndo neheye ta
ɗəslay ha gər aye na, tâ ɗəslay ha gər na, ta deɗek ada ta gədaŋ i məsəfəre.»

25Ŋgwasniye a gwaɗay: «Na sər hana, ndonakəMbəlomapaydzagwa i bəy
a gər ayema deyeweye (andzaməgweɗe Kəriste). Aza ki yawna,ma ɗakway
ha wu hay tebiye.»

26 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ nakə faya na tsikakeye me anəke,
neŋ eye.»

27 Ahəl nakə Yesu ta ŋgwas niye faya ta tsikiye me na, gawla i Yesu hay
tə maw tuk. Tə ŋgatay a Yesu faya ta tsikiye me ta ŋgwas niye na, a gatay
hərɓaɓəkka. Ane tuk na, ndəray kwa nəte mə walaŋ tay ka tsətsah ka Yesu,
kə gwaɗay: «Ka pəla abəra ka ŋgwas eye mey?» kəgəbay «Ka tsikumeye me ta
ŋgwas eye na, hərwi mey?» na, ndəray ka tsətsah faya bay.

28Ŋgwas 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
nakəMbəlom a gwaɗma sləraweye aye.»

30Ndo hay tə tsəne bazlam i ŋgwas niye a tsikatay aye na, ti yaw abəra mə
walaŋ gay, ti yaw ka təv i Yesu.

31Ahəl 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: «Miter may, nda wu
mənday!»

32Ane 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 tsikməwalaŋ 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 dziye wu mənday 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. 36Ndo nakəma dziye na wumənday abəra
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ka dala aye na, ma hutiye merəɓe ŋgay adama hayay gər a wumənday 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. 38Na slər kurom
a guvah mata dze na wu mənday nakə ka fətumay bay aye, ka təmumay a
həlay a ndo hay tsa.»

39Ndo i dala i Samari niye hay haladzay 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. 41 Yesu 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. 44Bo 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 niye ma
Zerozelem aye ada a həlay imagurlomniye na, ta ŋgatay awu nakə Yesu a ge
aye.

46Andza niye, Yesu ambəɗa gər a Kana ka dala i Galile sa, gəmanakə a təra
ha yamguzomeye. Ndoməgeməsler i bəy bagwar eyewuray andaya, wawa
ŋgay ɗəvats eyema 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, tambəleŋ ahayawawa ga andaya ɗəvats eye fayamamətiye
tey.»

48 Yesu a gwaɗay: «Nəkurom na, taɗə na ge masuwayaŋ eye bay na, ka
dzalumeye ha bay na, kəkay?»

49Ndoməgeməsler niye ambəɗay faya, a gwaɗay: «Bəy ga, tama bəse bəna
wawa gama tamətiye.»

50Yesu a gwaɗay: «Mbəɗa gər a mətagay, wawa yakmambəliye.»
Ndo niye a dzala ha ka bazlam i Yesu niye a tsikay aye. Ama amətagay.
51Ahəl nakə ndo niye faya ma diye a mətagay, neŋgeye ka tsəveɗ mba na,

ndo i məsler ŋgay hay ti yaw, tə ŋgəlayaw gər həf ka tsəveɗ tə gwaɗay: «Wawa
yak kəmbəl!»

52A tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Wuye a gay ŋgama na, kəɗay?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «A gayŋgamana,məveneŋ ta ɓəre nəte i huwa.»
53 A sər ha həlay niye na, tits həlay nakə Yesu a gwaɗay: «Wawa yak ma

mbəliye» aye. Tsana, neŋgeye ta ndo i gayŋgayhay tebiye tədzala ha kaYesu.
54Nakay na,masuwayaŋmasulo eye nakə a gemaGalile aye. A ge na, ahəl

nakə amaw abərama Yahuda aye.
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5
Yesu ambəl ha ndowuraymatəra eyema Zerozelem

1Ma dəba eye na, magurlom i Yahuda hay andaya ma Zerozelem. Hərwi
niye, Yesu a ye a magurlom i Yahuda niye hay ma Zerozelem aye. 2 Ma
Zerozelem niye na, dəlov wuray andaya bəse ta Məgeɗ i Təɓaŋ hay nakə ti
yawa tay ha tə ɗəma a walaŋ gay aye. Tə zalay a dəlov eye niye tə bazlam i
Yahudahayna, Baytidzata. Ka tsakay i dəlov niye na, galak andayamaŋgəna
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.]

5Məwalaŋ i ndo i ɗəvats niye hay na, ndoweye andaya kə ndza ma ɗəvats
məve kuro kuromahkar gər eye tsamahkar. 6Yesu a ndisl a təv i ndo i ɗəvats
niye hay na, a ŋgatay a ndo niyemahəna eye ada a tsəne na, ndo niye kə ndza
ma ɗəvats məve haladzay. A tsətsah faya, a gwaɗay: «A sakaməmbəle ɗaw?»

7Ndo niye ɗəvats eye a gwaɗay: «Ahəl nakə yam faya ma ɓəliye na, ndəray
andayaməzle ga, məkele ga ha a ɗəmabay. Na gwaɗ na dziye faya boməkele
ha bo a ɗəma na, ndomekeleŋ eye a leheŋ a ɗəma.»

8 Yesu a tsəne andza niye na, a gwaɗay: «Lətse, zla təv məhəne yak, do wu
yak!»

9Kwayaŋŋa ndo niye ambəl. A zla təvməhəne ŋgay ada a pa bo kamede.
Azlakwa bay, wuniye a ge bo na, pat imazəzukwbo. 10Bəy i Yahuda hay tə

ŋgatay a ndo niye ambəl eye fayama zliye təvməhəne na, tə gwaɗay: «Bəgom
na, pat i mazəzukw bo sa na, tsəveɗ andaya məzle hubok pat i mazəzukwe
bay.»

11Ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndonakə ambəl ga ha aye, a gweɗeŋ: “Zla
təvməhəne yak do wu yak.”»

12Ndo niye hay ta tsətsah faya: «Ndoweye i ŋgayway nakəma gwaɗakeye:
“Zla təvməhəne yak ada kâ ye ha” pat i mazəzukw bo na, way?»

13Ane 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.

14 Ma dəba aye na, Yesu tə dza gər ta ndo nakə a mbəl ha aye mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom, a gwaɗay: «Anəke na, ka mbəl tuk. Kâ ge mənese
sa bay. Ka gemənese na, wuma ta gakeyema ziye nakə a gaka aye.»

15Ma dəba eye ndo niye a ye, a gwaɗatay a bəy i Yahuda hay: «Maambəl ga
ha na, Yesu.» 16Tsa na, bəy i Yahuda niye hay ta dazlay məgay seweɗ a Yesu
hərwi nakə ambəl ha ndo pat i mazəzukw bo aye.

17 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Bəba ga faya ma giye
məsler na, pat pat ada neŋ na giye andza niye dərmak.»

18Bəy iYahudahay tə tsənebazlamiYesuniyena, ta səkahhamapəle tsəveɗ
məkəɗena. A satayməkəɗenaYesuna, hərwi a rəhayha gər apat imazəzukw
bobay, ɗekɗekbay. Ane tukna, hərwi nakə a gwaɗMbəlomna, bəbaŋgay 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

məgewu təhəlay gaaye tsabay. Nagiyena,wunakənaŋgatayBəbagaagawa
aye. WunakəBəba ga a gawa aye na, neŋwawaŋgayna giye dərmak. 20Bəba
ga a wuɗa neŋ wawa ŋgay, ada ma ɗeŋeye ha wu nakə a gawa aye tebiye.
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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, Bəba ma giye sariya tə həlay ŋgay aye bay. Kə vəleŋ gədaŋ a
həlay gakaməge sariya. 23Agehaandzaniyena, hərwi adandohay tebiye tâ
ɗəsleŋhagərandzanakəndohay faya taɗəslayhagəraneŋgeyeBəbaMbəlom
aye. Taɗə ndoweye kə ɗəsleŋ ha gər a neŋwawa 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 ka Mbəlom nakə a sləra ga ahaya aye na,
kəhuta sifanakəmandəviyebayaye. Mbəlommatageye sariyabay. Neŋgeye
na, ɓa ki ye abəra ka tsəveɗ iməməte. Ka dazlay aməndzema sifa nakə ka tor
eye.

25 «Ayaw! Sərum ha na, pat eye ma deyeweye, 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 neŋ wawa ŋgayma vəliye sifa a ndo
dərmak. 27Ada kə vəleŋ gədaŋ a neŋ wawa ŋgayməge sariya ka ndo hay. A
vəleŋ gədaŋməge sariya ka ndo hay na, hərwi neŋWawa i Ndo.

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 neheye ahəl niye tə gawa wu ŋgwalak eye na, ta lətseweye
abəramamədahaŋ, ta hutiye sifa nakəmandəviye bay aye. Ada ndo neheye
tə gawawu ŋgwalak eye bay aye na, ta lətseweye abəra mamədahaŋ i tay na,
ta gəsiye tay a sariya. 30Neŋ na, na sliye faya məge wuray ka gər bo ga bay.
Nagiye sariyana, andzanakəMbəloma tsikeŋayeada sariya ganakənagiye
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.» 32Ane 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. 33Ka 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
hutummətəme. 35Ahəl niye, Yuhana na, a təra andza lalamnakə ta piye faya
ako hərwi 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, wumekeleŋ eye neheye a ze bazlam i Yuhana nakə
a tsik ta həliyembal i gər ga aye na, anaŋ. Neŋ faya na tsikiye kaməsler nakə
Bəba ga a vəleŋ a gweɗeŋ “ge” aye. Wu neheye faya ta bəziye ha masləra ga
ahaya na, Mbəlom deɗek.

37«Ada Bəba ga nakə a sləra ga ahaya na, ma həliyembal ga. Ane tuk na, ka
tsənumbəɗiɗayŋgay ɗaɗabay ada kaŋgatumay ɗaɗabay. 38Ka təmumbazlam
ŋgayhay, ta ndzamə ɗərev kurombayhərwi ka dzalumha kaneŋwawaŋgay
nakə a sləraw aye bay.
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39«Adanəkuromna, faya ka dzaŋgumeyeƊerewel iMbəlompat pat hərwi ka
pummədzal gər kurom na, ka gwaɗum ka hutumeye mə ɗəma sifa nakəma
ndəviye bay aye. Bazlam iMbəlomneheye təhəlmbal na, i gər ga. 40Azlakwa
ɗuh a sakummadayawka təv gaməhute sifa nakə deɗek aye bay na, kəkay?»

41Yesu 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. 42Ane tuk na, nəkurom na, andza neŋ təbey. Na
sər ha ta deɗek, kawuɗumMbəlombay. 43Na yawna,maa sləra ga ahaya na,
BəbagaMbəlomadakawuɗummatəmegabay. Ane tukna, taɗəndomekeleŋ
eye mâ yaw ta gədaŋ ŋgay na, ka təmumeye na. 44 A sakum na, ndo hay tâ
zambaɗakum. ƊuhMbəlomnakədeɗek eye na, kawuɗummazambaɗay bay.
Ada taɗə nəkurom andza niye deɗek na, ka dzalumeye ha fagayama kəkay?

45 «Ane tuk na, kâ dzalum na, na ta makumeye ha mənese kame i Bəba ga
bay. Matamakumhamənese na,Musaneŋgeyenakə ka pum fayamədzal gər
kurom aye. 46Taɗə ka dzalumha kaMusa ta deɗek na, haɓe ka dzalumha ka
neŋ, hərwi Musa a watsa na, ka neŋ. 47Taɗə ka dzalum ha ka wu nakəMusa
awatsa aye bay na, ka dzalumeye kawunakə faya na tsikiye na,ma kəkay?»

6
Yesu a vəlatay wumənday 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.
5Yesua zəba ɗərena, aŋgatayandohayhaladzay tadiyenahaka təvŋgay. Tsa
na, a tsətsah ka Filip, a gwaɗay: «Ka hutakwaweye məsəkəmaw wu mənday
ɗaməvəlatay a ndo neheye tebiye na, məŋgay?»

6 Yesu a tsikay a Filip andza niye na, mazəbe ka mədzal gər i Filip. Hərwi
Yesu na, a sər wu nakəma giye.

7 Filip a mbəɗay faya a gwaɗay: «Kwa taɗə ka səkəmakwaw wu mənday ta
dinar* sulo, kwa way ada mâ huta tsekweŋ tsekweŋ bəbay na, ma slateye
bay.»

8 Ndo mekeleŋ eye mə walaŋ i gawla ŋgay hay, məzele ŋgay Aŋdəre
malamar i Simoŋ Piyer, a gwaɗay: 9 «Wawa wuray anaŋ kanaŋ na, tapa i
makwala andaya faya zlam tə kəlef hay sulo. Ane tuk na, hərwi ndo neheye
haladzay aye na, ma sliye mey?»

10Tsa 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 haladzay beremeffe a ndzohwaw mba.

Gawla ŋgay hay ti ye, tə gwaɗatay a ndo hay, ndzum ka dala. Ndo niye hay
tebiye tə ndza ka dala. Hasləka hay ɗekɗek ta giye gwezem zlam.

11Ndoniye hay tebiye təndzana, Yesu a zlamakwalaniye, a gaynaha sɨsœ
a Mbəlom, a ŋgəna ha. A ŋgəna ha na, a vəlatay a ndo niye hay mandza eye.
A həl kəlef niye hay, a ge ha andza niye sa. Tə ndamakwala niye tə kəlef aye
kamərehe tay.
* 6:7 Dinar: Kwar i suloy temerre sulo,ma hamiyemerəɓe i ndoməgeməsler pat nəte. ZəbaməMata
20.2.
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12 Tə nda makwala niye tə rah lele na, Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Hayumay gər a siye nakə a zaw aye kwa tsekweŋ mâ dze bay.» 13 Tsa na, tə
hayay gər a makwala nakə a zaw abəra ka ndo neheye tə nda aye. Tə hayay
gər na, a rah a gwaŋ kuro gər eye sulo.

14 Ndo hay tə ŋgatay a masuwayaŋ niye Yesu a ge nakə a bəz ha gədaŋ i
Yesu aye na, tə gwaɗ: «Ndo nakay na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom deɗek.
Neŋgeyena, ndoməɗe ha bazlam iMbəlomnakə tə tsik faya ahəl niye tə gwaɗ
ma deyeweye kaməndzibəra aye.»

15 Yesu a sər ha ndo niye hay ta deyeweye ta piye na a bəy ta gədaŋ na, a
mbəɗa gər, a tsal ŋgway a tsaholok niye sa. A tsal na, mahəŋgeye.

Yesu a ye ka gər i yam tə sik
Mata 14.22-33;Markus 6.45-52

16Huwa a ge na, gawla i Yesu hay tə mbəzla ka me i dəlov. 17 Ti ye naha
na, tə tsal a kwalalaŋ i yam, ta dazlay mətese a diye neŋgeɗ mede a gəma i
Kafernahum. Ahəl nakə faya ta diye na, həvaɗ kə ge fataya tsɨy, ada Yesu kə
husa ka təv tay zuk bay. 18Dəlov niye a dazlay məɓəle haladzay wekit wekit
hərwi mətasl a ge ta gədaŋ. 19 Ta ye ma giye kilomiter zlam kəgəbay məkwa
na, tə ŋgatay a Yesu fayama diye naha ka təv i kwalalaŋ yam tay, ka gər i yam
tə sik. Tə ŋgatay na, ta dzədzar haladzay.

20Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: «Kâ dzədzarum bay. Nakay na, neŋ!»
21 Gawla ŋgay hay a satay məgəsay naha mə həlay a kwalalaŋ i yam.

Kwayaŋŋa kwalalaŋ i yam niye a husa dənuts ka me i dəlov ka dala, ka təv
nakə a sataymede a ɗəma aye.

Wumənday nakəma vəliye sifa aye
22Tədœ eye na, ndo niye hay haladzay eye tə ze nahama diye i dəlov niye

ta pəla Yesu. Ta sər ha na, kwalalaŋ i yam ka təv eye niye na, nəte. Tə sər ha
na, Yesu kə tsal a kwalalaŋ i yam niye bay. Ane tuk na, gawla ŋgay hay ti ye
na, mahətay eye. 23Siye i ndo hay ti yaw tə kwalalaŋ i yam tay hay abərama
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 aMbəlom 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?»

26Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ayaw! Sərum ha na, ka pəlum ga na,
hərwi nakə ka ndayum wu mənday ka rahum ɓəh ɓəh lele aye bəna, hərwi
nakə ka tsənummasuwayaŋ nakə na giye a sayməgweɗemey na, ka tsənum
bay. 27Kâ gumməsler hərwi wu mənday nakəma nasiye aye bay. Ɗuh gum
məsler na, hərwi wu mənday nakə ma nasiye bay ma ndziye huya ada ma
vəliye sifa nakəma ndəviye bay ka tor eye. Wumənday niye na, neŋWawa i
Ndo na vəlakumeye. Na vəlakumeye na, hərwi BəbaMbəlom kə vəleŋ gədaŋ
kaməge.»

28Ta tsətsah faya təgwaɗay: «Nəmaagiyena,məslerwaraynakəmadeyeye
a gər a Mbəlom aye?»

29Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Məsler nakə a yay a gər aMbəlom ka
gumeye na, dzalum ha ka neŋ ndo nakə a sləra ga ahaya aye.»

30 Tə gwaɗay: «Kə ge andza niye na, nəmaa ta dzaliye ha fakaya na,
ka bəzamay ha masuwayaŋ waray? Kəgəbay ka giye na, məsler waray?
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31 Hərwi ahəl niye bəba təte kway hay ti yaw abəra mə Ezipt, nəteye mə
makulkwandah na, tə nda wumənday nakə a yawməmbəlom tə zalayman
aye†. Andza nakə təwatsaməƊerewel i Mbəlom aye na, tə gwaɗ: “Mbəlom kə
vəlatay wumənday nakə a yawməMbəlom aye, tə nda.‡”»

32Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Sərum ha na, wumənday nakə ahəl
niye Musa a vəlakum mə makulkwandah aye na, wu mənday nakə a yaw
abəra mə mbəlom aye ta deɗek bay. Ane tuk na, wu mənday nakə bəba ga
Mbəlom ma vəlakumaweye abəra mə mbəlom aye na, nakə ta deɗek aye.
33 Hərwi wu mənday niye Mbəlom ma vəlakumeye na, neŋ ndo nakə na
mbəzlaw abəra mə mbəlom aye, ada wu mənday niye na, ma vəlateye sifa
a ndo i məndzibəra hay.»

34Tə gwaɗay: «Bəymay, vəlamay wumənday niye huya tey.»
35Yesu a tsikatay parakka, a gwaɗatay: «Wumənday nakəma vəliye sifa a

ndo hay aye na, neŋ. Ndoweye ki yaw ka təv ga ada kə dzala ha ka neŋ na,
maymawuriye faya ɗaɗa bay, yamma geye ɗaɗa sa bay. 36Ane 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, ɗaɗa na kaliye ha bay. 38Hərwi nambəzlaw abəraməmbəlom na, ka
məgewunakə a yeŋ a gər a neŋ aye bay, ane tuk na,məgeməsler nakə a yay a
gər a ndo nakə a sləra ga ahaya aye. 39Məsler nakə a say a ndo nakə a sləra ga
ahaya aye na, waray? Ndo neheye a vəleŋ tay ha a həlay aye na, kwa nəte na
dziye tay ha bay tebiye. Ane tuk na, na tambəliye tay ha abəramamədahaŋ
pat i sariya. 40Wunakə 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 nakəma ndəviye bay
ka tor eye. Pat i sariya na, neŋ na ta mbəliye tay ha abəra mamədahaŋ.»

41Yahudaniye hay ta dazlayməse bazlamkaYesu, hərwi nakə a gwaɗatay:
«Neŋ na, wumənday nakə ambəzlaw abəraməmbəlom aye.»

42Tə gwaɗ: «Na gwaɗ Yesu neŋgeye na, wawa i Yusufa bəɗaw? Ka sərakwa
bəba ŋgay ta may ŋgay lele tuk na, adama sliye faya anəkeməgweɗe neŋgeye
na, a mbəzlaw abəraməmbəlom na, kəkay?»

43 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Gərum ha məse fagaya bazlam mə
walaŋ kurom! 44 Taɗə Bəba ga ki ye ahaya ndoweye ka təv ga bay na, ma
sliye faya madayaw 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. 45Ahəl niye ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hay təwatsa məƊerewel i
Mbəlom, tə gwaɗ: “Mbəlom neŋgeyema ta ɗatay ha bazlam ŋgay a ndo hay.§”
Ndoweye kə tsəne bazlam iMbəlomBəba ga ada ka tətik na,ma deyeweye ka
təv ga. 46Azlakwa andzaməgweɗe ndəray ɗaɗa kə ŋgatay a Bəba ga bay, maa
ŋgatay na, neŋ ndo nakə na yaw abəra ka təv ŋgay aye nəte ŋgweŋ.

47 «Sərum ha na, ndo nakə kə dzala ha ka neŋ aye na, kə huta sifa nakəma
ndəviye bay ka tor eye. 48Neŋ na, wumənday nakəma vəliye sifa a ndo hay
aye. 49 Ahəl niye na, bəba təte kurom hay tə nda wu mənday nakə tə zalay
man ayeməmakulkwandah*, adahuya təmət ŋgway. 50Ane tukna, ndoweye
kə nda wu mənday nakə a yaw abəra məmbəlom aye na, ma ta mətiye bay.
51Neŋ na, wumənday nakəma vəliye sifa, ambəzlaw abəraməmbəlom aye.
Ndoweye kə nda wu mənday nakay na, ma mətiye bay, ma ndziye ka tor

† 6:31 MadayawabəramaEzipt 16.13-15, 31. ‡ 6:31 MadayawabəramaEzipt 16.4. § 6:45 Ezay
54.13. * 6:49 ZəbamaMadayaw abərama Ezipt 16.
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eye. Wu mənday nakə na vəliye na, bo ga. Na vəliye na, hərwi ada ndo i
məndzibəra hay tâ huta sifa.»

52 Yahuda hay tə kəɗ faya wuway 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?»

53Yesu a gwaɗatay: «Ayaw! Sərum ha na, taɗə ka ndayum bo ga, neŋWawa
i Ndo, bay ada ka sum bambaz ga bay na, ka hutum sifa bay. 54 Ndoweye
kə nda bo ga ada kə sa bambaz ga na, kə huta sifa nakə ma ndəviye bay
aye ada pat i sariya na, na ta mbəliye ha abəra ma mədahaŋ. 55 Hərwi bo
ga na, wu mənday nakə deɗek aye ada bambaz ga na, wu məse nakə deɗek
aye. 56Ndoweyema ndiye bo ga adama siye bambaz ga na, ma ndziye huya
mə neŋ ada neŋ na ndziye mə neŋgeye. 57Bəba ga nakə a sləra ga ahaya na,
neŋgeyema ndziye huya ada neŋ na ndziye huya na, hərwi neŋgeye. Andza
niye ndoweye kə nda bo ga na, neŋgeye dərmakma ndziye huya hərwi neŋ.

58 «Wumənday nakə a mbəzlaw məmbəlom aye na, anaŋ: Neŋgeye andza
nakə bəba təte kurom hay tə nda ahəl niye məmakulkwandah aye təbey. Tə
ndawumənday niye na, huya təmət ŋgway. Ane tuk na, ndoweye kə ndawu
mənday nakay na, ma ndziye ka tor eye.»

59Yesua tsikbazlamneheyena, ahəl nakəneŋgeye fayama tətikateyeando
haymə gay i maɗuwule mema gəma i Kafernahum aye.

60Gawla i Yesu niye hay tə tsəne bazlam i Yesu niye a tsik aye na, siye hay
haladzayməwalaŋ tay təgwaɗ: «Bazlamnakayna,mawuraboeye. Matambe
fayaməpay zləmna, way?»

61Yesua sərataynaha fayakawunakə faya ta tsikiyekagərŋgayaye. 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 faya məhute 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. 64Ane tuk na, siye hayməwalaŋ
kurom na, 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: Taɗə Bəba ga kə vəlay

tsəveɗ bay na, ndərayma sliye fayamadayaw ka təv ga bay.»
66Ma dəba eye na, gawla ŋgay hay haladzay 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 sakummede wu kurom ɗaw?»
68 Simoŋ Piyer a gwaɗay: «Bəy ga, bazlam yak nakə faya ka tsikiye na, ma

vəlameye sifa nakəmandəviye bay aye. Nəmaa pay bəzay na, a way saway?
69Nəmay nəmaa dzala kar ha ada nəmaa sər ha nəkar na, ndo nakə tsəɗaŋŋa
Mbəlom a sləraw aye.»

70 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Na gwaɗ mapala kurom kuro gər
eye sulo na, neŋ bəɗaw? Ada azlakwa ndo nəteməwalaŋ kuromneŋgeye na,
Fakalaw.»

71A tsik andza niye na, ka Yudaswawa i Simoŋ Iskariyot. Hərwi Yudas na,
kwa neŋgeyenəteməwalaŋ i ndo imaslaŋ i Yesu hay kuro gər eye sulo bəbay
na, ma ta giye ɗaf ka Yesu na, neŋgeye.
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7
Magurlom imadzawadzawa

1Ma dəba aye na, Yesu a həhal ka dala i Galile tebiye a say mede ka dala i
Yuda bay hərwi a satay a bagwar i Yahuda hayməkəɗe na.

2Ahəl niye na, magurlom i Yahuda hay nakə tə zalay Magurlom i Madza-
wadzawa aye kə ndzew mazlambar. 3 Hərwi niye malamar ŋgay hay tə
gwaɗay: «Do abəra kanaŋ do a dala i Yahuda hərwi ada gawla yak hay nəteye
tâ ŋgatay aməsler nakə ka giye dərmak. 4Taɗə 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.

6Yesu a gwaɗatay: «I ga na, həlay eye kə slaw zuk bay. Ane tuk na, i kurom
na, kwa həlay waray waray, lele tsa. 7 Nəkurom na, ndo i məndzibəra hay
ta sliye faya mənakum ɗəre təbey. Ane tuk na, neŋ na, ta neŋeye ɗəre hərwi
na gwaɗawaməsler tay nakə faya ta giye na, lele bay. 8Nəkurom eye, dum a
magurlom niye. Neŋ na, na diye bay, hərwi ga na, həlay eye kə ndislew zuk
bay.»

9A tsikataykaboabərabazlamniyeandzaniyena, andzaŋgwaymaGalile.
10Malamar 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?»

12Ndo 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 faya
mətsike bazlamniye parakka bayhərwi ndohay tebiye ta dzədzar ta bagwar
i Yahuda hay.

14Magurlom niyeməzaw ŋgay eyemazlambar ka ndəv na, Yesu a ye a gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye naha a pa bo ka matətikatay a ndo hay.
15Bazlam ŋgay niye faya ma tətikateye a ndo hay aye na, a gatay a bagwar i
Yahuda hay hərɓaɓəkka, tə gwaɗ: «Ndo nakay kə dzaŋga bay tuk na, ada a sər
wu haladzay na, kəkay?»

16 Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Bazlam nakay faya na tsikakumeye
na, a yawmə neŋ bay. A yawməMbəlom neŋgeye nakə a sləra ga ahaya aye.
17 Ndoweye kə say məge wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye na, ma səriye
bazlamganakəna tsikayeayawabəraməMbəlomkəgəbayayawmamədzal
gər ga. 18Ndonakə a tsik bazlamnakə a yawmamədzal 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 Mbəlom mapala eye na, Musa bəɗaw? Ada ndəray kwa
nəteməwalaŋ kurom ka rəhay ha gər bay. Ada a sakumməkəɗe ga na, hərwi
mey?»

20Ndohay tambəɗay faya a Yesu, tə gwaɗay: «Nəkar na, fakalawməbo yak
kəla ɗaw? Mapəla tsəveɗməkəɗe kar na, way?»

21Yesuagwaɗatay: «Nagemasuwayaŋnətepat imazəzukwbona, agakum
hərɓaɓəkka a nəkurom tebiye. 22 Sərum ha, Musa kə tsikakum ɗəsum tay ha
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wawakuromhay. Maadazlayməgeandzaniyena, bəba təte kuromhaybəna
Musa bay. Andza niye na, ka ɗəsawumwawa kuromhay pat imazəzukwbo.
23Ka ɗəsum wawa pat i mazəzukw bo na, hərwi ada marəhay gər a bazlam
i Mbəlom mapala eye nakəMusa 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 təwu nakə ka ŋgatumay tə ɗəre aye tsa bay. Ɗuh gum
na, ta tsəveɗ deɗek eye.»

25 Siye i ndo i Zerozelem hay, tə gwaɗ: «Ndo nakə ta pəla məkəɗe na aye na,
neŋgeye bəɗaw? 26 Zəbum faya tey: Faya ma tsikiye me parakka məwalaŋ i
ndo hay tebiye, ada ta gwaɗay wuray kwa tsekweŋ bay tebiye. Ma giye na,
bəy kway hay tə sər neŋgeye Kəriste nakəMbəlom a gwaɗma sləraweye kəla
ɗaw? 27Ane tuk na, ma giye na, andza niye bay bəna Kəriste ma deyeweye
na, a yawməŋgay na, ndəray ma səriye bay. Ndo nakay a yawməŋgay na, ka
sərakwa.»

28Andza niye, Yesu faya ma tətikateye a ndo hay mə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlommba, a tsik me ta magala, a gwaɗ: «Ka sərum ga ha azlakwa ɗaw?
Neŋna yawməŋgayna, ka sərumha. Ane tuk na, na yawna, 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 təv ŋgay adamaa sləra ga
ahaya na, neŋgeye.»

30Andza niye, ta pəla tsəveɗməgəse na Yesu. Ane tuk na, ndəray kə gəs na
bay hərwi həlay ŋgay aye kə ndisl a ɗəma zuk bay. 31 Ndo hay haladzay tə
dzala ha ka Yesu. Tə gwaɗ: «Ndo nakayma giye na, Kəriste. Ndomekeleŋ eye
ma deyeweyema giyemasuwayaŋma ziye i ndo nakay 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 vəlawaywu aMbəlom
hay tə haya gər, tə slər sidzew neheye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom aye hərwi ada tâ ye, tâ gəsaw Yesu.

33 Yesu a ŋgatay andza niye na, a gwaɗ: «Neŋ andaya ka təv kurom ma
məndze tsekweŋmba. Tsa na, namiye 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 fayaməhute na bay aye. Ma diye na, awalaŋ i Yahuda
neheye nəteye mandza eye mə walaŋ i Gərek hay aye kəla ɗaw? Ada ma ta
tətikateyeaGərekhaykəlaɗaw? 36Bazlamŋgayniyeagwaɗ: “Ka tapəlumeye
ga, ada ka ta hutumeye ga bay hərwi ka slumeye faya mede 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 ta magala, a gwaɗ: «Taɗə ndoweye yam a gay na, mâ yaw ka
təv gamâ sa. 38Ndoweye kə dzala ha ka neŋ na, “yamnakəmavəliye sifa aye
maŋgəziyewaɗwaɗmə ɗərevŋgay”andzanakə təwatsa ahəl niyeməƊerewel
i Mbəlom.»

39Yesu a tsik andza niye na kaMəsəfəre 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 nakəMbəlom ma ɗəslay ha
gər aye zuk bay.
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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!»

41 Siye 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 ada
ma Betelehem, gəma nakə Davit a ndzawamə ɗəma aye.*»

43Andza niye, bazlam a ye tay ka bo a ndo hay bay hərwi Yesu. 44Ndo siye
hay a satayməgəse 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, təmaw

ka təv i bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu aMbəlom aye ta Farisa hay.
Anəke tə maw na, ndo neheye ta tsətsah fataya, tə gwaɗatay: «Ka gəsumaw
Yesu bay na, hərwi mey?»

46 Sidzew matsəpe gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye hay ta mbəɗatay
faya, tə gwaɗatay: «Ndəray kə tsik me ɗaɗa andza ndo nakay bay!»

47 Farisa hay tə gwaɗatay: «Nəkurom dərmak ka səpat kurom ɗaw? 48Ka
ŋgatumay a ndəray mə walaŋ may bəy i Farisa hay ada mə walaŋ i bəy hay i
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye hay kə dzala ha ka ndo niye ɗaw?
49Ane tuk na, maa dzala ha ka Yesu eye na, ndo kəriye hay, tə sər bazlam i
Musamapala eye bay. Nəteye na, Mbəlom kə vəlataymezeleme.»

50Nikodem neŋgeye nəte məwalaŋ i Farisa niye hay dərmak. Neŋgeye ndo
nakə a ye ka təv i Yesu ahəl niye aye. A gwaɗatay a siye i Farisa niye hay:
51 «Bazlam kway mapala eye kə vəlakway tsəveɗ məgay sariya a ndo andza
niye kəriye tsa bay. Tsənakwa wu nakə ma tsikiye ada wu nakə a ge aye
təday.»

52Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəkar na, ndo i Galile dərmak ɗaw? Dzaŋga
bazlam i Mbəlom lele təday ada ka səriye ha na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom kwa nəte ma deyeweye abəra ma Galile bay.»
[ 53Kwaway a tsəne andza niye na, a ye ŋgway amətagay.

8
Ŋgwas nakə a gemadama aye

1 Yesu a tsal a Mahəmba i Tetəɗœz. 2 Ta mekedœ pərik na, a mbəɗawa gər
a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye naha a ndza ka dzaŋga. Ndo hay
haladzay ti ye naha ka təv ŋgay. Tsa na, a dazlay amatətikatay.

3Ahəl nakə faya ma tətikateye a ndo hay aye na, ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlommapala eye ta Farisa hay tə gəsay naha ŋgwaswuray 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.
5BazlamiMusamapalaeyeagwaɗna, kandzumayagəra slala iŋgwasandza
nakay na, kəɗum na tə kwar. Ada nəkar ka gwaɗ faya na, kəkay?»

6Tə tsikay andza niye na, məhəle faya abəra suwat hərwi adaməhute faya
mənese.
Ane tuk na, Yesu a tsəne andza niye na, a rəh gər ŋgay ka dala. A pa bo ka

məzehekadala tawurhəlay. 7Ndoneheyena, nəteye ta tsətsahiye fayahuya.

* 7:42 Zəbama 2 Samuyel 7.12; Dəmes hay 89.4-5; Zeremi 23.5; Mise 5.1.



Yuhana 8:8 190 Yuhana 8:25

Hərwi niye Yesu a lətse, a gwaɗatay: «Məwalaŋ kurom nakay ndo nakə ɗaɗa
kə gemezeleme bay ayemâ lahay haməkalay kwar təday.»

8Tsa na, Yesu a rəh gər ka dala sa. Ama kaməzehe ka dala.
9Tə tsəne bazlam i Yesu niye a tsikatay aye 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. 10Yesu a lətse, a gwaɗay: «Ŋgwas nakay, ndo neheye tə gəsa kar ahaya
na, nəteye məŋgay? Ndəray kə gəs kar ta sariya bay sadzək ɗaw?»

11Ŋgwas niye ambəɗay faya, a gwaɗay: «Aʼay bəy.»
Yesu a gwaɗay: «Neŋbəbayna, sariya gamagəsiye kar bay. Dowuyak, ane

tuk na, kâ gemezeleme sa bay.»]

Yesu na, dzaydzay nakəma dəviye kaməndzibəra aye
12Madəbaeyena, Yesua tsikatayandohay, a gwaɗatay: «Neŋna, dzaydzay

nakəmadəviye kaməndzibəra aye. Ndoweyekəpeŋbəzayna,mandziyema
ləvoŋ sa bay, ma hutiye dzaydzay, dzaydzay nakə ma vəliye sifa a ndo hay
aye.»

13Farisa hay tə gwaɗay: «Nəkar na, bo yak eye ka həl mbal i gər yak eye tsa
ɗaw? Bazlam yak nakə ka tsik aye na, deɗek bay.»

14 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Kwa neŋ eye na həl mbal i gər na,
wu nakə na tsik aye na, deɗek. Hərwi na sər təv nakə na yaw abəra mə ɗəma
aye ada təv nakə na diye a ɗəma aye. Ane tuk na, nəkurom na, 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. 16Kwa 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.*” 18Andza niye, neŋ na, na
tsikiye ka bo ŋgway ada Bəba nakə a sləra ga ahayama tsikiye ka neŋ.»

19Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Bəba yak eye na, məŋgay?»
Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ka sərum ga ha bay ada ka sərumBəba

ga bay. Taɗə ka sərum neŋ na, ka sərumeye Bəba ga.»
20Yesu a tsik bazlamniyehayna, ahəl nakə fayama tətikateye bazlamŋgay

a ndo haymə gay iməɗəslay ha gər aMbəlomaye. Neŋgeyemandza 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.

21Yesu a gwaɗatay sa: «Na diye gwa. Na ye na, ka pəlumeye ga. Ane tuk na,
kamətumeyeməmezelemekurom. Ka slumeye fayamede a təvnakəneŋna
diye a ɗəma aye bay.»

22Yahuda hay tə gwaɗməwalaŋ tay: «A gwaɗ ka slakweyemede a təv nakə
ma diye a ɗəma aye bay na, ma kəɗiye bo ŋgay kəla ɗaw?»

23Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom kawumbo na, kaməndzibəra. 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 kamətumeyeməmezeleme kurom.»

25Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Nəkar na, way?»

* 8:17 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 17.6; 19.15.
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Yesuambəɗatay faya, agwaɗatay: «Neŋna, ndonakəna tsikakumkwaahəl
nakə na dazlay mətsikakum bazlam ga aye. 26Wu andaya haladzay mətsike
ka gər kurom ada sariya ma gəsiye kurom tə wu niye hay. Ane tuk na, ndo
nakə a sləra ga ahaya na, neŋgeyendo i deɗek adawunakəna tsikateye a ndo
hay aye, maa tsikeŋ na, neŋgeye.»

27 Yesu a tsikatay ka Bəba Mbəlom na, nəteye ta tsəne bay. 28 Yesu a
gwaɗatay sa: «Ka lətsum ga ha, ka kəɗum neŋWawa 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 ha mahəgeye bay hərwi faya na
giye na, wu nakə a yay a gər aye.»

30Kwayaŋŋa ndo hay haladzay tə dzala ha ka Yesu hərwi bazlamŋgay niye
a tsik aye.

31 Yesu a gwaɗatay a Yahuda neheye tə dzala ha faya: «Ka pumay bəzay a
bazlamgana, ka tərumeyegawla gahay tadeɗek. 32Andzaniyeka sərumeye
deɗek. Adama təma kurom ahaya abərama beke deɗek.»

33 Tə tsəne andza niye, ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmay na, gwala i
Abrahamhay ada ɗaɗa nəmaa təra beke hay bay. Ane tuk na, ka gwaɗnəmaa
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. 35Beke na, ma
ndziye huyamə gay i ndo i gay ŋgay bay. Wawa, neŋgeye na, ma ndziye huya
mə gay i bəba ŋgay. 36Andza niye, neŋ wawaMbəlom na təma kurom ahaya
abəra ma beke na, ka tərumeye beke hay sa bay. 37Na sər ha nəkurom na,
gwala i Abraham hay. Ane tuk na, faya ka pəlumeye tsəveɗ ka məkəɗe ga
hərwi ka kərahum bazlam ga. 38Neŋ, na tsik na, wu nakə na ŋgatayaw abəra
ka təv i Bəbaaye. Nəkuromkagumna,wunakəbəbakuroma tsikakumaye.»

39Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Bəbamay na, Abraham.»
Yesu a gwaɗatay: «Taɗə nəkurom wawa i Abraham hay na, ka gumeye

andza Abraham bəɗaw? 40Neŋ, na tsikawakum na, deɗek nakə na tsənew
kaMbəlomaye. Kwamâ ge andza niye bəbay na, nəkurom faya ka pəlumeye
tsəveɗməkəɗe ga. Abraham na, neŋgeye kə ge andza niye təbey. 41Nəkurom
na, faya ka gumeye wu nakə bəba kurom a gawa aye.»
Tə gwaɗay: «Nəmay na, madazla hay bay. Wawa neheye madazla aye hay

na, ndəray a sər bəba tay hay bay. Bəbamay na, Mbəlom nəte ŋgweŋ.»
42Yesuagwaɗatay: «TaɗəMbəlomBəbakuromna, kawuɗumeyega. Hərwi

neŋ na, na yawməMbəlom ada neŋ kanaŋ na, hərwi ŋgay. Na yaw ka gər bo
ga bay,maa sləra ga ahaya na, neŋgeye. 43Wunakə faya na tsikiye ka tsənum
bay na, hərwi mey? 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 a wuɗa aye. Neŋgeye ndo məkəɗe ndo kwa anəke bay. Neŋgeye na, a
say deɗek təbey hərwi deɗek andayamə neŋgeye bay. Marawmena, wu ŋgay
hərwi neŋgeyendo imarawme. Marawmewaraywaray na, a yawabəra na,
ma neŋgeye.

45 «Ane tuk na, neŋ na, na tsik deɗek. A sakummədzele ha ka neŋ bay na,
hərwi nakə na tsik deɗek aye. 46Way nakəməwalaŋ kuromma gwaɗiye ka
neŋ, na ge mənese na, way? Na tsikakum deɗek na, ka dzalum ha faya bay
na, hərwimey? 47Kə ge ndoweyewawa iMbəlomna,mapay zləmabazlam i
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Mbəlom. Nəkurom ka pumay zləma bazlam ga bay na, hərwi nakə nəkurom
wawa i Mbəlom hay bay aye.»

Yesu təAbraham
48Bagwar i Yahudahay tə gwaɗayaYesu: «Nəmaagwaɗnəkarndo i Samari

ada fakalawmə 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 sayməɗəsleŋ 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.»

52Yahuda hay tə gwaɗay: «Anəke nəmaa sər ha tuk. Fakalaw andayamə bo
yak. Abraham kəmət, ada ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay ta mət tuk na,
adanəkarkagwaɗndoweyeka rəhayhagər abazlamyakna,mamətiye ɗaɗa
bay na, kəkay? 53Nəkar na, ka ze bəba may Abraham ɗaw? Neŋgeye na, kə
mət ada ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hay ta mət dərmak. Nəkar na, way?»

54Yesu ambəɗatay 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 Mbəlom kurom aye. 55 Ane tuk na, ka sərum na bay. Neŋ na,
na sər na. Taɗə na gwaɗawa na sər na bay na, neŋ ndo i maraw me andza
nəkurom. Ane tuk na, na sər na ada neŋ faya na rəhay ha gər a bazlam ŋgay.
56Mbəlom kə tsikay a bəba təte kuromAbrahamma ŋgateye a pat i madayaw
ga ada Abraham na, ɗərev ŋgay kə ŋgwasa. Abraham a ŋgatay a pat eye na,
məŋgwese kə rah a ɗərev ŋgay.»

57 Yahuda hay tə gwaɗay: «Nəkar məve kə husa məve kuro kuro zlam zuk
bay tuk na, ka ŋgatayaw a Abraham aye na, məŋgay?»

58Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ayaw! Sərumha na, kwa ahəl nakə ta
wa na Abraham zuk bay aye na, neŋ andaya.»

59Tə tsəne andza niye na, tə pala kwar, a satayməkele 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

1Patwuray Yesu fayamadiye ka tsəveɗna, a ŋgatay a ndowuray guluf eye.
Təwa na na, guluf eye. 2Gawla i Yesu hay tə ŋgatay a guluf niye na, ta tsətsah
ka Yesu, tə gwaɗay: «Miter, təwana ndo nakay guluf eye na, hərwimezeleme
ŋgay ŋgway tsukuɗu hərwi mezeleme i bəba ŋgay hay ɗaw?»

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 i Mbəlom nakəma giye bo
tə neŋgeye aye. 4Anəke pat andaya mba na, kutoŋ ka gakweye məsler i ndo
nakə a sləra ga ahaya aye. Mazlambar həvaɗmagiye. Həvaɗ kə ge na, ndəray
ma sliye faya məge məsler sa bay. 5 Ahəl nakə neŋ andaya ka məndzibəra
mba aye na, neŋ na, dzaydzay nakəma dəviye kaməndzibəra 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. 7A
gwaɗay: «Do ta bara ɗəre a dəlov nakə tə zalay Silowe aye.» Silowe na, andza
məgweɗe «Masləra eye».
Guluf niye a ye. A ye naha a bara ɗəre ŋgay. Amaw na, a ŋgatay a ɗəre tuk.
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8Ndo 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.»
10Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ɗəre yak a həndək na, ma kəkay?»
11 A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndo nakə tə zalay Yesu aye a həlaɓ

bətekwew tsekweŋ, a feɗeŋ ka ɗəre ada a gweɗeŋ: “Do a dəlov i Silowe ta
bara ɗəre mə ɗəma.” Tsa na, na həl bo na ye. Na ye naha, na bara ɗəre ga na,
ɗəre ga a həndək, na ŋgatay a ɗəre!»

12Ta tsətsah faya sa, tə gwaɗay: «Ndoweye niye anəke neŋgeyeməŋgay?»
Ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋgeye ka waray na, na sər bay.»
13Ma dəba aye na, ti ye ha ndo niye ɗəre ŋgay a həndək aye ka təv i Farisa

hay. 14Azlakwa Yesu a həlaɓ bətekwew ada a həndəkay na ɗəre a guluf niye
na, pat imazəzukwbo i Yahuda hay. 15Hərwi niye Farisa hay, nəteye dərmak
ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ɗəre yak a həndək sadzək na, ma kəkay?»
Ndoniye a gwaɗatay: «Yesua feɗeŋbətekwewka ɗəre adanabara ɗəre. Tsa

na, na ŋgatay a ɗəre tuk.»
16Siye hayməwalaŋ i Farisa hay, tə gwaɗ: «Ndoniye a gewuniye na, a yaw

abəra ka təv iMbəlombay. Bazlamkwaymapala eye a gwaɗnakə a geməsler
pat i mazəzukw bo aye. Ka rəhay ha gər təbey.»
Ane tuk na, ndo mekeleŋ eye hay məwalaŋ tay tə gwaɗ: «Ndo i mezeleme

ma sliye fayaməge 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?»
Ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋgeyena, ndoməɗehabazlamiMbəlom.»
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? Ada anəke a ŋgatay a ɗəre na, ma kəkay?»

20 Bəba ta may i ndo niye ta mbəɗatay faya, tə gwaɗatay: «Nəmaa sər ha
ta deɗek neŋgeye na, wawa may ada nəmaa wa na guluf eye. 21Ane tuk na,
wu nakə a təra tə neŋgeye ada anəke a ŋgatay a ɗəre tuk aye na, nəmaa sər
bay. Ndo nakə a həndəkay na ɗəre aye na, nəmaa sər wal bay. Tsətsahum ka
bo ŋgay eye. Neŋgeye na, wawa eye sa bay, ma sliye faya mambəɗakum ka
bazlam nakə ka tsətsahumeye faya aye.»

22Tə tsik andzaniyena, hərwi ta dzədzar ta bagwar i Yahudahay. Hərwi ɓa
bagwar i Yahuda hay ta ɓar bazlamnəte. Ndo nakə kə gwaɗ Yesu na, neŋgeye
Kəriste na, tâ həhara ahaya abəramə gay imaɗuwuleme tay. 23Hərwi niye ta
mbəɗay faya bay. Ane tuk na, tə gwaɗ: «Neŋgeyewawa eye sa bay, tsətsahum
ka bo ŋgay eye.»

24 Farisa hay tə zalay a ndo niye ɗəre ŋgay a həndək aye masulo eye sa, tə
gwaɗay: «Tsikamay deɗek kame i Mbəlom, hərwi nəmaa sər ha ndo niye na,
ndo i mezeleme.»
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25Ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋgeyendo imezeleme, na sər bay, ndo i
mezelemebayna sər bay. Ane tukna,wunakəna sər ayena, haɓenandzawa
na, guluf eye, anəke na, na ŋgatay a ɗəre.»

26Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ka ŋgatay a ɗəre na, a ge ka nəkar na, kəkay?
A həndəkaka ha ɗəre yak na, kəkay?»

27A 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?»

28Tə 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 yawməŋgay na, nəmaa sər
na bay.»

30Ndo niye a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Wu nakə na tsəne aye na, a geŋ
hərɓaɓəkka! Ndo nakə a həndəkeŋ na ɗəre aye ka gwaɗum ka sərum təv ŋgay
nakə a yaw abəra mə ɗəma aye bay na, kəkay! 31Ka sərakwa ha Mbəlom na,
ma pay zləm a bazlam i ndo i mezeleme hay bay. Ane tuk na, faya ma pay
zləmkwa away ka rəhay ha gər ada fayama giye wu nakə a say aye. 32Ɗaɗa
ndəray kə tsəne ta həndəkayna ɗəre andonakə təwanaguluf eye bay. 33Taɗə
ndonakay a yawna, abəra ka təv iMbəlombayna,ma sliye fayaməgewuray
bay.»

34Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəkar kwaahəl nakə təwakar ayena, nəkar
məmezeleme. A sakamatətikamay dərmak ɗaw?»
Tsa na, ta həhar na abəramə 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?»

36Ndo 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
tsikakeyeme 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 a Mbəlom abəra ta ndo neheye tə pay bəzay a
Mbəlom bay aye. Ada ndo neheye tə ŋgatay a ɗəre bay aye na, ta ŋgateye a
ɗəre, ndo neheye tə ŋgatay aye na, ta təriye guluf eye hay.»

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?»

41Yesuambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Taɗənəkuromguluf eyehayna, haɓe
ka gumeye mezeleme bay. Aya ane ka gwaɗum ɗuh na, nəkurom guluf eye
hay bay sa na, hərwi niye ka ndzumeye huyaməmezeleme.»

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. 2Ane tuk na, ndo nakəma fələkwiye taməgeɗ aye
na, neŋgeye ndomətsəkure təɓaŋ hay.

3«Ndomatsəpeməgeɗ i gay i təɓaŋhaykahəndəknaməgeɗandomətsəkure
təɓaŋ hay na, ma fələkwiye a ɗəma. Kə fələkwa a ɗəma na, ma zaliye a təɓaŋ
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ŋgayhay taməzele. Ta tsəneməzele tay na,ma pəla tay ahaya abəra. 4Kə pəla
tay ahaya abəra tebiye na, ma ndzateye kame. Kə ndzatay kame na, ta pay
bəzay hərwi tə sər bəɗiɗay ŋgay. 5Ane 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 leheŋew madayaw aye nəteye na, məkal hay, ndo
mabuwendohay. Təɓaŋhay ta piye zləmkabazlam taybay. 9Neŋna,məgeɗ.
Ndoweye kə fələkwa tə neŋ na, na ta təmiye ha. Neŋgeye na, ma sliye faya
məfələkwe a gay ada ma deyeweye abəra andza nakə a say aye. Ma ndziye
na, barbarra, ma hutiye wumənday. 10Məkal ma deyeweye i ŋgay na, hərwi
makəle təɓaŋ hay, məkəɗe tay ha ada hərwi mənese tay ɗekɗek tsa. Neŋ na
yaw na, hərwi ada ndo hay tâ huta sifa. 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, neŋgeye maləva bo eye məvəle məsəfəre ŋgay hərwi təɓaŋ ŋgay
hay. 12Ndo nakə a ge məsler hərwi suloy aye na, neŋgeye ndo mətsəkure wu
ta lele eye bay. Kə ŋgatay a kəra i pesl fayama deyeweye ka təɓaŋ hay na, ma
huye ma gəriye tay ha təɓaŋ hay. Kəra i pesl niye ma həhariye tay ha təɓaŋ
niye hay ma gəsiye tay ha, siye hay ta hwiye kweye kweye a təv eye. A ge
andza niye na, hərwi təɓaŋ niye na, i ŋgay bay. 13Andza niye, ndo nakə a ge
məsler hərwi suloy aye na, ma gateye gər a təɓaŋ hay lele bay.

14 «Neŋ na, ndomətsəkure 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 andayama zləget nakay bay, nəteyema təv eye. Ane
tuk na, kutoŋ na hayateye gər ka təv ga dərmak. Ta tsəniye na, bəɗiɗay ga. Ta
dzapiye ka təvma nəte eye, ndomətsəkure tay ha na, nəte dərmak.

17 «Bəba ga awuɗa ga. Awuɗa ga na, hərwi nakə neŋ na vəliye haməsəfəre
ga aye. 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.»

19Bagwar i Yahuda hay tə tsəne bazlam i Yesu niye a tsik andza niye na, ta
ŋgəna. 20Ndo siye hay haladzay məwalaŋ tay tə gwaɗ: «Ma giye na, fakalaw
mə bo ŋgay! Ka pakweye zləma bazlam i gər mavuwe na, hərwi mey?»

21Ndomekeleŋ 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
22 Ahəl niye na, Yahuda hay tə pa magurlom i gay i məɗəslay ha gər

a Mbəlom nakə tə ma ha ka mbəlom ma Zerozelem aye sa. Tə hatsawa
magurlom niye na, ka məve. Tə 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 faya ma həhaliye. Faya ma həhaliye na, mə
mazambal i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom nakə tə zalay mazambal i
Salomoŋ aye.
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24Bagwar i Yahuda hay tə lawara na Yesu, tə gwaɗay: «Taɗə nəkar Kəriste
na, tsikamay parakka. Nəmaahəbiye nakə ada ka tsikameye na, hus kəɗay?»

25 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ɓa na tsikakum tsɨy, ane tuk na, ka
dzalumhabay. Məslernakə fayanagiyena, nagena, ta gədaŋ iBəbaga. Mata
bəzakum ha neŋ way na, məsler nakə faya na giye. 26Ane tuk na, nəkurom
ka dzalum ha bay, hərwi nəkurom na, ndo ga hay bay.

27 «Ndo ga hay na, ta pay zləma bazlam ga andza təɓaŋ neheye ta pay zləm
andomətsəkure tayha aye. Na sər tay ha adanəteye ta peŋeyebəzaydərmak.
28Na vəlateye sifa nakə ma ndəviye bay aye. Nəteye na, ɗaɗa ta mətiye bay
ada ndəray ma sliye faya mabuwe tay ha abəra mə həlay ga bay. 29 Bəba ga
a vəleŋ tay ha a həlay ga, neŋgeye na, bagwar eye a ze wu hay tebiye. Ada
ndərayma sliye fayamabuwewuray abəramə 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 sakumməkele ga tə kwar faya aye na, wuwaray?»

33Bagwar i Yahuda niye hay tambəɗay faya tə gwaɗay: «Nəmaa kəɗiye kar
tə kwar ɗuhna, hərwiməsler lele eye nakə ka giye aye bay. Nəmaakəɗiye kar
tə kwar na, hərwi ka tsalay ka gər a Mbəlom. Nəkar na, ndo zezeŋ tuk na, ka
gwaɗ nəkar Mbəlom na, ma kəkay?»

34 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Mawatsa eye mə ɗerewel kurom na,
Mbəlom a gwaɗ: “Nəkurom mbəlom hay.*” 35 Ka sərakwa ha na, wu nakə
mawatsa eye məƊerewel i Mbəlom aye na, ma ndziye andza niye huya. Ndo
neheye a tsikatay bazlam aye taɗə Mbəlom a zalatay mbəlom hay aye na,
36neŋnakəMbəloma zla ga ada a sləra ga ahaya kaməndzibəra aye na, na ze
tay ha bəɗaw? Neŋ na gwaɗ neŋWawa iMbəlom. Nəkuromka gwaɗum faya
na tsaleyekagəraMbəlom,na tsalaykagərna,makəkay? 37Taɗə fayanagiye
məsler i Bəba ga bay na, ka dzalum ha ka bazlam ga nakə na tsikakumeye
bay. 38Ane tuk na, taɗə faya na giye məsler ŋgay na, kwa ka təmum bazlam
ga bay bəbay na, dzalumha ka neŋ hərwiməsler 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 tsəveɗ məgəse 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,
magayamnakə Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam a dzəhuɓawa ndo hay a ɗəma
aye. Yesu a ndza ŋgwaymə ɗəma. 41Ndo hay ti ye naha ka təv ŋgay haladzay.
Ti ye naha na, tə gwaɗawa: «Yuhana kə gemasuwayaŋ 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.
MalamarŋgayhayMarta taMari təndzawamagəmaeyeniye. Marina, ŋgwas
nakəma tambəɗiye mal ka sik i Yesu adama ta takaɗiye na taməkwets i gər
ŋgay aye. Pat wuray na, Lazar a dəɗ a ɗəvats.

* 10:34 Dəmes hay 82.6.
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3Hərwi niyemalamar 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 neŋWawa i Mbəlom dərmak.»

5 Yesu na, a wuɗa Marta ta malamar ŋgay Mari ada a wuɗa Lazar. 6 Yesu
a tsəne Lazar neŋgeye ɗəvats eye na, ki ye bəse bay. A ndza ma təv ŋgay niye
neŋgeyemə ɗəma ayeməhəne sulo.

7Ma dəba i məhəne niye sulo eye na, a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Takwa
abəra kanaŋ,makwa ka dala i Yahuda.»

8 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Eh! Miter may, kə ndza
haladzay bay nakə ndo niye hay mə ɗəma aye a satay məkəɗe kar tə kwar
tuk na, 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 həvaɗ na, ma ndəfiye sik hərwi ləvoŋ zəŋzəŋ,
dzaydzay andaya ka təv ŋgay bay.»

11 Yesu 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 ka
məndzehəre.»

12Gawlaŋgayhay tambəɗay faya, tə gwaɗay: «BəyMaduweŋ, kə geneŋgeye
məndzehəre eye na, mambəliye.»

13Yesu neŋgeye a sayməgweɗe ɗuh na, Lazar kəmət. Ane tuk na, nəteye tə
dzala na, tə gwaɗ Yesu a tsik kaməndzehəre nakə deɗek aye.

14AndzaniyeYesua tsikatayparakka, a gwaɗatay: «Lazarkəmət bay. 15Ane
tukna, ɗəvats a gəs Lazar na, neŋ andaya ka təvŋgaybay. Na ye bayna, hərwi
kurom. A ge bo andza niye na, hərwi ada nəkurom kâ dzalum ha ka neŋ.
Hərwi niye ɗərev gamaŋgwasa eye. Lətsakwa, takwa ta zəbakwaw faya.»

16Tomasndonakə tə zalayMawsaaye, a gwaɗatay a siye i gawla i Yesuhay:
«Takwa,mətakwa ka bo ta BəyMaduweŋ kway.»

17Yesu ta gawla ŋgayhay təhusa a gəmaniye na, ɓa Lazar kə geməhəne faɗ
ma tsəvay. 18Gəma i Betani na, bəse ta Zerozelem. Ka diye abəra ma Betani
a Zerozelem na, a sla kilomiter mahkar bay. 19 Yahuda hay haladzay ta ye
nahamata gatayaw azekw aMarta ta Mari i mədahaŋ i malamar tay Lazar.

20Marta a tsəne Yesu kə ndzew, neŋgeye bəse ka tsəveɗ faya ma deyeweye
na, a lətse, a ye mata dzəgər tə Yesu. Mari neŋgeye na, mandza eye mətagay.
21Marta 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.»

23 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Malamar yak ma lətseweye abəra ma
mədahaŋ.»

24Marta a mbəɗay 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.»

25Yesu a gwaɗay: «Neŋna, ndomətəmehando abəramamədahaŋ adando
məvəle 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. 26Ndo kə dzala ha ka neŋ
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na, məsəfəre ŋgay ma dziye bay. Ma ndziye ka tor eye. Ka dzala ha bəɗaw
Marta?»

27Marta 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
28Marta a tsik ka bo abəra andza niye na, a mbəɗa gər a mətagay mata

zalayaw a malamar ŋgay Mari. A ye naha a tsikay me ta suksuk eye, a
gwaɗay: «BəyMaduweŋ ki yaw, fayama zalakeye. A gwaɗaka dara.» 29Mari
a tsəne andza niye na, kwayaŋŋa a lətse, a ye bəse ka təv i Yesu.

30AzlakwaYesuna, kəhusa a gəmaniye zuk bay. Neŋgeyehuya ka təvnakə
tə dzəgər ta Marta aye.

31 Ndo neheye ti ye naha a gay i Mari mata gatay azekw aye, tə ŋgatay a
Mari a lətse, a yaw abəra na, tə payaw bəzay. Tə gwaɗma giye na, ma diye ka
tsəvaymata tuwe.

32Mari a ye na, ka təv i Yesu. A husa ka təvnakəYesumə ɗəmaaye. A ŋgatay
a Yesu na, a dəkw gurmets kame ŋgay, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, taɗə ka ge
andaya kanaŋ na, 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, ambəɗay hamədzal
gər.

34A tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka lum na na, ka waray?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «BəyMaduweŋ, 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: «Ka həndəkay ha ɗəre a

guluf, Lazar mâmət bay na, a sla fayaməge təbəɗew?»
Yesu ambəl ha Lazar abəramamədahaŋ

38Ɗərev a ndalay a Yesu sa. A ye ka tsəvay. Tsəvay niye na, andza lar. Tə
pa namədahaŋ i Lazar na, a lar niye. Ta dərəzl me i tsəvay niye na, ta beber
bagwar eye. 39Yesu a gwaɗatay: «Həndəkum faya abəra beber nakay.»
Martamalamar imədahaŋniye a gwaɗay: «BəyMaduweŋ, kə gema 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 ambəlom. A gwaɗ: «Bəba ga na gaka naha sɨsœhaladzay hərwiwunakə
na tsətsah naha fakaya na, ka tsəneŋ na. 42Na sər ha wu nakə na tsətsahiye
naha fakaya aye na, ka tsəneŋeye na huya. Na tsik wene wene aye na, hərwi
ndo neheye kanaŋ ka təv ga aye, tâ dzala hamaa sləra ga ahaya na, nəkar.»

43AtsikaynahaaMbəlomandzaniyena, a zalayaLazar tamagala, a gwaɗ:
«Ndohwaw abəra.»

44Tsa 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 petekeɗ niye ada kâ gərum ha mâ ye

ŋgway.»
Bagwar i Yahuda hay ta pəla tsəveɗ kaməkəɗe na Yesu
Mata 26.1-5; Markus 14.1-2; Luka 22.1-2

45Ndo neheye ta yemata gayaw azekw aMari ada ta ŋgatay amasuwayaŋ
niye Yesu a ge aye na, ndo hay haladzay ta dzala ha ka Yesu. 46Ane tuk na,
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ndo siye hay ti ye ka təv i Farisa hay. Ti ye naha ta təkəratay wu nakə Yesu a
ge aye.

47 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom hay ta Farisa hay tə
hayay gər a bagwar i Yahuda hay tebiye. Tə haya gər na, tə gwaɗ: «Ndo nakay
na, fayama giyemasuwayaŋ hay haladzay huya. Ka gakweye ha na, kəkay?
48Taɗə ka gərakwa ha andza niye na, ndo hay tebiye ta dzaliye ha faya. Ndo
hay tebiye ta pay bəzay na, ndo i Roma hay ta deyeweye tambəzliye ha gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ta bəbazliye tay ha ndo kway hay.»

49Ndoweye andaya mə walaŋ tay, məzele ŋgay Kayif. Bəy i bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom ka viye aye niye na, neŋgeye. A gwaɗatay: «Ka
sərum wuray kwa tsekweŋ bay. 50 Ŋgama ndo nəte mâ mət hərwi ndo hay
tebiye tə bəmalə nakə ndo kway hay tebiye ta dziye aye.»

51Wu nakə a tsik aye na, a yaw abəra mamədzal gər ŋgay bay. Ka viye eye
niyena, neŋgeyebagwar i ndoməvəlawaywuaMbəlom. Hərwi niyeMbəlom
avəlaygədaŋmətsikekawunakəmagiyebokameaye, Yesumamətiyehərwi
Yahuda hay tebiye. 52Ane tuk na, ma mətiye na, hərwi Yahuda hay ɗekɗek
bay. Ma mətiye hərwi ndo i Mbəlom neheye kweye kweye ka məndzibəra
tebiye dərmak aye, hərwi ada mâ həla tay ahaya tebiye tâ ndza ka təv eye
nəte.

53Hərwi bazlam i Kayif niye a tsik aye na, pat eye niye ta dazlay mapəle
tsəveɗ ka məkəɗe na Yesu. 54Hərwi 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.

55Magurlom iYahudahaynakə tə zalayPakayemazlambarkəndzew. Ndo
hay haladzay ti yaw abərama gəma haywal wal, ti ye a Zerozelem. Ti ye na,
magurlom niye kə sla zuk bay. Ti ye hərwi ada tâ bara bo andza i kule tay
nakə a tsik aye. 56Ahəl nakə nəteye mə ɗəma aye na, ta pəla Yesu. Ta tsətsah
ka bo mə walaŋ tay ma gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye, tə gwaɗ: «Ma
deyeweye amagurlom bəɗaw? Ka dzalum na, kəkay?»

57 Tə tsik andza niye na, hərwi bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlomaye ta Farisa hay tə gwaɗ: «Ndoweye kə sər təv i Yesu nakəneŋgeyemə
ɗəma aye na, mâ ɗatay ha hərwi ada ta diye faya ta gəsiye na.»

12
Mari ambəɗamal ka sik i Yesu
Mata 26.6-13;Markus 14.3-9

1Məhetse i magurlom i Pak a zəkawməhəne 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 nakə Yesu a mbəl ha abəra ma mədahaŋ aye. 2 Yesu a husa
naha a Betani na, tə day wu mənday. Marta na, neŋgeye faya ma vəleye wu
mənday a Yesu. Lazar na, neŋgeyeməwalaŋ i ndo neheye tə ndawumənday
dziye tə Yesu aye.

3Ahəl nakə faya ta ndiye wumənday 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 namal niye ta məkwets i gər ŋgay. Məze i mal niye huŋŋa eye
a rah a gay niye nəteye mə ɗəma aye.

4Yudas Iskariyot na, neŋgeyenəteməwalaŋ 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
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gwaɗ: 5 «Ass! Ta səkəmhamal niye bay na, hərwi mey? Haɓe ta səkəmha na,
ka hutakweye ha 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.

7Yesu 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 kuromhuya. Ane tuk na, neŋ na, na ndziye tə nəkurom
huya bay.»

A satay a bagwar i Yahuda hayməkəɗe Lazar
9Yahudahayhaladzay tə tsəneYesuneŋgeyemaBetani na, təhəl bo ti ye. Ti

ye na, ka təv i Yesu ɗekɗek bay. Ti ye na, a satay məŋgatay a Lazar nakə Yesu
a mbəl abəra ma mədahaŋ aye. 10Hərwi niye bagwar hay i ndo neheye tə
vəlawaywuaMbəlomaye təhayagərhərwi a satayməkəɗenaLazardərmak.
11A satayməkəɗe 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

12Tədœ eye na, ndo neheye haladzay ti ye naha a magurlom i Pak aye na,
tə tsəne Yesu fayama diye naha a Zerozelem dərmak. 13Ti 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: «Zambaɗakway
aMbəlom! Mbəlommâ pa ŋgama ka ndo nakə faya ma deyeweye ta məzele i
BəyMaduweŋ aye! Mbəlommâ pa ŋgama ka Bəy i Israyel hay!»

14Yesu a ŋgatay a zuŋgowurayna, a ndza faya andza nakəmawatsa eyemə
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.*»
16Ahəl niye na, gawla i Yesu hay tə sər bazlam niye a tsik ka Yesu na, tə sər

zuk bay. Ahəl nakəMbəlom a bəz ha məzlaɓ i Yesu, a matayaw a gər aye na,
bazlam iMbəlom kə tsik faya andza niye deɗek ada ndo hay tə ge andza niye
dərmak.

17 Ahəl nakə Yesu a zalay naha a Lazar a tsəvay, a mbəl ha abəra ma
mədahaŋ aye na, ndo hay andaya haladzay ka təv eye niye. Ndo niye hay
ta təkər wu nakə tə ŋgatay Yesu a ge aye a ndo hay. 18 Hərwi niye ndo hay
haladzay ti ye mata dzəgər tə Yesu. Ndo niye hay tə tsəne Yesu na, kə ge
masuwayaŋ niye.

19Farisa hay tə ŋgatay andza niye na, tə tsikməwalaŋ 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
20Ahəl nakə ndo hay ti ye a magurlom i Pak mata ɗəslay ha gər a Mbəlom

aye na, Gərek hay andaya məwalaŋ tay. 21Gərek 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 samayməŋgatay a Yesu tey.»

22Filipa tsənena, ayea tsikayaAŋdəre. Tsana, ti ye tə tsikayaYesu. 23Yesu
a gwaɗatay: «Həlay eye kə sla anəke tuk,Mbəlomma ɗatay haməzlaɓ ga i neŋ
* 12:15 Zakari 9.9.
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Wawa i Ndo, a ndo hay.» 24Yesu 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 adama giye
wur haladzay. 25Ndoweye ka wuɗa sifa ŋgay na, ma dziye ha ɗuh. Ndoweye
ka kərah məgay gər a sifa ŋgay hərwi ga na, ma hutiye sifa nakəma ndəviye
bay aye. 26 Taɗə kə say a ndoweye məgeŋ məsler na, mâ peŋ bəzay. Andza
niye ndo i məsler ga na, ma ndziye ka təv nakə neŋ na ndziye mə ɗəma aye
dərmak. Ndo nakəma geŋeyeməsler aye 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, mətsike me a tsənew abəra məmbəlom, a gwaɗ: «Ɓa

na mbərəmməɗa ha məzlaɓ ga nakə ndo hay ta ɗəsleŋeye ha gər aye ada na
ɗatay haməzlaɓ ga sa.»

29Ndo neheye nəteye haladzay ka təv eye niye, tə tsəne mətsike me niye a
tsənewməmbəlom aye, tə gwaɗ: «Maa ləv na, maləve i mbəlom.»
Siye hay tə gwaɗ: «Maa tsikayawme na, gawla i Mbəlom!»
30 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Mətsike me nakay a

tsənew mə mbəlom aye na, hərwi kurom bəna hərwi ga bay. 31 Nakay na,
həlay nakəMbəlom 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
kamayakomazləlmbaɗa eye, ta lətsiye ga ha ka bo kambəlom. Ta lətse ga ha
na, na zalateye a ndo hay tebiye tâ yaw ka təv ga.» 33Yesu a tsik andza niye
na, kaməməte ŋgay. Ma tamətiye kəkay na, a ɗa ha neŋgeye.

34Ndo hay tə gwaɗay: «Mə ɗerewel iMbəlomna, təwatsa, tə gwaɗ: “Kəriste
na, ma ndziye na, huya.” Ada ka gwaɗiye Wawa 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 ləvoŋmâ ndzakum a gər həf bay. Hərwi ndo nakə faya
ma diyema ləvoŋ aye na, a sər təv nakəma diye a ɗəma aye bay. 36Ahəl nakə
dzaydzay niye faya ma dəviye na, dzalum ha faya hərwi ada kâ tərum ndo i
dzaydzay hay.»
Yesu a tsik bazlam niye andza niye na, a ye a ŋgaha bo abəra ka nəteye.
Yahuda hay haladzay ta dzala ha ka Yesu bay

37Kwa taɗə kə ge masuwayaŋ haladzay ka ɗəre tay bəbay na, Yahuda hay
haladzay ta dzala ha faya bay. 38Wunakay a ge andza niye na, hərwi adawu
nakə Ezay ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik ahəl niye mâ ge bo. A gwaɗ:
«BəyMaduweŋ,maa təma bazlam yak nakə nəmaa ɗa ha aye na, way?
BəyMaduweŋ, ka bəzay ha gədaŋ yak na, a way?†»

39Hərwi niye ndo hay tə dzala ha ka Yesu bay na, hərwimey? 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,
† 12:38 Ezay 53.1.
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na təmiye tay ha dərmak.‡»
41 Ezay a tsik wu niye na, hərwi neŋgeye kə ŋgatay a məzlaɓ i Yesu ada a

tsikawa faya.§
42Kwa 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. Ta dzədzar na, hərwi ta həhariye tay abəra
mə gay i maɗuwule me tay. 43 A satay na, ndo tâ zambaɗatay, ɗuh Mbəlom
mâ zambaɗatay bay.

Wunakə Yesu a tsik aye na, ma gəsiye ndo 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. 45Ndoweye kə ŋgeteŋ na,
a ŋgatay a ndo nakə a sləra ga ahaya aye. 46Neŋ na, na yaw ka məndzibəra
andza dzaydzay nakə a dəv aye, hərwi ada kwa way kə dzala ha ka neŋ na,
ma ndziye ma ləvoŋ sa bay.

47«Taɗəndoweye kə tsənebazlamnakay ada kəpaybəzay bayna,mata gay
sariya na, neŋ bay. Hərwi neŋ na yaw ka məndzibəra na, mata gatay sariya
a ndo hay bay, ane tuk na, hərwimətəme tay ha. 48Taɗə ndoweye ka təma ga
bay ada ka kərah bazlam ga na, sariya ma ta gəsiye na. Sariya ma ta gəsiye
na pat nakəməndzibəra 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.
50Ada na sər wu nakə a gweɗeŋ aye na, ma vəliye sifa nakəmandəviye bay a
ndo hay. Andza niye wu nakə na tsikiye aye na, na tsik na, andza nakə Bəba
ga a gweɗeŋ tsik aye.»

13
Yesu a bara sik i gawla ŋgay hay

1Həlay i magurlom i Pak mazlambar kə husaw a ɗəma. Yawa! Yesu a sər
həlay ŋgay nakəma diye abəra ka məndzibəra aye kə sla. Ma miye ŋgway ka
təv i Bəbaŋgay. Yesu awuɗandoŋgayneheye kaməndzibəra ayehuya. Anəke
Yesu ka bəzatay ha na, a wuɗa tay ha tə ɗərev ŋgay peteh.

2Pat eye niye ta huwa na, Yesu ta gawla ŋgay faya ta ndiye ɗaf. Ɓa Fakalaw
ka mbərəmməvəlay bazlam a Yudas wawa i Simoŋ Iskariyot hərwi ada mâ
ge ɗaf ka Yesu.

3 Yesu a sər ha Bəba ŋgay kə vəlay gədaŋ ka mələve wu hay tebiye. Yesu a
sər ha neŋgeye a yawabəra ka təv iMbəlom adamamiye na, ka təv iMbəlom.
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
ihuɗ. 5Madəbaayena, ambəɗayamagandayah. Tsana, adazlayməbere tay
na sik a gawla ŋgay hay. A ndəv haməbere tay na sik na, a pəla haya petekeɗ
matekeɗe yam niye abəra mə bəzay i huɗ, a takaɗ yam abəra ka sik.

6 A ndisl ka təv i Simoŋ Piyer na, Simoŋ Piyer a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
mata bereŋ na sik ɗuh na, nəkar ɗaw?»

7 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Wu nakə faya na giye anəke aye na, ka
səriye bay, ane tuk na, ka səriye mba.»

8Piyer a gwaɗay: «Aʼay! Ka ta bereŋeye na sik ɗaɗa bay.»

‡ 12:40 Ezay 6.9-10. § 12:41 Ezay 6.1.
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Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Taɗə na baraka na sik bay na, ka dzapam-
eye 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 fakuma bay, nəkurom tsəɗaŋŋa. Ane tuk na, ndo nəte na,
ndəluɓ faya.»

11 Yesu a sər ndo nakə ma ta giye faya ɗaf aye. Hərwi niye a gwaɗ nəteye
tebiye mabara eye hay bay.

12A ndəv haməbaratay na sik na, a zla petekeɗ ŋgay ama ha ka bo. A ye, a
maka təvmənde ɗaf tay niye, a ndza. Tsa na, a gwaɗatay: «Ka sərumwunakə
na gakum aye ɗaw? 13 Nəkurom faya ka zalumeŋeye “ndo mədzeŋge ndo”
ada “Bəy Maduweŋ”. Ka tsikum andza niye na, lele deɗek. Neŋ na, andza
niyedeɗek. 14Neŋ ɗuhndomədzeŋgendoadaBəyMaduweŋ,nabarakumna
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 boməwalaŋ 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 tsikna, kanəkuromtebiyekuromayebay. Neŋna, na sərndoneheye
na pala tay aye. Ane tuk na, bazlam nakə təwatsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye
na, ma giye bo andza nakə təwatsa aye. Mawatsa eye na, a gwaɗ: “Ndo nakə
nəmaa nda ɗaf salamay aye na, ka təra ndo məne ɗəre ga.*” 19Na tsikakum
ka bo abəra anəke na, hərwi ada wu nakay aza kə husaw na, ka dzalumeye
ha neŋ na, neŋ.

20 «Neŋ faya na tsikakumeye parakka: Sərum ha, ndoweye ka təma ndo
nakə neŋ na slər ha aye na, a təmana, 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

21Ma dəba i bazlam niye Yesu a tsik aye na, ɗərev ŋgay a ye faya abəra. A
tsikatayparakka, a gwaɗatay: «Neŋ fayanagwaɗakumeye: Sərumhana, ndo
nəte məwalaŋ kuromma giye fagaya ɗaf.»

22 Gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na, tə ma ha ka bo ɗəre mə walaŋ
tay tebiye. Ane tuk na, Yesu a tsik ka way na, tə sər kwa tsekweŋ bay
tebiye. 23Ndo nəte mə walaŋ i gawla i Yesu hay, ndo nakə Yesu a wuɗa na
haladzay aye, neŋgeyemandza eye ka təv i Yesu. 24 Simoŋ Piyer a gay naha
mbətsekw tə ɗəre hərwi adamâ tsətsah ka Yesu, a tsik andza niye na, kaway.
25Mandərkwasla i Yesu niye a həndzəɗ naha gər ka təv i Yesu, a tsətsah faya,
a gwaɗay: «BəyMaduweŋ, ka tsik na, ka way?»

26Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Na ɗəsiye peŋ ada na giye faya ala. Ndo
nakəna vəlay aye na,mata ge fagaya ɗaf na, neŋgeye.» Tsa na, Yesu a ɗəs peŋ,
a ge faya ala, a vəlay a Yudas wawa i Simoŋ Iskariyot.

27Yudas a təma peŋ niye na, kwayaŋŋa Fakalaw a yay amədzal gər. Yesu a
gwaɗay: «Wu nakə ka giye na, ge na anəke bəse!»

* 13:18 Dəmes hay 41.10.
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28 Ndo neheye nəteye mandza eye tage Yesu aye, Yesu a tsik andza niye
hərwi mey na, ndəray kwa nəte mə walaŋ tay niye a sər bay. 29 Yudas na,
neŋgeye ndo məgəse suloy. Hərwi niye siye i gawla i Yesu hay tə dzala na,
Yesu a gwaɗay mâ ye mata səkəmakwayaw wu mənday hərwi magurlom i
Pak. Kəgəbay a gwaɗaymâ yemâ vəlatay wu amətawak hay.

30Ahəl nakə Yudas a təma peŋ niye na, kwayaŋŋa a yaw abəra. Niye na, ta
həvaɗ.

Bazlammapala eye weɗeye
31Ma dəba eye Yudas a yaw abəra na, Yesu a gwaɗ: «Anəke na, məzlaɓ ga i

Wawa i Ndo ma bəziye parakka ada ndo hay ta ŋgateye a məzlaɓ i Mbəlom
hərwi ga dərmak. 32 Na bəzatay ha məzlaɓ i Mbəlom a ndo hay, Mbəlom
dərmak ma bəzatay ha məzlaɓ 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 tsikakumeye
anəke. “Təv nakə neŋ na diye 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 məwalaŋ kurom. Andza neŋ nakə
nawuɗa kuromayena, kutoŋwuɗumbonəte nəteməwalaŋ kuromdərmak.
35Taɗə 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

36SimoŋPiyera tsətsah faya, agwaɗay: «BəyMaduweŋ,kadiyena, aŋgay?»
Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Anəke na, ka sliye faya məpeŋ bəzay a təv

nakənadiye a ɗəmaaye bay. Ane tukna, həlay eyema slaweye aza ka peŋeye
bəzay.»

37 Piyer a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, na sliye faya məpaka bəzay anəke bay
na, hərwi mey? Neŋmaləva bo eyeməvəle haməsəfəre ga hərwi yak.»

38Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkarmaləvaboməvəle haməsəfəre yak
hərwi ga ta deɗek ŋgway ɗaw? Na tsikakeye parakka, sər ha na, dzagulokma
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.
Dzalum ha ka Mbəlom ada dzalum ha ka neŋ dərmak. 2 Gay hay andaya
haladzay mə gay i Bəba ga. Taɗə təv andaya bay na, haɓe na gwaɗakumeye
bəɗaw? Na diye na ta lambaɗakumeye təv nakə ka ta ndzumeye mə ɗəma
aye. 3Na ye, na lambaɗakumaw təv na, na maweye mata həle kurom ka təv
ga, hərwi ada nəkurom dərmak ka ndzumeyema təv nakə neŋmə ɗəma aye.
4Nəkurom na, ka sərum tsəveɗ nakə a ye a təv nakə na diye a ɗəma aye.»

5Tomas a gwaɗay: «Bəy ga, təv nakə ka diye a ɗəma aye na, nəmaa sər bay.
Nəmaa sliye fayaməsəre tsəveɗ niye na, ma kəkay?»

6Yesu 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.»

8Filip a gwaɗay: «Bəy ga, ɗamay ka Bəba yak tsa na, tsɨy ɗamay.»
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9 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Na ndza ka təv kurom na, haladzay ada
ka sər ga ha bay ŋgway huya ɗaw Filip? Ndoweye kə ŋgeteŋ a neŋ na, a ŋgatay
na, a Bəba ga. Ada ka gwaɗ: “Ɗamay ka Bəba yak” na, hərwi mey? 10Neŋ ta
Bəba ga, 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 ge məsler mə neŋ
na, neŋgeye. 11Taɗəna gwaɗakum: “Neŋ ta Bəba, Bəba ga təneŋ,nəmaynəte”
na, dzalum ha faya. Dzalum ha kaməsler neheye na gawa aye kwa.

12«Ayaw! Neŋ fayanagwaɗakumeye: Sərumhana, ndoweyekədzalahaka
neŋ na, ma giye məsler neheye neŋ faya na giye dərmak. Ma ta giye na, ma
ziyeneheyeanəkeaye, hərwineŋna, nadiyeka təv iBəbaga. 13Ka tsətsahum
kwa mey ta məzele ga na, na gakumeye na tebiye, hərwi ada neŋ Wawa i
Mbəlom nâ bəz ha məzlaɓ i Bəba. 14Ka tsətsahum kwamey ta məzele ga na,
na vəlakumeye.»

Yesu a gwaɗma sləraweyeMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
15 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ka wuɗum ga na, ka rəhumeye ha gər a

bazlam ga mapala eye. 16 Neŋ, na geye amboh a Bəba ga mâ slərakumaw
ndomekeleŋmâ dzəna kurom hərwi adamâ 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.
Nəkuromna, ka sərumeye hərwima ndziye na, ka təv kurom adama ndziye
huyamənəkurom. 18Hərwi niye, na gəriye kuromhamahəkuromeye andza
wurmətawak hay bay. Namaweye ka təv kurom. 19Maməndze tsekweŋ na,
ndo i məndzibəra hay ta ŋgeteŋeye sa bay. Nəkurom na, ka ta ŋgatumeŋeye
hərwi neŋ na ndziye ta sifa ga huya ada nəkurom dərmak ka ndzumeye ma
sifa huya. 20 Pat eye niye na, ka sərumeye neŋ madzapa eye ta Bəba ga,
nəkurommadzapa eye tə neŋ ada neŋmadzapa eye tə nəkurom.

21 «Ndoweye kə pa na bazlam ga mapala eye a gər, ada ka rəhay ha gər na,
neŋgeye na, a wuɗa ga. Bəba ga ma wuɗiye na ndo nakə a wuɗa ga aye, neŋ
dərmak na wuɗiye na ada na bəzay ha bo ga.»

22Gawla i Yesu andayaməzele ŋgayYuda. Neŋgeyena, Yudas Iskariyot bay.
A gwaɗay a Yesu: «Bəy ga, ka bəziye ha bo a nəmay ɗekɗek, ka bəziye ha bo a
ndo i məndzibəra hay bay na, ma giye boma kəkay?»

23 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ndoweye ka wuɗa ga na, ma rəheye ha
gər a bazlam ga. Bəba gamawuɗiye na. Nəmaadeyeweye ka təv ŋgay. Neŋ ta
Bəbanəmaandziyemə gayŋgay. 24Ndonakəawuɗagabayayena,marəheye
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 yawmə neŋ bay. A yaw na, ka təv i Bəba ga
neŋgeye nakə a sləra ga ahaya aye. 25Na tsikakumka bo abəra bazlamnakay
anəke na, hərwi neŋ andaya ka təv kurom mba. 26Mazlambar 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, mâmakum 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 i
məndzibəra bay. Ɗərevmâ ye fakuma abəra bay. Kâ dzədzarumbay. 28Ɓa ka
tsənum, na gwaɗakum: Na diye gwa. Ane tuk na, na maweye ka təv kurom.
Taɗə kawuɗumga na, ka ŋgwasumeye hərwi na diye na, ka təv i Bəba ga. Bəba
ga, neŋgeye na, bagwar eye a ze ga.
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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 tsikakumeyewuray andaya haladzay sa bay. Na tsikakumeyewuray
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.
31Ane tuk na, ndo i məndzibəra hay tâ sər ha na, na wuɗa Bəba ga ada neŋ
faya na giye andza nakə Bəba a gweɗeŋ ge aye.
«Anəke na, lətsum takwa abəra kanaŋ!»

15
Yesu na, dərizl i gərɗaf

1Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay sa: «Neŋna, andza dərizl i gərɗaf deɗek
eye. Bəba ga na, a təra andza ndo i guvah. 2Hawal neheye tə wa bay aye
na, ma ɗəsiye tay ha. Hawal neheye tə wa aye na, ma kəkaliye fataya abəra
hərwi ada tâwahohway haladzay. 3Wuneheye na tətikakumaye na, ka təra
kurom ha tsəɗaŋŋa, andza dərizl i gərɗaf nakə ta kəkal na aye. 4Ndzum na,
madzapa eye ka neŋ andza neŋ nakəmadzapa eye tə nəkurom aye. Hawal
kə ge neŋgeye ka dərizl ŋgay eye bay na, ma sliye faya məwe ka gər bo ŋgay
bay, mâ ndza ka dərizl ŋgay. Andza niye, nəkurom ka dzapum tə neŋ bay na,
kambumeye fayaməge wuray lele eye bay.»

5 Yesu a gwaɗatay sa: Neŋ na, andza dərizl i gərɗaf, nəkurom hawal eye
hay. Ndoweye kə dzapa tə neŋ ada na dzapa ta neŋgeye na, mawiye hohway
haladzay andza dərizl i gərɗaf. Hərwi ze neŋ na, ka slumeye məge wuray
lele eye bay. 6Ndoweye kə dzapa tə neŋ bay na, Mbəlomma kərahiye na. Ma
təriye andza hawal i dərizl i gərɗaf nakə tə ɗəs faya abəra aye. Ta kaliye ha
adama 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, tsətsahumwu nakə a sakum aye, ka hutumeye. 8Taɗə faya ka
gumeye ŋgwalak huya na, faya ka bəzumatay ha a ndo hay, nəkurom gawla
ga hay. Kə ge andza niye na, ndo hay ta zambaɗeye a Bəba ga.

9 «Nawuɗa kurom andza nakə Bəba awuɗa ga aye. Ndzum huyamadzapa
eye ka neŋ ada ka sərumeye ha na, na wuɗa kurom. 10 Taɗə ka rəhumay ha
gər a bazlam gamapala eye na, ka ndzumeye nəkurommadzapa eye ka neŋ
ada ka sərumeye ha nawuɗa kuromhuya, andza neŋ nakə na rəhay ha gər a
bazlam i Bəba ga mapala eye ada neŋmadzapa eye tə neŋgeye ada na sər ha
a wuɗa ga huya. 11Na tsikakum wu neheye na, hərwi ada ɗərev kurom mâ
ŋgwasaandzaneŋnakə ɗərev gamaŋgwasa eyedərmak. Andzaniyeməŋgwese
ma rahiye a ɗərev kurom lele.

12 «Bazlam ga nakə na tsikakumeye na, waray? Bazlam nakə na tsikakum-
eye na, wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom andza neŋ nakə na wuɗa
kurom aye. 13 Ndoweye kə dze ha məsəfəre ŋgay hərwi dzam ŋgay hay na,
mawuɗebomazeniyena, andaya sabay. 14Taɗəkagumwunakənagwaɗum
gum aye na, nəkurom dzam ga hay. 15Na zalakumeye ndo iməsler ga hay sa
bay hərwi ndo i məsler na, a sər wu nakə ndo i gay ŋgay ma giye bay. Ɗuh
na zalakumeye dzam ga hay hərwi na ɗakum ha wu nakə Bəba a ɗeŋ ha aye
tebiye. 16Nəkurom ka zlum ga bay. Ɗuhmaa 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 tsətsahumwu hay
tebiye taməzele ga na, Bəba gama vəlakumeye. 17Wunakə na tsikakumeye
anəke aye na, wuɗum bo nəte nəte məwalaŋ kurom.»
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Ndo iməndzibəra hay ta nateye ɗəre a gawla i Yesu hay
18Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ndo iməndzibəra ta nakum ɗəre na, sərum ha

ɓa kurre tə nay ɗəre na, a neŋ. 19Taɗə nəkurom ndo i məndzibəra hay na, ta
wuɗiye kurom hərwi nəkurom ndo tay hay. Ane tuk na, ka təra andza niye
bay. Na pala kurom abəra məwalaŋ tay. Nəkurom ka tərum ndo tay hay sa
bay. Tə nakum ɗəre na, hərwi nakə nəkurom ndo tay hay sa bay aye.

20 «Kâ mətsum ha gər tə bazlam nakə na tsikakum aye bay. Na gwaɗ ndo
i məsler na, a ze ndo i gay ŋgay bay. A seŋ məgwaɗakum na, taɗə ta geŋ
ɗəretsətseh na, ta gakumeye ɗəretsətseh a nəkurom dərmak. Ndo neheye ta
rəhay ha gər a bazlam ga aye na, ta dzaliye i kurom dərmak. 21Ɗəretsətseh
nakə ta gakumeye na, hərwi nakə nəkurom gawla ga hay aye. Tə ge andza
niye na, hərwi tə sər ndo nakə a sləra ga ahaya aye bay.

22 «Taɗə na yaw na tsikatay bazlam i Mbəlom bay na, sariya ma gəsiye
tay ha hərwi mezeleme tay bay. Ane tuk na, anəke na yaw, na tsikatay.
Anəke ta sliye faya mətsike “nəmaa sər mezeleme bay” na, ta sliye faya bay.
23Ndoweyekəneŋɗərena, anayɗəreaBəbagadərmak. 24Taɗəɓanambərəm
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 a məsler ga hay ada
faya ta namay ɗəre ta bəba ga. 25Ane tuk na, a ge andza niye na, hərwi ada
mâ təra andza nakə ndo tay hay tawatsaməƊerewel i Mbəlom aye. Təwatsa,
tə gwaɗ: “Tə neŋ ɗəre na, kəriye bəna na gemənese bay.*”»

26Yesua gwaɗatay sa: «Ndonakəmadeyeweyemadzənekuromayena,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 ha deɗek andohay. Ki yawna,ma tsikiye kaneŋ. 27Nəkuromdərmak
ka ta tsikumeye ka neŋ hərwi ahəl nakə na dazlay aməsler aye na, nəkurom
tə neŋ hus bəgom.»

16
1 «Na tsikakum wu neheye ka bo abəra anəke na, hərwi ada kâ gərum ha

mədzele ka neŋ bay. 2 Ta ta həhara kurom ahaya abəra mə gay i maɗuwule
me. Həlay eyema deyeweye, ndo hay ta kəɗiye kurom, ada ta dzaliyemə gər
tay na: “Nəmaa ge na, wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye.” 3 Ta giye andza
niye na, hərwi nəteye tə sər Bəba ga bay ada tə sər neŋ bay. 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. 5Anəke na, namiye gwa ka təv i ndo nakə a sləra ga ahaya aye. Ndəray
kwa nəte məwalaŋ kuromma tsətsahiye təv ga nakə na diye a ɗəma aye bay.
6 Ane tuk na, ma ndalakumeye haladzay hərwi nakə na gwaɗakum na, na
diye gwa aye. 7Ayaw! Sərum ha lele, na ye fakuma abəra ɗuh i kurom na,
lele. Andza niye taɗə na ye gwa bay na, ndo 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, ma bəzatay ha tsəveɗ nakə deɗek aye, ada ma bəzatay ha sariya
i Mbəlom nakəma ta giye. 9Mezeleme nakəma bəzatay ha aye, a ɗa ha na,
nəteye ta dzala ga ha bay. 10 Ta səriye ha tsəveɗ nakə deɗek eye na, tsəveɗ
məpeŋ bəzay a neŋ hərwi namiye ka təv i Bəba ga. Ka ta ŋgatumeŋeye sa bay.
* 15:25 Dəmes hay 35.19; 69.5.
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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 slumeye 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. 15Wu neheye mə həlay i Bəba ga tebiye na, i ga dərmak. Hərwi niye na
gwaɗakum na, wu nakəMəsəfəre ma ta ɗakumeye ha aye na, ma deyeweye
abəra na, mə neŋ.»

Gawla i Yesu hay ta ŋgwasiye haladzay
16 Yesu a gwaɗatay: «Məndze tsekweŋ na, ka ŋgatumeŋeye sa bay. Ada

məndze tsekweŋ na, ka ŋgatumeŋeye sa.»
17 Siye hay mə walaŋ i gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na, tə gwaɗ

mə walaŋ tay: «A say məgweɗe na, kəkay? A gwaɗ: “Məndze tsekweŋ na,
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, andza məgweɗe mey?
Ka sərakwawu nakə a saymətsike aye bay.»

19 Yesu a sər ha a satay a gawla ŋgay hay matsətsehe faya bazlam. A
gwaɗatay: «Ka tsikumməwalaŋkuromna, kabazlamnakənagwaɗ “məndze
tsekweŋ na, ka ŋgatumeŋeye sa bay ada məndze tsekweŋ na, ka ŋgatumeŋeye
sa” ɗaw?

20 «Ayaw! Sərum ha na, ka ta tuwumeye, ka wudumeye ka bo haladzay.
Ndo iməndzibəra hay na, ta ŋgwasiye. Ɗərevma ndalakumeye haladzay, ane
tuk na, ɗəretsətseh kurom ma təriye məŋgwese. 21Ma 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, kə wa na wawa tsɨy na, ma
mətsiye ha gər tə ɗəretsətseh. Ma ŋgwasiye hərwi wawa nakə a wa, a yaw ka
məndzibəra aye. 22Andza niye nəkurommə 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
tsikakumeyekagər iBəbagaparakka. 26Pat eyeniyena, ka tsətsahumeyewu
hay ka Bəba ga ta məzele ga. Agəla ka gwaɗumeye na, na ta tsətsahiye faya
wu hərwi kurom. Aʼay! Bo kurom eye ka tsətsahumeye tə bazlam kurom.
27 Bəba, bo ŋgay eye a wuɗa kurom. 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 ha
məndzibəra, namiye ka təv i Bəba ga.»
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29Gawla ŋgayhay tə gwaɗay: «Yawa! Anəke faya ka tsikmena, parakka tuk.
Ka tsik ta dzeke sa bay. 30Anəke nəmaa sər ha, ka sər wu hay tebiye. Ndoma
ta tsətsahiye fakaya bazlam na, ɓa ka sər tsɨy. Hərwi niye nəmaa dzala kar
ha, nəmaa sər ka yaw na, abəra ka təv i Mbəlom deɗek.»

31 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ka dzalum ha na, anəke ɗaw?
32 Pat eye ma deyeweye, ɓa ka mbərəm madayaw tsɨy. Pat eye niye na,
ka ŋgənumeye gər kweye kweye kwa way ma miye a mətagay ŋgay. Ka
gərumeye ga ha mahəgeye. Aʼay! Ta deɗek na, neŋ mahəgeye bay. Bəba ga,
neŋgeye tə neŋ.

33«Na tsikakumwuneheyekurreadanəkuromneheyemadzapaeye təneŋ
aye na, hərwi ada kâ ndzum zay. Ka məndzibəra na, ka gumeye ɗəretsətseh.
Ane tuk na, ɗərev mâ ye fakuma abəra bay, hərwi neŋ na, na ŋgwasa ka
məndzibəra.»

17
Yesu a ɗuwulayme aMbəlom hərwi gawla ŋgay hay

1Yesu a tsikatay ka bo abəra bazlamniye na, a zəba ɗəre ambəlom, a gwaɗ:
«Bəba ga, i ga na, həlay eye kəhusaw tuk. Bəzatay haməzlaɓ ga a ndohay ada
neŋwawa yak nâ bəzatay haməzlaɓ yak dərmak. 2Nəkar na, ka vəleŋ gədaŋ
ka gər i ndo hay tebiye hərwi ada nâ vəlatay sifa nakəma ndəviye bay aye a
ndo neheye ka vəleŋ tay naha a həlay aye. 3Sifa niyema 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 nakə neŋ ka məndzibəra aye na, na ɗa ha məzlaɓ yak a ndo hay,
hərwi na ndəv ha məsler nakə ka sləra ga ahaya faya məge aye. 5Anəke na,
Bəba ga, vəleŋməzlaɓ ka ɗəre yak andzaməzlaɓ ga ahəl nakənəmay 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. 7 Tə
sər ha wu neheye ka vəleŋ tebiye aye na, a yawmə nəkar. 8Bəna na tsikatay
bazlamnakə ka gweɗeŋ tsikatay aye. Ta təma lele. Ta sər ha ta deɗek na yaw
na, abərama nəkar. Ada ta dzala hamaa sləra ga ahaya na, nəkar.

9«Naɗuwulakeyenahamehərwi tay, bənahərwindo iməndzibərahaybay.
Na ɗuwulakeye naha me na, hərwi ndo neheye ka vəleŋ tay ha aye. Nəteye
na, ndo yak hay. 10Ndo ga hay na, ndo yak hay dərmak, ada ndo yak hay na,
ndo ga hay. Nəteye ta ɗatay ha məzlaɓ ga a ndo hay. 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,
nəmaymadzapa eye nəte. 12Ahəl nakənəmaandzawahuya 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 faya mə
Ɗerewel i Mbəlom 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 ga mâ rah a ɗərev tay.
14 Na tsikatay bazlam yak nakə ka gweɗeŋ tsikatay aye. Ane tuk na, ndo i
məndzibəra hay faya ta natay ɗəre hərwi nəteye na, ndo tay hay bay andza
neŋ nakə neŋ ndo tay bay aye. 15Na ɗuwulakeye nahame na, hərwi nakə kâ
həl tay naha abəra ka məndzibəra aye bay. Ɗuh na ɗuwulakeye naha me na,
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tsəpa tay ha hərwi ada Fakalawmâ gataywuray 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. 18Andza nəkar nakə ka sləra ga ahaya kaməndzibəra
aye na, neŋ kanaŋ dərmak faya na sləriye tay kaməndzibəra kaməgeməsler.
19Navəlaka habo ga tebiye hərwi tay hərwi adanəteye tebiye tâ təra ndo yak
hay.

20 «Na ɗuwulakeye naha me na, hərwi nəteye ɗekɗek tsa bay. Na
ɗuwulakeyenahamehərwindoneheye tapiye zləmkabazlamtayadaaza ta
dzaliye ha kaneŋ. 21Na ɗuwulakeye nahamehərwi ada nəteye tebiye tâ təra
nəte. Bəba, tâ ndzamadzapa eye tə nəmay andza nəkar nakəmadzapa 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. 22Na vəlatay məzlaɓ nakə ka vəleŋ aye hərwi ada tâ təra nəte andza
nəkar tə neŋ, nəmay nəte. 23Neŋ 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 seŋ na, ndo neheye ka vəleŋ tay ha a həlay aye na, ta ndziyema
təv nakə na ta ndziye mə ɗəma aye dərmak hərwi ada tâ ŋgatay a məzlaɓ ga.
Ka wuɗa ga na, kwa ahəl nakə məndzibəra andaya zuk bay aye ada hərwi
niye ka vəleŋməzlaɓ aye.

25 «Bəba ga nəkar na, ndo i deɗek. Ndo i məndzibəra hay tə sər kar ha bay.
Ane tukna, neŋna sər kar ha adandoneheyeməhəlay ga aye tə sərmaa sləra
ga ahaya na, nəkar. 26Tə sər kar ha na, hərwi ga ada ta səriye kar ha hərwi ga
dərmak hərwi ada tâ wuɗa siye i ndo mekeleŋ eye hay andza nakə ka wuɗa
ga aye ada neŋ dərmak nâ ndzamə ɗərev tay.»

18
Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56;Markus 14.43-50; Luka 22.47-53

1Yesu andəvhamaɗuwulaynahameaMbəlomna, a həl bo ta gawla hay, ti
ye adiye imagayamwuray tə zalay Sedroŋ. Ka təvayeniyena, dədaŋandaya
ta zəv a ɗəma gərɗaf hay. Tsa na, ti ye a ɗəma ta gawla ŋgay hay. 2Yudas ndo
nakə a ge ɗaf ka Yesu aye a sər təv eye niye. A sər na, hərwi Yesu ta gawla ŋgay
hay ti yawa a ɗəma.

3Yudas a ye a dədaŋ niye ta sidzew i Roma hay, tə siye i sidzew neheye ta
tsəpawa gay i məɗəslay ha gər aMbəlom. Maa slər tay naha na, bagwar hay i
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ada ta Farisa hay. Ti ye na, təwu i
həlay hay, ta lalam tay hay ada siye ta dəv ako. Maa həl tay naha na, Yudas.

4 Azlakwa bay Yesu na, ɓa kə sər wu nakə ma ta giye bo tə neŋgeye.
Mazlambar faya ta ndisliye naha ka təv tay na, Yesu a 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?»
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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.»

10 Simoŋ Piyer na, maslalam andaya faya. A ŋgwaɗawmaslalam ŋgay niye
a fay ha a ndo i məsler i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom. A ɗəsay na
zləm i həlay i mənday fats ka dala. Ndo i məsler niye tə zalay na, Malkus.

11Ane tuk na, Yesu a gwaɗay a Piyer: «Ma hamaslalam 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 Mbəlom aye, tə gəs na Yesu. Tsa na, tə dzawa na.

Sidzew hay ti ye ha Yesu a gay i Han
13Tə lahmede ha Yesu na, a gay i Han təday. Han na, neŋgeyemese i Kayif.

Anəke ka viye niye na, Kayif neŋgeye bagwar i ndoməvəlawaywu aMbəlom.
14 Kayif na, ndo nakə a gwaɗatay a bagwar i Yahuda hay: «Tə bəmalə nakə
ndo hay tebiye ta dziye na, ŋgama ndo nəte mâmət.»

Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesu
Mata 26.69-70;Markus 14.66-68; Luka 22.55-57

15 Simoŋ Piyer ta gawla i Yesu neŋgeɗ nəte ta zəŋgal na Yesu. 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. 16Ane 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 tsikayme a dem niye hərwi adamâ vəlay tsəveɗ a Piyer. Piyer a
fələkwa a dalamətagay tuk.

17 Ahəl nakə faya ta diye na, ŋgwas nakə a gawa məsler mə gay i ndo
məvəlawaywuaMbəlomaye, agwaɗayaPiyer: «Nəkarna, gawla indonakay
dərmak ba?»
Piyer ambəɗay faya a gwaɗay: «Aʼay neŋ na, gawla ŋgay bay!»
18 Mətasl a ge haladzay. Hərwi niye ndo i məsler hay ta ndo neheye ta

tsəpawa gay iməɗəslay ha gər aMbəlom ta vat ako. Nəteyemandza eye faya.
Piyer neŋgeyemandza eye ka ako niye dərmak ta nəteye dziye.

Bagwar i ndoməvəlawaywu aMbəlom a tsətsah ka Yesu
Mata 26.59-66;Markus 14.55-64; Luka 22.66-71

19Madəba ayena, bagwar i ndoməvəlawaywuaMbəloma tsətsah kaYesu
ka gər i gawla ŋgay hay 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 maɗuwuleme adamə
gay iməɗəslayhagər aMbəlomma təvnakəYahudahay təhayawagər a ɗəma
aye. Na tsik wuray ɗaɗa taməkal bay. 21Ada ka tsətsahiye fagaya bazlamna,
hərwi mey? Wu nakə na 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: «Ta mbəɗaway ka
bazlam a bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom na, andza niye ɗaw?»
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23Yesu a gwaɗay a ndo niye: «Kə ge na tsik wu nakə lele bay aye na, ɗa ha
wu nakə na tsik lele bay aye. Taɗə na tsik lele na, ka kəɗ ga hərwi mey?»

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

25 Ahəl nakə ti ye ha Yesu a gay i Kayif aye na, Piyer neŋgeye ma
dalamətagay, mandza eye ka ako. Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Nəkar na,
gawla i ndo nakay dərmak bəɗaw?»
Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesu, a gwaɗ: «Aʼay, neŋ gawla ŋgay bay!»
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 gəs na Yesu aye. A gwaɗay: «Nəkar na, gawla ŋgay. Na
ŋgataka nəkurom tə Yesuma dədaŋ bəɗaw?»

27Ane tuk na, Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesu sa, a gwaɗay: «Aʼay, neŋ bay!»
Piyer a ndəv hamətsike andza niye na, kwayaŋŋa dzagulok a zlaha.
Yesu kame i Pilat
Mata 27.1-2,11-14;Markus 15.1-5; Luka 23.1-5

28Ɗəre a tsaɗa pərik i mekedœ na, təma ahaya Yesu abəra mə gay i Kayif.
Ti ye ha a gay i Pilat ndo i sik i bəy i Romahay. Ane tukna, bəy i Yahudahay ta
fələkwa a gay i Pilat bay. Ti ye a ɗəma bay na, hərwi a satayməndze tsəɗaŋŋa
ada ta sliye fayamənde wumənday i Pak.

29Hərwi niye Pilat ndo i sik i bəy i Roma hay, a yaw abəramə gay. A yaw ka
təv tay, a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka gəsumahayandonakayna, a gakum
mey?»

30 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Taɗə kə ge mənese bay na, nəmaa gəsaka
ahaya ɗaw?»

31Hərwi niye Pilat a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Kə ge andza niye na, bo
kurom eye dum ha ta gumay sariya andza nakə bazlam kurommapala eye
a tsikakum aye.»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmay na, tsəveɗmay andaya məge sariya i

məkəɗe ndo bay.»
32Andza 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?»
34Yesuambəɗay faya, agwaɗay: «Ka tsikandzaniyena, boyakeyekadzala

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.
Taɗəbəy ga kaməndzibəra nakayna, ndo iməsler ga hay ta giye vəramhərwi
ada ndəray mâ gəs ga məvəlay ga ha a bəy i Yahuda hay bay. Ane tuk na, bəy
ga na, kaməndzibəra nakay bay.»

37Pilat a gwaɗay: «Azlakwa nəkar na, bəy ɗaw?»
Yesu a gwaɗay: «Maa tsik na, nəkar. Neŋ bəy deɗek. Tə wa ga, na yaw ka

məndzibəra na, kaməɗe ha deɗek. Ndo neheye tə sər deɗek aye na, ta təmiye
bazlam ga.»

38Pilat a gwaɗay a Yesu: «Deɗek na, wuyemey?»
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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. 39Ane 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. 3Tsa na, ta həndzəɗ
nahaka təvŋgay, tə gwaɗay: «Zay ɗaw, bəy i Yahudahay!» Tə fay kamaholom.

4 Pilat a yaw abəra mə gay sa, a gwaɗatay a ndo hay: «Tsənum təday! Na
gəsakuma ahaya Yesu abəra. Sərum ha neŋ na, na huta faya abəra mənese
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!»

6 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo matsəpe
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom hay tə ŋgatay a Yesu na, tə pa bo ka mawude
tamagala. Tə gwaɗ: «Darna kamayakomazləlmbaɗa eye! Dar na kamayako
mazləlmbaɗa eye!»
Ane tuk na, Pilat a gwaɗatay: «Bo kurom eye gəsum na ada kâ yum kâ

darum na kamayakomazləlmbaɗa eye. Neŋ na, na huta fayamənese bay.»
7 Bəy i Yahuda hay ta mbəɗay naha faya, tə gwaɗay: «Nəmay na, bazlam

maymapala eye andaya, ada andza bazlammaymapala eye a tsik na, kutoŋ
məkəɗe na, hərwi a gwaɗ: “Neŋ na,Wawa i Mbəlom.”»

8Pilat a tsəne bazlam tay neheye faya ta tsikiye na, a dzədzar haladzay. 9A
fələkwa a gay sa, a ye naha a tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: «Ka yawna,məŋgay?»
Ane tuk na, Yesu kambəɗay faya bay.
10Andza niye Pilat a gwaɗay: «A saka mətsikeŋ me a neŋ bəɗaw? Neŋ na,

gədaŋ ga andaya məgər kar ha ada gədaŋ ga andaya madere kar ka mayako
mazləlmbaɗa eye na, ka sər təbəɗew?»

11 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kə ge Mbəlom kə vəlaka ga ha a həlay
bay na, ka sliye faya məgeŋ wuray kwa tsekweŋ bay tebiye. Hərwi niye ndo
məgəsa ga ahayaməvəlaka ga ha a həlay na, mənese ŋgay a ze i yak.»

12Ka təv eye niye kwayaŋŋa na, Pilat a pəla tsəveɗməgər 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 gwaɗ neŋgeye bəy 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
nakədala eyemaɗəzla eye təbeleler aye. Təbazlam i Yahuda hay na, Gabata.
A ndza ka təv niye hərwi məge sariya. 14 Pat niye na, pat i luma i dezele,
mazlambarmagərhəpat. Ada həlay i magurlom i Pak.
Pilat a gwaɗatay a Yahuda hay: «Bəy kurom anaŋ.»
15Ane tukna, tə tsənebazlamiPilatniyena, təpabokamawude, təgwaɗay:

«Kəɗ! Kəɗ! Dar na kamayakomazləlmbaɗa eye!»



Yuhana 19:16 214 Yuhana 19:28

Pilat a gwaɗatay: «Nâ dar na bəy kurom ka mayako mazləlmbaɗa eye
ɗaw?»
Bagwarhay indoneheye təvəlawaywuaMbəlomaye tambəɗay faya: «Bəy

may na, bəy i Roma nəte ŋgweŋ.»
16Andza niye, Pilat a vəlatay ha Yesu a həlay a sidzew hay hərwi ada tâ ye

tâ dar na kamayakomazləlmbaɗa eye.

Ta dar na Yesu kamayakomazləlmbaɗa eye
Mata 27.32-44;Markus 15.21-32; Luka 23.26-43

Sidzew hay ti ye ha Yesumata kəɗe na. 17Yesu a zla mayakomazləlmbaɗa
eye niye ta ta dariye na faya aye, a ye ahaya abəra mawuzlah gay. A ye ha a
təv nakə tə zalay Təv i Mətasl i Gər aye. Tə zalay tə bazlam i Yahuda hay na,
Golgwata. 18Mə ɗəmana, sidzewhay ta darnaYesukamayakomazləlmbaɗa
eye. Ta dar naha ndo hay sulo kamayakomazləlmbaɗa eye ka tsakay i Yesu,
nəte tə həlay i mənday, neŋgeɗ tə həlay i gula, Yesumawuzlah.

19 Pilat a watsa bazlam ŋgay nakə tə kəɗ na faya ka palalam. A law zal ka
gər i Yesu. A watsa na, a gwaɗ: «Yesu ndo i Nazaret, bəy i Yahuda hay.»

20 Yahuda hay haladzay tə dzaŋgawa bazlam niye mawatsa eye, hərwi təv
nakə ta dar faya Yesu aye na, bəse ta wuzlah gay. Ada wu niye tə watsa aye
na, tə bazlam i gəma hay wal wal mahkar: Tə bazlam i Yahuda hay, i Roma
hay ada ta Gərek hay.

21Bagwar hay i ndo neheye tə vəlawaywu aMbəlom aye tə dzaŋga bazlam
niye na, ti ye ka təv i Pilat, tə gwaɗay: «Ka watsa faya “Bəy i Yahuda hay”
meriye. Watsa faya na: “Ndo nakay a gwaɗ: Neŋ na, bəy i Yahuda hay.”»

22Pilat a gwaɗatay: «Wunakəneŋnawatsa aye na,mandziye andza niye.»
23Sidzewhay ta darnaYesukamayakomazləlmbaɗa eyena, tə zla petekeɗ

ŋgay aye. Ta ŋgəna ha faɗ, kwa way a zla nəte. Tə zla məkelkabo ŋgay nakə
maŋgara eye andzaniyeməmbele andaya fayabayaye sa. 24Tə tsikməwalaŋ
tay, tə gwaɗ: «Petekeɗ nakay na, kâ ŋguraɗakwa ha bay. Ane tuk na, gakwa
faya tsakwal hərwi məsəre hamata zle na, way.»
Andza niye, wu nakay a ge bo aye na, andza nakəmawatsa eyeməƊerewel

i Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Ta ŋgəna ha petekeɗ gaməwalaŋ tay

ada tə ge faya tsakwal kaməkelkabo ga.*»
Wu nakə sidzew hay tə ge aye na, anaŋ.
25Bəse ta təv i mayako niyemazləlmbaɗa eye ta dar faya Yesu aye na, may

i Yesu ta malamar i may ŋgay, Mari ŋgwas i Kəlopas ada ta Mari nakə a yaw
ma 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
gawlaŋgayniye awuɗanahaladzay aye: «May yak anaŋ.» Pat eyeniye 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 nakəMbəlom a sləra ahaya faya məge
ayena, ka ndəv tebiye tuk. Yesu a gwaɗ: «Yam a geŋ.» A tsik andzaniye hərwi
ada wu nakə tə dzaŋgawaməƊerewel i Mbəlom ayemâ ge bo.†

* 19:24 Dəmes hay 22.19. † 19:28 Dəmes hay 22.16, 69.22.
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29Gəzlawurayandayamaraha eye təwuyeandaya guyakaka. Sidzewniye
hay tə zla wuye kofkoffa, tə tələka a wu niye. Tsa na, ta hak na a mayako. Tə
pay naha ka bazlam a Yesu.

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

31Tə kəɗ na Yesu na, pat i məhəne mə gay i mazəzukw bo. Pat i mazəzukw
bo eye niye na, a ze ha siye hay, hərwimagurlomandaya pat eye niye. Hərwi
niye a satay a bəy i Yahuda hay mədahaŋmâ ndza ka mayako mazləlmbaɗa
eye pat i mazəzukw bo bay. Ti ye ta tsətsah ka Pilat mâ vəlatay tsəveɗ ka
məhəɓe sik i ndo niye hay adaməzla ahaya abəra kamayako.

32 Tsa na, sidzew hay ti yaw ka təv i ndo neheye ta dar ka mayako
mazləlmbaɗa eye tageYesuaye. Təhəɓayha sik andomakurre eye. Tsana, tə
həɓay ha a ndo neŋgeɗ. 33Təndisl ka təv i Yesu na, ta zəba faya na, kəmət tsɨy.
Neŋgeye na, ta həɓay ha sik ŋgay hay təbey. 34Ane tuk na, ndo nəte məwalaŋ
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. Na watsa na, hərwi ada nəkurom dərmak kâ dzalum ha faya.

36Wu neheye a ge bo na, hərwi ada wu nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom aye mâ ge bo, a gwaɗ: «Mətasl ŋgay hay na, kwa nəte ta həɓiye ha
bay.‡» 37 Təwatsa 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

38Ndoweye andaya tə zalay Yusufa, neŋgeyendo i gəma iArimate. Neŋgeye
gawla i Yesu, ane tukna, taməkal, hərwi a dzədzar ta bəy i Yahudahay. A ye a
tsətsah tsəveɗməzlemədahaŋ i YesukaPilat. A ye a tsətsahna, Pilat a gwaɗay
faya ayaw. 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.

40Yusufa ta Nikodemnəteye salamay tə zlamədahaŋ i Yesu. Təmbəkwa ta
rəkwat ada ta wats faya mal niye hay huŋŋa eye andza nakə Yahuda hay tə
gawa ahəl nakə tə lawamədahaŋ hay aye.

41 Ma təv niye ta dar na Yesu ka mayako mazləlmbaɗa eye na, guvah
andaya. Ma guvah niye na, tsəvay weɗeye mala eye mə ɗəma. Ta pa a ɗəma
mədahaŋ ɗaɗa zuk bay. 42 Pat eye niye na, pat i mələve bo i pat i mazəzukw
bo i Yahuda hay ada tsəvay niye na, bəse. Hərwi niye 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

1Pərik imekedœpat i luma i sidzewna,Mari iMagədala a ye kame tsəvay.
A ye na, həvaɗmə ɗəmamba, ɗəre a zəba bay. Ta dərəzl ka tsəvay niye na, tə
beber bagwar eye. Mari a ye naha na, bebermadərəzla eye ka tsəvay sa bay,
‡ 19:36 Madayaw abərama Ezipt 12.46, Məpesle 9.12. § 19:37 Zakari 12.10.
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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:
«BəyMaduweŋ andayama 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.
4Nəteye salamay ta hway kame tsəvay. Ane tuk na, gawla i Yesu niye neŋgeɗ
eye a hway bəse a ze Piyer. Neŋgeye a lah məndisle ka tsəvay. 5 A ndisl ka
tsəvay na, a zəba ɗəre a ɗəma zərəɗ. A ŋgatay na, a petekeɗ neheye təmbəkwa
na Yesu ayemə ɗəma. Ane tuk na, kə fələkwa a ɗəma bay.

6 Simoŋ Piyer na, a ndisl naha ma dəba. A ye naha a fələkwa a tsəvay, a
zəbakapetekeɗneheye təmbəkwanaYesuayena,mə ɗəma. 7Piyer a zəbaka
petekeɗnakə ta nduɗay ha gər a Yesu aye dərmak. Petekeɗniye 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 nakəməƊerewel i Mbəlom a tsik, a gwaɗ Yesu na, kutoŋma lətseweye
abəramamədahaŋ aye na, ta sər zuk bay.

10Tsa 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

11Marineŋgeyena,malətse eyemabərabəseka 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 hay sulo tə petekeɗ ka bo kuɗekuɗek. Nəteye mandza eye
ka təv nakə tə pa fayamədahaŋ i Yesu aye. Neŋgeɗ ta diye i gər ada neŋgeɗ ta
diye i sik. 13Gawla i Mbəlom niye hay sulo aye ta tsətsah kaMari, tə gwaɗay:
«Ŋgwas niye, ka tuwamey?»
Mari a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Na tuwa na, hərwi ta zla na Bəy

Maduweŋ ga ada na sər təv nakə tə pa na a ɗəma aye bay.»
14 Mari a ndəv ha mətsike andza niye na, a mbəɗa bo, a ŋgatay a Yesu

malətse eye ka təv niye. Mari a sər ha neŋgeye bay.
15Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «Ŋgwas ka tuwamey? Ka pəla way?»
Mari a dzalamə gər ŋgayna,magiyena, 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 mbəɗame ka təv ŋgay, a gwaɗay tə bazlam i Yahuda hay: «Raboni!»

Andzaməgweɗe: «Miter ga!»
17Yesu a gwaɗay: «Kâ lemeŋbay, hərwi na tsal ka təv i Bəba ga zukbay. Ane

tuk na, do gwaɗatay amalamar ga hay na, na tsaliye ka təv i Bəba ga, neŋgeye
Bəba kurom dərmak, Mbəlom ga, neŋgeyeMbəlom kurom dərmak.»

18Tsa na, Mari i Magədala a ye ka təv i gawla i Yesu hay. A ye a gwaɗatay:
«Na ŋgatay a BəyMaduweŋ kway!» A təkəratay wu nakə Yesu a tsikay aye.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla ŋgay hay
Mata 28.16-20;Markus 16.14-18; Luka 24.36-49

19 Ta huwa eye niye pat i luma i sidzew, gawla i Yesu hay nəteye 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!»
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20A 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: «Zaymâ 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 neheye ta kərah
məpəse ha mezeleme aye na, Mbəlomma 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.

Azlakwabayahəl nakəYesuaye abəzatayhaboa gawlaŋgayayena, neŋgeye
andaya bay. 25 Siye i gawla i Yesu hay tə gwaɗay: «Nəmaa ŋgatay a Bəy
Maduweŋ.»
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 pawur həlay ga a bəɗ i suwal nakə ka dzəhamŋgay aye bay na, na dzaliye
ha faya bay.»

26A ndza ma dəba eye luma nəte na, 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!»

27Tsa na, a gwaɗay a Tomas: «Tələkawwur 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
adaMbəlom ga.»

29 Yesu a gwaɗay: «Ka dzala ha ka neŋ na, hərwi nakə ka ŋgeteŋ aye.
Məŋgwese ka ndo neheye tə dzala ha ka neŋ zeməŋgeteŋ aye.»

30Yesu a gemasuwayaŋ siye hay haladzay 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 i Mbəlom, ada ka
hutumeye sifa ma neŋgeye 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, kame i dəlov i Tiber*. A bəzatay bo na, kəkay?

2Pat eye niye siye i gawla i Yesu hay nəteye ka təv manəte eye. Nəteye na,
Simoŋ Piyer, Tomas nakə tə zalayMawsa 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.
4Ɗəre a dazlay amətseɗe na, Yesu a ye naha a lətse kame 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?»
* 21:1 Tiber: Məzele mekeleŋ eye i dəlov i Galile.
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Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Aʼay!»
6Yesu a gwaɗatay: «Kalum gadaŋ ta diye i həlay i mənday kurom təday, ka

gəsumaweye.»
Tə kal gadaŋ a yam na, tə gəs kəlef haladzay. Təmba fayaməvahaw gadaŋ

abərama yam bay.
7Tsa na, gawla i Yesu nakə Yesu awuɗa na haladzay aye a gwaɗay a Piyer:

«Nakay na, BəyMaduweŋ!»
SimoŋPiyera tsəneandzaniye: «Nakayna, BəyMaduweŋ»na, azlapetekeɗ

ŋgay a kal ka bo hərwi ɓa ka tsoloka ka bo abəra. Tsa na, a kal ha bo a yam.
8 Gawla i Yesu siye hay tə maw ta kwalalaŋ i yam ta məvaha ahaya gadaŋ
niyemaraha 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. 10Yesu a gwaɗatay: «Həlumaw abəra ka kəlef
kurom niye hay ka gəsumaw aye, fəkakwa.»

11 Simoŋ Piyer a tsal a kwalalaŋ i yam. A ye naha, a vaha ahaya gadaŋ
niye maraha eye tə kəlef 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 ɗəmamaraha eye haladzay.

12 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Dumara 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 ŋgay hay. A zla
kəlef dərmak a vəlatay.

14Kwa 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: «Ayaw Bəy Maduweŋ! Ka sər ha na

wuɗa kar segey.»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a wawa i təɓaŋ ga hay lele.»
16Yesu a tsətsah faya masulo eye sa, a gwaɗay: «Simoŋ wawa i Yuhana, ka

wuɗa ga ɗaw?»
Simoŋ Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ayaw Bəy Maduweŋ, ka sər ha na

wuɗa kar segey.»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a təɓaŋ ga hay.»
17 Tsa na, a tsətsah mamahkar eye sa: «Simoŋ wawa i Yuhana ka wuɗa ga

ɗaw?»
Yesu a masay ha a Piyer mamahkar eye: «Ka wuɗa ga ɗaw?» aye na, a

ndalay. Ambəɗay faya, a gwaɗay: «BəyMaduweŋ,nəkarna, ka sərwu tebiye.
Ka sər ha na wuɗa kar!»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a təɓaŋ ga hay. 18Neŋ faya na gwaɗakeye: Sər ha

na, ahəl niye nəkar gawla eye na, ka ɓarawa bəzihuɗ tə həlay yak eye ada ka
yawa na, a təv nakə a saka aye. Ahəl nakə ka ge guram aye na, ka gəsiye na
həlay kambəlom, ada ndomekeleŋ eyema ɓarakeye na bəzihuɗ adamadiye
kar ha a təv nakə a saka bay aye.»

19Yesu a tsik bazlam neheye na, a ɗay haməməte 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.»
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Yesu ta gawla ŋgay nakə awuɗa na aye
20Piyer ambəɗa bo a zəba ɗəre a dəba na, a ŋgatay a gawla i Yesu nakə Yesu

a wuɗa na haladzay aye. Ahəl niye, ahəl nakə faya ta ndiye ɗaf aye, maa
həndzəɗ ka təv i Yesu ada maa tsətsah: «Bəy Maduweŋ mata ge fakaya ɗaf
way?» na, neŋgeye.

21Piyer a ŋgatay na, a tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: «BəyMaduweŋ,mata gay
a neŋgeyemey?»

22Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Taɗə a seŋmândzakabərahus ahəl nakə
namaweye na, me yak fayamey tey? Nəkar na, peŋ bəzay!»

23 Labara nakay a dəɗatay a zləm a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na,
gawla i Yesu niye Yesu a tsik faya andza niye na, ma mətiye bay. Azlakwa
Yesukə gwaɗay aPiyermamətiye bayna, kə tsikaybay. Ane tukna, a gwaɗay
na: «Taɗə a seŋ mâ ndza ka bəra hus ahəl nakə na maweye na, me yak faya
mey tey?»

24Wuneheye tebiye Yesu a ge aye na, maa ɗa ha adamaawatsa 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 təvma 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 təmbay naha aye, ada a dala neheye tə lawara na bəlay nakə tə zalay
Mediterane aye. Ta ge na məsler nakə Yesu a vəlatay aye (Luka 24.47-48;
Ɗerewel i ndo i maslaŋ hay 1.8).
Ka madazlay i ɗerewel nakay na, Yesu a tsal ka təv i Mbəlom (1.9). Anəke

na, neŋgeye andaya ka təv tay sa bay, ane tuk na, a slərawMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a ndo i maslaŋ hay (Məsler hay 2). Məsəfəre niye a vəlatay tsəveɗ məɗe
ha wu neheye bagwar eyeMbəlom fayama giye, adaMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
fayama həlaweye ndo weɗeye hay kaməpemədzal gər ka Yesu.
Hus kamadədo 12 na, Piyer ndo 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 Labara Ŋgwalak eye a ndo neheye Yahuda hay bay aye (Madədo 8

hus ka 12).
Adazlaykamadədo13na, Polndo imaslaŋ iYesuazəvaynaha fayaaPiyer.

Yesu Kəriste a zalay a Pol (madədo 9). Madədo 13 hus ka 28 faya ma tsikiye
kamahəhele i Pol nakə a ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye aye.

1AnəkarTiyofil,mə ɗerewel ganakəkurrenawatsakanahaayena,məsler
i Yesu nakə a ge, təmatətike nakə a tətik tay ha ndo hay aye tebiye, na pasla
a ɗəma, kwa ka madazlay i məsler ŋgay, 2hus ka mede ŋgay a mbəlom. Ahəl
nakə ki ye ŋgway a mbəlom zuk bay aye na, kə ɗatay ha wu hay ta gədaŋ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ndo neheye a pala tay andza ndo i maslaŋ hay aye.

Yesu a gwaɗma sləraweyeMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
3Ma dəba i məməte ŋgay na, kə lətsa abəra ma mədahaŋ 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
aza mba tsekweŋ na, nəkurom ta dzəhuɓiye kurom ha a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye.»

Yesu a tsal ambəlom
6Ndo neheye ka təv i Yesu aye, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,

ka ta matay ha bəy a ndo i Israyel hay na, pat eye niye ɗaw?»
7 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Pat eye kəɗay na, mata səre na,

nəkurombay. Mata tsike na, Bəba ga, neŋgeye nəte ŋgweŋ gədaŋ ŋgay andaya
məge. 8Ane tuk na, ka ta hutumeye gədaŋ ahəl nakəMəsəfəre 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.»
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9Ma dəba i bazlam ŋgay niye hay na, a tsal ha a mbəlom. Ahəl nakə gawla
ŋgay hay faya ta zəbiye faya na, pazlay a ŋgaha na abəra ka ɗəre tay.

10 Yesu faya ma tsaliye na, nəteye faya ta zəbiye naha faya huya. Tsa
na, ndo hay sulo tə petekeɗ kweɗek kweɗek eye hay ti yaw ka təv tay,
11 tə gwaɗatay: «A nəkurom Galile hay, faya ka mətsumeye mazəbe ɗəre a
magərmbəlom na, hərwimey? Yesu na, ki ye fakuma abəra ambəlom. Ma ta
maweye na, andza nakə ka ŋgatumay, a ye fakuma abəra aye.»

Bəruk i ndo i maslaŋ hay
12 Ndo i maslaŋ i Yesu hay tə tsəne andza niye na, tə mbəzlaw abəra ma

tsaholok niye tə zalay Mahəmba i Tetəɗœz aye, ta mbəɗa gər a Zerozelem.
Tsaholok niye na, bəse ta wuzlah gay. Mede abəra ma Zerozelem a ɗəma na,
ma sliye ɓəre nəte bay. 13Ahəl nakə tə ndisl a Zerozelem aye na, ti ye naha tə
tsal agaynakəkagər i gayneŋgeɗaye. Təndzawapatpatna,mə ɗəma. Məzele
i ndo neheye tə ndzawa mə gay niye na, Piyer, Yuhana, Yakuba ta Aŋdəre,
Filip ta Tomas, Bartelemi təMata, Yudawawa i Alfe, Simoŋ ndoməge 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. Tə hayawa
gər hərwi maɗuwulay nahame aMbəlom.

Tə paMatiyas a bəram i Yudas
15 Pat wuray na, ndo məpe mədzal gər hay ka Mbəlom tə haya gər. Nəteye

tebiye ta giye na, temerre tə kuro kuro sulo. Piyer a lətse a 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 ndoməɗatay tsəveɗ a ndo neheye tə gəs Yesu aye. 17Yudas
na, neŋgeye nəte məwalaŋmay, 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 guvah niye təme i gəma tay guvah i Hakeldama, andza məgweɗe: Guvah i
Bambaz.

20Piyer a gwaɗatay sa: «Azlakwamawatsa eye mə 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 ndo nəteməwalaŋ i ndo neheye
ta zəŋgalawa kway ahəl nakə Bəy Maduweŋ tə nəkway ka həhalawakwa ka
gəmaka gəmaaye. 22Kwa ahəl nakə Yuhanamadzəhuɓe ndo a yama dzəhuɓ
Yesu a yamaye hus ahəl ŋgaynakə a ye abəraməwalaŋ kway a tsal ambəlom
aye na, nəteye tə nəkway. Ndoweye niye ka zlakweye na, ma ndziye tə
nəkway. Ma ɗiye ha labara i mələtsew i Yesu abəramamədahaŋ.»

23Məwalaŋ i ndo niye hay na, tə pala ndo hay sulo. Ndo niye hay sulo eye
na, neŋgeɗməzele ŋgay Yusufa nakə tə zalay Barsabas aye. Tə pa fayaməzele
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

* 1:13 A həlay i Yesu na, Yahuda hay tə gəsawatay me a Roma hay bay, a satay mələve gər tay. Roma
ma ləva dala tay bay. † 1:20 Dəmes hay 69.26. ‡ 1:20 Dəmes hay 109.8.
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Maduweŋ, nəkar nakə ka sər ɗərev i ndo zezeŋ aye na, ɗamay ha way nakə
məwalaŋ i ndo neheye sulo ka zla, 25hərwi məge məsler yak aye, a bəram i
Yudas nakə a gər ha, a ye a təv nakə a say a neŋgeye aye.»

26 Ta ndəv ha maɗuwule me na, tə ge tsakwal. Tsakwal a zla Matiyas,
Matiyas a təra makuro gər eye sulo i ndo i maslaŋ hay.

2
Məsəfəre i Mbəlom a yaw

1Magurlom i Peŋtekot* a slaw na, gawla i Yesu hay nəteyemahaya gər eye
ka təv manəte eye. 2Ahəl nakə nəteye mahaya gər eye na, kwayaŋŋamaləve
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
eyemə ɗəma aye. 3Kwayaŋŋa tə ŋgatay andza ɗərneh i ako a yaw, a ŋgəna bo,
ti ye tə ndza ka gər i ndo niye hay nəte nəte tebiye. 4Nəteye tebiye tə rah ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada ta dazlay a mətsike me tə me hay wal wal. Kwa
way a tsik andza nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗay tsik aye.

5 Azlakwa pat eye niye na, Yahuda neheye tə paway bəzay a Mbəlom ta
tsəveɗ eye, nəteye andaya. Ti yaw ma gəma neheye wal wal ka məndzibəra
aye mata ndze naha məhəne tsekweŋ ma Zerozelem. 6Tə 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 gatayhərɓaɓəkka. Tə
gwaɗ: «Ndoneheye faya ta tsikiyemeayenəteye tebiyena, Galile haybəɗaw?
8Ada kwa way kway eye ka tsənakwa nəteye faya ta tsikiye me təme kway
na, ma kəkay? 9Mə walaŋ kway na, siye hay ti yaw ma dala i Partiya, ma
Madiya ada ma Elam. Siye hay ti yaw ma dala i Mizapotami, ma Yahuda ta
Kapados ada ma dala i Poŋtus, ma dala i Azi, 10ma dala i Firigiya, ma dala
i Pamfeli, ma dala i Ezipt, ta dala Libiya nakə bəse ta gəma i Siren aye. Siye
hay ti yaw ma Roma, 11ma dala i Kəret ta Arabi. Məwalaŋ tay niye hay na,
siye hay təwa tay nəteye Yahuda hay, siye haymadurloŋ 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 gataywadəŋwadəŋ, tə sərwunakə ta dzaliye bay. Tə tsik
məwalaŋ tay, tə gwaɗ: «Wu nakay na, andzaməgweɗemey?»

13 Siye hay tə ŋgwasa ka ndo məpe gər niye hay ka Yesu aye, tə gwaɗ: «Ndo
neheye na, ta kwaya.»

Piyer a tsikme
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: «Nəkurom Yahuda 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. 15 Andza 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 bazlam
i Mbəlom a tsik ahəl niye məƊerewel i Mbəlom aye na, ma giye bo anəke tuk.
17 “Mbəlom a gwaɗ:

* 2:1 Peŋtekot na, təme i Gərek. Magurlom i gər i ndzuhosl. Tə ge magurlom eye na, məhəne 50 ma
dəba i Pak. I ndoməpemədzal gər ka Yesumagurlom i məhute Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
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Mata dayaw kamandəve i məndzibəra na, wuyemey?
Na vəlateye Məsəfəre ga a ndo hay tebiye.
Wawa kurom hasləka eye hay tə dem kurom hay ta təriye ndo i maslaŋ ga

hay.
Na ta bəzatay ha wuweɗeye a gawla kurom hay.
Məsinema ta gateye a bagwar kurom hay, na tsikiye mema nəteye.
18Ayaw! Pat eye niye na,

na sləratayaweyeMəsəfəre ga
a ndo i məsler ga hay,
ta təriye ndo i maslaŋ ga hay.

19Na ta 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 bambaz.
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 BəyMaduweŋmâ 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 məwalaŋ kurom, kə ɗakum ha neŋgeyeway 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 kamayako
mazləlmbaɗa eye, ada kə mət. 24 Ane tuk na, Mbəlom kə lətse ahaya abəra
na mədahaŋ. Kə mbəla ahaya abəra mə ɗəretsətseh i mədahaŋ. A ndza ma
mədahaŋ huya 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 fayama giye dəmes ta məŋgwese.
Bo gama zəzukwiye bo lele, na dzaliye wuray sa bay.
27BəyMaduweŋ, ka gəriye ga hama təvməndze i mədahaŋ hay bay.
Ka gəriye ha neŋ ndoməpemədzal gər ka nəkar nâ zema tsəvay bay.
28Ka ɗeŋ ha tsəveɗ nakə na zəŋgaliye,ma diye ga ha a sifa aye,
Ka təra ga ha ndomaŋgwasa eye hərwi 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 bəgomma 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: “Aza ma dəba yak na, na ta vəliye bəy yak a ndo nəte mə
walaŋ i wawa yak hay.§”

31 «Neŋgeye na, ɓa kə sər ha kurre Kəriste na, ma lətseweye abəra ma
mədahaŋ.
“Mbəlomma gəriye hama təvməndze i mədahaŋ hay bay,
† 2:21 Zowel 3.1-5. ‡ 2:28 Dəmes hay 16.8-11. § 2:30 Dəmes hay 132.11.
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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. 33Ma
dəba eye na, Mbəlom kə zla na Yesu, a pa na tə həlay i mənday ŋgay. Mbəlom
kəvəlayMəsəfəreTsəɗaŋŋa eyenakəMbəloma tsik kurre a gwaɗma tavəleye
aye. Neŋgeye dərmak kə vəlamayaw wu nakə anəke ka ŋgatumay ada ka
tsənum aye. 34Davit na, neŋgeye kə tsal a mbəlom təbey, ane tuk na, a gwaɗ:
“BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗay a BəyMaduweŋ ga na:

Dara, ndza tə həlay i mənday ga,
35hus a pat nakə neŋ, na piye ndoməne ɗəre yak hay a huɗ i sik yak hay

andza wuməpe faya sik aye təday.†”»
Ndoməpemədzal gər hay ka Yesu ta səkah

36 «Nəkurom Israyel hay tebiye sərum ha ta deɗek, Yesu nakə ka darum na
ka mayako mazləlmbaɗa eye na, Mbəlom a təra ha Bəy Maduweŋ ada ndo
mətəme ha ndo hay na, neŋgeye.»

37Ndo 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 awawa kuromhay. A gwaɗma vəliye
a ndo neheye nəteye mandza eye dəreŋ aye dərmak. Ayaw! Bəy Maduweŋ
kwayMbəlomma vəliye Məsəfəre ŋgay a ndo neheye ma zalateye hərwi ada
tâ pay bəzay aye.»

40Piyer a tsikatay bazlammekeleŋ eye hay haladzay hərwiməmatay naha
ɗərev ada tâ dzala ha. A gwaɗatay: «Dumara abəra mə walaŋ i ndo neheye
seweɗ eye hay. Gərumay ha bo kurom aMbəlommâ təma kurom ha.»

41Ndo hay haladzay mə walaŋ i ndo niye hay ta təma bazlam i Piyer. Tsa
na, ta dzəhuɓ tay ha a yam. Pat eye niye na, ndo hay ta giye gwezemmahkar
tə pamədzal gər ka Yesu, ta səkah tay ha ndoməpemədzal gər hay ka Yesu.

Məndze i ndoməpemədzal gər ka Yesu
42Nəteye niye tebiye təpaway zləmamatətike i ndo imaslaŋ i Yesuneheye

ta tətikawatay aye təmetsehe lele. Tə ndzawa ka təvmanəte eye, tə ndayawa
wuməndayka təvmanəte eye ada ta ɗuwulawaymeaMbəlomka təvmanəte
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. 44Ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tebiye, nəteye madzapa eye nəte, wu tay hay tebiye ta
ŋgənawahaaboməwalaŋ tay. 45Ta səkəmawahawu tayhayada taŋgənawa
ha a bo suloy eye kwa away ɗa kaməgewuŋgaynakə a say aye. 46Təhayawa
gər pat pat a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, kwa tsekweŋ ta tərətsawa ha
bay. Tə ndayawa wumənday ka təvmanəte eye mə gay tay hay. Tə ndayawa
wu mənday niye na, ta məŋgwese eye, maguŋguze kwa tsekweŋ andaya bay.
47Ta zambaɗaway a Mbəlom ada nəteye niye hay tebiye tə yatay a gər a ndo
hay. Andza niye, BəyMaduweŋ a təmawa tay ha ndo hay pat pat, a səkah tay
ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta ndo neheye faya ma təmiye tay ha
aye.

* 2:31 Dəmes hay 16.10. † 2:35 Dəmes hay 110.1.
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3
Piyer ta Yuhana təmbəl ha ndomatəra 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 a Mbəlom niye. Məgeɗ nakə tə
zalayməgeɗ nakə a le aye. Ndoweye niye na,matəra eye kwa abəra kaməwe
ŋgay. Tə zlawa naha, tə hənawa ha bəse ta məgeɗ niye pat pat. A tsətsahawa
dala ka ndo neheye ti yawa naha a gay iməvəlay wu aMbəlom aye. 3Pat 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 təmetsehe lele. Neŋgeye
a dzala na, ta vəleŋeye wu. 6 Piyer a gwaɗay: «Dala andaya fagaya bay
tebiye, ane tuk na, na vəlakeye na, wu nakə andaya fagaya aye. Neŋ faya
na gwaɗakeye ta gədaŋ i Yesu Kəriste i Nazaret lətse, do!»

7 Tsa na, Piyer a gəs na abəra mə həlay i mənday hərwi madzəne na ka
mələtse ha kambəlom. Kwayaŋŋa sik ŋgayhay təmandərkukwasl ŋgayhay tə
huta gədaŋ. 8Andapa ambəlom tə sik ŋgay hay lele. Tsa na, a pa bo kamede.
A ye, tə fələkwa ka bo dziye ta ndo i maslaŋ i Yesu niye hay a gay i məɗəslay
ha gər aMbəlom. Ndoniye na, a ye lele tamandepe ambəlom tsaɗaw tsaɗaw
ada təmazambaɗay aMbəlom.

9 Ndo hay tebiye tə ŋgatay faya ma diye kuteŋ kuteŋ lele ada faya ma
zambaɗeye aMbəlom. 10Tə sər ha, neŋgeye ndo nakə a rəkawa bəse taməgeɗ
nakəa lehaladzay i gay iməɗəslayha gər aMbəlomayena, nəteyeniye tebiye
ta dzədzar ada a gatay hərɓaɓəkka hərwi wu nakə a ge bo ta ndo niye aye.

11 Piyer ta Yuhana nəteye məmazambal i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
nakə tə zalay Mazambal i Salomoŋ aye. Ndo nakə a mbəl abəra mə matəre
aye na, a wuɗa məgəre tay ha sa bay. Ndo hay haladzay ti ye naha mahway
mahway hərwi nəteye tebiye a gatay hərɓaɓəkka. 12 Piyer a ŋgatay a ndo
neheye ti ye naha haladzay aye na, a gwaɗatay andza nakay: «Nəkuromndo
i Israyel hay, ndo nakay a mbəl na, a gakum hərɓaɓəkka na, 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 tukna, aʼay andzaniye bay. 13Mbəlom iAbraham,Mbəlom
i Izak ada Mbəlom i Zakob nakə nəteye neheye ta ɗuwulay me aye, a bəz ha
məzlaɓ i ndo iməsler ŋgay Yesu. Nəkurom eye, ka vəlumay ha a həlay i Roma
hay hərwi ada tâ kəɗ na ada ka kalum ha kame i Pilat. Pilat na, haɓe a say
məgəre ha. 14 Nəkurom ka kalum ha ndo nakə ɗaɗa neŋgeye kə ge mənese
bay. Neŋgeye ndo deɗek eye. A yakum a gər ɗuh matsətsehe tâ gərakum ha
na, ndo məkəɗe ndo. 15Andza niye, ka kəɗum na, ndo nakəma vəliye sifa a
ndo hay aye. Ane tuk na, Mbəlom kə lətse ahaya abəra məwalaŋ i mədahaŋ
hay. Nəkway tebiye ka sərakwaha. 16Ndonakay anaŋ ka ŋgatumay, ka sərum
ha aye na, maa vəlay gədaŋ na, məzele i Yesu hərwi nakə nəmaa pa mədzal
gərmay ka Yesu aye. Ayaw! Ndonakay ambəl lele ka ŋgatumay tə ɗəre kurom
aye na, hərwi nakə nəmaa pamədzal gər ka Yesu aye.

17«Malamar ga hay, ahəl nakə nəkurom ta bəy kuromhay ka kalumha Yesu
aye na, neŋ na sər ha wu nakə ka gum aye na, ka sərum bay. 18Ane tuk na,
Mbəlom a ge na, wu nakə a tsik ahəl niye tə bazlam i ndo məɗe ha bazlam
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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 mbatakum
hamənese kurom hay. 20Ka gum andza niye na, Bəy MaduweŋMbəlomma
vəlakumeye zay ada ma ta slərakumaweye Yesu ndo mətəme ha ndo nakə a
zla na kurre hərwi kurom aye. 21 Anəke na, kutoŋ Yesu Kəriste ma ndziye
mə mbəlom təmaɗ hus a pat nakə Mbəlom ka təra ha wu hay tebiye andza
nakə a ɗa ha ahəl niye tə bazlam i ndoməɗe ha bazlamŋgayhay aye. 22Musa,
neŋgeye a gwaɗatay a bəba təte kway hay: “Bəy Maduweŋ kurom Mbəlom
ma ta slərakumaweye ndoməɗe ha bazlam ŋgay andza neŋ na gwaɗ bəɗaw?
Neŋgeye na, slala kurom. Ka ta pumay zləm a wu nakə ma ta tsikakumeye
tebiye. 23NdoweyekəpayzləmabazlamindoməɗehabazlamiMbəlomniye
bay na, ma ndziye məwalaŋ 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 nakəma giye bo ahəl kway nakay anaŋ aye. Kwa Samuyel ada
kwa siye i ndomaslaŋ iMbəlomneheye ti yawmadəbaŋgay aye. 25Malamar
ga hay, Mbəlom a tsik wu neheye tə bazlam i ndo məɗe ha bazlam ŋgay hay
na, a nəkurom. Andza niye dərmak, ahəl nakə Mbəlom a ɓar dzam ta bəba
təte kurom hay aye na, a gwaɗay a Abraham: “Na ta piye ŋgama ka ndo i
məndzibəra hay tebiye tə həlay i wawa i huɗ yak hay. Dzam nakə Mbəlom
a ɓar aye na, i kurom.†” 26 Andza niye, Mbəlom a sləraw ndo i məsler ŋgay
na, hərwi kurom təday. A slərawna, hərwiməpe fakumaŋgama, adamətsoya
kurom ahaya abəra ka tsəveɗ i mənese.»

4
Piyer ta Yuhana kame i bagwar i Yahuda hay

1Ahəl nakəPiyer ta Yuhana, nəteye faya ta tsikateyemeandohaymbaaye
na, ndoməvəlay wu aMbəlom hay, bəy i ndomatsəpe gay iməɗəslay ha gər a
Mbəlom ada ta Saduke hay ti ye naha ka təv tay. 2 Ti ye naha na, tə ge ɗərev
haladzay ka Piyer ta Yuhana hərwi nəteye faya ta tətikiye tay ha ndo hay,
tə gwaɗatay: «Yesu kə lətsew abəra ma mədahaŋ ada mələtsew i Yesu niye a
lətsewayena, ndohay ta sliye fayamələtsewabəramamədahaŋ.» 3Ndoniye
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. 4Məwalaŋ i ndo neheye
tə tsəne matətike i Piyer ta Yuhana aye na, ndo hay haladzay ta dzala ha ka
Yesu. Ndoməpemədzal gər kaYesu ta səkah, ndohay tebiyemagiye gwezem
zlam.

5Tədœ 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 tayniyehay təhaya gər ayena, bagwar i ndoməvəlawaywuaMbəlom
nakə tə zalay Han aye andaya, Kayif, Yuhana, Aləgəzandər ada tə siye i ndo
neheye ma bəɗgay i bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom tebiye nəteye
andaya. 7 Tə həlataya ahaya ndo i maslaŋ i Yesu niye hay sulo eye kame
tay. Tsa na, ta tsətsah fataya, tə gwaɗatay: «Kambəlum ha ndo nakay na, ma
kəkay? Ka hutumaw gədaŋ eye na,məŋgay? Ada kambəlumha na, taməzele
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,

* 3:23 Madayaw abərama Ezipt 18.15, 18-19. † 3:25 Madazlay i wu hay 22.18; 26.4.
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9ka tsətsahumeye famaya bazlam bəgom na, hərwi nakə nəmaa gay ŋgwalak
andomatəra eye, ambəlmakəkay ka tsətsahum famaya andzaniye na gwaɗ
ba? 10Ayaw lele! Kə ge andza niye na, nəkurom sərum ha, nəkurom tebiye
tə siye i ndo i Israyel hay, sərumha na, ndo nakə a lətse kame kuromneŋgeye
zay lele aye na, ta məzele i Yesu Kəriste nakə a yaw abəra na Nazaret aye.
Neŋgeye ndo nakə ka darum na ka mayako mazləlmbaɗa eye ada Mbəlom a
lətse ahaya abəra ma mədahaŋ aye na, neŋgeye. 11Ɗerewel i Mbəlom a tsik
faya, a gwaɗ:
“Kwar nakə nəkurom ndomaɗəzle gay hay ka kalum ha aye na,

ka təra kwar nakəma vəleye gədaŋ a gay aye ɗuh.*”
12 «Ka mbakweye faya mətəme na, tə neŋgeye nəte ŋgweŋ. Hərwi ka

məndzibəra tebiyeMbəlom kə vəl ndomekeleŋ eye nakəma təmiye kway ha
aye na, andaya bay.»

13Ndo niye hay tə haya gər aye na, a gatay wadəŋwadəŋ. Hərwi ta zəba ka
Piyer ta Yuhanana, ta dzədzar bay, tə tsikmeparakka. A gataywadəŋwadəŋ
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 ambəl aye dərmak, neŋgeyemalətsa eye ka təv tay. Tə sər
wu nakə ta mbəɗatay faya a Piyer ta Yuhana aye bay. 15Tsa na, tə gwaɗatay:
«Dum abəramə gay.» Piyer ta Yuhana ti yawwu tay abəramə ɗəmana, nəteye
təmətsa mə gay təma ha ka bo bazlam. 16 Tə gwaɗ a bo məwalaŋ 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 təməzele 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 gatayme, tə gwaɗatay: «Kâ tsikumatay kəgəbay kâ tətikumatay a
ndo hay təməzele i Yesu sa bay.»

19Ane 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 nakə nəmaa ŋgatay ada nəmaa tsəne aye bay. Nəmaa tsikiye
huya.»

21Ndo niye haymahaya gər eye tə tsəne andza niye na, tə pa fataya zluwer
haladzay sa. Tsana, tə gər tayhay, ti yewu tay. Tə gər tayhana, ta huta fataya
mənese nakə ɗa məgatay ɗəretsətseh aye bay, hərwi siye i ndo hay nəteye
tebiye faya ta zambaɗeye aMbəlomhərwiwunakəPiyer ta Yuhana tə ge aye.
22Ndo niye təmbəl ha ta masuwayaŋ aye na, məve ŋgayma ziye məve kuro
kuro faɗ.

Maɗuwuleme i ndoməpemədzal gər hay
23Tə gər tay ha Piyer ta Yuhana. Tə gər tay ha na, ta mbəɗa gər, ti ye ka təv

i ndoməpemədzal hay ka Yesu. Ti ye naha na, ta təkəratay wu nakə bagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta madugula hay i Yahuda
hay tə tsik aye. 24Tə tsəne bazlam niye na, kwayaŋŋa nəteye tebiye tə dzapa
nəte, tə pa bo kamaɗuwulay me aMbəlom. Tə gwaɗay naha aMbəlom: «Bəy
Maduweŋ,maa gemagərmbəlom ta dala, ta bəlay ada təwuneheyemə ɗəma
tebiye aye na, nəkar. 25Maa tsik me tə bazlam i bəba təte may Davit ndo i

* 4:11 Dəmes hay 118.22. Kwar eye niye na, Yesu.
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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?
26Bagwar i bəy i dala i məndzibəra hay ta ləva boməge vəram.

Bəy hay ta haya gər məge vəram ta BəyMaduweŋMbəlom
ada ta ndo nakə a pay dzagwa i bəy a gər aye.†”

27 «Andza niye deɗek, ta haya gər ma gəma nakay. Herod tə Poŋos Pilat ta
gəma hay ada ndo i Israyel hay ta haya gər məge vəram ka Yesu ndo i məsler
yak tsəɗaŋŋa eye. Neŋgeye nakə ka pay dzagwa i bəy a gər aye. 28Wu nakə tə
ge andza nakay aye na, andza i yak nakə ka tsik kurre a saka məge ta gədaŋ
yak aye. 29Anəke na, BəyMaduweŋmay, dzənamay abəra ka təv i seweɗ tay
neheye tə gamay aye tey. Vəlamay gədaŋ yak ada nəmaâ ɗa ha bazlam yak
ta deɗek. 30Vəlamay gədaŋ hərwi ada nəmaâmbəl tay ha ndo hay, hərwi ada
nəmaâgemasuwayaŋhaywalwal taməzele iYesu, ndo iməsleryak tsəɗaŋŋa
eye.»

31 Ta ndəv ha maɗuwulay me a Mbəlom na, təv nakə nəteye mahaya gər
eye mə ɗəma aye a ɓəl haladzay dzekiɓ dzekiɓ. Nəteye niye tebiye, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a rahatay abo. Kwayaŋŋa təpabokaməɗehabazlam iMbəlom
zemadzədzere.

Məndze nəte i ndoməpemədzal gər hay kaMbəlom
32 Ndo neheye ta təra ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye na, nəteye

tebiye tə ndzawa na, nəte, ta wuɗa bo lele ada mədzal gər tay nəte. Ndəray
kwa nəte mə walaŋ tay mətsike nakay na, wu ga na, andaya bay. Mə walaŋ
taywu tayhay tebiye ta ŋgənawaha aboməwalaŋ tay. 33Ndo imaslaŋ i Yesu
hay tə ɗawahabazlam imələtsew i BəyMaduweŋYesu abəramamədahaŋ ta
gədaŋ haladzay. Tə gwaɗawa: «Nəmaa ŋgatay kə lətsew abəra mamədahaŋ.»
AdaMbəlom a pa ŋgama haladzay ka ndoməpemədzal gər hay. 34Ndəraymə
walaŋ tay kwa tsekweŋwu a kətsay bay. Ndo neheye guvah tay hay kəgəbay
gay tay andaya na, ta səkəmawa ha. Suloy i wu nakə ta səkəm ha aye na, ti
yawa ahaya 35ada tə vəlawatay a ndo imaslaŋ i Yesu hay. Ma dəba eye na, ta
ŋgənawa ha suloy eye kwa a way ɗa andza nakə a say aye.

36Andza niye ndoweye andaya tə zalay Yusufa. Ndo i maslaŋ i Yesu hay tə
pa faya məzele na, Barnabas, andza məgweɗe: Ndo nakəma gwaɗiye tete a
siye i ndohayaye. Neŋgeye slala ŋgayna, Levit hay. Təwanamagəmanakə tə
zalay Sipəre aye. 37Neŋgeye a ye, a səkəmha guvah ŋgay. Tsa na, a zla ahaya
suloy eye, a vəlatay a ndo i maslaŋ i Yesu hay.

5
Marawme i Ananiyas ta Safira

1 Ane tuk na, ndoweye andaya tə zalay Ananiyas. Tə zalay a ŋgwas ŋgay
Safira. Pat wuray na, ta səkəm ha guvah tay tə 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. 3A ye naha na, Piyer a gwaɗay: «Ananiyas, ka gəray ha ɗərev yak a
Fakalawna, hərwimey? Ka gər ha siye i suloy i guvah yak amətagay, ka zlaw
tsekweŋ, ka raway me a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, hərwi mey? 4Ahəl nakə
ka səkəm zuk bay aye na, guvah yak wu yak bəna i ndəray ɗaw? Ada suloy i
† 4:26 Dəmes hay 2.1-2.
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guvah nakə ka səkəm ha aye na, i yak bəɗaw? Ka dzala mə gər yak məge wu
andzanakayna,makəkay? Ka rawaymena, aMbəlombəna, a ndohaybay.»

5Ananiyas a tsəne bazlam niye hay na, a dəɗ abəra kambəlom. Kwayaŋŋa
amət tsaɗək tsaɗək. Ndo neheye tə tsəne labara niye aye na, nəteye tebiye ta
dzədzar haladzay. 6Amət na, gawla hay ti yaw təmbəkwa namədahaŋ. Tsa
na, tə zla na, ti ye tə la na.

7Mazlambar ma giye ɓəre mahkar na, ŋgwas i Ananiyas a yaw a fələkwa
a gay. A yaw na, kə sər ka wu nakə a ge bo aye bay. 8 A fələkwa naha a
gay na, Piyer a tsətsah faya, a gwaɗay: «Tsikeŋ, suloy i guvah kurom nakə
ka səkəmumha ta zal yak aye na, andza nakay ɗaw?»
Ŋgwasniye ambəɗay 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 imaslaŋ 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. 11Ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu Kəriste tebiye ada tə siye i ndo neheye tə tsəne labara niye
aye na, ta dzədzar haladzay.

Ndo imaslaŋ hay tə gawamasuwayaŋwal wal haladzay
12Ndo imaslaŋ hay tə gawamasuwayaŋwalwal haladzayməwalaŋ i ndo

hay. Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tə hayawa gər a dalamətagay i gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom, mə Mazambal i Salomoŋ. 13Ndo neheye tə pa
mədzal gər ka Yesu təbey aye na, zluwer a gatay mede ka təv tay. Ane tuk
na, ndo hay tebiye tə ɗəslatay ha gər. 14Ndo hay haladzay faya ta səkahiye,
hasləka hay ta ŋgwas hay tə dzala ha ka BəyMaduweŋ. Ndoməpemədzal gər
hay ta səkah haladzay. 15Hərwi masuwayaŋ neheye ndo i maslaŋ hay tə ge
ayena, ndohay təhəlawanahando i ɗəvats hay. Təhəlawa taynaha ka sləlah
kəgəbay ka hubok. Tə pawa tay ha ka tsakay i tsəveɗ hərwi ada ahəl nakə
Piyerma diye tə ɗəma aye na, kwa kəkaymezek ŋgay kə husa ka ndo nəte mə
walaŋ taymambəliye. 16Ndohay haladzay ti yawawabərama gəmaneheye
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 tə mbəl tay ha
tebiye.

Tə gəs tay ha ndo imaslaŋ hay
17 Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom ta ndo neheye tə paway bəzay

aye, andza məgweɗe ta Saduke hay, tə tsəne ndo i maslaŋ hay faya ta giye
masuwayaŋ haladzay na, a ndalatay, ɗərev tay a rah ta sələk. Təma ha ka bo
bazlam, tə gwaɗ: «Gəsakwa tay ha!» 18 Tsa na, ti ye tə gəs tay ha. Ti ye tə pa
tay a daŋgay. 19Ane tuk na, ta həvaɗ ahəl nakə ndo i maslaŋ hay nəteye ma
daŋgay aye na, gawla i Mbəlom a ye, a həndəkatay na məgeɗ i gay i daŋgay
niye. A həlatay ahaya ndo i maslaŋ niye hay abəra mə ɗəma, a gwaɗatay:
20 «Dum ta ɗumatay ha labara i sifa weɗeye a ndo hayma dalamətagay i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom!»

21Ndo 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.
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Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom ta ndo neheye nəteye dziye, tə
zalatay a madugula i Yahuda hay, tə haya gər. Tə ma ha ka bo bazlam mə
walaŋ tay. Tsa na, tə slər ndo hay ka ndo i maslaŋ hay a gay i daŋgay, tâ
ye tâ həlatay ahaya. 22 Ane tuk na, ndo neheye ti ye, tə husa a ɗəma na, ta
huta tay hamə gay i daŋgay bay. Təmaw ka təv i ndo neheye tə slər tay naha
aye, təmatay ha labara eye. 23Tə gwaɗatay: «Nəmaa ye naha, nəmaandzay a
gər a gay i daŋgay na, madərəzla eye lele ada ndomatsəpeməgeɗ hay nəteye
andaya faya ta tsəpiye. Ane tuk na, nəmaa həndək naməgeɗ na, nəmaa huta
ndəray kwa nəte bay!»

24Tə tsəne labara niye andza niye na, bəy i ndo matsəpe gay i məɗəslay ha
gər aMbəlom ta bagwar hay i ndo neheye tə vəlawaywu aMbəlom aye tə sər
wunakə ta dzaliyebay. Ta tsətsahaya gər tay, tə gwaɗ: «Matəra tando iməsler
niye hay na, wuyemey?»

25 Ahəl nakə nəteye faya ta dzaliye andza niye na, ndoweye a yaw ka təv
tay, a gwaɗatay: «Tsənum! Ndo neheye ka pum tay a daŋgay aye na, nəteye
faya ta tətikateye a ndo haymə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom!»

26 Tə tsəne andza niye na, kwayaŋŋa bəy i ndo matsəpe gay i məɗəslay ha
gər aMbəlom ta ndo ŋgayhay, ti yematama tay ahaya ndo imaslaŋ niye hay.
Ane tukna, ti ye təma tay ahayana, ta gatay ɗəretsətseh bayhərwi ta dzədzar
ta ndo hay, ta ta kaliye tay ha tə kwar.

Ndo imaslaŋ hay kame i sariya
27 Ti ye tə həlatay ahaya na, ti ye tay ha kame i madugula i Yahuda hay.

Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a pa bo ka matsətsehe fataya abəra
bazlam. 28 A gwaɗatay: «Nəmaa gakum me ka matətikatay a ndo hay ta
məzele i Yesubəɗaw? Adakagumna,mey? Nəkuromna, tsəkammatətikatay
a ndo hay ma wuzlahgəma i Zerozelem tebiye na, kəkay? Ada a sakum
məgweɗemaa kəɗ na ndo niye na, nəmay ɗaw?»

29Piyer tə siye i ndo i maslaŋ hay tambəɗatay faya, tə gwaɗatay: «Marəhay
ha gər na, a Mbəlom bəna a ndo hay bay. 30 Ka darum na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye hərwi ada mâ mət. Ane tuk na, Mbəlom i bəba təte kway
hay kə lətse ahaya abəra ma mədahaŋ. 31Mbəlom kə lətse ahaya abəra ma
mədahaŋ tagədaŋŋgay. Kəpanaabəy, neŋgeyendomətəmehandohərwiada
Israyel hay tâmbəɗa hamede tay. Ta huta,Mbəlommapəsatay hamezeleme
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 bazlamniye na, a ndalatay haladzay. A satayməɗəke tay ha ndo
i maslaŋ hay. 34 Ane tuk na, Farisa wuray andaya məzele ŋgay Gamaliyel.
Neŋgeye na, ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala 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 yawabəramə ɗəmana, a gwaɗatay: «Israyelhay, gum
metsehe hərwi wu nakə a sakumməgatay a ndo neheye. 36Ndo niye məzele
ŋgayTiyodas aye na,mâmakumawa gər. A yawahəl niye a gwaɗneŋgeyena,
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«Madəbaŋgayna, ndoweye andayadərmak,məzele ŋgayYudas. 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
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bəzay aye ta ŋgəna gər tebiye kweye kweye. 38 Neŋ faya na tsikakumeye
anəke, kâ mətsum ka ndo neheye bay, gərum tay ha tâ ye wu tay. Hərwi kə
ge mədzal gər tay, ta məsler tay, ti yaw ma ndo hay na, ta ndziye bay. Ta
dziye. 39Ane tuk na, kə ge məsler tay a yaw abəra mə həlay i Mbəlom na, ka
slumeye fayaməmbete ha bay. Gummetsehe lele, faya ka gumeye vəramna,
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
tsikumayme a ndəray təməzele i Yesu sa bay.» Tsa na, tə gər tay ha.

41Ndo imaslaŋ i Yesu niye hay ti yaw abəraməwalaŋ iməhay gər tay niye
təməŋgwese hərwi ɗəretsətseh nakə tə gatay hərwi məzele i Yesu aye. 42Ɗuh
ta tətikawa ada tə ɗawa hamə gay iməɗəslay ha gər aMbəlom adamə gay tay
hay pat pat tə gərawa ha bay, Yesu na, Kəriste.

6
Tə pala ndo hay tasəla hərwimadzəne ndo imaslaŋ i Yesu hay

1Ahəl niye na, ndoməpemədzal gər hay ka Yesu faya ta səkahiye haladzay.
Ane tuk na, ndoməpemədzal gər neheye tə tsikme 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 ŋgənawataywumənday amadakway i ŋgwas
hay aye na, tə vəlawatay amadakway 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 məwalaŋ kurom. Ka pəlumeye na, ndo i ŋgwalak
hay, ndo neheye nəteye maraha eye ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada tə sər gər
lele aye. Nəmaa vəliyeməsler imaŋgənewumənday na, a həlay tay. 4Nəmay,
nəmaa ɗuwulayme aMbəlom ada ta məɗe ha bazlam ŋgay a ndo hay.»

5 Bazlam tay niye a yatay a gər a ndo hay tebiye. Tsa na, tə pala ndo hay
tasəla. Ndomakurre eye na, Etiyen, ndo nakə ta mədzal gər lele adamaraha
eye ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, Filip, Pərakor, Nikanor, Timoŋ, Parmenas ada
Nikolas ndo i gəma i Aŋtiyosneŋgeye a gawa kule, ane tuk na, ahəl niye na, ka
dazlay a məpay bəzay a kule i Yahuda hay. 6Tsa na, ti ye tay ha ka təv i ndo i
maslaŋ i Yesu hay. Ndo imaslaŋ i Yesu hay tə pa fataya həlay ada ta ɗuwulay
me aMbəlom.

7Bazlam iMbəloma ɗa a zləmhaladzay. Ndoməpemədzal gər hay ta səkah
haladzaymaZerozelemadandoməvəlaywuaMbəlomhayhaladzay tədzala
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 haladzay. A gawa masuwayaŋ hay mə walaŋ i ndo hay.
9 Siye i Yahuda hay nəteye andaya, tə haya gər a gay i maɗuwule me nakə tə
zalay 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 ada ma dala i
Azi. Nəteye niye tebiye ta təma bazlam i Etiyen bay, faya ta kəɗiye wuway
ta neŋgeye. 10Ane tuk na, ndo niye hay təmba ka Etiyen tə bazlambay, hərwi
maa vəlay ndaraw kamətsike me na, Məsəfəre i Mbəlom.
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11Tə vəlatay wu a ndo hay, hərwi ada ndo niye hay tâ rawme tâ gwaɗ na:
«Nəmaa tsəne faya abəra bazlam, fayama tsaleye ka gər aMusa ada fayama
tsaleye ka gər a Mbəlom.»

12 Tə suta faya ndo hay, madugula hay ada ta ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye ka Etiyen. Tsa na, təwuya kurah ka Etiyen, tə gəs na. Ti
ye ha kame imadugula i Yahuda hay. 13Təhəl naha ndoməɗəse faya parasay
hay, tə gwaɗ: «Ndonakayna, fayama tsikiyewu lele bay eyeka gay iməɗəslay
hagəraMbəlomadakabazlamiMusamapalaeye. 14Nəmaatsəne fayaabəra
a gwaɗ: Yesu ndo i Nazaret ma deyeweye, mambəzliye ha gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom adamambəɗiye ha kule kway nakəMusa a vəlakway aye.»

15Ndo niye hay tebiye nəteye mandza 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 tsətsahkaEtiyen, a gwaɗay: «Wu
nakə tə tsik fakaya na, deɗek ɗaw?»

2Etiyen a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Malamar ga hay ta bəba ga hay, tsənum
wu nakə na tsikakumeye təday. Mbəlom nakə a ze wu hay tebiye ta məzlaɓ
aye a bəzay ha bo a bəba təte kwayAbrahamkadala iMizapotami kurre ahəl
nakə ki ye a Haraŋ zuk bay aye, 3 ada a gwaɗay: “Lətse abəra ma gəma yak
ada gər ha ndo yak hay, do a gəma nakə na ɗakeye faya aye.*”

4 «Yaw! Abraham a tsəne bazlam i Mbəlom na, a lətse abəra ma Kaladeyen
hay, a yematandzemaHaraŋ. Madəba eye bəbaŋgay amət na,Mbəloma zla
na abəramaHaraŋ, a yehaa gəmanakayanaŋnəkwaymandza eyemə ɗəma
aye. 5Mə ɗəmana,Mbəlomkəvəlay guvah imədaŋgaykwa tsekweŋbay, kwa
dala tsekweŋ bəbay na, kə ɗəsay bay. ƁaMbəlom kə tsikay kurre, a gwaɗay:
“Gəmanakayna, na tavəlakeyeha tebiye. Azanəkarandaya sabayna,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. 6Wu nakə Mbəlom a
tsikay aye na, a gwaɗay: “Wawa i huɗ yak hay ta diye, ta ndziye ma gəma i
ndo hay. Mə ɗəma na, ta təriye tay beke eye hay. Ta gateye ɗəretsətseh. Ta
ndziye məve temerre faɗ mə ɗəretsətseh. 7Ane tuk na, na ta giye sariya ka
ndo i gəma niye hay tə gatay ɗəretsətseh aye. Ma dəba eye na, ta diye abəra
ma gəmanakay, ta diye ta ɗəsleŋ ha gərma təv nakə ta ndziyemə ɗəmaaye.†”
8Mbəlom 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,
Izakaɗəsna. Zakobdərmakawawawahaykurogər eye sulo. Nəteyeneheye
ta təra bəba təte kway hay na, Zakob a ɗəs tay ha dərmak.

9 «Bəba təte kway hay tə nay ɗəre a malamar tay nakə nəte məwalaŋ tay tə
zalay Yusufa aye. Tə gəs na ta səkəmha 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 bagwar eye. Ndo hay ta sa
* 7:3 Madazlay i wu hay 12.1. † 7:7 ZəbaməMadazlay i wu hay 15.13-14 adaməMadayaw abəra
ma Ezipt 3.12.
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ɗəretsətseh haladzay. Bəba təte kway hay tə huta wu mənday kwa tsekweŋ
bay tebiye. 12 Zakob a tsəne wu mənday andaya ma Ezipt na, a slər wawa
ŋgay niye hay ta təra bəba təte kway aye. A slər tay ha makurre eye. 13 Ta
mbəɗa gərmasulo eye na, Yusufa a ɗatay ha bo ada Farawoŋ bəy bagwar eye
a sərhanəteyena, gwala i Yusufahay. 14Tsana, Yusufaa slərndohaykabəba
ŋgay Zakob ta ndo i gay ŋgay hay tebiye. Nəteye tebiye na, kuro kuro tasəla
gər eye zləm. 15Zakob təhəl bo, ti ye a Ezipt ta ndo i gay ŋgayhay. Zakob amət
mə ɗəma ada bəba təte kway hay dərmak təmət mə ɗəma. 16Mədahaŋ tay na,
tə həlawa a gəma nakə tə zalay Sisem aye. Tə pawa a tsəvay nakə Abraham a
səkəmabəra ka wawa i Hamorma gəma i Sisem ta suloy aye.

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 fayama ləviye dala i Ezipt aye. Neŋgeyena, a sər Yusufa bay. 19Bəy niye
bagwar eye a vatay gər a bəba təte kwayhay. A gawatay ɗəretsətsehhaladzay
ada a gawatay kutoŋ ka məkwetse wawa tay a pesl ada tâ mət. 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 taməzlaɓ eye hərwi bazlamŋgay neheye a tsikawa aye taməsler neheye
a gawa aye.

23 «Musa a ge məve kuro kuro faɗ na, a say mede mata dzəne tay ha gwala
ŋgay Israyel hay. 24A ye na, a ŋgatay a ndo i Ezipt faya ma geye ɗəretsətseh a
ndonəteməwalaŋ i Israyel hay. Tsana, a yenaha adzənanandoniye faya ta
geye ɗəretsətseh aye. A kəɗ na ndo i Ezipt niyemədahaŋ eye. 25Musa a dzala
na, Israyelmalamar ŋgay hay tə sər haMbəlomma ta təmiye tay ha abəramə
ɗəretsətseh tə həlay ŋgay. Ane tuk na, tə sər bay. 26Tədœ eye Musa a ndzatay
a gər a Israyel hay sulo faya ta kəɗiye bo. A say a Musa maŋgəne tay ha ada
tâ ndza zayməwalaŋ tay. A gwaɗay: “Dzamga, nəkurom tamalamar tuk na,
ada ka gumeye ɗəretsətseh a bo kurom taməkəɗe bo na, hərwi mey?” 27Ane
tukna, ndonakə fayamageye ɗəretsətsehamalamarŋgayayena, apayhəlay
a Musa, a gwaɗay: “Maa pa kar bəy ada ndo məge may sariya na, way? 28A
sakaməkəɗe 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. Təwawawa hasləka eye hay sulo.

30 «Ma dəba i məve kuro kuro faɗ na, Musa neŋgeye huyama gəma niyemə
makulkwandah aye. Pat wuray na, neŋgeye bəse tamahəmba 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 tsəne mətsike me i Bəy Maduweŋ, a gwaɗayaw: 32 “Neŋ Mbəlom i bəba
təte yak hay, Mbəlom i Abraham,Mbəlom i Izak, adaMbəlom i Zakob.” Musa
a tsəne andza niye na, a dzədzar, zluwer a gay. Tsa na, a say mazəbe ɗəre ka
ako niye sa bay. 33Mbəlom a gwaɗayaw sa: “Musa, tsok na tahərak abəramə
sik, hərwi təvnakaynəkarmə ɗəmaayena, təv tsəɗaŋŋa eye. 34Faya ta gateye
ɗəretsətseh a ndo ga hay ma Ezipt kəkay na, na ŋgatay. Na tsəne mətuwe tay
ada na yaw na, matambəle tay ha. Na sləriye kar ha, do anəke a Ezipt.‡”

‡ 7:34 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 2.14–3.10.
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35«Musaneŋgeyenakə Israyel hay tə kal ha, tə gwaɗay: “Maapa 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 hayməndohwaw
abəra ma Ezipt na, neŋgeye. Kə ge masuwayaŋ hay wal wal mə ɗəma. Kə ge
kame i Bəlay Ndozza eye ada mə makulkwandah dərmak hus a məve kuro
kuro faɗ.

37 «Maa gwaɗatay a Israyel hay: “Mbəlomma ta slərakumaweye ndo məɗe
ha bazlam ŋgay andza neŋ. Ma zliye na, abəra ma gwala kurom§” na, Musa.
38Sana, ahəl nakə Israyel haynəteyemahaya gər eyeməmakulkwandah aye
na, maa lətse mə walaŋ i bəba təte kway ta gawla nakə a tsikawatayaw me
məmahəmba i Sinay aye na, Musa. Gawla i Mbəlomma tsikataweye bazlam
nakəma vəliye sifa aye ada neŋgeyemamakweye ha.

39 «Ane tuk na, bəba təte kway hay ta kərah matəme bazlam ŋgay. Ta
kal na a pesl. A satay mambəɗe gər ka dala i Ezipt. 40 Tə gwaɗay a Aroŋ:
“Lambaɗamay mbəlom hay hərwi məzle kame kway. Hərwi ka sərakwa wu
nakə a ndzay a gər a Musa, ndo məhəlakway ahaya abəra mə Ezipt na, ka
sərakwa bay.*” 41Tsa na, ta lambaɗ kule andza sla wawa eye andzambəlom
tay. Tə vəlay wu a kule tay niye. Tə ge magurlom təməŋgwese eye lele hərwi
wu nakə bo tay eye ta lambaɗ aye. 42Ane tuk na, Mbəlom a mbəɗatay dəba.
Ma dəba eye tə ɗəslay ha gər awurzla 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?

43Ka zlummadzawadzawa i gay i mbəlom kuromMolok,
ka zlummandzəkit bo i wurzla i mbəlom kurom Refam.

Kule kurom neheye ka gum aye na,
hərwi məɗəslay ha gər.

Hərwi niye na həliye kurom abərama gəma nakay,
na diye kurom ha dəreŋ abəra ta gəma i Babilon.†”»

44Etiyen a gwaɗatay sa: «Ahəl niye bəba təte kway hay nəteye məmakulk-
wandah 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
nakəMbəloma tsikay aMusa aye. Mbəlomagwaɗay aMusa tâ gena gayniye
na, andza nakə a ŋgatay aye. 45Madəba eye na, bəba təte kway hay ta vəlatay
ha madzawadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye a wawa i huɗ tay hay.
Ndo məndzatay kame a wawa i huɗ tay niye hay na, Zozowe. Ti ye a gəma
niye na, ta zla na gay i madzawadzawa niye. Mbəlom ka həhar tay ha ndo i
gəma niye abəra kame tay. Ta sla fataya. Andza niye gay i madzawadzawa a
ndzama gəma niye hus a həlay i bəy Davit. 46Davit na, a yay a gər a Mbəlom
haladzay. A tsətsah tsəveɗ ka Mbəlom ka maɗəzlay gay nakə wawa i huɗ i
Zakobhay ta sliye fayaməɗəslay ha gər aMbəlommə ɗəmaaye. 47Maa ɗəzlay
gay na, Salomoŋ.

§ 7:37 Bazlammapala eyemasulo eye 18.15. * 7:40 Madayaw abərama Ezipt 32.1, 23. † 7:43
Amos 5.25-27. Molok, tə zalay Molek ma Dzam Guram, mbəlom i Kanan hay. Tə dzala, məvəlay a
mbəlom tay niye na, ndo zezeŋ. Refammbəlom zlezle eye i Babilon hay.
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48«Ane tuk na,Mbəlom Fetekma ndziyemə gay neheye ndo hay ta ɗəzl aye
bay. Andza nakə mawatsa eye mə ɗerewel i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
aye na, Mbəlom a gwaɗ:
49 “Təvməndze i bəy ga na, mbəlom,

adaməndzibəra na, təv sik ga.
Gay nakə ka ɗəzlumeŋeye na, slala i gay waray?

Təv nakəma sliye məndzemə ɗəma aye na, waray?
50Maa ge wu neheye tebiye na, neŋ bəɗaw?‡”»

51 Etiyen a gwaɗatay sa: «A nəkurom neheye seweɗ eye hay. Ka dərəzlum
na ɗərev kurom ta zləm kurom hay a məzele i Mbəlom nakə faya ma
zalakumeye. A sakum mahəndəkay na ɗərev kurom a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye bay. Nəkurom na, andza bəba təte kurom hay. 52Ndo 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 hamadayaw i ndo nakə neŋgeye ndo i
deɗek nəte ŋgweŋ aye. Ndo nakə anəke ka gum faya ɗaf ada ka kəɗumna 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
54Ndoniyehaymahaya gər eye tə tsənebazlam i Etiyenniyena, a ndalatay

haladzay, ta həpəɗ zler ka Etiyen kəraw kəraw. 55 Ane tuk na, Etiyen na, a
rah ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Tsa na, a zəba ɗəre a mbəlom. A ŋgatay naha
a dzaydzay i Mbəlom ada a ŋgatay naha a Yesumalətsa 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.»

57Tə 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. 58Tə
gəs na, tə vaha na abəra məwuzlah gay. Ti ye naha, tə pa bo ka məkele na tə
kwar hərwi məkəɗe na. Ndo məhəle mbal hay ta tsok na petekeɗ tay hay, tə
gər ha ka təv i gawla eye andaya tə zalay Sol.

59 Ahəl nakə nəteye faya ta kaliye Etiyen tə kwar aye na, Etiyen neŋgeye
faya ma ɗuwuleye me a Mbəlom. 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 magala, a gwaɗ: «Bəy Maduweŋ ga, mezeleme nakay tə
ge aye na, kâmatay hamənese bay.» A tsik andzaniye na,madəba eye amət.

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 ndo məpe

mədzal gər hay ka Yesu Kəriste neheyema Zerozelem aye. Ndoməpemədzal
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 hamabəbezle tay ha ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu. A yawa ka gay ka gay, a gəsawa ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu, hasləka hay kwa ŋgwas. A pawa tay ha a gay i daŋgay.

Filip a ɗa ha labaraweɗeyema Samari

‡ 7:50 Ezay 66.1-2. § 7:53 Andzanakəkule i Yahuda a tsik ayena,Mbəloma ɗayhabazlammapala
eye aMusa tə həlay i gawla ŋgay hay.
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4Ndo neheye ta hway, ta ŋgəna gər aye na, ta həhal ka gəma ka gəma. Tə
ɗawa ha bazlam i Mbəlom. 5 Filip neŋgeye na, a ye a wuzlah i dala i Samari.
A ye naha, a ɗa ha Yesu ndomətəme ha ndo nakəMbəlom a sləraweye. 6Ndo
i gəma niye hay tebiye tə tsəne bazlam i Filip ada tə ŋgatay a masuwayaŋ
neheye a ge aye na, tə pay zləm a bazlam ŋgay ta səkeffe eye lele. 7 Fakalaw
hay tə yawaw abəra mə bo i ndo i ɗəvats hay. Tə yawaw abəra mə bo tay na,
ta wudawa ka bo haladzay. Ndo neheye 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, təzalaySimoŋ. Neŋgeyena, agawamaharamzlaanəkebayadamaharam
ŋgay nakə a gawa aye na, a gawatay a ndo i gəma niye hay hərɓaɓəkka. Ma
mədzal gər ŋgay na, a gwaɗ neŋgeye ŋgwalak i ndo. 10Ndo hay tebiye, gawla
hay ta bagwar hay, tə pa zləmna, ka neŋgeye. Tə gwaɗ: «Ndo nakay na, gədaŋ
i Mbəlom bagwar eye nakə tə zalay Gədaŋ Bagwar eye.»

11Tə pawa zləmkawuŋgaynakə a gawa aye na, lele. Hərwimaharamŋgay
nakə a gawataymasuwayaŋ a ndo hay aye na, kə ndza haladzay.

12 Ane tuk na, Filip a ye naha mata ɗa ha Labara Ŋgwalak eye ka Bəy i
Mbəlom ada ka Yesu Kəriste na, tə dzala ha ka Yesu. Hasləka hay, ŋgwas
hay, Filip a dzəhuɓ tay ha a yam. 13 Simoŋ neŋgeye dərmak a dzala ha ka
Yesu, ta dzəhuɓ ha a yam. Neŋgeye na, a ndzawa ka təv i Filip. A ŋgataway a
masuwayaŋ təwuhaywalwal neheye Filip a gawa aye na, a gay hərɓaɓəkka.

14 Ndo i maslaŋ neheye nəteye ma Zerozelem aye tə tsəne ndo i gəma i
Samari hay ta pa mədzal gər tay ka bazlam i Mbəlom na, tə sləratay naha
Piyer ta Yuhana. 15Tə həl bo, ti ye. Tə ndisl naha a ɗəma na, ta ɗuwulayme a
Mbəlomhərwi adando i gəma i Samari niyehay təpagər kabazlam iMbəlom
aye tâ huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 16Ahəl nakə ta dzəhuɓ tay ha a yam aye
na, ta dzəhuɓ tay ha təməzele i Yesu BəyMaduweŋ. Ndo kwa nəte məwalaŋ
tay Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kəmbəzlaw faya zuk bay. 17Hərwi niye, Piyer ta
Yuhana tə pa fataya həlay, ta ɗuwulayme aMbəlom. Tsa na, tə hutaMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye.

18 Simoŋ a ŋgatay a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tə huta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eyehərwi nakəndo imaslaŋhay təpa fatayahəlay ayena, a vəlatay
suloy a Piyer ta Yuhana. 19A gwaɗatay: «Vəlumeŋ gədaŋ eye dərmak hərwi
ada ndo neheye na piye fataya həlay aye na, tâ hutaMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»

20 Ane tuk na, Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Dze ta suloy yak tebiye,
hərwi nəkar ka dzala mə gər yak masəkəme gədaŋ i Mbəlom na, ta suloy!
21 Ka məsler nakay nəmay faya nəmaa giye na, ka sliye faya mədzepe tə
nəmay bay hərwi ɗərev yak tsəɗaŋŋa kame iMbəlom bay. 22Ɗa hamezeleme
yak, ɗuwulayme a BəyMaduweŋ ada agənama pəsakeye hamədzal gər yak
neheye lele bay eye. 23Na zəba faya na, ɗərev yakmaraha eye ta bor i bo ada
mezeleme kə pa kar a daŋgay.»

24 Simoŋ a tsəne bazlam niye hay na, a gwaɗatay a Piyer ta Yuhana: «Bo
kurom eye, ɗuwulumay me a Bəy Maduweŋ hərwi ga hərwi ada wu nakay
ka tsikum ayemâ təra tə neŋ bay tey.»

25Madəba eye na, Piyer ta Yuhana tə ɗa ha Yesu ada tə ɗa ha bazlamŋgay a
ndo hay. Tsa na, tə həl bo, tambəɗa gər a Zerozelem. Nəteye ka tsəveɗ faya ta
diye na, tə ɗa ha Labara Ŋgwalak eyema gəma hay wal wal ka dala i Samari.

Filip ta ndo i Etiyopi wuray
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26Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom a gwaɗay a Filip: «Do, ka diye na, ka
zəŋgaliye tsəveɗ nakə a ye ta diye i tsakay aye, ta tsəveɗ nakə a yaw abəra ma
Zerozelem a ye a gəma i Gaza aye. Tsəveɗ eye niye na, a ye tə kəsaf.» 27Filip
a tsəne na, kwayaŋŋa a həl bo, a ye. A husa ka tsəveɗ, faya ma diye na, a
ŋgatay andowuray, neŋgeyebagwar i ndoməgeməsler i Bəy i Etiyopi Kandəs.
Məsler ŋgay na, mələvay gər a suloy i bəy. Bəy i Etiyopi niye na, ŋgwas eye. A
ye a Zerozelemmata ɗəslay ha gər a Mbəlom. 28Anəke na, faya mamaweye
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.

29Filip a ŋgatay a ndo niye na,Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗay: «Hway bəse
ka tsakay i muta i pəles taɗay fayama diye aye.»

30 Filip a tsəne andza niye na, a hway, a ye a həndzəɗ naha faya. Nəteye
faya ta diye na, a tsəne ndo i Etiyopi niye faya ma dzaŋgiye ɗerewel i Ezay
ndoməɗe ha bazlam iMbəlom. 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.» 32Ndo niye faya ma dzaŋgiyemə ɗerewel niye
na, wuyemey? Təv nakə fayama dzaŋgiyemə ɗəma aye na, a gwaɗ:
«Neŋgeye a təra andza təɓaŋ nakə tə gəs,

ta diye ha ka təv nakə tə kəɗawawumə ɗəma aye.
Neŋgeye a təra andza təɓaŋ nakə ta ɗəsiye faya abəraməkwets na,

a tuwa bay aye.
Ka həndək abəra ka bazlam bay tebiye.
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 haməsəfəre ŋgay abəra kaməndzibəra.*»

34Ndoməgeməslerniyea tsətsahkaFilip a gwaɗay: «Amboh, tsikeŋ tey, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik niye na, ka way? A tsik na, ka bo ŋgay eye
ŋgway tsukuɗu ka ndomekeleŋ ɗaw?»

35 Yawa! Filip a dazlay a məɗay ha ka təv nakə a dzaŋga aye. A ɗay ha
Labara Ŋgwalak eye i Yesu. 36 Ahəl nakə nəteye faya ta diye aye na, tə ndisl
a təv eye andaya yammə ɗəma. Ndoməgeməsler niye a gwaɗay a Filip: «Yam
anaŋ, anəkemata geŋŋgatay abəra kamadzəhuɓebo a yamna,mey samey?»
[ 37 Filip a gwaɗay: «Taɗə ka pa mədzal 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.»]
38 Tsa na, a lətse ha muta i pəles ŋgay niye, tə mbəzlaw abəra mə ɗəma ta

Filip. Filip ta neŋgeye salamay təmbəzla a yam, Filip a dzəhuɓ ha a yam.
39Tə tsalaw abərama yam na, Məsəfəre i BəyMaduweŋ a zla na Filip. Ndo

məge məsler niye kə ŋgatay a Filip sa bay. Ane tuk na, neŋgeye a ye ŋgway tə
məŋgwese eye. 40Filip a zəba ɗəre na, neŋgeyemagəma i Azot. Tsa na, ahəl bo
ma 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.

* 8:33 Ezay 53.7-8.
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9
BəyMaduweŋ a zalay a Sol

1Ahəl niyena, Solneŋgeyeadzalahuyakaməzlatay zayandoməpemədzal
gər hay ka Yesu huya hərwi məkəɗe tay ha. A ye ka təv i bagwar i ndo
məvəlawaywuaMbəlom. 2Ayenaha a tsətsah faya ɗerewel nakəmadiye 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 adama 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. 6Ane tuk na, lətse do a walaŋ gay. Ka ye a ɗəma na, ta
tsikakeye wu nakə ka giye.»

7 Ndo 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 aDamas. 9Ayenaha a ɗəmana,məhənemahkarneŋgeye
mandza eye guluf eye, a ŋgatay a ɗəre kwa tsekweŋ bay. Məhənemahkar eye
niye na, kə nda wumənday bay ada kə sa yam bay.

10 Ndo məpe mədzal gər wuray ka Yesu andaya ma Damas, məzele ŋgay
Ananiyas. BəyMaduweŋazalaymaməsine, a gwaɗay: «Ananiyas,Ananiyas!»
Ananiyas ambəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ anaŋ!»
11Bəy 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 fayama ɗuwuleye me aMbəlom, 12ada a
ŋgatay aAnaniyasmaməsine fayamadiye naha ka təv ŋgay adamapiye faya
həlay hərwi adamâ 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
tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta vəlay tsəveɗ ka məgəse ndo neheye faya ta
pakeye bəzay kanaŋ aye tebiye dərmak. A yaw na, hərwi niye.»

15Ane tukna, BəyMaduweŋa gwaɗay: «Do,hərwi na zla nandoniye hərwi
məgeməsler ga. Neŋgeyena,ma ɗiye haməzele ga a siye i gəmahay ada a bəy
tay hay. Ada ma ta ɗateye ha a ndo i Israyel hay dərmak. 16 Bo ga eye na ta
ɗateye ha wu nakəma giye ɗəretsətseh hərwi ga aye tebiye.»

17Ananiyas a tsəne andza niye na, a həl bo a ye. A ye naha a fələkwa a gay
nakə Sol mə ɗəma aye. A ye naha a pa həlay ka Sol, a gwaɗay: «Solmalamar
ga, maa sləra ga ahaya ka təv yak na, BəyMaduweŋ Yesu. Maa bəzaka ha bo
ka tsəveɗ nakə faya ka diye ahaya aye na, neŋgeye. A sləra ga ahaya hərwi
ada kâ ŋgatay a ɗəre andza nakə kurre aye ada kâ rah ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye.»
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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 ndoməpay bəzay a Yesu neheye ma Damas

aye. 20Kwayaŋŋa 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 ndoməpay bəzay a Yesu hayma 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 aMbəlom aye ba?»

22Sol neŋgeye ɗuh gədaŋŋgay a səkah kaməɗe ha bazlam iMbəlompat pat.
A ɗatay ha a Yahuda neheyema gəma i Damas aye parakka Yesu na, Kəriste.
Nəteye niye tə sər wu nakə ta tsikeye faya aye sa bay.

23Ma dəba iməhəne tsakway na, Yahuda hay təmaha ka bo bazlam ka təv
manəte eye hərwi məkəɗe 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. Tə zla na Sol tə pa na a
kəteh. Təmbəzla ahaya təmavavar niye dəreŋ təwalaŋ gay.

Sol ma Zerozelem
26Sol a ye a Zerozelem. Andisl naha a ɗəmana, a saymədzepe ta ndoməpe

mədzal gər ka Yesu hay. Ane tuk na, ndo hay tebiye ta dzədzaray, hərwi tə
dzala na, tə gwaɗ neŋgeye ka təra ndoməpemədzal gər ka Yesu ta deɗek bay.
27Ane tuk na, Barnabas, neŋgeye a zla na, a ye ha ka təv i ndo i maslaŋ i Yesu
hay. Ti ye naha na, a təkəratay kəkay nakə Sol a ŋgatay a Bəy Maduweŋ ka
tsəveɗ imede aDamas ada kəkaynakəBəyMaduweŋa tsikaymeaye, ada Sol
a ɗa ha bazlam i Yesu kwa ka dzədzar baymaDamas 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 Bəy Maduweŋ
parakka lele. 29 A 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 satayməkəɗe na. 30Ndoməpemədzal gər hay ka Yesu ta təramalamar 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,
adama Samari, nəteye tebiyemandza eye zay zay lele. Nəteye faya ta hutiye
gədaŋ pat pat. Ta rəhay ha gər a BəyMaduweŋ lele. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
vəlawatay gədaŋ, a səkahawa tay ha haladzay.

Piyer ambəl ha Ene
32 A həlay niye na, Piyer a yawa a gəma hay tebiye. Pat wuray na, a ye a

gəma i Lida. 33Mə 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. 35Ndo i gəma i Lida hay ta ndo neheye
kabarrbar i Saron aye tebiye təŋgatay andzaniyena, tambəɗahamədzal gər
tay. Tə pamədzal gər tay ka BəyMaduweŋ.

Piyer ambəl ahaya Tabita abəramamədahaŋ
36Ŋgwasməpe mədzal gər ka Yesu andaya məzele ŋgay Tabita. Tə zalay tə

bazlam i Gərek na, Dorkas. Andza məgweɗe: Mawene. A ndzawa i ŋgay na,
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ma gəma i Zope. Neŋgeye a gawa ŋgwalak a ndo hay huya ada a dzənawa tay
hamətawakhay. 37Ahəlay niye na, a dəɗ a ɗəvats ada amət. Amət na, təbara
na. Tsa na, tə tsal ha a gay nakə ka gər i gay niye aye.

38GəmaiLidana, bəse tagəmaiZope. Ndoməpemədzal gərkaYesuneheye
ma Zope aye tə tsəne Piyer neŋgeyema Lida na, tə slər ndo hay sulo ka təv i
Piyer,mâ yaw. Tə gwaɗaynaha: «Nəmaa gakanaha amboh, dara bəse təday.»
Ndo neheye sulo aye ti ye ka təv i Piyer. 39 Piyer a tsəne bazlam tay niye na,
kwayaŋŋa a həlaw bo, ti yaw ta ndo niye hay.
Piyer a husaw na, tə laka ha a gay nakə ka gər i gay neŋgeɗ mədahaŋ mə

ɗəma aye. Madakway i ŋgwas hay tə ŋgatay na, ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay ta
mətuwe 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. 41Piyer a gəs na abəra mə həlay, a dzəna na mələtse
ha ka mbəlom. Tsa na, a zalatay a madakway i ŋgwas niye hay ta siye i ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu tebiye. Tamanaha ka təvŋgay a gay. Ti ye naha
na, a gwaɗatay: «Anaŋ ndo kurom kəmbəl.»

42Masuwayaŋ nakə a ge bo aye na, a ɗa a zləmma gəma i Zope tebiye. Ndo
hayhaladzay tədzalahakaBəyMaduweŋ. 43Piyer andzahaladzaymaZope.
A ndza na, mə gay i ndo wuray a lambaɗawambal, məzele ŋgay Simoŋ.

10
Gawla iMbəlom a bəzay ha bo a Korney

1Ndo 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. 2Ndo
niye na, a paway bəzay aMbəlom ada a rəhaway naha gər aMbəlom ta ndo i
gay ŋgay hay tebiye. A dzənawa tay ha Yahuda neheyemətawak eye hay aye
ada a ɗuwulawayme aMbəlom pat pat.

3 Pat wuray ta huwa ma giye ɓəre mahkar na, məsine a gay. Ane tuk na,
neŋgeye tə ɗəre. A ŋgatay a gawla i Mbəlom parakka lele fayama diye naha a
gay ka təv ŋgay. A ye naha a zalay, a gwaɗay: «Korney!»

4Korney a zəba ka gawla i Mbəlom niye təmadzədzere eye, a gwaɗay: «Ka
yaw na, labara i mey BəyMaduweŋ ga?»
Gawla i Mbəlom a mbəɗay 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, ma mətsiye kar ha gər bay. 5 Anəke na,
slər ndo hay a gəma i Zope, tâ ye tâ zalayaw a ndoweye andaya məzele ŋgay
Simoŋ nakə tə zalay Piyer aye. 6Neŋgeye mə gay i ndoweye andaya məzele
ŋgay Simoŋ, a lambaɗawambal. Gay ŋgay na, kame i dəlov.»

7Gawla iMbəlomniye a tsikay ka bo abəra 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 a
Mbəlom. 8A ye naha a təkərataywunakə a ge bo tebiye aye. Tsa na, a slər tay
ha a Zope.

Piyer a ŋgatay awuye andzamaməsine
9 Yaw! Ndo niye hay tə həl bo, ti ye. Tədœ eye na, nəteye huya ka tsəveɗ

faya ta diye. Magərhəpat na, nəteye faya mazlambar ta ndisliye a Zope. Ta
magərhəpat eye niye Piyer neŋgeye dərmak a tsal ka gər i gay wuray fatata
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mata ɗuwulay me a Mbəlom. 10 Tsa na, may a wur faya, a say mənde wu
mənday. Ahəl nakə faya tadeyewuməndayayena,wuyeagayandzaməsine.
11A ŋgatay a mbəlom mahəndəka eye ada wuye faya ma mbəzlaweye abəra
mə ɗəma. Wuye niye na, andza petekeɗ mafətəla eye, bagwar eye, magəsa
eye ka me eye wal wal təv faɗ, faya ma mbəzlaweye ka dala. 12Mə ɗəma na,
wu hay haladzay. Wu i pesl hay, gənaw hay, wu neheye tə va tə huɗ aye, ada
tə ɗiyeŋ hay.

13 Piyer a tsəne mətsike me, a gwaɗay: «Lətse Piyer, 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 nakə Mbəlom a gwaɗ
tsəɗaŋŋa eye na, kâ zəba faya andzamandzaɗak bay.»

16Amaahayabazlamniye sikmahkar. Madəbaeyena, kwayaŋŋawuniye
ama ŋgway ambəlom.

17 Piyer a tsətsahay a gər ŋgay, a gwaɗ: «Wu nakay na ŋgatay aye na, a say
məgweɗemey?»
Azlakwa ahəl nakə Piyer faya ma dzaliye andza niye na, ndo neheye

Korney a slər tay naha aye ɓa ta tsətsah gay i Simoŋ ada nəteye anəke ka
məgeɗ i məfələkwe. 18 Tə zal ta gədaŋ, ta tsətsah hərwi məsəre ha ta deɗek
Simoŋ ndo nakə tə zalay Piyer aye neŋgeye andaya kanaŋ ɗaw.

19Ane tuk na, Piyer neŋgeye fayama dzaliye kawu 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 tsəneandzaniyena, ambəzlawka təv indoniyehay. Agwaɗatay:
«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 nakəma tsikiye aye.”» 23 Tsa na, Piyer a
ye tay ha a gay, a vəlatay təvməhəne hərwi həvaɗ kə ge.
Tədœeyena, təhəl bo ti yekabodziye. Siye indoneheye ta təra tamalamar

hay maməpe mədzal gər ka Yesu aye, tə laka tay ha. 24Tədœ taɗay eye na, tə
ndisl a gəma i Sezare. Korney neŋgeye na, kə haya tay gər a ndo ŋgay hay, ta
dzamŋgay,nəteye faya ta həbiye. 25Ahəl nakə təndisl, Piyer faya ta fələkwiye
a gay i Korney aye na, Korney a yaw ka təv tay. A guɗuk ka dala kame i Piyer
taməɗəslayhagər. 26Ane tukna, Piyera lətsehakambəlom, agwaɗay: «Lətse,
hərwi neŋ na, ndo zezeŋ andza nəkar dərmak.»

27Tsa na, ti ye ka bo a gay ta Korney nəteye faya ta tsikiye me. Ti ye naha
na, ndo hay mahaya gər eye haladzay. 28A gwaɗatay: «Sərum ha na, i may
Yahuda hay mede a gay i slala mekeleŋ eye hay wal kəgəbay məndze ka təv
manəte aye na, lele bay awesl. Ane tuk na,Mbəlomkə ɗeŋ hamazəbe ka ndo
neŋgeye tsəɗaŋŋa təbey kəgəbaymede a gay ŋgay lele bay na, kə ɗeŋ ha andza
niyebay. 29Hərwiniye, ahəl nakəka zalumeŋayena, nakərahmadayawbay.
Na yaw bəse. A seŋməsəre ha, ka zalumeŋew na, hərwi mey?»
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30Korney 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,
Mbəlomkə tsənemaɗuwuleme yak ada kəmətsa ha gər təmadzəne yak nakə
ka dzənawa tay ha mətawak hay aye bay. 32A gweɗeŋ slər ndo hay a gəma i
Zopemata zalayawa Simoŋnakə tə zalay Piyer aye. Neŋgeyemandza eyemə
gay i ndo wuray a lambaɗawambal, məzele ŋgay Simoŋ. Gay ŋgay na, ka me
i dəlov.” 33Hərwi niye, na slər naha fakaya ndo hay kwayaŋŋa ada kâ yaw.
Sɨsœ yak, ka təma ka yaw bəse. Anəke nəkway tebiye kanaŋ kame i Mbəlom
hərwi məpay zləm a 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: «Anəke na, na sər tuk. Ndo

hay tebiye kame i Mbəlom na, nəte, ka ŋgəna tay ha ka bo bəra bay. 35Ndo
zezeŋ tebiye, kwa neŋgeye na, ndo i gəma wuray wuray ka rəhay ha gər a
Mbəlom ada kə ge wu nakə deɗek aye na, neŋgeye ka təv i Mbəlom na, lele.
36 Ka sərum ha Mbəlom a sləraw bazlam ŋgay na, a Israyel hay ada tâ huta
zay i Mbəlom tə həlay i Yesu Kəriste. Neŋgeye na, Bəy Maduweŋ i ndo hay
tebiye. 37 Bazlam nakay a dazlay ma Galile ahəl nakə Yuhana madzəhuɓe
ndo a yama dzəhuɓawa tay ha ndo hay a yamaye. A gwaɗawatay a ndo hay:
“Dzəhuɓumbo a yam.” Wunakə a ge boma dəba eye, ma Yahuda adama təv
mekeleŋ eye tebiye na, ka sərum. 38Ka sərumha labara i Yesu ndo i Nazaret.
Mbəlom ka dzərif ha faya gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Ada sa na, Yesu ka
həhal gəmaha, kə geŋgwalakadakəmbəl tayhandoneheyeFakalawadzawa
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, ka mayako
mazləlmbaɗa eye. 40 Ane tuk na, a ge məhəne sulo, mamahkar eye na,
Mbəlom kə lətse ahaya abəra ma bəɗ. Kə vəlay tsəveɗ mâ bəzamay ha bo a
nəmay ndo i maslaŋ ŋgay hay, 41 bəna ka bəzatay ha bo a ndo neheye tebiye
ta ŋgatay aye bay. Ane tuk na, a bəz ha bo na, a nəmay neheyeMbəlom a pala
may kurre andza ndoməhəle mbal ŋgay hay aye. Ma dəba eye nakəMbəlom
a lətse ahaya abəra mamədahaŋ aye na, nəmaa nda wumənday ada nəmaa
sa wu məse ta neŋgeye ka təv manəte eye. 42 Neŋgeye a gwaɗamay: “Dum
ɗumatay ha bazlam ga a ndo hay ada ɗumatay ha neŋ na, ndo nakəMbəlom
a pa na hərwi məgatay sariya a ndo neheye nəteye andaya tə ɗəre ada a ndo
neheye ta mət aye hay.” 43Ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom tebiye ta tsik faya.
Taɗə ndoweye kə dzala ha ka Yesu na, Mbəlom ma pəsay ha mezeleme ŋgay
hay hərwi wu nakə Yesu a ge aye.»

Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eyemavəla eye a ndo neheye Yahuda hay bay aye
44Ahəl nakə Piyer faya ma tsikiye me mba aye na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye

a mbəzlaw ka ndo neheye nəteye faya ta pay zləm a bazlam ŋgay aye tebiye.
45Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu, neheye nəteye Yahuda hay ti yaw tage
Piyer aye a gataywadəŋwadəŋ hərwi nakə tə ŋgatay aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ambəzlawkandoneheyenəteyeYahudahay təbeyaye. 46Hərwiniye tə tsəne
nəteye faya ta tsikiye me tə bazlam neheye nəteye tə tsəne bay aye ada faya
ta zambaɗeye aMbəlom bagwar eye.



Məsler hay 10:47 243 Məsler hay 11:18

Tsa na, Piyer a gwaɗ: 47 «Mata sle faya məge me ka madzəhuɓe tay ha ndo
neheye anəke tə huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye andza nəkway na, wuyemey?»
48Tsana, a gwaɗatay: «Dzəhuɓum tayha a yam taməzele i YesuKəriste.» Ndo
niye hay ta tsətsah fayamâ ndza ka təv tayməhəne tsakway tey.

11
Piyer a ɗatay hawu nakə a ge bo aye a ndoməpemədzal gər hay ka Yesuma

Zerozelem
1Ndo i maslaŋ i Yesu hay ta malamar tay neheye ma Yuda aye tə tsəne na,

ndo neheye nəteye Yahuda hay təbey aye ta təma bazlam i Mbəlom dərmak.
2 Piyer a maw a Zerozelem na, 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 wu mənday ta nəteye na,
hərwi mey?»

4Piyer a tsəne andza niye na, a təkərataywu nakə a ge bo aye kamadazlay
hus ka mandəve aye. A gwaɗatay: 5 «Kurre eye na, neŋma 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 petekeɗmafətəla
eye, bagwar eye,magəsa eye kame eyewalwal təv faɗ, fayamambəzlaweye
abəra mə mbəlom. A yaw na, bəse ta təv ga. 6Na zəba ɗəre a ɗəma ada na
ŋgatay a wu i pesl hay, a gənaw hay, wu neheye tə va tə huɗ aye, ada ɗiyeŋ
hay.

7 «Tsa na, na tsəne mətsike me, a gweɗeŋ: “Lətse Piyer, kəɗwu neheye ada
kâ həpəɗ!”

8 «Nambəɗay faya, na gwaɗay: “Ah! Aʼay BəyMaduweŋ, ɗaɗa na həpəɗwu
nakə tə ge faya me aye kəgəbay wu nakə tsəɗaŋŋa bay aye na, na həpəɗ ɗaɗa
bay.”

9«Na tsənemətsikemesa, agweɗeŋ: “WunakəMbəlomagwaɗ tsəɗaŋŋaaye
na, kâ zəba faya andza mandzaɗak bay.” 10A meseŋ ha bazlam sik mahkar.
Tsa na, wu niye ama ambəlom tebiye.

11 «Azlakwa bay ndo hay mahkar ti ye naha kwayaŋŋa a həlay niye a gay
nakə nəmay mə ɗəma aye. Tə slərataya ahaya abəra ma Sezare. 12Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a gweɗeŋ: “Ka ge mahonok bay, do bəse.” Malamar neheye
məkwanahəlataya ahayakanaŋayena, tə laka ga ahaya a Sezare adanəmaa
ye a gay i Korney ta nəteye tebiye. 13Tsa na, a təkəramay kəkay nakə a ŋgatay
a gawla i Mbəlom aye. Gawla i Mbəlom a gwaɗay: “Slər ndo a Zope, tâ ye tâ
zalayawaSimoŋnakə təpa fayaməzele Piyer aye. 14Ki yawna,ma tsikakeye
bazlam i mətəme ada a ndo 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
ɗaməgayme aMbəlom na, neŋ way?»

18Tə tsəne bazlam niye na, ta may hamaŋgok a Piyer sa bay. Ta zambaɗay
a Mbəlom, tə gwaɗ: «Mbəlom kə vəlatay tsəveɗ a ndo neheye nəteye Yahuda
hay təbey ayemambəɗe hamede tay ada tâ huta sifa nakə deɗek aye.»

Ndoməpemədzal gər hay ka YesumaAŋtiyos
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19Ahəl nakə tə kəɗEtiyen aye na, ta dazlayməgatay ɗəretsətseh a ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu. Nəteye, ta dazlay mahway a gəmamekeleŋ eye hay.
Siye hay məwalaŋ tay, ti ye a Fenisi, a Sipəre, siye hay a gəma i Aŋtiyos. Ane
tukna, nəteyeniyehay tə ɗawatayhabazlam iMbəlomaYahudahay 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 BəyMaduweŋ andaya fataya. Hərwi
niye ndo hay haladzay ta dzala ha ka BəyMaduweŋ.

22Ndoməpe mədzal gər ka Yesu neheye ma Zerozelem aye tə tsəne labara
imalamar neheyemaAŋtiyos aye na, tə slər Barnabas ka təv tay. 23Barnabas
a həl bo, a ye a ɗəma, a ye naha a ŋgataymakəkay nakəMbəlomapaŋgama 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,
Barnabasna, ndo lele eye. Neŋgeyemarahaeye taMəsəfəreTsəɗaŋŋa eyeada
kə pamədzal 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.
26A ndisl naha a ɗəmana, a huta Sol. Ti yaw ka bo salamay a Aŋtiyos. Nəteye
salamay tə ndza ma Aŋtiyosməve nəte ta ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu.
Ta tətik tay ha ndo hay haladzay ka məpe mədzal gər ka Yesu. Tə lah məzele
a ndoməpay bəzay a Yesu hay ndo i Kəriste hay na, ma Aŋtiyos.

27 Pat wuray na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay tə həl bo abəra ma
Zerozelem, ti ye a Aŋtiyos. 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 nakəma sliye faya məvəle aye hərwi
məsləre tay naha madzəne a malamar neheye ma Yahuda aye.» 30 Tsa na,
ta tsakal wu, tə sləratay naha a madugula neheye ma Yahuda aye tə həlay i
Barnabas tə Sol.

12
Tə kəɗ na Yakuba ada tə gəs Piyer

1 A həlay niye na, bəy nakə tə zalay Herod aye a pa bo ka məgatay
ɗəretsətseh a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. 2A kəɗ na Yakuba malamar
i Yuhana ta maslalam. 3 A zəba faya ka məkəɗe Yakuba nakə a kəɗ na aye,
a yay a gər a Yahuda hay. A gəs na Piyer a həlay i magurlom nakə tə zalay
magurlom i peŋ nakə tə kwasa ha bay aye. 4Herod a gəs na Piyer na, a pa
na a daŋgay. A həl sidzew hay faɗ faɗ madzəga faɗ matsəpe na. A dzala mə
gər ŋgay na, aza mâ gəsa ahaya kame i ndo hayma dəba i magurlom adama
geye sariya. 5Sidzewhay faya ta tsəpiye na Piyermadaŋgay. Ane tuk na, ndo
məpe mədzal gər hay ka Mbəlom nəteye faya ta ɗuwuleye me a Mbəlom pat
pat hərwi Piyer.

Gawla iMbəlom a təma ahaya Piyer abərama daŋgay
6Ta həvaɗ eye niye ɗəre ma ta tsaɗiye na, Herod ma ta geye sariya a Piyer

kame indohay. Piyermandzahəraeyemawuzlah i sidzewhaysulo. Neŋgeye
madzawa eye tə tsalalaw hay sulo ada sidzew mekeleŋ eye hay sulo faya ta
tsəpiye məgeɗ i gay i daŋgay niye. 7Kwayaŋŋa gawla i Mbəlom a yaw a gay
nakə Piyermə ɗəma aye, wuye a dəv dzaydzaymə gay niye. Gawla i Mbəlom
a lamay a Piyer, a daŋgwazla ha, a pəɗeke ha. A gwaɗay: «Lətse bəse!» Tsa
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na, tsalalaw hay ta ŋgəzlah ndəruts ndəruts abəra mə həlay. 8Tsa na, gawla i
Mbəlom a gwaɗay: «Pawu i bəzay i huɗ yak ada ɓar tahərak yak a sik.» Piyer
a ge andza nakə gawla i Mbəlom a tsikay aye. Gawla i Mbəlom a gwaɗay 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 hamə gər ŋgayna,məsine a gay. 10Tə tawaɗawabəra ka sidzewneheye
kaməgeɗmakurreaye, təndislewkamasulo eye. Tsana, təndislewkaməgeɗ
i ɓəre nakə madayaw 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 Yahuda neheye tə dzala məgeŋ aye.»

12 Ahəl nakə Piyer a sər ha wu nakə a ge bo aye lele tuk na, a ye a gay i
Marimaya i Yuhana nakə tə zalayMarkus aye. Mə ɗəmana, ndo haymahaya
gər eye haladzay, nəteye faya ta ɗuwuleye me a Mbəlom. 13 Tsa na, Piyer a
ye naha a fay a məgeɗ. Ndo i məsler dem eye, məzele ŋgay Rodi a tsəne, a
həndzəɗnahakaməgeɗhərwimahəndəkeabəramaməgeɗ. 14Atsənemətsike
me i Piyer na, a sər ha bəɗiɗay ŋgay. Ɗərev ŋgay a ŋgwasa haladzay. Ka həndək
abəra mə gay sa bay. Ɗuh a hwaymata ɗatay ha a ndo hay, Piyer ma bəra.

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 aməgeɗhuya. Tahəndək abəramaməgeɗ

na, tə ŋgatay a Piyer. Tsa na, a gatay hərɓaɓəkka. 17 A gatay kət kət tə həlay,
tâ bəbəl wuray bay, tâ ndza ɗikɗik. Tsa na, a təkəratay ma kəkay nakə Bəy
Maduweŋ a laka ahaya abəramə gay i daŋgay aye. A gwaɗatay sa: «Ɗumayha
a Yakuba* ada a siye i malamar hay.» Tsa na, a yaw abəra mə gay, a ye a təv
eye.

18 Ɗəre a tsaɗa na, sidzew hay ta ŋgatay a Piyer bay. Wadəŋ wadəŋ a ge
məwalaŋ tay haladzay. Ta tsətsah ka bo məwalaŋ tay, tə gwaɗ: «Piyer a təra
mey?»

19Heroda tsənePiyer kə təmawabəramadaŋgayna, a gwaɗatay andohay:
«Dum ta pəlum ahaya.» Ndo hay ti ye ta pəla na, ta huta na bay. A zalatay a
ndomatsəpe niye hay, a tsətsah fataya abəra, a gwaɗatay a ndo hay: «Kəɗum
tay ha sidzew neheye abəra mə ɗəma.»
Ma dəba eye na, Herod a lətse abəra ma Yahuda, a ye a Sezare. A ndza mə

ɗəma tsakway.
Məməte i Herod

20 Ndo i wuzlahgəma i Tir ta Sidoŋ tə ndza ta dala i Herod. Tə huta wu
mənday tay na, mə ɗəma. Ahəl niye na, wu a ndalay a Herod ka ndo i gəma i
Tir ta Sidoŋ. Ndo hay təma ha ka bo bazlam. Tsa na, ti yaw ka təv i ndoweye
andayaməzele ŋgayBəlastus, neŋgeyendo i sik i bəy. Tə slər na ka təv iHerod,
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

* 12:17 Kanaŋ a tsik na, ka bəy i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheyema Zerozelem aye.
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bəy ŋgay, kame i ndo hay tebiye. A tsikatay bazlam neheye a ləva ha bo aye.
22Tsa na, ndo hay ta wuda haladzay, tə gwaɗ: «Maa tsik me na, mbəlom bəna
ndo zezeŋbay!» 23Herod a tsəne andzaniye na, a ɗəslay ha gər a bo, kə ɗəslay
ha gər aMbəlombay. Kwayaŋŋa gawla iMbəlomayawa fay aHerod, səŋhay
təway a huɗ. Tsa na, a mət.

24Azlakwa ɗuh, bazlam i Mbəlom a ɗa a zləmkame kame haladzay.
25Barnabas tə Sol ta ndəvhaməsləre taynakə tə slər tayha aZerozelemaye

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 iMbəlomandohayandaya. Ndo imaslaŋ eyeniyehayna, Barnabas,
Simeyoŋ nakə 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 Bəy Maduweŋ ada faya ta giye daliyam na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗatay: «Pum tay haBarnabas tə Sol təv taywal hərwiməge
məsler ga nakə na zalatay faya aye.» 3 Ta ndəv ha daliyam təmaɗuwule 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 tay ha Barnabas tə Sol aye na, tə

həl bo ti ye a gəma i Selosi. Mə ɗəma na, tə tsal a kwalalaŋ i yam, ti ye ha a
gəma i Sipəre gəma nakəma wuzlah i dəlov aye. 5 Tə ndisl a gəma wuray tə
zalay Salamin na, tə pa bo ka məɗe ha bazlam i Mbəlommə gay i maɗuwule
me i Yahuda hay. Nəteye dziye ta YuhanaMarkus, a dzənawa tay ha.

6Tə tas abəramagəmaniyemawuzlah i yamayena, təhusa a gəma iPafos.
Mə ɗəma na, tə ndzay a gər a maharam wuray tə zalay Bar-Yesu. Ndoweye
niyena, neŋgeyendo i Yahuda, ndonakəa gwaɗneŋgeyendoməɗehabazlam
iMbəlom aye. 7Andzawa na, ka təv i bəy i gəmaniyemawuzlah i dəlov nakə
tə zalay Sipəre aye. Bəy niye tə zalay na, Sergiyos Polus. Neŋgeye na, a tsah
lele, a sərwu. Barnabas tə Sol tə ndisl naha na, a zalatay hərwi a say tâ tsikay
bazlam i Mbəlom.

8Ane tuk na, Bar-Yesu maharam nakə tə zalay Elenas dərmak aye, a ye a
gawmaləveɗ ka təv i bəy. A say bəymâ təra ndoməpemədzal gər ka Yesu bay.
9Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a yawa rah a bo i Sol nakə tə zalay Pol aye dərmak. A
ndazl namaharamniye. 10Tsana, a gwaɗay: «Nəkarndonakəbəbərekməbo
yak haladzay aye ada nəkar seweɗ eye haladzay. Nəkar na, wawa i Fakalaw.
Wunakə lele aye na, ka nay ɗəre tebiye. Nəkar na, a sakamatəra ha bazlam i
BəyMaduweŋmarawme na, hərwimey? 11Tsəne, anəke! BəyMaduweŋma
giye fakayamevel. 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. Ambəɗa bo tewelewele mapəle ndoməgəsay həlay.
12 Bəy niye a ŋgatay a wu nakə a ge bo aye na, a dzala ha ka Yesu hərwi

matətike i Pol nakə a tətik ka BəyMaduweŋ aye kə gay hərɓaɓəkka.
Barnabas tə Polma Aŋtiyos i Pizidi
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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 dzaŋgateyemə ɗerewel iMusa adamə ɗerewel i ndoməɗe ha bazlam i
Mbəlom hay. Ma dəba eye ta ndəv hamədzeŋge na, bəy hay i gay imaɗuwule
meniye təgwaɗatay: «Malamargahay, taɗəbazlamkuromandayamətsikatay
andohayhərwiməvəlatay gədaŋna, ka slumeye fayamətsikemeanəke tuk.»

16Pol a lətse, a zla həlay kambəlom, a gatay həlay kət kət, andzaməgweɗe:
«Ndzumɗikɗik.» Agwaɗatay: «Nəkuromndo i Israyelhayada tanəkuromsiye
i ndo neheye ka dzədzarumay aMbəlom aye dərmak. Pumay zləma bazlam
nakə na tsikakumeye.

17 «Mbəlom kway nəkway ndo i Israyel hay 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 tayhagəmahay tasəla abərakadala iKanan. Avəlataydalaniyeando
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 ndza ma bəy məve kuro kuro
faɗ.

22«Tsana,Mbəlomakal ha Sayul, a patayDavit andzabəy. Mbəlomagwaɗ:
“Na sər ha Davit wawa i Zese, neŋgeye na, a yeŋ a gər. Ma giye na, wu nakə a
seŋ aye tebiye.”»

23Pol a gwaɗatay sa: «Ndo nəte məwalaŋ i gwala i Davit hay Mbəlom a pa
nandomətəmetayha Israyel hayna, Yesu. Ɓakə tsik kurre, a gwaɗmavəliye.
24Ahəl nakə Yesu ki yaw zuk bay aye na, Yuhana madzəhuɓe ndo a yam kə
ɗa ha bazlam i Mbəlom. Kə zalatay a ndo i Israyel hay tebiye tâ mbəɗa ha
mede tay ada tâ dzəhuɓ bo a yam. 25Andisl a həlay nakə Yuhanamadzəhuɓe
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 nəkurom malamar 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. 27Andza niye,
ndo i Zerozelem hay ta bəy tay hay, Yesu neŋgeye way na, ta sər ha bay.
Bazlam i ndoməɗe ha bazlam iMbəlom neheye tə dzaŋgawa pat i mazəzukw
bo aye na, ta tsəne bay. Ahəl nakə tə kəɗ Yesu aye na, bazlam i ndo i məɗe
ha bazlam iMbəlom hay kə ge bo tuk. 28Kwa taɗə ta huta faya abəramənese
nakə ɗa məkəɗe aye bay bəbay na, ta tsətsah ka Pilat mâ kəɗ na ka mayako
mazləlmbaɗa eye. 29 Tə ge wu nakə Ɗerewel i Mbəlom a ɗa ha ka gər ŋgay
aye. Ma dəba na, ti ye tə mbəzla ahaya mədahaŋ i Yesu abəra ka mayako
mazləlmbaɗa eye. Ti ye ha, tə pa na a tsəvay. 30Ane tuk na, Mbəlom kəmbəla
ahaya abəra ma mədahaŋ. 31Ma məhəne haladzay, ka bəzatay ha bo a ndo
neheye ti yawkabomaGalile, ti ye kaboaZerozelemaye. Anəkenəteyeniye
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ta həhal ka bo dziye na, nəteye ta təra ndoməhəle mbal ŋgay hay kame i ndo
i Israyel hay.

32«Nəmayeye, nəmaayakumahayaLabaraŊgwalak eye. WunakəMbəlom
a tsik kurre a gwaɗ ma vəlateye a bəba təte kway hay aye na, 33 kə ge na
hərwi kway. A ge na, a lətse ahaya Yesu abəra ma mədahaŋ. Mawatsa eye
məƊerewel 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 gwaɗ

ma ziyema tsəvay bay. Kə tsik andza nakay, a gwaɗ:
“Na ta vəlakumeyewunakə tsəɗaŋŋa eye adadeɗek eye andzanakəna tsikay

a Davit, na gwaɗay na vəlakeye aye.†”
35 «Hərwi niye, kə tsik ma Dəmes hay sa, a gwaɗ:

“Nəkar Mbəlom na, ka gəriye ha ndo i məsler yakmâ zema tsəvay bay.‡”
36 «Davit a həlay i məndze ŋgay na, kə ge wu nakə a yay a gər aMbəlom aye.

Ma dəba eye Davit a mət. Ta la na ka təv i bəba təte ŋgay hay ada kə ze ma
tsəvay. 37Ane tuk na, ndo nakəMbəlom a lətse ahaya abəramamədahaŋ aye
na, kə zema 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«Gummetsehe, wu nakə ndoməɗe ha bazlam iMbəlomhay təwatsa ahəl
niye na, mâ ndzakum a gər bay. Təwatsa na, tə gwaɗ:
41 “Ahəlay kuromnakay, na giyeməsler nakə ka dzalumeye ha faya bay kwa

taɗə ndəraymâ təkərakum aye.
Zəbum, nəkurom neheye ka zəbum ka bazlam ga andzawu 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 yaw abəra na, ta tsətsah fataya, tə gwaɗatay: «Mumaw pat
i mazəzukw bo mekeleŋ eye sa ada ka tsikumameye ka gər i labara nakay
sa.» 43Ahəl nakə ndo hay faya ta ŋgəniye gər aye na, Yahuda hay haladzay ta
ndo neheye tə ɗəslaway ha gər a kule i Yahuda hay aye, tə patay bəzay a Pol
ta Barnabas. Pol ta Barnabas tə vəlatay gədaŋ hərwi ada tâ gər ha ŋgwalak i
Mbəlom sa bay.

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 ndo neheye hay haladzay tə haya gər aye na, a
ndalatay haladzay. Tə ge fataya sələk. Ta dazlay mətsike wu nakə lele bay
aye ka Pol ada tə tsaɗay pəleslesle.

46 Pol ta Barnabas tə tsik me tə zluwer eye bay tebiye, tə gwaɗatay: «Haɓe
nəmaa ɗakumeye ha bazlam i Mbəlom na, a nəkurom təday. Ane tuk na, ka
dzalum na, lele bay nakə kâ hutum sifa nakəma ndəviye bay aye. Anəke na,
nəmaa diye wumay, nəmaa ta ɗateye ha a ndo neheye Yahuda hay bay aye.
47BəyMaduweŋ a gwaɗamay na, kəkay? A gwaɗ:
“Nəkar na, na pa kar andza dzaydzay ma dəvateye a ndo i məndzibəra hay

tebiye,
hərwi ada kâ ye ka təv neheye dəreŋ eye ka tsikatay a ndo hay,

* 13:33 Dəmes hay 2.7. † 13:34 Ezay 55.3. ‡ 13:35 Dəmes hay 16.10. § 13:41 Habakuk 1.5.
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neŋ BəyMaduweŋ nambəliye* tay ha na, kəkay?”»
48Ndo neheye nəteye Yahuda hay bay aye, tə tsəne bazlam niye na, ɗərev

tay a ŋgwasa haladzay, a yatay a gər. Ta dazlay amazambaɗay 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 ndo neheye bagwar eye, tə gatay ɗəretsətseh a Pol ta
Barnabas. Ta həhar tay ha abəra ka dala niye. 51Pol ta Barnabas ta tətəkwha
burhway i gəma tay abəra ka sik tay.† Ti ye a gəmawuray tə zalay Ikoniyom.
52Ndoməpe mədzal gər hay ka Yesu neheye tə zawma Aŋtiyos aye na, ɗərev
tay a rah ta məŋgwese ada ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.

14
Pol ta Barnabasma Ikoniyom

1Pol ta Barnabas tə husa a Ikoniyom na, ti ye tə fələkwa a gay i maɗuwule
me i Yahuda hay andza nakə ma Aŋtiyos aye dərmak. Ta tətikatay bazlam i
Yesu a ndo hay. Yahuda hay haladzay ta ndo neheye Yahuda hay bay aye tə
dzala ha ka Yesu. 2 Ane tuk na, Yahuda neheye ta təma bazlam i Yesu bay
aye na, tə 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 Ikoniyom haladzay. Tə tsikatayme tə zluwer eye bay ka gər i Bəy
Maduweŋ. Tə ɗawahaŋgwalakŋgay ada bəyMaduweŋna, a vəlawatay gədaŋ
ka məge masuwayaŋ hay hərwi məɗe ha bazlam tay nakə faya ta tsikiye na,
deɗek. 4 Ndo 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.

5Tsa na, Yahuda siye hay ta ndo neheye nəteye Yahuda hay bay aye, tə ləva
bo hərwi məge ɗəretsətseh a Pol ta Barnabas ada məkəɗe tay ha abəra mə
ɗəma tə kwar. 6 Pol ta Barnabas tə sər, ta kəɗiye tay ha na, ta hway. Tə zla
tsəveɗ nakə a ye a gəma i Listəre 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
8MagəmaiListərena, ndoweyeandayamatəraeyemə sik. Neŋgeyematəra

eye kwa ka məwe ŋgay. Kə lətse, ki ye ɗaɗa tə sik ŋgay bay. 9 Pat wuray na,
neŋgeye fayama pay zləmabazlam i Pol, Pol a zəba faya. Kwayaŋŋa Pol a sər
neŋgeyena, tsəveɗ andayaməmbəle ha hərwi kə pamədzal gər ka Yesu. 10Pol
a tsikay me ta magala, a gwaɗay: «Lətse tə sik yak dzək lele.» Tsa na, a lətse
tsəkwaɗ, a mbərəzla tə sik ŋgay. A pa bo kamede duwak duwak.

11Ndohay təŋgatay awunakə Pol a ge aye na, tawuda tə bazlam i gəma tay
Likawni, tə gwaɗ: «Mbəlom hay ta təra andza ndo zezeŋ, ta mbəzlaw ka təv
kway.» 12Tə paməzele ka Barnabas «Zeus»,mbəlom tay ada ka Pol «Hermes»*
hərwi neŋgeyena, ndo imaslaŋ. 13Gay iməvəlaywu ambəlomnakə 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
* 13:47 Ezay 49.6. † 13:51 Matətəkw ha burhway abəra ka sik andzaməgweɗe Pol ta Barnabas ta
giye wuray hərwi ndo i wuzlahgəma nakay sa bay. Wu i wuzlahgəma niye ma mətsa fataya bay kwa
burhway nakə ka sik aye. * 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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haladzay aye. A gəsa tay ahaya ka məgeɗ i gay i məvəlay wu a mbəlom tay
niye. A say na, ndo hay tâ vəlatay a Pol ta Barnabas andzawunakə tə vəlawa
kəriyeambəlom tayaye. 14Ane tukna, Pol taBarnabas tə tsənena, andalatay
haladzay. Ta ŋguraɗa ha petekeɗ tay, ti ye a walaŋ i ndo niye hay, ta wuda,
tə gwaɗatay: 15 «Ndo neheye, ka gum wu nakay na, hərwi mey? Nəmay na,
ndo zezeŋ hay andza nəkurom dərmak. Nəmaa yaw na, nəmaa zlakumaw
LabaraŊgwalakeyeadaməɗakumhana, gərumhakulekuromneheyeŋgama
andayamə ɗəma bay aye. Adambəɗumawme ka təv i Mbəlomma ndziye ka
tor eye. Neŋgeye nakə a ge magərmbəlom, dala, dəlov ada tə wu neheye mə
ɗəma aye tebiye. 16 Ahəl niye na, kə gər tay ha ndo hay tâ pay bəzay a wu
tay neheye faya ta paway bəzay aye. 17 Ane tuk na, kə ɗatay ha a ndo hay
na, neŋgeye andaya ta nəteye. A ɗatay ha na, ta ŋgwalak ŋgay nakə faya ma
gateye aye. Apakumawyamadakəpalakumawwuməndayabəramaguvah
təhəlay eye. Kahutumwuməndayadaaŋgwasakumha ɗərev kurom.» 18Kwa
Pol ta Barnabas tə tsikatay andza niye bəbay na, ta təmabay. A satayməkəɗe
tay sla niye huya.

19A həlay niye na, Yahuda hay ti yaw abəra ma Aŋtiyos i Pizidi, siye hay ti
yawma Ikoniyom, tə ndislew a gəma i Listəre. Tsa na, tə patayme a ndo hay.
Tə kal na Pol tə kwar hərwi məɗəke na. Tə vaha na dəreŋ abəra mə walaŋ
gay. Tə dzala na, tə gwaɗma giye kəmət. 20Ane tuk na, ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu tə haya faya gər, tə lawara na awuzlah. Pol a lətse, ambəɗa gər a
walaŋ gay. Tədœ eye na, a həl bo, ti ye ta Barnabas a gəma i Derbe.

Pol ta Barnabas təma aAŋtiyos
21Pol ta Barnabas tə ndisl naha a ɗəma na, tə ɗa ha Labara Ŋgwalak eyemə

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 ndo məpe mədzal 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 ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye. Tə pa tay ha a
həlay i BəyMaduweŋ 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. 25 Ti ye
naha tə ɗa ha bazlam i Mbəlomma 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 a həlay
i Mbəlom mə ɗəma aye hərwi ada mâ vəlatay ŋgwalak ka məge məsler ŋgay.
Anəke tə ge na, məsler eye niye tuk.

27Tə ndisl naha a Aŋtiyos na, tə hayatay gər a ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Ta təkəratay wu nakəMbəlom a ge hərwi tay aye tebiye, ada ma kəkay
nakə a həndəkatay tsəveɗ a ndo neheye Yahuda hay bay aye kaməpemədzal
gər ka Yesu aye dərmak. 28 Pol ta Barnabas tə ndza haladzay ta ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesuma Aŋtiyos.

15
Məkəɗe wuway kaməɗəse bo

1Ma 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 mapala eye nakə a tsik aye bay na, ka slumeye faya mətəme
bay.» 2 Pol ta Barnabas, tə gwaɗatay: «Ka tsikum andza niye na, ka rawum
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me.» Bazlam niye a zlatayaw məkəɗe wuway haladzay ta nəteye. Təma ha
kabobazlamməwalaŋ tay, tə gwaɗ: «Anəkena, slərakwaPol taBarnabas ada
ta siye i ndo i Aŋtiyos hay a Zerozelem hərwi mətsikaw ka wu nakay ta ndo i
maslaŋ hay ada ta madugula hay.»

3 Tsa na, məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta dzəna tay ha
hərwi mede tay. Tə həl bo, ti ye. Tə tas abəra ma gəma i Fenisi, tə tas a bəra
ma Samari. Nəteye faya ta diye na, ta təkəratay a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ma kəkay nakə ndo neheye Yahuda hay bay ta təma bazlam i Bəy
Maduweŋ aye. Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tə tsəne labara niye na,
ɗərev tay a ŋgwasa, a yatay a gər haladzay.

4Tə ndisl a Zerozelem na, ndoməpemədzal gər ka Yesu, ndo i maslaŋ hay
ta madugula hay ta təma tay lele. Tsa na, ta təkəratay wu nakəMbəlom a ge
ta nəteye aye. 5Ane tuk na, siye i ndo neheye ta təra nəteyema bəruk i Farisa
hay ta tərandoməpemədzal gərkaYesuayena, tə zlabazlam, təgwaɗ: «Kutoŋ
ndoneheyeYahudahaybayaye, ta tərandoməpemədzal gər haykaYesuaye
na, tâ ɗəs bo ada tâ rəhay ha gər a bazlam i Musamapala eye.»

6Ndo i maslaŋ hay ta madugula hay tə haya gər hərwi mazəbe ka bazlam
eye niye. 7 Tə kəɗ wuway ka bazlam eye niye haladzay. Piyer a lətse, a
gwaɗatay: «Malamar ga hay, ka sərum ha Mbəlom a zla ga na, hərwi ada nâ
ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye a ndo neheye Yahuda hay bay aye, hərwi ada tâ
tsəne. Ta tsəne na, ta dzaliye ha ka Yesu bəɗaw? 8Mbəlom nakə a sər ɗərev
i ndo zezeŋ aye kə ɗatay ha na, ka təma tay ha. Na gwaɗ kə vəlatay Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye andza nakə a vəlakway ahəl niye aye bəɗaw? 9Ka ŋgəna ha ka
bo abəra nəteye tə nəkway bay. A təra ha ɗərev tay tsəɗaŋŋa na, hərwi nakə tə
dzalahaaye. 10Anəkea sakumməgataykutoŋandoməpemədzal gərneheye
tə pa mədzal gər ka Yesu marəhay ha gər a bazlam i Musa mapala 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 ɗuh na, Bəy Maduweŋ a təma kway ha na, ta ŋgwalak ŋgay
andza nakə a təma tay nəteye.»

12 Ndo hay tebiye tə ndza ɗikɗik. Tsa na, Barnabas tə Pol ta təkəratay
masuwayaŋ ta wu neheye Mbəlom a ge ta nəteye mə walaŋ i ndo neheye
Yahuda hay bay aye.

13 Ta ndəv ha mətsike me na, Yakuba a zla bazlam, a gwaɗatay: «Malamar
gay hay, tsənum wu nakə na tsikakumeye təday. 14 Piyer ka təkər ma kəkay
nakəMbəlom a gatay gər a ndo neheye Yahuda hay bay aye. Ahəl nakə bəruk
kwayadazlaymbaayena, ɓa tsɨya sayaMbəlomməpele siye i ndohayhərwi
ada tâ təra ndo ŋgay hay. 15Bazlam i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye
tə tsik aye na, a ye ka bo təwu nakə a ge bo aye:
16 “Aza kame na, gay i Davit 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 BəyMaduweŋ 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 tay na, kâ həpəɗum slo nakə ndo hay tə kəɗay a kule
* 15:17 Amos 9.11-12.
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aye bay. Hərwi slo niye na, tsəɗaŋŋa bay. Tâ ge mezeleme bay. Wu nakə ta
mburoɗmamburoɗe aye na, tâ həpəɗ slo eye bay, kâ ndayum bambaz bay.†
21Hərwi bazlam iMusamapala eye na, zla anəke bay, ndo hay faya ta ɗiye ha
məwalaŋ i gay ada mə gay i maɗuwule me i Yahuda hay pat i mazəzukw bo
pat pat.»

Ɗerewel i məvəle gədaŋ
22Ndo i maslaŋ hay ta madugula hay ta məhay gər i ndo məpe mədzal gər

hay ka Yesu təma ha ka bo bazlam, tə gwaɗ: «Palakwa ndo hay məwalaŋ tay
ada kâ slərakwa tay ha a Aŋtiyos tə Pol ada ta Barnabas.» Tsa na, tə zla Yuda
nakə tə zalay Barsabas aye ada ta Silas. Ndo neheye sulo aye nəteye bagwar
eye hayməwalaŋ i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu. 23Təwatsa ɗerewel, tə
vəlatay a həlay. Təwatsa ɗerewel eye niye na, tə gwaɗ:
«Nəmay ndo i maslaŋ hay ta madugula hay, nəmay na, malamar kurom

hay. Nəmaa tsikakumnahameanəkuromndoməpemədzal gər hay ka Yesu,
ma slala mekeleŋ eye hayma Aŋtiyos adama 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. 25Hərwi niye,
nəmaa dzapa hamədzal gərmay ka təvmanəte eye, nəmaa pala ndo hay ada
məsləre taynaha. Ta lakiyenahadzamkuromhay, Pol taBarnabas. 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 tsikakumeye wu nakə
nəmaawatsa a ɗerewel nakay aye.

28«Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ta nəmay, nəmaamaha ka bo bazlamna, nəmaa
gwaɗ: Nəmaa piye fakuma wumamba eye bay. A samay na, pumay bəzay a
wu neheye ɗekɗek tsa. 29Kâ 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 gummezeleme bay‡. Ka gumwuneheye bay na, niye na, ka gum
lele.
«Nəmaymalamar kurom hay, nəmaa tsikakum nahame.»
30 Tə vəlatay ɗerewel niye a ndo neheye tə slər tay ha aye. Ti ye, tə ndisl

a Aŋtiyos na, tə hayatay gər a ndo məpe mədzal gər hay. Tsa na, tə vəlatay
ɗerewel niye. 31 Tə dzaŋga na ɗerewel niye na, a vəlatay gədaŋ haladzay,
ɗərev tay a ŋgwasa. 32 Yuda ta Silas, nəteye neheye ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay aye, tə pa bo ka mətsike bazlam i məvəlatay gədaŋ a malamar
hayməndze haladzay. Tə vəlatay gədaŋməndze huya kaməpemədzal gər ka
Yesu.

33TəndzamaAŋtiyosməndze tsakwayna, tə ləvabomedewu 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 gwaɗma ndziye mə
ɗəma.]

35Pol ta Barnabas tə ndzama 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
36 Ma dəba eye na, Pol a gwaɗay a Barnabas: «Anəke na, mbəɗama gər

ta zəbamatay ɗəre a malamar hay ma gəma neheye ka ɗama ha bazlam i
Bəy Maduweŋ mə ɗəma aye hərwi məsəre nəteye andaya zay bəbay ɗaw?»
† 15:20 Zəbama Levitik 18.6-18 ada 17.10-16. ‡ 15:29 ZəbaməMəsler hay 15.20 ada zəbawu nakə
təwatsa ka gər i bazlam eye nakay aye.
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37 Barnabas a gwaɗay faya ayaw a Pol, ada a say məzle Yuhana-Markus ka
həlay.

38Ane tuk na, a say a Pol Barnabas mâ zla Yuhana-Markus bay, hərwi kə
gər tay ha ahəl niye ma Pamfeli. Mə mahəhele tay neheye faya ta həhaliye
na, kə ge məsler ta nəteye sa bay. 39 Tə kəɗ wuway haladzay. Tsa na, Pol ta
Barnabas ta ŋgəna gər. Barnabas a zla Markus, tə həl bo ti ye a Sipəre. 40Pol
na, neŋgeye a zla Silas. Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta ɗuwulay me a
Mbəlom hərwi adaMbəlommâ gatay ŋgwalak huya. Tsa na, Pol ta Silas tə həl
bo, ti ye. 41Ti ye, tə tas ta Siri ada ta Silisi. Təvəlatay gədaŋandoməpemədzal
gər hay ka Yesu.

16
Timote a laka ha Pol ta Silas

1Pol ta Silas təndisl aDerbe ada aListəre. Mə ɗəmana, ndoweye andaya kə
pa mədzal 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 Timote na,
Gərek hay. 2 Timote na, malamar neheye ma Listəre aye ada ma Ikoniyom
aye na, tə tsikawa fayawu lele eye haladzay. 3A say a Polməzle na ta diye ka
bo dziye. A zla na, a ɗəs na hərwi Yahuda neheye hayma 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, tə gwaɗatay:
«Rəhumay ha gər lele.» 5Ndoməpemədzal gər hay ka Yesu ta huta gədaŋ ada
ndo hay ta səkah pat pat tə dzala ha ka Yesu.

Ndo iMasedowan
6Ma dəba eye na, a satay medemata ɗa ha bazlam i Mbəlom ka dala i Azi.

Ane tuk na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗatay: «Kâ yum bay.» Tsa na, tə tas
abəra ma gəma i Firigiya ada Galat. 7 Ahəl 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
tsəveɗmedea ɗəmabay. 8Tsana, tə tas abəramaMizi ada ti ye awuzlahgəma
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,
taməmay bo tey!» 10Ma dəba iməsine niye na, kwayaŋŋa nəmaa pəla tsəveɗ
mede a Masedowan. Hərwi nəmaa sər ta deɗek Mbəlom a zalamay mata ɗa
ha Labara Ŋgwalak eye a ndo i gəma niye hay.

Lidiya a pamədzal gər ka BəyMaduweŋ
11 Tsa na, nəmaa həl bo abəra ma Tərowas, nəmaa ye kwayaŋŋa a

Samotəras ta wuzlah i yam. Tədœ eye na, nəmaa həndzəɗ a Neyapoli.
12 Abəra mə ɗəma na, nəmaa həl bo nəmaa ye a gəma i Filip, wuzlahgəma
nakə a ze siye hay ka dala i 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 mə walaŋ gay, nəmaa ye ka me
i magayam. Nəmaa dzala na, nəmaa hutiye təv maɗuwulay me a Mbəlom i
Yahuda hay. Ŋgwas wuray hay andaya mahaya gər eye ka təv niye. Nəmaa
ndisl naha a ɗəma na, nəmaa ndza ka dala hərwi mətsikatayme.

14Məwalaŋ 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 aMbəlom. BəyMaduweŋ a həndəkay ha ɗərev
hərwi ada mâ pay zləm a bazlam i Pol. Tsa na, a dzala ha. 15 Pol a dzəhuɓ
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ha a yam ta ndo neheyemə gay ŋgay aye tebiye. Lidiya a gwaɗatay: «Taɗə ka
dzalum, nəmaadzala ha ka BəyMaduweŋ ta deɗek na, dumara ta ndzummə
gay ga.» A gatay kutoŋ, ta təmaməndzemə gay ŋgay.

Tə gəs Pol ta Silas a daŋgay
16Patwuraynəmay faya nəmaadiye a təv imaɗuwulemena, demwuray a

yawmata dzəgər ta nəmay. Məsəfəre nakə lele bay eye mə bo ŋgay, a tsikawa
wu nakə ma deyeweye kame aye. Ndo neheye a gawatay məsler aye na, tə
hutawa suloy haladzay təwu ŋgay 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.» 18 A pamay
bəzayma giyeməhəne haladzay.
Ka mandəve eye na, a ndalay a Pol. A mbəɗa bo ta təv i dem niye, a ŋgərəz

kaməsəfəre niye lele bay eye, a gwaɗay: «Taməzele i YesuKəriste, 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 zlamayaweye mawesewes 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.»

22Ndo 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.»
23Tə 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.» 24Ndo 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
hərwimazambaɗay aMbəlom. Siye i ndo neheyema 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 i daŋgay hay mahəndəka eye hay tebiye na, a zla
maslalam ŋgay a say məkəɗe bo ŋgay abəra mə ɗəma, hərwi a dzala a gwaɗ
ma giye na, ndo neheye mə gay i daŋgay aye ta hway. 28 Pol a ŋgatay na, a
wuda ta gədaŋ ŋgay peteh, a gwaɗay: «Kâ kəɗ bo yak bay. Nəmay andaya
tebiye kanaŋ, ndəray ka hway bay.»

29 A tsəne bazlam i Pol niye na, a tsətsah ako. Tsa na, a ye ha a huɗ i gay
i daŋgay tə madzədzere eye haladzay, zluwer a gay. A ye naha, a kal ha bo
kame i Pol ta Silas. 30Tsa na, a həlatay ahaya abəramə 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 Bəy Maduweŋ Yesu ada ka
təmiye ta ndo i gay yak hay tebiye.» 32Tə 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
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i gay ŋgay hay tebiye. 34Ma dəba eye a həl Pol ta Silas a gay ŋgay. A vəlatay
wu mənday, tə nda. Ndo niye ta ndo i gay ŋgay hay tebiye, ɗərev tay a rah ta
məŋgwese hərwi nakə tə dzala ha kaMbəlom aye.

35Ɗəre a tsaɗa na, bagwar i Roma hay tə slər ndo hay ka təv i ndomatsəpe
gay i daŋgay, ta gwaɗay na, mâ gər tay ha Pol ta Silas abərama daŋgay. 36Ndo
matsəpe 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 slumeye
madayaw abəra ada dum kurom tə zay.»

37Ane tuk na, Pol a gwaɗatay a ndo neheye tə slər tay naha aye: «Ta ndaɓa
may kame i ndo hay tebiye, ta gamay sariya bay. Ada nəmay na, Roma hay
dərmak tuk na, ta gəriye may ta məkal na, kəkay? Andza niye na, nəmaa
wuɗa bay. Bo tay eye tâ yaw tâ gər may ha.»

38Ndoneheye tə slər tay naha aye, tambəɗa gər ka təv i bagwar i Romahay.
Ti ye, ta təkəratay wu nakə Pol a tsik aye. Tə tsəne Pol ta Silas nəteye Roma
hay na, ta dzədzar haladzay. 39Tsa na, ti ye tə gatay amboh. Tə həlatay ahaya
abəra mə gay i daŋgay, tə gwaɗatay: «Amboh, dum kurom abəra ma walaŋ i
gay.» 40Pol ta Silas ti yaw abərama 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

1Madəbaeyena, Pol ta Silas ti ye ta gəma iAmfipolis ada ta gəma iApoloni.
Tə ndisl a gəma i Tesalonik. Mə ɗəma na, gay i maɗuwule me i Yahuda hay
andaya. 2Pol a ye a ɗəmaandza nakə a gawa aye. Pol a yawa, amba ha ka bo
pat imazəzukwbo sikmahkar. TəkəɗawawuwaykaƊerewel iMbəlom tando
neheye mə ɗəma aye. 3A 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.» 4Tə 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 zləmaye, nəteye haladzay ta təma bazlam niye dərmak.

5Ane tuk na, siye i Yahuda neheye ta təma təbey aye na, tə ge sələk ka Pol ta
Silas. Ti ye ta pəlaw ndo neheye tə sər wuray bay nəteye faya ta həhaliye ka
tsəveɗ kəriye, tə hayatay gər. Təma 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 hərwi məhəla tay ahaya kame i ndo hay.
6Tapəla tayna, ta huta tayhabay. Tsana, tə gəsatay ahayaZason tamalamar
neheye tə pa mədzal gər ka Yesu aye. Tə həlatay ahaya kame i ndo i sariya
hay. Tə ndislew ka təv tay na, ta wuda, tə gwaɗ: «Ndo neheye na, nəteye faya
ta kwasatay gər a ndo hay tebiye ka məndzibəra, ada anəke na, ta ndislew
kanaŋ na, kəkay! 7Zason a təma tay ha ada ndo neheye tebiye faya ta tsikiye
na, wu nakəwal tə bazlam i bəy i Roma aye a gay ŋgay. Nəteye tə gwaɗ: Bəy
bagwar eye andayamekeleŋ eye, tə zalay Yesu.» 8Siye i ndo hay ta ndoməge
sariya hay tə tsəne bazlam niye hay na, a ndalatay haladzay. 9Zason tə siye i
ndo hay tə hamatay a ndo i sariya hay təday ada tə gər tay ha.

Pol ta Silasma Bere
10Həvaɗ a ge na, malamar neheye tə pamədzal 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



Məsler hay 17:12 256 Məsler hay 17:28

tay peteh. Tə dzaŋgawa Ɗerewel i Mbəlom pat pat hərwi məsəre ha wu nakə
Pol a tsik aye na, deɗek ɗaw? 12Ndo hay haladzay məwalaŋ 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.

13Ane tuk na, Yahuda neheye ma Tesalonik aye tə tsəne Pol faya ma ɗiye
ha bazlam iMbəlomma Bere na, tə həl bo, ti yemata kwasatay gər a ndo hay
ka Pol. 14Malamar neheye nəteye mapa mədzal gər eye ka Yesu aye ta zəba
faya andza niye na, kwayaŋŋa, ti ye ha Pol ta diye i dəlov. Silas ta Timote
na, tə ndza ma Bere. 15 Ndo neheye tə laka ha Pol aye, tə tsal a kwalalaŋ i
yam. Ti ye a gəma i Aten. Tsa na, Pol a gwaɗatay: «Kambəɗum gər a Bere na,
gwaɗumatay a Silas ta Timote na, tâ yaw, tâ ndza ga ahaya a kanaŋ bəse.»
Tsa na, ndo neheye ta mbəɗa gər a Bere.

Pol ta SilasmaAten
16Ahəl nakəPol fayamahəbiyeSilas taTimoteayena, a zəbakagəmaiAten

na, a ndalay haladzay hərwimaraha eye tə kule hay. 17Tə kəɗawawuwaymə
gay imaɗuwuleme ta Yahudahay ada ta ndoneheye Yahudahaybay, nəteye
tə ɗəslaway ha gər a Mbəlom aye. Ada ka təvməhay gər nakə tə hayawa gər a
ɗəma aye na, tə kəɗawa 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 bəbəliye wu andza nakay na, mbəɗaw bo na, kəkay?»
Siye hay tə tsəne Pol faya ma ɗiye ha labara i Yesu ada mədahaŋ hay ta
lətseweye abəra ma mədahaŋ na, tə gwaɗ: «Ma giye faya ma ɗiye ha na,
mbəlom i bərakəzaŋ hay kəla ɗaw?» 19 Ma dəba eye na, ti ye ha kame i
madugula hay ka təv nakə tə zalay Ayəropaz aye. Ti ye naha na, ta tsətsah
faya, tə gwaɗay: «Ɗamay ha matətike nakay weɗeye nəkar faya ka tsikiye
tey. 20Nəkar faya ka tsikameye wu neheye ɗaɗa nəmaa tsəne bay aye. A say
məgweɗe kəkay na, a samay nəmaâ sər tey.» 21Ndo i Aten hay ta madurloŋ
hay tə dzawa ha həlay i məndze tay tebiye ka məpay zləm a wu neheye
weɗeye tsa ada kamatəkəre wuweɗeye hay.

22Pol a lətse kame i ndo niye hay, a gwaɗatay: «NəkuromAten hay, na zəba
faya nəkurom na, a sakum məpay bəzay a mbəlom hay wal wal haladzay.
23 Hərwi na həhal ma wuzlahgəma kurom na, na ŋgatay a təv neheye ka
tawalawum kule kurom hay mə ɗəma aye. Na ŋgatay a təv eye andaya nəte
tə watsa faya: “Təv nakay na, hərwi mbəlom nakə ndo hay tə sər bay aye.”
Ayaw! Mbəlom nakə nəkurom faya ka ɗəslumay ha gər ka sərum bay aye na,
neŋ na yaw anaŋmata ɗakum ha.

24«Maa geməndzibəra təwuneheyemə ɗəmaaye na, neŋgeye. Neŋgeye bəy
imagərmbəlomtadala. Neŋgeyena,mandziyeməgayneheyendohay taɗəzl
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 ge məndzibəra zuk bay aye na, ɓa kə pa na kokway i
həlay i təv məndze tay, kə pa na kokway i gəma neheye ta ndziye mə ɗəma
aye. 27A ge andza niye na, hərwi ada ndo hay tâ pəla na. A say tâ bəzay naha
həlay ada ta hutiye na. Ta deɗek Mbəlom na, neŋgeye dəreŋ ta nəkway bay.
28Andza ndoweye andaya a gwaɗ:
“Maa vəlakway sifa na, neŋgeye.
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Nəkway kanaŋ,wu nakə faya ka gakweye na, hərwi ŋgay.”
«Siye i ndoməvəɗe 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 təmetsehe ŋgay hərwi matəre ha kule hay. Ane tuk na,
wuneheyena,Mbəlombay. 30Mbəlomna, kəpamezelemeniyehayahəl niye
kaməda bay hərwi ahəl niye ndo hay tə sər wuray bay. Ane tuk na, anəke na,
neŋgeye faya ma zalateye kwa məŋgay tâ yaw, tâ mbəɗa ha mede tay. 31Ɓa
Mbəlom kambərəmməpe 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.»

32Tə tsəne bazlam i Pol nakə a tsikmamələtsewabəramamədahaŋ aye na,
siye hay tə ŋgwasa faya ada siye hay tə gwaɗay: «A samay na, ka tsikameye
wu nakay nəmaa piye faya zləm pat mekeleŋ eye sa.» 33 Tsa na, Pol a yaw
abəra məwalaŋ tay, a ye ŋgway. 34 Siye i ndo mekeleŋ eye hay ta dzala ha ka
bazlam i Pol, tə pay bəzay. Mə walaŋ tay niye na, Dənis ndo məgawa sariya
ka təv iməge sariya tay nakə tə zalayAyəropaz aye, ŋgwas eye andaya tə zalay
Damaris ada siye i ndomekeleŋ eye hay sa.

18
Polma gəma i Koriŋte

1Ma dəba eye na, Pol a lətse abəra ma gəma i Aten, a ye a gəma i Koriŋte.
2 A ye naha a ɗəma na, a ndzay a gər a Yahuda wuray məzele ŋgay Akelas.
Neŋgeye təwa na ka dala i Poŋtus. A yaw abəra ma gəma i Itali ta ŋgwas ŋgay
Pərisil hərwi Kəlod bəy i Roma a gwaɗ: «Yahudahay tebiye tâ lətse, tâ ye abəra
ka dala i Roma.» Pol a ye ka təv tay mata tsikatay me. 3 Pol na, a ŋgarawa
petekeɗ iməge hamadzawadzawa. Məsler i Akelas ta ŋgwasŋgayna,məŋgere
petekeɗ eye niye dərmak. Hərwi niye Pol a ndza mə gay tay, tə ge məsler
dziye. 4Pat imazəzukwbona, Pol a yawa a gay imaɗuwuleme i Yahuda hay.
A tsikawatay a Yahuda hay kwa a Gərek hay dərmak tâ dzala ha ka Yesu.

5Ane 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. 6Ane tuk na, Yahuda hay ta
təmabazlamŋgaybay. Tə tsaɗay pəleslesle. Tsa na, Pol a yawabəraməwalaŋ
tay. Abəzlumhaburhway igəmatayabərakapetekeɗŋgay,agwaɗatay: «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 yeabərama təvniye. Ayeagay indowuray tə zalayTitus Zustus.
Neŋgeye na, a ɗəslaway ha gər a Mbəlom ada gay ŋgay na, ka tsakay i gay i
maɗuwule me i Yahuda hay. 8 Kərispus na, neŋgeye bəy i gay i maɗuwule
me niye. A dzala ha ka Bəy Maduweŋ ta ndo i gay ŋgay hay tebiye. Koriŋte
hay haladzay, neheye tə pawa zləm ka bazlam i Pol aye tə dzala ha ka Yesu
dərmak. Pol a dzəhuɓ tay ha a yam.

9 Pat wuray ta həvaɗ na, Bəy Maduweŋ a tsikay me a Pol ma məsine, a
gwaɗay: «Pol kâ dzədzar bay, ɗa ha bazlam ga huya, kâ ndza tete bay. 10Neŋ
andaya tənəkar, ndəraymasliye fayaməgakawuraykwa tsekweŋbay, hərwi
ma gəma nakay na, ndo ga hay haladzay mə ɗəma.» 11 Tsa na, Pol a ndza
ma Koriŋteməve nəte ta məzaw. A tətikawatay bazlam i Mbəlom a ndo hay
tebiye.
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12A həlay wuray Gayoŋ neŋgeye a ləva dala i Akay eye na, Yahuda hay tə
haya gər ka Pol. Tə gəs na ti ye ha kame i Sariya. 13 Tə gwaɗay a bəy niye:
«Ndonakay na, fayama tsəviye tay ha ndo hay a pesl təmatətikatayməɗəslay
ha gər a Mbəlom ta tsəveɗ weɗeye wal. Wu nakə faya ma tsikateye na, a ye
ka bo tə bazlammapala eye bay.»

14A say haɓe a Polmətsikeme, Gayoŋ ambəɗatay naha faya a Yahuda hay,
a gwaɗatay: «Taɗəndo nakay kə tsikwuray ka bəy i dala kəgəbay a gemənese
nakə ka zal naha aye na, nəkurom Yahuda hay na sliye faya məzle həlay eye
mətsənakum na. 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 ayena, anəkuromeyekurombəna, neŋnagiye sariya iwuneheye
andza nakay aye bay. A seŋ bay, bazlam gamə ɗəma bay.» 16Tsa na, a həhar
tay ahaya abərama təvməge sariya. 17Ti yawabəra na, tə gəs Sosten bəy i gay
i maɗuwule me, 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 Koriŋte. Ma dəba eye, a lətse abəra ma

Koriŋte, 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 memata kəɗe wuway ta Yahuda hay. 20Mə ɗəma na, Yahuda hay
ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ndza ka təv may məhəne haladzay.» Pol a wuɗa
məndze bay.

21A lətse, a gər tay ha, a gwaɗatay: «Taɗə kə say a Mbəlom na, na maweye
ka təv kurommba.» A tsal a kwalalaŋ i yamma Efez a ye a Sezare.

22A 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. 23A ndza mə
ɗəmaməhəne tsakway. Ambəɗa gər ta dəba, a ye a tas taGalat ada ta Firigiya.
A vəlatay gədaŋ a ndoməpemədzal gər hay ka Yesu tebiye mə ɗəma.

Apolos a ɗa ha bazlam iMbəlomma Efez
24 A 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 iYesu. A ɗawatayhaandohayadaa 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 mətsike me parakkamə gay i maɗuwule me 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 təwatsay ɗerewel a həlay hərwi ada ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Akay aye tâ təma na lele. Təwatsa
a ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheyema 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

* 18:27 Məsler hay 18.12.
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ɗawatay ha parakka Yesu na, Kəriste. Andza niye a dərəzlawatay ka bazlam
i Yahuda kame i ndo hay tebiye.

19
Polma Efez

1Ahəl 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. 2A ye naha a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ahəl nakə ka dzalum ha
ka Yesu aye na, ka hutumMəsəfəre 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?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Madzəhuɓe nakə Yuhana a ɗatay ha a ndo hay

aye.»
4Pol a gwaɗatay sa: «Yuhanaadzəhuɓawana, ndoneheyea sataymambəɗe

ha mede tay aye. A gwaɗatay a Israyel hay na: “Dzalum 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. 6Pol 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.

8 Ahəl nakə Pol neŋgeye ma Efez aye na, a yawa a gay i maɗuwule me i
Yahuda hay. Kiye mahkar na, a tsikawa me mə ɗəma, zluwer a gay bay. A
tsikawatay a ndo hay ka gər i Bəy i Mbəlom. A say na, ndo neheye faya ta
pay zləm aye tâ təma bazlam ŋgay. 9Ane tuk na, siye i Yahuda hay haladzay
ta kula ha ɗərev tay. Ta təma bazlam i Pol bay. Tə tsik wu nakə lele bay aye
ka tsəveɗ i məpay bəzay a BəyMaduweŋ kame i ndo niye hay tebiye. Tsa na,
Pol a gər tay ha, a həl ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu a lekwal i ndoweye
andaya tə zalay Tiranus. Nəteye niye tebiye, tə kəɗawawuway ta ndohaypat
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
11Mbəloma gawamasuwayaŋneheye a gatay hərɓaɓəkka a ndo hay aye tə

həlay i Pol. 12Tə 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 təmbəlawa ada
ndo neheyeməsəfəre lele bay eye haymə bo tay aye, ti yawa abəramə bo tay.

13Siye i Yahudahayandaya tahəhalawaka gəmakagəmahərwimahəhere
fakalaw abəra ka ndo hay. Nəteye dərmak tə dze ha mahəhere fakalaw tə
məzele i BəyMaduweŋ Yesu. Tə gwaɗawatay aməsəfəre 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 neŋgeye way na, na sər. Nəkurom na, məhey
tey?» 16Tsana, ndoniye fakalawməboŋgay aye ambəzla fatayadədavdav ta
gədaŋ. A ze tay ha ta gədaŋ, a gataymbəlak ada a buwa fataya abəra petekeɗ
tay hay. Ta hway bo kəriye.

17Yahuda hay ta Gərek neheyema gəma i Efez aye tebiye tə tsənewu nakə
a ge bo aye na, ta dzədzar haladzay. Tə ɗəslay ha gər aməzele i BəyMaduweŋ
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Yesu haladzay. 18 Ndo hay haladzay ta təra ndo məpe mədzal gər hay. Ti
yawa, tə ɗawa ha mənese 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.
20Andza niye bazlam i BəyMaduweŋ a ye kame kame, a səkah ta gədaŋ.

Magazləgama Efez
21Ma 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 Masedowan. Ane tuk na, bo ŋgay eye a ndza ka dala i
Azi tsakway sa.

23Ahəlayniyena,magazləgaa lətsehaladzaymagəma iEfezhərwibazlam
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.
Andzaniyeneŋgeye tando iməslerŋgayhay təhutawahasuloyhaladzay. 25A
ye, a hayatay gər a ndo iməsler ŋgay hay ta ndo neheye tə gawa slala iməsler
niye aye, a gwaɗatay: «Dzam ga hay sərum ha, ka hutakweye zlele haladzay
na, hərwi məsler nakay. 26Ane tuk na, nəkurom faya ka ŋgatumeye ada faya
ka tsənumeye wu nakə fayama giye bo aye. Pol fayama tsikateye a ndo hay
na, kule neheye nəkway faya ka ŋgarakweye aye nəteyembəlomhay bay. Ndo
hayhaladzay ta təmabazlamŋgay. Kanaŋmagəma i Efez ɗekɗek bay, ka dala
i Azi tebiye. 27Taɗə kə ge andza niye na, ndo hay ta tsikiye wu nakə lele bay
eye kaməsler kway. Ada ta tsikiye na, kaməsler kway ɗekɗek bay. Ta tsikiye
wunakə lelebayayekagay imaɗuwuleme ibagwar imbəlomkwayArtemis.
Kwa neŋgeyena, 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, Artemis mbəlom 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 ɗəma aye. 30A say a Pol mede a təv i ndo niye hay. Ane tuk na, ndo
məpemədzal gər hay kaYesu tə gayme, ta vəlay tsəveɗmedebay. 31Siye i ndo
neheye nəteye ma məsler bagwar eye ka dala i Azi ta təra dzam i Pol aye, tə
slər ndo ka təv i Pol, tə gwaɗmâ ye a təv i həbaɗ tay niye bay.

32 Nəteye niye hay tebiye mahaya gər eye na, nəteye mə wadəŋ wadəŋ
hərwi siye hay faya ta wudiye wu mekeleŋ, siye hay ta wuda hərwi wu
neŋgeɗ. Siye haladzay mə walaŋ tay niye tə haya gər hərwi mey na, tə sər
bay. 33Ndo Yahuda wuray andaya ka təv eye niye. Məzele ŋgay Aləgəzandər.
Siye i Yahudahay ti ye haAləgəzandər kame. Ta təkəraybazlameyeniye. Tsa
na, a zla həlay ka mbəlom, a say mətsike me ada məɗatay ha. 34Ane tuk na,
ndo niye hay ta zəba faya neŋgeye ndo i Yahuda na, ta wuda tebiye tay eye,
tə gwaɗ: «Bagwar eye na, Artemis i Efez hay.» Tə ndza faya ka mətsike andza
niye ɓəre sulo.

35Kamandəve ŋgay eye na, ndomələve gəma niye kə sla fayaməgwaɗatay
tâ ndza tete. Ndo niye hay tebiye tə ndza tete. Tsa na, a gwaɗatay: «A
* 19:21 Məsler hay 18.12.
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nəkuromEfez hay, Efez na, gəma imbəlombagwar eye Artemis, maa sər bay
na, way? Ada kwa way ma ɗəslay ha gər a mandzəkit bo ŋgay nakə a kalaw
məmbəlom aye. 36Kwa way na, a sər. Nəkurom ndzum ɗikɗik. Kâ gum wu
neheye lele bay aye bay. 37Ndo neheye ka gəsumatay ahaya kanaŋ aye na,
tə gaw məkal mə gay i mbəlom kway bay ada ta tsaɗay a mbəlom kway wal
bay tuk na, kəkay? 38 Taɗə Demetəriyos ta ndo i məsler ŋgay hay bazlam tay
andaya mətsike ka ndo na, tâ ge ta tsəveɗ eye. Ndo məge sariya hay andaya,
tâ ye tâ wuda ka təv tay. 39Taɗəwumekeleŋ eye hay andaya a sakum bəbay
na, bagwar neheye anəke kanaŋ aye tâ ŋgənakum ha bazlam eye. 40 Ka
gakwametsehebayna, Romahay tamakwayhamənese, ta gwaɗakweye “Ka
dazlumayna, a vəram.” Kahutakweyegər i bazlamkwa tsekweŋməɗatayha
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

1 Haya haya i bazlam niye hay a ndəv na, Pol a hayatay gər a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu. A vəlatay gədaŋ təməmatay 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 ndoməpemədzal gər hay taməmatay naha ɗərev. Ma
dəba eye, a ye a gəma i Gərek. 3 Mə ɗəma na, a ndza kiye mahkar. Haɓe
a say a Pol mede a gəma i Siri. Ane 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 abərama
Derbe, Timote ada Tisik ta Tərofime nəteye ka dala i Azi. 5 Nəteye 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, nəmaa haya gər hərwi mənde ɗaf

i matəkəre məməte i Yesu.* Tədœ eye na, Pol ma gəriye tay ha, ma diye
ŋgway. Hərwi niye, a tsikatay bazlam i Mbəlom hus a magərhəvaɗ. 8Nəmay
mahaya gər eye na, ka gər i gay neŋgeɗ. Gay nakə nəmay mə ɗəma aye na,
lalam hay haladzay mavata eye. 9 Mə gay eye niye na, wawa eye andaya
gawla eye,məzele ŋgayAwtis. Neŋgeyemandza eyekamavavar fayamapiye
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 abəramə gay ka gər i gaymamahkar eye ka dala. Ndo hay təmbəzlaw
tə lətse ha ka mbəlom na, kə mət tsɨy. 10 Pol a mbəzlaw, a ye ka təv ŋgay. A
guɗuk naha faya, a zla na a həlay, a gwaɗatay: «Ɗərev mâ ye fakuma abəra
bay, kəmət bay.» 11Tsa na, Pol a tsal a gay niye sa. A ye naha a zla makwala,
a ŋgəna ha. Tsa na, tə nda. A ma ka mətsike me haladzay sa hus a mekedœ,
a ye ŋgway. 12Ndo hay tə laka ahaya gawla nakəmeeneŋ aye amətagay. Ndo
hay tebiye ɗərev tay a ŋgwasa.

* 20:7 Məsler hay 2.42.
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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. 14 A ndzamay naha a gər ma Asos na, a tsal a kwalalaŋ i
yam, nəmaa zla na ka me i dəlov. Nəmaa ye a gəma i Metilen. 15 Tədœ eye
na, nəmaa ndisl a Siyo. Tədœ taɗay eye na, nəmaa ndisl a Samos. Tədœ
taɗakay eye na, nəmaa ndisl a gəma i Melet. 16 Niye andza məgweɗe na, a
say a Pol məndzema Efez bay hərwi ma tamətsiye ka dala i Azi, ma ndisliye
a Zerozelem bəse bay. Taɗəma giye bo na, a say məndisle a Zerozelem pat i
Peŋtekot.†

Pol a tsikatayme a ndo i Efez hay
17Ahəl nakənəmaandisl aMelet ayena, Pol a slərndokamadugulaneheye

tə ndzatay kame a ndoməpemədzal gər hay ka Yesuma Efez aye ada tâ yaw
ka təvŋgay. Ndoniyeaye, a zalatayaw. 18Ndoniyehay təhəlawbo, təndislew
ka təvŋgayna, a gwaɗatay: «Kwa imedenaha ga a gay kuromkadala i Azi na,
ka sərum ha məndze ga məwalaŋ kurom. 19Na gay məsler a Bəy Maduweŋ
tə marəhay ha gər, tə mədzal gər eye ada na sa ɗəretsətseh haladzay hərwi
Yahuda hay a satayməkəɗe ga. 20Ka sərumha, wunakəmagakumeye ŋgama
aye na, na ŋgaha na bay. Na ɗakum ha tebiye. Na tətikakum kame i ndo hay
adamə gaykuromhay. 21Na tsikatay aYahudahayadaandoneheyeYahuda
hay bay aye, tâ gər ha mezeleme tay, tâ yaw ka təv i Mbəlom. Tâ yaw, tâ pa
mədzal gər tay ka BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste.

22 «Anəke na, na diye a Zerozelem. Maa geŋ kutoŋ mede a ɗəma na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada na sər wu nakə ma ta ndzeŋeye a gər mə ɗəma
aye bay. 23 Wu nakə na sər aye na, gəma nakə na ye a ɗəma aye na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma ɗeŋeye ha. A gweɗeŋ: “Məgəse kar a daŋgay
tə ɗəretsətseh faya ma həbiye kar.” 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.
26Hərwiniye, na tiyembal abərakagər kurom. Taɗəndəraynəte kədzeabəra
mə walaŋ kurom na, mənese ga sa bay. 27 Hərwi na ɗakum ha wu nakə a
say a Mbəlomməge aye tebiye. Na ŋgaha fakuma abəra wuray 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.
29 Hərwi, na sər ha, na ye gwa na, ndo hay ta deyeweye a walaŋ kurom.
Nəteye ta ndzəkit bo na, andza kəra i pesl hay, ta gəriye ha ndoməpemədzal
gərhaykaYesubay. 30Adakwaməwalaŋkuromndohay tadazleyeamaraw
me hərwi masəpete tay ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ka məpatay
bəzay. 31 Gum metsehe lele, sərum ha na, məve mahkar, ta həvaɗ ta həpat
neŋ faya na ɗay hametsehe kwa a way nəte ta nəte ta mətuwe eye.

32«Anəkena, na gəriye ha ahəlay iMbəlom. Neŋgeyemagakumeyeŋgwalak
andza nakə a tsik aye. Neŋgeye na, ma səkahakumeye ha mədzele ka Yesu
kame kame ta gədaŋ ŋgay ada ma vəlakumeye wu neheye a ləva ha bo ma
† 20:16 Məsler hay 2.1.
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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 wumənday may a neŋ ta ndo
neheye tə lakawa ga ha aye. 35Na ɗakum ha na, ada kâ gumməsler nakəma
dzəniye ndo i mətawak hay aye. Bazlam i Bəy Maduweŋ kway Yesu nakə a
tsik aye na, mâ makumaw a gər. A gwaɗ: “Ka vəlay wu a ndo na, ka hutiye
məŋgwese a ze ndo nakə a təma aye.”»

36 Pol a ndəv ha bazlam niye na, a dəkw gurmets, a ɗuwulay naha me a
Mbəlom ta nəteye tebiye. 37Ta ndəv hamaɗuwuleme na, nəteye tebiye tə pa
bo ka mətuwe haladzay. Ti ye naha, tə gəs na ka bo təmbolok təmbolok, tə
tsikayme tamətuwe eye, tə gwaɗay: «Do tə zay.» 38Wunakə a ndalataywene
wene aye na, Pol a gwaɗatay: «Ɗaɗa ka ta ŋgatumeŋeye sa bay» aye. Tsa na, tə
laka ha Pol hus ka təv i kwalalaŋ i yam.

21
Polma diye a Zerozelem

1Nəmaa 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
abəramaRodes, nəmaa ye a Patara. 2Nəmaa ye naha a ɗəmana, nəmaahuta
kwalalaŋ i yam nakəma diye a gəma i Fenisi aye. Tsa na, nəmaa tsal a ɗəma,
nəmaa ye ha. 3Ahəl 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. 4Nəmaa
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 nakəma ta ndzay
a gər a Pol aye. Tsa na, tə gwaɗay: «Pol, kâ ye a Zerozelem bay.»

5Ane 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 hus ka me i bəlay dəreŋ
tə walaŋ gay. Nəmaa ndisl ka me i bəlay na, nəmaa dəkw gurmets, nəmaa
ɗuwulayme aMbəlom. 6Tsa na, nəmaa tsikme a bonəte 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 məwalaŋ i ndo neheye
tasəla təpala tayha ahəl niyemaZerozelemaye.* 9Demŋgayhayandaya faɗ,
ta ye a zal zuk bay. Tə ɗawa ha bazlam i Mbəlom a ndo hay. 10Nəmaa ndza
məhəne haladzay na, ndoməɗe ha bazlam iMbəlomwuray tə zalayAgabus a
yawabəramaYahuda, a ye naha ka təvmay. 11Tsa na, a zlawuməɓere 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 zlawu i bəzay i huɗ ŋgay aye
na, bəy i Yahuda hay ta dzawiye na andza nakay ma Zerozelem. Ta dzawa
na na, ta vəlateye ha a həlay a ndo neheye Yahuda hay bay aye.”»

12Bomay eye tamalamar neheyema Sezare aye nəmaa tsəne bazlamniye
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

* 21:8 Məsler hay 6.5 ada 8.5-40.
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ga a daŋgay kə ge ɗuh bay tâ kəɗ ga, nâ mət hərwi Bəy Maduweŋ Yesu ma
Zerozelem.»

14 Nəmaa zəba faya na, ma gəsiye bazlam may bay. Nəmaa rəzlay a gər
mətsikay sa bay. Nəmaa gwaɗ: «BəyMaduweŋmâ ge wu nakə a say aye.»

15Nəmaa 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.
Nəmaaye a gay i ndoweye andayaməzele ŋgayMənasaŋ. Neŋgeyendo i gəma
i Sipəre, a pamədzal gər ka Yesu na, kurre. Nəmaa ndziye na, mə gay ŋgay.

Pol ta Yakuba
17Ndoməpemədzal 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 tə ndzatay kame a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye
tə haya gər tebiye. 19Pol a tsikatay me ada a təkəratay wu nakəMbəlom a ge
tə neŋgeyemaməsler ŋgay nakə 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 Musamapala eye nakə
Mbəlom a vəlay a Musa aye. 21Azlakwa bay, ta tsəne nəkar na, ka tətikateye
a Yahuda neheye tebiye nəteyemandza eyeməwalaŋ i bərakəzaŋ hay ta gər
ha bazlammapala eye nakəMbəlom a vəlay a Musa aye. Ka gwaɗateye: “Kâ
ɗəsum tay hawawa kuromhay bay ada kâ pumay bəzay a kule i Yahuda hay
bay sa.” 22Ada məge kəkay? Ta səriye ha ta deɗek nəkar andaya ka ndislew
kanaŋ. 23Ge wu nakə nəmaa tsikaka anəke aye. Ndo hay anaŋ faɗ, ta vəl ha
bo tay hərwi məsler i Mbəlom. 24Həlay tay mede hərwi məbere bo tsəɗaŋŋa
adamahəze gər andzanakə tə gawaayemazlambarkə sla. Dumkabodziye a
gay iməɗəslay ha gər aMbəlomhərwiməbere bo yak dərmak. Səkəmumatay
wu hay a həlay. Ka ge andza niye na, wu nakə ndo hay ta təkər ka nəkar
aye na, andza deɗek andaya mə bazlam tay niye ta təkər aye bay. Ada ta
gwaɗiye nəkar dərmak faya ka rəhay ha gər a bazlam i Musa mapala eye.
25Ndo neheye Yahuda hay bay aye ada ta təra ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ayena, ɓanəmaawatsa taynahabəɗaw? Nəmaawatsa taynaha, nəmaa
gwaɗatay: “Tâhəpəɗ slonakə təkəɗayakule ayebay. Tândabambazbaykwa
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 yemata 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, nəmaamaweye hərwi ada kwawaymâ vəlay wu aMbəlom.»

Tə gəs na Pol
27Məhəne niye tasəla eyema 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
pataymeandohayada tâye tâgəsna. Ti ye faya təgəsna. 28Tawuda, təgwaɗ:
«Israyelhay, hwayumaw! Ndonakə a tsikawawunakə lele bay ka Israyel hay,
ka bazlam iMusamapala eye ada ka gay i məɗəslay ha gər aMbəlom aye na,
neŋgeye anaŋ. Anəke na, neŋgeye faya ma zakiye ha wene wene eye na, kə
həlaw ndo neheye Yahuda hay bay aye a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Kə
nas ha təv nakə tsəɗaŋŋa eye.» 29 Tə tsik andza niye na, tə ŋgatay a Tərofime

† 21:25 Məsler hay 15.20.
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ndo i Efez tə Polməwalaŋ gay. Tə dzalamə gər tayma giye Pol kə zla ahaya a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.

30Ndo hay tebiye mə walaŋ gay tə tsəne labara niye. Ndo hay ta hwayaw
kwa məŋgayməŋgay. Tə gəs na Pol, tə vaha na abəra dəreŋ tə gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. Tsa na, kwayaŋŋa ta dərəzl na məgeɗ. 31Ahəl nakə ta pəla
tsəveɗ a satayməkəɗe na Pol aye na, bagwar i bəy i sidzew i Romaa tsənendo
hay tebiye ma Zerozelem mə wadəŋ wadəŋ. 32 Kwayaŋŋa, a ye ta bagwar 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: «Dzawum na lele tə tsalalaw sulo.» Tsa na, a tsətsah ka ndo
hay, a gwaɗatay: «Ndo nakay neŋgeye na, way? A ge na, mey?» 34Ane tuk na,
ndo niye hay tebiye faya ta wudiye ta gədaŋ. Siye hay ta wuda, tə tsik wal,
ada siye hay ta wuda, tə tsik wu mekeleŋ. Bagwar i bəy i sidzew niye a sla
faya mətsəne wuray deɗek eye bay, hərwi faya ta wudiye haladzay. Tsa na,
a gwaɗatay a sidzew hay: «Dum ha Pol a təv kway nakə ka ndzawakwa mə
ɗəma aye.» Tsa na, ti ye ha Pol a ɗəma.

35Ahəl nakə faya ta diye na, Pol a ndisl ka təv nakəmaga 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: «Kəɗum na!»

Pol a tsikatayme a ndo hay
37 Ahəl nakə faya ta fələkwiye ha Pol a gay tay niye na, Pol a gwaɗay a

bagwar ibəy i sidzewniye təbazlamiGərek: «Kavəleŋeye tsəveɗkamətsikaka
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 ada a həlaw ndo hay gwezem faɗ tə wu həlay a
patay ha a kəsaf hərwi mabəbazl tay ha ndo hay aye bəɗaw?»

39Pol ambəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ na, ndo i Yahuda. Təwa gama gəma i
Tarsis ka dala i Silisi. Neŋ ta deɗek wawa i gəma niye lele eye. Amboh vəleŋ
tsəveɗ kamətsike me, na tsikateyeme a ndo hay.»

40 Bagwar i bəy i sidzew niye a vəlay 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 gahay ta bəba gahay, bazlamganakə anəkena tsikakumeye, na

mbəɗiye ha ka bo abərame aye na, tsənum təday.»
2Ndoniye hay tə tsənePol fayama tsikateyeme təbazlam i Yahudahayna,

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, kanaŋ ma Zerozelem. Ndo nakə a dzeŋgeŋ
aye na, Gamaliyel. Maa tətikeŋ məpay bəzay a bazlam mapala eye i bəba
təte kway hay kəkay na, neŋgeye. Na vəlay ha bo peteh a Mbəlom andza
nəkurom neheye anaŋ bəgom aye. 4 Na gatay ɗəretsətseh a ndo neheye tə
pay bəzay a Bəy Maduweŋ Yesu aye hus ka məkəɗe tay ha mədahaŋ eye. Na
gəs tay ha haladzay. Kwa ŋgwas hay, na ye tay ha a daŋgay. 5 Bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom ta madugula hay ta sliye faya məhəle mbal ga, na
tsik na, deɗek. Ta watsa ɗerewel hay, ta vəleŋ a həlay hərwi mede ha ka təv i
malamarneheyenəteyeYahudahaymagəma iDamas aye. Adanaye a ɗəma
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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
mə mbəlom. A lawara ga a wuzlah tuwzik, a dəv dzaydzay haladzay. 7 Tsa
na, na dəɗ ka dala. Na tsəne mətsike me, a ləvaw mə mbəlom, a gweɗeŋew:
“Sol, Sol, nəkar faya ka geŋeye ɗəretsətseh andza niye na, hərwi mey?”

8 «Na tsətsah: “Nəkar way, BəyMaduweŋ?”
«Mətsike me niye a mbəɗeŋew faya, a gwaɗ: “Neŋ na, Yesu ndo i Nazaret

nakə faya ka geye ɗəretsətseh aye.” 9Ndo neheye faya ta lakiye ga ha aye ta
ŋgatay a dzaydzay niye, ane tuk na, ta tsənemətsikeme i ndo nakə a tsikeŋew
me 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
kambəlom na, na ŋgatay a ɗəre bay, hərwi dzaydzay nakə a dəv haladzay aye
ka gulufeŋ ha ɗəre. Ndo neheye faya ta lakiye ga ha aye, tə gəseŋ həlay, ti ye
ga ha a Damas.

12 «Ma Damas na, ndoweye andaya məzele ŋgay Ananiyas. Neŋgeye ndo
məpay naha faya a Mbəlom lele ada a rəhay ha gər a bazlam kway mapala
eye lele. Yahuda neheye ma Damas aye ta rəhay ha gər lele. 13A ye naha ka
təv ga, a gweɗeŋ: “Sol malamar ga, ɗəre yak mâ həndək!” A tsik andza niye
na, kwayaŋŋa ɗəre ga a həndək. Na ŋgatay a bo ŋgay eye tuk. 14A gweɗeŋ sa:
“Mbəlom i bəba təte kwayhay kə zla kar kurre hərwi ada kâ sərwunakə a say
ka giye aye ada kâ ŋgatay a ndo nakə mənese andaya faya təbey aye ada kâ
tsənemətsikeme iŋgayeyeŋgwayandzanakəanəkekəgebo tsɨyaye. 15Anəke
nəkar ka təra na, ndoməhəle mbal ŋgay. Mbəlom kə slər kar haməɗatay ha a
ndo hay wu nakə ka tsəne aye təwu nakə ka ŋgatay aye. 16Anəke ka həba na,
sa mey? Lətse kambəlom ta dzəhuɓ kar ha a yam ada tsətsah fayamâ dzəna
kar hərwi adaMbəlommâ bara fakaya abəra mezeleme.”

17 «Ma dəba eye na, na mbəɗa gər a Zerozelem. 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 aMbəlom. Neŋ faya na ɗuwuleyemena,məsine a geŋ. 18Ma
məsine ga niye na, na ŋgatay a BəyMaduweŋ, a gweɗeŋ: “Lətse, do abəra ma
Zerozelemhərwi ndoneheyena, ta tsəniye bazlamyaknakəkaneŋayebay.”

19 «Nambəɗay faya a Bəy Maduweŋ, na gwaɗay: “Deɗek Bəy Maduweŋ, tə
sər ha lele na yawa a gay i maɗuwuleme hərwi məgəse tay ha ndo neheye tə
dzala ha ka nəkar aye a daŋgay ada məndeɓe tay ha. 20 Ahəl nakə tə kəɗ na
Etiyen, ndoməɗe ha bazlam yak aye na, neŋ andaya dərmak, a yeŋ a gər. Na
həba ka petekeɗ i ndo neheye tə kəɗ na Etiyen aye.”

21«Ane tukna, BəyMaduweŋa gweɗeŋ: “Do, na sləriye karha a gəmadəreŋ
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 ɗəma mədahaŋ 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
bətekwewməkutse amagərmbəlomdadukdukwe. 24Bəy i sidzewazəba faya
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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 hərwi
məgaykutoŋkamətsikeme,mâɗatayhaYahudahay tawudana, hərwimey?

25 Tə dzawa Pol mata ndeɓe tuk na, Pol a gwaɗay a bagwar i sidzew niye:
«Nəkarna, tsəveɗyakandayaməndeɓendo iRomanakə ta gay sariya zukbay
aye ta mandalaɓa ɗaw?»

26 Bagwar i sidzew a tsəne bazlam i Pol 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 təwa 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 sidzewniye a sayməsəre haYahudahay təmayhamənese

hərwi mey. Hərwi niye, tədœ eye na, a pəla ahaya tsalalaw abəra mə həlay a
Pol. Tsa na, a zalatay a bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye tebiye. A hayatay gər. Tsa na, tə zla ahaya Pol, a lətse ha kame tay.

23
1Pol a ndazl tay ha bagwar i Yahuda hay. Tsa na, a gwaɗatay: «Malamar ga

hay, neŋna sər haməndze ga ka tsəveɗ iMbəlomna, lele. Mədzal gər gamapa
eye na, ka neŋgeye.»

2Bagwar i ndoməvəlawaywu aMbəlomməzele ŋgayAnaniyas, 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.»

4 Ndo neheye nəteye bəse ka təv i Pol aye, tə gwaɗay a Pol: «Ka tsaɗay a
bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom na, kəkay!»

5 Pol a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Malamar ga hay, na sər ha neŋgeye
bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom bay. Hərwi mawatsa eye məƊerewel
i Mbəlom na, tə gwaɗ: “Ɗaɗa ka tsikiye wuraymanasa 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 dzala ha ta deɗekmədahaŋ hay 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
* 23:5 Madayaw abəra ma Ezipt 22.27.
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ta lətseweye abəramamədahaŋ sa bay, gawla i Mbəlom hay andaya bay ada
kwa məsəfəre andaya bay. Farisa hay i tay na, ta pa faya mədzal gər tay. Tə
gwaɗwu neheye tebiye andaya.

9Ta səkah hamawude haladzay sa. Tsa na, siye i ndomədzaŋgawa bazlam
iMbəlommapala eye, nəteyemabəruk i Farisa hay dərmak, hərəmtə lətse, tə
gwaɗ: «Nəmay na, nəmaa hutamənese kwa tsekweŋ ka ndo nakay təbey. Ma
giye maa tsikayme na, agəna gawla i Mbəlom kəgəbayməsəfəre.»

10Ta səkahhayməbetsemehuwwaməwalaŋ tay sa. Bagwar i Bəy i sidzew
a zəba faya na, ta kəɗiye na Pol, a vəlaymadzədzere 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.»

11Ta həvaɗ eye niye na, BəyMaduweŋ a yawabəzay ha bo a Pol, a gwaɗay:
«Ɗərev mâ ye fakaya abəra bay, tete yak. Ka həl 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.» 13Ndo 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
bagwarhay i ndoneheye təvəlawaywuaMbəlomaye tamadugulahay. Ti ye
naha, tə gwaɗay: «Nəmay na, nəmaambaɗaka 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. 15Nəkurom ta bagwar i ndo mələve dala kway
na, dum tsətsahum ka bagwar i bəy i sidzew, mâ zlakuma ahaya Pol a bəra.
Gwaɗumayna, a samaymazəbe adamətsəne bazlamnakə a tsikawa aye lele.
Nəmay na, nəmaa ləviye bo lele, ta zla ahaya, ma ta ndisleweye kanaŋ na,
nəmaa kəɗ na.»

16Ane tukna, bazlamniye faya ta tsikiyena,wawa imalamar iPol kə tsəne.
A ye a gay i bagwar i bəy i sidzew nakə tə pa a ɗəma Pol aye. A ye naha, a ɗay
ha a Pol.

17Pol a tsəneandzaniyena, a zalayabəy i sidzew, agwaɗay: «Lakahawawa
nakay ka təv i bagwar i bəy i sidzew hərwi bazlam ŋgay andaya a say məɗay
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 gweɗeŋ nâ lakaka ahaya wawa nakay hərwi wu andaya a
sayməɗaka ha.»

19Tsana, bagwar i bəy i sidzewniyehayagəsnawawaniyeabəraməhəlay.
A ye ha kətsah abəra ka təv i ndo hay. A tsətsah faya, a gwaɗay: «Ka gweɗeŋ
na, kəkay?»

20Wawa niye a gwaɗay: «Yahuda hay ta haya gər, təma ha ka bo bazlam, tə
gwaɗ ta deyeweye, ta tsətsahiye naha fakaya Pol. Ka zlatay naha tədœ kame
i məhay gər i bagwar i ndomələve dala tay andza agəna ta zəbiye ka bazlam
ŋgay nakə a tsikawa aye. 21Ane 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, nəteyemahaya gər eye tsɨy, ta həba na, bazlam
yak nəte ŋgweŋ.»

22 Bagwar i bəy i sidzew niye hay, a gwaɗay: «Kâ təkəray bazlam nakay a
ndəray sa bay.» Tsa na, a gwaɗay: «Dowu yak.»
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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 ha bo tə pəles neheye ka zlumeye ha Pol aye. Ka
deyumeye na, mâ ndisl ka təv i Felikus ndo mələve dala i Sezare na, wuray
kwa tsekweŋmâ gay bay.»

25Tsana, bagwar ibəy i sidzewniyehayawatsatayɗerewelahəlay, agwaɗ:
26 «Neŋ Kəlod Lisiyas, na tsikaka nahame a nəkar Felikus.
27 «Ndo nakay na sləraka naha na, Yahuda hay tə gəs na a satayməkəɗe na.

Neŋna tsəneneŋgeyendo i Romana, na zla na bazlameye ka gər ga nəmay ta
sidzewgahay. Nəmaatəmaha, nəmaagəsnanəmaayehaagaymay. 28Hərwi
məsəre ha wu nakə ta kəɗiye na faya aye na, na zla, na ye ha kame i məhay
gər i ndomələve dala tay hay. 29Na ye ha, na pay zləmabazlam tay eye na, tə
tsik ka bazlam taymapala eye. Gər i bazlameye nakə ɗaməgweɗe kənas ada
məkəɗe na faya aye kəgəbay məgəse na a daŋgay aye na, andaya bay. 30Ma
dəba eyena, tə gweɗeŋYahudahay ta haya gər, tamahakabobazlam. Hərwi
niye, na ge mahonok bay, na sləraka naha bəse. Na gwaɗatay a ndo neheye
təmay hamənese 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, təma 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.»
35Bəy 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: «Dumha Pol a gay nakə bəyHerod, 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. Ti ye
ka təv i bəy niye tə zalay Felikus aye, tawuda ka Pol. 2Bəy a slər ndo ka Pol. Ti
ye, tə zalay naha. Pol a yawna, Tertulus a dazlayməŋgaynahabazlama gər a
Pol. A gwaɗay a bəy: «Bəy bagwar eye, zay andayaməndze haladzay ka dala
kway na, hərwi yak. Mələve i bəy yak nakə faya ka ləviye na, təmetsehe lele.
Ka lambaɗ tay hawu hay lele hərwimadzəne 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, pamay zləm ka bazlam may məndze tsekweŋ tey. 5Nəmaa 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



Məsler hay 24:6 270 Məsler hay 24:25

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 samayməgay sariya andza bazlammaymapala eye, 7 ane tuk na, Lisiyas
bəy i sidzew a buwa famaya abəra ta gədaŋ a ŋgaha na. 8 Tsa na, Lisiyas a
gwaɗamay: “Dum ta wudum faya ka təv i bəy Felikus.” Nəmaa yaw ka təv
yak na, 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.»

10Ta 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 amətsikeme, a gwaɗ: «Na sər
ha, nəkar na, ndo məge sariya ka dala kway kə ndza məve haladzay. Hərwi
niye ɗərev gakəŋgwasahaladzayhərwinahuta tsəveɗməge sariya kameyak.
11Bəy, nəkar tə gər yak ka sliye fayamatsətseheməndze 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 aMbəlom aye. 12Ahəl nakə na ye a ɗəmaaye na, nəmaa
ge mahəmba kwa ta ndo hay bay ada kwa na pay me a ndo hay mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom bay. Ada kwa mə gay i maɗuwule me, kwa ma
wuzlahgəma na pay me a ndo hay bay. 13Ndo neheye anəke nəteye faya ta
ndərɓakiye na, wuray kəriye. Ta sla faya mətsike wu nakə ta dəɗiye ga ha ta
sariya aye bay. 14 Neŋ na, na ɗakeye ha wu nakə na sər aye. Ta deɗek, na
pay bəzay a tsəveɗ nakə nəteye tə gwaɗ lele bay aye. Ane tuk na, neŋ faya na
gay məsler na, a Mbəlom i bəba təte may hay. Ada na dzala ha ka wu nakə
mawatsa eye mə ɗerewel i Musa ada nakə mawatsa eye mə ɗerewel i ndo
məɗe ha bazlam iMbəlom hay aye. 15Hərwi na sər ha ta deɗek andza nəteye
neheye tə sər ta deɗek ndo neheye mənese andaya fataya bay aye ta ndo i
mezeleme hay ta lətseweye abəra mamədahaŋ. 16Hərwi niye, neŋ na vəliye
ha bo gaməndze 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
Zerozelemna, na zlamadzəneandogahayadahərwiməvəlaywuaMbəlom.
18 Tə 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 ada magazləga 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. 20Kəgəbaymənesenakəna ge tə gəs ga faya, ti ye gahakame i bagwar
i Yahuda hay aye na, ta tsikaka. 21Ma giye na, hərwi nakə na gwaɗ tamagala
kame tay: “Ka gəsuma ga ahaya kame kurom bəgom na, hərwi nakə neŋ na
dzala ha ta deɗekmədahaŋ hay ta lətseweye abəramamədahaŋ aye.”»

22Bəy Felikus na, a sər ha tsəveɗ i məpay bəzay a Yesu lele. Hərwi niye, ka
ndəv ha sariya bay, a gwaɗatay: «Lisiyas bəy i sidzew ki yaw na, na ndəviye
ha sariya aye.» 23A gwaɗay a bagwar i sidzew: «Pa na Pol a daŋgay, kâ gay
ɗəretsətseh bay, gəray tsəveɗ a dzam ŋgay hay tâ zəbay ɗəre.»

24A ndzaməhəne 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 dazlay mətsikatay ka məndze nakə ta ndziye mənese
andaya fataya bay, ka məgay metsehe a bo ada ka sariya nakə Mbəlom ma
gateye a ndo hay aye. Felikus a tsəne andza niye na, zluwer a gay. Tsa na, a
gwaɗay a Pol: «Anəke na, do wu yak, aza na huta həlay eye na, na zalakeye

* 24:5 Mata 2.23.
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sa.» 26 Felikus a dzala mə gər ŋgay agəna Pol ma vəleye suloy. Hərwi niye a
zalaway a Pol mətsike me.

27 Tə ndza ka bo məve sulo na, ta mbəɗa ha Felikus ta Porsiyos Festus.
Felikus na, neŋgeye a say mayatay a gər a Yahuda hay. Hərwi niye a gər ha
Pol ma daŋgay.

25
Pol kame i bəy Festus

1Ahəl nakə təpana Festus a bəy, a dazlay aməsler, a geməhənemahkar na,
a həl bo abəra ma gəma i Sezare, a ye a Zerozelem. 2A ndisl a Zerozelem na,
bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta bagwar i Yahuda
hay ti ye ka təv ŋgay hərwi mawude ka Pol. Ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
3 «Amboh, zlamay ahaya Pol a Zerozelem ka məge sariya may kanaŋ.» Tə
tsikay andza niye na, ɓa ta nda fayame ada a sataymata kəɗe na ka tsəveɗ.

4 Ane tuk na, Festus a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Pol na, neŋgeye ma
daŋgayməgaymaSezare. Anəkena, nagiyemahonokbay, nandziyeməhəne
tsekweŋ na, na mbəɗiye gər a mətagay.» 5A gwaɗatay sa: «Kə sakum na, bəy
kuromhay tâ peŋ bəzay a Sezare. Taɗə ndo nakay kə gewu nakə lele bay aye
na, tâ ye naha, tâ ge faya sariya.»

6 Festus a ndza ma Zerozelem na, məhəne tsamahkar hus a məhəne kuro
tsa. Tsa na, a mbəɗa gər a Sezare. Bəy i Yahuda hay tə pay bəzay. Tədœ eye
na, a ye a təvməge sariya. A gwaɗatay: «Dum, zlumeŋew Pol.»

7 Pol a ye ka təv məge sariya na, kwayaŋŋa Yahuda neheye ti yaw ma
Zerozelem aye tə lawara na. Ta raw faya me ka mənese neheye a say a zləm
mətsəne bay ayewal wal haladzay, ane tuk na, tə sla fayamətsike deɗek ŋgay
eyebay. 8Tandəvhamətsike bazlam tayniyehayna, Pol a ge kaboabərame,
a gwaɗatay: «Na gemənese kwa tsekweŋ bay tebiye, kwa ka bazlammapala
eye i Yahuda hay, kwa ka gay iməɗəslay ha gər aMbəlom, kwa ka bəy i Roma
eye, na gemənese bay.»

9Festus a sayneŋgeyemâyatay a gər a Yahudahay. Hərwi niye, a tsətsah ka
Pol, a gwaɗay: «Ka deyekweye a Zerozelem na ta gakeye sariya yakmə ɗəma
na, a saka ɗaw?»

10Pol ambəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ kame i sariya i bəy i Roma, tâ ŋgəneŋ
ha sariya ga na, kanaŋ. Kwa nəkar tə gər yak ka sər lele, na gatay mənese
a Yahuda hay bay. 11 Taɗə na ge mənese nakə ɗa məkəɗe 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!»

12Festus a tsəne bazlam ŋgay niye na, təma ha ka bo bazlamməwalaŋ tay
ta ndo ŋgay hay. Ma dəba eye, Festus a gwaɗay: «Ka gwaɗmata gaka sariya
yak na, bəy i Roma ba! Ka diye ka təv ŋgay deɗek.»

13Ma 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:
«Ndowuray 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 tuk na, nambəɗay faya, na gwaɗatay: “Ɗaɗa Roma
hay ta kəɗiye ndo ze mədzatay ha gər a ndo neheye ta wuda faya aye bay.



Məsler hay 25:17 272 Məsler hay 26:5

Tə dzatay ha gər ta ndo neheye ta raw faya me aye ada neŋgeye dərmak taɗə
deɗek, deɗek bay na, ma tiye mbal i gər ŋgay.” 17 Tsa na, nəmaa yaw ka bo
dziye. Nəmaa yaw na, na mətsa ka wuray bay. Tədœ eye na, na ye ka təv
məge sariya. Tsa na, na slər ndo hay, na gwaɗatay: “Zalumay naha a Pol mâ
yaw.” 18 Pol a yaw na, ndo neheye ta wuda faya aye ti ye naha. Ndo neheye
ta wuda faya aye na, tə tsik faya wuray andza nakə na dzala aye bay. 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. 20Neŋ na, a geŋ wadəŋ wadəŋ, na sər məge kəkay
bay. Hərwi niye, na gwaɗay a Pol: “A saka na, takwamata ge sariya i bazlam
nakay ma Zerozelem kəla ɗaw?” 21Ane tuk na, Pol a wuɗa andza niye bay.
A gwaɗ: “Mata ŋgəneŋ ha sariya ga na, bəy i Roma.” Aya ane, na gwaɗatay a
sidzew hay: “Pum na a gay i daŋgay, tsəpum na hus a pat nakə na sləriye ha
ka təv i bəy i Roma aye.”»

22 Agəripa a tsəne andza niye na, a gwaɗay a Festus: «Neŋ dərmak a seŋ
mətsəne bazlam i ndo niye tə zləmga.»
Festus ambəɗay faya, a gwaɗay: «Tədœ na, ka tsəniye bazlam ŋgay.»
23Tədœ eye na, Agəripa tamalamar 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
nahana, Festusagwaɗatayandoŋgayhay: «Dum, zalumayawaPol,mâyaw.»
Ndo niye hay ti ye, tə zalayaw a Pol. Pol a yaw ka təv tay. 24 Tsa na, Festus a
gwaɗ: «AnəkarAgəripa, bəybagwareyeadaanəkuromneheye tebiyekanaŋ
aye. Ndo nakə Yahuda neheye ma Zerozelem aye ta Yahuda neheye kanaŋ
aye ta wuda faya ka təv ga. Ta wuda faya, tə gwaɗ neŋgeye na, mâ ndza sa
bay, məkəɗe na. 25Neŋ na, na huta faya mənese nakə ɗa məkəɗe na aye bay.
Ane tuk na, bo ŋgay eye tə gər ŋgay a gwaɗ: “Bəy i Romamâ ŋgəneŋ ha sariya
ga.” Hərwi niye, na dzala na, na sləriye naha. 26 Neŋ na, gər i bazlam eye
nakə ɗa nawatsay 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. 27Na zəba faya məsləre ha ndo i daŋgay ka təv i bəy i Roma
zeməsəre mənese ŋgay eye na, lele bay.»

26
Pol kame i Agəripa

1Agəripa a gwaɗay a Pol: «Anəke na, na vəlaka tsəveɗ kamətsike me abəra
ka bo yak.»
Tsa na, Pol a zla həlay a mbəlom, andza məgweɗe a say ma tsikiye me. A

dazlay amətsikeme abəra ka bo ŋgay. A gwaɗay a bəyAgəripa: 2«Anəkar bəy
Agəripa, ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay, hərwi na huta tsəveɗmətsikeme abəra
ka bo ga bəgom kame yak hərwi bazlam neheye tebiye Yahuda hay tə ŋgeŋ
naha a gər aye. 3Ɗərev ga a ŋgwasa wene wene eye na, hərwi nəkar ka sər
məndze i Yahuda hay ada taməkəɗewuway 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 sərməndze ga lele, kwa abəramawawa. Məndze ga
məwalaŋ i gwala ga hayma Tarsis adama Zerozelem, na ndzaməwalaŋ tay
ahəl niye kəkayna, tə sər. 5Nəteye tə sər ga ha zla anəke bay, ta sliye fayaməte
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mbal i gər ga. Taɗəa satayna, ta sliye fayamətsikedeɗek. Napaybəzayakule
iFarisanakəmawuraboaye. 6Adaanəke faya tageŋeye sariyana, hərwinakə
na pamədzal gər ga kawu nakəMbəlom a tsik ahəl niye, a gwaɗma vəlateye
a bəba təte hay həlay ŋgwalak eye. 7 Slala may hay kuro gər eye sulo ta pa
mədzal gər tay kawunakəMbəloma gwaɗmavəliye aye na, taməgayməsler
aMbəlom tsekerkerre həvaɗ ta həpat tebiye. Bəy Agəripa, Yahuda hay ta raw
fagaya me na, hərwi nakə na pa faya mədzal gər aye dərmak. 8 Nəkurom
Yahuda hay, Mbəlom ma ta təmiye tay ha ndo hay abəra ma mədahaŋ na,
a sakummədzele ha faya bay na, hərwi mey?

9«Neŋ tə gər ga, na dzalaməge vəramka bazlam i Yesu ndo i Nazaret andza
nəkurom neheye ka dzalum aye dərmak. 10Wu neheye tebiye na ge na, ma
Zerozelem. Na huta gədaŋ na, abəra ka təv i bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye. Na gəs ndo neheye tə paway bəzay a Yesu aye
haladzay a daŋgay. Ahəl nakə tə gawatay sariya i məkəɗe tay ha aye na, na
gwaɗawa faya yawa dərmak. 11 Na yawa a gay i maɗuwule me hay wal
wal, na gawatay ɗəretsətseh ada a seweŋ məgatay kutoŋ ada tâ gər ha məpe
mədzal gər ka Yesu. A ndeleŋ fataya turtur haladzay. Na pəlawa tay ha, kwa
ma gəma neheye dəreŋ aye. Na yawa fatayamata gatay ɗəretsətseh.

12«Andzaniye, na həl bo na ye aDamas ta gədaŋ ada taməsler nakəbagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye tə slər ga ha aye. 13 Bəy
bagwar eye, ma giyemagərhəpat, neŋ faya na diye a Damas nakə na ŋgatay a
dzaydzay fayamambəzlaweye abəraməmbəlom aye. A dəv na, a zemadəve
i pat. Dzaydzay niye a lawaramay 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
andzaniyena, hərwimey? Nəkar fayakagiyegədaŋkurtsətsaandza slanakə
fayama giye gədaŋ ka sakwal i ndo nakə fayama kəɗiye na aye.”

15 «Nambəɗay faya, na gwaɗay: “Nəkar eye na, way, BəyMaduweŋ?”
«Tsa na, Bəy Maduweŋ a gweɗeŋ: “Neŋ na, Yesu nakə faya ka geye

ɗəretsətsehaye. 16Ane tukna, lətse. Lətsedzək tə sikyak lele. Nabəzakahabo
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. 18Ka 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 təma məpəse ha mənese tay ada ta hutiye
təv məndze ka təv i Mbəlom andza ndo neheye tə pa mədzal gər tay ka neŋ
aye.”

19 «Hərwi niye, Agəripa bəy bagwar eye, na kərahwu nakə na ŋgatay a yaw
məmbəlom aye bay. 20Na ɗa ha bazlam i BəyMaduweŋmaDamas 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 nakəma ɗiye ha ta deɗek ta gər ha mezeleme tay aye. 21Anaŋ, hərwi
niye Yahuda hay tə gəs ga mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada a satay
məkəɗe ga. 22Nagay sɨsœaMbəlomkamatsəpega, hus kabəgomneŋandaya
faya na ɗiye ha bazlam ŋgay kame i ndo makətsa eye hay kwa kame i ndo
bagwar eye hay. WuneheyeMusa ta ndoməɗe ha bazlam iMbəlom siye hay
tə ɗa ha parakka, ka wu nakəma giye bo aye, neŋ na gər ha faya abəra kwa
tsekweŋ bay. 23Tə ɗa ha, tə gwaɗ: “Kəriste ma ta siye ɗəretsətseh, mamətiye
adaneŋgeyema təriyemakurre i ndomələtsewabəramamədahaŋ. Ma ɗatay
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hadzaydzay i bazlamŋgaya Israyel hayadaandoneheyenəteyeYahudahay
təbey aye.”»

24Pol fayama tsikiye andzaniyena, Festus a tsik tamagala, a gwaɗay: «Gər
avuwaka ɗawPol? Məsərewuyaknakəka sərhaladzayayeka sərhamətsike
me ta tsəveɗ eye sa bay ɗaw?»

25 Pol a gwaɗay: «Gər a vuweŋ bay ŋgalaka Festus. Na tsik ɗuh na, bazlam
neheye deɗek aye ada bazlam neheye a tsəne bo aye. 26Wu neheye na, bəy
bagwareyekə tsəneadana tsikeyeparakka, hərwinasərha tadeɗekwunakə
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 iMbəlomneheye ahəl niye tə ɗa ha bazlam iMbəlomaye na,
ka dzala ha ka bazlam tay niye tə ɗa ha aye bəɗaw? Na sər ha, ka dzala ha.»

28Agəripa a gwaɗay a Pol: «Ka dzala na, na təriye ndo məpe mədzal gər ka
Yesu hərwi bazlam nakay anəke aye tsa ɗaw?»

29Pol ambəɗay faya, a gwaɗay: «Anəkebəse, kwaazabay. Fayana ɗuwulay
me aMbəlomhərwi yak ada ta ndo neheye bəgom faya ta peŋeye zləm tebiye
aye kâ tərum andza neŋ. Ane tuk na, a seŋ na, tâ dzawa kurom a daŋgay
andza neŋ bay tey.»

30 Bəy Agəripa, Festus, Berenis ada ta ndo neheye mandza eye ka təv tay
aye tebiye tə lətse. 31 Ahəl nakə nəteye faya ta deyeweye wu tay aye na, tə
gwaɗ nəte nəteməwalaŋ tay: «Ndo nakay na, kə gewuray nakə ɗaməkəɗe na
kəgəbayməgəse na a daŋgay aye bay.»

32 Tsa na, Agəripa a gwaɗay a Festus: «Ndo nakay taɗə ɓa ka tsətsah a say
bəy 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 nakəpat eyeandisl aɗəmaayena, təvəlayhaPol tando idaŋgay siyehay
a həlay 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. 2Nəmaa tsal a kwalalaŋ i yamnakə a yaw abərama gəma
i Adramite aye. Sləlah i yam fayama diye tawuzlahgəma 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.

3 Tədœ eye na, nəmaa ndisl a gəma i Sidoŋ. Nəmaa ndisl naha na, bəy i
sidzew niye tə zalay Zuliyus, neŋgeye a gay gər a Pol lele. A vəlay tsəveɗ a
Pol mâ ye, mâ zəbatay ɗəre a dzam ŋgay hay ada tâ vəlay wu hay, tâ gay gər
lele. 4Nəmaa həl bo abəra ka təv niye na, tə kwalalaŋ i yam sa. Nəmaa ye
tə həlay i gula i Sipəre. Haɓe nəmaa ye tə həlay i mənday, aya ane mətasl a
vəlamay tsəveɗbay. 5Nəmaa tas tadəlovnakəbəse ta gəma i Silisi ada ta gəma
i Pamfeli aye ada nəmaa ndisl a gəma i Mira ka dala i Lisiya. 6Nəmaa ndisl
nahaa ɗəmana, bəy i sidzewniyeahutakwalalaŋ i yamnakəayawabərama
Aləgəzandəri aye. Ma diye ka dala i Itali. Nəmaambəzlaw abəra ma neŋgeɗ,
nəmaa tsal a ɗəma. Tsa na, nəmaa ye kwayaŋŋa.

7Nəmaandzaka tsəveɗməhənehaladzay. Nəmaaye tsəfetsəfe, nəmaandisl
a wuzlahgəma i Kinidus na, ta gər eye. Nəmaa sla faya mede ɗeɗer sa bay,
mətasl a ma may ha a diye i həlay i gula. Nəmaa ye tə həlay i gula i Kəret
nəmaandisle bəse ta gəma i Salmone. Kəret na,malawara eye ta yam. 8Mede
kame na, mawura bo eye haladzay. Tsa na, nəmaa ndisl a təv eye andaya tə
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zalay Təv Ŋgwalak Eye Hay neheye ndo hay tə lətsawa ha a ɗəma kwalalaŋ i
yam hay aye, bəse ta wuzlahgəma i Lase.

9Nəmaa 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 ɓariyekwalalaŋ i yamtayhaykaɗakalhərwimətasl nakəagawahaladzay
yam a tsalawa ka bo ɗaŋgwala aye. Ta həbiye ka təv eye niye haladzay bəna
ta dəɗiye a yam. Ane tukna, Pol a zəba kandoniye hay a sataymələtse bay, ta
diyekamena, a gatay ɗaf. 10Agwaɗatay: «Dzam gahay, na zəba fayana,mede
kway nakay faya ka deyekweye tə kwalalaŋ i yam aye na, mədze andayamə
ɗəma. Kwalalaŋ i yam tə wu neheye mə ɗəma tebiye aye na, ta nasiye. Ada
nəkway dərmak na, agəna ka təmakweye bay, ka dzakweye.»

11Ahəl 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 taɗəma 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 adazlayamavəzle farfar. Mətasl nakəayawmadiye i Salawaaye.

Tədzalamə gər tayna, ta sliye fayaməndisle a təvnakə tandisliye a ɗəmaaye.
Tə lətse ha ɓəre eye andaya mə kwalalaŋ i yam. Ti ye bəse ta tsakay i gəma i
Kəret. 14 Ane tuk na, kwayaŋŋa mətsal bagwar eye a vəzl haladzay. Mətasl
niye tə zalay na,mətasl nakə a yawmabəzay i gəmaaye. 15A zla na kwalalaŋ
i yam. Tə dza bo kaməmay ahaya gər a kwalalaŋ i yam a diye imətasl nakə a
yaw aye na, tə sla faya bay. Nəmaa gər ha, mətasl mâ yemay ha. 16Nəmaa ye
tadiye i Salawa i gəmawuray tə zalayKodamawuzlah i yam. Nəmaazəzukw
bo tsekweŋabəra kamətasl. Andzaniye, nəmaa ɓarna, kwalalaŋnakəwawa
eye ta gər eye, merəɓe gwetsek hərwi mâ dze bay. 17Tə zla ahaya kwalalaŋ i
yam niye tsekweŋ eye tə pa na ka gər i kwalalaŋ i yam bagwar eye. Tsa na,
ləɓer andaya maləva bo eye, ta ndeweɗ ka kwalalaŋ i yam bagwar eye. Ta
dzədzar haladzay hərwi hewiyeŋ andaya bəse ka tsakay i Libiya, kwalalaŋ i
yamma ta ndəfiye faya sik. Ka ndəf faya sik na, ma dziye a yam. Hərwi niye
tə kal ha təŋgel wuray maɓara eye ka kwalalaŋ i yam hərwi ada kwalalaŋ i
yammâ ŋgərzla faya.

18Huya, mətasl niye na, kə gər ha mavəzle bay, faya ma ɓəliye may ha ta
gədaŋ haladzay. Tədœ eye na, tə pa bo ka məkutse tay ha wu hay abəra mə
kwalalaŋ i yam a bəlay. 19 Tədœ eye sa na, tə kuts ha ləɓer, petekeɗ nakə
faya ma diye ha kwalalaŋ i yam. Tə kuts ahaya tə həlay tay eye. 20Məhəne
haladzay nəmaa ŋgatay a pat bay, a wurzla bay. Mətasl faya ma vəzliye ta
gədaŋ huya. Nəmaa təmiye na, nəmaa pa fayamədzal gər may sa bay.

21 Ta nda wu mənday bay məhəne haladzay. Pol a lətse kame tay, a
gwaɗatay: «Dzam ga hay, ka tsənumeŋ na bazlam ga, ada ka yakwaw abəra
ma Kəret bay na, ka sakweye ɗəretsətseh bay, wu kway hay ta dziye bay.
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. 24A 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
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hərwi yak.” 25 Dzam ga hay, ɗərev mâ ye fakuma abəra bay. Na sər ha ta
deɗek wu nakəMbəlom a tsikeŋ aye na, ma giye bo. 26Ka təmakweye na, a
dala eye andayamalawara eye ta yam.»

27Məhəne kuro gər eye faɗ, mətasl niye faya ma diye may ha huya ka gər
i bəlay i Mediterane. Ta magərhəvaɗ na, ndo məɓəle kwalalaŋ i yam, tə sər
ha nəteye faya ta həndzəɗiye bəse ta dala. 28Tə kal ɓəre maɓara eye ka ləɓer
a yam mələve ha zəbol i yam. Ta zəba faya na, zəbol ŋgay eye miter 40. Ti
ye kame tsekweŋ sa na, ta dazlay a mələve. Ta zəba faya kwetsetsik yam
niye na, miter 30. 29 Ta dzədzar haladzay, 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. 30Ndo məɓəle 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 təŋgel hay, ane tuk ta raw me ka
məhute gər i bazlam hərwi məzlaw abəra mə kwalalaŋ ada mətəme. 31 Pol
a gwaɗay a bagwar i sidzew i Roma ta sidzew hay: «Taɗə ndo neheye ta ndza
ma kwalalaŋ i yam bay na, ka slumeye fayamətəme bay.»

32Tsana, sidzewhay ta tərəts ha ləɓerneheye tə ɓarhakwalalaŋ i yamnakə
wawa aye, tə gər ha a ye ka gər i yam.

33Mazlambar ɗərema tsaɗiye na, Pol a zalatay a ndo hay tebiye kamənde
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
wumənday hərwi kwa way a say mətəme. Andza niye, ndəray kwa nəte mə
walaŋ kuromma dziye bay, kwaməkwets i gər ŋgayma dziye bay.»

35Ma dəba i bazlam niye hay na, Pol a zla wu mənday, a gay naha sɨsœ a
Mbəlomkame indohay tebiye. Tsana, a ŋgənataywumənday*niye adazlay
aməndewumənday. 36Nəteye tebiye təmaha a bo ɗərev, tə ndawumənday.
37Nəmay tebiye mə kwalalaŋ i yam na, temerre sulo tə kuro kuro tasəla gər
eye məkwa. 38 Ahəl nakə kwa way a nda wu mənday ka mərehe aye na, tə
kuts ha siye i wumənday a yamhərwi 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:
«Taɗə ma giye bo na, takwa ha a ɗəma, kwalalaŋ i yam mâ gərzla a ɗəma.»
40Tə pəla ha ləɓer neheye tə ɓar ka ɓəremə huɗ i yam aye. Tə gər ha ɓəre niye
a yam. Ti ye naha tə pəla ləɓer neheyemazəva eye kamayako nakə amay bo
a kwalalaŋ i yam ka məɗay ha tsəveɗ aye. Tə ɓar petekeɗ ka mbəlom kame
ŋgay eye adamətaslmâ təhay lele. Ahəl nakə faya ta diye na,mətasl a təhatay
ta gədaŋ, a ye tay ha ka hewiyeŋ niye. 41Ane tuk na, tə ndisl na, kwalalaŋ i
yam a husa dənuts ka hewiyeŋ. Kwalalaŋ i yam a sla fayaməɓəle sa bay. Me
ŋgay eye a ye mbəzək a hewiyeŋ, a sla faya madayaw abəra mə ɗəma sa bay.
Tsa na, yam nakə a tsal ka bo aye, a ɓəl haladzay a həɓ ha dəba i kwalalaŋ
niye.

42 A satay haɓe a sidzew hay məkəɗe ndo i daŋgay hay hərwi ada ndəray
mâ təma ha bo təmahuzluve bay. 43Ane tuk na, a say a bəy i sidzew i Roma
mətəme 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. 44A gwaɗatay a siye hay, tâ gəs həlay ka mayako kəgəbay ka
* 27:35 Məsler hay 2.42.
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wu neheye a həɓaw abəra ka kwalalaŋ i yam aye, tâ patay bəzay. Kwaway a
təmaw abərama bəlay na, andza nakay.

28
Pol ka dala nakə tə zalayMalta

1Nəmaa təmawabəramayamniyena, nəmaa tsal ka ɗakalna, nəmaa tsəne
məzele i dala niye malawara eye ta yam. Tə zalay Malta. 2Ndo 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. Azlakwa mamayako 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.»

5Pol a gwatsakahapalas niye abəra kahəlay a ako. Kwa tsekweŋwuray kə
wur faya bay tebiye. 6Ndo hay tə dzala na, həlay i Polma ɗəsliye kəgəbayma
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 nəmaymə ɗəma aye. Ndo niye a təma
may tə məŋgwese eye a gay ŋgay. Nəmaa həna mə gay ŋgay məhəne mahkar.
8Bəba iPubliyusandaya, neŋgeyeŋgwalakeyebay,maraɓaraɓadazaya 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. 10Ndo hay tebiye ta bəzamay ha ta deɗek ta rəhamay ha gər.
Ahəl nakə nəmaa diyemay aye na, tə vəlamaywu neheye ta gamay ŋgama ka
tsəveɗ aye.

Pol a ndisl a Roma
11 Nəmaa ndza mə ɗəma kiye mahkar na, nəmaa həl bo, nəmaa ye tə

kwalalaŋ i yam nakə a yaw abəra ka dala i Aləgəzandəri aye. Məzele i
kwalalaŋ i yam niye na, Diyoskur. Kwalalaŋ i yam nakay kə ndza kiye ha-
ladzay hərwi həlay niye həlay nakə ŋgwalak eye bay mətasl a gawa haladzay
aye. 12 Nəmaa ndisl a gəma i Sirakus na, nəmaa ndza mə ɗəma məhəne
mahkar. 13Nəmaa lətse abəra mə ɗəma, nəmaa ye ta tsakay i dəlov, nəmaa
ye a gəma i Regiyo. Tədœeye na, nəmaahəl bo, nəmaandisl a gəma i Pozoles.
Nəmaa ndza ka tsəveɗ na, məhəne sulo tsa, mətasl a təhamay. 14Ma gəma
niye na, nəmaa ndzay a gər a ndoməpemədzal gər hay ka Yesu. Tə zalamay,
nəmaâ ndza mə gay tay luma nəte. Ada nəmaa ye a Roma na, andza nakay.
15Malamar neheye ma Roma aye tə tsəne faya nəmaa diye naha na, ti yaw
mədze gər tə nəmay. Ti ye hus a luma i Appiyus ada a təv nakə tə zalay Gay i
Mbəlok Mahkar aye. Pol a ŋgatatay na, a gay sɨsœ aMbəlom ada ɗərev a may
naha.

16Nəmaa 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
17Madəba iməhənemahkar na, Pol a zalatay amadugula i Yahudaneheye

ma Roma aye tâ ye ka təv ŋgay. Ti ye, tə haya gər ka təv ŋgay na, a gwaɗatay:
«Malamar ga hay, tə gəs gama Zerozelem, tə vəlatay ga ha a həlay a Roma hay.
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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.
19 Ane tuk na, a satay a bəy i Yahuda hay bay. Hərwi niye, na gwaɗ kutoŋ
na diye ka təv i bəy i Roma. Neŋgeye ma geŋeye na sariya ga. Wal a seŋ
məme tay ha mənese a gwala ga hay bay. 20 Hərwi niye na zalakum na, a
seŋməŋgatakum adamətsikeme tə nəkurom. Ka sərumha neŋmadzawa eye
tə tsalalaw na, hərwi wu nakə Israyel hay tə pa fayamədzal gər aye.»

21Madugula i Yahudahay tambəɗay faya, təgwaɗay: «Nəmaahuta ɗerewel
nakə a yaw ma Yahuda a tsik ka nəkar aye bay. Ndəray nəte mə walaŋ i
malamar kway hay ki yaw, kə tsikamay labara i wuray kəgəbay wu nakə
ŋgwalak eye bay aye ka nəkar bay. 22 Ane tuk na, a samay na, bo yak eye
ɗamay ha wu nakə ka dzala aye. Andza niye, nəmaa sər ha ndo hay kwa
məŋgay andaya faya ta tsikiye wu nakə ŋgwalak eye bay aye ka ndo i Yesu
neheye.»

23Madugula i Yahuda hay tə pay pat nakə ta dziye gər tə Pol aye, pat eye
niye ta maweye a gay ŋgay. Pat eye a slaw na, ndo hay haladzay ti ye a gay
ŋgay. Pol a ndza hway kaməɗatay ha Bəy iMbəlom ta gədaŋ ada a pəla tsəveɗ
tâ təma bazlam nakə ma tsikateye ka gər i Yesu aye mə ɗerewel i Musa ada
mə ɗerewel i ndoməɗe ha bazlam iMbəlom hay. 24Siye i ndo hay na, ta təma
bazlam i Pol nakə a tsik aye, ane tuk na, ndomekeleŋ eye ta kərahmədzal ha.
25Takəɗwuwayhaladzayməwalaŋ tay. Ahəlaynakə tadiyena, Pol a tsikatay
bazlam nəte tsa, a gwaɗatay: «Wu nakə Məsəfəre 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.
27Ndo neheye ta kula ha gər, 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.*”»

28Pol a gwaɗatay sa: «Sərum ha na, Mbəlom a sləraw Labara Ŋgwalak eye i
mətəmeha ndo neheye Yahuda hay bay 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.]
30Pol a ndzaməve sulomə gay nakə a vəlawa faya suloy aye. A təmawa tay

handoneheye ti yawaka təvŋgay aye tebiye. 31A ɗaha labara i Bəy iMbəlom
adaa ɗahabazlam iBəyMaduweŋYesuKəriste andohay. 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 nakəPolawatsataynahaandoməpemədzal gərhaykaYesumaRoma
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
hərwimələve ha bo təmede ŋgay a Roma ada taməɗe hamatətike ŋgay a ndo
məpemədzal gər neheyemawuzlahgəma aye.
Ɗerewel nakay na, gər i bazlam hay tebiye matsətsala eye ta labara i Pol

nakə ma ɗiye ha aye. Gər a gər i bazlam eye na, anaŋ: «Ndo nakə kə dzala
ha kaMbəlom aye na, Mbəlomma təriye ha ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay, adama
hutiye sifa» (1.17).
Pol a səkah ha labara nakay ta tsəveɗwal wal mahkar:
Madədo 1 ka 8 faya ma tsikiye ka mədzepe mə walaŋ i marəhay ha gər a
bazlam mapala eye ada məpe mədzal gər ka Mbəlom nakə Yesu Kəriste
a təra tsəveɗ eyemawura bo eye bay.

Madədo9ka11a tsikkamədzepeməwalaŋ i Israyelhay slalanakəMbəlom
a zla aye, ada ndoməpemədzal gər hay ka Yesu.

Madədo 12 ka 15 faya ma tsikiye ka pendzeŋ i məndze məwalaŋ i məhay
gər i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu Kəriste.

Ɗerewel nakay a ndəv ta mətsike me haladzay (madədo 16).
1Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Pol, ndo məge məsler i Yesu Kəriste.

Mbəlom a zeleŋ, a təra ga ha ndo i maslaŋ ŋgay, a zla ga, a pa ga wal hərwi
ada nâ ɗa ha labara ŋgay ŋgwalak eye a ndo hay.

2Labaranakayŋgwalak eyena, ɓaMbəlomkə tsik ahəl niye kurre təbazlam
i ndo məɗe ha bazlam ŋgay hay, a gwaɗma slərakwaweye ada ta watsa faya
mə Ɗerewel i Mbəlom. 3 Labara nakay ŋgwalak eye a tsik na, ka wawa ŋgay,
ahəl nakə a təra ndo zezeŋ, tə wa na ma gwala i Davit aye. 4 Ahəl nakə a
lətsew abəra ma mədahaŋ aye na, Mbəlom a ɗa ha neŋgeye wawa ŋgay ta
gədaŋ,neŋgeyeYesuKəristeBəyMaduweŋkwayadaa rah ta gədaŋ iMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye tebiye. 5Mbəlom a pa ga ndo i maslaŋ ŋgay na, tə həlay i Yesu
Kəriste. A ge andza niye na, ta ŋgwalakŋgayhərwi ada nâ ye, nâ ɗa ha bazlam
ŋgay a ndo i gəma hay wal wal tebiye hərwi ada tâ təra ndo ŋgay hay ada tâ
rəhay ha gər. Andza niye, tâ ɗəslay ha gər a məzele i Yesu Kəriste.

6 Nəkurom ndo i Roma hay, nəkurom mə walaŋ i ndo neheye dərmak,
hərwi Mbəlom kə zalakum hərwi ada kâ pumay bəzay a Yesu Kəriste. 7Na
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 tsəveɗ məgay naha sɨsœ na, Yesu Kəriste hərwi məpe
mədzal gər kurom nakə ka dzalum ha ka Yesu Kəriste aye na, kə ɗa a zləmka
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məndzibəra tebiye. 9Huya ahəl nakə faya na ɗuwulaway nahame aMbəlom
aye na, na ɗuwulaway naha me hərwi kurom. Wu nakə na tsik aye na,
Mbəloma sər ha na tsik deɗek, neŋgeyenakə faya na giyeməsler ŋgay tə ɗərev
ga peteh, faya na ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye ka wawa ŋgay aye.

10 Faya na ɗuwulay naha me huya mâ vəleŋ tsəveɗ anəke ta gədaŋ ŋgay
hərwi ada nâ ye naha a gay kurom tuk. 11Hərwi a seŋ haladzayməŋgatakum.
A seŋməɗakum hawu nakəMəsəfəre a vəleŋ aye hərwi ada kâ hutum gədaŋ
ka tsəveɗ i Mbəlom. 12Kəgəbay nəkway tebiye ka vəlakweye a bo gədaŋ nəte
nəte mə walaŋ kway. Ka vəlumeŋeye gədaŋ hərwi ka pum mədzal gər ka
Kəriste ada na vəlakumeye gədaŋ hərwi na pamədzal gər ka Yesu dərmak.

13Malamar ga hay, sərum ha na, madzəga haladzay na dzala mede naha
a gay kurom. Ane tuk na, hus anəke na huta tsəveɗ bay. A seŋ na diye naha
madzəne kurom mede kame kame ada kâ gəlum andza faya na giye ta ndo
neheyema gəma siye hay aye. 14Mbəlom kə vəleŋməsler. Andza niye, kutoŋ
na ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye kwa away 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. 15Hərwi
niye a yeŋ a gər mede naha məɗe ha Labara Ŋgwalak eye a nəkurom Roma
hay tebiye dərmak.

16Hərwi neŋ faya na ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye ta məŋgwese lele. Labara
nakay na, gədaŋ iMbəlommə ɗəmamətəme tay ha ndo neheye tə dzala ha ka
YesuKəriste aye. A vəl tsəveɗ imətəmena, hərwi Yahudahay təday adahərwi
slalamekeleŋ eye hay dərmak. 17Labara nakay ŋgwalak eye a ɗakway ha na,
ma kəkay nakəMbəlom a təra ha ndo hay ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay aye. Ndo
hay ta dzala ha ka Yesu Kəriste ɗekɗek tsa, tsəveɗ mekeleŋ eye andaya bay.
Andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ: «Ndo nakə kə dzala
ha kaMbəlom aye na, Mbəlomma təriye ha ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay, adama
hutiye sifa.*»

Kwawaymezeleme eye
18 Andza niye, Mbəlom faya ma ɗa ahaya abəra mə mbəlom, neŋgeye ta

mevel eye ka ndo neheye tebiye faya ta giye mezeleme ada tə ɗəslay ha gər
bay aye. Ma gateye sariya hərwi wu tay neheye lele bay faya ta giye aye,
ma dərəzlatay na tsəveɗ a ndo hay ka məsəre deɗek. 19 Sariya ma gəsiye tay
ha hərwi tsəveɗ nakə ta sliye faya məsəre 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 faya mətsike
bay.

21Kwa taɗə tə sər Mbəlom andaya bəbay na, tə ɗəslay ha gər bay ada tə gay
sɨsœ andza nakə haɓe ta ɗəslay ha gər ada ta geye sɨsœ aye na, ta ge andza
niye bay. Faya ta dzaliye ɗuh na, ka wu nakə kəriye, nəteye mandza eye ma
ləvoŋ, tə sər wu lele eye hay sa bay. 22Tə dzala mə gər tay na, ta tsah. Ɗuh gər
a vuwatay na, tə sər bay. 23Mbəlom nakə ta məzlaɓ eye ada ma mətiye ɗaɗa
bay aye na, tə rəhay ha gər bay, tə gər ha. Ɗuh ta rəhay ha gər na, a kule hay, a
wu neheye tə ŋgar andza ndo zezeŋ aye kwa taɗə ndo hay tamətiye. Siye hay

* 1:17 Habakuk 2.4.
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andza ɗiyeŋ hay, siye hay andzawu i pesl hay, mekeleŋ eye hay sa andzawu
neheye tə va tə huɗ aye.

24Hərwi niye Mbəlom a gər tay ha hərwi ada tâ ge wu neheye lele bay aye
andza nakə a yatay a gər məge haladzay aye. Andza niye faya ta giye wu
neheye a ge horoy aye nəte nəte mə walaŋ tay. 25 Ta gər ha Mbəlom nakə
deɗek eye, tə pay bəzay amarawme. I tay na, faya ta ɗəslay ha gər aMbəlom
nakə a ge wu hay tebiye aye bay, faya ta ɗəslay ha gər a wu neheye neŋgeye
a ge aye ada ta geyeməsler. Haɓe ta ɗəslay ha gər ɗuh na, a Mbəlom, neŋgeye
nakə haɓe ta zambaɗeye huya aye. Mâ ge bo andza niye.

26Hərwi niye Mbəlom a gər tay ha hərwi ada tâ ge wu neheye a ge horoy
andza nakə a yatay a gər məge haladzay aye. Ŋgwas hay ta gər ha məndze
ta hasləka hay, tə hənawa tə siye i ŋgwas hay. Niye na, wu nakə a yay a gər
a Mbəlom bay aye. 27Hasləka hay dərmak faya ta giye andza niye, tə gər ha
ŋgwas hay, a yatay a gər 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 kərahMbəlom aye na, a satayməsəre 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
gawamagazləga məwalaŋ 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 a Mbəlom,
tə tsaɗawatay a siye i ndo hay, tə ɗəslaway ha gər a bo, tə gawa zlapay. Nəteye
patpat tədzalawa tsəveɗweɗeyehaykaməgemezeleme, ta rəhawatayhagər
a bəba tay tamay tay hay bay. 31Wunakəŋgwalak eye na, tə sər sa bay, ɗərneh
mə bazlam tay sulo, tə sər mawuɗe ndo hay bay, ta sakateye naha a ndo hay
bay. 32Ɗuh nəteye na, tə sər bazlam i Mbəlommapala eye. Bazlam i Mbəlom
mapala eye a gwaɗ: Ndo neheye faya ta giye slala i wu neheye ŋgwalak eye
bay aye huya na, ta vahaweye ka bo mədahaŋ ka gər tay. Kwa andza niye
bəbay na, huya faya ta giye wu neheye ŋgwalak eye bay aye. Sa tsa na, faya
ta giye wu nakə a ze neheye aye. Nəteye faya ta zambaɗateye a ndo neheye
faya ta giye wu neheye ŋgwalak eye bay andza nəteye aye. Faya ta vəlateye
gədaŋ kaməge huya!

2
Mbəlomma giye sariya ŋgay ta tsəveɗ eye

1Ndo nakə a gwaɗ nəkar ndo məmay ha mənese a ndo hay aye, nəkar eye
na, way? Sər ha nəkar eye ka təmiye abəra ka sariya i Mbəlom bay. Taɗə faya
ka matay ha mənese a ndo hay na, bo yak eye faya ka may ha mənese a gər
yak, hərwi wu neheye ŋgwalak eye bay faya ta giye na, nəkar faya ka giye
andza nəteye. 2 Nəkway ka sərakwa ha Mbəlom ma gəsiye tay ha a sariya
ndo neheye faya ta giye wu neheye ŋgwalak eye bay aye ada sariya ŋgay na,
ta deɗek. 3Nəkar nakə faya kamatay hamənese a ndo hay hərwi wu 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? 4Mbəlom neŋgeye
ŋgwalak eye, fayama zliye ŋgatay, a sər mahəbe. Faya ka ŋgwaseye dəla mə gər
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aMbəlomtsukuɗu? Asəmaynahaamezelemeyakna, hərwiməvəlaka tsəveɗ
kaməgəre hamezeleme yak na, ka sər təbəɗew?

5 Nəkar na, faya ka kuliye ha gər yak, ka kərah mambəɗe ha ɗərev yak.
Andza niye bo yak eye tə gər yak faya ka vahaweye ka bo sariya i Mbəlom.
Sariya ma gəsiye kar pat nakə Mbəlom ma ɗiye ha, kə ge mevel ka ndo hay
ada ma gateye sariya a ndo hay tebiye ta lele eye. 6 «Kwa a way ma vəleye
wu i merəɓe ŋgay.*» 7 Zəba, ndo neheye faya ta 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 nakəma ndəviye bay aye. Mbəlom ma
vəliye sifa nakə ma ndəviye bay aye na, a nəteye. 8 Ane tuk na, siye i ndo
hay na, ta rəhay gər a Mbəlom bay, a satay məpay bəzay a tsəveɗ deɗek eye
bay, tə pay bəzay ɗuh na, a wu nakə ŋgwalak eye bay aye. Nəteye na, Mbəlom
ma giye fataya mevel, ma gateye ɗəretsətseh. 9Ndo neheye tebiye tə gawa
mənese aye na, ta siye ɗəretsətseh, Mbəlomma 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, Mbəlom ma 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.

12 Ndo neheye Yahuda hay bay aye, nəteye neheye tə sər bazlam i Musa
mapala eye bay aye, faya ta giye mənese kəriye tsa. Ta mətiye kəriye andza
niye tsa dərmak ze bazlam i Musamapala eye. Yahuda hay, nəteye na, tə sər
bazlam i Musa mapala eye. Ndo neheye faya ta nasiye ha bazlam i Musa
mapala eye na, Mbəlom ma gateye sariya tə bazlam i Musa mapala eye.
13Mbəlom ma təriye ha ndo hay ŋgwalak eye hay kame ŋgay na, hərwi nakə
faya tapayzləmabazlamiMusa ɗekɗekaye tsabay. Ane tukna,ma təriye tay
ha ŋgwalak eye hay kame ŋgay na, ndo neheye faya ta rəhay ha gər awu nakə
bazlam i Musa mapala eye a tsik aye. 14Hərwi ndo neheye nəteye Yahuda
hay bay aye na, tə sər bazlam i Musa mapala eye bay. Azlakwa bay, siye hay
tə gawa tə gər tay wu nakə bazlammapala eye a tsik aye. Faya ta giye andza
niye kwa taɗay tə sər bazlam iMusamapala eyebaybəbayna, faya ta ɗiyeha,
tə sər məge wu ŋgwalak eye hay. 15Ahəl nakə faya ta giye andza niye na, faya
ta ɗiye ha na, Mbəlom kəwatsa ada kə patay na bazlam iMusamapala eye a
ɗərev tay hərwi ta giye wuwaray na, ta sər ha. Mədzal gər tay faya ta ɗiye ha
andza niye dərmak. Pat mekeleŋ eye hay na, tə sərawa ta ge wu ŋgwalak eye.
A həlaymekeleŋ eye na, tə sər ta gemənese. 16Wuneheye na tsik faya kanaŋ
aye na, ta zəbiye parakka pat nakə Mbəlom ma gateye sariya a ndo hay tə
həlay i Yesu Kəriste. Ma giye sariya a ndo hay hərwiwu neheyemaŋgaha 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 bazlammapala eye bay
17 Nəkurom Yahuda hay, ka sərum nəkurom Yahuda hay, ka dzalum na,

kwamey fayama diye lele hərwi nakə ka sərum bazlam i Musamapala eye,
faya ka gumeye zlapay, təməgweɗe ka sərumMbəlom. 18Ka sərumwu nakə
a say a Mbəlom ndo hay tâ ge aye, bazlam i Musa mapala eye kə ɗakum ha
wu nakə ŋgwalak eye ta wu nakə ŋgwalak eye bay aye. 19Ka dzalum na, ɗəre
andaya fakuma ba! Faya ka ɗumateye ha tsəveɗ a guluf hay. Ka dzalum na,

* 2:6 Zəbamə Dəmes hay 62.13; Dzeke hay 24.12.



Roma hay 2:20 283 Roma hay 3:4

nəkurom ka tərum andza dzaydzay hərwi ndo neheye nəteye ma ləvoŋ aye
hərwi ada tâ ŋgatay a ɗəre. 20Nəkurom 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 gwaɗum na,
bazlammapala eye kə ɗakum ha deɗek hərwi ada kâ sərum.

21 Faya ka tətikumateye wu hay a ndo hay, bo kurom eye ka tətikumay a
gər kurom bay na, hərwi mey? Faya ka tsikumateye a ndo hay «Kâ kəlum
bay», bo kurom eye faya ka kəlumeye na, sa kəkay? 22 Nəkurom faya ka
gumateye me a ndo hay ka məge madama, bo kurom eye faya ka gumeye!
Faya ka gwaɗumateye a ndo hay «Kâ gum kule bay». Ada faya ka kəlumeye
wu neheye ndo hay tə vəlay a kule aye na, ma kəkay? 23 Faya ka zlapumeye
haladzay hərwi nakə ka sərumbazlam iMbəlommapala eye aye, ane tuk na,
faya kanasumeyehabazlam iMbəlommapala eye adandohay ta tsikiyewu
nakəŋgwalak eye bay aye kaMbəlomhərwi kurom sa na,ma kəkay? 24Andza
nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ: «Ndo neheye Yahuda hay
bay aye faya ta tsaleye ka gər a Mbəlom hərwi kurom Yahuda hay.†»

25Nəkway Yahuda hay faya ka ɗəsakweye bo hərwi məɗe ha na, nəkway
ndo i Mbəlom hay. Faya na gwaɗiye: Taɗə faya ka pumay bəzay a bazlam i
Musa mapala eye lele na, məɗəse bo nakə faya ka ɗəsumeye na, ma dzəniye
kurom. Ane tuk na, taɗə faya ka pumay bəzay a bazlam i Musa mapala eye
bay na, məɗəse bo nakə faya ka ɗəsumeye na, andza faya ka ɗəsumeye bay,
ma dzəniye kurom sa bay. 26 Taɗə ndo neheye nəteye Yahuda hay bay aye
tə ɗəs bo təbey, faya ta pay bəzay a bazlam i Musa mapala eye na, nəteye ka
ɗəre i Mbəlom na, andza nəteye maɗəsa bo eye. 27Nəkurom Yahuda hay, ta
vəlakum bazlammapala eye a həlay. Ane tuk na, ka rəhumay ha gər bay ada
ka gumməɗəse bo. Ndo neheye nəteye Yahuda hay bay aye, kwa taɗə nəteye
maɗəsa bo eye bay bəbay, ta pay bəzay a bazlam mapala eye na, ta gəsiye
kurom a sariya.

28Yahuda 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, wuye mey tuk?
Məɗəse bo nakə ndo hay ta ŋgateye tə ɗəre aye ɗekɗek tsa bay. 29Ɗuh Yahuda
deɗek eye na, ndo nakə Mbəlom ka mbəɗay ha ɗərev ŋgay aye. Məɗəse bo
deɗek eye na, nakəMəsəfəre i Mbəlom fayama giyemə ɗərev i ndo aye, bəna
məsler i bazlam mapala eye andaya mə ɗəma bay. Slala i ndo nakay, maa
zambaɗay na, Mbəlom bəna ndo hay bay.

3
1Kə ge andza niye na, ndo nakə Yahuda aye na, a ze ndo nakə Yahuda bay

aye na, tə mey? Taɗə ndoweye kə ɗəs bo na, ŋgama eye mə ɗəma na, mey?
2Faya na gwaɗakumeye: «Ma giye ŋgamahaladzay ta tsəveɗmekeleŋ eye hay
wal wal.» Mbəlom a vəl bazlam ŋgay na, a Yahuda hay təday.

3Ane tuk na, taɗə siye i Yahuda hay ta kula ha gər tay na, niye na, ma sliye
məgayme aMbəlom kaməge wu nakə a tsik aye ɗaw? 4Aʼay, andza niye bay
tebiye, kwa taɗə ndo hay tebiye marawme eye hay na, Mbəlomma giye wu
nakə a tsik aye huya. Andza nakə təwatsa a Ɗerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Nəkar Mbəlom, ka tsik me na, ndo hay tebiye tə sər ha ka tsik na, deɗek.
Taɗə ta maka hamənese na, ndərayma sliye məgəse kar a sariya bay.*»

† 2:24 Ezay 52.5. * 3:4 Dəmes hay 51.6.
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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, wuye mey? Kə ge andza niye na, ka gwaɗakweye
Mbəlom fayama giyemənese bəna fayama sakweye ɗəretsətseh bəɗaw? Wu
nakə na tsik aye na, na tsik bazlam i ndo hay. 6Aʼay, andza niye bay, Mbəlom
neŋgeye ŋgwalak eye. Taɗə neŋgeye ŋgwalak eye bay na, ma giye sariya a ndo i
məndzibəra hay na, ma kəkay?

7Agəla siye hay ta gwaɗiye sa: «Taɗəmarawme ga hay faya ta dzəniye ndo
hay kaməsəreMbəlomneŋgeye a tsik deɗek na, ta zambaɗeye hərwiye. Kə ge
andza niye na, nəkway ndo məge mezeleme hay Mbəlom ma gəsiye kway a
sariya na, hərwimey?» 8Siye hay faya ta gwaɗiye: «Gakwamənese 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 nakəMbəlommâ gəs tay ha a sariya aye.

Ndo hay tebiyemezeleme eye hay
9Andza 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. 10Andza 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.
11Ndəray nakə a sər deɗek aye na, andaya bay,

ndəray nakə fayama pəliye Mbəlom aye na, andaya bay.
12Nəteye tebiye ta mbəɗay dəba a tsəveɗ i Mbəlom, ta dze tebiye,

ndəray nakə fayama giye ŋgwalak aye na, andaya bay, kwa nəte.†
13Wunakəma ndahwaweye abəramə bazlam tay aye na, ŋgwalak eye bay

andza wu nakə 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.§
14Faya ta vəlateyemezeleme a ndo hay huya,

ta tsikiye wu ŋgwalak eye bay huya.*
15Tə sik tay hay na,

ta hwiye ha kaməkəɗe ndo hay.
16Tsəveɗ 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.‡»

19Na gwaɗ ka sərakwa hawu neheye tebiye bazlam iMbəlommapala 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. 20Hərwi 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 iMbəlom na, kəkay?
21Anəke na, tsəveɗ i ndo hay ta təriye ŋgwalak eye kame i Mbəlom aye na,

kə ndohwaw parakka. Tsəveɗ eye a ndohwaw na, abəra mə ɗerewel i Musa

† 3:12 Dəmes hay 14.1-3, 53.2-4; Ekəliziyast 7.20. ‡ 3:13 Dəmes hay 5.10. § 3:13 Dəmes hay
140.4. * 3:14 Dəmes hay 10.7. † 3:17 Ezay 59.7-8. ‡ 3:18 Dəmes hay 36.2.
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bay. Ane tuk na, ɗerewel i Musa ada ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay ta
tsik faya kurre. 22 Tsəveɗ eye na, andza nakay: Ndo neheye tə dzala ha ka
Yesu Kəriste, Mbəlom a təra tay ha deɗek eye hay ka ɗəre ŋgay aye na, 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. 23Hərwi ndo hay tebiye ta ge mezeleme, ta sliye məndze
ma məzlaɓ i Mbəlom bay. 24Ane 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
nakəmambəliye tay ha abəraməmezeleme aye. 25Neŋgeyena,Mbəloma zla
na ada mâ mət hərwi ndo hay hərwi ada mâ zla fataya abəra mezeleme tay
tə bambaz ŋgay. Tsəveɗ eye nakay Mbəlom a həndək na, hərwi ndo 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 pamədzal gər tay ka Yesu Kəriste aye ndo deɗek eye hay.

27Kə ge andzaniye na,wuray andayanakə ka gakweyeha zlapay aye ɗaw?
Aʼay, andaya bay! Mbəloma təra kwayhadeɗek eye hay kameŋgayna, hərwi
nakə faya ka dzalakweye ha ka Yesu Kəriste aye bəna hərwi nakə ka pakway
bəzayabazlammapala eyebay. Andzaniye,wurayandayanakəkagakweye
ha zlapayayebay. 28Andzaniye,Mbəloma təra tayhandohaydeɗek eyehay
kame ŋgay na, hərwi nakə faya ta dzaliye ha ka Yesu Kəriste aye ɗekɗek tsa
bənahərwinakə təpaybəzayabazlam iMusamapala eye ayebay. 29Mbəlom
na, neŋgeye Mbəlom i Yahuda hay ɗekɗek bay, neŋgeye Mbəlom i ndo hay
tebiye, kwa i Yahuda hay ada kwa i siye i ndo hay, 30hərwi Mbəlom na, nəte
ŋgweŋ. TaɗəYahudahay tadzalahakaYesuKəristena,ma təriye tayhadeɗek
eye hay kame ŋgay. Hərwi ndo siye hay na, andza niye dərmak, taɗə ta dzala
hakaYesuKəristena,ma təriye tayhando ideɗekeyehaykameŋgaydərmak.
31Məgweɗe na, Mbəlom a təra tay ha ndo deɗek eye hay na, hərwi nakə tə
dzala ha ka Yesu Kəriste aye, niye a say məgweɗe na, ndo hay tâ pay bəzay a
bazlam iMbəlommapala eye sa bay ɗaw? Aʼay, andza niye bay. Ɗuh bazlam
i Mbəlommapala eye na, ka təmakweye na lele andza nakə a ye ka bo aye.

4
Mbəlom a təra ha Abrahamndo i deɗek kame ŋgay

1Dzalakwa ka Abrahambəba 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
deɗekkameŋgayhərwinakə a gawaməsler ŋgwalak eyehayayena, Abraham
ma sliye faya məge zlapay. Ane tuk na, Abraham kə sla faya məzlepe kame
i Mbəlom bay. 3 Andza nakə tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na, tə gwaɗ:
«Abraham a dzala ha ka Mbəlom, hərwi niye Mbəlom a təra ha ndo i deɗek
kame ŋgay.*»

4 Sərum ha na, taɗə ndoweye kə ge məsler na, ta vəleye wu hərwi məsler
ŋgay. Wu nakə ta vəleye na, merəɓe ŋgay bəna ta vəleye kəriye bay. 5 Taɗə
ɗuh ndoweye kə dzala ha ka Mbəlom ada ma dzaliye mə gər ŋgay a gawa
məsler neheye ŋgwalak eye bay aye na, Mbəlom a təra ha ndo i deɗek kame

* 4:3 Madazlay i wu hay 15.6.
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ŋgay. Andzaniye tsəveɗ iMbəlomandayamatəre handohaydeɗek eye kame
ŋgay na, kəriye.

6Davit kə tsik andza niye dərmak. A gwaɗ ka ndo nakəMbəlom 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 neheyeMbəlom a pəsatay hamezeleme tay na,

maa hutaməŋgwese na, nəteye.
Ndo neheyeMbəlom ambatatay hamənese tay aye na,

maa hutaməŋgwese na, nəteye.
8Ndo neheye BəyMaduweŋMbəlom a pasla mənese tay bay aye na,

maa hutaməŋgwese na, nəteye.†»
9Ahəl nakəDavit a tsik andza niye na, andzaməgweɗemaahutaməŋgwese

na, 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? 10Mbəlom a təra ha Abrahamndo i deɗek kame
ŋgay na, kəɗay? Neŋgeyemaɗəsa bo eye tsukuɗu neŋgeyemaɗəsa bo eye zuk
bay ɗaw? A həlay niye na, neŋgeyemaɗəsa bo eye zuk bay! 11Mbəlom a təra
ha ndo 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 ka
Mbəlomaye. Mbəlomapa tayhanəteyedeɗekeyehaykameŋgayandzanakə
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 kaMbəlomandza nakəneŋgeye a dzala ha kwa ahəl nakə kə ɗəs bo
zuk bay aye.

WunakəMbəlom a gwaɗma vəliye aye
13Mbəlom a gwaɗay ahəl niye a Abraham ada a hulfe ŋgay na, ma vəlateye

məndzibəra. Mbəlom a tsik andza niye na, hərwi nakə Abraham a pay bəzay
a bazlam 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.‡ 14Taɗə
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 nakəMbəlom a gwaɗma vəliye na, ma təriye wu
kəriye. 15Andza niye, hərwi bazlam mapala eye a zlaw mevel i Mbəlom ka
ndo hay hərwi ta pay bəzay bay. Taɗə bazlam mapala eye andaya bay na,
ndəray andayama nasiye ha bazlammapala eye bay.

16Wu nakəMbəlom 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 a hulfe i Abraham, a nəteye tebiye. A vəl na, a ndo
mədzal gər neheye tə pay bəzay a bazlam i Mbəlom mapala eye ɗekɗek bay,
ane tukna, a siye i ndoneheye tədzala ha kaMbəlomandzaAbrahamnakə a
dzalahaayedərmak, hərwiAbrahamna, bəbakway tebiyemamədzal gər ka
Mbəlom. 17Andzanakə təwatsaaƊerewel iMbəlomayena,Mbəlomagwaɗay
a Abraham: «Na pa kar bəba i slala hay haladzay.» Neŋgeye bəba kway kame
i Mbəlom hərwi nakə a dzala ha aye. Mbəlom nakə a mbəl ha ndo hay abəra
mamədahaŋ aye ada neŋgeye nakə a ge wu hay a dazlay ka kəriye, a tsik me

† 4:8 Dəmes hay 32.1-2. ‡ 4:13 ZəbaməMadazlay i wu hay 12.2-3; 17.4-6; 22.15-18.
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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
gwaɗma vəliye andaya sa bay bəbay na, Abraham a pa fayamədzal 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
nakəMbəloma tsikay andzaniye na,məve i Abrahammagiye temerre. A sər
bo ŋgay na, ɓa andzamaməta eye tsɨy, Sara ŋgwas ŋgayma sliye fayaməwe sa
bay. Ane tuk na, a dzalawa ha kaMbəlom huya, kə ye gər bay.

20A sər ha lele ma hutiye wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəleye. Ka dzədza
hamədzal gər ŋgay bay. Ɗuhmədzal gər nakə a dzala ha kaMbəlom aye na, a
vəlaygədaŋɓəŋɓəŋka tsəveɗ iMbəlomadaazambaɗawayaməzlaɓ iMbəlom.
21 A sər ha lele gədaŋ i Mbəlom andaya ka məge wu nakə a gwaɗ ma giye
aye. 22Hərwi niyeMbəlom a təra ha Abrahamndo i deɗek kame ŋgay.† 23Wu
nakə təwatsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na: «Mbəlom ka zəba faya neŋgeye ndo
i deɗek kame ŋgay.» Tə watsa na, hərwi ŋgay ɗekɗek bay, 24 tə watsa hərwi
kway dərmak. Taɗə ka dzalakwa ha ka Mbəlom nakə a lətse ahaya Yesu Bəy
Maduweŋ kway abəra məwalaŋ i mədahaŋ hay aye na, ma zəbiye fakwaya
deɗek eyehay kameŋgaydərmak. 25Yesu, neŋgeyeMbəlomavəl a həlay i ndo
hay hərwi ada mâ mət hərwi mezeleme kway. Ma dəba eye Mbəlom a lətse
ahaya abəra mamədahaŋ hərwi adamâ 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, nəkway mandza eye ta
Mbəlom tə zay hərwi Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste. 2Maa həndəkakway
na tsəveɗ eye na, Yesu Kəriste hərwi ada Mbəlom mâ gakway ŋgwalak ŋgay
hərwi faya ka dzalakweye ha ka neŋgeye. Ka lətsakwa duwirre ɓəŋɓəŋ na,
ka ŋgwalak ŋgay eye nakay ada ka ŋgalakakweye hərwi ka sərakwa haMbəlom
ma ta vəlakweyeməzlaɓ andza neŋgeye. 3Sa na, faya ka sakweye ɗəretsətseh
na, ɗərev kway fayamaŋgwasiyehərwi ka sərakwaha ɗəretsətsehmadzəniye
kway ka məzle ŋgatay. 4Ka 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.

6Ayaw, ahəl niye gədaŋ kway andayamətəmeha gər kwaybay. Ane tukna,
həlay eye nakəMbəlom a pa aye, Kəriste a yaw amət hərwi mezeleme kway.
7Ka sərakwa ha na, mawura bo eye haladzay nakə ndo ma təmiye məməte
hərwi ndo nakə deɗek eye, mawura bo eye. Taɗə ndoweye faya ma giye wu
ŋgwalak eye na, agəna ma təmiye məməte hərwi ŋgay. 8 Ane tuk na, Kəriste,
neŋgeye kəmət hərwi kway. A mət na, ahəl nakə nəkway huyaməmezeleme
aye. Andza niyeMbəlom a ɗakway hama kəkay nakə awuɗa kway aye. 9Ma
məməte 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.
10 Ahəl niye nəkway ndo mane ɗəre i Mbəlom na, neŋgeye kə sər kway ha
§ 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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ka bo ta neŋgeye tə məməte i wawa ŋgay. Kə ge andza niye na, ka sərakwa
ha ta deɗek ma təmiye kway ka tor eye hərwi wawa ŋgay kə lətsew abəra
ma mədahaŋ. 11Neŋgeye niye ɗekɗek tsa bay. Sa na, faya ka ŋgalakakweye ta
Mbəlomhərwimaayekwayhaməsəre kwayhakabo taMbəlomna, neŋgeye.
Wunakə a ge aye na, hərwi BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste.

Adam tə Yesu Kəriste
12Maa zlaw mezeleme ka məndzibəra na, ndo nəte ŋgweŋ, Adam. Hərwi

mezeleme, ndohay faya tamətiye. Andzaniye,mədahaŋazəvayandozezeŋ
ka məndzibəra tebiye, hərwi ndo hay tebiye ta ge mezeleme. 13Mezeleme
andaya ka məndzibəra na, kurre kwa ahəl nakə Mbəlom kə vəlay bazlam
mapala eye aMusa zukbay aye. Ahəlayniye bazlammapala 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 Adamhus a həlay i Musa na, mədahaŋ
a kəɗawa ndo hay tebiye. Kwa taɗə ta gəsay me aMbəlom 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 nakəMbəlom a vəl aye bay. Deɗek, ndo hay haladzay ta
mət hərwi Adam nakə neŋgeye nəte a gemezeleme aye. Ane tuk na, ŋgwalak i
Mbəlom gədaŋ eye a ze kwamey. Kə pa ŋgama haladzay ka ndo hay haladzay
kəriye, kə gatayŋgwalak təhəlay i ndonəte, YesuKəriste. 16WunakəMbəloma
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
bəbayna, fayama təriye tayhadeɗekeyehaykameŋgayada sariyamagəsiye
tay ha bay. 17 Deɗek, ndo nəte kə ge mezeleme ada mədahaŋ ka zəvatay a
ndo hay tebiye hərwi ndo nakay nəte eye. Ane tuk na, ndo neŋgeɗ, Yesu
Kəriste, neŋgeye a geməslermekeleŋ. Hərwi ŋgay,Mbəlomkəvəl ŋgwalakŋgay
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.

18Andza niye, sariya kə gəs ndo hay tebiye hərwi mezeleme i Adam. Yesu
Kəriste, neŋgeye ndo nəte a ge ŋgwalak, andza niye a təma ahaya ndo hay
tebiye abəra ma sariya, a vəlatay sifa. 19 Zəbum, ndo hay haladzay tə ge
mezeleme na, hərwi ndo nəte a kərah marəhay ha gər a Mbəlom. I ndo
neŋgeɗ, andzaniye. Ndohayhaladzay ta təriyedeɗekeyehaykame iMbəlom
na, hərwi nakə neŋgeye a rəhay ha gər a Mbəlom aye.

20 Bazlam i Musa mapala eye a yaw na, hərwi ada mezeleme mâ səkah.
Ane tuk na, mezeleme a səkah mazəbe na, ŋgwalak i Mbəlom a səkah kame
kame. 21 Ahəl niye na, mezeleme a kəɗawa ndo hay ta gədaŋ. Anəke na,
ŋgwalak i Mbəlom andaya ta gədaŋ eye matəre ha ndo hay deɗek eye hay
kame iMbəlom. Mbəlom a vəlakway ŋgwalak ŋgay niye na, hərwimede kway
ha a sifa nakəmandəviye bay aye təhəlay i BəyMaduweŋ kwayYesuKəriste.

6
Ndo neheyemadzapa eye tə Yesu Kəriste aye nəteyema sifa

1 Ayaw, ka gwaɗakweye na, mey tuk? Niye na, andza məgweɗe «Gakwa
mezeleme hərwi ada Mbəlom mâ səkah ha məvəle ŋgwalak kame kame»
tsukuɗu, kəkay? 2 Andza niye bay tebiye! Nəkway na, andza ka mətakwa,
mezeleme ma sliye faya mələvakway gər sa bay. Ka ndzakweye mə
mezeleme sa na, ma kəkay? 3 Ahəl nakə ta dzəhuɓ kway ha a yam aye na,
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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 BəbaMbəlommâ lətsakway ahaya abəra
mamədahaŋ andza nakə a lətse ahaya Kəriste abəra mamədahaŋ ta məzlaɓ
i gədaŋ ŋgay aye. Məmbəle kway ahaya nakə ambəl kway ha aye na, a say kâ
hutakwaməndze nakəweɗeye aye.

5Ayaw, ka tərakwamaməta eye hay andza neŋgeyeməmadzəhuɓe nakə ta
dzəhuɓ kway ha a yam aye. Andza niye nəkway ka dzapakwa tə neŋgeye.
Kə ge andza niye na, ka lətsakwaweye abəra ma mədahaŋ andza neŋgeye
nakə a lətsew aye dərmak hərwi məndze ma məndze weɗeye. 6 Sərakwa ha
na, ahəl nakə Kəriste a mət ka mayako mazləlmbaɗa eye na, Mbəlom ka dar
mede kwaynakə gurameye kamayakomazləlmbaɗa eye dərmak, hərwi ada
Mbəlommâdzehabonakəa sawayməgemezelemeayeadakâ tərakwabeke
imezeleme sabay. 7Hərwindonakəkəmət ayena, gədaŋ imezelemeandaya
faya sa bay. 8Ahəl nakə Kəriste a mət aye na, nəkway dərmak ka mətakwa.
Kə ge andza niye na, ka dzalakwa ha nəkway tə neŋgeye ka ndzakweye ma
sifa dərmak. 9Ka sərakwa ha Yesu Kəriste kə lətsew abəra ma mədahaŋ,ma
mətiye sa bay. Gədaŋ i mədahaŋ andaya faya sa bay. 10A mət na, a mət mə
mezeleme i ndo hay, sik nəte ka ndəv. Anəke neŋgeyemandza eye tə ɗəre na,
neŋgeyemandza eye hərwi Mbəlom. 11 Tə nəkurom na, andza niye dərmak.
Sərum ha na, ka mətum, gədaŋ i mezeleme andaya fakuma sa bay. Anəke
nəkurommandza eye iMbəlomhərwi nəkurommadzapa eye təYesuKəriste.

12Kə ge andza niye na, ka təmummezeleme 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, boma ndziye bay, mamətiye. 13Ka vəlumay ha bo kurom
a mezeleme mâ gakumwu nakə ŋgwalak eye bay aye sa bay. Vəlumay ha bo
kurom ɗuh na, a Mbəlom andza ndo neheye tə lətsew abəra ma mədahaŋ
aye. Vəlumayhabokurompetehhərwi adamâgekuromhaməsler ka tsəveɗ
ŋgwalak eye. 14Andza niye, gədaŋ i mezeleme andaya fakuma sa bay hərwi
ka pumaybəzay a bazlam iMusamapala eye sa bay. Faya kapumeyebəzay a
ŋgwalak i Mbəlomnakə a gakumaye hərwi ada kâ tərumdeɗek 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 sərumha taɗə ka vəlumay ha bo kurom
a ndoweye, ka gwaɗum ka rəhumay ha gər na, ka tərum beke ŋgay. Taɗə
gədaŋ i mezeleme fakuma na, nəkurom ka tərum beke i mezeleme faya ka
vahumaweye məməte ka gər kurom. Taɗə ɗuh ka rəhumay ha gər a Mbəlom
na, ka tərumbekeŋgayhayadama təriye kuromhadeɗek eyehaykameŋgay.
17Na gwaɗ ahəl niye na, nəkurom beke i mezeleme bəɗa? Sɨsœ a Mbəlom,
anəke ɗuh na, ka rəhumay ha gər a Mbəlom. Ka təmum bazlam neheye ta
tətikakum aye. 18Mbəlom kə təma kurom ahaya abəra ma beke i mezeleme,
ka tərum beke i Mbəlom ɗuh hərwi ada kâ pumay bəzay a tsəveɗ ŋgwalak
eye. 19 Na tsikakum ka beke hay na, hərwi ada kâ tsənum lele hərwi wu
neheye a wur bo aye ka slum fayamətsəne bay. Ahəl niye ka vəlawum ha bo
kurom peteh ka məge mənese, ka səkahawum ha məge mezeleme hay wal
wal haladzay. Andza nakə ka gawum ahəl niye aye na, anəke vəlumay ha bo
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kurom peteh a Mbəlom hərwi ada kâ gum wu nakə deɗek eye. Andza niye
mede kuromma deyeye a gər a Mbəlom.

20Ahəl nakə nəkurom beke i mezeleme aye na, wuray a gakum kutoŋ ka
məge wu nakə a say aMbəlom aye bay. 21A həlay niye ka gawumwu neheye
ŋgwalak eye bay a gakum horoy anəke aye na, wu nakə ka hutum mə ɗəma
ma dzəniye kurom aye na, wu waray? Wu neheye ɗuh na, ta diye ha ndo
a mədahaŋ. 22 Anəke na, Mbəlom kə təma kurom ahaya abəra ma beke i
mezeleme, ka tərumbeke iMbəlom ɗuh. Magogoy kuromnakə ka hutumeye
na,məndzekurommatəriye tsəɗaŋŋaadakahutumeye sifanakəmandəviye
bayaye. 23Taɗəndoweyekəgemezelemena,mezelememadiyehaaməməte
hərwi magogoy i mezeleme na, məməte. Ane tuk na, Mbəlom neŋgeye ma
vəliye sifa nakəmandəviye bay aye na, kəriye. Ma vəlakweye hərwi nəkway
madzapa eye ta BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste.

7
Gədaŋ i bazlammapala eye andaya fakwaya sa bay

1Malamargahay, fayana tsikiyekabazlammapalaeye. Nagwaɗnəkurom
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. 2Na
ɗakum ha ta ŋgwas nakə neŋgeye tə zal ŋgay aye. Ahəl nakə zal ŋgay andaya
tə ɗəre mba aye na, tsəveɗ ŋgay andayaməgər ha zal ŋgay,məzle zal mekeleŋ
eye bay, hərwi bazlam mapala eye a ge me. Taɗə zal ŋgay kə mət na, tsəveɗ
ŋgay andaya mede a gay i ndo mekeleŋ eye tuk, maga me eye sa bay. 3 Taɗə
zal ŋgay kəmət zuk bay, a gər ha, a ye a zal mekeleŋ na, kə ge madama. Ane
tuk na, taɗə zal ŋgay kə mət na, neŋgeye tsɨy barbarra. Kwa taɗə ki ye a zal
mekeleŋ bəbay na, kə nas ha bazlammapala eye bay, kə gemadama bay.

4Malamar ga hay, i kurom bəbay andza niye dərmak. Bazlammapala eye
a ləva kurom sa bay, nəkurom kame ŋgay andzamaməta eye hay, hərwi ahəl
nakəKəriste amət ayena, kamətumdərmak. Andzaniye, nəkuromna, i ŋgay,
neŋgeye nakəMbəlom a lətse ahaya abəra mamədahaŋ aye. Nəkurom i ŋgay
hay hərwi ada kâ gakwa wu ŋgwalak eye hay a neŋgeye. 5 Andza məgweɗe,
ahəl niyekagawakwawuneheyeayakwayagər ayembana, bazlammapala
eye a gwaɗawakway: «Wu nakay na, mezeleme.» Kə ɗakway ha mezeleme
andza niye na, nəkway a sawakway məge wu niye ɗuh. Wu neheye ŋgwalak
eyebayayeayawakwayhakamekameadaayawakwayhaaməməte. 6Ahəl
niye na, bazlammapala eye a təra kway ha beke ŋgay hay, anəke na, nəkway
kame ŋgay andza maməta eye hay. Mbəlom kə təma kway ahaya abəra mə
həlay ŋgay. Anəke faya ka gakweye məsler i Mbəlom na, ta tsəveɗ weɗeye
nakə Məsəfəre i Mbəlom a ɗakway ha aye. Faya ka gakweye məsler ŋgay ta
tsəveɗ guram eye 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 bazlam mapala eye
andaya bay na, na səriye mezeleme bay. Taɗə bazlammapala eye mâ gwaɗ:
«Kâ ge ɗəre ka wu i ndo bay*» na, na səriye mezeleme niye bay. 8 Ane tuk
na, ahəl nakə bazlam mapala eye a ɗeŋ ha məge ɗəre ka mezeleme nakay
aye na, mezeleme a huta fagaya tsəveɗ, na dazlay məge ɗəre ka wu hay wal
wal tebiye. Taɗə bazlammapala eye andaya bay na, mezelememaməta eye.

* 7:7 Madayaw abəra ma Ezipt 20.17; Bazlammapala eyemasulo eye 5.21.
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9Ahəl niye na sər bazlammapala eye zuk bay na, ka ɗəre ga na, neŋmandza
eye tə ɗəre. Ane tuk na, ahəl nakə na sər wu nakə a say a bazlam mapala
eye ndomâ ge aye na, mezeleme ambəl, 10ada ka ɗəre i Mbəlom na, namət.
Mbəlom a vəl bazlam mapala eye na, hərwi ada mâ vəlatay sifa a ndo hay.
Ane tuk na, neŋ namət na, neŋgeye amət ga ha. 11Ahəl nakə na tsəne bazlam
mapala eye na, mezeleme a huta fagaya tsəveɗ, a veŋ gər hərwi ada nâ ge
mənese ada andza niye nâmət hərwi mezeleme a kəɗ ga.

12Andzaniye bazlammapala eye a yawna,məhəlay iMbəlomadabazlam
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 təwu nakay ŋgwalak eye a kəɗ ga hamədahaŋ
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
14Ka sərakwaha bazlammapala eye a yawabəra ka təv iMbəlom. Ane tuk

na, neŋna, ndo zezeŋ tsa, na təra andzabeke imezeleme. 15Wunakə fayana
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. 16Azlakwa taɗə nawuɗawu nakə na giye aye bay
na, fayama ɗiye hana sər bazlammapala eyeneŋgeyeŋgwalak eye. 17Mənese
nakə faya na giye na, maa ge na, neŋ bay. Maa ge na,mezeleme nakəmə neŋ
aye. 18Nasərhawuŋgwalak eyeandayaməneŋbay. Na tsikna,məboganakə
a sawayməgemezeleme aye. A seŋ ta deɗekməgewu 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 seŋməge bay aye. 20Taɗə na
gewu nakə a seŋməge bay aye na, andzaməgweɗemaa ge na, neŋ bay. Maa
ge na, mezeleme nakəmə neŋ aye.

21Andza niye, wu nakə neŋ faya na tsəniyemə bo ga aye na, andza nakay:
A seŋməgeŋgwalak, ane tukna, na sla fayaməgena,mənese ɗekɗek. 22Andza
məgweɗe bazlam i Mbəlom mapala eye a yeŋ a gər ta deɗek mə ɗərev ga.
23Ane tuk na, na zəba faya na, gədaŋ mekeleŋ eye andaya mə neŋ ada faya
ma giye vəram tə wu neheye ŋgwalak eye mə neŋ aye. Wu nakay ŋgwalak
eye bay aye na, a təra ga ha beke i mezeleme. 24 I ga na, ɗəretsətseh waray!
Na mətiye, hərwi nakə bo ga mezeleme aye. Mata buwa ga ahaya abəra ka
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 rəhay ha gər a bazlam i Mbəlom

mapala eye. Ane tuk na, bo ga a say nâ pay bəzay ɗuh na, a mezeleme.

8
Məndze ta gədaŋ iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye

1Andza niye, ndo neheyemadzapa eye tə Yesu Kəriste aye na, Mbəlomma
gəsiye tayha a sariya ɗaɗabay. 2Andzaniye hərwi gədaŋ iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nakə a vəl sifa deɗek eye tə həlay i Yesu Kəriste kə təma ga ahaya abəra
ma gədaŋ i mezeleme nakəma diye ga ha a mədahaŋ aye. 3 Bazlam i Musa
mapala eye na, kə sla fayaməvəle sifa bay hərwi nəkway ndo zezeŋ, nəkway
bəle eye hay, ka slakwa faya marəhay ha gər a bazlammapala eye bay. Ane
tukna,wunakəbazlammapala eye a sla fayabay ayena,Mbəlomkə gena. A
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ge na, a slərawwawa ŋgay kaməndzibəra ada a təra ha andza ndo, a ndzəkit
bo ta nəkway ndo imezeleme hay, hərwi adamâmət hərwimezeleme kway.
Andza niye, Mbəlom a gəs na mezeleme nakə ndo hay faya ta giye a sariya.
4Age andzaniyena, hərwi adakâ tərakwaŋgwalak eye tebiye andza i bazlam
mapala eyenakəagwaɗhaɓeka tərakweyeaye. Niyena, kagakweye təmede
ka tsəveɗ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye bəna ka tsəveɗ nakə a yay a gər a bo kway
ayebay. 5Ndoneheye faya ta giye andzaniyena, a yay a gər a bo tay. Tədzala
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
kawunakə a yay a gər aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 6Ndo neheye faya ta dzaliye
huya kawu nakə a yay a gər a bo tay aye na, tsəveɗ eye niyema diye tay ha a
məməte. Ane tuk na, ndo neheye faya ta dzaliye huya kawu nakə a yay a gər
a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, Mbəlom ma vəlateye sifa nakəma ndəviye bay
ka tor eye ada ta məndze zay. 7Hərwi niye, ndo neheye faya ta dzaliye huya
ka wu nakə a yay a gər a bo tay aye na, nəteye tə nay ɗəre a Mbəlom. Faya ta
giye wu nakə bazlam i Mbəlommapala eye a tsik aye bay. Ta sliye faya kwa
tsekweŋ marəhay ha gər bay. 8Ndo neheye faya ta giye wu nakə a yay a gər
a bo tay aye huya na, ta sliye fayamadayay a gər a Mbəlom bay.

9Nəkurom na, faya ka gumeye wu nakə a yay a gər a bo kurom aye bay.
Nəkurom faya ka ndzumeye ɗuh na, ka tsəveɗ i Məsəfəre i Mbəlom, hərwi
Məsəfəre i Mbəlom andaya mə nəkurom. Taɗə ndoweye, Məsəfəre i Yesu
Kəriste andaya mə neŋgeye bay na, neŋgeye ndo i Kəriste bay. 10 Taɗə Yesu
Kəriste andaya mə nəkurom na, Məsəfəre ŋgay ma vəlakumeye sifa nakə
ma ndəviye bay hərwi ka tərum ŋgwalak eye hay ka ɗəre i Mbəlom. Andza
niye, kwa bo kurom hay ta mətiye hərwi mezeleme. 11Mbəlom, neŋgeye kə
lətse ahaya Yesu Kəriste abəra ma mədahaŋ. TaɗəMəsəfəre ŋgay andaya mə
nəkurom na, ta deɗek ma mbəla kurom ahaya abəra ma mədahaŋ dərmak.
Ma giye wu niye na, ta Məsəfəre ŋgay nakaymə nəkurom aye.

12Kə 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 nakəmə nəkurom aye na, ka ndzumeyema sifa deɗek eye. 14Ndo
neheye tebiyeMəsəfəre iMbəlom fayama lakiye tay ha aye na, nəteyewawa
i Mbəlom hay. 15Məsəfəre niyeMbəlom a vəlakum aye na, neŋgeyema təriye
kurom ha beke hay bay, ka dzədzarumeye sa bay. Məsəfəre niye ma təriye
kuromhawawa iMbəlomhay ɗuh. Ada taMəsəfəre niye na, kawudakweye,
ka gwaɗakweye: «Abba! Bəba!» 16Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, bo ŋgay eye faya
ma tsikiye mə ɗərev kway na, ta deɗek nəkway wawa i Mbəlom hay. 17Kə ge
nəkwaywawaŋgayhayna, ka hutakweyewuŋgwalak eye hayneheye a gwaɗ
mavəlateye andoŋgayhay aye dərmak. Mata hute na, nəkway təKəriste taɗə
ka sakwa ɗəretsətseh andza neŋgeyedərmak. Andza niye, nəkway ta neŋgeye
ka ndzakweyema təv i məzlaɓ ŋgay.

Məzlaɓ nakə kame aye
18 Na sər ha na, ɗəretsətseh nakə faya ka sakweye a həlay nakay anaŋ

aye na, neŋgeye andza wu tsekweŋ eye kəriye. Neŋgeye andza məzlaɓ nakə
Mbəlom ma vəlakweye aye bay. 19Wu neheye tebiye Mbəlom a ge aye faya
ta həbiye ndokndok. A satay haladzay məŋgatay a pat eye nakəMbəlom ma
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bəziye ha wawa ŋgay hay mə dzaydzay aye. 20 Mbəlom ka təra tay ha wu
neheye a ge aye wu kəriye. Wu neheye bo tay aye na, a satay andza niye
bay. Mbəlom eye a say makəte tay ha. Ane tuk na, faya ma həbiye wu nakə
ma giye bo aye huya.* 21A sər ha na, pat mekeleŋ eyema təmiye wu neheye
a ge aye tebiye. Wu neheye ta təriye andza beke hay sa bay, ta ziye sa bay, ta
hutiyeməzlaɓ andzaWawa iMbəlom hay, ta ndziye barbarra. 22Ka sərakwa
ka madazlay hus anəke, wu neheye tebiye Mbəlom a ge aye na, faya ta siye
ɗəretsətseh. A wur fataya andza ŋgwas nakəma wiye wawa aye. 23 Faya ma
siye ɗəretsətseh na, wuneheye ɗekɗek bay. Nəkway dərmak, nəkway neheye
Mbəlom a lah məvəlakway Məsəfəre ŋgay ada ma vəlakweye məzlaɓ sa aye
na, faya ka sakweye ɗəretsətseh mə ɗərev kway hay. Faya ka həbakweye
ndokndok Mbəlom mâ təra kway ha wawa ŋgay hay, andza məgweɗe mâ
mbəl kway ha abəra mə ɗəretsətseh. 24Mbəlom kə təma kway ha. A təma
kway ha na, ka dazlakway a məpe mədzal gər ka wu nakə ma vəlakweye
kame aye. Taɗə ndoweye kə dzala nəkway faya ka ŋgatakweye tə ɗəre kway
wu neheye ka pakwa fayamədzal gər aye na, niye na, məpe fayamədzal gər
sa bay ɓa wu neheye andaya mə həlay kway tsɨy. Way nakə faya ma piye
mədzal gər ka wu nakə kə huta tsɨy aye? Ndəray andaya bay. 25Ane tuk na,
faya ka ŋgatakway a wu nakə ka pakwa faya mədzal gər aye bay. Andza niye,
ka səmakway naha, ka həbakweye ndokndok!

26 Andza niye, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma deyeweye ma dzəniye kway
dərmak, hərwi nəkway bəle eye hay ka tsəveɗ i Mbəlom. Ka sərakwa
maɗuwulay me a Mbəlom ta tsəveɗ aye bay. Məsəfəre tə gər ŋgay eye faya
ma ɗuwuleye me a Mbəlom a bəram kway, faya ma ɗuwuleye me a Mbəlom
tə ɗərev ŋgay peteh andza faya ma siye ɗəretsətseh, a ze ha wu nakəmətsike
təbazlamaye. 27Mbəloma sərwunakəmə ɗərev i ndohay aye. A sərwunakə
Məsəfərema tsətsahiye fayaayedərmakhərwiMəsəfəre fayama ɗuwulayme
a bəram i ndo ŋgay hay ada wu neheye a yay a gər a Mbəlom aye nakə faya
ma ɗuwuleyeme aye.

28Ndo neheye ta wuɗaMbəlom 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 ha wal 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. 30 A 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! 32Mbəlom, 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. 33 Way 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. 34Way

* 8:20 ZəbaməMadazlay i wu hay 3.17.
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nakəma sliye məgəse tay a sariya na, way? Ndəray andaya bay. Yesu Kəriste
tə gər ŋgay eye kə mət hərwi kway, sa na, Mbəlom kə lətse ahaya abəra ma
mədahaŋ,neŋgeyemandza eye təhəlay imənday iMbəlom. Neŋgeye, fayama
ɗuwuleyeme aMbəlom hərwi kway. 35Way nakəma 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 kwaymədahaŋ 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.†»

37Ɗuh nəmaa ŋgwasa ka ɗəretsətseh neheye tebiye ta gədaŋ i ndo nakə a
wuɗa may aye. 38Na sər ha ta deɗek wuray andaya 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 mə mbəlom aye, kwa wu neheye anəke aye, ada kwa wu neheye ta
deyeweyekameaye, kwandoneheye ta gədaŋeyekaməndzibəraaye, 39kwa
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 BəyMaduweŋ 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. 2Mevel a wur fagaya haladzay, faya ma
geŋeye ɗəretsətseh huya, 3hərwi 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 haməzlaɓ ŋgay. Kə ɓar dzam ta
nəteye, kə vəlatay bazlammapala eye, kə ɗatay ha tsəveɗ iməɗəslay ha gər, kə
tsikatay wu nakəma giye hərwi tay aye. 5Nəteye ti yawma hulfe i Abraham
ta wawa ŋgay hay. Kəriste dərmak ahəl nakə a təra ndo aye na, neŋgeye slala
tay. Kəriste neŋgeyeMbəlom, a ləvawu tebiye. Zambaɗakway ka tor eye! Mâ
ge bo andza niye.*

6Na gwaɗ na, wu nakəMbəlom a gwaɗma 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 Abraham ahəl niye: «Hulfe yak
deɗek eye ma deyeweye na, ma hulfe i wawa yak Izak.†» 8Andza məgweɗe:
Wawa i Abraham hay ta təra wawa i Mbəlom hay hərwi bəba təte tay bay.
Ta təra wawa i Mbəlom hay hərwi wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəliye aye
ɗekɗek. 9Wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəleye aye na: «Aza həlay eye nakə

† 8:36 Dəmes hay 44.23. * 9:5 Bəba təte niye hay na, Abraham, Izak, Zakob ada wawa tay hay.
† 9:7 Madazlay i wu hay 21.12.
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na pa aye kə sla, na diye naha na, Sara kəwawawa. Ma wiye wawa hasləka
eye.‡»

10Neŋgeye niye ɗekɗek bay. Rebeka andaya dərmak. Neŋgeye ŋgwas i bəba
təte kway Izak. Kə wa mawsa 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 gemənese bay. Rebeka kəwa tay zuk bay.
Mbəlom a ge andza niye hərwiməɗe ha, a gawawuna, andza nakə a say aye.
Ma zliye ndo ŋgayməwalaŋ i ndo hay na, ma zliye hərwi məsler tay ŋgwalak
eye bay.§ 13Andza nakəmawatsa eyeməƊerewel i Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ:
«Nawuɗa 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 seŋməgay ŋgwalak aye.
Na sakay naha a ndo nakə a geŋmə bo aye.†»

16Mbəloma zla ndona, a zla nahərwi nakə a sayməgayŋgwalak aye ɗekɗek
bəna hərwi nakə a say a ndoweye kəgəbay hərwi məsler ŋgay bay. 17Mbəlom
kə tsikay a Farawoŋ 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
19Agəla ndəray ma gwaɗiye: «Taɗə kə ge andza niye na, Mbəlom faya ma

matay hamaŋgok 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, kamay hamaŋgok aMbəlom andza niye na, nəkar
eyena,way? Səŋgəle i doɗoma sliye fayaməgwaɗayandonakəaŋgarnaaye:
«Ka ŋgar ga andza niye hərwi mey?» na, ma tsikiye təta ɗaw? 21Ndo nakə a
ŋgar səŋgəle na, gədaŋ ŋgay andayaməgewu nakə a say aye ta doɗo. Ma sliye
faya maŋgəna ha doɗo sulo, ma zliye neŋgeɗ, ma ŋgariye ha səŋgəle nakə ta
giye haməsler na, pat imagurlomaye. Neŋgeɗna,maŋgariyeha səŋgəle nakə
ta giye haməsler pat pat aye.

22Ayaw, taɗə kə say a Mbəlom məge 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 fatayaneheyehaɓe ɗamədze tayhaabəramə ɗəmaaye. 23Mbəlom
a ge andza niye na, hərwi ada ndo hay tâ sər ha neŋgeyeməzlaɓ eye haladzay
adama ŋgəniye məzlaɓ ŋgay niye a nəteye, a say məgatay ŋgwalak. Ɓa kə ləva
ha bo kurre hərwi ada tâ huta məzlaɓ ŋgay. 24 Nəkway tebiye ndo neheye
Mbəlom a pala matəre kway ha i ŋgay aye. A pala na, Yahuda hay ɗekɗek tsa
bay. A pala nəteye ta siye i ndo hay dərmak. 25Andza 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.»

‡ 9:9 ZəbaməMadazlay i wu hay 18.10-14. § 9:11-12 ZəbaməMadazlay i wu hay 25.23. * 9:13
Malasi 1.2-3. † 9:15 Madayaw abərama Ezipt 33.19. ‡ 9:17 Madayaw abəra ma Ezipt 9.16.
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26Ada
«Ma təv nakə tə gwaɗatay a ndo hay:

“Nəkurom ndo ga hay bay”,
ta zalateyeWawa i Mbəlom nakə ta sifa aye.§»

27Ezay 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,

sərumha ndo neheyeMbəlomma təmiye tay ha aye na, nəteye haladzay
bay.

28BəyMaduweŋMbəlomma giyemahonok bay,
ma deyeweye kaməndzibərama 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 kway hay bay na,
ka dzakweye andza ndo i Sodom hay ta Gomora hay.†»
Yahuda hay tə sər tsəveɗ deɗek eye bay

30Andza məgweɗe mey? Andza məgweɗe na, ndo neheye nəteye Yahuda
hay bay aye na, nəteye ta pəla tsəveɗ matəre 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 iMusa
mapala eyeməpay bəzay hərwi ada tâ təra 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 i Mbəlom tə wu nakə bo
tay eye tə gawa aye ada tə dzala ha kaMbəlom bay. Hərwi niye ta kərah Yesu
neŋgeye nakə andza kwar nakə ndo hay ta ndəfiye faya sik ta dəɗiye, 33 tə tsik
fayaməƊerewel i Mbəlom aye. Mə ɗerewel niye na, Mbəlom a gwaɗ:
«Zəbum! Na piye kwar a wuzlahgəma i Zerozelem.
Ndo hay ta ndəfiye faya sik.
Hotokom nakə ndo hay ta dəɗiye hərwi ŋgay aye.
Ane tuk na, ndo nakə kə pa fayamədzal gər ŋgay aye na,

wurayma dzəmiye na ɗaɗa sa bay.‡»

10
1Malamar ga hay, a seŋ tə ɗərev ga peteh, ndo ga hay tâ yaw hərwi ada

Mbəlom mâ mbəl tay ha. Hərwi niye neŋ faya na ɗuwuleye me a Mbəlom
haladzay. 2Na sər ha ta deɗek a satayməpay bəzay aMbəlom peteh. Ane tuk
na, tsəveɗ nakə deɗek eye məpay bəzay a Mbəlom aye na, tə sər bay. 3Tsəveɗ
nakəMbəlom ma təriye ha ndo ŋgwalak eye kame ŋgay aye na, tə sər bay. Ta
pəla tsəveɗ taywal. Andzaniye, tsəveɗnakəMbəlomma təriye tayhandohay
ŋgwalak eye kameŋgay aye na, a satay bay. 4Na tsik andza niye na, hərwi ahəl
nakəKəriste a yaw aye na, ka ndəv ha bazlammapala eye tebiye. A ge andza
niye na, hərwi ada kwawaykədzala ha kaneŋgeyenanəteye na,Mbəlomma
təriye tay ha ŋgwalak eye hay kame ŋgay.

Mbəlomma təmiye tay ha ndo neheye tə dzala ha ka neŋgeye aye
5Musa tə gər ŋgay kəwatsa ka tsəveɗ i məpay bəzay a bazlammapala eye,

ta tsəveɗ eye nakay ndo ma təriye ŋgwalak eye kame i Mbəlom. A watsa, a
gwaɗ: «Ndo nakə kə pay bəzay tebiye a bazlammapala eye na,ma hutiye sifa

§ 9:26 Oze 2.1-3; 2.25. * 9:28 Ezay 10.22-23. † 9:29 Madazlay iwuhay 19.23-28. ‡ 9:33 Ezay
28.6.
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deɗek eye tə neŋgeye.*» 6 Tsəveɗ nakə ndo hay ta təra ŋgwalak eye hay kame
i Mbəlom hərwi nakə tə dzala ha ka neŋgeye aye na, wal. Mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ ka tsəveɗ eye niye: «Ka tsətsah mə ɗərev: “Mata
tsele a mbəlom way?” bay.†» Andza məgweɗe: Mata tsele məzalay naha a
Yesu Kəriste hərwi adamâmbəzlaw 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: «Bazlam i Mbəlom neŋgeye
bəse tə nəkar, neŋgeye dəreŋ bay, neŋgeyemə bazlam yak, neŋgeyemə 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
bazlamyak «YesuKəriste na, BəyMaduweŋ»adaka təmaa ɗərev yakMbəlom
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. 11Andza 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.*» 12Mbəlom a tsikataywuniye a nəteye tebiye. Wuray ka ŋgəna
tayhakabo abəra Yahudahay tandoneheyenəteye Yahudahaybay ayebay.
BəyMaduweŋ neŋgeye BəyMaduweŋ i ndo hay tebiye. Fayama giye ŋgwalak
a ndo neheye faya ta ɗuwuleye me aye tebiye. 13 Andza mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: «Kwaway ka ɗuwulay me a Bəy Maduweŋmâ
təma ha na, BəyMaduweŋma təmiye ha.†»

14Ane tuk na, ta dzala ha ka neŋgeye bay tuk na, ta ɗuwulayme 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? 15Ada
tə slər ndo i maslaŋ hay bay tuk na, ndo i maslaŋ hay ta diye ta tsikateye na,
kəkay? Andza mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom na, a gwaɗ: «Zəbum ma
kəkay nakə ndo hay faya ta ŋgwasiye ta ndo neheye ti yaw məɗe ha Labara
Ŋgwalak eye.‡»

16Ane tuk na,maa təmaLabaraŊgwalak eye na, ndo hay tsekweŋ tsa. Ezay
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a gwaɗ: «Bəy Maduweŋ, maa təma bazlam
yak nakə nəmaa ɗa ha aye na, way? Ndo hay haladzay bay.§» 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 eye mə Ɗerewel i Mbəlom, a
gwaɗ:
«Ta tsəne bazlam tay kaməndzibəra tebiye,

ada bazlam tay kə ndisl ka kokway i məndzibəra?*»
19 Na tsətsahiye sa: Ta deɗek ndo i Israyel hay ta sər ha bəɗaw? A satay

məsəre ha bay. Maa tsik ahəl niye təday na, Musa, a gwaɗ:
«Mbəlom a gwaɗ:
Nəkurom Israyel hay, na təriye kurom ha

kâ gum ɗəre ka slala nakə kəriye a dəɗ dala bay aye.
Ka gumeyemevel,
* 10:5 Levitik 18.5. † 10:6 Bazlammapala eye masulo eye 30.12. ‡ 10:7 Bazlammapala eye
masulo eye 30.14. § 10:8 Bazlammapala eyemasulo eye 30.14. * 10:11 Ezay 28.16. † 10:13
Zowel 3.5. ‡ 10:15 Ezay 52.7. § 10:16 Ezay 53.1. * 10:18 Dəmes hay 19.5.
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hərwi slala i ndo neheye tə sər wuray bay aye.†»
20Madəbaeye, EzayndoməɗehabazlamiMbəlomkə tsikparakka, 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
Mbəlomma gəriye tay ha Yahuda hay bay

1Yaw, faya na tsikakumeye: Kə ge andza niye na, andzaməgweɗeMbəlom
kəkal tayhandoŋgayhay ɗaw? Aʼay, kəkal tayhabay. Neŋ təgər ga, neŋndo i
Israyel, na yawabəramahulfe i Bendzameŋ. Neŋ slala i Abraham. 2Mbəlom
kə gər tay ha ndo ŋgay hay bay tebiye. A pala tay ha na, zla anəke bay hərwi
ada tâ təra ndo ŋgay hay. Ka sərum wu nakə tə watsa ka Eliya ndo məɗe ha
bazlam i MbəlomməƊerewel i Mbəlom aye bəɗaw? Eliya fayamawudiye ka
Israyel hay kame i Mbəlom. A gwaɗ: 3 «BəyMaduweŋ, ndo neheye na, ta kəɗ
ndo məɗe ha bazlam yak hay, ta mbəzl ha təv məvəlaka wu hay. Maa zəkaw
na, neŋ nəte ŋgweŋ ada a satay məkəɗe ga dərmak.*» 4Mbəlom, neŋgeye a
mbəɗay faya na, kəkay? A gwaɗay: «Aʼay, nəkar mehiyekeye bay. Na ləva ha
bo ta ndo hay 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. 6Kə geMbəlom a gatay ŋgwalak hərwiməpele tay ha
na, andza məgweɗe a pala tay ha hərwi məsler tay nakə tə ge aye bay. Kə ge
Mbəlom a palawa ndo hay hərwi məsler tay na, ŋgwalak ŋgay ka təra ŋgwalak
sa bay.

7Niye andza məgweɗe na, Israyel hay ta huta wu nakə faya ta pəliye bay.
Məwalaŋ tay na, ndo ma ŋgal eye nakəMbəlom a pala tay aye, nəteye na, ta
huta na. Siye hay na, Mbəlom kə kula tay ha gər tay toŋgwa toŋgwa. 8Andza
nakəmawatsa eyeməƊerewel i Mbəlom aye na, a gwaɗ:
«Mbəlom ka təra tay hay ada tâ sər wuray bay.
Ka dərəzlatay ka ɗəre,

kə dəkatay na zləmhus ka bəgom ta ndziye andza niye.‡»
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!§»

† 10:19 Bazlammapala eyemasulo eye 32.21. ‡ 10:20 Ezay 65.1. § 10:21 Ezay 65.2. * 11:3
1 Bəy hay 19.10, 14. † 11:4 1 Bəy hay 19.18. ‡ 11:8 Bazlam mapala eye masulo eye 29.3; Ezay
6.10. § 11:10 Dəmes hay 69.23-24.
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11 Yaw! Na tsətsahiye sa: Ahəl nakəmatəɗakweŋ a ndzatay a Yahuda hay
aye na, ta dəɗmambəŋ ɗaw? Aʼay, ta dəɗmambəŋbay! Ane tuk na,Mbəloma
mbəl tay ha slalamekeleŋ eye hay na, hərwi nakənəteye tə gemezeleme 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. 12Ahəl nakə Israyel hay tə
gemezeleme aye na,Mbəloma gatay ŋgwalak a siye i ndo hay kaməndzibəra.
Ndo siye hay ta huta ŋgama haladzay mə həlay i Mbəlom hərwi Yahuda hay
nəteye mətawak eye hay ka tsəveɗ i Mbəlom. Kə ge Mbəlom a ge ŋgwalak a
siye i slala mekeleŋ eye hay a həlay nakə Yahuda hay ta kərah marəhay ha
gər aMbəlomaye na, ahəl nakə aza Yahuda hay tebiye tamaweye ka təv ŋgay
aye ta deɗekma piye fataya ŋgama,ma ziye.

Bazlam nakə Pol a tsikatay a ndo neheye Yahuda hay bay aye
13 Na tsikiye anəke na, a nəkurom neheye Yahuda hay bay aye. Neŋ na,

ndo i maslaŋ i Yesu. A sləra ga ahaya na, a nəkurom neheye Yahuda hay bay
aye. Yaw, hərwi niye neŋ faya na ŋgalakiye ha taməsler nakə a vəleŋ aye. 14A
seŋ taɗə ma giye 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
Mbəlommâ təma tay ha ta məsler ga dərmak. 15Ahəl nakəMbəlom 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 azaMbəlommama tay ahaya Yahuda hay ka təv
ŋgay sa aye na, wu eye ma giye na, kəkay? Niye ma vəliye sifa a ndo neheye
ta mət aye.

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 nakəMbəlom 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 tsalawma zləlay i dərizl i gərɗaf i tetəɗœz aye.
18Kə ge andza niye na, kâ kəts tay ha bay. Ka ɗəslumay ha gər a bo kuromna,
hərwi mey? Nəkurom na, hawal hay tsa. Gədaŋ i hawal hay a yaw na, abəra
ma zləlay, bəna gədaŋ i zləlay a yaw abərama hawal hay bay.

19 Agəla 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 tay ha na, hərwi
nakə ta dzala ka neŋgeye bay aye. I yak na, hərwi nakə nəkar ka dzala ha
ka neŋgeye nakə a vəlaka təv niye aye. Kâ ge ha zlapay bay, dzədzaray ɗuh
a Mbəlom. 21 Taɗə Mbəlom ka həhar tay ha Yahuda hay kwa nəteye andza
hawal deɗek eye bəbay, ka dzala mə gər yak na, ma həhariye kar nəkar nakə
a tapa kar mətepemətepe aye bay na, hərwi mey?

22 Tsəne! Mbəlom neŋgeye ŋgwalak eye ada 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 ka pay bəzay hərwi nakə a gaka ŋgwalak aye
ɗekɗek. Taɗə ka gum andza niye bay na, ma ɗəsiye kar dərmak. 23 Yahuda
hay na, taɗə ta ma ka tsəveɗ, ta yaw ta dzala ha na, Mbəlommamiye tay ha,
ma tapiye tay ha. Faya na tsikakumeye ta deɗek, gədaŋ ŋgay andaya məme
tay ha. 24Nəkurom 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 ka dərizl i gərɗaf ŋgwalak eye i guvah nakə a ndzawa ka təv tay
* 11:16 Məpesle 15.19-21. † 11:17 Tə bazlam i Sara «greffer» na, mətepe hawal i dərizl i gərɗaf
mekeleŋ eye ka dərizl i gərɗaf neŋgeɗ. Dərizl nakə tə tapa faya hawal i dərizl i gərɗaf neŋgeɗ aye ma
wiye hohway ŋgwalak eye.
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bay aye. Taɗə Mbəlom kə sla faya məge wu mawura bo eye andza niye na,
ka dzalum na, ma miye tay ha Yahuda hay a təv tay nakə ahəl niye aye bay
kəkay? Nəteye neheye hawal deɗek eye hay aye.

Yahuda hay tamaweye 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 dzalumay a gər kurom
nəkurom ka tsahum bay. Siye hay mə walaŋ i Israyel hay ta kula ha gər tay
ka Mbəlom. Ayaw! Andza niye, ane tuk na, ta ndziye huya andza niye bay.
Ndo neheye Yahuda hay bay aye Mbəlom a pala tay ha aye tâ dzala ha təday
adando i Israyel hay ta dzaliye ha. 26Ahəlay niye na, ndo i Israyel hay tebiye
ta təmiye, andza nakəmawatsa eyeməƊerewel aye na, Mbəlom a gwaɗ:
«Ndo nakəma təmiye tay ha ndo hay aye na,

ma deyeweye abəra ma gəma i Zerozelem.
Mambatiye hamezeleme i gwala i Zakob.
27Nakay na, dzam nakə na ɓariye ta nəteye

a həlay niye na pəsatay hamezeleme tay aye.‡»
28Yahudahay takərahLabaraŊgwalakeye, ta tərandoməne ɗəre iMbəlom.

Andza niye hərwi adaMbəlommâmbəl kuromha, nəkuromneheye 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. 29Mbəlom
kə zla ndoweye na, ada kə pa faya ŋgama na, mambəɗeye həlay amədzal 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. Ahəlaynakayanaŋeye, ta rəhayhagəraMbəlombayadamagateye
ŋgwalak ɗuh. Ane tuk na, andza niye hərwi ada nəteye dərmak tâ mbəɗa gər
ka təv iMbəlom ada tâ gaymə bo aMbəlom. 32Andza niye, Mbəlom kə gər ha
kwaway tebiye hərwi ada tâ rəhay ha gər bay. A ge andza niye na, hərwi ada
nəteye tâ gaymə bo tebiye.

Zambaɗakway aMbəlom
33Ayaw! Mbəlom na, zlele eye mə wu hay tebiye! Metsehe ŋgay a ze kwa

mey tebiye, a sər wu hay tebiye. Wu nakə a dzalamə ɗərev ŋgay aye na, a say
məgweɗe mey na, ndəray ma sliye məme ahaya abəra mə 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 aMbəlom na, way?§»
35 «Maa vəlay wu aMbəlom nəte

hərwi adaMbəlomma 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.
Zambaɗakway ka tor eye. Mâ təra andza niye!

12
Mede i ndoməgayməsler aMbəlom

‡ 11:27 Ezay 59.20-21. § 11:34 Ezay 40.13. * 11:35 Zob 41.11.
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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 bo
məɗəslay naha gər a Mbəlom aye. 2Kâ pumay bəzay a ndo i məndzibəra hay
bay. Mbəlommâ vəlakummədzal gər weɗeye hərwi ada mâmbəɗa ha ɗərev
kurom. Taɗə ka gum andza niye na, ka sərumeye wu nakə a say a Mbəlom
aye. Andzaməgweɗe: Ka sərumeyewunakəŋgwalak eye, wunakə a yay a gər
aye, ada wu nakə a ye ka bo aye.

3Mbəlomkə geŋŋgwalakŋgaykəriye, kapagaaməslerŋgay. Hərwiniyeneŋ
fayanagwaɗakumeyeanəkuromtebiye: Kâɗəslumayhagərabokurombay,
sərum ha ɗuh nəkurom ta deɗek na, kəkay. Zəbum ka gədaŋ neheyeMbəlom
a vəlakum aye, hərwi ada kwawaymâ gay sariya a gər ŋgay ta tsəveɗ eye.

4Kwa 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 neheye mazəva eye ka bo i ndo
aye.

6Mbəlom 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. TaɗəMbəlom a vəlaka gədaŋməɗe ha bazlam ŋgay na, ɗa ha andza nakə
ka sərMbəlomavəlaka gədaŋaye. 7TaɗəMbəlomavəlaka gədaŋkamadzəne
ndo hay na, dzəna andza nakə a ye ka bo aye. TaɗəMbəlom 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. TaɗəMbəlom 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. TaɗəMbəlom a vəlaka gədaŋ məgatay ŋgwalak a ndo hay
na, gatay ta məŋgwese.

9Wuɗumndohay tə ɗərevkurompeteh, kawuɗumtayha təbazlamɗekɗek
tsa bay. Numay ɗəre awunakəŋgwalak eye bay aye. Wuɗumwunakəŋgwalak
eye. 10Wuɗum bo mə walaŋ kurom nəte nəte, andza nakə malamar hay ta
wuɗa boməwalaŋ tay aye. Rəhumay ha gər a siye i ndo haymâ ze bo kurom
eye. 11Vəlum ha bo kurom ka məge məsler. Kâ gum sœ bay. Vəlumay ha bo
kurompetehkaməgeməsler i BəyMaduweŋ. 12Ŋgwasumhərwiməpemədzal
gər nakə ka pum kawu nakəMbəlom a gwaɗma 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
neheyemətawak 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
ɗəretsətsehaye, kâvəlumataymezelemebay. 15Ŋgwasumkabo tandoneheye
faya ta ŋgwasiye. Tuwumka bo ta ndo neheye faya ta tuwiye. 16Ndzumayaw
tə ayawməwalaŋ kurom. Kâ ɗəslumay gər a bo kurom bay, kwa məsler eye
tsekweŋ bəbay na, kâ kərahum bay. Kâ dzalummə gər kurom ka sərum wu
hay tebiye bay.

17 Kâ mumay ha mənese a ndəray mənese ta mənese bay, pəlum ɗuh na,
gum wu nakə kwa way a sər ŋgwalak eye aye. 18 Taɗə ka slumeye məge wu
nakə ka slumeye aye na, ndzum zay ta ndo hay tebiye. 19A nəkurom neheye
na wuɗa kurom haladzay aye, ndo kə gakummənese na, kâ məmumay ha a
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ɗəma bay. Gərum ha Mbəlom mâ gay sariya. Andza niye, mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom na, Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗ: «Matama ha mənese a
ndo na, neŋ!*» 20Ane tuk na, bazlam i Mbəlom a gwaɗ: «Taɗəmay a wur ka
ndoməne ɗəre yak na, vəlay wumənday, taɗə yam a gay na, vəlay yam. Taɗə
kageandzaniyena, andza fayakahayiye zler i akokagərŋgay.†» 21Kagərum
ha mənese mâ ŋgwasa fakuma bay. Ŋgwasum ka mənese təməge wu ŋgwalak
eye hay ɗuh.

13
Rəhumatay ha gər a bəy i dala hay

1Kwawaymârəhayhagər abəy i dalahayhərwindoneheye tebiyemabəy
aye na, maa vəlatay na, Mbəlom ada maa pa tay ha a bəy na, neŋgeye. 2Yaw,
ndoweye kə ge vəram ka bəy i dala hay na, a ge vəram ka wu nakəMbəlom
a ɓar aye. Ndo neheye faya ta giye andza niye na, faya ta vahaweye sariya
ka gər tay. 3 Ndo neheye faya ta giye wu ŋgwalak eye, ta dzədzariye ta bəy
i dala hay bay. Mata dzədzere ɗuh na, ndo neheye faya ta giye wu ŋgwalak
eye bay aye. Taɗə a saka madzədzaratay a bəy i dala hay bay na, ge wu nakə
ŋgwalak eye hərwi ada kâ yatay a gər lele. 4Andza 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. 5Hərwi 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 hamə ɗərev kurom niye na, tsəveɗ ŋgwalak eye.

6Ka vəlumeye dzaŋgalna, hərwi niye dərmak,Mbəlomapando i bəy i dala
hayhərwiada tâgeməslernakay lele. 7Vəlumayabəy idalahaywunakə təɗe
məvəlatay a nəteye aye. Vəlumatay dzaŋgal a ndo neheye faya ta tsakaliye.
Wunakə ta tsətsah fakumaməvəle aye na, vəlumatay. Rəhumatay ha gər lele
hərwi nəteye na, təɗe ka rəhumatay ha gər.

Mawuɗe siye i ndo hay na, marəhay gər aMbəlom
8Gwedere i ndo fakumana, hamumay. Gwedere nakəmamətsiye fakuma

aye na, nəte. Gwedere niye na, wuɗum ndo hay huya. Ndo nakə a wuɗa ndo
hay ayena, ka rəhayha gər a bazlam iMbəlommapala eye tebiye. 9Ka sərum
bazlam i Mbəlom mapala eye a gwaɗ: «Kâ ge madama bay, kâ kəɗ ndo bay,
kâ kəla bay, kâ ge ɗəre kawu i ndo hay bay.» Bazlam neheyemapala eye ada
ta siye hay tebiye nəteye mə bazlam mapala eye nəte. A gwaɗ: «Wuɗa ndo
i məgeɗ yak dərmak andza ka wuɗa na gər yak.*» 10Ndo nakə a wuɗa ndo
aye na, ma geye mənese bay. Yaw, taɗə ka wuɗa ndo hay na, ka pay bəzay a
bazlam i Mbəlommapala eye tebiye.

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 nakəkadazlakwaymədzal ha kaYesuKəriste aye sa bay. 12Mazlambar
həvaɗ ma ndəviye, ɗəre ma tsaɗiye, dzaydzay ma deyeweye. Mbəɗakway
dəbaaməsler i həvaɗ. Həlakwawuhəlayneheyeayekaboməgehaməsler ta

* 12:19 Bazlam mapala eye masulo eye 32.35. † 12:20 Dzeke hay 25.21-22. * 13:9 Zəba mə
Madayaw abəra mə Ezipt 20.13-17; Bazlammapala eyemasulo eye 5.17-21; Levitik 19.18.
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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 təwu neheye ŋgwalak eye bay aye na, kâ gakwa
bay, gərakwa ha magazləga ta məge sələk. 14Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste mâ
təra andzawu həlay kurom. Kâ pumay bəzay awu 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 andayaməndewu 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, mâmay hamənese a ndo nakə a nda siye i
wu hay bay aye bay. Ada ndo nakə a nda wu hay tebiye bay aye na, mâmay
ha mənese a ndo nakə a nda wu hay tebiye aye bay hərwi Mbəlom ka təma
na. 4Nəkar way nakə kamay hamənese 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 faya na, huya ndo nakə a ləva na aye. Ma dəɗiye bay hərwi ndo
nakə a ləva na ayema sliye fayamatsəpe na hərwi adamâ dəɗ bay.

5Ndo mekeleŋ eye hay tə dzala na, pat siye hay a ze pat siye. Ane tuk na,
ndo siye hay i tay na, pat hay nəte tə ləva. Kwa way mâ sər wu nakə a dzala
mə ɗərev ŋgay aye lele. 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 BəyMaduweŋYesu.
Ndo nakə a nda wu hay tebiye aye na, a sayməɗəslay ha gər a BəyMaduweŋ
Yesu hərwi a gay naha sɨsœaMbəlom. Ndonakə a kərahmənde siye iwuhay
aye na, a ge andza niye hərwi ada mâ ɗəslay ha gər a Bəy Maduweŋ dərmak
ada hərwi məgay naha sɨsœ aMbəlom.

7Ndəray kwa nəte a ndza hərwiməndze ŋgay bay ada ndəray kwa nəte ma
mətiye hərwi tə gər ŋgay eye bay. 8Ahəl nakə nəkway tə ɗəre aye na, nəkway
tə ɗəre hərwi məɗəslay hay gər a Bəy Maduweŋ. Ahəl nakə ka mətakweye
na, ka mətakweye hərwi məɗəslay ha gər a Bəy Maduweŋ. Andza niye, kwa
ma məndze tə ɗəre, kwa ma məməte na, nəkway i bəy Maduweŋ. 9 Hərwi
Yesu Kəriste kəmət ada kə lətsew abəra ma mədahaŋ hərwi ada mâ təra Bəy
Maduweŋ 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 iMbəlom,ma gakweye sariya. 11Andza nakəmawatsa eye
məƊerewel i Mbəlom aye na, BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗ:
«Ta deɗek neŋ faya na tsikakumeye,

ndo hay tebiye ta deyeweye ta dəkweŋeye gurmets.
Kwawayma tsikiye tə bazlam ka neŋ, neŋMbəlom.*»

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
nakəmalamarma vəleye madəfe sik aye, kəgəbayma dəɗiye ha amezeleme
* 14:11 Ezay 45.23.



Roma hay 14:14 304 Roma hay 15:6

aye bay. 14Neŋ madzapa eye tə Yesu Kəriste, hərwi niye na sər ha ta deɗek
wu nakə ŋgwalak eye bay aye na, andaya bay. Ane tuk na, taɗə ndoweye kə
dzala, wunakay ŋgwalak eye bay aye na,mânda bay. Wuneheye i ŋgayna, ta
deɗek ŋgwalak eye hay bay. 15Taɗə ka dziye hamalamar yak təwu nakə faya
ka ndiye na, niye na, ka wuɗa ndo bay. Yesu Kəriste kəmət hərwi malamar
yak. Hərwi niye kâ dzəgəɗ ha malamar abəra ka tsəveɗ i Mbəlom hərwi wu
yak nakə 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
nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma giye mə nəkway aye. Faya ma dzəniye
kway ka məge wu ŋgwalak eye, faya ma vəlakweye zay məwalaŋ kway, faya
ma vəlakweyeməŋgwese. 18Ndo nakə fayama geyeməsler andza niye a Yesu
Kəriste aye na, a yay a gər a Mbəlom ada ndo hay ta rəhay ha gər dərmak.

19Kə ge andza niye na, gakwa gədaŋməgewu nakəmadzəniye ndo hay ka
məndze zay məwalaŋ kway aye. Ka gakweye wu nakəma dzəniye tay siye i
ndo kaməgəle ka tsəveɗ i Mbəlom aye dərmak. 20Kâ nas haməsler i Mbəlom
təwu 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. 21Wunakə ŋgwalak aye na, kwamahəpəɗe slo, kwa
məse guzom, kwa mey nakə ma diye ha malamar yak a mənese aye na, kâ
ge bay. 22 Taɗə ka dzala ka sliye faya mənde wu hay tebiye, kəgəbay taɗə ka
dzala ka sliye faya bay na, mâ ndza mə ɗərev yak. Mata səre ha na, nəkar ta
Mbəlom ɗekɗek tsa. Ndo nakə a ge wu ada a ge tə mədzal gər eye sulo sulo
bay na, ɗərev ŋgaymaŋgwasa eye. 23Ndo nakəmədzal gər ŋgay sulo sulo, kə
gwaɗ wu nakay mənde bay ka nda na, Mbəlom ma geye sariya hərwi kə pa
namədzal gər ŋgay peteh ka wu nakəma giye aye bay. Wu nakə ndo a sər ha
lele baymədzal gər faya sulo sulo, kə ge ha ka bo na, kə gemezeleme.

15
Gewu nakəma deyeteye a gər a siye i ndo hay aye

1Nəkway neheye gədaŋ eye ka tsəveɗ i Mbəlom aye na, kutoŋ dzənakwa
ndo neheye bəle eye hay aye. Kâ gakwa wu neheye 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,
andzanakə təwatsa fayaməƊerewel iMbəlomaye, tə gwaɗ: «Ndohay ta tsaɗa
kar Mbəlom, ane tuk na, mətseɗe tay a dəɗ na, ka neŋ.*» 4Wu nakə tebiye tə
watsa ahəl niyeməƊerewel i Mbəlom aye, təwatsa na, hərwi adamâ ɗakway
ha deɗek, hərwi ada kâ pakwa mədzal gər ka wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma
vəlakweye aye. Ka pakweye mədzal gər ka neŋgeye hərwi bazlam neheye
mə Ɗerewel i Mbəlom aye faya ma vəlakweye gədaŋ ada faya ma dzəniye
ka məzle ŋgatay. 5 Maa vəl gədaŋ ta məzle ŋgatay a ndo hay na, Mbəlom.
Mâ vəlakum mədzal gər kurom nəte ada gum andza i Yesu Kəriste nakə a
tətikakumaye, 6hərwi adanəkurom tebiye kâ zambaɗumayaMbəlomBəba i
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste tə ɗərev kurompeteh ada tə bazlam kurom
nəte.

Təmumbo nəte nəte məwalaŋ kurom

* 15:3 Dəmes hay 69.10.
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7 Təmum bo nəte nəte mə walaŋ kurom andza i Yesu Kəriste nakə a təma
kurom aye. Gum andza niye, hərwi ada ndo hay tâ zambaɗay a Mbəlom.
8 Faya na tsikakumeye deɗek, Yesu Kəriste a təra ndo i məsler i Yahuda hay
na, hərwiməɗatay haMbəloma rawmebay. A yawna, hərwi adawuneheye
Mbəlom a gwaɗmavəlateye a bəba təte ŋgay hay aye na,mâ ge bo. 9A yaw sa
na, hərwi ada ndo neheye Yahuda hay bay aye tâ zambaɗay aMbəlom hərwi
ŋgwalakŋgaynakəa gatayaye. Andzanakəmawatsa eyeməƊerewel iMbəlom
aye, a gwaɗ:
«Hərwi niye, na zambaɗakeyeməwalaŋ 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,

zambaɗumay a BəyMaduweŋMbəlom.
Nəkurom ndo hay tebiye,

zambaɗumay.§»
12Ezay ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom a gwaɗ dərmak:

«Ndərayma deyeweye abərama hulfe i Zese.
Ma deyeweyema təriye bəy i ndo neheye Yahuda hay bay aye.
Ndo neheye Yahuda hay bay aye ta piye mədzal gər tay ka neŋgeye.*»

13Mbəlom a vəlawatay gədaŋ a ndo hay tə dzala ha ka neŋgeye. Mâ rah
kuromha taməŋgweseada tə zayhərwikadzalumhakaneŋgeye. Andzaniye,
kâ dzalakwa ha ka neŋgeye peteh ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.

Pol a tsik kaməsler ŋgay
14Malamar 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, bazlammekeleŋ eye na, na tsikakum naha ta
məgeme eye hərwi ada kâmətsumha gər bay. Na tsikakumnaha 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 a Mbəlom andza voʼar nakə tə kəɗaway aMbəlom a yaway a
gər aye. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a pa tay ha i Mbəlom.

17 Kə ge andza niye na, na sliye faya maŋgeleke ta məsler i Mbəlom nakə
faya na giye mamədzepe tə Yesu Kəriste. 18Taɗə bazlam andayamətsike na,
na tsikiye ka wu nakə Yesu Kəriste a ge tə neŋ aye ɗekɗek tsa, hərwi ada nâ
həlatay ahaya ndo neheye Yahuda hay bay aye kame i Mbəlom, ada tâ rəhay
ha gər. A ge andza niye na, tə bazlam neheye na tsik aye ada tə wu neheye
na ge aye. 19Kə ge masuwayaŋ hay wal wal ada Məsəfəre i Mbəlom kə ɗa ha
gədaŋŋgay. Andzaniye, na ɗahakwaaŋgayLabaraŊgwalakeye iYesuKəriste
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.
21A seŋ ɗuh na, andza nakəmawatsa eyeməƊerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
† 15:9 2 Samuyel 22.50; Dəmeshay 18.50. ‡ 15:10 Bazlammapala eyemasulo eye 32.43. § 15:11
Dəmes hay 117.1. * 15:12 Ezay 11.10. † 15:19 Iliyiri: Neŋgeye dala ta diye i tsakay i Gəres.
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«Ndo neheye ta tsikatay ɗaɗa ka neŋgeye bay aye na,
nəteye ta ŋgateye.

Ndo neheye ta tsəne zuk bay aye na,
nəteye ta tsəniye Labara Ŋgwalak eye.‡»
A say a Polmede a Roma

22Hərwi 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 hərwiməsler. Anəke na,ma gəmaneheye na,
məsler ga ka ndəv. 24Na 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.

25Ane tukna, anəkena, nadiye aZerozelem, na zlataynahamadzəne i ndo
məpemədzal gərhaykaYesu təday, 26hərwindoməpemədzal gərhaykaYesu
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 neheye mətawak
eye ma Zerozelem aye. 27 Bo tay eye tə dzala lele ada deɗek lele nakə tə ge
andza niye aye. Yahuda hay ta ŋgəna tə siye i ndo hay wu neheye ŋgwalak
eye Mbəlom a gwaɗ ma vəlateye aye. Andza niye, ndo neheye Yahuda hay
bay aye ta dzəna Yahuda hay təwu nakə andaya fataya bay aye. 28Ahəl nakə
na ndəv haməsler nakay ada na ye məvəlatay wu nakəməsləratay 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.

30Malamar ga hay hərwi Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste, ada hərwi wu
nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ge ada ka wuɗakwa bo nəte nəte mə walaŋ
kway aye na, neŋ faya na gakumeye amboh: ƊuwulumaymeaMbəlomhərwi
ga, ɗuwulumay me tə ɗərev kurom peteh 31hərwi ada ndo i Yahuda neheye
tə sər Mbəlom bay aye tâ seŋ ɗəretsətseh bay. Ɗuwulumay me a Mbəlom sa
hərwi ada ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Zerozelem aye tâ
təma wu nakə na zlatay naha aye ta məŋgwese. 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

1 Anaŋ, neŋ faya na tsikakumeye naha ka malamar kway ŋgwas eye
Fowebe fayamadiye naha. Neŋgeye fayama giyeməsler iMbəlomməwalaŋ
i məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Seŋkəre aye. 2Kə
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 təwu nakə hawa eye ma geye tebiye hərwi neŋgeye ka
dzəna ndo hay haladzay, ka dzəna ga dərmak.

3Tsikumatay ha me a Pərisil tə zal ŋgay Akelas. Nəteye tə neŋ, nəmay faya
nəmaa giye məsler i Yesu Kəriste aye. 4Ahəl niye nəteye na, ta sər mədze ha
məsəfəre tay hərwi ga. Na gatay sɨsœ haladzay ada maa gatay sɨsœ na, neŋ
mahəgeye bay. Ndoməpemədzal gər hay ka Yesu tebiye neheye Yahuda hay
‡ 15:21 Ezay 52.15. § 15:26 Akay: Məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres.
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bay aye ta gatay sɨsœ. 5Na tsikatay naha me a ndo neheye tə hayawa gər a
gay tay hərwi maɗuwulayme aMbəlom aye.
Na tsikay nahame a dzam ga Epenete. Maa lahmədzal ha ka Yesu Kəriste

ka dala i Azi* na, neŋgeye. 6Na tsikay naha me a Mari, neŋgeye a ge məsler
haladzay hərwi kurom aye.

7Na tsikataynahameaAndronikos ta Zuniyas. Nəteyena, ndo gahay. Neŋ
ta nəteye ta gəs may a daŋgay. Ndo hay tə sər nəteye neheye sulo məwalaŋ i
ndo i maslaŋ hay aye na, ta məzlaɓ eye. Maa lah məpe mədzal gər ka Yesu
Kəriste na, nəteye bəna neŋ bay.

8Na tsikaynahameaAmpəliyatos, dzamga, nəmaysalamayməhəlay i Bəy
Maduweŋ.

9Na 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 nahame a ndo i gay i Aristobul.
11Na tsikay nahame a Herodiyoŋ, ndo ga.
Na tsikatay nahame a ndo i gay i Narkise hay, nəteye i BəyMaduweŋ.
12 Tsikumeŋatay ha me a Tirifene ta Tirifoz, 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. Fayama giyeməsler haladzay hərwi BəyMaduweŋ.
13Tsikumeŋay hame a Rufus, ndo ŋgwalak eye ka tsəveɗ i BəyMaduweŋ.
Na tsikay hame amay ŋgay dərmak, neŋgeye andzamay ga.
14TsikumeŋatayhameaAsiŋkərit ta Fəlegoŋ ada aHermes, a Patrobas ada

Hermas ada a ndomədzal gər neheye ta nəteye aye.
15TsikumeŋayhameaFilologe adaaZuli, adaaNere tamalamarŋgaydem

eye.
Na tsikay nahame aOlimpas ada a siye i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu

tebiye neheye ta nəteye aye.
16 Tsikum a bo me nəte nəte lele mə walaŋ kurom. Məhay gər i ndo məpe

mədzal gər hay ka Yesu Kəriste ta tsikakum nahame tebiye.
Mandəve i bazlam i Pol

17Malamar ga hay, neŋ faya na gakumeye amboh: Gumaymetsehe a ndo
neheye faya ta tsikiye wu ŋgwalak eye bay aye ka wu nakə ka tətikum aye.
Andza niye, faya ta ŋgəniye tay ha ndo hay ada faya ta diye tay ha ka tsəveɗ
nakə ŋgwalak eye bay aye. Ka ndzum ta nəteye bay. 18 Slala i ndo neheye
andza niye tə ge na, ndo imaslaŋ i BəyMaduweŋ kwayYesuKəriste 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 neheye tə sər
mənese bay aye. 19Nəkurom na, ndo mədzal gər hay ka Yesu Kəriste tə sər
ma kəkay nakə ka rəhumay ha gər a Bəy Maduweŋ aye. Ɗərev ga ka ŋgwasa
haladzay hərwi kurom ada a seŋ na, tərum metsehe eye hay hərwi ada kâ
gumwu 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.
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.

* 16:5 Dala i Azi, anəke na, ma Turki.
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21Timote nakə faya ma giye məsler tə neŋ aye kə tsikakum naha me. Ndo
gay hay Lukiyus, Zason, ada Sosipater ta tsikakum nahame dərmak.

22Maawatsa ɗerewel nakay na, neŋ Tertiyus† ndoməwetse wu nakə a say
a Pol aye. Na tsikakum nahame taməzele i BəyMaduweŋ.

23 Neŋ Pol faya na gwaɗakumeye, Gayus kə tsikakum naha me dərmak.
Neŋ mandza eye mə gay ŋgay ada ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye
tə yawawmaɗuwulay naha me a Mbəlommə gay ŋgay. Erast ndo məgay gər
a suloy i wuzlahgəma adamalamar kway Kartus ta tsikakum nahame.
[ 24 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ pa fakuma ŋgama ka nəkurom

tebiye.]
25 Zambaɗakway a Mbəlom! Neŋgeye nəte ŋgweŋ ta gədaŋ hərwi ma

vəlakumeyegədaŋ ɓəŋɓəŋka tsəveɗŋgayandzaLabaraŊgwalakeyenakə faya
na ɗatay ha a ndo hay ka gər i Yesu Kəriste aye. Labara Ŋgwalak eye nakay kə
ɗa ha parakka bazlamnakaymaŋgaha eye ahəl niye aye. 26Ane tuk na, anəke
na,Mbəlomkə ɗahaparakkaada faya ta ɗiyehakagər iwunakəndoməɗeha
bazlam iMbəlomhay təwatsa ka gər i Kəriste aye. Andzaniye, bazlamnakay
kə ɗa a zləma slala hay tebiye andza i Mbəlom neŋgeyema ndziye ka tor eye
a gwaɗ tâ tsəne hərwi ndo hay tâ dzala ha ada tâ rəhay ha gər aye. 27Mbəlom
na, neŋgeye Mbəlom 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!

† 16:22 Tertiyus na, ndoməwetse ɗerewel i Pol.
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Makurre i ɗerewel i Pol nakə a watsatay naha a
Koriŋte hay

aye
Məfələkwe

Pol apaməhaygər i ndomədzal gərhaykaYesumaKoriŋteahəl imahəhele
ŋgaymasulo 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). Ndoməpemədzal gər hay ka Yesu

ma Koriŋte,mədzal gər taymadzədza 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
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu.

Madədo 15 faya ma tsikiye na, Mbəlom a lətse ahaya Yesu abəra ma
mədahaŋ, ada pat mekeleŋ eye mədahaŋ hay ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ 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 nahame a ndo neheyemaKoriŋte aye
1Maa watsakum naha ɗerewel nakay na, neŋ Pol nakə Mbəlom a zla ga

hərwi ada nâ təra ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste aye. A zla ga na, hərwi a yay a
gər. Nəmay ta malamar kway Sosten, nəmaa tsikakum naha me. 2 Nəmaa
watsakum naha a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste
neheye ma gəma i Koriŋte aye. Nəkurom na, Mbəlom kə pala kurom, kə pa
kuromahəlay i YesuKəriste. A zalakumna, hərwi adakâ tərumndoŋgayhay,
andza a zalatay a ndo neheye tebiye mandza eye kwa ka waray ka waray
faya ka ɗuwulumeyeme a BəyMaduweŋ kway YesuKəriste aye. Neŋgeyena,
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

fakumaŋgama hərwi nakə nəkurommadzapa eye tə Yesu Kəriste aye. 5Ayaw
deɗek! Ahəl nakə ka dzapum ta neŋgeye na, Mbəlom kə vəlakumwu neheye
ŋgwalak eyehay tebiye. Andzaniye,Mbəlomkə vəlakum tsəveɗkaməsərewu
neheye deɗek eye ada ka slum faya məɗa ha wu neheye a ndo hay. 6Andza
niye hərwi ahəl nakə nəmaa ɗakum ha bazlam i Yesu Kəriste aye na, ka
təmum tə ɗərev kurom ɓəŋɓəŋ lele. 7 Hərwi niye wu neheye Mbəlom faya
ma vəlateye a ndo ŋgay hay aye na, wuray kwa tsekweŋ a kətsakum bay, a
nəkurom neheye faya ka həbum pat nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
mamaweye aye. 8Mbəlom neŋgeye,ma dzəniye kurom ta gədaŋ ɓəŋɓəŋ hus
ka mandəve eye, hərwi ada pat nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ma
maweye na, wuray kwa tsekweŋ ma dəɗiye kurom ha a sariya bay. 9 Kâ
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dzədzarumbay,maa zalakumna, bo iMbəlomeyeŋgwayhərwi ada kâ tərum
nəkurommadzapa eye ta wawa ŋgay Yesu Kəriste Bəy Maduweŋ kway. Ada
taɗəMbəlom kə tsik, kə gwaɗma giye na, ma giye ta deɗek andza nakə a tsik
aye.

Ndoməpemədzal gər hay ka YesumaKoriŋte ta ŋgəna
10 Malamar ga hay, neŋ faya na gakumeye naha amboh ta gədaŋ i Bəy

Maduweŋ kway Yesu Kəriste, bazlam kurom mâ təra na, nəte. Kâ ŋgənum
ha bo mə walaŋ kurom bay. Ɗərev kurom mâ təra nəte ada mədzal gər
kurommâ təra nəte dərmak. 11Malamar 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 seŋməgwaɗakumna, kwawayməwalaŋ kurom fayama tsikiye
wumekeleŋ eye haywalwal. Siye hay tə gwaɗ: «Nəmayna, ndoməpaybəzay
a Pol.» Siye hay tə gwaɗ: «Nəmay ndo məpay bəzay a Apolos.» Siye hay tə
gwaɗ: «Nəmay na, ndo məpay bəzay a Piyer.» Ndo mekeleŋ eye tə gwaɗ:
«Nəmay na, ndo məpay bəzay a Kəriste.» 13 Tə tsik andza niye na, Kəriste
maŋgənaeyewalwal ɗaw? Tadarkamayakomazləlmbaɗaeyehərwikurom
na, neŋ Pol bay na gwaɗ bəɗaw? Ta dzəhuɓ kurom ha a yamna, taməzele ga
bay na gwaɗ bəɗaw?

14Nagay sɨsœaMbəlomhərwi nadzəhuɓndəray a yamkwanəteməwalaŋ
kurom bay. Ane tuk na, na dzəhuɓ a yam na, Kərispus ta Gayus ɗekɗek tsa.
15Andza niye ndəray məwalaŋ kuromma sliye faya mətsike ta dzəhuɓ ha a
yam taməzele ga na, andaya bay. 16Ayaw deɗek ŋgway! Na dzəhuɓ Sitefanas
a yam tando i gayŋgayhaydərmak. Taɗəndomekeleŋ eye andayanadzəhuɓ
ha a yamna, na sər sa bay. 17Kəriste kə sləra ga ahayamadzəhuɓe tay ha ndo
hay a yam bay. A gweɗeŋ: «Do ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye a ndo hay.» A
gweɗeŋ sa: «Kâ tsik təmetsehe i ndo zezeŋ bay.» Taɗə na tsikawa təmetsehe
i ndo zezeŋ na, məməte ŋgay nakə amət kamayakomazləlmbaɗa eye na, ma
təriye wu kəriye. Ma giye ŋgama bay.

Gədaŋ təmetsehe iMbəlom
18Labara iməməte i Yesunakə ta darnakamayakomazləlmbaɗa eyea təra

ka ndo neheye faya ta dziye na, wu kəriye. Ma giye ŋgama bay. Ane tuk na,
nəkway neheyeMbəlomma təmiye kway ha aye na, ka sərakwa bazlamniye
na, gədaŋ iMbəlom. 19Andza nakə təwatsaməƊerewel iMbəlomna,Mbəlom
a gwaɗ:
«Na ta dziye hametsehe i ndo neheye ta tsah aye.

Na ta kərahiye ndo neheye tə gwaɗ nəteye ndaraw eye hay aye.*»
20Kə ge andza niye na, ndo i məndzibəra neheye tə gwaɗ: «Ta tsah aye na,

metsehe 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? Ndoneheye tə sərmətsikemehaladzayayena,məsəremətsike
me taymadzəniye tayha kame iMbəlom ɗaw?» Mbəlomkə ɗaha,məsərewu
i ndo i məndzibəra hay na, wu nakə kəriye. Ma giye ŋgama bay.

21Ndo i məndzibəra hay ta ŋgatay a wu nakəMbəlom a ge təmetsehe ŋgay
aye. Ane tuk na, ta sər na bay. Hərwi niye, neŋgeye na, fayama giyeməsler 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 aMbəlommətəme
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 neheye
* 1:19 Ezay 29.14.
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na, deɗek aye. Gərek hay na, a satay məsəre Mbəlom təmetsehe tay eye wu
tay. 23Ane 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.»
24Ane 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
nakəMbəlom 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.

26Malamar 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 mə
walaŋ kurom haladzay bay. Ndo i gədaŋ andaya haladzay məwalaŋ kurom
bay ada ndo neheye tə ɗa a zləm aye andaya məwalaŋ kurom haladzay bay
sa. 27 Mbəlom a pala ɗuh na, ndo neheye ndo i məndzibəra hay tə gwaɗ
fataya ta tsah bay aye hərwi ada tâ təra ndo ŋgay hay. A pala tay ha na,
hərwi məpatay horoy a ɗəre a 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. 28Mbəlom a pala na, ndo
kəriye hay tsa, ta zəba fataya andza wu kəriye maɗəva zləm tay andaya bay.
A ge andza niye na, hərwi ada mədze tay ha ndo neheye lele tə ɗa a zləm
aye. 29Mbəlomapala slala i ndoneheye andzaniye na, hərwi adandəraymâ
ɗəslay ha gər a bo kame ŋgay bay. 30Maa dzapa kway ha tə Yesu Kəriste na,
Mbəlomnəte ŋgweŋ. Hərwi niyeMbəlom a ɗakway hametsehe ŋgay təhəlay i
Yesu. Andzaməgweɗe na, Mbəlom a təra kway ha ndo ŋgwalak eye hay na, tə
həlay i YesuKəriste. Ada a təmakway ahaya abəraməmezelemena, təhəlay i
Yesu Kəriste ada ka tərakwa ndo ŋgay hay. 31Andza nakə təwatsaməƊerewel
i Mbəlom na, tə gwaɗ: «Ndo nakə a say məge zlapay aye na, mâ ge zlapay tə
wu nakə BəyMaduweŋ a ge aye.†»

2
Pol a ɗa ha Yesu Kəriste

1Malamar ga hay, neŋ eye ahəl niye na ye naha a gay kuromməɗakum ha
wu i Mbəlom nakəmaŋgaha eye na, na tsik bazlam neheye a da me aye bay
ada na tsik wuray tə metsehe i ndo hay bay. 2 Ahəl nakə na ye naha a gay
kurom zuk bay aye na, na gwaɗ: «Na ye naha na tsikiye na, ka Yesu Kəriste
ɗekɗek. Na tsikiye wuray mekeleŋ eye bay. Na tsikiye wene wene eye na,
ka məməte ŋgay nakə tə dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye.» 3 Ahəl nakə
neŋ ka təv kurom aye na, gədaŋ ga andaya bay, zluwer a geŋ ada na dzədzar
haladzay. 4 Ahəl nakə na ɗakum ha bazlam i Mbəlom aye na, na tsikakum
tə metsehe i ndo neheye tə gwaɗ ta tsah aye hərwi məvakum gər bay. Ane
tuk na, Məsəfəre i Mbəlom a ɗakum ha ta gədaŋ i Mbəlom bazlam ga nakə
na tsikakum aye na, deɗek. 5Hərwi niye, ka pummədzal gər kurom ka Yesu
Kəriste na, hərwi ka ŋgatumay a gədaŋ i Mbəlom bəna, a metsehe i ndo hay
bay.

† 1:31 Zəbama Zeremi 9.22-23.
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6Ndo neheye ta sara ka tsəveɗ i Mbəlom aye na, nəmaa tətikataymetsehe i
Mbəlom. Ane tuk na, metsehe i ndo i məndzibəra hay bay adametsehe i bəy
tay neheye faya ta ləviye məndzibəra aye bay. Nəteye na ta dziye. 7 Sadzək
bay, metsehe nakə na ɗakum ha aye na, metsehe i Mbəlom. Ahəl niye na,
maŋgaha eye, ndo hay tə sər bay. Ahəl nakə kə geməndzibəra 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 məwalaŋ
i ndo neheye tə ləva məndzibəra aye ta sər metsehe niye bay. Taɗə ta sər na,
ta dariye BəyMaduweŋ kway kamayakomazləlmbaɗa eye bay. Neŋgeye na,
məzlaɓ ŋgay a ze kwa mey tebiye. 9Wu niye Mbəlom a ge na, andza nakə
mawatsa eyeməƊerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Wu nakəMbəlom 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 kwawu 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 nakəMbəlom a dzala mə gər ŋgay
aye na, a sər. 11Maa 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. 12Məsəfəre 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 sərakwawu neheye a vəlakway
ta ŋgwalak ŋgay aye tebiye. 13Nəmay, nəmaa tsikawa wu neheye na, nəmaa
tsikawa təmetsehe i ndo zezeŋ bay. Bazlammay hay ti yawna,maMəsəfəre.
Andza niye, nəmaa ɗawa ha na, wu neheye a tsik ka Məsəfəre aye a ndo
neheyeMəsəfəre niye andayamə ɗərev tay aye.

14Ndo nakəMəsəfəre i Mbəlom andayamə ɗərev ŋgay bay aye na, ma sliye
faya matəme deɗek neheye Məsəfəre faya ma ɗatay ha a ndo hay aye bay. A
tsəne bay, a dzala mə gər ŋgay na, wu kəriye hay, neheye ma giye ŋgama bay
aye, bəna taɗəndoweyeMəsəfəre andayamə ɗərev ŋgay bay na,ma sliye faya
mətsəne bay. 15Ndo nakəMəsəfəre i Mbəlom mə ɗərev ŋgay aye na, a sər tay
ha ka bo abəra wu hay tebiye. Taɗə ŋgwalak eye hay kwa ŋgwalak eye bay na,
a sər. Ane tuk na, ndo hay na, ta sliye faya məsəray naha ka wu nakə ma
dzaliye aye bay. 16Niye na, andza nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye, a gwaɗ:
«Wu nakəMbəlom a dzala aye na, maa sər na, way?
Maa ɗay ha wu ka həlay aMbəlom na, way?†»
Ane tukna, nəmayneheyeMəsəfəre iMbəlommə ɗərevmay ayena, nəmaa

dzalawa gər na, andza i Yesu Kəriste nakəma dzaliye dərmak.

3
Ndomədzal gər hay na, i Yesu

1Malamar ga hay ahəl nakə neŋ tə nəkurom aye na, na tsikawakum wu
andza nakə na tsikateye a ndo neheye Məsəfəre i Mbəlom mə 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 tətikakumwu neheye
awur bo bay aye bəna, na tətikakumwu neheye awur bo aye bay. Nəkurom
ka tərum na, andza wawa ndəriz neheye ta vəlateye wah ɗekɗek, ta sliye

* 2:9 Ezay 64.3. † 2:16 Ezay 40.13.



1 Koriŋte hay 3:3 313 1 Koriŋte hay 3:19

faya mənde ɗaf zuk bay aye. 3Hərwi 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, nəkuromndo iməndzibəra 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
fayaka tsikumeyeandzaniyena, nəkuromka tərumandzando iməndzibəra
hay!

5Apolos na, way? Ada neŋ na, way tey? Nəmay na, ndo i məsler i Mbəlom
tsa. A slər nahamayka təvkuromhərwiməɗakumhabazlamŋgayhərwi ada
kâ dzalumha ka Kəriste. Kwawayma giye na, məsler nakəMbəlom a ɗay ha
məge aye. 6Neŋ na, na zəv. Apolos neŋgeye a mbəɗay yam. Ane tuk na, ndo
məgəle ha na, bo i Mbəlom eye ŋgway. 7Andza niye, ndo nakə a zəv wu aye
ta ndo nakə ambəɗay yam aye na, nəteye salamay tə sla wuray bay. Mbəlom
nəte ŋgweŋ neŋgeye a sla məge wu, hərwi neŋgeye a sla faya məgəle ha wu.
8Ndo nakə a zəv wu aye ta ndo nakə a mbəɗay yam aye na, wuray ka ŋgəna
tayhakaboabərabay. Ane tukna,Mbəlommavəliye kwaawaymerəɓeŋgay
andza nakəma hutiye aye. 9Neŋ ta Apolos na, nəmaymadzapa eye nəte ma
məsler i Mbəlom.
Nəkurom na, ka tərum andza guvah i Mbəlom. Nəkurom andza gay i

Mbəlom dərmak. 10Mbəlom kə vəleŋ tsəveɗ ta ŋgwalak ŋgay hərwi madazlay
a məsler ŋgay tə nəkurom. Neŋ na təra andza ndo nakə a sər maɗəzle gay, a
sərməsler ŋgay lele aye. Ahəl nakə na dazlay aməgeməsler i Mbəlommə gay
kuromayena, na panahamədok aye andzanakəMbəlomavəleŋ faya tsəveɗ
nâ ge aye. Anəke ndo siye ha faya ta ɗəzliye faya. Kwa way mâ ge metsehe,
mâ ɗəzl faya gay na, lele. 11Mədok i gay niye na, Yesu Kəriste. Mbəlom a pa
na andza mədok. Ndəray ma sliye faya məpe naha mədok mekeleŋ eye sa
bay. 12Kamədok niye na, ndo siye hay ta ɗəzliye faya gay ta gura, siye hay ta
ɗəzliye ta ɓəre, ndo siye hay ta ɗəzliye tə kwar neheye tsakala eye haladzay
aye. Ndo siye hay na, ta ɗəzliye faya ta mayako, siye hay ta guzer ada siye
hay ta ɗəzliye ta gwavəkw. 13 Pat nakəMbəlom ma gateye sariya ŋgay a ndo
hay aye na, kwa wayməsler ŋgayma 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,maŋgateye. 14Gay i ndonakə a ɗəzl aye, ako ka təmana
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 andza ndo nakə a təmaw abərama ako i gay aye.

16Nəkurom tebiye na, gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, ada Məsəfəre ŋgay
mandza eye mə nəkurom na, ka sərum təbəɗew? 17Taɗə ndoweye kə nas ha
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, Mbəlomma kəɗiye na ndoweye dərmak
hərwi gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, tsəɗaŋŋa. Gay eye niye Mbəlom
mandza eyemə ɗəma aye na, nəkurom.

18 Ndəray mâ vay gər a bo ŋgay bay. Taɗə ndoweye mə walaŋ kurom kə
dzala neŋgeye a tsah andza ndo i məndzibəra hay na, mâ gər ha. Mâ təra
ka ɗəre i ndo hay ɗuh na, andza a tsah bay tebiye. Kə ge andza niye na, ma
hutiye metsehe lele eye. 19 Na tsik andza niye na, hərwi wu neheye 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:
«Mbəlommagəsiye tayhando imetsehehayma ɓalay iwewer taynakə təŋga
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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.†» 21Hərwi niye neŋ
faya na tsikakumeye, ndəray mâ zlapa təwu nakə ndomekeleŋ eye a ge aye
bay. Sərum ha na, wu hay tebiye na, i kurom ɗuh. 22 Neŋ Pol, Apolos ada
Piyer, nəmay na, i kurom hay tebiye. Kwaməndzibəra, sifa, məməte i kurom
tebiye. Wuneheye anəke tawuneheye kameayena, 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 neŋgeyemâ təra na, ndo i deɗek. 3Neŋ na, taɗə faya ka ŋgəlumeŋeye
bəzay kawuna, kwa tsekweŋwuray a geŋməbohaladzaybay. 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. 4Neŋ na, na sər wuray nakə mə neŋ na may ha mənese a
gər ga aye bay. Ane tuk na, andzaməgweɗemənese 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
MaduweŋYesumamaweyena,mabəziye hawuneheye anəkema ləvoŋ aye
parakkamədzaydzay. Wunakəndohay tədzalamə gər tay ayena,mabəziye
dərmak. Pat eye niye na, Mbəlom ma zambaɗeye kwa a way hərwi məsler
nakə a ge aye. Taɗə a ge haladzay na, Mbəlomma zambaɗeye haladzay. Taɗə
a ge tsekweŋ na, Mbəlomma zambaɗeye tsekweŋ.

6Malamar ga hay, na ɗakumhawu neheye ka neŋ ta Apolos aye na, hərwi
madzəne kurom hərwi ada kâ tətikum wu nakə mə ɗəma aye. A seŋ na,
pumay bəzay a bazlam iMbəlom lele. Andza niye, kâ gum zlapay ta ndo siye
hay bay ada kâ kətsum tay ha ndo siye hay bay. 7Nəkar nakə ka dzala mə
gər yak, ka ze siye i ndo hay aye na, nəkar way? Maa vəlaka wu hay tebiye
na,Mbəlombəɗaw? Taɗəmaa vəlakaMbəlomna, ka giye ha zlapay andza ka
huta wu niye hay ta gədaŋ yak na, hərwi mey?

8Aʼəhəŋ! Nəkurom na, ka hutumwu 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. 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 mata kəɗe tay ha kame i ndo hay aye.
Na tsik andza niye na, hərwi nəmay ka ɗəre i ndo i məndzibəra hay ada kwa
ka ɗəre i gawla i Mbəlom hay tebiye na, andza ndo məge ɗəretsətseh hay
hərwi ada ndo i məndzibəra ada kwa gawla i Mbəlom hay tâ zəba famaya
andza wu məge həbaɗ. 10 Andza niye nəmay na, andza ndo i matərakahaŋ
hay. Nəkurom ka dzalum na, ka tsahum hərwi nəkurom madzapa eye tə
Kəriste. Ndo hay tə dzala na, nəmay bəle eye hay, ane tuk na, nəkurom ka
gwaɗum nəkurom gədaŋ eye hay. Nəmay na, ndo hay tə kəts may, nəkurom
na, faya ta rəhakumeye ha gər. 11Hus anəke bəgom,may awur famaya, yam

* 3:19 Zob 5.13. † 3:20 Dəmes hay 94.11.
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a gamay dərmak. Petekeɗmaymanasa eye hay. Faya ta gameye ɗəretsətseh
haladzay, gay may andaya məhəne mə ɗəma bay, nəmaa təra ndo madzədza
eye hay. 12Nəmaa ge məsler ta gədaŋ may hərwi məhute wu mənday.* Ndo
hay faya ta tsaɗameye na, nəmaa ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ada mâ pa
fataya ŋgama. Ahəl nakə ndo hay faya ta gameye ɗəretsətseh aye na, nəmaa
ndza tete, nəmaamatay ha a ɗəma bay. 13Ndo hay faya ta tsikiye famayawu
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, nəmay nəmaa təra andza wu neheye ndəluɓ eye ndo hay
ta faɗiye, ta kutsiye ha a pesl aye.

Pol a tsikatayme awawa ŋgay hay
14Wunakə nawatsa kanaŋ aye na, nawatsakumhərwiməpakumhoroy a

ɗəre ka wu nakə ka gumeye bay. Na watsa andza nakay na, hərwi nəkurom
wawa ga neheye nawuɗa kuromhaladzay aye. A seŋməɗakumhametsehe.
15 Kwa taɗə ndo hay wal wal haladzay ta ɗakum ha məpay bəzay a Yesu
Kəriste bəbay na, bəba kurom hay haladzay bay. Bəba kurom na, nəte. Neŋ
na təra bəba kurom na, hərwi maa ɗakum ha Labara Ŋgwalak eye na, neŋ
ada nəkurom ka pummədzal gər ka Yesu Kəriste. 16Bəba kurom na, neŋ sa,
faya na gakumeye amboh, tərum andza neŋ. 17 A seŋ na, gum andza niye.
Hərwi niye na sləriye naha Timote ka təv kurom hərwi ada mâ ye naha mâ
makum ahaya a gərmede ga ka tsəveɗ i Yesu Kəriste. Wu nakəma 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.

18Na sər ha, siye i ndohay ta zəba fayanayenahaka təvkuromzukbayna,
tə dzala na, na diye naha sa bay, hərwi niye faya ta ɗəslay gər a bo tay. 19Ane
tuk na, taɗə Bəy Maduweŋ kway kə vəleŋ tsəveɗ na, na diye naha bəse. Na
ndisl naha na, na səriye ha ndo neheye faya ta giye zlapay aye na, na zəbiye
fataya təday. Na səriye ha ta tsikawa na, bazlam kəriye tsa tsukuɗu ta huta
gədaŋ i Mbəlom ɗaw? 20Na tsik andza niye na, hərwi mələve i Bəy i Mbəlom
nakəma ləviye. A sər bo na, ma gədaŋ bənamə bazlamhay kəriye ɗekɗek tsa
bay. 21A sakum na, wuyemey? Ahəl nakə aza na diye naha aye na, a sakum
nâ zla naha mandalaɓa ka həlay hərwi makəte kurom ha ɗaw? Kəgəbay ka
mbəɗumeye ha ɗərev kurom ada neŋ na diye naha tə bazlam ləfeɗeɗe eye
hərwi məɗakum ha na, na wuɗa kurom ɗaw?

5
Wunakə a ge horoyməwalaŋ i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu aye

1Na tsənawawuhay ka nəkurom. Ndo hay tə gwaɗna, faya ka gumeyewu
nakə lele bay aye. Kwa ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye na, faya ta giye
slala i wu niye bay. Tə gweɗeŋ na, ndo ta həna ta ŋgwas i bəba ŋgay.* 2Ada
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? 3Neŋ na, na ge
na sariya eye tsɨy andza nəkway ka bo dziye. Neŋməwalaŋ kurom bay, ane
tuk na, ɗərev gamandza eye tə nəkurom. 4Na ge sariya nakay ta gədaŋ i Bəy
Maduweŋ kway Yesu. Wunakəna tsikakumeye naha aye na, hayumgər ada
ɗərev gamandziye tənəkurom. Gədaŋ i BəyMaduweŋ kwayYesumandziye
tə nəkurom dərmak. 5 Ahəl nakə ka hayum gər aye vəlumay ha ndo niye a

* 4:12 Məsler hay 18.3. * 5:1 Levitik 18.8; Bazlammapala eyemasulo eye 23.1.
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həlay i Fakalawhərwi ada Fakalawmânas ha slo i bo ŋgay. Mânas ha slo i bo
ŋgay na, hərwi ada Mbəlom mâ təma ha pat nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu
mamaweye.

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 kuromha tsəɗaŋŋahərwi kəkəɗ təɓaŋhərwi adakâhatsakwamagurlom
i Pak ta neŋgeye. Təɓaŋ eye niye na, Yesu Kəriste nakə amət hərwi kway aye.†
8 Hatsakwa magurlom lele. Ane tuk na, hatsakwa magurlom tə makwala
weɗeye, gəɗemâgemə ɗəmabay. Tərakwandoneheye tsəɗaŋŋaeye. Pakway
bəzay a tsəveɗ i Mbəlom tə ɗərev kway peteh‡. Gərakwa haməge 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.» 10Na tsik andza
niye na, ka ndo i məndzibəra hay bay. Hərwi ndo məge madama hay, ndo
i bor hay, məkal hay ada ndo məge kule hay, nəteye ndo i məndzibəra hay.
Məŋgəɗatay hərwi mədzepe ta nəteye bay na, haɓe ka deyumeye abəra ma
məndzibəra. 11 Aʼay! Wu nakə na watsa aye na, na watsa ɗuh na, ka ndo
məpaybəzayaYesuKəriste. Taɗəndoweyekəgwaɗneŋgeyendoməpaybəzay
a Yesu Kəriste ada fayama giyemadama, fayama giye bor ka wu i ndo, faya
ma giye kule, faya ma tsikiye wu lele bay eye ka ndo hay, faya ma kwayiye
ta guzom, fayama kəliye wu hay na, kâ ndzum ka təvmanəte 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 nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom na, a gwaɗ: «Həharum na ndo nakə faya ma giye wu nakə lele bay
aye abəraməwalaŋ kurom.§»

6
Ndoməpay bəzay a Yesu Kəriste hay tawuda ka bo bay

1Taɗə faya ka tərumeyeməwalaŋ kurom na, ka yawum ka təv i ndoməge
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. 2Mata
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 tsekweŋ tsekweŋ aye bay na, kəkay? 3Mata 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? 4Taɗə ka tərummə
walaŋ kurom na, ka diyumeye ha ka təv i ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye
na, kəkay? Nəteye na, wuray kə dzapa kurom ha kwa tsekweŋ bay. Ane tuk
na, a sakum tâŋgənakumha sariya na,makəkay? 5Horoy a gakum təbəɗew?
Ndo nakə a tsahma tsikakumeyeme a zləmaye na, andayaməwalaŋ kurom
† 5:7 MadayawabəramaEzipt 13.7; 12.21. ‡ 5:8 MadayawabəramaEzipt 12.15-20; Bazlammapala
eyemasulo eye 16.3. § 5:13 Bazlammapala eyemasulo eye 17.7.
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ndo məpay bəzay a Yesu Kəriste hay təbəɗew? 6Ndoməpay bəzay a Yesu ma
wudiye ka malamar nakə faya ma pay bəzay a Yesu andza neŋgeye na, lele
bay. Ada kwa ka təv i ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye ka wudawum.

7Ka wudumeye ka bo məwalaŋ kurom na, lele bay. Ka wudum ka bo mə
walaŋ kurom na, ka dəɗum abəra ka tsəveɗ i Mbəlom. Ka sakumay naha a
ndoneheye faya ta gakumeyemənese aye. Taɗə ta kəlakumnawukuromna,
gəsum ɗərev, kâ wudum fataya bay. 8Ane tuk na, ka gəsum ɗərev bay, faya
ka gumateyewu lele bay eye a siye ndo hay ɗuh. Faya ka kəlumeyewu i ndo
hay, kwa nəteye malamar kurom hay ka tsəveɗ i Mbəlom bəbay na, faya ka
kəlumeye tayha. 9Ndoneheye faya ta giye lelebayeye tadiyeaBəy iMbəlom
bay na, ka sərum təbəɗew? Kâ vumay gər a bo kurom bay. Sərum ha na, ndo
neheye faya ta giye madama, ta giye kule, faya ta həniye ta ŋgwas i ndo hay
ada ndo neheye tə zla hasləka ta təra ha andza ŋgwas eye, 10ndomakəle wu i
ndo hay, ndoməge 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. 11Ahəl niye na, siye i ndo hay məwalaŋ kurom
tə gawawu neheye lele bay aye. Ane tuk na, Məsəfəre i Mbəlom nakə faya ka
ɗəslakweye ha gər aye kə pəsakum hamezeleme kurom ada 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
BəyMaduweŋ Yesu Kəriste.

Bo na, hərwimazambaɗay aMbəlom
12Ndo siye hayməwalaŋ kurom tə dzalamə 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.
13Ka gwaɗumsa: «Mbəloma gewumənday na, hərwi huɗ, a ge huɗhərwiwu
mənday dərmak.» Ayaw deɗek, ane tuk na, Mbəlom ma dziye tay ha sulo
tay eye tebiye. Mbəlom a lambaɗ bo na, hərwi məge ha madama bay. A
lambaɗ na, hərwi ada kâ ɗəslakway ha gər a Bəy Maduweŋ kway ɗuh, hərwi
neŋgeye faya ma tsəpiye bo kway. 14Mbəlom kə lətse ahaya Bəy Maduweŋ
kway Yesu abəra ma mədahaŋ. Mâ lətsakway ahaya abəra ma mədahaŋ ta
gədaŋŋgaydərmak. Ka lətsakweyeabəramamədahaŋ tə slo i bokway tebiye.
15 Nəkurom siye i bo i Yesu Kəriste na, ka sərum təbəɗew? Na sliye faya
mabuwesiye ibo iYesuməvəlayhaaŋgwasməgemadamaɗaw? Aʼay,magiye
bo andza niye bay! 16Ka sərumbəɗaw? Ndoweye kə vəlay ha bo ŋgay a ŋgwas
məgemadamana, nəteye sulo ta tərabonəte. Andzanakə təwatsaməƊerewel
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 gummadama 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. 19Bo 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 kurom hay na, bo kurom eye bay. Maa ləvay gər na, Mbəlom.
20Mbəlomambəɗa kuromahaya təwunakə tsakala eyehaladzay aye. Hərwi
niye ɗəslumay ha gər a Mbəlom tə bo kurom.

* 6:16 Madazlay i wu hay 2.24.
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7
Bazlam iməzle bo

1Anəkena, nambəɗakumeyenahakabazlamkuromnakəkawatsumeŋew
a ɗerewel aye. Ayaw! Taɗə hasləka kə zla ŋgwas bay na, 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 ŋgwas ŋgay bay, ŋgwas dərmak
mâ kərah məhəne tə zal ŋgay bay. 4 Bo i ŋgwas na, i ŋgay eye ŋgway bay. Bo
ŋgay na, i zal ŋgay dərmak. Bo i hasləka bəbay na, i ŋgay eye ŋgway bay. Bo
ŋgayna, i ŋgwasŋgay dərmak. 5Andza niye, hasləka ta ŋgwasŋgayna, tâ kərah
ha a bo məhəne bay. Taɗə agəna nəteye salamay ta gwaɗ ayaw na, ta sliye
faya məhəne bay məndze tsekweŋ tsa hərwi maɗuwulay me a Mbəlom. Kâ
ndzum wal wal məndze haladzay bay, Fakalaw ma ta vakumeye gər hərwi
nakə ka gumaymetsehe a bo kurom bay aye.

6Wu nakə na tsikakum kaməzle 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 Mbəlom a vəl ŋgwalak kwa a way andza nakə
a say məge aye. Ndo siye hay a vəlatay gədaŋ məpay bəzay ta ŋgwas. Ndo
mekeleŋ eye hay tə sər məndze ze ŋgwas ta gədaŋ i Mbəlom.

8 Anəke, neŋ faya na tsikakumeye a nəkurom madakway i ŋgwas ta
nəkurom neheye ka zlum ŋgwas zuk bay aye. Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Lele na, ndzum andza neŋ. Kâ zlum ŋgwas bay, nəkurom ŋgwas hay bəbay
kâ yum a zal bay. 9Ane tuk na, kə ge ka mbumeye faya məndze təta bay na,
hasləka mâ zla ŋgwas, ŋgwasmâ ye a zal. Ŋgama hasləka mâ zla ŋgwas, ŋgwas
dərmakmâ 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, neŋmahəgeye
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 zalmekeleŋ eye bay.
Taɗə kə ge a say zal sa na, mâ ma ta dəba ka təv i zal kurre eye tâ ma ka bo.
Hasləka dərmakmâ həhar na ŋgwas ŋgay bay.

12 Anəke na tsikateye naha a ndo mekeleŋ eye hay nakə agəna ŋgwas kə
dzala ha ka Yesu bay nəteye mandza eye aye. Maa tsik na, neŋ bəna Bəy
Maduweŋ Yesu bay. Faya na tsikiye: Taɗə ndoweye ŋgwas ŋgay kə dzala ha
ka Yesu zuk bay na, taɗə ka təma məndze tə neŋgeye na, mâ həhar na bay.
13Hərwi ŋgwas nakə kə dzala ha ka Yesu aye na, andza niye dərmak. Taɗə zal
ŋgay kə dzala ha ka Yesu bay ada taɗə a say məndze ta ŋgwas ŋgay na, ŋgwas
mâ kərah məndze mə gay ŋgay bay. 14Na tsik andza niye na, hərwi zal ŋgay
nakə kə dzala ha ka Yesu zuk bay aye na, neŋgeye i Mbəlomhərwi 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
Mbəlomdərmak. Taɗə kə ge andza niye bayna,wawa tay ta təriye andza ndo
neheye tə sərMbəlombayaye. Ane tukna,wawa tayhaynəteye ta təra andza
niye bay, Mbəlom kə pa tay hay a walaŋ i ndo ŋgay hay.

15Kə ge ndoweye kə dzala ha ka Yesu bay, taɗə a say məgər ha ndo neŋgeɗ
na, mâ ye. Taɗə kə gər ha, ki ye ŋgway na, hasləka kəgəbay ŋgwas, mâ dzala
wuray bay. Hərwi ŋgay na, mənese andaya bay. A yay a gər a Mbəlom hərwi
ada kâ ndzum zay. 16A nəkar ŋgwasmapa gər eye ka Yesu, taɗəMbəlom ma
təmiyeha zal yakhərwi yakna, ka sər ɗaw? Anəkar zalmapagər eyekaYesu,
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taɗə Mbəlom ma təmiye ha ŋgwas yak hərwi yak na, ka sər ɗaw? Ka sər bay
tebiye.

Ndzum andza nakəMbəlom a zalakum aye
17Ane 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
haymaməhay gər i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu aye.

18TaɗəMbəlom a zalaka nəkar maɗəsa bo eye na, ndza maɗəsa bo eye. Kə
ge taɗəMbəlom a zalaka nəkarmaɗəsa bo eye bay na, kâ gwaɗ «Na ɗəsiye bo»
bay. 19Agəna nəkar maɗəsa bo eye, kəgəbay agəna nəkar maɗəsa bo eye bay
na, kame iMbəlomna, nəte. Wunakəmagiye ŋgamamə ɗəmaayena, andaya
bay. Wu nakəma dzəniye kame i Mbəlom aye na, marəhay ha gər a bazlam
i Mbəlom mapala eye. 20 Kwa nəkar kəkay, kəkay na, Mbəlom a zalaka ka
məndze andza niye.

21AgənaMbəlom a zalaka ahəl niye nəkar beke eye na, mâ dzəma kar bay.
Ane tuk na, taɗə ka hutiye tsəveɗmatəre ndo barbarra eye ka ləviye gər yak
aye na, lele dərmak sa tsa. 22Na 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 BəyMaduweŋ Yesu Kəriste kə təma kar ahaya abərama 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 ambəɗa kurom ahaya na, təwunakə 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. 24Malamar gahay, neŋ fayana tsikakumeye. Kwawaymândza
andzanakəahəl niyeMbəlomazalay aye. Mândzakame iMbəlomna, andza
niye.

Ndo neheye ta zla bo zuk bay aye
25 Anəke na, neŋ faya na tsikiye ka hasləka neheye ta zla ŋgwas zuk bay

ada tə dem neheye ta ye a zal zuk bay aye. Wu nakə na tsikiye aye na, Bəy
Maduweŋ Yesu a tsikeŋ bay. Na 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 i Mbəlom ta gədaŋ i BəyMaduweŋ Yesu.

26Na zəba ka ɗəretsətseh nakə faya ka sakweye a həlay nakay anəke aye,
na dzala na, lele məndze andza nakə tə ndzawa aye. 27 Kə ge ka zla ŋgwas
tsɨy na, kâ həhar na bay. Taɗə ka zla ŋgwas zuk bay na, ndza andza niye, kâ
pəla tsəveɗ ka məzle ŋgwas bay. 28Ane tuk na, kwa taɗə hasləka kə zla ŋgwas
bəbayna, kə gemənesebay. Taɗədemkə zla zal na, kə gemənesebaydərmak.
Ane tuk na, sərum ha na, ndo neheye ta ŋgwas tay hay aye kəgəbay tə zal tay
hay aye na, faya ta siye ɗəretsətseh haladzay ka məndzibəra. Hərwi niye na
gwaɗ leleməndze zeməzle ŋgwas kəgəbay zeməzle zal hərwi ada kâhutakwa
ɗəretsətseh bay.

29Malamargahay, gər i bazlamnakəa seŋmətsikakumayena, anaŋ: Həlay
nakəMbəlom 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 neheye ta zla ŋgwas bay aye. 30 Ndo neheye faya ta
tuwiye na, tâ gayməsler aMbəlom 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 səkəmiyewu hay aye na, tâ zəba
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faya ka wu nakə ta səkəm aye andza wu kəriye. 31Ndo neheye faya ta giye
məsler təwu 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 neŋgeyemâyay a gər a BəyMaduweŋYesu. 33Ndonakə
ta ŋgwas aye neŋgeye,ma dzaliye na, ka wu i məndzibəra. A sayməge na, wu
nakə a yay a gər a ŋgwas ŋgay aye. 34 Andza niye mədzal gər ŋgay na, sulo.
Ŋgwas na, andza niye dərmak. Ŋgwas nakə zal ŋgay andaya bay aye tə dem
nakə ki ye a zla zal zuk bay ta pa mədzal gər tay ka məsler i Bəy Maduweŋ
Yesu. A satay məvəlay ha ɗərev tay tə bo tay a Mbəlom. Ŋgwas nakə zal ŋgay
andaya neŋgeye a dzala na, ka wu i məndzibəra, a say məge wu nakə a yay a
gər a zal ŋgay aye.

35 Na tsikakum andza niye hərwi madzəne kurom ɗuh bəna hərwi
məgakummebay. A seŋ ɗuhna,mede kurommâge lele ada kâ pumaybəzay
a BəyMaduweŋ tə ɗərev kurom peteh.

36Anəke na tsikiye na, ka gawla tamədel ŋgay. Taɗə gawla a zəba faya a say
mədel ŋgay ka zal adama geyemənese na, tâ zla bo. Tâ gemənese bay. 37Ane
tuk na, taɗə gawla kə dzala ta deɗek ɗuhma zliyemədel ŋgay bay na, ada taɗə
a dzala tə ɗərev ŋgay peteh ndəray a gayme kaməzle bay, bo ŋgay eye a dzala
ŋgway adama sliyeməndze təta na, a ge niye na, lele. 38Andzaniye, ndonakə
kə zla dahəlay ayena, kə ge lele. Ndonakəkə zla dahəlay bay ayena, kə ge lele
haladzay sa tsa.

39Ŋgwas tə zalŋgay tandziyena, huya. Taɗə zalŋgaykəmət na,masliye faya
məzle zalmekeleŋ eye andzanakə a say aye. Ane tukna, lele eyema zliye na,
ndoməpa gər eye ka Yesu. 40Neŋ na dzala, mâ ndzamahəŋgeye, hərwima ta
ndziyema sifa taməŋgwese eyema ziye nakəneŋgeye tə zal aye ɗuh. Wunakə
na tsik aye na, sər hamaa ɗeŋ ha na, Məsəfəre i Mbəlom.

8
Wunakəmakəɗay a kule aye

1Matsətsehe kuromnakə ka tsətsahumhərwi 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
hayhərwi adakâ yakwakamekameayena,mawuɗebonakəkawuɗakweye
bo nəte nəte məwalaŋ kway aye. 2Taɗə ndoweye kə ɗəslay ha gər a bo ada a
dzala mə gər ŋgay neŋgeye, a sər wu hay na, niye a bəz ha na, a sər wu hay
andza nakə a say aMbəlom aye zuk bay. 3Ane tuk na, ndo nakəma ɗəslay ha
gər bo ŋgay andza niye təbey aye na, awuɗaMbəlom ɗuh. Mbəlom a sər ha, a
gwaɗ: «Ndo nakay na, ndo ga.»

4 Slo nakə ta tawal ha kule aye na, ka həpəɗakweye bay tsukuɗu ka
həpəɗakweye ɗaw? Wu nakə neŋ na dzala aye na, anaŋ: Ka sərakwa ha
kule na, wu deɗek eye bay. Ka sərakwa ha Mbəlom na, nəte ŋgweŋ bəna siye
hay andaya bay. 5 Deɗek, siye i ndo hay tə gwaɗ na, mbəlom hay andaya
haladzaymamagərmbəlomadakaməndzibəra. Kanəteyena, deɗekmbəlom
hay andaya haladzay ada bəymaduweŋ hay andaya haladzay. 6Ane tuk na,
kwa andza niye bəbay na, nəkway ka sərakwa Mbəlom na, nəte ŋgweŋ tsa.
NeŋgeyeBəbakway. Wuneheyekaməndzibəra aye tebiye ayawna,məhəlay
ŋgay. Age kwayna, hərwi ada kâ tərakwandoŋgayhay. Bəy kwayna, nəte tsa
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dərmak. Neŋgeyena, YesuKəriste. Wuhay tebiye ti yawna,məhəlay ŋgay, ka
hutakwa sifa weɗeye na, tə həlay ŋgay.

7Ane tuk na, siye i ndoməpemədzal 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 dzalamə gər tay, taɗə ta həpəɗ slo i kule
na, ta ge mənese. 8 Azlakwa bay, ka sərakwa ha wu mənday na, ma təriye
kwayhandoŋgwalak eyehaykame iMbəlombay. Kwa taɗəkandayakwa,ma
dzəniye kway bay. Kwa taɗə ka ndayakwa bay, ma giye wuray kwa tsekweŋ
bay dərmak.

9 Nəkurom, ka sərum ha ka slumeye faya mənde wu nakə a sakum aye
tebiye. Ane tuk na, gummetsehe, bəna ndo neheye ta huta gədaŋ ka tsəveɗ
i Mbəlom zuk bay aye na, ta dziye abəra ka tsəveɗ hərwi kurom. 10 Zəbum
təday, nəkar nakə ka sər deɗek aye, taɗə ndo nakə gədaŋ ŋgay andaya zuk bay
kə ŋgataka nəkar mandza eye mə gay i matewele kule faya ka həpəɗiye slo
nakə ta tawal ha kule aye, nəkar ka dzala na, ma həpəɗiye dərmak bəɗaw?
11 Hərwi niye wu nakə ka ge hərwi ka sər aye na, ma nasiye ha ndo niye
gədaŋ andaya bay aye. Ane tuk na, sər ha neŋgeye na, malamar yak nakə
Yesu Kəriste a mət hərwi ŋgay aye. 12 Taɗə ka ge andza niye na, ka nasay a
malamar yak nakə bəle eye, ka nasay ha mədzal gər ŋgay. Ka nasay na, a
malamar yak ɗekɗek bay, sər ha mənese nakə ka ge aye na, ka bo i Kəriste
eye ŋgway. 13Hərwi niye taɗə slo nakə na həpəɗiye ma diye ha malamar ga a
mənese na, na həpəɗiye slo ɗaɗa sa bay, hərwi a seŋ malamar mâ dəɗ abəra
ka tsəveɗ bay.

9
Pol a ɗa haməndze ŋgay

1 Zəbum ka məndze ga təday, neŋ na, na ləva gər ga! Neŋ, ndo i maslaŋ i
Yesu na, ka sərum bəɗaw? Neŋ na ŋgatay a Yesu Bəy Maduweŋ kway tə ɗəre
ga! Nəkurom tebiye ka pummədzal gər ka Bəy Maduweŋ na, hərwi nakə na
geməsler ŋgayməwalaŋkuromayebəɗaw? 2Kwa taɗəka ɗəre i ndomekeleŋ
eyehayneŋndo imaslaŋ i Yesubaybəbayna, nəkuromka sərumha. Kapum
mədzal gər ka Yesu Kəriste na, hərwi nakə na ɗakum ha Labara Ŋgwalak eye
bəɗaw? Maa bəz ha neŋ ndo i maslaŋ i BəyMaduweŋ kway na, nəkurom.

3Hərwindoneheye tameŋeyehaməneseayena, nagwaɗateye fayakəkay?
Na tsikateye faya, 4neŋ na sla ɗa nəkurom ka vəlumeŋeyewumənday hərwi
məsler nakə faya na giye bəɗaw? 5Neŋ na slaməzle ŋgwas nakəmapa 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 geməsler hərwi məhute ha wumənday a gər may
na, nəmay ta Barnabas ɗekɗek ɗaw? 7Taɗə ndoweye neŋgeyema 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 gənaw na, ma ɗɨtsiye
wah eyema siye bəɗaw?

8Wu neheye na tsik aye na, mədzal gər i ndo zezeŋ ɗekɗek tsa bay. Kwa
bazlam iMusamapala eye a tsik faya na, andza niye dərmak. 9Mawatsa eye
mə ɗerewel i Musa na, a gwaɗ: «Ahəl nakə sla ma giye məsler ma guvah aye
na, kâ pay wu ka bazlam bay, gər ha mâ həpəɗ wu mənday.*» Ka dzalum,

* 9:9 Bazlammapala eyemasulo eye 25.4.
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Mbəlom a tsik na, ka sla ɗekɗek deɗek ɗaw? 10Mbəlom a tsik nakay na, ka
nəmay. Ayaw, tə watsa bazlam neheye ahəl niye na, hərwi may. Ndo nakə
faya ma fətiye na, mâ pa mədzal gər ta deɗek ma hutiye madagər ŋgay. Ndo
nakə faya ma kəzliye daw aye, mâ pa mədzal gər ta deɗek ma hutiye wu
mənday. 11 Ah lele! Nəmay na, nəmaa ɗakum ha bazlam i Mbəlom andza
nakə ta sləga hulfe a guvah aye. Ka dzalum taɗə nəmaa hutiye wu neheye ka
məndzibəra aye abəramə həlay kuromna, lele bəɗaw? 12Taɗə ta deɗek siye i
ndo hay faya ta tsətsahiye fakumawu neheye ta ndiye na, ka dzalumnəmay
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 nakəma 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 nahawu aMbəlomma təvməvəlaywu aMbəlom 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 nawatsa aye na, na watsa hərwi ada kâ slərumeŋewwu 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 tsəveɗməge 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,
hərwiMbəlom a vəleŋ hərwi ada nâ ge. 18Kə ge andza niye na, merəɓe ga na,
wuye mey? Merəɓe ga na, faya na ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye kəriye, faya
na tsətsahiye tâ vəleŋ faya wu bay. Na sliye fayamatsətsehe ndo tâ vəleŋ wu
hərwi Labara Ŋgwalak eye nakə faya na ɗiye ha aye. Ane tuk na, a seŋ bay.

19Na ndziye na, na ləva gər ga, ndəray ma sliye faya mələveŋ gər bay. Ane
tuk na, na təra beke hərwi ndo hay tebiye na, tə gər ga eye hərwi ada tâ yaw
tâ pa mədzal gər ka Bəy Maduweŋ Yesu. 20Neŋ mə walaŋ i Yahuda hay na,
na ndziye andza nəteye hərwi ada nâ həlata ahaya ka təv i Bəy Maduweŋ
Yesu. Bazlam i Musamapala eye na, gədaŋ ŋgay andaya fagaya bay. Ane tuk
na, neŋ məwalaŋ i ndo neheye ta rəhay ha gər a bazlam mapala eye na, na
giye andza nəteye hərwi ada nâ həlata ahaya ka təv i Bəy Maduweŋ. 21Ahəl
nakə neŋ mə walaŋ i ndo neheye tə sər bazlam i Musa mapala eye bay na,
na ndziye andza nəteye hərwi ada nâ həlata ahaya ka təv i Bəy Maduweŋ
dərmak. Andzaməgweɗe neŋna, na rəhay ha gər a bazlam iMbəlommapala
eye təbey. Aʼay! Neŋ faya na rəhay gər hərwi faya na rəhay ha gər a Kəriste.
22Ahəl nakəneŋ ta ndo neheye ta huta gədaŋ ka tsəveɗ i Mbəlom zuk bay aye
na, na ndziye andza nəteye hərwi ada na dzəniye tay ha tâ huta gədaŋ ka təv
i Bəy Maduweŋ. Ahəl nakə neŋ ta ndo hay tebiye aye na, na ndziye andza
nəteye. Na giye wu nakə na sər aye tebiye hərwi ada nâ təma tay ha siye hay.
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
† 9:14 ZəbaməMata 10.10; Luka 10.7.
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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
hutiyemerəɓe imahwayŋgay. Neŋ fayanagwaɗakumeye: Gumgədaŋandza
ndomahwayhayhərwi adakâhutummerəɓe kuromdərmak. 25Ndoneheye
a satay mahway lele aye na, ta gəriye ha wu hay wal wal haladzay. Ta
tətikiye, ta nduɗiye hambəle tay hay lele nakə adandoma sliye fayamazay a
ndoneŋgeɗayeadamahutiyemerəɓeŋgayaye. Ane tukna,merəɓeŋgayniye
ta vəleyemandziye bay,manasiye bəse. Nəkwayna, nəkway ka tətikakweye
mahway kame iMbəlomhərwi ada kâ hutakwamerəɓe nakəmanasiye ɗaɗa
bay aye. 26Hərwi niye neŋ na, na hwiye andza ndo nakə ma 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 nakəma feye a mətasl kafats kəriye bay. 27Neŋ eye na geye ɗəretsətseh
a bo ga tə həlay ga eye ada ma gəseŋeyeme hərwi ada pat nakəMbəlom ma
ndəviye ha məndzibəra aye na, neŋ ndo məɗe ha bazlam ŋgay a ndo hay nâ
təra ndo i dəba bay.

10
Israyel hayməmakukulek

1Malamargahay,wunakəageboahəl niye tabəba təte kwayhayaye, a seŋ
na,mâmakumawagər. Mbəlomkədərəzl tay hanəteye tebiye təmakukulek.
Nəteye tebiye ta tas ta bəlay nakə tə zalay Bəlay Ndozza aye.* 2Nəteye tebiye
Mbəlom ka dzəhuɓ tay ha mə makukulek ada ma dəlov hərwi ada tâ təra
nəteyemadzapaeye təMusa. 3Nəteye tebiye tandawuməndayeyenətenakə
a yawməmbəlom aye†, 4 ada nəteye tebiye ta sa yam eye nəte nakəMbəlom
a vəlatay aye dərmak. Yam nakay na, yam nakə a gəzaw abəra ma hotokom
aye.‡ Maa vəlatay hotokom niye na, Mbəlom. Hotokom eye niye na, Kəriste
ada a laka tay ha. 5Kwa taɗə ta ŋgatay a masuwayaŋ nakəMbəlom a ge aye
bəbay na, həlay a vay a ndo 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.§

6Wu neheye na, ta gakweye ɗaf. Ta vəlakweye matətike hərwi ada bor i
bo kway mâ ye kway ha ka məge mənese andza nəteye bay.* 7 Siye hay mə
walaŋ tay tə ɗəslay ha gər a kule. Andza niye, tə watsa a ɗerewel i Mbəlom
na, tə gwaɗ: «Ndo hay tə ndza, tə nda wu mənday ada tə sa wu məsay. Tsa
na, tə lətse hərwi məge həbaɗ ta məɗəslay ha gər a kule.†» Nəkurom na, kâ
tərum ndo i kule hay andza nəteye təbey. 8Kâ gakwa madama andza siye i
ndo neheyeməwalaŋ tay aye bay. Nəteye tamət adaMbəloma kəɗ tay ha pat
eye nəte gwezem kuro kuro sulo gər eye mahkar hərwi nakə tə ge madama
aye.‡ 9Nəkway na, kâ dzakwa haMbəlom andza siye i ndo neheyeməwalaŋ
tay tə dza ha Mbəlom aye bay. Dədœ a dza tay ha ada ta mət hərwi nakə tə
ge andza niye aye. 10Kâ guŋguzum ka Mbəlom andza siye i ndo neheye mə
walaŋ tay, ta guŋguzay a Mbəlom aye bay. Nəteye niye na, gawla i Mbəlom
nakə a kəɗawa ndo hay aye kə kəɗ tay ha hərwi nakə ta guŋguz aye.

11 Wu neheye tebiye a ge bo aye na, məgatay ɗaf a ndo hay hərwi ada
tâ ge metsehe. Tə watsa na wu neheye a Ɗerewel i Mbəlom na, hərwi
ada kâ tətikakwa wu neheye, nəkway neheye mandza eye mə həlay nakə
* 10:1 Madayaw abəra ma Ezipt 13.21-22, 14.22-29. † 10:3 Madayaw abəra ma Ezipt 16.4-35.
‡ 10:4 Məpesle 20.8-11. § 10:5 Məpesle 14.16, 23, 29-30. * 10:6 Məpesle 11.4, 34. † 10:7
Madayaw abərama Ezipt 32.6. ‡ 10:8 ZəbaməMəpesle 25.1-9.
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mazlambarməndzibərama ndəviye aye. 12Hərwi niye, ndo nakə a dzalamə
gər ŋgay neŋgeyemalətsa eye duwirre lele aye na, mâ gemetsehe bənama ta
dəɗiye. 13Wuneheye Fakalawma dziye kurom ha aye na, wu neheye faya a
dzawa tay ha ndo hay aye huya. Mbəlom na, ma dzəniye kway andza nakə
a tsik aye. Taɗə Fakalaw kə say ma dziye kurom ha na, tə wu nakə ma ziye
gədaŋ kuromaye na,Mbəlommavəleye tsəveɗ bay. Mbəlommavəlakumeye
gədaŋməsəmay naha amədze i fakalaw nakəma dziye kurom ha aye.

14Malamar ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, hərwi niye neŋ faya
na gwaɗakumeye: Mbəɗumay dəba a məɗəslay ha gər a kule. 15Na tsik niye
na, a nəkuromndoneheye kadzalumgər lele aye. Dzalumgər kawunakəna
tsikakum aye na, deɗek tsukuɗu deɗek bəɗaw? 16Ahəl nakə nəkway faya ka
ndayakweyewumənday i BəyMaduweŋ ka təvmanəte eye ada ahəl nakə ka
gawakway naha sɨsœ a Mbəlom hərwi məse wu nakə ka sawakwa ma gəvet
ayena, nəkway təYesuKəristemadzapa eyehərwi bambazŋgaybəɗaw? Ahəl
nakəkaŋgənakweyepeŋada fayakandayakweye§ayena, nəkwaymadzapa
eye tə bo i Yesu Kəriste bəɗaw? 17Nəkway haladzay, ane tuk na, ka tərakwa
andza bo nəte hərwi ka ŋgənakwa peŋ eye nəte.

18Mum ahaya mədzal gər kurom ka Israyel hay təday. Tə kəɗawa wu hay
ka təv məvəlay wu a Mbəlom. Ndo neheye ta həpəɗawa slo niye na, nəteye
madzapa eye ta Mbəlom.

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 sərMbəlombay tə kəɗ aye na, tə kəɗatay a fakalawhay bəna aMbəlombay.
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. 22Ka gakwa andza niye bay bəna mandala eye
fakwaya aBəyMaduweŋkway. Ka dzalumna, ka zakwahaneŋgeye ta gədaŋ
ɗaw?

Gumwu nakəma dzəniye siye i ndo hay aye
23Ndo siye hayməwalaŋ kurom tə dzalamə gər tay na: «Tsəveɗ andaya ka

məgewuhay tebiye.» Andzaniye, ane tukna,wusiyehaymadzəniyekurom
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. 24Kwawaymâ pəla na, wu nakəma dzəniye ndo hay aye. Kâ pəlumwu
nakəma dzəniye bo kurom eye ɗekɗek tsa bay. Pəlum wu nakəma dzəniye
ndo hay aye. 25Taɗə a sakummasəkəme slomə lumana,wuray kwa tsekweŋ
mâ gakum faya me bay, səkəmum, həpəɗum. 26 Sərum ha na, tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom tə gwaɗ: «Məndzibəra tə wu nakə mə ɗəma tebiye aye na,
i Mbəlom 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. 28 Ane tuk na, taɗə kə
tsikaka, a gwaɗaka «Nakay slo i kule» na, kâ həpəɗ bay. Ka həpəɗ na, ka nasay

§ 10:16 Luka 22.19; 1 Koriŋte hay 11.23-26. * 10:26 Ɗerewel dəmes hay 24.1.
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ha mədzal gər i ndo niye. 29Na tsik niye na, ka wu nakə neŋgeyema dzaliye
mə gər ŋgay aye bəna hərwi mədzal gər yak bay.
Agəna ndoweyema gwaɗiye: «Neŋ na, tsəveɗ ga andayaməndewu tebiye.

Ka gweɗeŋeye: “Kâ nda bay, ka ta nasay ha mədzal gər i ndo mekeleŋ eye”
na, hərwi mey? 30Taɗə na gay naha sɨsœ aMbəlom hərwi wumənday na, na
ndiye. Kameŋeye hamənese na, hərwi mey?»

31Wu nakə a seŋ mətsikakum aye na, anaŋ: Taɗə faya ka ndayumeye wu
mənday kwa taɗə ka sumeye wu məsay, taɗə ka gumeye kwa wu waray na,
gumwunakə ndo hay ta zambaɗay ha aMbəlom aye. 32Kâ gumwunakəma
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 hay ka Yesu, kâ dəɗum ha ndəray 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 nakəma dzəniye ndo hay aye təday hərwi ada
Mbəlommâ təma tay ha.

11
1Tərum andza neŋ nakə na təra andza Yesu Kəriste aye.

Hasləka hay ta ŋgwas hay kame iMbəlom
2Neŋ faya na zambaɗakumeye naha hərwi faya ka dzalumeye ka bazlam

ga kwa a həlay waray, ada faya ka pumeye bəzay na, andza nakə na
tətikakumaye. 3A seŋ na, sərumha dərmak. Yesu Kəriste na, ka gər i hasləka
hay tebiye. Hasləka na, ka gər i ŋgwas adaMbəlom na, ka gər i Yesu Kəriste.

4 Taɗə hasləka ma ɗuwuleye me a Mbəlom agəna ma tsikiye kame i ndo
hay bazlam neheye Mbəlom a ɗay ha aye, kə zla dzagwa abəra mə gər bay
na, kə tsaɗay a Yesu Kəriste nakə bəy ŋgay aye. 5 I ŋgwas na, ahəl nakə faya
ma ɗuwuleyeme aMbəlom agənama tsikiye kame i ndo hay bazlamneheye
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.
6Ŋgwas nakə a say məɓere dərkəɗ a gər bay aye na, wal wal təməɗəse abəra
ka məkwetse bay. Taɗə ŋgwas kə ɗəs abəra ka məkwets ŋgay kəgəbay a həz na
gər na, ka sərakwaniye na, wunakəmageye horoy aye. Kə ge andza niye na,
mâ gər ha gər kəriye bay, mâ ɓar a ɗəma dərkəɗ. 7 Taɗə hasləka ma ɗuwulay
me a Mbəlom na, mâ zla dzagwa abəra mə gər hərwi Mbəlom a ge na na, ka
mandzəkit bo ŋgay. Ma bəziye ha məzlaɓ i Mbəlom nakə a ze wu hay tebiye
aye. Ane tuk na, ŋgwasma 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. 9 Sa
na, Mbəlom a ge hasləka hərwi ŋgwas bay. A ge ŋgwas ɗuh na, hərwi hasləka.
10Kə ge andza niye na, ŋgwas hay tâ ɓar dərkəɗ a gər hərwi məɗe ha na, faya
ta rəhay ha gər a zal tay hərwi ada mâ ndalatay a gawla i Mbəlom ha bay
dərmak.

11 Kwa ka təra andza niye bəbay na, nəkway neheye madzapa eye ta Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste aye na, ka sərakwa ha ŋgwas na, a ndzay ka həlay na,
a hasləka. Hasləka bəbay na, a ndzay ka həlay na, a ŋgwas. 12Mbəlom a ge
ŋgwasna, tə bo i hasləka. ŊgwasnakəMbəloma ge aye bəbay awahasləka. Kâ
mətsakwa ha gər bay, maa vəl wu tebiye naMbəlom.*

* 11:12 ZəbaməMadazlay i wu hay 1.26-27 ada 2.18-23.
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13Wu nakay na, bo kurom eye tsikumeŋ tey. Taɗə ŋgwasma 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 vəlayməkwets ŋgay
mâ ge zəbol eye na, hərwi adamâ ŋgahay na gər, mâ ndza ndozlayzlayya bay.

16Taɗə 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 tsəveɗmekeleŋ eye wal bay.

Ɗaf i BəyMaduweŋ Yesu
Mata 26.26-29;Markus 14.22-25; Luka 22.15-20

17 Wu mekeleŋ eye andaya nakə na ɗakumeye ha aye. Neŋgeye na, na
gakumeye naha faya sɨsœ bay. Taɗə 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 bay. Ɗuh ka gawum na, wu nakə lele bay aye. 18Hərwi wu nakə
kurre na tsəne, tə tsikeŋ aye na, wuyemey? Tə gweɗeŋ: Ka hayum gər hərwi
məɗəslayha gər aMbəlomna, kaŋgənawumboməwalaŋkurom təvwalwal.
Na dzala na, ma giye andza niye deɗek tsukuɗu? 19Maŋgəne bo niye na, mâ
ge andayadeɗekŋgwayhərwi adandohay tâ ŋgatay andoneheyenəteye faya
ta pay bəzay a Yesu tə ɗərev tay peteh aye.

20 Ane tuk na, ahəl nakə ka hayum gər aye, ka ndayawum na, ɗaf i Bəy
Maduweŋ† bay. 21Kwa way a dzalawa na, ka wu mənday ŋgay ɗekɗek tsa, a
hway fayabəse kamənde. Hərwi niyendo siyehay təndzawa təmayada siye
hay nəteye tə kwayawa. 22 Taɗə faya ka gumeye andza niye na, ka ndayum
wu mənday kurom eye mətagay kurom eye hay bəɗaw? A sakum matəre
ha siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu wu kəriye na, hərwi mey? Ka
gumeye tayhando imətawakhayandzaniyena lele ɗaw? Nagwaɗakumeye
naha tebiye na,mey? Ka dzalumna, na zambaɗakumeye ɗaw? Aʼay! Ɗuh na
zambaɗakumeye bay.

23Bazlamneheye na tətikakumaye na,maa tətikeŋ na BəyMaduweŋ Yesu
ada na ɗakumha. Ahəl niye ta həvaɗ, ta ta giye faya ɗaf na, a zla peŋ, 24a gay
naha sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna ha peŋ niye, a gwaɗ: «Nakay
na, bo ga,mavəla eye hərwi kurom. Gumha andza nakay huya hərwi ada kâ
dzalumha ka neŋ.» 25Andza niye dərmak, ta ndəv haməndewumənday na,
a zla gəvet, a gwaɗ: «Wuməse nakay na, bambaz ga nakəMbəlomma ɓariye
DzamWeɗeye ta ndo hay aye. Ahəl nakə ka sumeye na, gumha andza nakay
anəkeayehərwiadakâdzalumhakaneŋ.» 26Bazlam iBəyMaduweŋneheye
tə ɗa ha na, pat pat ahəl nakə faya ka ndayum peŋ andza nakay ada faya ka
sumeye wu məse na, nəkurom faya ka ɗumatay ha a ndo hay parakka, Bəy
Maduweŋ kəmət hərwi mətəme kway ha.

27Hərwi niye ndonakəkəndapeŋ i BəyMaduweŋ i Yesu ada kə sawuməse
i BəyMaduweŋka rəhayhagər bayna, niyena, andzaməgweɗekə gemənese
ka slo i bo adakabambaz i BəyMaduweŋYesu. 28Andzaniye kwawaykə say
mənde peŋ ada məse wuməse na, mâ tsətsahay a mədzal gər ŋgay lele təday.
Taɗəwuray andaya bay na, mâ nda adamâ sa. 29Hərwi ndo nakə kə nda peŋ
ada kə sa wuməse i BəyMaduweŋ, taɗə ka rəhay ha gər a bo i BəyMaduweŋ
bay, kə ge mənese ada sariya ma gəsiye na. 30 Hərwi niye ndo kurom hay
haladzaynəteyeɗəvats eyehay, siyehay tagebəle, ada siyehay tamət. 31Taɗə

† 11:20 Ɗaf i BəyMaduweŋ: Zəba kamede 23 hus ka 26, ada Koriŋtemanəte eye 10.16.
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ka tsətsahakwakamədzal gər kway tədayna, haɓeMbəlommagəsiye kway a
sariyabay. 32Ane tukna, BəyMaduweŋMbəlommagakweye sariyaada faya
ma vəlakweye ɗəretsətseh na, hərwi ada pat i sariya nakəma 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 hayumeye gər hərwi mənde wu mənday
i Bəy Maduweŋ aye na, həbum siye i ndo kurom hay tâ yaw təday. 34 Taɗə
ndoweye may a wur faya na, mâ ndayaw wu mənday mətagay təday bəna,
ahəl nakə ka hayum gər ka təv manəte eye na, Mbəlom ma gəsiye kurom a
sariya hərwi wu neheye faya ka gumeye aye.
Wu siye hay na, ahəl nakə na ye naha aye na, na tsikakumeye.

12
Gədaŋ neheyeMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eyema vəlateye a ndo hay aye

1Malamar ga hay, anəke na, na tsikakumeye naha ka gədaŋ neheye wal
wal Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma vəlateye a ndo hay aye. A seŋ na, sərum ha
lele.

2Sərumha, ahəl niye ka pummədzal gər ka YesuKəriste zuk bay aye na, ka
ɗəslawumay ha gər a kule mandək eye hay. Gədaŋ i fakalaw a yawa kurom
ha ka matewele kule hay. 3Hərwi niye a seŋ na, sərum ha ndo nakə a tsik
me ta gədaŋ i Məsəfəre i Mbəlom aye na, neŋgeye ma sliye faya məgweɗe:
«Mbəlom mâ vəlay mezeleme a Yesu» na, ma tsikiye bay. Kə ge ta gədaŋ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa bay na, ndərayma sliye fayaməgweɗe: «Yesu neŋgeye Bəy
Maduweŋ kway» na, ma tsikiye təta bay.

4Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, nəte ŋgweŋ, ane tuk na, faya ma vəliye gədaŋ
hay a ndo hay wal wal hərwi məge wu hay. 5Məsler 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 mə way tebiye. Faya ma bəziye ha
na, ta tsəveɗwal wal hərwi ada kwawaymâ dzəna ndo siye hay.

8Ndo siye hayMəsəfəre a vəlatay gədaŋ kamətsike bazlam imetsehe. Ndo
siye hay, Məsəfəre a ɗatay wu hay ada a vəlatay gədaŋ mətsike parakka.
Nəteye tebiye,maa geməslermənəteyena,Məsəfəre eyenəte. 9Ndomekeleŋ
eye na, Məsəfəre a vəlay gədaŋ ka məpe mədzal gər ka Yesu Kəriste ta deɗek
eye. Ndo neŋgeɗ na, Məsəfəre a vəlay gədaŋ məmbəle ha ndo hay abəra ma
ɗəvats. Maavəl gədaŋniyena,Məsəfəreeyenəteŋgweŋ. 10Avəlatayandosiye
haygədaŋ iməgemasuwayaŋ. SiyeavəlataygədaŋməɗehabazlamiMbəlom
nakə a tsikatay aye. Siye hay a vəlatay gədaŋməsəre ha ka bo abəraMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ta məsəfəre ŋgwalak eye bay aye. Ndo siye hay a vəlatay gədaŋ
mətsike bazlam i gəmaneheye tə sər bay aye. Ndomekeleŋ eye hay a vəlatay
gədaŋməmahabazlamneheyendomekeleŋ eye tə tsik aye. 11Maageməsler
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.

Ndoməpemədzal gər hay ka Yesu na, andza bo i ndo nəte
12 Zlakwa mandzəkit bo eye tə bo i ndo. Ka sərakwa ha bo i ndo na, nəte.

Ane tukna,wu siye haywalwal andaya ka boŋgay. Kwahawal hayhaladzay
ka bo i ndo bəbay na, bo ŋgay na, nəte ŋgweŋ. I Yesu Kəriste bəbay na, andza
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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 nəteye beke hay bay aye.
Ada nəkway 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: «Neŋwal abəra ka bo hərwi neŋna, həlay bay.» Kwakə tsik andza niye
bəbay na, neŋgeye huya ka bo. 16Taɗə kwa zləmmâ gwaɗ: «Neŋwal 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, wu ma zeye ma kəkay? 18Ane tuk na,
Mbəlomagebo indona, andzaniyebay. Ɗuhagewuneheyekaboaye tebiye
ada a pa na kamembere kamembere andza nakə a say aye. 19TaɗəMbəlom
mâ ge ndo səɗok nəte tsa, kə ge faya wumekeleŋ 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 fayamətsike bay! Gər dərmakma sliye fayaməgwaɗay
a sik: «A seŋ kar bay» na, ma sliye faya mətsike bay! 22 Ɗuh wu nakə ka
bo ka dzala mə gər yak bəle eye na, azlakwa bay kutoŋ nəteye andaya.
23 Hawal neheye fakwaya ka ɗəslakwatay ha gər bay aye na, nəkway faya
ka gakwateye gər lele ɗuh. Hawal neheye faya ka ŋgahakweye abəra ka ɗəre
i ndo hay aye na, nəteye na, faya ka 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. 25A 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.

27Nəkurom na, nəkurom tebiye kamanəte eye bo i Yesu Kəriste. Kwaway
neŋgeye hawal i bo i Yesu Kəriste. 28Məwalaŋ i ndoməpemədzal 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 kamadzəne ndo hay. Siye hay a vəlatay gədaŋməndze 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,Mbəlomapa tay ha tebiye nəteye ndo
imaslaŋ i Yesu ɗaw? Tebiye ndoməɗe ha bazlam iMbəlom ɗaw? Tebiye ndo
matətikatay bazlam i Mbəlom a ndo hay ɗaw? Tebiye ta giye masuwayaŋ
ɗaw? 30Tebiye tambəliye ha ndo hay abərama ɗəvats ɗaw? Tebiye ta tsikiye
me tə bazlam i gəma neheye ndo hay tə sər bay ɗaw? Tebiye ta miye ha
bazlam ɗaw? Aʼay! Ma giye bo andza niye bay. 31 Ane tuk na, pəlum wu
neheye ŋgwalak eye hayMəsəfərema 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.
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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 bazlam i
Mbəlom, taɗə kwa na sər wu hay tebiye, taɗə kwa gədaŋ ga andaya mətsəne
wu iMbəlom neheyemaŋgaha eye, kwa tamədzal gər ga nakə na dzala ha ka
Mbəlom aye na gwaɗay ha a mahəmba «Lətse, do abəra kanaŋ» ada kə lətse,
ki ye, ane tuk na, taɗə na wuɗa ndo hay bay na, neŋ na, wuray kəriye. 3Kwa
taɗə na ŋgənatay wu ga hay a ndo i mətawak hay, kwa taɗə na təma tâ kal ga
ha a akonadul a ɗəmahərwimədzal gər, taɗənawuɗandohaybayna,wuray
ma geŋeye ŋgama kwa tsekweŋ bay tebiye.

4Ndonakə awuɗa ndo hay aye na,ma giye ŋgatay,magateye ŋgwalak a ndo
hay, ma giye sələk bay, ma giye zlapay bay, ma ɗəslay ha gər a bo bay. 5Ndo
nakəawuɗandohayayena,magiyewunakəagehoroyayebay, apəlaywua
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
ɗuhna, təwuneheyeŋgwalak eye. 7Ndonakə awuɗandohay ayena, a səmay
nahaa ɗəretsətsehkwaahəlaywaray, kwakəɗayadzalahakaMbəlomhuya,
pat pat a pamədzal gər ŋgayna, ka təv iMbəlom. Neŋgeyemandza eye pat pat
ɓəŋɓəŋ.

8Mawuɗe bo na, a dze təbey. Bazlam iMbəlom neheye ndo hay tə ɗawatay
haandohayayena, tandəviye. Həlayeyemaslaweye, bazlamigəmaneheye
faya ka tsikakweye ta ndəviye. Məsərewu hay neheye ka sərakwa anəke aye
ta ndəviye dərmak. 9Ma ta giye andza niye hərwi ka sərakwawu hay tebiye
bay. Bazlam i Mbəlom nakə ka ɗawakwa tay ha a ndo hay aye bəbay na, ka
sərakwa tebiye zuk bay. 10Ane tuk na, aza ahəl nakəMbəlomma ɗakway ha
wu neheye ŋgwalak eye deɗek aye na, wu neheye ka sərakwa tebiye bay aye
ta dziye.

11 Tsənum! Ahəl niye neŋ wawa eye mba na, na tsikawa me andza wawa
hay. Na tsənawa wu andza 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 ɗərekway. Anəkena sərwuhay tebiye zukbay. Pat eyeniyena, na
səriyewukwetsehkwetseh andzanakəMbəloma sər gahakwetsehkwetseh
aye dərmak.

13Wuneheye ta ndəviye bay ayena, anaŋnəteyemahkar: Mədzal gər nakə
ka dzalakwa ha Mbəlom aye, məpe mədzal gər ka wu nakə ka ta hutakweye
ka təv ŋgay aye ada mawuɗe bo nakə ka wuɗakwa ndo hay aye. Ane tuk na,
maa ze wu neheye tebiye na, mawuɗe bo.

14
Siye i bazlamneheye a tsik ka gədaŋ neheyeMəsəfərema vəlateye a ndo hay

aye
1 Rəzlumay a gər matəre təday na, ndo mawuɗe ndo hay. Pəlum tə ɗərev

kurompeteh gədaŋneheyeMəsəfəremavəlateye a ndohay aye hərwi ada kâ
hutum. Gədaŋnakəkâpəlumayea ze siyehay tebiye ayena,məɗehabazlam
i Mbəlom nakə a tsikakum aye. 2Taɗə ndoweye a tsik bazlam i gəma neheye
a sər bay aye na, a tsikatay na, a ndo hay bay. A tsikay na, a Mbəlom hərwi
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ndo hay tə tsənay na bay. A tsik ta gədaŋ i Məsəfəre, wu i Mbəlom neheye
maŋgaha eye. 3Ane tuk na, ndo nakə a ɗatay ha bazlam iMbəlom tə bazlam i
gəmaŋgayayena, neŋgeyea tsikatayandoŋgayhay. Bazlamŋgayniyehayna,
ma vəlateye gədaŋ. Wunakə fayama tsikateye,mamateye naha ɗərev hərwi
ada tâ gəl, tâ ye kame kame. 4Ndo nakə a tsik bazlam i gəmaneheye ndo hay
tə sər bay aye na, a dzəna na, bo ŋgay eye ŋgway. Ndo nakə a ɗa ha bazlam i
Mbəlom tə bazlam i gəma ŋgay aye na, neŋgeye ɗuh fayama vəlateye gədaŋ a
ndoməpemədzal gər hay ka Yesumahaya gər eye tebiye.

5 A seŋ nəkurom tebiye kâ tsikum me tə bazlam i gəma hay. Ane tuk na,
kutoŋndoməmahamâgeandaya təbazlam i gəmaŋgayhərwi adandoməpe
mədzal gər hay ka Yesu tebiye tâ gəl ada tâ ye kame kame. Kə ge andza niye
bay na, ndo nakəma ɗiye ha bazlam aye a ze ndo nakəma tsikiye bazlam i
gəma neheye a sər bay aye.

6Malamar ga hay, taɗə na ye naha a gay kurom, na tsikakumme tə bazlam
i gəmaneheye ka sərum bay aye na, na gakumeye ŋgama na, ma kəkay? Taɗə
na ɗakumhawu iMbəlomnakəmaŋgaha eyebay, na ɗakumhay siye iwuhay
bay, na ɗakumeye ha bazlam iMbəlom bay ada na tətikiye kuromha bay na,
na dzəna kurom kawuray kwa tsekweŋ bay tebiye!

7Dzalumkawu iməhetse hay təday, andza ndərloy ta gandzaval. Taɗəndo
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 i mede a vəram kə fa na tə ɗəma bay
na, ndərayma diye a vəramniye bay. 9 I kurom dərmak 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. 11Ane tuk na, taɗə ndoweye kə tsikeŋ me tə bazlam i gəma nakə na
sər bay aye na, neŋgeyembəzlew kame ga ada neŋ dərmak andza mbəzlew
kame ŋgay. 12Andza niye, neŋ faya na gwaɗakumeye pəlum tə ɗərev kurom
peteh gədaŋneheyeMəsəfəremavəlateye a ndohay aye hərwi ada kâhutum
haladzay. Ane tuk na, wu nəte na, wuɗum wene wene eye na, wu nakə ma
dzəniye tay ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu məgəle ada ma ye kame
kame aye.

13Hərwi niye ndo nakə a sər mətsike bazlam i gəma aye na, mâ ɗuwulay
me a Mbəlom hərwi ada Məsəfəre mâ vəlay gədaŋ məmatay ha a ndo hay tə
bazlamnakə ndo hay tə tsəniye aye. 14Taɗə faya na ɗuwulayme aMbəlom tə
bazlam i gəmanakəna sər bay aye na,məsəfəre ga neŋgeye fayama ɗuwuliye
me a Mbəlom. Deɗek, ane tuk na, metsehe ga andaya mə ɗəma bay. 15 Kə
ge andza niye na, na giye na, kəkay? Na ɗuwulay me a Mbəlom ta məsəfəre
ga tə bazlam i gəma neheye na sər bay aye. Ane tuk na, na ɗuwulay me a
Mbəlom təmetsehe ga tə bazlam neheye na tsəne aye hərwi ada nâ tsəne. A
seŋ məge dəmes ta məsəfəre ga tə bazlam neheye na tsəne bay aye ada a seŋ
məge dəmes təmetsehe ga dəmes neheye na tsəne aye.

16Taɗə kə ge andza niye bay, nəkar i yak faya ka gay naha sɨsœ aMbəlom tə
bazlam neheye ka sər bay aye tuk na, ada ndo neheye tə sər wu niye hay bay
aye na, tambəɗiye faya «amen» na,ma kəkay? Nəteye tə tsənewunakə ka tsik
aye bay. 17Məgay naha sɨsœ yak niye ka gay naha aMbəlom aye na, lele, ane
tuk na, ma giye ŋgama a ndo neŋgeɗ bay.

18Neŋ fayana gaynaha sɨsœaMbəlomhərwi na tsik bazlamneheye na sər
bay aye na, na ze kurom ha tebiye. 19Ane tuk na, ahəl nakə neŋ ta ndoməpe
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mədzal gərhaykaYesumahayagər eyena, ŋgamana tsikataygər i bazlamhay
zlam neheye ta tsəniye andza niye na, na tətikiye tay ha ndo hay tə bəmalə
nakə na tsikateye gər i bazlam hay gwezem kuro vəɗvəɗ haladzay tə bazlam
neheye tə sər bay aye.

20Malamar ga hay, ka dzalum gər ka wu hay andza wawa ndəriz hay bay.
Ɗuh dzalum gər na, andza nəkurom bagwar eye hay. Ta təv i mənese na,
tərum andza wawa ndəriz hay. Nəteye na, tə sər məge mənese bay. 21 Tə
watsaməƊerewel i Mbəlom na, BəyMaduweŋ a gwaɗ:
«Neŋ na sləriye naha ndo i gəma neŋgeɗ hay ka təv i ndo ga hay.
Ta tsikateye bazlam ga tə bazlam i gəmamekeleŋ eye.
Kwa na ge andza niye bəbay na,

ndo hay ta peŋeye faya zləmwal bay.*»
22 Hərwi niye mətsike me tə bazlam neheye tə sər bay aye na, faya ma

bəzatay ha wu a ndo neheye tə pa mədzal gər ka Yesu Kəriste bay aye. Ndo
neheye faya ta ɗiye ha bazlam i Mbəlom aye na, faya ma bəzatay ha wu a
ndo neheye ta dzala ha ka Yesu aye na, Mbəlom andaya ta nəteye bəna a ndo
neheye tapamədzal gər kaMbəlombayayebay. 23Andzaniye, ahəl nakəndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye mahaya gər eye, taɗə nəkurom tebiye
faya ka tsikumeye tə bazlam i gəmaneheye ndo hay tə sər bay aye, ndoməpe
mədzal gər ka Yesu neheye tə sərwuray 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. 25Wu neheye maŋgaha eye tə dzala mə gər tay aye na,
ma ndohwaweye parakka. Tsa na, ta dəkweye gurmets a Mbəlom, ta ɗəslay
ha gər ada ta tsikiye parakka tə bazlam tay, ta gwaɗiye Mbəlom andaya mə
walaŋ kurom ta deɗek.

26 Malamar ga hay, ka gakweye na, kəkay? Ka hayum gər na, ndoweye
ma giye dəmes, ndo neŋgeɗ ma tətikateye bazlam i Mbəlom a ndo hay, ndo
neŋgeɗ ma tsikiye wu nakə maŋgaha eye Mbəlom a ɗay ha aye, ndo neŋgeɗ
neŋgeye na, ma tsikiye me 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 bay aye. Wu nakə faya ka gumeye tebiye na, gum hərwi ada
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu tâ gəl.

27Taɗə ndo hay andaya a sataymətsike me tə bazlam i gəma neheye ndo a
sər bay aye na, ndo sulo kəgəbay mahkar ta tsik tsa, mâ ze ndo hay mahkar
bay, ada tâ tsik na, nəte ta nəte. Ada ndoweye mâma ha wu nakə tə tsik aye.
28Taɗə ndəray andayaməma ha bay na, tâ ndza təte. Tâ dzalamə gər tay ada
tâ tsikay aMbəlom.

29Ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hay na, ndo hay sulo kəgəbaymahkar tâ
tsik me tsa. Ndo siye hay tâ pay zləm a wu nakə ta tsikiye aye, a yaw abəra
ka təv i Mbəlom deɗek tsukuɗu deɗek bəɗaw? 30Taɗə ndoweye faya ma ɗiye
ha bazlam i Mbəlom, tsa na, Mbəlom a ɗa ha wu weɗeye a ndo neŋgeɗ mə
walaŋ kurom na, ndo nakə kurre faya ma tsikiye me aye mâ gər ha mətsike
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. 32Ndo nakə

* 14:21 Zəbama Ezay 28.11-12.
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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 nakəma diye ta
tsəveɗ eye bay na, a yay a gər a Mbəlom bay. Neŋgeye a say ɗuh na, ndzakwa
ta tsəveɗ eye lele tə zay.
Ŋgwas hay tâ ge na, andza ŋgwas neheye maməhay gər i ndo məpe mədzal

gərhaykaYesuaye tebiye. 34Kahayumgər ka təvmanəte eyena, tândza təte,
tâ tsikme bay. Nəteye na, tsəveɗ tay andayamətsikeme bay. Ŋgwashay na, tâ
rəhay gər a hasləka hay andza nakəmawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye.
35 Taɗə wu andaya nakə ta tsəne bay aye ada a satay matsətsehe aye na, tâ
tsətsahmaməhay gər bay, tâ tsətsah ka zal tay haymətagay. Ŋgwasma tsikiye
memaməhay 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
ndoweyekə sərwunakənawatsa aye, bazlam iBəyMaduweŋbayna, nəmay
dərmak nəmaa təma na bay.

39Malamar ga hay vəlumay ha ɗərev kurom ka mapəle məɗe ha bazlam i
Mbəlom ada kâ gumatayme a ndo haymətsikeme tə bazlam i gəmahay bay.
40Ane tuk na, gumwu hay tebiye ta lele eye. Gum ta tsəveɗ eye dərmak.

15
Yesu Kəriste kə lətsew abəramamədahaŋ

1Malamar 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. 2Labara niye ŋgwalak eye na, nakəMbəlomma təmiye kuromha
aye taɗə faya ka dzalumeye huya andza nakə na tsikakum aye. Taɗə faya ka
gumeye andza niye bay na, ka dzalum ha faya ta deɗek bay.

3Natətikakumna,wunakəYesuKəristea tətikeŋaye. Wunakəazekwame
tebiyena lahmatətikakumayena, YesuKəriste kəmət hərwimezelemekway
andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye. 4A mət na, tə pa na a tsəvay.
Məhəne sulo mamahkar eye na, kə lətsew abəra ma mədahaŋ andza nakə tə
watsa məƊerewel 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. 6Ada ka bəzatay ha bo a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
ta ziye temerre zləm, nəteye tebiye tə ŋgatay a həlay manəte eye. Siye hay
ta mət tsɨy, ane tuk na, siye hay haladzay nəteye andaya tə ɗəre. 7Ma dəba
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.
9Neŋ na, wawa eye tsekweɗeɗeŋməwalaŋ i ndo imaslaŋ i Yesu hay. Neŋ na
sla ɗa tâ zeleŋ ndo i maslaŋ i Yesu bay hərwi na gatay ɗəretsətseh a məhay
gər i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu. 10Ane 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 ha
məsler aye na, i ga bay. Maa pa fagaya ŋgama na, Mbəlom. Maa geməsler mə
† 14:35 1 Koriŋte hay 11.5.
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neŋ na, neŋgeye. 11Andza 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.

Mbəlomma 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 mamədahaŋ 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?
14Taɗəneŋgeye kə lətsew abəramamədahaŋ bay na, andzaməgweɗe bazlam
iMbəlomnakənəmaa ɗa ha aye na, ka tərawukəriye. Adamədzal gər kurom
nakə ka dzalum ha Yesu aye na, ma giye ŋgama bay. 15Taɗə kə ge andza niye
na, andza məgweɗe nəmay faya nəmaa rawiye me ka Mbəlom hərwi nəmay
faya nəmaa tsikateye a ndohayna,Mbəlomkə lətse ahaya YesuKəriste 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 mamədahaŋ 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.
18Andzaməgweɗe ndo neheye ahəl niye təmət ta dzala ha ka Kəriste aye na,
ta dze hele hele. 19Taɗə ka pakwamədzal gər kway kaYesuKəriste hərwi ada
mâ dzəna kway ka məndzibəra ɗekɗek tsa ada wuray andaya kame bay na,
ndo hay ta tuwiye fakwaya haladzayma ziye ha i ndo siye hay.

20 Ane tuk na, ta deɗek Kəriste kə lətsew abəra ma mədahaŋ. Maa lah
mələtsew abəra ma mədahaŋ na, neŋgeye. A ɗa ha na, siye i ndo neheye tə
mət aye, ta lətseweye abəra ma mədahaŋ dərmak. 21Maa zlaw məməte ka
məndzibəra na, ndo nəte. Andza niye, maa həndəkatay tsəveɗ a ndo hay
mələtsew abəra ma mədahaŋ na, ndo nəte dərmak. 22 Ndo hay tebiye ta
mətiye hərwi nəteye gwala i Adam hay. Andza niye, ndo neheye nəteye
madzapaeye təYesuKəriste ayena, ta tahutiye sifa. 23Ane tukna,magiyebo
na, ka membere ka membere. Maa lah mələtsew kurre na, Yesu Kəriste. Pat
nakə kəmawayena, ndoŋgayhay ta lətseweye abəramamədahaŋ tuk. 24Ma
dəba eye na, Yesu Kəriste ma bəbazliye tay ha gədaŋ i məsəfəre neheye lele
bay eye tebiye ada ta bəy tay hay tebiye ada ta gədaŋ i bəy i dala hay tebiye.
Tsa na, məndzibəra ma ndəviye. Ma dəba eyema vəlay ha bəy a həlay i Bəba
Mbəlom.

25Andzaməgweɗe na, Kəriste ma ləviye təmaɗ hus a pat nakəMbəlomma
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
neŋgeyema ndziye mə həlay i Wawa ŋgay bay hərwi maa pa siye i wu hay a
həlay i Wawa ŋgay na, bo ŋgay eye. 28Mbəlom kə pa wu hay tebiye a həlay i
wawa ŋgay na, Wawa ma rəhay ha gər a Mbəlom nakə a pa wu hay a həlay
ŋgay tebiye aye. Andza niye Bəba Mbəlomma ləviye wu hay tebiye ada ndo
zezeŋ tebiye.

* 15:27 Dəmes hay 110.1.
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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 abəramamədahaŋ bay na, ndo niye hay ta dzəhuɓawa
bo a yam a bəram tay na, hərwi mey? 30 Taɗə ndo hay ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ bay na, nəmay nəmaa siye ɗəretsətseh pat pat na, hərwi mey?
31Malamar ga hay, pat pat neŋ na, na mawa veket veket abəra ma məməte.
Wu nakə faya na tsikakumeye deɗek. Na tsikakum na, ta deɗek, neŋ faya
na ŋgwasiye hərwi kurom. Məŋgwese ga na, hərwi nəkurom ta nəmay tebiye,
nəkwaymadzapa eye ta BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste. 32Ma 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
nakaymagiyeŋgama ɗaw? Taɗəndohay ta lətseweyeabəramamədahaŋbay
na, na tsikiye andza ndowuray a gwaɗ: «Ndayakwawumənday haladzay ada
sakwawuməse haladzay hərwi mazlambar kamətakweye.†»

33 Kâ vumay gər a bo kurom bay. Sərum ha, taɗə faya ka həhalumeye ta
ndoneheye faya tagiyeməneseayena, nəkuromdərmakkagumeyemənese.
34Kâ tərum ndo i matərakahaŋ hay bay. Kâ gum mənese bay. Na zəba faya
na, siye i ndo hayməwalaŋ kurom tə sərMbəlom bay. Na tsik andza niye na,
hərwi ada horoymâ gakum.

Bo nakəma lətseweye abəramamədahaŋ aye
35Agəla ndoweyema tsətsahiye, ma gwaɗiye: «Ndo hay ta lətseweye abəra

ma mədahaŋ na, ma kəkay? Ndoweye kə lətsew na, bo ŋgay ma təriye na,
kəkay?» 36 Ndoweye ka tsətsah andza niye na, neŋgeye matərakahaŋ eye.
Dzala təday! Ka sləga hulfe a guvah ma mətiye ada ma ndzohwiye. 37 Ada
ka sləga na, wuye mey? Ka pa a bəɗ na, wumandzohwa eye tsɨy ta slambah
eye bay. Ka sləga na, wur eye, agəna daw, agəna hulfe i wumekeleŋ. 38Dərizl
i gərɗafma ndzohwiye andza nakə a say aMbəlom aye. Dərizl i gərɗaf i hulfe
kwawaray waray na, wal wal.

39 I wu neheye tə səfəra eye na, andza niye dərmak. Mbəlom a ge bo tay na,
wal wal. Bo i ndo zezeŋ na, wal, bo i wu i pesl hay wal, bo i ɗiyeŋ hay wal,
ada bo i kəlef hay wal dərmak.

40 Wu neheye ka magərmbəlom aye ta wu neheye ka məndzibəra aye,
nəteye na, wal wal dərmak. Məle tay nakə tə le aye na, wal wal, nəte bay.
41Madəve i pat na, wal abəra ka madəve i kiye dərmak. Ada madəve i kiye
wal abəra kamadəve iwurzla. Kwaməwalaŋ iwurzla haybəbayna,madəve
tay na, wal wal.

42 Ahəl nakə Mbəlom mata lətse ahaya ndo abəra ma mədahaŋ 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 abəramamədahaŋ aye na,
ma hutiye bo nakəMəsəfəre mavəla eye.
Bo i məndzibəra andaya na gwaɗ ba! Sərum ha na, ka ta hutakweye bo

nakə Məsəfəre ma vəliye dərmak. 45 Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə
gwaɗ: «Adam na, ndo nakə kurre Mbəlom a vəlay məsəfəre aye.» Ndo nakə a
yaw dukma dəba aye na, Kəriste. Neŋgeye na, ndo nakəma vəliye sifa a ndo
hay tə həlay i Məsəfəre.‡ 46WunakəMəsəfəre a vəl aye na, makurre eye nakə
† 15:32 Zəbama Ezay 22.13. ‡ 15:45 Madazlay i wu hay 2.7.



1 Koriŋte hay 15:47 335 1 Koriŋte hay 16:6

ndo hay tə ŋgatay aye bay. Tə ŋgatay təday na, a bo i məndzibəra adama dəba
eye ta ŋgateye a bəmalə nakəMəsəfəre a vəl aye. 47Makurre i ndo na, Adam,
neŋgeye i məndzibəra. Mbəlom a ge neŋgeye na, ta bətekwew. Ndo neŋgeɗ
na, Məsəfəre. A yaw abəra mə mbəlom. 48Ndo i məndzibəra hay bo tay na,
andza i Adam nakə Mbəlom a ge na ta bətekwew aye. Andza niye dərmak,
ndo neheye ta ndziye məmbəlom aye, ta təriye andza ndo nakə a mbəzlaw
məmbəlom aye. 49Anəke na, ka ndzəkitakwa bo ta ndo nakəMbəlom a ge ta
bətekwew aye. Kame mba na, ka ndzəkitakweye bo ta ndo nakə a mbəzlaw
məmbəlom aye dərmak.

50Malamargahay, neŋ fayana tsikakumeye, ndozezeŋmasliye fayamede
a Bəy i Mbəlom tə slo i bo ŋgay bay. Hərwi wu nakəma ziye na, ma sliye faya
məndze təwu nakəma ndziye ka tor eye bay.

51Tsənum! Na tsikakumeyewunakəmaŋgahaeyeMbəlomaɗeŋhaaye. Ka
mətakweye tebiye kway eye bay. Ane tuk na, nəkway bo kway mambəɗiye.
52Kamandəve iməndzibəra na, ta fiye tolom. Ta fa na, kwayaŋŋa kamətsike
me niye na, bo kway ka mbaɗa. Ta fa tolom na, ndo neheye ta mət tsɨy aye
ta lətseweye abəramamədahaŋ tə bo nakəma ziye bay aye. Nəkway neheye
tə ɗəre aye, Mbəlom ma vəlakweye bo weɗeye dərmak. 53 Andza məgweɗe,
bo kway nakəmamətiye adama ziye na, kutoŋma təriye bo nakəmamətiye
bay adama ziye bay aye. 54Ahəl 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 eyeməŋgay tuk?

Səmber yak eye nakə kambalawa tay ha ndo hay aye na, məŋgay tuk?§»
56 Məməte na, a huta gədaŋ məgay wu nakə lele bay aye a ndo hay hərwi
mezeleme. Mezeleme a huta gədaŋ na, hərwi bazlam i Mbəlommapala eye.
57Ane tuk na, gakway sɨsœ aMbəlom hərwi kə vəlakway gədaŋməŋgwese ka
mezeleme kwa kaməməte 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 aməsler i BəyMaduweŋ
Yesu pat pat tə ɗərev kurom peteh. Ka sərum ha məsler nakə ka gumeye ta
gədaŋ ŋgay aye na, ma təriye kəriye bay.

16
Ta tsakal suloy hərwimadzəne tay ha ndoməpemədzal gər hay ka Yesu

1 Anəke na, na tsikakumeye naha ka suloy nakə ka tsakalumeye hərwi
madzəne tay handoməpemədzal gər hay kaYesuneheyemaZerozelemaye.
Gum andza nakə na tsikatay a ndoməpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma
Galat aye. 2 Pat i luma i sidzew hay na, kwa way way tsakalum dala andza
nakə ka hutum, Mbəlom a vəlakum aye. Pum na hərwi ada pat nakə na ye
naha aye na, ka tsakalumeye sa bay. 3Na ye naha na, ka tsikumeŋeye ndo
neheye ka palum tay ha hərwi ada tâ ye ha suloy nakə ka tsakalum, ta diye
ha a Zerozelem aye na, nawatsateye ɗerewel a həlay. 4Taɗə kə ge lele neŋ nâ
ye dərmak na, nəmaa diye dziye.

Polma diye a Koriŋte
5Nadiye naha ka təv kuromna, na diye taMasedowan. 6Agənana yenaha

na, na ndziye tsekweŋ ka təv kurom, agəna a həlay i mətasl na, na ndziye ka

§ 15:55 Zəbama Ezay 25.8; Oze 13.14.
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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 kanaŋmaEfez təmaɗ hus amagurlom i Peŋtekot*, 9hərwiMbəlom 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
adamândza taməŋgwese eye leleməwalaŋkurom. Hərwi neŋgeyendoməge
məsler i BəyMaduweŋ andza neŋnakə faya na giye. 11Ndəraymâ gaywuray
bay. Dzənum na ɗuh hərwi ada mâ gər kurom ha tə zay ada mâ maw ka təv
ga. Neŋ ta ndo siye hay faya nəmaa həbiye na kanaŋ.

12Malamar 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 anəke zuk bay. Aza kə huta həlay eye kamemba na, ma diye
naha.

Mandəve i bazlam
13 Ndzum tsezlezleŋŋe tə metsehe lele. Tərum ndo gədaŋ eye ka tsəveɗ i

Mbəlom ɓəŋɓəŋ lele. Kâ dzədzarumbay. Ɗərev kurommândza ta gədaŋ eye.
14Wunakə ka gumeye tebiye aye na, gum təmawuɗe bo nakə kawuɗumeye
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 faya na gakumeye naha amboh, 16 slala i ndo
neheye faya ta giye məsler i Mbəlom mə walaŋ kurom aye na, rəhumatay
ha gər. Rəhumatay ha gər a ndo neheye faya ta rəzleye a gər məge məsler i
Mbəlom dziye aye dərmak.

17Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi nakə Sitefanas ta Fortunatus ada ta
Akayəkus ti yaw ka təv ga aye. Na ŋgatatay na, andza na ŋgatakum a nəkurom
tebiye. 18 Ta meŋ naha ɗərev andza tə makum naha ɗərev a nəkurom aye
dərmak. Slala i ndo neheye andza nakay aye na, rəhawumatay ha gər.

19Ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheye tə hayawa gər ka təv ga kanaŋ
ka dala i Azi‡ aye ta tsikakum naha me. Akelas ta Pərisil tə siye i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesuneheye təhayawa gər a gay tay aye, ta tsikakumnaha
me lele ta məzele i Yesu Kəriste. 20 Siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye kanaŋ aye tebiye ta tsikakum nahame dərmak.
Tsikumme a bo nəte nəte məwalaŋ kurom taməgəse bo kurop kurop lele.
21 Neŋ Pol na tsikakum naha me dərmak. Nakay na, neŋ na watsakum

naha tə həlay gay eye.
22Ndonakə awuɗaBəyMaduweŋkwayYesubay ayena,Mbəlommâvəlay

mezeleme. Maranata§, andzaməgweɗe BəyMaduweŋmay, dara!
23BəyMaduweŋ kway Yesumâ pa fakuma ŋgama.

* 16:8 Peŋtekot na, tə bazlam i Gərek. Magurlom i gərndzahosl. Tə gawa magurlom eye na, məhəne
50 ma dəba i Pak. I ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, magurlom i məhute Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
† 16:15 Akayna,məzele guram idiye i Salawa iGəres. ‡ 16:19 Dala iAzi anəkena, Turki. § 16:22
Maranata: Məzele iwu tə bazlam i Gərek. Yesu ta ndo neheye tə pamədzal gər kurre eye təndzawama
gəma i Yahuda hay tə tsikawa bazlam eye nakay.
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24 Nəkurom tebiye na wuɗa kurom huya hərwi nakə nəkway tebiye
madzapa eye tə Yesu Kəriste aye.
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Masulo i ɗerewel i Pol nakə a watsatay naha a
Koriŋte hay

aye
Məfələkwe

A gəsaw abəra ka makurre i ɗerewel i Pol nakə a watsatay naha a Koriŋte
hay aye na, labara hay ti yawabəramaKoriŋte ada tawatsayaw ɗerewel hay
aPol adaPol dərmakkəwatsataynaha (2.3). Məndze i Pol tando iKoriŋtehay
ŋgwalak eye sa bay. Ma ta diye a ɗəmana, a watsatay naha hərwimalembeɗe
ha wu nakə a ye bay aye.
Məmadədo 1 ka 7 na, Pol fayama tsikiye me abəra ka bo ŋgay,
Mə madədo 8 ka 9, Pol a tsətsah wu hərwi ndo məpe mədzal gər neheye
mətawak eye hayma Zerozelem aye.

Məmadədo (10 ka 13) na, Pol a tsik ka matəre ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste
na, kəkay wal wal sulo. Ndo hay andaya faya ta ɗiye ha labara mekeleŋ
eye wal abəra ka bəmalə i Pol (11.3-4).

Pol a həna ha gər tsekweŋ hərwi fayama həbiye, ma hutiye gədaŋ ŋgay na,
mə həlay i Mbəlom. Pol ka tsətsah tâ ɗəslay gər bay, tâ vəlaywu na, ka tsətsah
bay. A ɗa ha Labara Ŋgwalak eye i Yesu na, kəriye.

Pol a tsikatay nahame
1Maawatsakumnaha ɗerewel nakay na, neŋ Pol. Neŋ ndo imaslaŋ i Yesu

Kəristehərwia sayaMbəlom. Neŋ taTimotemalamarkwaynəmaatsikakum
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 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa
fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

Mbəlommamatay naha ɗərev a ndo neheye 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
dərmaknəmaa siye ɗəretsətsehhaladzay. Mbəlombəbaymavəlameye gədaŋ
haladzay dərmak 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 ada Mbəlom mâ təma kurom ha.
Andza niye ka slumeye faya məsəmay naha a ɗəretsətseh nakə nəmay faya
nəmaa səmay naha aye dərmak. 7 Nəmaa sər ha ta deɗek ka ndzumeye
ɓəŋɓəŋka tsəveɗ iMbəlom. Nəmaa sər haMbəlommamakumeyenaha ɗərev
andza nakə neŋgeye fayamamameye naha ɗərev aye, hərwi faya ka sumeye
ɗəretsətseh andza nəmay neheye faya nəmaa siye ɗəretsətseh aye dərmak.

8Ayaw, malamar may hay, a samay na, sərum ha ɗəretsətseh nakə nəmaa
sa ka dala i Azi aye. Nəmaa sa ɗəretsətseh haladzay, a ze may gədaŋ. Nəmaa
dzala na, tsɨy nəmaa mətiye. 9 Ayaw, ta deɗek nəmaa dzala mə ɗərev may

* 1:1 Akay na, məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres.
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na, nəmaa mətiye. Azlakwa Mbəlom a ge andza niye na, hərwi ada nəmaâ
pa mədzal gər may ka gədaŋ may bay, ɗuh nəmaâ pa mədzal gər may na,
ka Mbəlom nəte ŋgweŋ. Neŋgeye na, ma mbəla tay ahaya ndo hay abəra
ma mədahaŋ. 10Ada ma buwa may ahaya abəra mə ɗəretsətseh i mədahaŋ
nakə haladzay nəmaa mətiye ha haɓe aye, ada ma buwa may ahaya abəra
mə ɗəretsətseh siye hay dərmak. Nəmaa piye mədzal gər may, nəmaa sər
ha ma buwa may ahaya abəra mə ɗəretsətseh siye hay sa. 11 Nəkurom
dərmak ɗuwulumay me a Mbəlom. Andza niye, taɗə ndo hay haladzay faya
ta ɗuwuliyeme aMbəlom hərwi may na, ndo hay haladzay ta gay naha sɨsœ
dərmak hərwi ŋgwalak ŋgay nakəma ta gamay aye.

Pol kambəɗa hawu nakə haɓe a sayməge aye
12Wunakə nəmaa ŋgalakiye ha aye na, anaŋ: Nəmaa sər hamə ɗərevmede

may kame i ndo hay tebiye na, deɗek, nəmay ndo i deɗek hay andza nakə
a say a Mbəlom aye. Mede may niye lele wene wene eye na, kame kurom.
Gədaŋmay nakə nəmaa ndza ha andza niye aye na, a yaw abəraməmetsehe
i ndo i məndzibəra hay bay. Ane tuk na, Mbəlom a dzəna may ta ŋgwalak
ŋgay. 13Wu nakə nəmaa watsakum naha aye 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
nəmay dərmak nəmaa ta ŋgalakiye kurom ha pat i Bəy Maduweŋ Yesu nakə
mamaweye aye.

15Na sər ha ta deɗek, hərwi niye na gwaɗ haɓe a seŋ na diye naha a gay
kurom təday ada na həndzəɗiye kame. Namaweye na, ta təv kurom dərmak
hərwi ada nâ dzəna kurom masulo eye. 16 Andza məgweɗe, na dzala na,
na diye naha a gay kurom təday ada na diye ka dala i Masedowan ada na
maweye ta təv kurom. Ada aza nambəɗiye gər, nakənadiye ka dala i Yahuda
ayena, haɓekadzənumeyega. 17Ahəl nakənagwaɗakumnagiye andzaniye
aye na, na tsikakum ta ɗərneh sulo ɗaw? Aʼay, taɗə na gwaɗ na giye wu nakə
na həl faya bo məge aye na, na giye andza i ndo i məndzibəra hay ɗaw? Na
gwaɗiye ayaw ada aʼay sulo sulo bay.

18Mbəlom, neŋgeyendoməhəlembal ga. Wunakənəmaa tsikakumayena,
ayaw ada aʼay sulo sulo bay. 19Hərwi neŋ, Silas ta Timote nəmay nəmaa ɗa
haməwalaŋ kuromna,Wawa iMbəlom Yesu Kəriste. Ayaw ta aʼay sulo sulo
mə neŋgeye bay. Mə neŋgeye na, ayaw ɗekɗek huya. 20 Ada wu nakə tebiye
Mbəlom a gwaɗma 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.
22KəpakwayMəsəfəre ŋgay a ɗərev kwayhərwiməɗehana, nəkwayndoŋgay
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 sabayna, hərwi a seŋ ɗərevmâwur fakumabay. 24Nəmayna, 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 kurommâ ŋgwasa.

2
1Andza niye, na diye naha ka təv kurom zuk bay hərwi na dzala na, na ta

wurakumeye ha ɗərev sa tsa. 2 Taɗə na wurakum ha ɗərev na, neŋ dərmak
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ɗərev ma wuriye fagaya. Ndəray andaya ma ŋgweseŋeye ha ɗərev bay, hərwi
nəkurom tebiye ɗərev ma wuriye fakuma. 3Hərwi niye nakə na watsakum
naha ɗerewel neŋgeɗ niye aye na, ada na ye naha ka təv kurom sa bay aye.
Nawatsakumnahana, hərwi adanândisl nahana, kawurumeŋeyeha ɗərev
bay. Hərwi mata ŋgweseŋ ha ɗərev na, nəkurom. Azlakwa ɗuh na sər kurom
ha tebiye, na sər taɗə ɗərev ga maŋgwasa eye na, nəkurom dərmak ɗərev
kurommaŋgwasa eye. 4Ahəl nakəneŋnawatsakumnaha ɗerewel niyena, 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 pəsaymənese 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. 8Hərwi
niyeneŋ fayanagwaɗakumeyenahaamboh, pəsumayhaməneseŋgayhərwi
ada mâ sər na, ka wuɗum na. 9 Ɗerewel niye na watsakum naha aye na,
hərwi a seŋməsəre 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 andayaməpəsay ha na, na pəsay ha. Na pəsay ha na, hərwi kurom, kame
i Kəriste. 11Na ge andza niye na, hərwi ada Fakalawmâ ŋgwasa fakwaya bay.
Hərwi wu nakə a sayməge aye na, ka sərakwa ha lele.

Polma gəma i Tərowas
12Na 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 kə həndekeŋ na tsəveɗ vototo lele. 13 Ane tuk na, mədzal
gər ga mandza eye wadəŋ wadəŋ hərwi na huta na malamar kway Titus mə
ɗəma bay. Hərwi niye, na gər tay ha ndoməpemədzal gər neheye ma gəma i
Tərowas aye, na ye ka dala i Masedowan.

Yesu a vəlakway gədaŋ ada kâmbakwa kawu hay
14Ane tuk na, zambaɗakway aMbəlom! Maa yemay ha kame kameməsle

ka wu hay 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 neheyeMbəlomma təmiye tay ha aye ada ndo neheye
ta dziye aye. 16Hərwi ndo neheye fayaMbəlomma təmiye tay ha na, a zatay
lele adaMbəlomma 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 fayaməgeməsler nakay na, way? 17Nəmayna, ndo neheyeMbəloma slər
may hamata 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.

3
Məsler i ndo i DzamWeɗeye hay
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1 Nəmay faya nəmaa dazleye a məɗəslay ha gər a bo may ɗaw? Kəgəbay
tâ watsamay ɗerewel a həlay hərwi mabəzakum ha na, nəmay ndo i maslaŋ
i Yesu Kəriste hay ɗaw? Kəgəbay nəmaa tsətsah fakuma ɗerewel hərwi
mabəzatay ha a ndo mekeleŋ eye hay ɗaw? Ndo siye hay na, tə gawa andza
niye. Ane tukna, nəmayandzanəteye təbey. 2Ɗerewelmayna, nəkuromnakə
Kəriste a watsa a ɗərev kurom aye. Kwawayma sliyeməsəre adamədzeŋge.
3Ta deɗek nəkurom na, ɗerewel nakə Kəriste a watsa ada a slər tə həlay may
aye. A watsa na, ta yam i wu nakə 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 ɗamay
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. 6Maa vəlamay gədaŋ matəre ndo məge məsler,
hərwi məɗatay ha bazlam i DzamWeɗeye na, neŋgeye. Dzam nakay weɗeye
na, andza bazlam mapala eye nakə tə watsa ahəl niye aye bay. Ane tuk na,
ka rəhakway ha gər na, aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Bazlammapala 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.

7Ahəl niyeMbəlom awatsa bazlam ŋgaymapala eye ka beleler i kwar ada
ahəl nakə a gawa aye wu niye na, ndo hay ta ŋgatay a məzlaɓ ŋgay.† Daʼar i
Musa kawuzl ɗəre hərwiməzlaɓŋgay. Israyel hay ta sla fayamazəbe ka daʼar
ŋgay bay, a dəv haladzay. Ada azlakwa dzaydzay niye na, ma ndziye huya
bay. Ada taɗə bazlam mapala eye nakə 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 eye ma bəziye ha məzlaɓ i Mbəlom ma ziye ha
tebiye ɗuh! 9 Bazlam mapala eye kə gəs tay ha ndo hay a sariya. Ada taɗə
bazlam mapala eye ma gəsiye kway a sariya, faya ma bəzakway ha məzlaɓ
i Mbəlom tuk na, ada Dzam Weɗeye nakə ma təriye kway ha ndo i deɗek
kame iMbəlomaye,mabəzakwayhaməzlaɓ, ma ziye ha ɗuh. 10Ka slakweye
faya məgweɗe na, wu nakə a bəzawa ha məzlaɓ i Mbəlom ahəl niye faya
mambatiye hərwi DzamWeɗeye a ze Dzam Guram eye haladzay ta məzlaɓ.
11 Ta deɗek Dzam Guram eye nakəMbəlom a vəl hərwi məndze tsekweŋ, ka
bəzakway haməzlaɓ. Ada taɗə andza niye na, DzamWeɗeye nakəmandziye
huya aye a ze na ɗuh.

12Nəmaa 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 DzamGurameye na, tə
tsəne bay andza ta mbuza nametsehe tay tə petekeɗ nakəMusa ambuzawa
ha ɗəre ŋgay aye. Petekeɗ niye andaya ka ɗəre huya. Say ndo nakə neŋgeye
madzapa eye tə Yesu Kəriste aye. 15Ayaw, kwa bəgom, ta dzaŋgiye ɗerewel i
Musana, ta tsəniyebay, andzapetekeɗkəmbuzataynamədzal gər. 16Ane tuk
na, kwa kəɗay taɗə ndoweye ka mbəɗa bo ka təv i Bəy Maduweŋ na, petekeɗ

* 3:3 Zəba mə Madayaw abəra ma Ezipt 24.12; Zeremi 31.29-35; Ezekiyel 11.19; 36.26-27. † 3:7
ZəbaməMadayaw abəra ma Ezipt 34.29-35.
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niye ma dziye.‡ 17 Andza niye hərwi Bəy Maduweŋ ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nəteye madzapa eye. Təv nakə Məsəfəre 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 ka
mbuzakway 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 nakəMəsəfəre i Bəy
Maduweŋ fayama giye aye.

4
Nəkway bəle eye hay,Mbəlom neŋgeye gədaŋ eye

1 Mbəlom kə gamay ŋgwalak haladzay. A vəlamay məsler nakay a həlay.
Hərwiniyenəmaazliye fayaabəramədzal gərmaybay tebiye. 2Nəmaakərah
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 LabaraŊgwalak eye nakə faya nəmaa tsikateye a ndo hay aye bay.
A təra fataya na, andza ɗəre tay mambuza eye tə petekeɗ. Kwa andza niye
bəbay, sərumna, hərwi ndoneheyenəteye faya ta dziye ɗekɗek tsa. 4Tədzala
ha bay na, hərwi Fakalaw neŋgeye ndo mələve məndzibəra ka guluf tay ha
mədzal gər hərwi ada tâ dzala ha ka Labara Ŋgwalak eye bay. Hərwi a say tâ
ŋgatay a dzaydzay niye faya ma dəviye ka nəteye bay. Dzaydzay niye a yaw
na, abəra ma Labara Ŋgwalak eye ada Labara Ŋgwalak eye faya ma ɗakweye
haməzlaɓ 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 ndoməgakumməsler hərwi Yesu. 6Ahəl niyeMbəlom a ge
məndzibərana, agwaɗ: «Dzaydzaymâdəvma ləvoŋ.*» Maavəl dzaydzaynakə
madəviyemə ɗərevmay aye na,Mbəlom eye nəte. A ge andza niye na, hərwi
adanəmaâŋgatayaməzlaɓŋgaynakəadəvdzaydzayka ɗəreYesuKəriste aye.

7 Nəmay bəle eye hay andza gah i doɗo. Ane tuk na, Mbəlom a pa zlele
nakay ŋgwalak eye na, a ɗərev may. Mbəlom a ge andza niye na, hərwi ada
ndo hay tâ ŋgatay a gədaŋ bagwar eye i Labara Ŋgwalak eye a yaw abəra ma
neŋgeye bəna, ma nəmay bay. 8Nəmaa sa ɗəretsətseh hay wal wal. Ane tuk
na, ta ndəvamayhaməsəfəre bay. Nəmaadzala gər kabo, ane tukna, həlay kə
kəɗamay bay. 9Ndo hay ta həharmay, ane tuk na,Mbəlomkə gərmay ha bay.
Ta kal may ha ka dala, ane tuk na, nəmaa mət bay. 10 Ta 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 kaməndzibəramba aye, ta pəliye tsəveɗməkəɗe 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. 14Maa lətse ahaya Yesu abəra ma
‡ 3:16 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 34.34. * 4:6 Madazlay iwu hay 1.3. † 4:13 Dəmes hay
116.10.
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tsəvay na, Mbəlom. Ka sərakwa ha ma ta lətsakway ahaya abəra ma tsəvay
dərmak hərwi mata ndze tə neŋgeye. 15Mbəlom a vəlamay məsler nakay na,
hərwimadzəne kurom hərwi adaMbəlommâ təma tay ha ndo hay haladzay
ta ŋgwalak ŋgay kame kame. Andza niye ndo hay ta səkahiye haladzay hərwi
məgay naha sɨsœ aMbəlom adamazambaɗay.

Həbakwawu nakə ndəray kwa nəte kə ŋgatay ɗaɗa bay aye
16 Hərwi niye, mədzal gər na, faya huya. Ka sərakwa bo kway faya ma

giye bəle tsekweŋ tsekweŋ. Ane tuk na, gədaŋ andaya mə ɗərev kway. Pat
pat Mbəlom faya ma vəlakweye gədaŋ weɗeye hərwi məpay bəzay a tsəveɗ
ŋgay. 17 A seŋ məgweɗe ɗəretsətseh neheye faya ka sakweye anəke aye na,
ta ndəviye. Hərwi ɗəretsətseh neheye na, ka hutakweyeməzlaɓ 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
1 Ka sərakwa ha bo kway ma ndziye huya bay. Bo kway na, andza

madzawadzawa nakəma nasiye bəse aye. Sa na, kwa taɗəmadzawadzawa
kway nakə kanaŋ aye kə nas bəbay na, Mbəlom ma vəlakweye a ɗəma
mekeleŋ eye məmbəlom. Na tsik na, ka bo kway. Ka mətakwa na, Mbəlom
ma vəlakweye bomekeleŋ eye məmbəlom, ma ndziye ka tor eye. 2Bo kway
nakə weɗeye mə mbəlom aye a yakway a gər haladzay, ɗərev a ndalakway
ɗokɗok, a sakwayMbəlommâ pakway ka bo neŋgeye niye weɗeye. 3Taɗə ka
fələkwakwaaɗəmana, kandzakweyeməboniyeweɗeyeka toreye,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 sakway
Mbəlommâ zla fakwaya abəra wal bay. Ane tuk na, a sakway mâ kalakway
nakə bo weɗeye ka gər aye. Andza niye sifa weɗeyemambəɗiye kway ha ka
mətakweye sa bay. 5Maa ge məsler mə nəkway hərwi ada kâ hutakwa bo
weɗeye na, Mbəlom. Kə vəlakway Məsəfəre ŋgay. Andza niye ka sərakwa ha
ma giye wumekeleŋ 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, nəkwaymandza eye
dəreŋ tə Yesu Bəy Maduweŋ. 7 Andza məgweɗe ka ŋgatakway tə ɗəre kway
zuk bay. Ane tuk na, ka ndzakweye andza niye na, hərwi ka dzalakwa ha
ka neŋgeye. 8 Ta deɗek, ka gəsakweye ɗərev ɓəŋɓəŋ lele. A sakway na, kâ
gərakway ha bo nakay ada kâ deyekweye ka təv i BəyMaduweŋ.

9 Ada kwa taɗə nəkway mandza eye ka təv ŋgay zuk bay, kwa taɗə ka
deyekweye mata ndze ka təv ŋgay bəbay, a sakway na, məge wu nakə a yay
a gər aye. 10Hərwi nəkway tebiye ka deyekweye kame i Yesu Kəriste hərwi
adamâ ŋgənakway ha sariya. Ma vəlakweyemagogoy a nəkway tebiye, kwa
way ma hutiye ka məsler ŋgay nakə a ge ka məndzibəra aye. Taɗə ka gakwa
wuŋgwalak eye na,ma vəlakweyemagogoy kway. Taɗə ka gakwawu lele eye
bay na, ma vəlakweyemagogoy lele bay aye.

A say aMbəlomməme kway ha ka bo tə neŋgeye tə həlay i Yesu
11Hərwi niye nəmaa rəhay ha gər haladzay a Bəy Maduweŋ. Nəmay faya

nəmaa giyeməsler hərwi ada ndo hay tâ təmabazlam iMbəlom. Mbəlomna,
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a sər may ha lele ada na dzala na, nəkurom ka sərum ga hamə ɗərev kurom.
12A samayməge zlapay kame kurombay. Ɗuhnəmay faya nəmaa ɗakumeye
ha tsəveɗ nakə ka ŋgalakumeye may ha aye, hərwi ada taɗə ndo hay faya ta
mamayhamaŋgokna, ka sərumeyemambəɗatay faya. Nəteye taŋgalakiyena,
təwuneheye ɗəre a ŋgatay aye. Ta zəba ɗəre a ɗərev tay bay. 13Ka dzalummə
gər kurom na, gər a vuwamay ɗaw? Kə ge ka ɗəre kurom gər a vuwamay na,
hərwi nəmaa vəlay ha bomay aMbəlom peteh. Taɗə kə ge nəmay təmetsehe
may na, sərum ha niye na, hərwi madzəne kurom.

14 Məsler neheye tebiye nəmaa ge aye na, hərwi nəmaa sər ha Kəriste a
wuɗa may. Mawuɗe bo ŋgay nakə a wuɗa may aye na, a gamay kutoŋ mede
kame. Nəmaa sər ha ta deɗek neŋgeye kə mət hərwi ndo gədem. Ka ɗəre i
Mbəlomna, ndo hay gədem tamət təneŋgeye. 15Kəmət 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 Mbəlom a lətse ahaya
abərama tsəvay hərwi tay.

16Hərwi 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 kə dzapa tə Yesu Kəriste na,
ka təra boweɗeye. Ndo gurameye kədze, andaya sa bay, ka təra ndoweɗeye.
18Maageməsler niye tebiye na,Mbəlom. A slərawYesuKəriste na, hərwi ada
mâmakway ha ka bo tə neŋgeye. Mbəlom a vəlamayməslermedeməhəlatay
ahaya ndo hay ada tâ ma ka bo tage neŋgeye. 19Andza məgweɗe Mbəlom a
ge məsler tə həlay i Yesu Kəriste hərwi a say ndo hay gədem tâ ma ka bo tə
neŋgeye. Ma paslatay na mənese tay sa bay, ada nəmay a slər may ha hərwi
məhəlaw ndo hay ada tâ ma ka bo tə neŋgeye.

20Maa slərmay ha na, Yesu Kəriste kaməɗe 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. 21 Yesu Kəriste kə ge
mezeleme ɗaɗa bay, ane tuk na, Mbəlom a zla mezeleme kway a pa faya.
Mbəlom a ge andza niye na, hərwi kway hərwi ada ka dzapakwa tə Kəriste
na, ma təriye kway ha ndo ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay.

6
Pol a ɗa ha neŋgeye ndo imaslaŋ iMbəlom

1Anəke nəmay faya nəmaa ge ka bo məsler ta Mbəlom ka təv manəte 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. 4Ɗuh
mə wu neheye faya nəmaa giye tebiye na, faya nəmaa ɗiye ha nəmay ndo
məge məsler i Mbəlom hay. Kwa taɗə faya nəmaa siye ɗəretsətseh waray
waray, kwa taɗə faya ta ŋgəɗətsiye may, nəmaa ɗəma andza niye. 5 Tə
ndaɓawa may, tə gəsawa may a daŋgay, tə sutawa famaya ndo hay, madagər
a gawamay haladzay, nəmaa hutawa məndzehəre bay, marəzle a gawamay,

* 6:2 Ezay 49.8.
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nəmaandzawahwapat zewuməndaydərmak. 6Nəmaandzawamaməndze
mayna, tsəɗaŋŋa,nəmaa sər deɗek, nəmaazlawaŋgatay, ɗərevmay lele kame
i ndo hay, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eyemə ɗərevmay, nəmaawuɗa tay ha ndo hay
tə ɗərev may peteh. 7Nəmaa ɗawatay ha a ndo hay na, bazlam deɗek eye,
Mbəlom a vəlamay gədaŋ. Andza niye nakə nəmaa ɗa ha nəmay ndo iməsler
i Mbəlom aye. Nəmay ndo i deɗek hay, ada niye andza wu həlay hərwi məge
vəram ta ndoməne ɗəremay ada hərwiməge ka bo abəra dərmak. 8Ndo siye
hay faya ta rəhamay gər, siye hay faya ta tsikiye famaya wu nakə lele bay
aye. Ndomekeleŋ 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
famayaandzandəraya sərmayhabay, azlakwandohay tebiye tə sərmayha.
Tə dzalamə gər tə gwaɗ faya nəmaa ndziye huya bay, nəmaamətiye. Ane tuk
na, zəba! Nəmay ta sifamay lele. Tə gawamay ɗəretsətseh, ane tukna, nəmaa
mət bay. 10Mə wu neheye a ndalawamay aye bəbay na, ɗərev may faya ma
ŋgwasiye huya. Ka ɗəre i ndo hay na, nəmay mətawak 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 ta deɗek eye wu
hay tebiye na, i may.

11A nəkurom Koriŋte hay, nəmaa tsikawakum wu na, parakka. Wu nakə
mə ɗərevmay aye na, nəmaa ŋgaha na bay. 12Nəmay na, nəmaawuɗa kurom
lele. Maawuɗamay bay na, nəkurom. 13Faya na tsikakumeyeme na, andza
na tsikatayme awawa ga hay. Neŋ faya na gwaɗakumeye: Tsikumamaywu
nakəmə ɗərev kuromaye. Wuɗummayandzanakənəmaawuɗa kuromaye.

Ndoməpemədzal gər ka Yesu na, mâ rəhay ha gər aMbəlom
14 Kâ dzapum ta ndo neheye ta dzala ha ka Yesu bay aye bay. Wu nakə

tsəɗaŋŋa ta wu nakə tsəɗaŋŋa bay aye ta dzapiye na, ma kəkay? Dzaydzay ta
ləvoŋ ta dzapiye na, ma kəkay? 15Yesu Kəriste ta Fakalaw ta dzapiye na, ma
kəkay? Ndoneheye ta dzala ha kaYesu aye ta ndoneheye ta dzala ha kaYesu
bay aye, ta dzapiye na, ma kəkay? 16Mata dzepe tay ha gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom ta kule na, wuye mey? Gay i məvəlay wu a Mbəlom na, nəkway.
Mbəlom neŋgeyema ndziye ka tor eye. Andza nakə a gwaɗ:
«Na ndziye məwalaŋ i ndo ga hay,

na həhaliye məwalaŋ tay,
ta ɗəsleŋeye ha gər a neŋ,
ta təriye ndo ga hay.†»

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, BəyMaduweŋMbəlom bagwar eye.§»

† 6:16 Levitik 26.12; Ezekiyel 37.27. ‡ 6:17 Ezay 52.11. § 6:18 2 Samuyel 7.14; Ezay 43.6; Zeremi
31.9; Oze 2.1.
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7
1Dzamga neheye nawuɗa kuromhaladzay aye, wuneheyeMbəlom 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 neheye mə ɗərev kway lele bay
aye. Mede kwaymâ 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, nəmaa zla wu i
ndəray tə məvay gər bay. 3 Kâ dzalum mə gər kurom na tsik niye na, hərwi
məpakum horoy a ɗəre bay. Niye na, andza nakə na lah mətsike aye, nəmaa
wuɗa kuromhaladzay. Wuray andaya nakəma sliyemaŋgənemay ha abəra
tanəkuromayebay. Kwa taɗəmədahaŋ,nəkwaydziye, kwa taɗə sifa, nəkway
dziye. 4Na sər ha nəkuromndo i deɗek hay, ɗərev gamaŋgwasa eye haladzay
hərwikurom. Nasaɗəretsətsehhaladzayane tukna, ɗərevkəye fagayaabəra
bay. Ɗərev ga a ŋgwasa ɗuh, ɗərev gamaraha eye ta məŋgwese.

5Ayaw nəmaa sa ɗəretsətseh na, haladzay. Kwa ahəl nakə nəmaa ndislew
kanaŋ a Masedowan aye na, nəmaa huta tsəveɗ ka mazəzukwe bo kwa
tsekweŋ bay tebiye. Wu mawura bo eye a ndzawamay ka tsəveɗ wal wal
haladzay. Ndo hay təwiyawa famaya wu təmagazləga. Mə ɗərevmay bəbay
nəmaymandza eye təmədzal gər eye, nəmaadzədzar. 6Ane tuk na, ahəl nakə
ndohay ta gebəle ayena,maamataynaha ɗərevna,Mbəlom. Amamaynaha
ɗərev na, təmadayaw i Titus nakə a yaw aye. 7Maa 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 sakum məŋgeteŋ, mevel a wur fakuma hərwi wu neheye lele bay ka gum
aye. Ada sa faya ka dzənumeye ga haladzay taməge fagaya abərame ka təv i
ndomane ɗəre ga hay. Na tsəne andza niye na, ɗərev ga a səkah taməŋgwese.

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.
Deɗekŋgway,haɓena,mandeleŋeyehərwi na sər ha, na vəlakumməgemevel
tsakway tə ɗerewel ga nakə nawatsakumnaha aye. 9Anəke ɗuh na, ɗərev ga
kə ŋgwasa hərwi ɗerewel nakay na watsakum naha aye. Ɗərev ga a ŋgwas
na, hərwi nakə na vəlakum məge mevel aye bay. Ɗərev ga a ŋgwasa na,
hərwi wu kurom neheye ka gawum lele bay aye a ndalakum ada nakə ka
gərumhamezeleme kurom aye. Wunakə a ndalakumaye, ka ɗəre iMbəlom
na, lele hərwi ada kâ gərum ha mezeleme kurom. Andza niye, tə ɗerewel
nakə nəmaawatsakum naha aye na, nəmaa gakumwuray kwa tsekweŋ bay
tebiye.

10Ndoweye kə ge mevel hərwi nakə a say a Mbəlom aye na, məge mevel
ŋgay niye mambəɗiye ha mədzal gər ŋgay ka wu ŋgwalak eye ada andza niye
Mbəlom ma təmiye ha abəra ma mənese. Slala i məge mevel niye na, ma
vəlakweye madzədzere bay! Slala i məge mevel nakə ndo i məndzibəra hay
ta giye na, ma kəɗiye ndo. 11Deɗek, mevel kurom nakə ka gum aye na, a yay
a gər a Mbəlom. Anəke na, zəbum 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 nakəma ta ndzakumeye a gər aye.
A sakummə ɗərev kuromməŋgeteŋhaladzay. A sakumməgewunakə a say a
Mbəlom aye ada təməpəray a ndo nakə a gemənese aye. Ka ɗumha ta tsəveɗ
wal wal parakka hərwi nakə həlay kurom andayaməwu niye sa bay aye.
* 7:8 Zəbama 2 Koriŋte hay 2.3.
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12Andza niye, ɗerewel nakay na watsa naha aye na, na watsa naha hərwi
ndo nakə a ge mənese aye ɗekɗek tsa bay. Na watsa naha hərwi ndo nakə tə
gaymənese aye bay. Ane tuk na, na watsakum naha na, hərwi ada kâ sərum
ha lele kame i Mbəlom na, ka wuɗum may tə ɗərev kurom peteh. 13Hərwi
niye anəke na, ɗərev kəmamay naha.
Ɗərev kə mamay naha deɗek. Wu mekeleŋ eye ma ze nakay na, andaya

sa. Ɗərev may a ŋgwasa haladzay na, hərwi Titus nakə ɗərev ŋgaymaŋgwasa
eye hərwi nəkurom tebiye kurom eye ka mumay naha ɗərev aye. 14Ɗərev
ga a ŋgwasa na, hərwi na ŋgalak kurom ha kame ŋgay. Na ŋgalak na, kəriye tsa
bay. Wunakənəmaa tsikawakumayena, deɗekhuya. Andzaniyemaŋgeleke
nakənəmaaŋgalakkuromhakame iTitusayebəbayna, deɗek. Ageboaɗəma
andzanakənəmaa tsikakumaye. 15Ahəl nakə a yenahaka təvkuromayena,
ka təmumna təmarəhayhagər təmadzədzarayhaladzay. Nəkuromtebiyeka
rəhumayha gər. A sər ha faya, fayama səkahiye hamawuɗe kurom. 16Ɗərev
ga kə ŋgwasa haladzay hərwi na sər ha, nəkurom ndo i deɗek hay.

8
Madzəne hərwi ndo neheye tə pamədzal gər ka Yesuma Zerozelem aye

1Malamar ga hay, a samayna, sərumhawunakəndoməpemədzal 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.
3Neŋ faya na gwaɗakumeye, ta vəl haladzay andza nakə tə sla faya məvəle
aye. Tə vəl na, haladzay a ze gədaŋ tay tebiye. Ndəray ka tsətsah fataya
bay, ane tuk na, ti yaw 4 ta tsətsah ta amboh. Tə gwaɗamay: «Vəlumamay
tsəveɗ hərwi ada nəmaâ dzəna ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheyema
Zerozelemaye.» 5Wunakə tə ge ayena, a zewunakənəmaadzala fatayaaye.
Tədayna, ta vəl ha bo tay aBəyMaduweŋYesu ada ta vəl ha bo tay hərwimay
andza nakə a say aMbəlom aye.

6Hərwi niye nəmaa tsətsah ka Titus, nəmaa gwaɗay mâ mbəɗa naha gər
ka təv kurom hərwi ada məsler i məvəle wu nakə a dazlay məwalaŋ kurom
aye na, mâ ye nahamâ ndəv ha. 7Nəkurom ka tsəveɗ i Mbəlom na, zlele eye
hay haladzay. Ka pummədzal gər kurom ka Kəriste peteh, ka sərum deɗek i
Mbəlom, ka vəlumay ha bo a Mbəlom tebiye, ka wuɗummay haladzay, faya
ka ɗumeye ha labara i Yesu lele. Hərwi niye gumməsler niye lele eye tə ɗərev
kurom petehmâ ze i siye ndo hay.

8 Wu nakə na tsikakum aye na, na gakum kutoŋ ka məvəle suloy bay.
Andza niye bay, na gwaɗakum na, ndo siye hay a satay haladzayməvəle. 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 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste nakə a ge hərwi kurom aye. Neŋgeye na,
zlele eye, ane tuk na, kə gər ha zlele, ka təra ndo i mətawak hərwi kurom.
Ka tərum zlele eye hay mə ɗərev kurom na, hərwi nakə a təra ha bo ndo i
mətawak aye.

10 Na tsikakumeye wu nakə na dzala hərwi suloy aye, niye lele hərwi
kurom. Dəz na, nəkurom ka lahum, a 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
gum ahəl niye ka dazlumay aye ada ndəvum haməge. Vəlum andza nakə ka
slum faya məvəle aye. 12Hərwi taɗə ka vəlumeye wu a Mbəlom ta məŋgwese
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andza nakə ka hutum aye na, Mbəlomma təmiye. Wu nakə andaya fakuma
bay aye na, ma tsətsahiye fakuma bay. 13 Kâ dzalum mə gər kurom na, na
zliye ɗəretsətseh abəra ka ndo siye hay ada na piye fakumaŋgiyats hərwi ada
nəteye zay zay ada nəkurom ka sumeye ɗəretsətseh na, andza niye bay. A
seŋ na, ləvum hərɗeɗe. 14 Anəke na, wu kurom andaya haladzay. Lele na,
vəlumatay a ndo neheye i tay andaya bay aye. Taɗə patmekeleŋ eye i kurom
kə ge andaya bay na, i tay kə ge andaya haladzay na, nəteye ta vəlakumeye.
Andza niye ka ləvumeye hərɗeɗe. 15 Ma təriye na, andza nakə tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Ndo neheye tə həl ka zal aye na, 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 samaymadzəne kurom aye. Maa ge andza niyemə 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.
Mambəɗiye naha gər na, hərwi nakə nəmaa gwaɗaymâ 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.

18Nəmaasləriye taynahanəteye sulo tandoneŋgeɗ. Ndoweyeniyena, ndo
məpe mədzal gər ka Yesu Kəriste ta zambaɗaway ha haladzay hərwi a ɗawa
ha Labara Ŋgwalak eye i Yesu a ndo hay lele. 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 ndoməpemədzal gər hay ka Yesu aye.
Ŋgwalak iməslernakayna,ma səkahiyeməɗəslayhagər aBəyMaduweŋnakə
ta ɗəslayha gər aye adama ɗiyehana, a samaymadzənendohay. 20Madzəne
niye ka tsakalakweyena, haladzay adanəmaagiyemetsehe a gər bənaagəna
ndo hay ta ta mamay ha mənese, ta gwaɗiye nəmaa gay gər lele bay. 21 A
samayməgewunakə lele ka ɗəre i BəyMaduweŋ ɗekɗek tsa bay. Nəmaa giye
lele ka ɗəre i ndo hay dərmak.

22 Nəmaa sləriye naha malamar mekeleŋ eye ta diye naha dziye sa.
Neŋgeye na, nəmaa zəba ka məndze ŋgay madzəga haladzay. Kə vəl ha bo
ŋgay peteh kaməsler iMbəlom. 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 ayena,məhaygər i ndoməpemədzal gərhaykaYesuKəriste
tə slər tay naha ka təv kurom. Ndo hay ta ɗəslay ha gər a Kəriste hərwi tay.
24Ɗumatay ha a ndo neheye na, ka wuɗum tay ha. Ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu Kəriste neheye tə slər tay naha ta tsəniye. Ta tsəne andza niye na, ta
səriye ha bazlam neheye ŋgwalak eye nəmaa tsik fakuma aye na, deɗek.

9
A say a Pol tâ hayay gər amadzəne hərwimalamar hay

1Hərwimadzənenakəməslərataynaha andoməpemədzal gər hay kaYesu
neheyemaZerozelemayena,magiyeŋgamabaynakənawatsakumeyenaha
ɗerewel aye. 2Hərwi na sər ha, a sakum madzəne tay ha. Na ŋgalak kurom

* 8:15 Madayaw abərama Ezipt 16.18.
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ha ka təv i Masedowan 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 haladzayməwalaŋ tay ta səkah ha tsuɓtsuɓ a ɗərev
taymadzəne tay ha dərmak. 3Na sləriyemalamar neheyemahkar aye ka təv
kuromhərwi ada kâ ləvumha bo təmadzəne andza nakə na tsik, na gwaɗ ka
gumeye. Ahəl nakənəmaandisl nahaka təvkuromayena,wunakənaŋgalak
kuromhayayema təriyedeɗek, nəmaandzaynahaagərnəkurommaləvabo
eye məvəle. 4Bəna taɗə na ye naha ta ndo neheye ka dala i Masedowan aye
nəmaa ndzay a gər a madzəne niye ka ləvum ha bo bay na, horoyma geŋeye
kame tay haladzay. Hərwi nambərəmmaŋgeleke kuromha, 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 niye na dzala
na, na gwaɗ lele na tsətsahiye ka Titus tə siye i malamar neheye sulo aye tâ
leheŋkamemedenahaka təvkurom. Aseŋna, tâyenaha, tâdzənakuromka
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. Taɗəndoweye ka sləga hulfe ŋgayhaladzay na,
ma ta dziye haladzay dərmak.

7Kwawaymâvəl andzanakəadzalaməvəlemə ɗərevŋgayaye. Kâvəlumtə
mədzal gər sulo sulo eyebayadandəraymâgakumfayakutoŋkaməvəle bay.
Ane tukna, vəlum təməŋgwese,hərwiMbəlomawuɗana, ndonakəmavəliye
ta məŋgwese aye. 8Hərwi Mbəlom neŋgeye na, ma sliye faya məpe fakuma
ŋgama ta tsəveɗmekeleŋeyewalwalhaladzayhərwiadawuraykwatsekweŋ
mâ kətsakum bay. Wu ma giye andaya fakuma haladzay hərwi məge ha
məsler ŋgwalak eye tebiye. 9Ka tərumeye na, andza nakə təwatsaməƊerewel
i Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Ndo nakə a vəl həlay lele a ndo i mətawak hay aye na,

ŋgwalakma ndziye faya ka tor eye.†»
10Maa vəl hulfe a ndo hay ada maa vəlatay wu mənday hərwi ada tâ nda

na, Mbəlom. Ma vəlakumeye hulfe dərmak, ma səkahakumeye ha haladzay
hərwi ada ndo siye hay ta hutiye haladzay abəra mə həlay kurom. Wu
nakə ka vəlumeye na, Mbəlom ma tələkiye a ɗəma həlay ŋgay hərwi ada
ŋgwalak i məsler kurom mâ vəl hohway haladzay ka tsəveɗ ŋgay. 11Ma piye
fakuma ŋgama haladzay hərwi ada kâ vəlum həlay a ndo siye hay. Andza
niye, ndo hay haladzay ta gay naha sɨsœ a Mbəlom 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. 13Məvəle
wu kurom nakə ka vəlumeye kəriye aye ma ɗiye ha ta deɗek nəkurom na,
ka təmum Labara Ŋgwalak eye i Kəriste ada ka rəhumay ha gər. Ndo hay ta
zambaɗeye a Mbəlom dərmak hərwi nakə ka vəlumatay wu kurom tə ɗərev
kurom peteh ada ka vəlumatay a ndo siye hay dərmak. 14Madzəne kurom
nakə ka slərumatay naha aye na, ma ɗiye haMbəlom kə gakum ŋgwalak ŋgay
haladzay. Ndo hay ta ŋgatay andza niye na, ta wuɗiye kurom haladzay, ta

* 9:2 Zəbama 2 Koriŋte hay 1.1 ada ka bazlam nakə təwatsa faya aye. † 9:9 Dəmes hay 112.9.
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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

1Neŋ Pol, a seŋ mətsikakum naha ka bo ga. Faya na gwaɗakumeye naha
amboh hərwi ndo siye hay mə walaŋ kurom nəteye faya ta gwaɗiye: «Ahəl
nakə neŋgeyemandza eye məwalaŋ 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. 2Na gakumeye naha amboh, mbəɗum
hamede kuromhərwi ada ahəl nakəna ye naha ka təv kuromaye, 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. 3Deɗek,
nəmay na, ndo zezeŋ hay. Ane tuk na, vəram nakə nəmaa giye na, andza i
ndo i məndzibəra hay bay. 4Wu i həlay neheye nəmaa giye ha vəram aye na,
wu i həlay i ndo i məndzibəra hay bay. Ɗuh maa vəlamay wu i həlay niye
hay na, Mbəlom hərwi mambəzl ha lar i ndo mane ɗəre i Mbəlom neheye tə
pawaboa ɗəmaaye. Wu i həlay niye hayna, gədaŋ eyehay. Nəmaanasiye ha
mədzal 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 samaymambəɗa hawu nakə
ndo hay faya ta dzaliye mə ɗərev tay aye hərwi ada tâ rəhay ha gər a Kəriste.
6Ka 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
kurom bəna, nâ nas kurom ha bay. 9Ndəray mâ dzala na, a seŋ məpe naha
fakumazluwer tə ɗerewelnakənawatsakumnahaaye. Aʼay, andzaniyebay.
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 neŋgeyeməwalaŋ kway aye na, neŋgeye bəle eye, bazlam ŋgay neheye
matsikiyebəbayna, bazlamkəriye.» 11Ndoneheye faya ta tsikiyeandzaniye
aye tâ sər na, wu nakə nəmaawatsa a ɗerewelmay hay, ahəl nakə aza nəmay
məwalaŋ kurom aye nəmaa tsikiye andza nakə nəmaawatsakum naha aye.

12Ndo 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.
13GəmanakəMbəlomkə vəlamay bay aye na, nəmaaŋgalakiyeha bay. Nəmay
na, nəmaa ŋgalakiye ta gəma nakəMbəlom a vəlamay aye. Ada nəkurom eye
na,ma gəmaeyenakəMbəloma vəlamay aye. 14Ahəl nakənəmaayenaha 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. 15Nəmay na, nəmaa giye zlapay ta məsler nakə ndo siye
hay tə ge aye bay. Məsler i ndo niye hay na, nəmay andayamə ɗəmabay. Ane
tuk na, nəmaa pa mədzal gər may na, ka nəkurom. A samay na, mədzal gər
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kurom mâ səkah kame kame hərwi ada nəmaâ sla faya masəkah ha məsler
may mə walaŋ kurom. Ane tuk na, nəmaa zay ha tə gər a təv i məsler nakə
Mbəlom a gwaɗamay gum aye bay.* 16 Ma dəba eye na, nəmaa sliye faya
məhute tsəveɗmede 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. 17Ane tuk na, təwatsaməƊerewel i Mbəlom, tə gwaɗ: «Ndonakə
a sayməge zlapay aye na, mâ ge zlapay təwu nakə BəyMaduweŋ a ge aye.†»
18Hərwi ndo neheye tə ɗəslay ha gər a bo tay aye na, Mbəlomma təmiye tay
bay. Mbəlomma təmiye na, ndo neheye bo ŋgay eye faya ma ɗəslatay ha gər
aye.

11
Pol ta ndo neheye tə ɗawa ha bazlam iMbəlom təmarawme aye

1Anəkena, zlumŋgatay,na tsikiyemeandzagərmavuwe. Tadeɗekzlumeŋ
ŋgatay. 2Neŋ faya na giye sələk hərwi kurom andza nakəMbəlom a ge sələk
hərwi kurom neheye a wuɗa kurom aye. Nəkurom ka tərum na, andza dem
nakə a seŋ na vəliye na, a ndo nəte aye. Andza məgweɗe a Yesu Kəriste. A
seŋ na, mâ ndza tsəɗaŋŋa nakə na vəleye. 3Neŋ faya na dzədzariye haladzay
hərwi agəna ndəray ma vakumeye 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 ndoməɗe ha
bazlam i Mbəlom təmaraw me eye ta ye naha a gay kurom, ka vəlumateye
tsəveɗ tə tətikakum. Bazlam nakə ta tsikiye ka Yesu aye na, wal wal abəra
ka bəmalə may. Məsəfəre nakə tə tsik faya aye, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə
ka hutakwa ahəl niye aye bay, ada faya ta ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye nakə
nəkurom ka dzalum ha aye bay. Kwa andza niye bəbay na, faya ka zlumeye
ŋgatay.

5 Ka dzalum na, ndo neheye nəteye bagwar i ndo i maslaŋ hay ta deɗek.
Azlakwa ɗuh neŋ na ze tay ha. 6Deɗek, neŋ na, na sər mətsike me lele nakə
ma deyeteye a gər a ndo hay andza nəteye təbey. Ane tuk na, məsəre wu i
Mbəlom na, nəmaa ɗakum ha parakka sik haladzay.

7 Ahəl niye na ɗakum ha Labara Ŋgwalak eye i Mbəlom na, na tsətsah
fakuma suloy bay. Na həna ha gər ga ka dala na, hərwi kurom hərwi ada
nâ dzəna kurom ka tsəveɗ i Mbəlom. Ɗuh na ge andza niye na, mənese
ɗaw? 8 Ahəl nakə neŋ faya na giye məsler mə gay kurom aye, na təma ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu Kəriste tə sləreŋew suloy. Na təra tay ha nəteye
ɗuh mətawak eye hay hərwi ada nâ dzəna kurom. 9 Ahəl nakə neŋ mə gay
kurom aye na, kwa hawa i wu hay a geŋ bəbay, na tsətsah fakuma wuray
bay. Kə ge wu andaya fagaya bay na, ndo məpe mədzal gər neheye ka dala i
Masedowan ti yaw tə vəleŋ. A həlay nakə hawa i wu a geŋ aye na, na gakum
ɗəretsətseh bay tebiye ada ɗaɗama seŋeyematsətsehe fakumawu bay. 10Na
giye zlapayhərwina təma fakumaabəra suloy ɗaɗabay, ndərayma sliye faya
madərəzleŋ ka bazlam bay. Na giye ha zlapay kwa kawaray ka dala i Akay.*
Wu nakə na tsik aye, na tsik na, deɗek ta məzele i Yesu Kəriste nakəmə neŋ
aye. 11Na ge andza niye na, hərwi nakə na wuɗa kurom bay aye ɗaw? Aʼay,
Mbəlom a sər ha na wuɗa kurom.

* 10:15 Zəba ma Roma hay 15.17-21. † 10:17 Zəba ma 1 Koriŋte hay 1.31. * 11:10 Zəba ma 2
Koriŋte hay 1.1.
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12Wunakə fayanagiyena, nagiyeandzaniyehuyahərwiadando imaslaŋ
iMbəlomneheye tə ɗawahabazlamiMbəlomtəmarawmeaye tâhuta tsəveɗ
kaməge zlapay taməsler tay nakə tə gwaɗ faya ta giye andza nəmay aye bay.
13Ndo niye hay na, nəteye ndo i maslaŋ hay ta deɗek eye bay. Nəteye faya
ta vateye gər a ndo hay ta məsler tay niye, ta mbəɗa ha bo tay andza ndo i
maslaŋ i Kəriste. 14Wu niye na, mâ gakumwadəŋ wadəŋ bay. Kwa Fakalaw
bəbay a mbəɗawa ha bo andza gawla i Mbəlom nakə a dəv dzaydzay aye.
15 Taɗə Fakalaw faya ma giye andza niye na, mâ gakum wadəŋ wadəŋ bay.
Ndo i məsler ŋgay hay tambəɗa ha bo hərwi ada tâ ndzəkit bo ta ndo neheye
faya ta tətikateye tsəveɗ nakə deɗek eye a ndo hay aye. Pat nakəməndzibəra
ma ndəviye aye na, Mbəlomma pərateye ka wu tay nakə tə ge aye.

Pol a zlapa tə ɗəretsətseh ŋgay neheye a sa aye
16Namasiye ha, na tsikakumeye sa, ndəraymâ dzala neŋ na, gərmavuwe

bay. Taɗə ka dzalummə gər kurom gər a vuweŋ na, təmumandza niye hərwi
ada neŋ nâ sla fayaməge zlapay dərmak andza nakə ka vəlawumatay tsəveɗ
a gər mavuwe hay aye. 17Wu 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. 18Na zəba faya na, ndo hay haladzay faya ta
giye zlapay andza ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye. Neŋ dərmak na giye
andza nəteye. 19 Ka gwaɗum nəkurom na, ka tsahum ba? Ka zalumatay a
gər mavuwe hay ta mədzal gər kurom. 20Ka vəlumatay tsəveɗ a ndo hay tâ
təra kurom ha andza beke hay, ta səpatiye fakuma abəra wu kurom hay ta
bəbərek, tâ vakum gər, tâ zəba fakuma andza wu 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. 24Madzəga zləm Yahuda
hay ta ndaɓa ga ta mandalaɓa, tə ndaɓawa ga na, kuro kuro mahkar gər eye
tsɨɗ.† 25Madzəgamahkar, Romahay ta kəɗ ga, sik nəte ta kal ga tə kwar hərwi
məkəɗe gay. Madzəga mahkar kwalalaŋ i yam ka bətuk may ha a huɗ i yam.
Sik nəte ta həpat kwa ta həvaɗ, na həna mə huɗ i yam. 26 Sik haladzay ahəl
nakə faya na həhaliye na, na sa ɗəretsətseh hərwi mazaw nakə ma zliye ga
aye, na sa ɗəretsətsehhərwiməkal hay ta zleŋ zayhaladzay, 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. 27Na ge məsler
haladzay ta gədaŋadana sa ɗəretsətseh,madzəgahaladzaynahutawa tsəveɗ
ka məndzehəre bay, madzəga haladzay na ndzawa ze mənde wu mənday
ada ze məse yam, mətasl a gaweŋ ada na hutawa petekeɗ məpe ka bo bay.
28Ɗəretsətseh siye hay andaya, ane tuk na, na tsikiye sa bay. Na tsikiye ka
wumekeleŋ eye ɗekɗek. Mamədzal gər na, na dzalawa ka ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu Kəriste huya. Na dzalawa fataya pat pat. 29Taɗə ndoweye kə
† 11:24 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 25.3.
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ge bəle ka tsəveɗ i Mbəlom na, a wur fagaya haladzay andzamaa ge bəle na,
neŋ. Taɗəndoweye kə dəɗ amezelemena, awur fagaya haladzay andza faya
ta fəkiye ga ta ako.

30 Taɗə na giye zlapay na, na giye zlapay tə bəle ga. 31 Mbəlom Bəba i
Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste, mazembeɗe nakə ndo hay ta zambaɗeye, tâ
zambaɗay. Neŋgeye a sər ha na raw me bay. 32Ahəl 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. 33 Ane tuk na, ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tə pa ga a kəteh, tə ɓar faya ləɓer. Tə zla ga ahaya abəra təmavavar. Tə
mbəzla ga ahaya sərəhəhə abəra ma wuzlahgəma niye. Na təmaw abəra mə
həlay i bəy niye.‡

12
Pol a sər ha gədaŋ i Yesu Kəriste

1 Kutoŋ na giye zlapay huya. Na sər ha ma giye ŋgama kwa tsekweŋ bay
tebiye. Ane tuk na, anəke na tsikiye ka wu nakə Yesu Kəriste a bəzeŋ ha ma
məsine aye. 2Na sər ndoweye andaya madzapa eye tə Yesu Kəriste. Kə ndza
ma giyeməve kuro gər eye faɗ, Mbəlom a zla na ambəlom ka təv ŋgay. Agəna
Mbəlom a bəzay ha maməsine, agəna ki ye tə slo i bo ŋgay ta deɗek, Mbəlom
nəte ŋgweŋ a sər. 3Ayaw! Mbəlom kə zla na ndo niye a mbəlom ka təv ŋgay.
Agəna məsine a gay, agəna ki ye ta deɗek, maa sər na, Mbəlom. 4Ahəl nakə
neŋgeye mə ɗəma aye na, kə tsəne wu nakə ndo zezeŋ ma 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. 6Taɗə a seŋməge 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 neheye
na giye ha zlapay aye. A seŋ tâ rəheŋ ha gər ɗuh na, hərwi bazlam neheye
ŋgwalak eye hay tə tsəne abəramə bazlam ga aye ada tə ŋgatay amede ga.

7 Haɓe 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 ɗuwulaynahameaBəyMaduweŋhərwi adamâ zla fagaya abəra
ɗəretsətseh nakay. 9Ane 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 gamaŋgwasa eye haladzay. Neŋ faya na ŋgalakiye hərwi gədaŋ
i Kəriste mandza eye mə neŋ. 10 Hərwi niye ɗərev ga maŋgwasa eye hərwi
nakəneŋ bəle eye. Kwa taɗə faya ta tseɗeŋeye, kwa taɗə faya ta pəreŋeye, kwa
taɗə ɗəretsətseh siyehay faya tandzeŋeyeagər, kwa taɗəwuhay ta zeŋgədaŋ,
na sər ha faya na giye ɗəretsətseh hərwi Kəriste ada ɗərev ga maŋgwasa eye
hərwi ahəl nakə neŋ bəle eye na, Kəriste ma vəleŋeye gədaŋ ŋgay.

Pol a dzala ka ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheyemaKoriŋte aye
11Na 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
‡ 11:33 ZəbaməMəsler hay 9.23-25.
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haladzay aye na, ta ze ga ha bay. 12Nəkurom ka sərum ahəl nakə neŋmə gay
kurom aye na, na geməsler taməzle ŋgataymə ɗəretsətseh adaMbəlom kə ge
masuwayaŋ wal wal haladzay tə həlay ga. Masuwayaŋ neheye a ɗa ha na,
neŋ ndo i maslaŋ ŋgay ta deɗek. 13Na ge wu hay mə gay i ndo məpe mədzal
gərhaykaYesuKəriste siyehayadanagemə gaykurombayna, andaya ɗaw?
Wu andaya nəte tsa nakə na ge mə gay kurom bay aye. Na tsətsah fakuma:
«Ndayum ga ha wumənday» bay. Kə ge na gakum lele bay na, pəsum ga ha!

14Anəke na, mazlambar na diye naha a gay kurommamahkar eye. Na ye
naha na, na təmiye ka vəlumeŋ wu wal bay. Wu nakə a seŋ aye na, ɗərev
kurom bəna wu kurom hay bay. Andza i wawa hay ta bəba tay hay. Maa
vəlatay wu a bəba hay na, wawa tay hay bay. Ɗuh maa vəlatay wu a wawa
hayna, bəba tay hay. 15Kwa taɗəna dziye hawu ga tebiye, kwa taɗəna vəliye
ha məsəfəre ga peteh hərwi madzəne kurom na, a yeŋ a gər haladzay. Ass!
Ka wuɗum ga sa bay na, hərwi nakə na wuɗa kurom ka zal aye ɗaw?

16Na gwaɗ ka sərum ha na tsətsah fakuma vəlumeŋ wu bay! Ane tuk na,
ndo siye hay mə walaŋ kurom tə gwaɗ: «Pol neŋgeye bəbərek eye, faya ma
vakweye gər.» 17 Na vakum gər na, ma kəkay? Na vakum gər na, ta ndo
nəte mə walaŋ i ndo neheye na slər tay naha a gay kurom aye tsukuɗu, ma
kəkay? 18Na tsətsah kaTitusmâyenaha a gay kurom. Na slər nahamalamar
mekeleŋ eye nakə ka sərum na aye tâ ye naha salamay.* Ti ye naha na, Titus
kə vakum gər hərwi məzle suloy kurom ɗaw? Titus tə neŋ, nəmay salamay
mədzal gərmay nəte bəɗaw ada faya nəmaa zəŋgaliye tsəveɗ eye nəte bəɗaw?

19 Wu nakə nəmaa watsa a ɗerewel nakay aye na, agəna ka dzalumeye
na watsakum naha hərwi məge me abəra ka bo may kame kurom. Nəmaa
tsik na, kame i Mbəlom hərwi nəmay ndo i Kəriste hay. Nəkurom malamar
may neheye nəmaawuɗa kurom haladzay aye, nəmaa tsikakumwu neheye
tebiye na, hərwi a samay madzəne kurom hərwi ada kâ gəlum ka tsəveɗ i
Mbəlom. 20Ɗərev fayama 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 kuromma deyeŋeye a gər bay. Taɗə kə ge andza niye na,
mede ga ma deyakumeye a gər bay. Agəla na ndzakumeye a gər na, faya ka
tərumeye mə walaŋ kurom, faya ka gumeye ka bo 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 gumeyewu neheye a ye ta
tsəveɗ nakə ŋgwalak eye bay aye. 21Agəna ahəl nakə na ye naha a gay kurom
sa aye na, ɗərev ga ma ŋgwasiye kame i Mbəlom sa bay. Na dzədzar hərwi na
ye naha na, agəna na ndzeye a gər a ndo imezeleme hay haladzayməwalaŋ
kurom ta gər ha mezeleme bay. Agəla nəteye huya ta giye wu nakə lele bay
aye, nəteye faya ta giyemadama, faya ta giye wu neheye lele bay aye tebiye.
Kə ge andza niye na, na ta tuwiye hərwi tay.

13
Mandəve i bazlam

1Aza na diye naha a gay kurom na, mamahkar eye. Nəmaa giye sariya ka
ndo neheye faya ta giyemənese aye ada nəmaa giye andza nakə təwatsamə
Ɗerewel iMbəlom, tə gwaɗ: «Taŋgəniye sariya iwuhay tebiye na, ndoməhəle
mbal hay sulo kəgəbay mahkar tâ ge andaya bəna sariya ma ŋgəniye bay.*»
* 12:18 Pol kə tsik kamalamar niye tsɨy. Zəba 2 Koriŋte hay 8.22. * 13:1 Zəbamə Bazlammapala
eyemasulo eye 19.15; Mata 18.16; 1 Timote 5.19; Hebrœ 10.28.
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2Mede nakə na ye naha masulo aye na, ɓa na tsikatay a ndo neheye faya ta
giyemənese adaando siyehay tebiyedərmak. Anəkena, na yenaha zukbay.
Namasakumeye nahamətsikewu nakə na tsikakum aye. Aza na ye naha na
gəriye ndəray kwa nəte bay tebiye. 3Maa tsik me tə bazlam ga Kəriste ɗaw
na, na gwaɗ a sakumməsəre ha bəɗaw? Ka ta sərumeye ha! Neŋgeye na bəle
eye kame kurom bay, ma giye məsler məwalaŋ kurom ta gədaŋ. 4Ahəl nakə
ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye na, deɗek neŋgeye bəle eye. Ane tuk
na, kə lətsew abəramamədahaŋ, neŋgeye andaya ta gədaŋ iMbəlom. Nəmay
na, nəmaymadzapa 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 taməsəfəre ta sifa ŋgay, nəmaa giyeməsler ta gədaŋ i Mbəlom.

5 Tsətsahumay a gər kurom, zəbum ka məndze kurom, nəkurom mandza
eye andzandoməpemədzal gər hay kaYesuŋgway ɗaw? YesuKəriste andaya
mə nəkurom na, ka sərum ha bəɗaw? Kə ge andza niye bay na, ka dəɗumeye
abəra ka tsəveɗ. 6 Ane 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. 7 A samay ndo hay tâ gwaɗ famaya, nəmaa ge məsler
lele mə gay kurom bay. Wu nakə a samay aye na, nəmaa ɗuwulay naha
me a Mbəlom hərwi ada kâ gum mənese sa bay. Kwa taɗə ndo hay tə gwaɗ
nəmaa ge məsler lele mə gay kurom bay na, wu nakə a samay aye na, kâ
gum ŋgwalak. 8Nəmaa tsik andza niye na, hərwi nəmaa sliye fayamənese ha
bazlamdeɗek eye bay. Nəmaa sliye fayaməge na,wunakədeɗek eye ɗekɗek.
9Taɗə nəkurom gədaŋ eye ka tsəveɗ i Mbəlom, kwa taɗə nəmay bəle eye hay
na, ɗərev may faya ma ŋgwasiye huya. Nəmaa ɗuwulay naha me a Mbəlom
hərwi adamâ dzəna kurom kaməgəle ka tsəveɗ ŋgay.

10 Hərwi niye na watsakum naha ɗerewel nakay ka bo abəra anəke na,
hərwi ada nâ ye naha ɓa ka tsətsahum məpəse me tsɨy na, na tərakumeye
sa bay. Ta deɗek Mbəlom kə vəleŋ tsəveɗ ka matərakum hərwi ada nâ nas
kurom ha ɗuh bay, ane tuk na, hərwi ada nâ dzəna kurom ka məgəle kame
kame.

11Malamar ga hay, anəke na, na ndəv ha bazlam ga kanaŋ! Pəlumməgəle
ka tsəveɗ i Mbəlom, vəlum gədaŋ a bo mə walaŋ kurom nəte nəte, ndzum
ayaw ayawməwalaŋ kurom, ndzum ka təvmanəte eye tə zay. AdaMbəlom,
neŋgeye nakə a wuɗa ndo hay aye ada faya ma vəlateye zay a ndo hay aye,
ma gakumeye gər.

12Tsikummeabo leleməwalaŋkuromnəte nəte andzamalamarhay. Ndo
məpay bəzay aMbəlom hay tebiye kanaŋ ta tsikakum nahame.

13 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ pa fakuma ŋgama. Mbəlom mâ
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 a watsatay naha a Galat 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 ŋgaymasulo
eye ta mahkar eye. Ma dəba ŋgay na, ndo mekeleŋ eye hay ti yaw tə labara
wal abəra ka bəmalə i Pol.
Ma Galat na, slala i ndo hay wal wal: Yahuda neheye ta təra ndo məpe

mədzal gər haykaYesuaye tə siye i ndoneheye ti yawabəraməkulemekeleŋ
eyemə ɗəma andzama 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.
Kamadədo 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 təmaw abərama beke i bazlammapala eye.

1 Maa watsakum naha ɗerewel nakay na, neŋ Pol. Neŋ ndo i maslaŋ i
Yesu. Neŋ ndo i maslaŋ i ndo hay bay, maa slər ga ha na, ndo hay bay. Maa
slər ga ha na, Yesu Kəriste eye tə gər ŋgay ta Mbəlom Bəba kway nakə a lətse
ahayaabəramamədahaŋaye. 2Malamarsiyehay təneŋkanaŋ tebiyenəmaa
tsikakum naha me a nəkurom ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste
neheye mahaya gər eye ka dala i Galat aye. 3 Mbəlom Bəba kway ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay. 4Bəy
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
kwaymâ ge aye. 5Zambaɗakway aMbəlom 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 dzalum mə gər kurom
ŋgwalak eye, ane tuk na, ŋgwalak eye bay. 7 Labara ŋgwalak eye na, nakə na
tsikakum aye bəna, mekeleŋ eye nakə a yaw abəra ka təv i Mbəlom sa aye
na, 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 ndoweye a tsikakum labara mekeleŋ eye wal
abəra ka bəmalə nakə nəmaa tsikakum aye, kwa taɗə nəmay, kwa taɗə gawla
i Mbəlom na, Mbəlom mâ vəlay mezeleme. 9 Ɓa nəmaa tsikakum tsɨy, ada
anəke na maseye mətsikakum naha sa. Taɗə ndoweye kə tsikakum labara
mekeleŋ eye wal abəra ka bəmalə nakə ka tsənum aye na, Mbəlommâ vəlay
mezeleme. 10Ka dzalummə gər kuromna tsik andza niye na, hərwi ada ndo
hay tâ ɗəsleŋ ha gər ɗaw? Aʼay! Andza niye bay. A seŋ na, Mbəlom neŋgeye
mâ ɗəsleŋ ha gər. Ka dzalummə gər kuromna, a seŋ neŋ nâ yatay a gər a ndo
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hay ɗaw? Aʼay! Taɗə a seŋnâ yatay a gər a ndohay sana, na sliye fayamatəre
ndo i məsler i Kəriste bay.

Pol a ɗa hama 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.* 13Mede ga nakə ahəl niye aye na paway bəzay a kule i Yahuda ma
kəkay na, ka tsənum. A həlay niye na, na gawatay ɗəretsətseh a məhay gər i
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu ka zal naha haladzay. Na pəlawa tsəveɗ ka
mədze tay ha. 14Məwalaŋ i ndo neheye məve may nəte aye na, na ze tay ha
siye i ndomay hay təməpay bəzay a kulemay Yahuda hay. Na vəlaway ha bo
ga peteh a kule i bəba təte may hay.

15Ane tuk na, Mbəlom kə zla ga. A zla ga na, kwa ahəl nakə ta wa ga zuk
bayaye. Kə geŋŋgwalakŋgay, a zeleŋhərwi adanâgeməsler ŋgayahəlaynakə
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 bay aye.
Ahəl nakə a bəzeŋ ha aye na, nəmaa ge faya mahəmba ta ndəray bay. 17Na
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 Piyer. Nəmaa ndza ta neŋgeye na, məhəne kuro gər eye zlam tsa.†
19Na ŋgatay na, a Yakuba malamar i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste bəna,
na ŋgatay a ndo i maslaŋ i Yesu mekeleŋ eye bay. 20Mbəlom a sər wu nakə
na tsik aye na, deɗek, na raw me bay. 21Ma dəba eye na ye ka dala i Siri
ada a Silisi. 22 Ahəl niye na, məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
Kəriste neheye ka dala i Yahuda ayena, tə sər ga ha zukbay. 23Tə tsənawawu
neheye siye i ndo hay tə tsikawa fagaya, tə gwaɗawa: «Ndo nakə ahəl niye a
gawa kway ɗəretsətseh aye na, kambəɗa. Ɗuh anəke fayama ɗiye ha Labara
Ŋgwalak eye a ndo hay tuk. Ahəl niye na, a pəlawa tsəveɗ ka mədze ha ndo
neheye tə dzala ha ka Yesu aye.» 24Ta zambaɗay aMbəlom hərwi ga.

2
Ta təmaPolma Zerozelem

1 Ma dəba i məve kuro gər eye faɗ na, neŋ ta Barnabas, nəmaa ye a
Zerozelem sa. Na zla na Titus ka həlay dərmak. 2Na 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
hay mahəmeye. Na ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye nakə faya na ɗatay ha a
ndo neheye nəteye Yahuda hay bay aye. Agəna ta dzaliye na, məsler ga nakə
ahəl niye ta məsler ga nakə faya na giye a təra kəriye. 3Titus nakə nəmaa ye
salamay aye na, neŋgeye ndo i Gərek, ane tuk na, ta gay kutoŋ ka məɗəse bo
hərwi məpay bəzay a bazlam i Musa mapala eye na, ta gay bay. 4 Ane tuk
na, ndo i maraw me hay tə yaw a walaŋ may ta bəbərek tay, a satay mâ ɗəs
bo. Tə fələkwaw taməkal hərwi mazəbe ka tsəveɗ kway nakə ka ləvakwa gər
kway hərwi nəkwaymadzapa eye tə Yesu Kəriste aye. A satay na, kâ tərakwa
beke i bazlam iMusamapala eye sa. 5Ane tuk na, nəmaa vəlatay tsəveɗ kwa

* 1:12 ZəbaməMəsler hay 9.3-6. † 1:18 Sefas na, məzele i Piyer ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste.
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tsekweŋ bay tebiye. A samay na, Labara Ŋgwalak eye mâ ye kame huya ta
deɗek nakə ada ka tsənumeye dərmak aye.

6Ndo 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. 7Azlakwa bay tə sər ha ɗuh na, Mbəlom
kə vəleŋ Labara Ŋgwalak eye, a gweɗeŋ do ta ɗatay ha a ndo neheye nəteye
Yahuda hay bay aye andza nakə a tsikay ahəl niye a Piyer, a gwaɗay do ta
ɗatay ha a Yahuda hay aye. 8 Tə sər ha Mbəlom nakə a vəlay gədaŋ a Piyer
ada a təra hando imaslaŋ i Yahudahay ayena, neŋgeyeMbəlomnakə 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 sərhanəteyendoməndzataykame, tə sərha tadeɗekMbəlomkəvəleŋ
məsler nakay a həlay. Hərwi niye tə gəseŋ həlay a neŋ ada aBarnabas. Andza
məgweɗe nəmay tebiye bazlam may nəte. Andza niye nakə nəmay tebiye
bazlammay a ye ka bo ta nəteye aye. Nəmay nəmaa diye ka təv i ndo neheye
nəteye Yahuda hay bay aye ada nəteye na, ta giye məsler məwalaŋ i Yahuda
hay. 10Wunakə ta tsətsah famayanəmaa giye na, nəte tsa. Wuniye na, na vəl
ha bo ga kaməge dərmak. Tə gwaɗamaynəmaâdzənando imətawakneheye
məwalaŋ i ndoməpemədzal gər hay ka Yesuma 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. 12Kurre 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 məwalaŋ tay,
kə nda wu mənday ta nəteye sa bay. A dzədzar ta ndo neheye tə gwaɗ ndo
hay tebiye tâ ɗəs bo aye. 13 Siye i Yahuda neheye tə pa mədzal gər ka Yesu
andza Piyer aye dərmak. Kwa bo i Barnabas eye tə gər ŋgay a ge andza niye
dərmak. Tə ge taməvatay gər. 14Na 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, taməpemədzal gər kway ka Yesu Kəriste
15 Nəkway na, tə wa kway Yahuda hay bəna nəkway ndo i slala i siye i

ndo neheye tə sər bazlam i Mbəlom mapala eye bay aye bay. 16Ane tuk na,
kwa andza niye bəbay na, ka sərakwa ha ndəray ma sliye matəre tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom bay, say ndo nakə kə pa mədzal gər ŋgay ka Yesu Kəriste
aye. Bəna ndo nakə faya ma pay bəzay a bazlam i Musa mapala eye na, ma
təriye tsəɗaŋŋa bay. Nəkway bəbay ka dzalakwa ha ka Yesu Kəriste nakə ada
Mbəlom a təma kway andza ndo neheye nəteye ŋgwalak eye kame ŋgay aye.
Bəna hərwi nakə ka pakway bəzay a 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.*

* 2:16 Dəmes hay 143.2; Roma hay 3.20, 23.
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17Andza niye, nəmay Yahuda hay a samay matəre ŋgwalak eye hay kame
i Mbəlom na, hərwi nakə nəmaa pa mədzal gər may ka Yesu Kəriste aye. Kə
ge nəmay andza niye na, nəmaa təra andza ndo neheye ka zalakway ndo i
mezeleme hay hərwi faya ta pay bəzay a bazlam i Musa mapala eye sa bay
aye. Niye na, andzaməgweɗe Kəriste fayama diyemay ha amezeleme ɗaw?
Kwa tsekweŋ andza niye ɗuh bay! 18Maga eye na, andza nakay ɗuh: Taɗə
ndoweye kə gər haməpay bəzay a bazlam iMusamapala eye hərwi nakəma
təriye ha ŋgwalak eye bay aye, ada ma dəba eye a mbəɗa gər məpay bəzay sa,
a zəba faya andza wu nakə ŋgwalak eye sa. Niye a ge na, wu nakə a yay a
gər a Mbəlom bay aye. 19Neŋ na mət na, hərwi bazlam i Musa mapala eye.
Neŋ kame ŋgay na, andza ndo nakəmaməta eye aye. A ge bo andza niye na,
hərwi adanâ ge andaya ta sifa kame iMbəlom. Ahəl nakə ta dar naKəriste ka
mayakomazləlmbaɗa eye na, neŋmadzapa eye tə neŋgeye, nəmaamət ka bo
salamay.† 20Neŋna, sifanakəanəkenandziyehaayena, i gabay,mandzaeye
mə neŋ na, Kəriste. Məndze ga nakə na ndziye ka məndzibəra anəke aye na,
na ndziye hərwi nakə na dzala ha ka neŋgeyeWawa i Mbəlom nakə a wuɗa
ga aye ada a vəl ha gər ŋgay hərwi ga aye. 21Neŋ na, ɗaɗa na kərahiye ŋgwalak
i Mbəlom nakə a geŋ aye ta məme a bazlam i Musa mapala eye bay. Taɗə ta
deɗek ndoweyema təriye tsəɗaŋŋa kame iMbəlom hərwi fayama 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 iMusamapala eye taməpemədzal gər ka Yesu

1NəkuromGalat hay, maa zla fakuma abərametsehe na, mey? Maa ndzək
kuromway? Na ɗakumha parakka lele hərwi ada kâ tsənumma kəkay nakə
Yesu Kəriste a mət ka mayako mazləlmbaɗa eye. 2Na tsətsahiye fakuma wu
nəte. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakəMbəlom a vəlakum aye na, a vəlakum na,
hərwi nakə faya ka pumay bəzay a bazlam i Yahuda hay mapala eye ɗaw?
Aʼay, Mbəlom a vəlakum Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, hərwi nakə ka tsənum
Labara Ŋgwalak eye ada ka dzalum ha faya aye, na gwaɗ ba? 3 Metsehe
andaya fakuma bay na, hərwi mey? Ka dazlumay ahəl niye na, ta gədaŋ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Anəke a sakum mandəv ha ta gədaŋ kurom eye na,
ma kəkay? 4Wuneheye tebiye a ndzakuma gər aye ka dzalumna, kəriye tsa
ɗaw? Ta deɗek ma təriye kəriye tsa bay. 5Mbəlom a vəlakum Məsəfəre ŋgay
ada a ge masuwayaŋ hay mə walaŋ kurom na, hərwi nakə ka pumay bəzay
a bazlam i Yahuda haymapala eye ɗaw? Aʼay, a ge na, hərwi nakə ka pumay
zləma Labara Ŋgwalak eye ada ka pummədzal gər kurom ka Kəriste aye.

6Wunakəbazlam iMbəloma tsik kaAbrahamayena,məmumahayaagər,
a gwaɗ: «Abraham a dzala ha ka Mbəlom, hərwi niye Mbəlom a təra ha ndo i
deɗek kame ŋgay.*» 7Niye na, andza məgweɗe, wawa i Abraham deɗek eye
hay na, ndo neheye tə dzala ha kaMbəlom aye. 8Təwatsa kurreməƊerewel i
Mbəlom, agwaɗ: «MbəlommatəmiyendoneheyenəteyeYahudahaybayaye,
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

† 2:19 Ahəl niye hərwi madayay a gər a Mbəlom ada matəre ŋgwalak eye kame ŋgay na, Pol a paway
bəzay a bazlam i Musa mapala eye. A pa mədzal gər ka Yesu Kəriste na, a zəba faya bazlam i Musa
mapalaeyema təriyehandoŋgwalakeyebay. HərwiniyeagərhaməpaybəzayabazlamiMusamapala
eye. * 3:6 Madazlay i wu hay 15.6.
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a gwaɗ: «Na piye ŋgama ka ndo iməndzibəra hay tebiye hərwi yak.†» 9Andza
nakə ahəl niye Mbəlom a pa ŋgama ka Abraham hərwi nakə a dzala ha ka
Mbəlom aye na, Mbəlomma piye ŋgama ka ndo neheye tebiye tə dzala ha ka
neŋgeye andza niye dərmak.

10Ndo neheye tə dzala, tə gwaɗ ta təriye ŋgwalak eye hay kame iMbəlom ta
məge wu nakə bazlam iMusamapala eye a tsik aye na, Mbəlomma 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 sərakwa ha 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 ta məpe mədzal gər ka Mbəlom. Ɗuh andza nakə tə watsa a Ɗerewel i
Mbəlom aye na, tə gwaɗ: «Ndo nakə kə pay bəzay tebiye a bazlammapala eye
na, ma hutiye sifa deɗek eye tə neŋgeye.*» 13Andza niyeMbəlom a vəlakway
mezeleme na, hərwi nakə ka pakway bəzay a bazlam i Musa mapala eye
peteh bay aye. Ane tuk na, Kəriste a yaw, a zla təv məndze kway hərwi ada
Mbəlom mâ vəlay mezeleme a neŋgeye a bəram kway. A ge andza niye na,
a səkəma kway ahaya hərwi ada Mbəlom mâ 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 ŋgamanakəMbəloma tsikay aAbrahamkurre a gwaɗay «na ta
vəlakeye» na, ndoneheyenəteye Yahudahay bay aye ta hutiye təhəlay i Yesu
Kəriste dərmak. A ge andza niye na, hərwi ada nəkway kâ hutakwaMəsəfəre
nakəMbəloma tsikkurreagwaɗmavəlakweyehərwinakəkapakwamədzal
gər kway ka neŋgeye aye.

Bazlam iMusamapala eyemanasiye hawunakəMbəlomagwaɗmavəliye
aye bay

15 Malamar ga hay, na ɗakumeye ha wu nakay tə wu neheye ka
ŋgatawakway pat pat aye. Taɗə ndo hay sulo tə ndza ka təv manəte eye, tə
ma ha ka bo bazlam ada tə ɓar dzamməwalaŋ tay na, ndo andaya ma sliye
faya məpəla tay ha ɗaw? Ndəray ma sliye faya masəkah ha faya wuray bay
dərmak. 16Dzam nakəMbəlom a ɓar aye dərmak andza niye. Mbəlom a tsik
kurre, a gwaɗmavəliyewuneheye na, a Abraham. Kə tsik, a gwaɗmavəliye
a hulfe ŋgay dərmak. Ta watsa mə Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom ma vəliye wu
neheye a Abraham ada a hulfe ŋgay hay na, andza niye bay. Tə tsik bazlam
niye na, ka hulfe nəte tsa. Hulfe niye na, Kəriste.‡ 17Wu nakə a seŋ mətsike
ayena, anaŋ:MbəlomaɓardzamtaAbrahamkurre. Madəba iməve temerre
faɗ təkurokuromahkarna,Mbəlomavəl bazlammapala eye aMusa. Andza
niye, bazlam iMusamapala eyema sliyeməpəle ha dzamnakəMbəloma ɓar
ta Abrahamkurre aye bay, wunakə a tsik, a gwaɗmavəliye na,ma sliye faya
mənese ha bay. 18 TaɗəMbəlom 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.

† 3:8 Madazlay i wu hay 12.3. ‡ 3:10 Bazlammapala eye masulo eye 27.26. § 3:11 Habakuk
2.4. * 3:12 Levitik 18.5; Roma hay 10.5. † 3:13 Bazlammapala eyemasulo eye 21.23. ‡ 3:16
Madazlay i wu hay 12.7.
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Mbəlom a vəlakway bazlammapala eye na, hərwimey
19Taɗəkə ge andzaniyena,Mbəlomavəl bazlammapala eye aYahudahay

na, hərwi mey? Mbəlom a vəlamay na, hərwi ada kâ sərakwa ha wu neheye
lele bay kameŋgay aye. A vəl na, ka təmaɗ eye hus ahəl nakəhulfe i Abraham
ki yaw aye, ndo nakəMbəlom a gwaɗma ta vəleye wu niye aye. Ma dəba eye
na, gədaŋ i bazlammapala eye andaya sa bay. Mbəlom a vəl bazlammapala
eye a gwala ŋgay hay na, hərwi ada tâ yaw, tâ ɗay ha a Musa ada Musa mâ
ɗatay ha a Yahuda hay.§ 20 Ndo məma ha bazlam neŋgeye na, mə walaŋ i
bəruk hay sulo huya, ane tuk na, ahəl nakə Mbəlom a gwaɗay a Abraham
na ta vəlakeye wu aye na, a ge neŋgeye mahəŋgeye bəna ndəray andaya mə
walaŋ tay bay.*

21 Andza məgweɗe na, wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəliye na, a say a
bazlammapala eye bəɗaw? Aʼay, andza niye bay. Taɗə kə ge bazlammapala
eye nakəMbəlom 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, bazlammapala
eye andaya andza niye bay. 22 Azlakwa ɗuh tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
na, tə gwaɗ: Ndo i məndzibəra hay tebiye nəteye mə həlay i mezeleme. A ge
andza niye na, hərwi adaMbəlommâ vəl wu nakə a gwaɗma vəlateye a ndo
neheye tə pa mədzal gər tay ka Yesu Kəriste aye. A vəlatay na, hərwi nakə tə
dzala ha ka Yesu Kəriste aye tsa.

23Ahəl niye na, tsəveɗ andaya hərwi ada ndo hay tâ dzala ha ka Yesu zuk
bay, bazlam iMusamapala eye a ləvakway. Bazlam iMusamapala eye a ləva
kwayhus ahəlaynakəMbəloma ɗakwayka tsəveɗ imədzal hakaKəriste aye.
24 Andza niye, bazlam i Musa mapala eye a təra andza ndo matsəpe kway
hus a həlay nakə Kəriste ma deyeweye aye. Bazlam mapala eye a təra ahəl
niye na, andza niye, hərwi ada Kəriste ki yaw na, 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 i Musa
mapala eye ma tsəpiye kway sa bay. 26Anəke na, nəkurom madzapa eye tə
Yesu Kəriste, nəkurom tebiye wawa i Mbəlom hay hərwi ka dzalum ha ka
neŋgeye. 27Neheye tebiye tə dzapa tə Kəriste mə madzəhuɓe tay ha nakə ta
dzəhuɓ tay ha aye na, ta mbəɗa, məndze tay a ndzəkit bo i Kəriste. 28 Taɗə
agənanəkar Yahuda, kəgəbay nəkar Yahuda bay na,ma giyewuray bay. Taɗə
nəkarbeke, kəgəbaybekebayna,magiyewuraybay. Kwa taɗənəkarhasləka
eye, kwa taɗə nəkar ŋgwas eye, ma giye wuray bay. Nəkurom tebiye nəte
hərwi nəkurom madzapa eye tə Yesu Kəriste. 29 Kə ge nəkurom madzapa
eye tə Kəriste na, andzaməgweɗe nəkurom dərmakma hulfe i Abraham. Ka
ta hutumeye wu neheye tebiye Mbəlom a tsik ahəl niye a gwaɗma vəleye a
Abraham ada a hulfe ŋgay hay aye.

4
1Wunakə a seŋmətsikakumayena, anaŋ: Maga eye na, andzawawanakə

mandiye gay i bəba ŋgay aye. Ahəl nakəneŋgeyewawa eyemba kwa taɗəwu
i bəba ŋgay tebiye i ŋgay bəbay na, neŋgeye andza beke. 2Ahəl nakə neŋgeye
wawa eyemba aye na, ndo hay ta geye gər, ta geye gər awu ŋgay hay dərmak
hus aməpesle həlay i bəba ŋgay nakəma ndisliye a ɗəma aye. 3 I kway andza
niye dərmak. Ahəl nakənəkway andzawawahaymba aye na, nəkway beke i
§ 3:19 Ka kule i Yahuda hay na, Mbəlom a ɗay ha bazlam ŋgay mapala eye a Musa tə həlay i gawla
ŋgay hay. Musa neŋgeye ndoməme haməwalaŋ i gawla i Mbəlom hay ta Yahuda hay. * 3:20 Zəba
mə Bazlammapala eyemasulo eye 6.4.
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məsəfəreneheyeŋgwalak eyebayneheye faya ta ləviyeməndzibəra aye. 4Ane
tuk na, ahəl nakə məpesle i həlay i Mbəlom a ndisl a ɗəma aye na, a sləraw
wawa ŋgay. Ŋgwas a wa na. A pay bəzay a bazlam i Musa mapala eye lele,
5hərwi adamâ təma tay ha ndo neheye nəteye beke i bazlam iMusamapala
eye ada kâ tərakwawawa iMbəlomhay. 6Wunakə ka sərakweyeha ta deɗek
nəkwaywawaŋgayhay aye na, anaŋ: Mbəloma slərawMəsəfəre iwawaŋgay
a ɗərev kway. Məsəfəre niye fayama zaleye aMbəlommə ɗərev kway, «Abba,
Bəba ga.» 7Andza niye, nəkurom beke i fakalaw hay sa bay, nəkuromwawa
i Mbəlom hay ɗuh. Sa tsa na, ka hutumeye wu neheye ma vəlateye a wawa
ŋgay hay aye dərmak hərwi nəkuromwawa ŋgay hay.

A say a Pol na, Galat hay tâma ka tsəveɗ ŋgwalak eye
8Ahəl niye Mbəlom neŋgeyeway ta ɗakum ha zuk bay na, nəkurom beke i

wu hay wal wal ada wu niye hay na, Mbəlom nakə deɗek aye bay. 9 Anəke
na, ka sərum Mbəlom, a seŋ məgweɗe ɗuh na, Mbəlom a sər kurom. Ass!
Kambəɗumeye gərməpay bəzay awu neheye kəriye gədaŋ andayamə ɗəma
bay aye sa na, ma kəkay? A sakum matəre beke i wu neheye sa na, hərwi
mey? 10Kapummədzal gər kuromna, kaməhəne hay, ka kiye hay,məve hay,
neheye tebiye həlay eye kə sla a ɗəma na, ka gawum magurlom. 11Məndze
kuromna, a dzədzar ga ha. Agənaməsler ga nakə na geməwalaŋ kuromaye
na, a təra kəriye.

12Malamar 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
ndzaməwalaŋ kuromhərwiməɗakumha LabaraŊgwalak 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 kurom a ŋgwasa anəke sa bay na, hərwi mey? Ahəl
niye neŋ tə gər ga na sər ha taɗə tsəveɗ andaya məŋgweɗe na ɗəre kurom na,
atay na, ka ŋgwaɗum ka vəlumeŋ. 16Anəke ka zlum ga andza ndoməne ɗəre
kurom na, hərwi nakə na tsikakum deɗek aye ɗaw?

17 Ndo neheye tə tsik me ada ta mbəɗa ha Labara Ŋgwalak eye na, tə ge
məsler ta tsəɓtsəɓ eye mə walaŋ kurom. Ane tuk na, wu nakə tə dzala faya
məge aye na, lele bay. Faya ta giye andza niye na, hərwi ada kâ gərum ga ha
ada kâ gum tsəɓtsəɓ ka məpatay bəzay a nəteye. 18 Lele 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. 19Nəkurom na, wawa ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye.
Neŋ andza ŋgwas nakə faya ma wiye wawa aye. Faya na siye ɗəretsətseh
adamawuriye fagaya andza niye hus ka təv nakəmədzal 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 faya ma diye fagaya abəra
hərwi kurom.

Agar ta Sara
21A nəkurom neheye a sakumməpay bəzay a bazlam i Musa mapala eye,

tsikumeŋ: Ka tsənumwu nakəƊerewel i Musa a tsik aye təbəɗew. 22Təwatsa
məƊerewel 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
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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 ŋgwasnakəbeke eye bay aye awana, hərwiwunakəMbəloma tsikay
a Abraham kurre, a gwaɗay na vəlakeye aye.† 24 Bazlam nakay na, a say
məɗakwayhawuandaya. Ŋgwasneheye sulo aye na, a ndzəkit ha bo ta dzam
neheyeMbəloma ɓar aye. Agar, ŋgwasbeke eyena, a ndzəkit bo ta dzamnakə
Mbəloma ɓar təMusaməmahəmba i Sinayaye. Wawaneheye tawiye tayma
dzam niye na, nəteye beke i bazlam i Musa mapala eye. 25Agar na, neŋgeye
andza mahəmba i Sinay nakə ka dala i Arabi aye. Neŋgeye na, andza gəma
i Zerozelem nakə anəke aye dərmak hərwi gəma niye ta ndo neheye tebiye
nəteyemə ɗəma aye na, nəteye beke i bazlam iMusamapala eye.‡ 26Ane tuk
na, Zerozelem nakəməmbəlom aye na, neŋgeye andza ŋgwas nakə beke eye
bay aye. Maa təra andza may kway na, neŋgeye. 27Maga eye na, andza nakə
təwatsaməƊerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Nəkar ŋgwas dəlay eye,

ka wawawa nəte bay aye,
ɗərev yakmâ ŋgwasa,

nəkar nakə ɗəretsətseh i məwewawa 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 nakəmandza eye tə zal ŋgay aye.»

28Malamargahay, nəkuromna,wawadeɗek eyehayandza iMbəlomnakə
a tsik kurre aye. Neŋgeye na, andza nakəMbəlom a tsikay a Abraham kurre
a gwaɗay nakə Sara ma ta wiye Izak aye.§ 29A həlay niye na, wawa nakə tə
wa ta mədzal gər i slo i bo aye na, a saway ɗəretsətseh a wawa nakə tə wa
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. A həlay nakay anəke eye na, huya andza
niye dərmak. 30Ane tuk na, təwatsaməƊerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ kəkay?
«Həhar na ŋgwas nakə beke eye ta wawa ŋgay hərwi wawa i beke ma ndiye
wu i bəba ŋgay bay. Mata nde na, wawa i ŋgwas nakə beke eye bay aye.*»
31Malamar ga hay, nəkway na, wawa i beke bay, nəkway wawa i ŋgwas nakə
beke eye bay aye.

5
Kâ tərum beke i bazlam iMusamapala eye bay

1Kəriste kə təma kway ahaya abəra mə bazlam i Musa mapala eye hərwi
ada kâ tərakwa beke i wuray sa bay. Ndzum ɓəŋɓəŋ, kâ vəlumay tsəveɗ a
ndəray tâ təra 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, kutoŋ mâ pay bəzay a bazlam i Musa mapala eye tebiye. 4 Nəkurom
ndo neheye ka dzalum mə gər kurom ka tərumeye ŋgwalak eye hay kame i
Mbəlom hərwi nakə faya ka pumeye bəzay a bazlam i Musa mapala eye na,
ka ŋgənum, ka zum a bo tə Kəriste dəreŋ. Ka hutumeye ŋgwalak i Mbəlom
sa bay. 5 Nəmay na, nəmaa pa faya mədzal gər may, Mbəlom ma ta təriye
* 4:22 ZəbaməMadazlay i wu hay 16.15; 21.2. † 4:23 ZəbaməMadazlay i wu hay 17.16. ‡ 4:25
Kanaŋ Zerozelem na, andza məpay bəzay a kule i Yahuda hay. § 4:28 Ezay 54.1. * 4:30 Zəba
məMadazlay i wu hay 21.10.
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may ha ŋgwalak eye hay hərwi nəmaa vəl ha ɗərev 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,
agəna maɗəsa bo eye bay na, ma giye wuray bay. Wu bagwar eye na,
nakə ka dzalakweye ka neŋgeye aye. Məpe mədzal gər kway ka neŋgeyema
vəlakweye gədaŋmawuɗe siye i ndo hay.

7Ahəl niyena, kayawumkamekametaməgewunakə leleaye. Maagakum
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 tərumndo ŋgay hay aye bay.
9Ndo hay tə gwaɗawa na: «Ka kuts gəɗe ka wu tsekweŋ na, ma kwasiye ha
wu niye tebiye.*» 10Hərwi nəkway na, madzapa eye ta Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste. Neŋ na sər ta deɗek ka təmumeye andza i ga, ka dzalumeye andza
neŋ. Na sər ha ndo faya ma zlakumeye naha mawesewes aye na, kwa way
Mbəlomma gəsiye na a sariya.

11Malamar ga hay, neŋ na, taɗə na ɗawa ha bazlam iMbəlomhuya, 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 ka mayako
mazləlmbaɗa 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.

13 Malamar ga hay, nəkurom na, Mbəlom a zalakum hərwi ada kâ
təmumaw abəra ma beke i bazlam i Musa mapala eye. Ka ləvumeye gər
kurom andza niye, kâ gwaɗumay a gər kurom ka gumeye wu nakə a say a
bor i bo kurom aye bay. Ɗuh na, dzənum bo nəte nəte təmawuɗe bo. 14Wu
nakə bagwar eyemə bazlam iMusamapala eye na, andza nakay: «Wuɗa ndo
iməgeɗ yak dərmak andza kawuɗa na gər yak.†» 15Taɗə ɗuh faya ka gumeye
andza wu i pesl hay, ka dzumeye bo ada ka gumeye mbəlak a bo na, gum
metsehe bəna, ka nasumeye ha bo nəte 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 bay. 17 Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a wuɗa wu neheye lele bay a say a bo i ndo məge aye bay, ada
bo i ndonakə a kula ha gər kaMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Nəteye neheye sulo aye
faya ta giye vəram. Hərwi niye ka slumeyeməge wu nakə a sakumməge aye
bay. 18Ane tuk na, taɗəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma ɗakumeye ha tsəveɗ
na, bazlam i Musamapala eye a ləva kurom sa bay.

19 Ka sərakwa wu neheye a say a bor i bo kway aye. A say məge na, wu
neheye anaŋ aye: Məge madama, məge wu nakə lele bay aye ada məge wu
nakə a ge horoy aye. 20 Ta tawal kule, tə ge madaŋ, 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. 21Tə
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 vəlmawuɗebo,məŋgwese, zay,məsəmaynaha, ŋgwalak, lele,
* 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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deɗek, 23məndze ləfeɗeɗe,məgemetseheabo. Ndoneheye faya tagiyeandza
nakayayena, sariyamagəsiye tayhabay. 24Ndoneheyenəteye i YesuKəriste
aye na, ta kərah bor i bo tay ada tamədzal gər nakə lele bay aye, andza ta dar
tay ha wu niye hay ka mayako mazləlmbaɗa eye. 25Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
kə vəlakway sifa. Kutoŋ mata ləve kway na, neŋgeye. 26Kâ ɗəslakway ha gər
a bo kway bay, kâ ndalakway ha ɗərev a siye i ndo hay bay, kâ gakwa sələk
ka siye i ndo hay bay.

6
Dzənakwa bo

1Malamar ga hay, taɗə ka ndzumay a gər a ndo fayama giyemənese, mata
may bo mâ maw ka tsəveɗ na, nəkurom neheye Məsəfəre i Mbəlom faya ma
lakiye kurom ha aye. Ane tuk na, gum na, ta ləfeɗeɗe eye. Neŋ faya na
tsikiye kwa a way kurom eye: Ge metsehe hərwi ada kâ dəɗ a mənese bay
dərmak. 2 Dzənum bo nəte nəte mə walaŋ kurom ka wu nakə ma mbiye
kuromhaladzayaye. Taɗəkagumandzaniyena, ka gumeyewunakəKəriste
a gwaɗakum gum aye.

3Hərwi taɗə ndoweye ka zəba ka bo ŋgay andza bagwar eye azlakwa bay
neŋgeyewuray kəriye na, niye neŋgeye faya ma səpatiye gər ŋgay. 4Kwaway
mâzəbakamedeŋgay,neŋgeye lele tsukuɗu lelebəɗawna,mâzəba faya. Taɗə
ka zəba ka mede ŋgay lele na, ɗərev ŋgaymâ ŋgwasa ta məsler nakə faya ma
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.

6Ndo nakə faya ma tətikateye bazlam i Mbəlom a ndo hay aye na, a ye ka
bo na, ndo niye hay tâ vəlay wu tsakway abəraməwu tay hay dərmak.

7 Sərum ha lele, Mbəlomma gəriye ha ndo nakəma ŋgwasiye faya aye bay.
Wu nakə ndo a sləga aye na, ma dziye na, neŋgeye. 8Taɗə ndoweye kə ge wu
nakə a yay a gər a bor i bo ŋgay aye na, magogoy ŋgay nakə ma hutiye na,
mədahaŋ. Ane tuk na, taɗə ɗuh a ge wu nakə a yay a gər aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye na,mahutiye sifa nakəmandəviye bay ayeməhəlay iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. 9Kəgeandzaniyena, gakwaŋgwalakhuya, kâgərakwahabayhərwi taɗə
ka gərakwa ha bay na, həlay eye ma ndisleweye ka hutakweye wu ŋgwalak
eye. 10Hərwi niye anəke na, həlay eye andaya, gakwatay ŋgwalak a ndo hay
tebiye. Wene wene eye na, a ndo neheye ta dzala ha ka Yesu Kəriste aye.

Mandəve i bazlam
11 Zəbum ka wu nakə faya na watsakumeye naha anəke aye, faya na

watsakumeye naha dogolum eye vərzləzla tə həlay ga eye.
12Ndo 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. 13Kwa ndo neheye maɗəsa bo eye hay aye na, faya ta rəhay ha
gər a bazlam iMusamapala eye bay. Ane tuk na, a satay na, ɗəsum bo hərwi
ada ta giye ha zlapay tə nəkurom. 14 Neŋ na, na giye zlapay tə wuray bay,
na giye zlapay ɗuh na, ta məməte i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste nakə ta dar
na ka mayako mazləlmbaɗa eye ɗekɗek tsa. Hərwi məməte ŋgay na, wu i
məndzibəra hay ta təra ka ɗəre ga wu kəriye. Wu neheye na, andza ta dar
tay ha ka mayako mazləlmbaɗa eye. Neŋ dərmak na, andza ndo nakə a mət
kamayakomazləlmbaɗa eye ada a gər hawu iməndzibəra hay aye. 15Hərwi
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kwa taɗə ndoweye maɗəsa bo eye, kwa maɗəsa eye bay na, ma giye wuray
bay. Wu nakə bagwar eye na, Mbəlom kə vəlakway sifa weɗeye. 16 Ndo
neheye tebiye faya tapaybəzaya tsəveɗweɗeye, andzaməgweɗendoneheye
nəteye ndo iMbəlom hay ta deɗek aye, Mbəlommâ 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 ga hay, BəyMaduweŋ kway YesuKəristemâ
pa fakuma ŋgama. Mâ ge bo andza niye.
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Ɗerewel nakə Pol a watsatay naha a
Efez hay

aye
Məfələkwe

Ɗerewel nakay təwatsatay naha a Efez hay aye na,mawatsa eye hərwi ndo
hay haladzay ka dala i Azi, nakə anəke tə zalay Turki aye. Pol a watsa ahəl
nakə neŋgeyema daŋgay aye (3.1; 4.1). Ɗerewel eye a hayay gər ada a dzapa
ha maduk i duk i məsənəke i Pol nakə a sənəkatay a məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu aye. A watsa na, a ndo məpe mədzal gər neheye
nəteye Yahuda hay bay aye.
Mədzal gər nakə ŋgwalak eye wene wene aye mə ɗerewel i Pol nakay a

watsatay a Efez hay aye na, wu nakə a say aMbəlomməge aye.
Ma madədo 1 ka 3, Pol a rəzlay a gər mətsike ka mədzepe nəte kə ge bo,

hərwi Yesu kə vəl ha məsəfəre ŋgay ka mayako mazləlmbaɗa eye. Ndo məpe
mədzal gər hay neheye Yahuda hay bay aye ta Yahuda hay tə dzapa nəte.
Ma madədo 4 ka 6, Pol faya ma mataya ahaya a zləm a ndo məpe mədzal

gər hay ka Yesu, mədzepe nəte, ada zay nakəMbəlom a vəlatay aye.

Pol a tsikatay nahame
1 Maa watsakum naha ɗerewel nakay na, neŋ Pol ndo nakə Mbəlom a

zla hərwi ada nâ təra ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste aye. Na watsa naha
ɗerewel nakay na, a nəkurom ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma
gəma i Efez, ka dzalum ha ka Yesu Kəriste tə ɗərev kurom lele ada 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

zambaɗakweyena, hərwi kəpa fakwayaŋgama ta ŋgwalak iwuneheye tebiye
ta ndziye ka tor eyeməmbəlom aye. A vəlakway na, hərwi nəkwaymadzapa
eye tə Yesu Kəriste. 4 Ahəl nakə Mbəlom kə ge məndzibəra zuk bay aye na,
nəkwayneheyemadzapa eye təYesuKəriste ayena, ɓaMbəlomkəpala kway.
A pala kway na, hərwi ada kâ tərakwa ndo ŋgay hay tsəɗaŋŋa eye hay ada kâ
tərakwa kameŋgayna,mənesemâ ge andaya fakwaya bay. 5Neŋgeye awuɗa
kway haladzay. Ɓa kə tsik kurre, a gwaɗma təriye kway ha wawa ŋgay 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 niye a wuɗa na haladzay aye. 7Kə təmakway ahaya abəra
mə həlay i Fakalaw tə bambaz* i wawa ŋgay niye nəkway madzapa eye tə
neŋgeye. Andzaməgweɗe na, kə pəsakwayhamezeleme kway. Andza niye, a
ɗakway ha na, kə gakway ŋgwalak haladzay. 8Kə rah kway ha ta ŋgwalak ŋgay
na, haladzay. Andza məgweɗe na, kə ɗakway ha metsehe ŋgay. A ɗakway
ha na, hərwi ada kâ sərakwa wu nakə a say aye. 9 Kə ɗakway ha wu nakə
maŋgaha eye kurre a sayməge tə həlay i Yesu Kəriste aye. Wuneheye a ge na,
* 1:7 «Tə bambaz ŋgay», andzaməgweɗe taməməte ŋgay nakə tə kəɗ na kamayakomazləlmbaɗa eye
aye.
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ta ŋgwalak ŋgay, anəke na, kə ɗa ha. 10Wu niye Mbəlomma ta ndəviye ha aye
na, pat nakə həlay ŋgay eyema ndisliye a ɗəmaaye. Ma hayatay gər awu hay
tebiye. Wu neheye məmbəlom aye ta wu neheye ka məndzibəra aye tebiye.
Ma piye tay ha a həlay i Yesu Kəriste hərwi adamâ təra bəy.

11 Mbəlom a ge wu hay tebiye na, andza nakə a say məge aye. Kə pala
kway kurre andza nakə a yay a gər aye hərwi ada kâ dzapakwa təKəriste. Kə
vəlakwaywunakəa tsikkurreagwaɗmavəlakweye. 12Avəlakwayna, hərwi
ada ndo hay tâ zambaɗay a neŋgeye nakə bagwar eye ta məzlaɓ eye hərwi
mayneheyenəmaa lahməpemədzal gərmaykaYesuKəristeaye. 13Nəkurom
dərmak na, nəkurommadzapa eye tə Yesu Kəriste. Ka tsənum bazlam deɗek
eye. Ka tsənumna, LabaraŊgwalak eye imətəmenakəMbəloma təmakurom
ha aye, ka dzalum ha ka Yesu Kəriste. Ma mədzepe nakə ka dzapum tə Yesu
ayena,Mbəlomkə vəlakumMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye andzanakə a tsik kurre, a
gwaɗma vəlakumeye. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye niye a vəlakum aye na, andza
ŋgoɗgor nakə tə ge ka daʼar ma ɗiye ha na, nəkurom ndo ŋgay hay. 14 A
vəlakumMəsəfəre 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 nakəMbəlomma ta təmiye kway ha ka tor
eye. Zambaɗakway a neŋgeye,Mbəlom nakə bagwar eye ta məzlaɓ eye.

Pol a ɗuwulayme aMbəlom hərwi ndo i Efez hay
15 Hərwi niye neŋ faya na gay naha sɨsœ a Mbəlom hərwi kurom. Neŋ

faya na gay naha sɨsœ a Mbəlom na, hərwi mey? Hərwi na tsəne kəkay nakə
nəkuromfayakadzalumeyehakaBəyMaduweŋYesukamekameadakəkay
nakə ka wuɗum ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye dərmak. Ayaw! Na
tsəne wu niye hay andza niye na, 16 ahəl nakə neŋ faya na ɗuwulaway naha
me a Mbəlom aye na, na gaway naha sɨsœ a Mbəlom pat pat hərwi kurom.
17Na ɗuwulaynahamena, aMbəlomBəbakwaynakə taməzlaɓeyehaladzay
aye. Neŋgeye Mbəlom nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste faya ma geye
məsler aye. Na ɗuwulay naha me sa na, hərwi ada mâ ɗakum ha metsehe
ŋgay hərwi 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 niye ma
vəlakumeye na, ma vəlakumeye tə siye i ndo ŋgay hay tebiye.

19Neŋ faya na tsətsahiye faya na, ka sərum gədaŋ ŋgay nakə a ze ha gədaŋ
i wu hay tebiye aye ada ka sərum ha gədaŋ ŋgay niye faya ma giye məsler
ma nəkway neheye ka dzalakwa ha ka neŋgeye na, kəkay. 20Gədaŋ ŋgay niye
na, nəte tə bəmalə nakə a ge məsler tə Yesu Kəriste ahəl nakə a lətse ahaya
abəra ma mədahaŋ aye. Yesu a lətsew abəra ma mədahaŋ na, Mbəlom Bəba
a gwaɗay: «Ndza ka təv lele eye tə həlay i mənday ga.» 21Ma 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 ndo neheye kwaməzele tay kəkay kəkay eye tebiye.
Məɗe a zləmŋgayna, a zeməzele neheye kaməndzibəra nakay anəke aye ada
tə bəmalə nakəma deyeweye kame aye. 22Mbəlom a həl wu hay tebiye, a pa
na ahuɗ i sik ŋgay. Azla, a pananeŋgeyebəyka gər iwuhay tebiye, a gwaɗay:
«Nəkar na, bəy i ndo ga hay tebiye.» 23Ndo ŋgay hay na, ta təra andza bo i



Efez hay 2:1 369 Efez hay 2:14

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 neŋgeye mandza eye ma magərmbəlom aye. Maa ge məsler ma ndo
neheye tə pay naha faya aMbəlom bay hus anəke aye na, neŋgeye. 3Nəkway
tebiye ahəl niye na, nəkway andza nəteye dərmak. Ka gawakwa wu neheye
lele bay a say a bor i bo kway aye hay. Bor i bo kway a yawa kway ha ka
məge wu neheye lele bay aye hay kame kame. Ka dzalawakwa na, ka məge
wu neheye a say a bor i bo kway aye. Haɓe sariya i Mbəlomma gəsiye kway
andza ndo neheye ta dzala ha ka Yesu Kəriste təbey aye na, hərwi bor i bo
kway.

4Ane tuk na, anəke na, andza niye sa bay. Mbəlom, neŋgeye na, ka gakway
mə bo haladzay. A wuɗa kway haladzay. 5Kwa nəkway andza maməta eye
hay hərwi nakə faya ka gakweyewuneheye lele bay aye hay na, kə vəlakway
sifa weɗeye. Kə dzapa kway ha tə Yesu Kəriste hərwi nakə a wuɗa kway
haladzay aye. A təma kway ha na, kəriye. 6 Sa na, a lətsakway ahaya abəra
ma mədahaŋ dziye tə Yesu Kəriste hərwi nakə nəkway madzapa eye tə Yesu
Kəriste aye. Ada kə vəlakway təv məndze a nəkway tage Yesu Kəriste mə
mbəlom. 7Andzaniye, kə gakwaywu lele eyehaladzay təhəlay i YesuKəriste.
A ge andza niye na, hərwi a sayməɗatay ha a ndo neheye ta deyeweye kame
mba aye. Nəteye ta sər ha dərmak ŋgwalak ŋgay nakə a vəl haladzay aye na,
kəriye. 8Mbəlom a təma kurom ha abəra məmezeleme na, kəriye ta mədzal
gər nakə a vəlakum ka dzalum ha ka neŋgeye. A gakum ŋgwalak ŋgay na,
kəriye 9bəna, hərwiməslerneheye fayakagumeye lele eyehaybay. Agakum
ŋgwalak ŋgay kəriye na, hərwi ada ndəray mâ ɗəslay ha gər a bo ŋgay bay.
10Hərwi niye maa gakway na, neŋgeye. A vəlakway sifa weɗeye na, tə həlay
i Yesu Kəriste hərwi ada kâ gakwa wu lele eye hay huya. Mbəlom a ləva ha
bo təwu niye lele eye hay na, kurre hərwi ada kâ pakway bəzay a tsəveɗ lele
eye.

Ka tərakwa nəte na, təKəriste
11Hərwi 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, kawu 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. Məwalaŋ i Yahuda hay na, nəkurommbəlok eye hay.
Mbəlomna, kə ɓar dzam ta ndo ŋgayhay. Ma dzamniye a ɓar ta ndo ŋgayhay
eyena, a tsikagwaɗmavəlateyewuna, kurre. Ane tukna, nəkurommə ɗəma
bay, nəkurom mbəlok eye hay. Wuray andaya nakə ka pum faya mədzal
gər kurom aye bay. Nəkurom ka məndzibəra nakay, ane tuk na, nəkurom
dəreŋ ta Mbəlom. 13 Ahəl niye na, nəkurom dəreŋ ta Mbəlom. Anəke na,
nəkurom madzapa eye tə Yesu Kəriste. Nəkurom bəse ta Mbəlom tuk hərwi
Yesu Kəriste. Neŋgeye kambəɗa ha bambaz ŋgay hərwi kurom.

14Neŋgeye ndo i zay. Ka hutakwa məndze zay mə walaŋ kway na, hərwi
ŋgay. Bəna, ahəl niye na, Yahuda hay ta ndo neheye nəteye Yahuda hay təbey
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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,
hərwimədzepe tayhaYahudahay ta ndoneheyenəteye Yahudahaybay aye.
Nəteyemaŋgəna eye sulo sa bay, nəteye nəte hərwi nəteyemadzapa eye nəte
ta neŋgeye. Nəteye tebiye ta təra slala weɗeye. A vəlatayməndze zay awalaŋ
tay na, andza niye. 16Məne ɗəre nakə mə walaŋ tay aye na, kə mbata ha ta
məməte ŋgay. Məne ɗəre andaya sa bay. Ta təra slala nəte na, hərwi ŋgay. Kə
sər tay ha ka bo nəteye tebiye tageMbəlom. 17Kəriste ki yaw kaməndzibəra,
kə ɗa ha labara weɗeye ka gər i məndze zay məwalaŋ i ndo hay ta Mbəlom.
Məndze zay niye na, i kuromneheye dəreŋ taMbəlom aye ada imay neheye
nəmay bəse taMbəlom aye. 18Yahuda hay ta ndo neheye nəteye Yahuda hay
bay aye, nəkway sulo kway eye tebiye ka hutakwa tsəveɗmahəndzəɗe ka təv
iMbəlom tə həlay i Yesu Kəriste ta gədaŋ iMəsəfəre 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. 20Nəkurom na, ka tərum kwar neheye ta ɗəzliye ha gay aye. Matəra
mədokeyena, ndo imaslaŋhay tandoməɗehabazlam iMbəlomhay. 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. 22Nəkurom 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
AsayaMbəlomna, Polmâ ɗatayha labaraŋgayandoneheyenəteyeYahuda

hay bay aye
1HərwiniyeneŋPol, neŋ fayanaɗuwulaynahameaMbəlompatpathərwi

kurom. Neŋ ma daŋgay na, hərwi məsler i Yesu Kəriste nakə faya na giye
hərwi madzəne nəkurom neheye Yahuda hay bay aye. 2Ka tsənumMbəlom
kə vəleŋ məsler hərwi ada nâ ge hərwi kurom bəɗaw? Na huta na, hərwi
ŋgwalakŋgay. 3Mbəlomkə ɗeŋhawunakəmaŋgaha eye kurre aye andzanakə
na lah məwatsakum naha faya tsekweŋ aye. 4Ka 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 slərawMəsəfəre ŋgay hərwi ada
mâ ɗatay ha wu niye maŋgaha eye parakka. A ɗa ha na, a ndo i maslaŋ ŋgay
hay, ada a ndo məɗe ha bazlam ŋgay neheye a pala tay ha aye. 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 nakəMbəlom a gwaɗma 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.

7Mbəlom a geŋ ŋgwalak ŋgay, a zla gaməgeməsler ŋgay hərwi ada nâ ɗa ha
labaraŋgayŋgwalak eyeandohay. Ageandzaniyena, ta gədaŋŋgay. 8Neŋmə
walaŋ i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu na, na sla wuray kwa tsekweŋ bay
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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 yaw
mə 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 kaməɗatay ha
a ndo hay wu nakə a tsik ahəl niye maŋgaha eye, ma ta giye 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 ndohwaw a dzaydzay parakka tuk.
10Anəke na, Mbəlom kə ɗa haməwalaŋ i ndo ŋgay hay hərwi ada gawla ŋgay
hay tabəy tayhayməmbəlomtâzəba fataya tâ sərhametseheŋgaykagər iwu
hay wal wal tebiye. 11Andza niye, a ge na, andza nakə a tsik a gwaɗma giye
na, ahəl nakəməndzibəra 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. 13Hərwi niye neŋ faya
nagakumeyeamboh. Ɗərevmâye fakumaabərahərwi ɗəretsətsehnakəneŋ
faya na siye hərwi kuromaye bay. Ɗuh ɗəretsətseh nakay faya na siye na,ma
dzəniye kurom haladzay.

Mawuɗe bo i Kəriste nakə awuɗa kway aye
14Hərwi niye neŋ faya na dəkweye naha gurmets a Mbəlom Bəba kway.

15Neŋgeyena, Bəba i slalahay tebiyeməmbəlomadakaməndzibəra tadeɗek.
16Neŋ fayana ɗuwulaynahamehərwi adaMəsəfəreŋgaymâvəlakumgədaŋ.
Ta gədaŋ i Məsəfəre ŋgay nakə ma vəlakumeye aye na, ka ŋgəlumeye ha bo
lele ka tsəveɗ ŋgay. Hərwi neŋgeye na, gədaŋ aye haladzay, wu hay tebiye mə
həlay ŋgay. 17Neŋ faya na ɗuwulay naha me sa na, hərwi ada Yesu Kəriste
mâ ndza mə ɗərev kurom hay ta mədzal gər kurom nakə ka dzalum ha faya
aye. Neŋ faya na ɗuwulay naha me na, hərwi ada kâ wuɗum bo nəte nəte
mə walaŋ kurom. Taɗə ka wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom na, ka
hutumeye gədaŋ andza dərizl i gərɗaf nakə mapa zləlay eye lele aye ada
andza gay nakə ta ɗəzl ka mədok nakə mapa eye lele aye. 18 Andza niye,
nəkurom ta ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu siye hay ka mbumeye faya
məsərehakəkaynakəYesuKəriste awuɗakuromaye. Kwakayumna, aŋgay,
kwaka tsalumna, a gəma, kwakambəzlumawkadala, kokway imawuɗe bo
ŋgay andaya təbey. 19Neŋ faya na ɗuwulay nahame na, hərwi ada kâ sərum
ha neŋgeye a wuɗa kurom. Mawuɗe bo ŋgay nakə a wuɗa kway aye na, ka
slumeyeməsəre tebiye bay. Andza niye, Mbəlom na, wuray a kətsay bay. Ma
rahiye kurom ha ta wu neheye neŋgeyemaraha eye.

20 Neŋgeye na, ma sliye faya məge wu hay tebiye a ze wu nakə ka
tsətsahakwa faya mâ gakway aye haladzay. Kwa wu nakə ka dzalakwa mâ
gakway ayena, a ze. Fayamagiye na, ta gədaŋŋgaynakə fayamagiyeməsler
mənəkwayaye. 21TâzambaɗayaMbəlomhərwiwunakəage tandoŋgayhay
ada tə Yesu Kəriste aye kame kame ka tor eye. Mâ təra andza niye!

4
Dzapakwa nəte

1Neŋnakəmadaŋgay hərwiməsler i BəyMaduweŋ 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 sakumay
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naha a bo nəte nəte mə walaŋ kurom. 3 Rəzlumay a gər, məndze kurom mâ
ge nəte, metsehe nəte andza nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a dzapa kurom ha
aye. Ndzum tə zayməwalaŋ kuromhərwi ada kâ ndzumnəkurommadzapa
eye nəte. 4Ndoməpemədzal 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. 5BəyMaduweŋ kway na, nəte. Məpemədzal 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 ndo hay
tebiye. Neŋgeye a ləva wu hay tebiye. Faya ma giye məsler mə walaŋ kway
tebiye. Neŋgeyeməwalaŋ i ndo ŋgay hay.

7Nəkway tebiye Kəriste kə vəlakway gədaŋ wal wal ka məge məsler ŋgay.
8Andza nakəmawatsa eyemə bazlam i Mbəlom aye na, a gwaɗ:
«Ahəl nakə a ŋgwasa ka ndoməne ɗəre ŋgay hay aye na,

kə tsal a mbəlom,
kə həl tay ha ndo neheyemagəsa eye hay.

Tsa na, a vəlatay ndaraw a ndo hay kaməndzibəra.*»
9Agwaɗ: «Kə tsal ambəlom»na, andzaməgweɗemey? A tsal ambəlomna,

ɗuh a lahaw mambəzlaw hus ka dala təday. 10Ndo niye a mbəzlaw aye na,
neŋgeye ndo nakə a tsal a mbəlom a gər eye dəreŋ hərwi ada mâ təra ha wu
hay tebiye lele.

11Maavəl ndarawandohayna, neŋgeye. Siyehayavəlatayndarawmatəre
ndo i maslaŋ ŋgay hay, siye hay ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hay, siye ndo
məɗe ha labaraweɗeye andohay adandomekeleŋ eyehayndomətsəkure tə
matətikatay bazlam i Mbəlom a ndo hay. 12A ge andza niye na, hərwi ada tâ
dzəna tay ha siye i ndo ŋgay neheye tə dzala ha aye kaməgeməsler i Mbəlom
ada ndo niye hay ta təra bo ŋgay aye na, tâ gəl. 13A ge andza niye na, nəkway
tebiye ka dzapakwa nəte hərwi mədzal gər kway nakə ka dzalakwa ha ka
Yesu KəristeWawa iMbəlom aye na, nəte. Ada ka sərakwa na sa. Andza niye
ka gəlakweye, ka tərakweye ndo neheyemasəra 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 tə
matətike tay niye hay andzamətasl nakəma ɓəliye ha kwalalaŋ i yam ka gər
i yam vuw afəŋ vuw afəŋ aye 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. 16Maa hayay gər a ndo hay tebiye na, neŋgeye
hərwi ada tâdzapanəte andzavərezl i bo i ndonakəa zəvhaboka təvmanəte
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
17Wu nakə na tsikakumeye naha aye na, ta məzele i Bəy Maduweŋ kway.

Na tsikakumeye naha na, wuye mey? Neŋ faya na gwaɗakumeye naha
amboh ta amboh, kâ pumay bəzay a mede i ndo neheye tə sər Mbəlom bay
aye sa bay. Nəteye tə dzala na, ka wu nakəma giye ŋgama bay aye. 18Mədzal
gər tay na, ləvoŋ. Nəteye kame i Mbəlom na, mbəlok eye hay. Sifa nakə ma
ndəviye bay ka tor aye na, ta huta bay hərwi ta kula ha gər tay toŋgwa toŋgwa

* 4:8 Matsika eye andzamə Dəmes hay 68.19.
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andza kwar. Tə sər tsəveɗ i Mbəlom bay. 19Horoy a gatay sa bay. Tə vəlay ha
bo tay na, ka məge wu neheye lele bay aye hay. Wu neheye a ge horoy aye
na, faya ta giye ta məŋgwese.

20Nəkurom, ka tətikum ka gər Kəriste na, andza niye bay. 21Ka rəhumay
ha gər na, a neŋgeye bəɗaw? Nəkuromneheyemadzapa eye tə neŋgeye na, ta
tətikakum deɗek. Deɗek niye ta tətikakum aye na, Yesu. 22 Ta tətikakum na,
gərumhamədzal gər kuromneheye kurre aye. Gərumhamede kuromnakə
ahəl niye aye. Mede kurom niye na, ma nasiye kurom ha hərwi bor i wu
neheye lele bay aye ta vakumeye gər. 23Məsəfəre i Mbəlom mâ mbəɗakum
ha ɗərev kurom ada dzalum ka wu lele eye hay. 24 Pumay bəzay na, a mede
weɗeye. Mede weɗeye niye na, maa mbəɗa ha mə nəkurom na, Mbəlom
hərwi ada mâ təra andza i ŋgay. Mede niye na, deɗek eye, a yay a gər a
Mbəlom. Mənese andaya kwa tsekweŋmə ɗəma bay.

25Hərwi niye kâ rawummebay. Kwawaymâ 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. 26Wuray kə ndalakum na, kâ gum mezeleme bay.
Pat mâ dəɗ ka wu nakə a ndalakum aye bay, səfum ha ɗərev kurom. 27 Kâ
vəlumay tsəveɗ a Fakalaw bay. 28 Məkal hay tâ kəla sa bay. Ɗuh na, tâ ge
məsler lele tə həlay tay hərwi ada tâ huta wu hərwi məvəlatay a mətawak
hay dərmak. 29 Bazlam nakə ma nasiye ha ndo hay aye na, mâ ndohwaw
abəra ma təbəlem kurom bay. Tsikum ɗuh na, bazlam nakəma dzəniye siye
i ndo hay məgəle ka tsəveɗ i Mbəlom aye. Tsikum na, wu neheye a ye ka bo
mətsike,madzəniye tayhandoneheye faya ta pay zləmabazlamkuromaye.
30Kâ gumay ɗəretsətseh aMəsəfəre iMbəlom 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 kuromha ka tor eye tuk. 31Zlumnadəgun abəramə ɗərev kurom.
Kâ gummevel bay, wumâ ndalakum bay. Gərum hamətsal bo, kâ tsaɗum a
bo bay. Kâ gum seweɗ kwa tsekweŋ bay tebiye. 32 Tərum ɗuh na, kwakwaɗ
eye hay kame i ndo hay. Gumatay ŋgwalak a ndo hay. Pəsum ha a bomənese
məwalaŋ kurom nəte nəte andza nakəMbəlom a pəsakum ha tə Kəriste aye.

5
Ndoməpemədzal gər hay ka Yesu ta ndziye na, mə dzaydzay

1Nəkuromna,wawa iMbəlomhay. Mbəlomawuɗakuromhaladzay. Kə ge
andza niye na, tərum andza neŋgeye. 2Maməndze kurom tebiye na, wuɗum
ndo hay andza Kəriste nakə a wuɗa kway, a mət hərwi kway aye. Məməte
nakə amət aye andzawunakə a tsəhənada 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 neheye a ge horoy aye ada tə bazlam neheye
matərakahaŋ aye na, a ye ka bo mətsike mə walaŋ kurom bay. Kwa məge
mahəmba neheye lele bay aye na, kâ gum bay. Ɗuh na, gumay naha sɨsœ
a Mbəlom hərwi wu nakə a ge aye. 5 Sərum ha na, ndo neheye faya ta giye
madama aye ta ndo neheye faya ta giye siye i wu neheye lele bay aye na, ta
hutiye mede a Bəy i Mbəlom ta Kəriste bay. Ndo neheye faya ta giye ɗəre ka
† 4:30 Zəbama Efez hay 1.13.
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wu indohayaye tahutiyemedeabəy iMbəlombayhərwiwuneheye a yatay
a gər a ze Mbəlom. Niye andza nəteye faya ta ɗəslay ha gər na, a kule.

6Ndo hay tâ vakum gər tə bazlam neheye kəriye bay. Ɗərevma ta ndaleye
a Mbəlom hərwi bazlam niye hay lele bay aye. Mbəlom ma ta giye mevel
ka ndo neheye ta rəhay ha gər bay aye. 7 Kâ dzapum ta ndo niye hay bay
tebiye. 8Ahəl niye na, nəkuromma ləvoŋ. Anəke na, nəkurommə dzaydzay
hərwi nəkurommadzapa eye ta Bəy Maduweŋ Yesu. Ndzum na, andza ndo
neheye nəteye mandza eye mə dzaydzay aye. 9Na tsik andza niye na, hərwi
dzaydzay faya ma vəliye wu neheye ŋgwalak eye ta wu neheye mənese mə
ɗəmabay aye ada deɗek eye. 10Gumgədaŋməsəre na, wu neheye a yay a gər
a Bəy Maduweŋ aye. Ada gum na, wu niye hay. 11Məsler 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 taməkal aye na, a ge horoymətsike faya. 13Taɗə ta ɗa hawuniye
hay parakka na, nəteye kəkay na, ndo hay ta ŋgateye, 14hərwi wu nakə a bəz
parakka ta həpat aye na, ma təriye dzaydzay. Hərwi niye tə gwaɗ:
«Nəkar nakəmandzahəra eye, pəɗeke abəra kaməndzehəre,

lətse abəra məwalaŋ i mədahaŋ hay,
hərwi ada Kəriste mâ vəlaka dzaydzay.»

15Kə ge andza niye na, gumay metsehe a mede kurom. Ndo neheye tə sər
wuray bay aye na, kâ pumay bəzay a mede tay bay. Ɗuh pumay bəzay na,
andza ndo neheye ta tsah aye. 16Həlay 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 BəbaMbəlom 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.
22Nəkurom ŋgwas hay, rəhumay gər a zal kurom hay andza nakə a say a

BəyMaduweŋ 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
gərhaykaYesuaye. Neŋgeyemambəliye tayhaməhaygər i ndoməpemədzal
gər hay. Məhay gər i ndoməpemədzal gər hay na, bo ŋgay. 24Kə ge andza niye
na, ŋgwas hay tâ rəhatay ha gər a zal tay hay lele andza nakəməhay gər i ndo
məpemədzal gər hay ta rəhay ha gər a Yesu Kəriste aye.

25Nəkurom zal hay, wuɗum ŋgwas kurom hay haladzay andza nakə Yesu
Kəriste awuɗaməhay gər i ndoməpemədzal gər hay ada amət hərwi tay aye.
26Age andzaniye na, hərwimâ təra tay ha tsəɗaŋŋa kame iMbəlom. Neŋgeye
a təɗ yam, a bara tay ha hərwi ada tâ təra tsəɗaŋŋa ta labara ŋgay.* Andza

* 5:26 Məbere tsəɗaŋŋa ta yam: Zəbama Ezekiyel 36.25; Titus 3.5, ada labara: Zəbama Yuhana 15.3.
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niye, a pala tay hawal, nəteye ta təra iMbəlom. 27A say ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu tâ yawkameŋgayna, taməɗəslatay ha gər nakə ta ɗəslatay ha gər
aye. Tâ təra na, tsəɗaŋŋa, ndəluɓ kwa tsekweŋ mâ ge andaya fataya bay. Tâ
təra ka ɗəre i ndo na, lele. Mənese mâ ge andaya fataya bay, ada kwa vavay
mâ ge andaya fataya bay. 28 Andza niye nəkurom zal hay dərmak wuɗum
ŋgwas kurom hay andza nakə ka wuɗum bo kurom aye. Ndoweye ka wuɗa
ŋgwas na, a wuɗa bo ŋgay. 29Ndəray andaya nakə ma geye ɗəretsətseh a bo
ŋgay aye na, andaya bay. Kwa way na, ma geye gər a bo ŋgay ta wu mənday
lele andza Yesu Kəriste nakə faya ma gateye gər a məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hayaye. 30Neŋgeye fayamagakweye gər hərwinəkwayna, hawal
i bo ŋgay. 31Hərwi niye bazlam i Mbəlom a gwaɗ na: «Hərwi niye hasləka
ma gəriye ha bəba ŋgay ta may ŋgay, ta ndziye ta ŋgwas ŋgay. Nəteye sulo ta
təriye bo nəte.†» 32Bazlam nakay na, kə ɗakway ha wu nakə ŋgwalak eye lele
haladzay. Neŋ na tsik na, ka gər i Kəriste taməhay gər i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu. 33Bazlam neheye na, hərwi kurom dərmak. Kwawaymâwuɗa
ŋgwas ŋgay andza nakə a wuɗa bo ŋgay aye. Ŋgwas hay rəhumatay gər a zal
kurom hay.

6
Məndze i wawa hay ta bəba tay hay

1 Wawa hay, nəkurom ka tərum madzapa eye ta Bəy Maduweŋ Yesu.
Gəsumatayme a bəba tamay kuromhay hərwi andza niye na, lele. 2Bazlam
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 gwaɗma
ta vəliyewu aye. 3Wunakə a gwaɗ: «Ma ta vəliye, taɗə ka rəhay ha gər aye na,
wu tebiye ma giye lele hərwi yak. Ka ndziye kaməndzibəra haladzay.*»

4Nəkurom bəba i wawa hay, kâ gumatay wumandala eye a wawa kurom
hay bay. Ɗuh na, gumatay gər lele. Tətikumatay ada kətum tay andza nakə
BəyMaduweŋ Yesu a ɗa ha aye.

Beke ta ndo i gay tay hay
5 Nəkurom beke hay, rəhumatay ha gər a ndo i gay kurom hay ka

məndzibəra nakay. Gəsumatayme ada dzədzarumatay. Gumməsler 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. 7Gumatay məsler na,
ta ŋgwalak andza nakə faya ka gumeye məsler na, a Bəy Maduweŋ aye bəna
andza nakə ka gumeye a ndo hay aye bay. 8Kwa nəkar na, beke, kwa nəkar
beke eye bay, sər ha na, taɗə faya ka giye məsler lele eye na, Bəy Maduweŋ
ma ta hamakeye a ɗəma.

9 Nəkurom ndo i gay i beke hay, gumatay ŋgwalak a beke kurom hay
dərmak. Kâ gumatay ɗəretsətseh bay. Sərumha nəkurom ta beke kuromhay
na, nəkurom i Mbəlom nəte bəna wal wal bay. Neŋgeye na, a ŋgəna tay ha ka
bo bəra ndo hay təbey.

Məhəle wu həlay i Mbəlom
10Wu nakə na ndəvakumeye naha mətsikakum aye na, ndzum madzapa

eye ta Bəy Maduweŋ Yesu. Tərum gədaŋ eye hay hərwi gədaŋ ŋgay na, a ze
† 5:31 Madazlay i wu hay 2.24. * 6:3 ZəbamaməMadayaw abəramə Ezipt 20.12; Bazlammapala
eyemasulo eye 5.16.
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kwamey tebiye. 11Dzəwuɗumbo tawu həlay iMbəlomneheye a pakumaye
tebiye hərwi ada Fakalaw mâ sla fakuma məvakum gər bay. Ka ndzumeye
duwirre, ma sliye fakuma bay. 12 Vəram nakə ka gakweye na, ka gakweye
ka ndo hay bay. Ka gakweye na, ta məsəfəre neheye lele bay aye hay ada ta
bəy tay hay, ta neheye nəteye faya ta ləviye məndzibəra nakay manasa eye
tə mezeleme aye. Ada ka gakweye vəram sa na, tə wu neheye lele bay aye,
nəteye ta gədaŋ eyemamagərmbəlom aye. 13Hərwi niye, həlumwu i həlay i
Mbəlomneheye a pakumahəlay aye tebiye hərwi ada pat i vəramkəndislew
na, kâhwayumbay, ka gumeyevəramhuskamandəveŋgay eye. Andzaniye,
ta sliye fakuma bay. 14Hərwi 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. 15Ləvum bo pat pat ka məɗe ha Labara Ŋgwalak
eye nakəma 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.
16Ma 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 mambaliye kurom ha aye ta ndziye fakuma bay. Kwa taɗə
səmber niye hay ta ako eye faya bəbay na, ŋgarammambatiye ha. 17Mətəme
nakəMbəloma təmakuromha aye na, andzambəramdawnakə ka pumiye a
gər aye hərwi matəke na gər. Pum a gər ada zlum bazlam i Mbəlom. Neŋgeye
na, andza maslalam nakə Məsəfəre ma vəlakumeye, ka gumeye ha vəram
aye.

18ƊuwulumaymeaMbəlomtə ɗərevkuromtebiyepatpat. Gumayamboh ta
gədaŋ iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Kâ ndzahərum bay, kâ gərumhamaɗuwulay
me aMbəlom bay. Ɗuwulumayme aMbəlom pat pat hərwi ndoməpe mədzal
gər hay ka Yesu tebiye. 19Ɗuwulumay naha me a Mbəlom hərwi ga dərmak
hərwi adaMbəlommâ vəleŋwunakə na tsikiye ada nâ ɗa ha Labara Ŋgwalak
eyenakəMbəloma ɗeŋhaaye. Nâ ɗahana, təmadzədzar eyebay. 20Kwaneŋ
ma daŋgay bəbay na, neŋ ndo məsləre i Kəriste hərwi bazlam weɗeye nakə
faya na ɗiye ha aye. Ɗuwulumayme a Mbəlom hərwi ada nâ dzədzar bay, nâ
ɗa ha labara weɗeye parakka andza nakə a say aMbəlom nâ ɗa ha aye.

Mandəve i bazlam
21 Tisik malamar kway nakə na wuɗa aye na, neŋgeye tə neŋ faya nəmaa

giye məsler i BəyMaduweŋ salamay. Fayama giye məsler i BəyMaduweŋ tə
marəhayhagər ta deɗek eye. Neŋmandza eyekanaŋkəkayna,madiyenaha
ma tsikakumeye. 22Neŋ faya na sləriye naha ka təv kurom na, hərwi ada kâ
sərum ha nəmaymandza eye kanaŋ na, kəkay, adamâmakum ha ɗərev.

23MbəlomBəba taBəyMaduweŋYesuKəriste tâ vəlatay zayamalamarhay
tebiye. Tâ vəlatay mawuɗe bo, hərwi ada tâ wuɗa bo nəte nəte məwalaŋ tay
ada tâ pamədzal 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 ŋgay masulo eye. Məhay gər niye na, makurre i məhay gər
nakə Pol a pa ka dala i Erop aye.
Ɗerewel i Pol fayama 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, neŋgeyema daŋgay.
Faya ma siye ɗəretsətseh hərwi nakə kə gatay a gər a Filipi hay bay aye. A
tsikataymawuɗe 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 fayama dzaliyeməsləre ndo neheye tə gawa ka
bo məsler aye a Filipi hərwi tâ ye, tâ vəlatay gədaŋ ada mətsəne labara tay
(2.19-30).
Ndoməpemədzal gər hay kaYesumaFilipi ta slərwukəriye 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

nakəhaɓemahutiye (3.3-10). Pol a təmaməse ɗəretsətsehhərwiməpaybəzay
a Yesu Kəriste. Neŋgeyema daŋgay, ada maləva bo eye hərwi məvəle ha sifa
ŋgay. Pol a tsikatay a Filipi hay tâ pay bəzay amede ŋgay (3.17; 4.9).
Pol a vəlatay gədaŋ a Filipi hay tâ ndza huyamaməŋgwese.
1Maawatsanaha ɗerewel nakayna, neŋPol ta Timote, nəmayndo iməsler

i Yesu Kəriste hay. Nəmaa tsikatay naha me a bagwar hay, a ndo madzəne
kurom hay ada a ndo məpe mədzal gər hay tebiye hay ka Yesu Kəriste ma
Filipi. 2MbəlomBəba kway ta BəyMaduweŋ kwayYesuKəriste tâ pa fakuma
ŋgama ada tâ vəlakum zay.

Pol a gaway naha sɨsœ aMbəlom
3 Kwa kəɗay na dzalawa fakuma na, na gaway naha sɨsœ a Mbəlom. Na

gaway naha sɨsœ pat pat hərwi kurom. 4 Ahəl niye na ɗuwulaway me pat
pat hərwi kurom na, ɗərev gamaŋgwasa eye haladzay. 5Na gaway naha sɨsœ
a Mbəlom na, hərwi ka dzapakwa nəte ka məɗe ha Labara Ŋgwalak eye. Ka
dazlumaymadzəne ga na, pat niye kurre ka tərumndoməpemədzal gər hay
ka Yesu hus anəke aye. 6Maa dazlay məge məsler lele eye mə ɗərev kurom
hay na, Mbəlom. Na sər ta deɗek, neŋgeye na, ma gəriye ha 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 neŋ Mbəlom 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 aye niye nawuɗa kuromhaladzay eye a yawna,məŋgay? A yaw
na, ka təv i Yesu Kəriste.

9Na ɗuwulaway naha me a Mbəlom hərwi kurom na, hərwi ada mawuɗe
bo iMbəlomnakə kawuɗumboməwalaŋ kuromaye,mâ səkah kame kame.
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Andza niye ka sərumeye deɗek iMbəlom, ada ka sərumeye ha ka bo bərawu
lele eyehay ta lelebayeyehay, 10hərwiadaka slumeye fayaməzlewuneheye
ŋgwalak eye hay. Andza niye pat nakə Kəriste ma maweye na, ka ndzumeye
tsəɗaŋŋa, mənese fakuma bay. 11 Nəkurom na, ka tərumeye ndo məge wu
neheye ŋgwalak eye ta gədaŋ i Yesu Kəriste. Ka gum andza niye na, ndo hay
ta zambaɗeye aMbəlom ada ta ɗəslay ha gər.

Yesu na, a ze wu hay tebiye
12Malamar ga hay, a seŋ na, sərumha lelewuneheye təndzeŋ a gər kanaŋ

aye na, ɗuh ta dzəna məɗe ha Labara Ŋgwalak eye. 13 Hərwi niye sidzew
neheye tebiye faya ta tsəpiye gay i bəy bagwar eye ta siye i ndo hay tebiye
tə sər hay neŋ ma daŋgay na, hərwi nakə faya na giye məsler i Yesu Kəriste
aye. 14 Sa na, məgəse nakə tə gəs ga a daŋgay aye na, ka səkahatay ha mədzal
gər ka Bəy Maduweŋ kway. Madzədzere kwa tsekweŋ andaya mə ɗərev tay
sa bay. Faya ta ɗiye ha bazlam i Mbəlom a ndo hay kame kame ɗuh.

15 Ane tuk na, siye hay mə walaŋ tay faya ta ɗiye ha bazlam i Kəriste na,
hərwi faya ta giye fagaya sələk. A sataymaze ga ha. Ndomekeleŋ eye hay na,
tə ɗahabazlam iKəriste na, tə ɗərevnəte. 16Nəteye tə ge andzaniye na, hərwi
tawuɗa ga. Tə sər hamaa sləra ga ahaya kanaŋ na,Mbəlom. A sləra ga ahaya
na, hərwi ada nâ tsikatay, nâ ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye i Yesu na, Labara
ŋgwalak eye deɗek. 17 Siye i ndo niye hay na, faya ta ɗiye ha bazlam i Yesu
Kəriste andohaydərmak. Ayawdeɗekŋgway, ane tukna, tə ge andzaniyena,
a satay maze ga, tə tsikawa tə ɗərev nəte eye deɗek bay. A satay masəkeheŋ
ha ɗəretsətseh kanaŋma daŋgay.

18 Ane tuk na, niye na, ma ndeleŋeye ɗaw? Ma ndeleŋeye bay. Kwa taɗə
tə tsik na, tə ɗərev nəte eye bay, kwa tə tsik na, tə ɗərev lele eye sadzək, na
sər tə ɗa ha na, bazlam i Kəriste. Neŋ na, ɗərev ga ma ŋgwasiye. Ayaw, ta
deɗek na ŋgwasiye huya kame kame andza nakay. 19Hərwi na sər ha na, wu
neheye ta dzəniye gamətəme ga ha hərwi faya ka ɗuwulumeyeme hərwi ga
adaMəsəfəre i Yesu Kəriste ma dzəniye ga.

20Wu nakə na wuɗa haladzay aye ada na pa faya mədzal gər aye, faya na
həbiye na, horoy ma ta geŋeye ɗaɗa bay. Ɗərev ga ta gədaŋ eye lele. Ada a
seŋ na, kwa anəke, kwa kəɗay ndo hay tâ ɗəslay gər a Yesu Kəriste hərwi ga.
Kwa taɗə neŋ andaya tə ɗəre, kwa taɗə na mət na, tâ ɗəslay gər andza niye.
21Hərwi taɗə neŋ tə ɗəre mba na, na zambaɗeye a Yesu Kəriste. Taɗə kwa na
mət bəbay na, na hutiye magogoy ga. 22 Ane tuk na, taɗə kə ge andza niye,
neŋ andaya tə ɗəremba na, na giyeməsler nakəmadzəniye ndo hay aye. Mə
walaŋ i bazlamneheye sulo aye na, a geŋ gərəŋ gərəŋ. Na zliyeməwalaŋ 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 məmbəlom. Andza
niye ka neŋ na, ŋgwalak eye haladzay. A ze ha məndze nakə ka məndzibəra
aye. 24Ane 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 təv manəte
eye na, na dzəniye kurom ka mede kame kame ka tsəveɗ i Mbəlom, hərwi
ada ɗərev kurom mâ ge laŋlaŋ ka tsəveɗ i Mbəlom. 26Andza niye, ta gər ga
ha abəra ma daŋgay, na ye naha ka təv kurom na, ka zambaɗumeye a Yesu
Kəriste hərwi ga.
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Məge ɗəretsətseh hərwi Yesu
27 Ŋgwalak eye na, mede kurom mâ 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 Yesumâ ye kame kame. 28Kâ dzədzarumatay a ndoməne ɗəre
kurom bay tebiye. Taɗə ka dzədzarumatay bay na, ta səriye ha lele nəteye
kame i Mbəlom na, ta dze. Ane tuk na, nəkurom na, Mbəlom kəmbəl kurom
ha. Mata bəzatay ha niye na, Mbəlom. 29Hərwi Mbəlom a gakum ŋgwalak
na, ada kâ dzalum ha ka Kəriste ɗekɗek tsa bay. A gakum ŋgwalak na, hərwi
ada kâ gum ɗəretsətseh hərwi ŋgay dərmak. 30Nəkuromka ŋgatumay a vəram
nakənageahəl niyeaye. Anəkena, fayaka tsənumeyeneŋ fayanagiyeandza
niye huya. Aya! Nəkurom dərmak ka gumeye vəram nakə neŋ faya na giye.

2
Tərum na, andza Yesu

1Nəkuromka sərumha nəkurommadzapa eye nəte tə Yesu Kəriste. Andza
niye neŋgeye ma vəlakumeye gədaŋ ka ɗərev kurom hay. Mawuɗe bo ŋgay
nakə a wuɗa kurom aye na, ma makumeye naha ɗərev segey. Sərum ha
nəkurommadzapa eye nəte ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Ada kawuɗum bomə
walaŋ kurom nəte nəte bəɗaw? Ndo hay tə gakum mə bo, na gwaɗ ba? 2Kə
ge andza niye na, wuɗum bo məwalaŋ kurom nəte nəte. Mədzal gər kurom
mâ ge nəte. Məndze kurom mâ ge nəte, ada bazlam kurom mâ ge nəte mâ
ye ka bo ayaw ayaw. Taɗə ka gum andza niye na, ɗərev ga ma ŋgwasiye, ma
deyeŋeye a gər kurah kurah. 3 Kâ dzalum ka bo kurom ɗekɗek tsa bay. Kâ
ɗəslumay ha gər a bo bay. Ɗuh na, hənumha 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 gumwu neheye
tebiye andza nakay na, ɗərev gama rahiye təməŋgwese.

5Ɗərev kurommâ təra na, andza i Yesu Kəriste.
6Kwa Yesu nəteye nəte ta Mbəlom bəbay na,

kə ləva ha gər ŋgay ta Mbəlom bay.
7Ɗuh na, kə gər ha təvməndze nakə lele eye,

ka təra ndo i məsler.
Təwa na andza ndo zezeŋ nakə təwa na aye dərmak.
Ahəl nakə a təra ndo zezeŋ aye na,

8a həna ha gər ŋgay.
A gəsayme aMbəlom hus kaməməte sa!
Məməte ŋgay niye amət aye na,

ta dar na kamayakomazləlmbaɗa eye.
9Hərwi niye, Mbəlom a pa na ka gər i wu hay tebiye.
Kə pa fayaməzele nakə a ɗa zləma zeməzele i wu hay tebiye aye.
10A ge andza niye na, hərwi ada wu hay tebiye kwaməmbəlom, kwa kanaŋ

kaməndzibəra, kwama bəɗ
ta tsəneməzele i Yesu na, nəteye tebiye tâ yaw tâ dəkway gurmets.

11Kwawayma tsikiye tə bazlam ŋgay Yesu Kəriste na,
BəyMaduweŋ ka gər i wu hay tebiye.

Andza niye ta zambaɗeye a Bəba ŋgayMbəlom dərmak.
Mede i ndoməpemədzal gər hay a Yesu kaməndzibəra
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12Nəkurom 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 gəsumay me a Mbəlom. Ahəl niye neŋ ka təv kurom na,
ka rəhawumay ha gər. Kwa anəke neŋ andaya ka təv kurom sa bay bəbay
na, səkahum ha marəhay ha gər kame kame. Andza məgweɗe na, mətəme
nakə Mbəlom a təma kurom ha aye na, gum məsler eye tə həlay kurom eye
dərmak. Ka gumeye na, təmadzədzere i Mbəlom. 13Hərwi Mbəlom faya ma
giye məsler mə ɗərev kurom hərwi ada kâ wuɗum wu neheye a yay a gər
aye adama vəlakumeye gədaŋ hərwi ada kâ gumwu neheye a yay a gər aye
dərmak.

14Ma məsler kurom nakə ka gumeye tebiye na, kâ sum me bay, kâ tərum
a bo bay, 15 hərwi ada ka ndzumeye tsəɗaŋŋa mənese fakuma bay, ada ka
tərumeyewawa iMbəlomneheye ta giyemənese bay aye. Nəkurommandza
eye na, mə walaŋ i ndo neheye faya ta səpatiye ndo hay aye. Tə pay bəzay
i tay na, a tsəveɗ nakə lelebay aye. Nəkurom ka ndzumeye mə walaŋ tay
na, andza wurzla neheye ta dəv dzaydzay ka magərmbəlom aye. 16 Ada sa
na, ka tsikumateye bazlam nakə ma vəliye məsəfəre a ndo hay aye. Taɗə
ka gum andza niye na, pat nakə Yesu Kəriste ma maweye na, na ta zlapiye
haladzay kame ŋgay hərwi kurom. Na ta zlapiye hərwi kurom na, hərwi
na ta səriye ha məsler nakə na ge mawura bo eye na, ka təra kəriye bay.
17Mədzal gər kuromnakə ka dzalumha kaMbəlomaye na, a tərawunakə ka
kəɗawumay aMbəlom kəriye aye. Agəla ta kəɗiye ga na, ma təriye mambəɗe
habambazandzawukəriyeniyekakəɗawumayaMbəlomayedərmak. Kəge
andzaniye na,madeyeŋeye 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

slərakumnahaTimote, hərwi adakəmawka təv gana, nəkurommandza eye
kəkay na, ma ɗeŋeye ha, ada ma meŋeye ha ɗərev andza nakəma diye naha
mamakumeye naha ɗərev aye dərmak. 20Kanaŋ na, ndo andayamədzal gər
may nəte andza neŋgeye na, andaya bay, say neŋgeye nəte ŋgweŋ. Ta deɗek
neŋgeye na, a say madzəne kurom. 21 Ndo siye hay tebiye tə dzala na, ka
bo tay ɗekɗek tsa bəna, tə dzala ka məsler i Yesu Kəriste bay. 22 Ka sərum
ha Timote na, ka bəz ha neŋgeye ɗa kə sla. Neŋ tə neŋgeye, nəmay salamay
nəmaa ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye. Faya ma dzəniye ga ka məge məsler
andza wawa nakə faya ma dzəniye bəba ŋgay aye. 23 Andza niye a seŋ na
slərakumeyenaha. 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 təwu neheye andaya fagaya bay
aye na, neŋ tə neŋgeye nəmaa ge məsler salamay. Nəmaa ge məsler ta gədaŋ
təneŋgeye salamayhərwi bazlam iMbəlom. Nadzala anəkena, ŋgamamâma
nahaka təvkurom. 26Kə gaywadəŋwadəŋhaladzayhərwi a tsəne tə gwaɗka
tsənumneŋgeye kə dəɗ a ɗəvats. Hərwi niye hawa kurom eye a gay haladzay,
a saymede nahaməŋgatakum. 27Andza nakə ka tsənum aye na, deɗek kə dəɗ
a ɗəvats, ka ɓərəzl. Ane tuk na, a gay mə bo a Mbəlom. Mbəlom kəmbəl ha.
Maa gay mə bo a Mbəlom na, neŋ dərmak. Mbəlom a mbəl ha na, andza a
mbəl ha na, neŋ, hərwi ada ɗəretsətsehmekeleŋ eyemâ yaw fagaya bay.

28Hərwi niye, a seŋmâmanaha ta bəse ka təv kurom, hərwi ada ahəl nakə
kaŋgatumayna, kaŋgwasumeye, adaneŋnâdzalawuray sabay. 29Ayaw! Ki ye
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naha na, təmumna lele. Təmumna təməŋgwese, hərwi neŋgeye na,malamar
kurom ka tsəveɗ i Bəy Maduweŋ. Slala i ndo andza nakay na, ɗəslumay ha
gər. 30Na tsik andza niye na, hərwi neŋgeye na, a zəkaw tsekweŋ mamətiye
hərwiməsler i Kəriste. Neŋgeye a zla na, təvməndze kurom. Kə sərmədze ha
məsəfəre ŋgayhərwi adamâdzəna ga andza nakə taɗənəkuromkanaŋna, ka
dzənumeye ga aye.

3
Matəre tsəɗaŋŋa kame iMbəlom 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 ndo neheye faya ta giyeməsler ŋgwalak eye bay aye.
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,
ka pakway zləmawu nakə ndo zezeŋma giye bay.

4Taɗə 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 təwa gama gwala i Bendzameŋ. Ahəl nakə təwa ga,
na həna məhəne tasəla matsamahkar 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. 6Neŋ na, na pay bəzay a kule i Yahuda hay lele. Na təkay ɗəre tə tsəɓtsəɓ
eye hus ka məgatay ɗəretsətseh a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
YesuKəriste. Taɗəbazlam i Yahudahaymapala eyemâ təra hando lele kame
i Mbəlom na, na sliye faya haɓe məgwaɗakum neŋ na, mənese andaya kwa
tsekweŋ fagaya bay.

7Wuniye hayna zəbawa faya ahəl niye na, andzamagogoy ga. Ane tukna,
na sər ha wu niye ŋgama andayamə ɗəma bay hərwi ada nâ hutamədzepe 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. Na
mbəɗay dəba awuhay tebiye na, hərwi Yesu Kəriste. Na zəba kawuniye hay
na, andzamandzak hərwi ada nəmaâ dzapa tə Yesu Kəriste 9ada nâ ndzamə
həlay ŋgay. Na gwaɗiye neŋ lele kame iMbəlom hərwi nakə na rəhay ha gər a
bazlamiYahudahaymapalaeyena, ɗaɗana tsikiyebay. Wunakəa təragaha
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. 10Wunakə
a yeŋ a gər haladzay aye na, nəte ŋgweŋ tsa. A seŋ na, məsəre Yesu ta gədaŋ
ŋgaynakə a lətse ahaya abəramamədahaŋ aye. A seŋ sa na,məse ɗəretsətseh
andzaneŋgeyenakə a sa ɗəretsətseh aye, namətiye andzaneŋgeyenakə amət
aye dərmak. 11Andza niye hərwi ada taɗə kəkay kəkay bəbay na,Mbəlomma
tambəla ga ahaya abəra mamədahaŋ.

Mahway hərwiməhute wu nakə kame aye
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
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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.

13 Ayaw malamar ga hay, wu niye hay na tsik aye ta təra i ga tsɨy na, na
tsikiye zuk bay. Ane tuk na, wunakəna giye na, nəte ŋgweŋ tsa. Na gər hawu
neheyemadəbagaaye tebiye. Ɗuhnagiyegədaŋna,medekamekamehərwi
ada nâ hutawunakə kame aye. 14Andza niye neŋ faya na hwiye ndirndir ka
məndisle ka kokway nakə na ndisliye a ɗəma aye. Na hwiye na, mata hute
magogoy ga nakə Mbəlom a zeleŋ faya ma ta vəleŋ aye. Magogoy aye niye
ma ta vəleŋ aye na, medemata ndze tage neŋgeye hərwi Yesu Kəriste.

15Nəkway neheye masəra eye hay ka tsəveɗ i Mbəlom aye na, mədzal gər
kwaymâ ge na, andza niye. Taɗə ndoweye kə dzala wumekeleŋ eye wal na,
Mbəlom ma bəzakumeye ha parakka. 16Wu nakə bagwar 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 mede may nakə nəmaa
ɗakum ha aye.

18Hərwindo siyehayhaladzaymede tay fayamabəziyeha, nəteyena, faya
ta neye ɗəre a Kəriste nakə a mət ka mayako mazləlmbaɗa eye. Wu neheye
na, ɓa na tsikakummadzəga haladzay. Na masakumeye ha mətsikakum sa.
Faya na tsikakumeye naha anəke na, təmətuwe eye. 19Pat nakəməndzibəra
ma ndəviye na, Mbəlomma dziye tay ha. Mbəlomma dziye tay ha, hərwi ta
wuɗaməpay bəzay aMbəlom təbey. Təpay bəzay i tay na, awuneheyemevel
tay a wuɗa aye. Faya ta giye wu nakə a ge horoy aye, bo tay aye na, a ye tay a
gər haladzay. Tə dzala na, ka wu i məndzibəra ɗekɗek tsa.

20Nəkway 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 nakəmambəzlaweyeməmbəlommata dzəgər
tage nəkway aye. 21Ki yaw na, ma mbəɗakweye ha bo kway nakay bəle eye
hərwi ada bo kway mâ təra gədaŋ eye andza bo ŋgay. Ma giye wu nakay ta
gədaŋ nakəma giye haməsler hərwiməpe tay hawu 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 yumeŋ a gər haladzay.
Hawa kurom a geŋ, a seŋ məŋgatakum. Ɗərev ga faya ma ŋgwasiye haladzay
tə nəkurom. Nəkurom ka tərum na, magogoy i məsler ga nakə na ge aye.

2A 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 BəyMaduweŋ kway. 3A nəkar dzam ga nakə faya ka gameyeməsler i
Mbəlom nəte aye. Neŋ faya na gwaɗakeye naha dərmak, dzəna tay ha ŋgwas
niye hay, tâ ndza ayawayawməwalaŋ tay. Hərwi neŋ tage nəteye na, nəmaa
gevəramhaladzayhərwi adaLabaraŊgwalak eyemâyekamekame, ndohay
tâ tsəne. Məsler niye nəmaa ge aye na, nəmay tebiye tage ŋgwasniye hay tage
Kəleneŋ ada ta ndo siye hay, nəmaa ge ka boməsler dziye. Nəteye tebiye tay
aye,Mbəlom kəwatsaməzele tay a ɗerewel ŋgay nakə awatsa a ɗəmaməzele
i ndo neheye ta huta sifa aye.

4Ŋgwasumpat pat hərwinəkurommandza eyena,məhəlay i BəyMaduweŋ
kway Yesu Kəriste. Neŋ faya na gwaɗakumeye sa: Ŋgwasum. 5 Ndo i
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məndzibəra hay tebiye ta zəba ka mede kurom na, faya ka təmum ndo hay
lele ada faya ka gumateye ŋgwalak. Sərum ha na, mazlambar Bəy Maduweŋ
kway kə ndzew. Mâ mətsakum gər bay. 6Wuray kwa tsekweŋ mâ dzəma
kurom bay tebiye. Ɗuh na, tsətsahumwu nakə a sakum ada andaya fakuma
bay aye ka Mbəlom. Tsətsahum na, ta məgay naha amboh, mâ dzəna kurom
ada 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 kuromhay hərwi adawuray kwa tsekweŋmâ gakumbay. Hərwi
nəkurom na, mandza eyemə həlay i Yesu Kəriste.

8Malamar 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
neheye maraw me andaya mə 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 tsənum
mə bazlam ga na tsikakum aye, ada wu neheye kə ŋgatumay tə ɗəre kurom
neŋ na ge aye. Ka pumay bəzay na, Mbəlom nakəma vəlakweyeməndze zay
aye na, ma ndziye tə nəkurom.

Pol a gatay sɨsœ a Filipi hay hərwimadzəne nakə tə sləray naha aye
10Na gay sɨsœ a Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ada ɗərev ga kə ŋgwasa

haladzay hərwi ka dzalumaw fagaya sa. Haɓe kurre na, ka dzalum fagaya
ŋgway. Ane tuk na, ka hutum həlay eye madzəne ga ada kə ndza haladzay
nakə ka dzənum ga bay aye. 11Na tsik andza niye na, hərwi nakəwu 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 məwu nakə ndasassa aye. Na sənəka məndze ta məŋgwese eye kwa
mə ɗəretsətsehwaraywaray. Na sənəkamərehe tawumənday ada na sənəka
məndze tə may. Na sənəka məndze tə wu haladzay ada tə wu tsekweŋ eye.
13Na sliye faya maɗəme wu neheye tebiye na, ta gədaŋ i Yesu Kəriste nakə
a vəleŋ aye. 14Kwa taɗə andza niye bəbay na, madzəne nakə ka dzənum ga
anəke ahəl nakay anaŋ neŋmə ɗəretsətseh aye na, ka gum lele.

15Nəkuromndo i Filipi hay, sərumhana, ahəl nakəna dazlayməɗakumha
LabaraŊgwalak eye kurre hus ahəl nakəna lətse, na ye abəramaMasedowan
aye na, maa dzəna ga na, nəkurom ɗekɗek bəna, siye i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu na, ta vəleŋ wuray bay. 16Ahəl nakə neŋ ma wuzlahgəma i
Tesalonik aye na, ɓa sik haladzay 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 haMbəlomma piye fakuma ŋgama
hərwi madzəne nakə ka vəlumeŋ aye. 18 Na ŋgatay a wu nakə ka sləruma
ahaya Epafrodit aye. Ka vəlumeŋewna, 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. 19Mbəlom na, məzlaɓ eye, a
ləva wu hay tebiye, wuray a kətsay bay. Neŋgeyema vəlakumeye wu nakə a
kətsakumeye tebiye. Ma vəlakumeye na, tə həlay i Yesu Kəriste. 20Ndo hay
tâ zambaɗay aMbəlom 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
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me dərmak. Maa tsikakum naha me wene wene eye na, ndo neheye ma
bəɗgay i bəy i Roma aye.

23BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.
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Ɗerewel nakə Pol a watsatay naha a
Kolosi hay

aye
Məfələkwe

Kolosi na, wuzlahgəma nakə ta diye i məgəma i Azi aye, bəgom na, tə zalay
Turki. Pol ki ye a ɗəma, mata zəbatayaw ɗəre a ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ɗaɗa bay. Maa paməhay gər i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu a ɗəma
na, Epafəras nəteməwalaŋ i ndo neheye tə gawa ka boməsler aye (1.7; 4.12).
Pol a tsənendohay faya ta səpatiye tayhandoməpemədzal gərhaykaYesu

ma gəma i Kolosi, a watsa tay naha ɗerewel.
Gər i bazlam eye anaŋ: Kəristema təmiye tay ha ndo hay abərama gədaŋ i

ndoməne ɗəre.
Pol a dazlay kərehmə ɗerewel ŋgay (1.1–2.5), dəmesmazambaɗay aKəriste
hərwi andzaneŋgeyeBəyMaduweŋ iməndzibəra ada i ndoməpemədzal
gər hay (1.15-20). Ka ndzay a gər a dəmes na, maɗuwule me andaya ka
gər iKolosihay (1.3-14). Madəba idəmesna, Polamaahayaazləmvəram
ŋgay nakə a ge hərwi ndoməpemədzal gər hay aye (1.24–2.5).

Ma dəba eye, Pol a gwaɗatay a Kolosi hay tâ gemetsehe (2.6-23).
Kamandəve eye na, ɗerewel nakay fayama vəlateye gədaŋ kaməndzema
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).

1NeŋPolnakəMbəlomazlagahərwiadanâ tərando imaslaŋ iYesuKəriste
aye. Neŋ ta Timote malamar kway, nəmaa watsakum naha ɗerewel nakay.
2Nəmaawatsanahana, a nəkuromndoməpemədzal gər hay kaYesuneheye
maKolosi aye. Nəkurommalamarmay neheyemadzapa eye tə Yesu Kəriste,
nəkurom faya ka pumeye bəzay a neŋgeye aye. Mbəlom Bəba kway mâ pa
fakuma ŋgama adamâ vəlakum zay.

3Nəmaa ɗuwulaway naha me a Mbəlom Bəba i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste hərwi kurom. Pat pat nəmaa ɗuwulawaynahameandzaniye, nəmaa
gawaynaha sɨsœhərwi kurom. 4Nəmaagawaynaha sɨsœhərwinəmaa tsəne
na, nəkurom faya ka dzalumeye ha ka Yesu Kəriste ada kawuɗumndoməpe
mədzal gərhaykaYesu tebiyedərmak. 5Kagumandzaniyena, hərwikapum
mədzal gər kurom ka wu neheye Mbəlom 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, fayama diye kame kameməwalaŋ kurom kwa a pat
nakə ka tsənum kurre aye, nakə Mbəlom kə pa fakuma ŋgama ta deɗek aye
hus bəgom.

Mətsikeme
7Maa lah məɗakum ha Labara Ŋgwalak eye nakay na, Epafəras. Neŋgeye

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

9Hərwi niye kwa a pat nakə nəmaa tsəne labara kurom aye na, nəmaa gər
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 hutummetsehe nakəMəsəfəre ŋgayma 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
gumeyewuneheye tebiye a yay a gər aye. Ka gumeyewuneheyeŋgwalak eye
wal wal tebiye ada ka səkahumeye məsəre Mbəlom kame kame. 11Nəmay
faya nəmaa ɗuwulay nahame sa na, hərwi adamâ vəlakum gədaŋ ŋgay nakə
a ze kwamey 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
hutum wu nakə a ləva ha bo hərwi ndo ŋgay hay ka təv nakə dzaydzay ŋgay
a dəv aye. 13Mbəlom bəba kway kə mbəl kway ha hərwi ada kâ təmakwaw
abəra ma bəy i ləvoŋ, a pa kway a təv i mələve bəy i mandərkwasla i wawa
ŋgay. 14 A mbəɗakway ahaya abəra mə həlay i Fakalaw na, tə həlay i wawa
ŋgay niye ada a pəsakway hamənese kway hay dərmak.

Dəmes imazambaɗay a Kəriste BəyMaduweŋ iməndzibəra
15Ndəray andaya kə ŋgatay aMbəlom bay,

ane tuk na, Yesu Kəriste nakə ndo hay tə ŋgatay aye na, a ndzəkit bo
Mbəlom,

Mbəlom neŋgeye kəkay na, fayama ɗakweye ha.
Neŋgeye bagwar eye ka gər i wawa i Mbəlom hay tebiye.

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

wu neheyeməmbəlom aye ta wu neheye ka dala aye,
wu neheye ɗəre a ŋgatay aye

ta wu neheye ɗəre a ŋgatay bay aye.
Wu neheye ta gədaŋ eye hayməmbəlom aye,

kwa bəy i gawla i Mbəlom hay ada bagwar tay dərmak
Mbəlom a ge tə həlay ŋgay.

Wuneheye tebiye na, Mbəlom a ge tay ha tə həlay i wawa ŋgay
ada wu neheye a ge tebiye aye na, i ŋgay hay.

17Neŋgeye na, andaya kwa ahəl nakəMbəlom kə geməndzibəra zuk bay aye,
wu hay tebiye na, mə həlay ŋgay ada maa gəs tay ha ka təv manəte eye
na, neŋgeye.

18Neŋgeye bəy i məhay gər i ndoməpemədzal gər hay.
Maa ləva tay na, neŋgeye andza gər nakə a ləvay gər a bo aye.
Ndoməpemədzal gər hay ka Yesu na, andza bo ŋgay.

Makurre na, neŋgeye,
maa lətsew abəra mamədahaŋ kurre na, neŋgeye,
nakay na, andza məgweɗe neŋgeye ka gər i ndo hay tebiye ada ka gər i
wu hay tebiye.

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

20A say aMbəlomna, wu hay tebiye tâ sər bo ta neŋgeye tə həlay i wawa ŋgay,
wu neheye ka dala aye ada wu neheyeməmbəlom aye,
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adaməndze zay andayamawuzlah i ndo hay tə neŋgeye.
A ge niye na, tə bambaz i wawa ŋgay nakə ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.

21Ahəl niye nəkurom na, dəreŋ ta Mbəlom, nəkurom ndo məne ɗəre ŋgay
hay, hərwi ka dzalawum ka wu neheye lele bay aye, ka gawum wu neheye
lele bay aye. 22 Ane tuk na, anəke na, Mbəlom kə ma kurom ahaya ka təv
ŋgay ta məməte i wawa nakə a təra ndo zezeŋ a mət aye. A ge andza niye
na, hərwi ada kâ ndzum tsəɗaŋŋa, ka slumeye faya mələtse kame 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 ka wu neheye ka tsənum ma Labara Ŋgwalak eye.
LabaraŊgwalak eyenakayna, ta tsikay kwaawaykaməndzibəra 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. 25Mbəlom 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 ndo ŋgay
hay na, wu nakə a say məge aye na, ŋgwalak eye haladzay, ma dzəniye ndo
hay tebiye. Bazlam nakay a ndzawa maŋgaha eye nakə anəke a ndohwaw
parakka a dzaydzay aye na, Yesu Kəriste mə ɗərev kurom. Hərwi niye, pum
mədzal gər kurom kaməndze ta Mbəlomma təv nakə ta ɗəslay ha gər aye.

28 Faya nəmaa ɗiye ha na, Yesu Kəriste eye nakay. Faya nəmaa gatay ɗaf
a ndo hay, ada faya nəmaa tətikateye wu hay təmetsehe nakəMbəlom a vəl
aye. A samay na, ndo neheye tebiye madzapa eye tə Yesu Kəriste aye na, tâ
təramasəra gər eye hay. 29Hərwi niye neŋ faya na ŋgəliye ha bo haladzay ka
məgeməsler ta gədaŋ i Yesu Kəriste nakə a vəleŋ hərwi ada nâ ndəv haməge
məsler.

2
1A seŋ na, sərumha na geməsler haladzay hərwi kuromKolosi hay, hərwi

ndo i Lawdise hay ada hərwi siye i ndo neheye ta ŋgeteŋ zuk bay aye. 2Faya
na giye andza niye na, hərwi məmakum naha ɗərev ada kâ 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 ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ mə ɗəma.
Sa na, ada kâ tərumndo i zlele hay ka tsəveɗ ŋgay. WunakəMbəlom a ɗakum
ha aye na, Yesu Kəriste. 3Neŋgeye na,ma həndəkakweye tsəveɗ hərwi ada kâ
hutakwametsehe ada kâ sərakwawu hay. Metsehe nakay na, lele haladzay,
ma səkəmiye bo ta suloy bay.

4Na tsik andzaniyena, hərwi adandəraymâvakumgər təbazlam ləfeɗeɗe
eye bay. 5Sərum ha na, kwa neŋ dəreŋ tə nəkurom bəbay na, faya na dzaliye
huya ka nəkurom. Ɗərev ga faya ma ŋgwasiye hərwi faya ka gumeye wu hay
ta tsəveɗ eye ada hərwi nakə ka dzalum ha ka Kəriste aye, nəkurommandza
eye ɓəŋɓəŋ lele.
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Gummetsehe ta ndomasəpete ndo hay
6Ka təmum Yesu Kəriste ka təra Bəy Maduweŋ kurom. Hərwi niye mede

kurom mâ ge na, andza nakə a yay a gər a neŋgeye aye. 7Ndzum mə həlay
ŋgay andza dərizl i gərɗaf nakə a pa zləlay ŋgay a bəɗ haladzay aye. Dum
kame kame, dzalumha peteh ka neŋgeye huya andza nakə ta tətikakum aye.
Gumay naha sɨsœ haladzay aMbəlom huya.

8Gummetsehe, ndəraymâ vakum gər təmetsehe nakəma giye ŋgama bay
aye bay. Metsehe niye na, a yaw abəra ma ndo hay adamaməsəfəre neheye
lele bay kaməndzibəra aye bəna abəraməKəriste bay. 9Ka pumateye zləma
nəteye bay na, hərwi mede i Mbəlom na, tebiye mə bo i Yesu Kəriste. 10Taɗə
nəkurom madzapa eye tə Kəriste na, Mbəlom kə rah kurom ha tə Məsəfəre
ŋgay. Kəriste na, bəy ka gər i wu hay tebiye ada ka gər i bəy tay hay.

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

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

16 Taɗə kə ge andza niye na, ndəray kwa nəte mâ gakum me hərwi wu
mənday kəgəbay hərwi 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. 17Wu neheye na, andza mezek, a ɗatay
ha a ndo hay wu nakəma deyeweye kame aye. Wu deɗek eye nakə a ɗa ha
na, bo i Yesu Kəriste eye. 18Kâ gərumatay tsəveɗ a ndo hay tâ səpat kurom tə
bazlam kəriye abəra ka magogoy kurom bay. Ndo niye hay faya ta gwaɗiye
kutoŋ məgay ɗəretsətseh a bo, ada məɗəslatay ha gər a gawla i Mbəlom hay.
Nəteye faya ta tsikiye na, ka wu nakə tə ŋgatay ma məsine aye. Slala i ndo
neheyena, faya ta ɗəslayha gər abokəriye tsa, tədzala i tayna, kawuneheye
ka məndzibəra aye. 19Nəteye madzapa eye tə Kəriste bəy tay sa bay. Matəra
andza gər na, neŋgeye ada ndoməpemədzal gər hay ka Yesu na, bo ŋgay. Ndo
neheyemadzapaeye təneŋgeyena, tahutiye gədaŋməhəlayŋgay,maadzapa
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 təvmanəte eye
təmbəle hay ada ta slo i bo hay.

20Nəkurom ka sərum ha, ka mətum ka bo tə Kəriste. Andza niye, fakalaw
hay ta ləviyekuromsabay. Taɗəkəgeandzaniye tukna, adakandzumandza
nəkuromndo iməndzibəra hay sa kəkay? Faya ka pumay bəzay awuneheye
tə gwaɗ: 21 «Kâ zla wu nakay bay», «kâ ndzaka wu nakay bay», «kâ tətal ka
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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 ha məsler aye. 23 Ka madazlay, ndo hay tə dzala mə gər tay bazlam
neheye mapala eye na, ta vəliye metsehe hərwi tə gwaɗ, tə ge kutoŋ hərwi
məpay bəzay a kule tay,marəhay gər ka dala adaməgay ɗəretsətseh a bo. Ane
tuk na, neŋ na ŋgatayna, kule tayma dzəniye ndo hərwi adamâ gaymetsehe
a bor i bo ŋgay kwa tsekweŋ bay tebiye.

3
Yesu Kəriste ka təra kway haweɗeye hay

1Nəkurom ka sərum ha na, ka mbəlumaw 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
nakəməmbəlom aye huya, kâ dzalumkawuneheye kaməndzibəra aye bay.
3Nəkurom ka sərum ha ka mətum, Mbəlom kə lətse kurom ahaya abəra ma
mədahaŋ. Sifa kuromweɗeyeməhəlay iKəriste,Mbəlomkəpanaka təvŋgay.
4 Sifa kurom deɗek eye na, Kəriste. Ahəl nakə ma maweye na, nəkurom tə
neŋgeye kamumaweye dərmak ta məzlaɓ ŋgay.

5Hərwiniyegərumhaməgewuneheye lelebaykaməndzibəraaye. Gərum
haməgemadama,medenakə lelebayayena, gərumha, bor ibokurommâge
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
hagərazeMbəlom. 6Mbəlommatagəsiyendoneheye ta rəhayhagərbayaye
a sariya na, hərwi wu neheye anaŋ aye. 7Ahəl niye na, nəkurom ka gawum
andza niye, wu neheye lele bay eye tə ləvawakum gər.

8 Anəke na, gərum ha wu neheye tebiye. Kâ gum mevel bay, ɗərev mâ
ndalakumbay, kâ gumatay seweɗ a siye i ndo hay bay, kâ tsikumwu neheye
lele bay aye ka ndo hay bay, bazlam neheye a ye ka bo mətsike bay aye na,
kâ tsikum bay. 9Kâ rawumme ka bo məwalaŋ kurom bay, hərwi ka gərum
ha mede kurom nakə ahəl niye aye ada tə wu neheye ka gawum ahəl niye
aye. 10Ka hutummede nakəweɗeye ɗuh. Maa vəlakummede nakayweɗeye
na, Mbəlom. Neŋgeye faya ma təriye ha weɗeye pat pat hərwi ada mâ təra
andza neŋgeye, hərwi ada kâ sərum na lele. 11Hərwi niye wuray andaya ma
ŋgəniye kurom ha wal wal bay. Yahuda hay ta slala mekeleŋ eye hay nəteye
nəte, ndo neheye maɗəsa bo eye hay ta ndo neheye maɗəsa bo eye bay aye
nəteye nəte, ndo neheye mə kəsaf hay aye ta ndo neheye matərakahaŋ aye
hay nəteye nəte, beke hay ta ndo neheye beke hay bay aye wuray ka ŋgəna
tay ha ka bo abəra bay. Nəteye tebiye nəte hərwi Kəriste a ləva tay ha ada
neŋgeyemə 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 tərumndoməzleŋgataydərmak. 13Sakumayabonətenəteməwalaŋ
kurom. Taɗə ndoweye kə gakummənese na, pəsumay ha. Pəsum ha bo nəte
nəte məwalaŋ kurom andza nakə BəyMaduweŋ a pəsakum ha aye. 14Wene
wene eye na, wuɗumbonəte nəteməwalaŋ kuromhərwi taɗə ka gumandza
niye na, ka ndzumeye ka təvmanəte eye tə ɗərev nəte.

15Zay nakə Kəriste ma vəlakumeyemâ gəs ɗərev kurom ɓəŋɓəŋ. Mbəlom a
zalakum na, hərwi ada kâ tərum nəte ada kâ hutum zay. Gumay sɨsœ huya.
16Pumbazlam iKəriste a ɗərevkurom lele. Dzalumkabazlam iKəriste huya.
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Tətikum a bo nəte nəte mə walaŋ kurom. Ɗum ha a bo nəte nəte mə walaŋ
kurom. Zambaɗumay a Mbəlom ta dəmes hay wal wal ada ta dəmes nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a vəlakumaye. Gumaydəmes aMbəlom, gumaynaha
sɨsœ ta məŋgwese. 17Wu 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.

Ndoməpemədzal gər hay ka Yesu ta ndziyeməwalaŋ i ndo hay na, kəkay
18Nəkurom ŋgwas hay, rəhumatay gər a zal kurom hay lele, hərwi a yay a

gər a BəyMaduweŋ kway andza nakay.
19Nəkuromhasləkahaywuɗumŋgwaskuromhay, kâŋgərəzum fatayabay.
20Nəkuromwawa hay, rəhumatay gər a bəba kurom təmay kuromməwu

hay tebiye hərwi a yay a gər a BəyMaduweŋ kâ gum andza niye.
21Nəkurom bəba i wawa hay, kâ ndalumatay ha ɗərev a wawa kurom hay

bay. Ka gumatay andza niye na, ɗərevma diye fataya abəra.
22 Nəkurom beke hay, rəhumatay ha gər a ndo i gay kurom hay ka

məndzibəra mə wu hay tebiye. Kâ rəhumatay ha gər ka ɗəre tay ɗekɗek
tsa hərwi ada tâ zambaɗakum bay. Ɗuh gum məsler tə ɗərev kurom peteh
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.
Ma vəlakumeye wu nakə a pa na məmbəlom hərwi ndo ŋgay hay aye. Ndo i
gay kurom nakə faya ka gumeye məsler aye na, Yesu Kəriste. 25Ndo neheye
faya ta giye mənese aye na, Mbəlomma ta pərateye hərwi mənese nakə faya
ta giye. Neŋgeye a ŋgəna tay ha ka bo abəra ndo hay bay.

4
1 Nəkurom ndo i gay hay bəbay, gumatay gər a beke kurom hay lele, kâ

zəbum fataya andza wu kəriye bay. Sərum ha nəkurom bəbay ndo i gay
kurom andayaməmbəlom.

Ɗuwulumayme aMbəlom pat pat ada tərum ndometsehe eye hay
2 Ɗuwulumay me a Mbəlom huya. Kâ gum bəle mə maɗuwule me bay,

gumay sɨsœ a Mbəlom. 3Ɗuwulumayme aMbəlom hərwi may dərmak hərwi
ada Mbəlom mâ həndəkamay na tsəveɗ lele ka məɗe ha bazlam ŋgay a ndo
hay, adanəmaâ ɗa tayhawu iKəristeneheyemaŋgaha eyemâzəbadzaydzay.
Ka sərum ha neŋma daŋgay na, hərwi wu nakay. 4Ɗuwulumayme aMbəlom
hərwi ada nâ ɗa ha parakka andza nakə kutoŋ na giye aye.

5Gumay metsehe a mede kurom, mede kurom mâ ge kame i ndo neheye
ta təmaYesuKəriste bay ayena, ŋgwalak eye. Kânasumhahəlay eye bay, kwa
kəɗay dzənum tay ha. 6Bazlam kurom mâ ge na, ləfeɗeɗe. Mâ ge na, andza
sluwal. Sərumha taɗə kambəɗumeye ka bazlam tay na,mbəɗumatay faya ta
tsəveɗ eye lele.

Mətsikeme
7Tisik,malamar kway nakə kawuɗumnahaladzaymamədzepe təKəriste

aye, neŋgeye fayama giyeməsler i Kəriste tə ɗərev ŋgay peteh, neŋ tə neŋgeye
nəmay faya nəmaa giye məsler pat pat hərwi Bəy Maduweŋ. Neŋ mandza
eye kəkay na, ma ɗakumeye ha. 8Na sləriye naha na, hərwi ada kâ sərum
ha nəmay mandza eye na, kəkay. Ki ye naha na, ma makumeye naha ɗərev
dərmak. 9Na sləriye tay naha neŋgeye ta Onezim malamar kway. Neŋgeye
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dərmak fayama pay bəzay a Yesu Kəriste tə ɗərev ŋgay peteh. Neŋgeye a yaw
ma təvkurom. Tayenahana, ta tsikakumeyewunakə fayamagiyebokanaŋ
aye tebiye.

10 Aristark nakə nəmay salamay ma daŋgay aye, kə tsikakum naha me.
Markus, wawa i malamar i Barnabas kə tsikakum nahame dərmak. Taɗə ki
yenahaka təvkuromna, təmumna lele. Ɓana tətikakumwunakəkagumeye
tsɨy. 11 Yesu ndo nakə tə zalay Zustus aye kə tsikakum naha me dərmak. Mə
walaŋ i ndo neheye faya ta giyeməsler hərwi Bəy iMbəlom tə neŋ kanaŋ aye
na, Yahuda mekeleŋ eye hay bay, say ndo neheye mahkar aye. Nəteye faya
ta dzəniye ga haladzay.

12 Epafəras nakə a yaw abəra ka təv kurom aye, kə tsikakum naha me.
Neŋgeye ndo i məsler i Yesu Kəriste. Pat pat, neŋgeye faya ma rəzlay a gər
maɗuwulay naha me a Mbəlom hərwi kurom. Neŋgeye faya ma ɗuwulay
naha me a Mbəlom na, hərwi ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ lele, kâ tərum ndo
masəra eye hay ka tsəveɗ i Mbəlom, ada kâ sərum wu nakə a yay a gər a
Mbəlom kâ gum aye tebiye. 13 Ta deɗek na sər neŋgeye faya ma giye məsler
haladzay hərwi kurom ada hərwi ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ma Lawdise ada neheyema Hiyerapolis* aye dərmak. 14Luka, doktor kway
nakəkawuɗakwanahaladzayayeadaDemas, ta tsikakumnahamedərmak.

15 Tsikumeŋatay ha me a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma
Lawdise aye. Tsikumayme a Nimfa ada a ndoməpemədzal 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
neheyemaLawdise ayena, tâ slərakumnahahərwi adakâdzaŋgumdərmak.
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 nahame. Mâmətsakum gər bay, neŋ na, ma daŋgay.
Mbəlommâ pa fakuma ŋgama.

* 4:13 Lawdise ta Hiyerapolis na, huɗgay neheye təmbay naha a Kolosi.
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Makurre i ɗerewel i Pol nakə a watsatay naha a
Tesalonik hay

aye
Məfələkwe

Pol a pa gay imaɗuwulemeaTesalonikna, a həlay imahəhele ŋgaymasulo
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 təmaməsənəke i Pol bay, ta həhar na. Pol a watsa tay
a Tesalonik neheye ta təmaməpemədzal gər ka Yesu Kəriste aye.
Madədo 1 ka 3 fayama tsikakweye kaməndze i Tesalonik hay tə Pol.
Madədo 4 ada 5, Pol fayama vəlateye gədaŋmede kame kamemaməndze

i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. A mbəɗatay naha ka metsehe nakə ma
kwasatay hamədzal gər aye.

Mətsikeme
1 Maa watsakum naha ɗerewel nakay na, neŋ ta Silas ada ta Timote.

Nəmaa watsakum naha a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ma Tesalonik aye. Nəkurom na, ndo i Mbəlom Bəba kway ada ndo
i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste hay. Mbəlom mâ pa fakuma ŋgama ada mâ
vəlakum zay.

Pol a gay sɨsœ aMbəlom hərwimede i ndoməpemədzal gər ha ka Yesu
2Nəmay faya nəmaa gay naha sɨsœ a Mbəlom pat pat hərwi kurom kwa a

həlaywaray. Ahəl nakənəmaa ɗuwulawaynahameaMbəlomayena, 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. 4Malamar ga hay,
nəmaa sər ha, Mbəlom awuɗa kurom. A pala kurom na, hərwi ada kâ tərum
ndo ŋgay hay. 5 Nəmaa sər ha hərwi ahəl nakə nəmaa ɗakum ha Labara
Ŋgwalak eye na, nəmaa tsik tə bazlam ɗekɗek tsa bay, nəmaa tsik ta gədaŋ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Nəmaa sər ha lele wu nakə nəmaa tsik aye na, deɗek.
Ahəl nakə nəmaymə gay kurom aye na, ka sərum hamedemay. Nəmay faya
nəmaa giye andza niye na, hərwi madzəne kurom.

6 Nəkurom na, ka dazlumay a məpay bəzay a mede may ada a bəmalə
i Bəy Maduweŋ kway. Ahəl nakə ka təmum bazlam i Mbəlom aye na, ka
sum ɗəretsətseh haladzay hərwiye, ane tuk na, ɗuh ɗərev 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. 8Hərwi kurom, ndo hay haladzay ma Masedowan
adamaAkay ta tsəne labara i BəyMaduweŋ kway, ane tuk na, nəteye ɗekɗek
bay. Sa na, ndo hay kwa ka waray ta tsəne ka mədzal gər kurom nakə ka
dzalum ha ka Mbəlom aye. Wuray andaya nakə nəmay nəmaa səkahiye ha

* 1:7 Akay: Məzele i Gəres nakə tə zalaway ha guram eye.



1 Tesalonik hay 1:9 393 1 Tesalonik hay 2:13

faya aye bay. 9Nəteye tə bazlam tay faya ta tsikiye fakuma, ma kəkay nakə
ka təmummay lele ahəl nakə nəmaymə gay kuromaye. Faya ta tsikiye sa, ka
məgər ha kule hay, ka pumay bəzay aMbəlomnakə deɗek eye, neŋgeye ta sifa
aye. 10Tə sər ha nəkurom faya ka həbumeye wawa ŋgay nakəma deyeweye
məmbəlom aye. Wawa niye na, Yesu nakəMbəlom a mbəl ahaya abəra ma
mədahaŋ aye. Neŋgeyema buwiye kway abəra mamevel i Mbəlom nakəma
ndziye ka ndo i mezeleme hay aye. Ma giye na, pat i sariya ŋgay nakə ma
slaweye aye.

2
Məsler i Mbəlom nakə Pol a gema Tesalonik aye

1 Malamar ga hay, nəkurom ka sərum ha tə gər kurom mede may nakə
nəmaa ye naha a gay kurom aye na, kəriye tsa bay. 2 Ka sərum ha nəmaa
sa ɗəretsətseh haladzay ma Filipi təday, ta tsaɗamay. Ahəl nakə nəmaa ndisl
naha a gay kurom aye na, ndo məne ɗəre may hay ta samay ɗəretsətseh
huya ane tuk na, Mbəlom kə mamay naha ɗərev hərwi ada nəmaâ ɗakum
ha Labara Ŋgwalak eye nakə a yaw abəra ka təv ŋgay aye. 3Ahəl nakə nəmaa
gatay amboh a ndo hay kamatəme bazlam i Mbəlom aye na, nəmaa rawme
bay, wu nakə lele bay aye na, andayamamədzal gərmay 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
həlaymay 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
aMbəlomneŋgeyenakə a sər ɗərevmayaye. 5Nəkuromka sərumha lele ɗaɗa
nəmaa tsikakumwuhərwiməvakumgər bay ada ɗaɗa ki yamayawamədzal
gər nəmaa tsikakum wu hərwi ada kâ vəlumamay bay. Wu nakə na watsa
kanaŋ aye na, Mbəlom a sər ha deɗek. 6Nəmaa pəla ndo hay tâ zambaɗamay
bay, kwa nəkurom, kwa siye i ndo hay, a samay andza niye bay.

7Haɓe na, nəmaa ləvakumgər hərwi nəmayna, ndo imaslaŋ i Yesu Kəriste
hay, ane tuk na, a samay andza niye bay. Ɗuh nəmaa ndza məwalaŋ 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
kuromayena, a samayməɗakumhaLabaraŊgwalak eyenakə a yawabəra ka
təv i Mbəlom aye. Ada neŋgeye niye ɗekɗek bay, a samayməvəle haməsəfəre
may hərwi kurom, hərwi ka yumamay a gər haladzay. 9Malamar ga hay,
kâ mətsum ha gər ta məsler nakə nəmaa ge mawura bo eye mə gay kurom
aye bay. Nəmaa ge məsler kwa ta həvaɗ, kwa ta həpat hərwi ada nəmaâ
tsətsah fakuma wu mənday bay. Andza niye, nəmaa ɗa ha Labara Ŋgwalak
eye i Mbəlom zematsətsehe fakumawuray.

10Nəkuromndoməpemədzal gər hay ka Yesu, ka sərumhamedemay ahəl
nakənəmayməwalaŋ kuromaye na, lele ada deɗek eye adaMbəloma sər ha
dərmak. Ndərayma sliyemətsike famayawuray bay. 11Ka sərum ha, nəmay
ta nəkurom andza bəba ta wawa ŋgay hay. 12Nəmaa vəlakum gədaŋ. Nəmaa
gawakum amboh hərwi ada mede kurom mâ yay a gər a Mbəlom, neŋgeye
nakə a zalakum hərwi ada kâ fələkum a bəy ŋgay, ma təv nakə ŋgwalak eye
haladzay aye.

13Nəmay faya nəmaa gay naha sɨsœ aMbəlomhuya 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 bəna bazlam
i ndo zezeŋ bay. Ayaw ta deɗek bazlam nakay a yaw na, mə həlay i Mbəlom.



1 Tesalonik hay 2:14 394 1 Tesalonik hay 3:7

Faya ma giye məsler mə nəkurom neheye ka dzalum ha ka Yesu Kəriste aye.
14Malamar hay nəkurom ka tərum andza məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye 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. 15Yahudaneheye na, ta kəɗndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom neheye ahəl niye aye, ta kəɗ Bəy Maduweŋ kway sa. Ta
həharawamay dərmak. Nəteye na, tə yay a gər a Mbəlom bay tebiye, nəteye
ndo mənay ɗəre a ndo hay tebiye. 16 Andza niye, nəmaa ɗatay ha bazlam i
Mbəlom a ndo siye neheye nəteye Yahuda hay bay aye hərwi ada Mbəlom
mâ təma tay ha na, a satay bay. Anəke na, ta rah ha ka mənese tay nakə tə
gawa aye tebiye, ada kə ndalay a Mbəlom fataya, sariya ŋgay ma 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 tsəveɗ madzəga haladzay
mede naha məŋgatakum. 18A 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,
Fakalawkadərəzlamayna tsəveɗ. 19Ayaw,məpemədzal gərmay taməŋgwese
may na, hərwi kurom. Nəkurommagogoymay nakə nəmaa ŋgalakiye kurom
ha kame i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste pat nakəmamaweye aye. 20Ayaw, ta
deɗek nəmaa ŋgalakiye kurom ha ada ɗərevmayma ŋgwasiye hərwi kurom.

3
1 Ahəl nakə nəmaa tsəne labara kurom sa bay aye na, nəmaa sla faya

məgəse ɗərev sa bay. Nəmaa gwaɗ nəmaa sləriye naha Timote ka təv kurom.
Nəmay na, nəmaa ndziye ma Aten mahəmeye təmaɗ. 2Ka sərum ha Timote
neŋgeyemalamar kway. Neŋgeye ta nəmay fayanəmaagiyeməsler iMbəlom.
Nəmay ta neŋgeye faya nəmaa ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste.
Nəmaa slər naha ka təv kurom hərwi ada mâ dzəna kurom ada mâ makum
naha ɗərev ada nakə kâ ndzum ɓəŋɓəŋ ka tsəveɗ i Mbəlom aye, 3 hərwi ada
ɗəretsətseh nakə faya ma ndzakumeye a gər aye mâ dze kurom ha ta dəba
bay. Ɓa ka sərum ha a ye ka bo ka sakweye ɗəretsətseh andza niye. 4 Ahəl
nakə nəmay ka təv kurom, ɗəretsətseh ka ndzakway a gər zuk bay aye na,
nəmaa tsikakum, nəmaa gwaɗakum aza ɗəretsətseh ma deyeweye ada kə
ndislew andza nakə ka sərum aye. 5Hərwi niye na sla faya maɗəme sa bay.
Na slər naha Timote ka təv kurom hərwi ada nâ tsəne labara kurom. Agəna
nəkurom faya ka dzalumeyehahuya ka YesuKəriste kəgəbay agəna Fakalaw
kə vakum gər. Taɗə kə ge andza niye na, məsler nakə nəmaa ge mə walaŋ
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 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
mawa tsikamay labara kuromayena, kəmamaynaha ɗərev hərwi nəkurom
* 2:16 Zəbama Roma hay 11.28-32.



1 Tesalonik hay 3:8 395 1 Tesalonik hay 4:14

faya ka dzalumeye ha ka Yesu Kəriste huya. 8Anəke na, ɗərevmay kə ŋgwasa
hərwi nəkurommandza eye ɓəŋɓəŋ mə həlay i Bəy Maduweŋ. 9Kwa nəmaa
gay naha sɨsœ aMbəlomma kəkay na, kə sla bay, hərwi ɗərev may kə ŋgwasa
haladzay hərwi kurom. 10 Nəmay faya nəmaa ɗuwulay naha me ta həpat
ta həvaɗ hərwi ada mâ vəlamay tsəveɗ nəmaâ ye naha mazəbakumaw ɗəre
ada matətikakum wu nakə ka sərum zuk bay aye hərwi ada kâ səkahum ha
mədzal gər ka Yesu Kəriste.

11 Mbəlom Bəba kway tə gər ŋgay eye ta Bəy Maduweŋ kway Yesu tâ
vəlamay tsəveɗmedenahaka təvkurom. 12BəyMaduweŋmâgəl hamawuɗe
bo kurom nakə ka wuɗum bo mə walaŋ kurom aye kame kame ada kâ
wuɗum ndo hay tebiye kame kame andza nakə nəmay nəmaa wuɗa kurom
aye. 13Andzaniye,mavəleye gədaŋa ɗərevkuromhayhərwi adamənesemâ
geandayamənəkurombayadakâ tərumtsəɗaŋŋakame iBəbakwayMbəlom
pat nakə BəyMaduweŋ Yesumamaweye aye. Matamaw 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. 2Ka sərum hamede nakə nəmaa gwaɗakum pumay bəzay
ta gədaŋ i Bəy Maduweŋ kway Yesu aye. 3Wu nakə a say a Mbəlom aye na,
tərum tsəɗaŋŋa. Andza məgweɗe na, kâ gum madama bay. 4 Kwa way mə
walaŋ kurom tâ ndza ta ŋgwas ŋgay salamay ka tsəveɗ nakə a yay a gər a
Mbəlom aye, ndo hay tâ ŋgəlakum bəzay bay. 5 Kâ gərumay ha bo a bor i
bo kurom bay. Maa ge andza niye na, ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye.
6Ndəray mâ gay mənese a ndo ta təv i ŋgwas bay, mâ vay gər kwa tsekweŋ
bay. Sərumhana, BəyMaduweŋ kwayma 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. 8Hərwi
niye, ndoweye ka kərah bazlam neheye na, a kərah bazlam i ndo hay bay. A
kərah na, Mbəlom, neŋgeye nakə a vəlakumMəsəfəre 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. 12 Taɗə ka gum andza niye na, ndo neheye
ta dzala ha ka Yesu Kəriste zuk bay aye na, ta rəhakumeye ha gər ada ka
rəkumeye wumənday wal bay.

BəyMaduweŋ Yesumamaweye
13Malamar ga hay, a samay məgəre kurom ha ze məsəre wu ka bazlam i

ndoneheye tamət aye bay. Hərwi a samayna, ɗərevmâye fakumaabəra bay
andza ndo neheye faya ta həbiyemadayaw i Yesu təbey aye. 14Taɗə azlakwa
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ka sərakwa ha Yesu kəmət ada kə lətsew abəra ma mədahaŋ, sərum ha ndo
neheye təmət ɓa ta dzala ha kaYesu ayena,Mbəlomma lətse tay ahaya abəra
ma mədahaŋ,ma hayatay gər ka təv i Yesu. 15Wu nakə nəmaa tsikakumeye
anəke ayena, BəyMaduweŋkwaykə ɗaha. Pat nakəmamaweyena, nəkway
neheye tə ɗəre kaməndzibəra aye ka lahakwateye kame a ndo neheye tamət
aye bay. 16 Pat eye niye na, Mbəlom ma vəlateye tsəveɗ a gawla ŋgay hay,
bəy i gawla i Mbəlom hay ma zaliye ta magala. Tsa na, tolom i Mbəlom ma
ləviye ada Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste, bo ŋgay eye ma mbəzlaweye
abəraməmbəlom. Ndo neheye təmət ɓa ta dzala ha ka neŋgeye na, nəteye ta
lahiye mələtsew 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 Maduweŋ kway ka təv manəte
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

1Malamar hay, ka bazlam i pat kəgəbay həlay iməmaw i BəyMaduweŋna,
nəmaawatsakumeye naha na,ma dzəniye kurombay, 2hərwi bo kurom eye
ka sərum ha ma maweye andza məkal ndəray ma səriye faya bay. 3A həlay
nakə ndo hay ta gwaɗiye: «Gəma may mandza eye zay, wuray andaya ma
gameye bay.» A həlay niye na, ɗəretsətseh ma dazleye tuk, ta dzaliye faya
bay. Tsəveɗ andaya mətəme abəra mə ɗəma bay. Ma giye na, andza ŋgwas
nakəməwewawa a dazlay, məwure ŋgay eye a dazlay kwayaŋŋa aye.

4Malamar ga hay, nəkurom na, andza ndo neheye nəteye ma ləvoŋ aye
bay. Pat eye niye mâ ndzakum a gər andza məkal bay. 5 Hərwi nəkurom
tebiye ndo neheye tə yawamə dzaydzay ta həpat aye. Nəkway na, andza ndo
neheye tə yawa ta həvaɗ ma ləvoŋ aye bay. 6Hərwi niye, kâ ndzahərakwa
andza siye hay bay. Nəkway ɗuhndzakwa tsezlezleŋŋe ada gakwaymetsehe
a bo kway. 7 Ndo neheye tə ndzahərawa aye na, tə ndzahərawa ta həvaɗ
ada tə kwayawa na, ta həvaɗ dərmak. 8Nəkway na, ndo neheyemandza 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 pakwa ka bo petekeɗ i ɓəre hərwi ada wuray mâ gakway
bay. Həbakwapat nakəMbəlomma təmiye kwayha hərwiməpe fayamədzal
gər kwayna, andzambəramdaw i ɓəre nakə təpawaa gər a həlay i vəramaye.
9Mbəlom a pala kway na, hərwi ada mâ vəlakway ɗəretsətseh bay. A pala
kway ɗuhna, hərwi adamâ təmakwayha təhəlay i BəyMaduweŋkwayYesu
Kəriste. 10Amət na, hərwi kwayhərwi adanəkway taneŋgeyekândzakwaka
təvmanəte eye. Kwa taɗə kamətakwa tsɨy, kwa taɗə nəkway tə ɗəre mba, pat
nakə ma maweye na, nəkway tə neŋgeye, ka ndzakweye ka təv manəte eye.
11Hərwi niye,mumha ɗərev aboməwalaŋkuromadadzənumbohərwi 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.
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14Malamar hay, faya nəmaa gakumeye amboh, tsikumatay faya a ndo i sœ
hay, mumatay naha ɗərev a ndo neheye zluwer a gatay aye adaməmatay bo
a ndo neheye bəle aye hay, zlum ŋgatay kwa ka way tebiye. 15Gummetsehe,
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. 19Kâ
kərahumay ha tsəveɗ aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa kamətsikeme bay. 20Ka ta rəsum
na bazlam i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay bay. 21Dzədzamum tay ha
wu neheye ta tsikiye tebiye təday ada pumwu nakə lele eye a ɗərev kurom.
22Kâ gummənese bay tebiye.

23Mbəlomtəgərŋgayneŋgeyenakəavəl zayaye,mâ tərakuromha tsəɗaŋŋa
eye hay. Mâ tsəpa məsəfəre kurom ta mədzal gər kurom tə bo kurom tebiye
hərwi ada a həlay nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ma maweye na,
ndəray mâ ŋgəlakum bəzay ta təv i wuray kwa tsekweŋ bay. 24 Mbəlom 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 ndoməpemədzal gər hay ka Yesu tebiye.

28BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.
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Masulo i ɗerewel i Pol nakə a watsatay naha a
Tesalonik hay

aye
Məfələkwe

Ɗerewel nakay masulo eye a masay a gər i bazlam nakə a tsik mə ɗerewel
nakə makurre eye. Həlay eye faya ma diye a dəba, gər faya ma kwasateye
a ndo məpe mədzal gər hay hərwi Bəy Maduweŋ Yesu kə maw zuk bay. Ma
Tesalonik na, siye hay tə gwaɗ pat i məmaw i BəyMaduweŋ 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
1 Maa watsakum naha ɗerewel nakay na, neŋ Pol, Silas ada ta Timote.

Nəmaa watsakum naha a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheyemaTesalonik aye, nəkurom iMbəlomBəba kway ada i BəyMaduweŋ
kway Yesu Kəriste.

2 Mbəlom Bəba kway ta Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa fakuma
ŋgama ada tâ vəlakum zay.

BəyMaduweŋma gateye sariya a ndo iməndzibəra hay
3Malamar ga hay, a ye ka bo nəmaâ gay naha sɨsœ aMbəlom hərwi kurom

pat pat. A ye ka bo nəmaâ ge andza niye hərwi faya ka səkahumeye haməpe
mədzal gərkuromkaneŋgeyeadanəkuromtebiye, kwawayawuɗasiye indo
hay kame kame dərmak. 4Hərwi niye ahəl nakə nəmay ta siye i məhay 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.

5Wu nakay faya ma ɗiye ha parakka Mbəlom ma giye sariya ada sariya
ŋgay na deɗek. Ka gum ɗəretsətseh andza niye na, hərwi ada kâ tərum ndo
məfələkwe a Bəy i Mbəlom. Hərwi niye nakə faya ka sumeye ɗəretsətseh aye.
6 Deɗek, Mbəlom ma giye na, wu nakə deɗek eye, ma gateye ɗəretsətseh a
ndo neheye ta gakumeye ɗəretsətseh aye. 7Nəkuromndo 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
mbəzlaweyeməmbəlom aye. Gawla ŋgay gədaŋ eye hay ta laka ahaya. 8Bəy
Maduweŋ kwayma deyeweyema 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
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neheye ta dzala ha ka neŋgeye tebiye ta ɗəslay ha gər. Ka ɗəslumeye ha gər
dərmak hərwi ka təmumbazlam nakə nəmaa ɗakum ha aye.

11Hərwi niye, nəmay faya nəmaa ɗuwulay nahame aMbəlom huya hərwi
kurom. Nəmaa ɗuwulay naha me na, hərwi ada kâ ndzum andza neheye a
zalatay aye. Nəmaa ɗuwulay naha me hərwi ada mâ dzəna kurom ka məge
wu neheye ŋgwalak eye tebiye a sakum haɓe məge aye ada məsler nakə ka
gumeye hərwimədzal gər ka Yesu aye. Nəmaa gwaɗeye: Mâ dzəna kurom ta
gədaŋ ŋgay. 12Andza nakay, ndo hay ta zambaɗeye a məzele i Bəy Maduweŋ
kwayYesuhərwikuromadandohay ta zambaɗakumeyehərwiŋgaydərmak.
Wu nakay ma giye na, hərwi Mbəlom ta Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ta
piye fakuma ŋgama.

2
Wunakəma lahiyeməge kame aza Yesumamaweye aye

1Malamar 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,
2kâ dzədzumhamədzal gər kurombəse təwunakə 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 i
Mbəlom, kəgəbay tə gwaɗmaawatsa andza niye na, neŋ, kâ dzədzarum bay.
3Ndəray mâ vakum gər kwa tsekweŋ bay tebiye. Pat eye kə husaw zuk bay
hərwimahusaweyena, ndohayhaladzay ta gəriye ha tsəveɗ iMbəlom təday,
ndo i seweɗ nakə Mbəlom ma kaliye ha a ako aye ma deyeweye təday. Tsa
na, pat eyema husaweye tuk. 4Ndo i seweɗ niyema gateyeme a ndo hay ka
məɗəslay ha gər kwa taɗə a Mbəlom, kwa a mey, ma gwaɗateye kâ ɗəslumay
ha gər bay. Ma gwaɗateye neŋgeye na, a ze kwa mey tebiye. Ma fələkwiye
kwa a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, ma 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 nakəndomadərəzlay na tsəveɗmagəriye hamadərəzlay na tsəveɗ aye.
8Tsa na, ndo i seweɗma ndohwaweye parakka. Ma dəba i wu nakay na, Bəy
Maduweŋ Yesu ma maweye ta gədaŋ ŋgay. Ma kəɗiye na abəra mə ɗəma ta
gədaŋ iməsəfəre ŋgay nakəma vəzlaweyemə bazlam ŋgay aye. 9Ndo i seweɗ
niyema deyeweye na, ta gədaŋ i Fakalaw. Ma giyemasuwayaŋ haywal wal,
ma gateyehərɓaɓəkka andohay. Mavateye gər andohay təwuniyemagiye.
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 ɗaɗamambatiye bay aye. Ta dziye
andza niye hərwi ta wuɗa deɗek bay, ta kərah. Taɗə ta təma na, Mbəlomma
təmiye tayhahaɓe. 11Hərwi niye,Mbəlomma sləriye fatayandoməvatay gər
gədaŋ eye hərwi ada tâ vəlay hamədzal gər tay a marawme. 12Mbəlom a ge
andza niye na, hərwi ada sariyamâ gəs tay ha ndo neheye ta təmadeɗek bay
aye ada ta wuɗaməgemənese aye.

Ndzum ka tsəveɗ i Mbəlom ɓəŋɓəŋ

* 2:4 Zəbama Daniyel 11.36; Ezekiyel 28.2.
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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
kuromkwa ahəl nakəməndzibəra andaya zuk bay aye hərwimətəmekurom
ha. A təma kway ha ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə a təra kurom ha
ndoməpemədzal gər hay kaYesu aye. Mbəloma təmakuromhana, hərwi ka
dzalumha kawu nakə deɗek aye. 14Mbəlom a zalakumna, ahəl nakə nəmaa
ɗakum ha Labara Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste aye. A say na, kâ hutumməzlaɓ
i BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste dərmak.

15Hərwi niyemalamar ga hay, ndzumdəwerwerre ɓəŋɓəŋ lele, dzalum ka
wuneheye nəmaa tətikakumaye huya, kwa taɗənəmaa tətikakum tə bazlam
kwa taɗə nəmaawatsakum naha a ɗerewel, pum na amədzal gər kurom.

16Faya na ɗuwulay nahame a BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste tə gər ŋgay
eyeadaaMbəlomBəbakwaynakəawuɗakwayaye. Taŋgwalakŋgay, fayama
makweyenaha ɗərevhuyaada fayamadzəniyekwaykamədzal gər kway, ka
wu nakə ŋgwalak eye ma deyeweye kame aye. 17Mâmakum naha ɗərev ada
mâ vəlakum gədaŋ kaməgewu neheye ŋgwalak eye hay huya ada kamətsike
wu neheye ŋgwalak eye hay huya.

3
Ɗuwulumayme aMbəlom hərwimay

1 Malamar hay, nakay na, wu nakə nəmaa ndəviye ha mətsikakum aye.
Ɗuwulumayme aMbəlom hərwi may hərwi ada bazlam i BəyMaduweŋ Yesu
mâ ye kame bəse bəse ada ndo hay tâ rəhay ha gər andza nəkurom neheye
ka rəhumay ha gər aye dərmak. 2Ɗuwulumayme aMbəlom hərwi may hərwi
ada mâ tsəpa may abəra ka ndo i seweɗ hay, hərwi a say a siye hay matəme
bazlam i Mbəlom nakə nəmaa tsikiye bay.

3 Ane tuk na, Bəy Maduweŋ na, a mbəɗay həlay a bazlam ŋgay bay. Ma
dzəniye kurom ada kâ tərum gədaŋ eye hay ada ma tsəpiye kurom abəra
ka Fakalaw.* 4 Bəy Maduweŋ kway faya ma dzəniye may ka məge fakuma
mədzal gər. Nəmaa sər ha na, faya ka gumeye wu nakə nəmaa tsikakum aye
ada ka gumeye huya. 5 Bəy Maduweŋ kway mâ dzəna kurom hərwi ada kâ
sərum ha ma kəkay 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 ta məzele i Bəy Maduweŋ kway

Yesu Kəriste, faya nəmaa gwaɗakumeye na, kâ ndzum ka təv i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye sœ eye bay, hərwi ta kərahwuneheye nəmaa
tətikakumaye. 7Nəkuromka sərumha tə gər kurom eyewunakə ka gumeye
hərwi məpay bəzay a mede may aye. Hərwi ahəl nakə nəmaymə gay kurom
aye na, nəmay sœ eye hay ɗaw? 8Nəmaa nda wumənday i ndomekeleŋ eye
hay kəriye bay, nəmaa səkəm masəkəme. Nəmaa ge məsler tə madagər eye
həvaɗ ta həpat hərwiwuməndaymay hərwi ada nəmaâ vəlakum ɗəretsətseh
hərwi wu mənday bay. 9Nəmaa ge məsler andza niye na, nakə tsəveɗ may
andaya matsətsehe fakuma wu mənday bay aye bay. Ane tuk na, nəmaa ge
ɗuh na, hərwi məɗakum ha wu nakə kâ gum aye. 10 Ahəl nakə nəmay mə
gay kurom aye na, nəmaa tsikakum, nəmaa gwaɗakum: Taɗə ndoweye kə
geməsler bay na, kâ vəlumay wumənday bay.

* 3:3 2 Tesalonik hay 2.3.
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11Nəmaa tsikakum naha andza niye na, hərwi nəmaa tsəne tə gwaɗ ndo
mekeleŋ eye hay məwalaŋ kurom na, sœ aye hay. A satay məge məsler bay,
ane tuk na, faya ta ndapiye a bazlam i ndohay. 12Faya nəmaa tsikateye naha
a ndo niye hay, faya nəmaa gatay naha me ta məzele i Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste. Gum məsler ta tsəveɗ eye hərwi məhute wu mənday tə həlay
kurom aye.

13Malamar hay, nəkurom na, gumwu ŋgwalak eye andza niye, kâ yum gər
bay. 14 Taɗə ndoweye ka rəhay ha gər a wu nakə nəmaa watsa a ɗerewel
nakay aye bay na, zəbum faya, nəkurom ta neŋgeye kâ dzapum ka məge wu
hay dziye bay hərwi ada horoy mâ gay. 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 Yesu mâ 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 Kəriste mâ 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 hayhaladzay. Pol kə slər ha a təvmawura bohaladzay, 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 ndo məpe mədzal gər ka Yesu faya ta sənəkateye wu lele bay aye a

ndo hay (1.3-7; 4.1-4; 6.3-5.
Pol faya ma tsikateye me a zləm hərwi məɗəslay ha gər a Yesu ada tə

maɗuwule me (madədo 2). A ɗa ha dərmak, ndo neheye tə kalay kame a gay
i maɗuwule me hay ta ndziye na, ma kəkay (madədo 3).
Bəba i Timote na, ndo Gərek adamay ŋgay dem i Yahuda hay. Fayama ɗay

ha a Timote ma kəkay nakəma gateye gər a ndo hay aye (madədo 4 ka 6).
1Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Pol, neŋ ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste.

Ndo nakə a pa ga ndo i maslaŋ aye na, Mbəlom ndomətəme kway ha tə Yesu
Kəriste nakə a ge wu nakə ka pakwa fayamədzal gər aye.

2Na watsaka naha a nəkar Timote. Nəkar na, andza wawa ga deɗek eye
hərwi ka dzala ha ka Yesu Kəriste.
MbəlomBəbakway təYesuKəriste BəyMaduweŋkway tâ pa fakayaŋgama,

tâ gaka ŋgwalak ada tâ vəlaka zay.
Ndo i parasay hay

3A seŋ na, ndzama 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
ndoneheye faya ta tətikateyemarawmeandohay aye, tâ gər ha. 4Gwaɗatay
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 aMbəlom aye bay. Wu nakay ka sərakwa ha na, hərwi ka dzalakwa ha
ka neŋgeye. 5Ka tsikakwateye andza niye na, hərwi ada tâ wuɗa ndo hay. Kə
satay mawuɗe ndo hay na, ɗərev tay mâ təra tsəɗaŋŋa lele, tâ ge wu ŋgwalak
eye ɗekɗek ada tâ dzala ha kaMbəlom lele. Niye na, ta wuɗa ndo hay.

6Ndomekeleŋ eye hay na, ta dze abəra ka tsəveɗ, ta gər hawu ŋgwalak eye.
Ɗuh faya ta tsikiye wu neheye ma giye ŋgama bay aye. 7A satay matətikatay
bazlam iMbəlommapala eye a ndo hay, faya ta tətikiye ta gədaŋ. Ane tuk na,
bo tay eye tə tsəne wu nakə faya ta tsikiye bay ada faya ta tətikateye a ndo
hay aye bay.

8 Taɗə ndoweye kə pay bəzay a bazlam i Mbəlom mapala eye ta tsəveɗ
eye na, ka sərakwa ha na, lele. 9 Tsənakwa wu nakə na tsikiye: Mbəlom a
vəl bazlam mapala eye na, hərwi ndo neheye faya ta giye ŋgwalak aye bay.
Mbəlom a vəl ɗuh na, hərwi ndo neheye faya ta giye wu nakə lele bay aye,
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ndo neheye ta rəhay gər a Mbəlom bay aye, ada hərwi ndo neheye tə kəts na
Mbəlom aye. Mbəlom a vəl bazlammapala 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
ndoneheye ta kəɗiye bəba tay tamayhay aye, adandoneheye ta kəɗiye siye i
ndo hay aye dərmak, 10ada ndoməgemadamahay, ndo neheye tə zlawa siye
i hasləka hay ta tərawaha andza ŋgwas tay aye, ndo neheye ta səkəmawando
hay hərwi matəre tay ha beke aye, ndo neheye tə ɗəsawa parasay aye, ndo
neheye təmbaɗawa təmarawme aye. Mbəlom a vəl bazlammapala eye na,
hərwi siye iwuneheye lelebay tanasiyehawunakə lele fayamatətikakweye
aye. 11Matətike nakay a yawna, abərama LabaraŊgwalak eye nakəMbəlom,
ndo i məzlaɓ, a vəleŋ a həlay aye. Labara ŋgwalak eye niye a ɗa ha Mbəlom
bagwar eye, neŋgeye nakəma ndziye ma təv ŋgwalak eye huya aye.

Pol a zambaɗay aMbəlom hərwi ŋgwalak ŋgay
12Nagay sɨsœaYesuKəriste BəyMaduweŋkwayhərwi nakə a zla ga andza

ndo i deɗek. Na gay sɨsœ sa hərwi ka təra ga ha ndo i məsler ŋgay. Maa vəleŋ
gədaŋ ka məge məsler na, neŋgeye. 13 Ahəl niye na, na tsalaway ka gər a
Mbəlom, ada ta zlapaygana, nagawatay ɗəretsətsehandoŋgayhayhaladzay
hərwi nakə na dzala ha ka neŋgeye bay aye. Ane tuk na, Yesu neŋgeye na, kə
geŋŋgwalakhərwiwunakənagawaayena, na sər bay. 14BəyMaduweŋkway
Yesu Kəriste kə pa fagaya ŋgama haladzay. Anəke na dzala ha ka neŋgeye ada
kə vəleŋ gədaŋ kamawuɗe siye i ndo hay.

15Mezelemenakəneŋnageayena, a ze indosiyehay tebiye. YesuKəriste a
yaw kaməndzibəra na, hərwi adamâ təma tay ha ndo imezeleme hay. Anaŋ
bazlam nakay na, deɗek, ndo hay gədem tâ təma a ɗərev tay. 16Ane tuk na,
Yesu Kəriste a geŋ ŋgwalak na, hərwi adamâ ɗatay ha a ndo hay neŋgeye ndo
məzle ŋgatay. A ɗa ha na, a geŋ ŋgwalak a neŋ nakəna ze ndo hay təmezeleme
aye. A bəzatay ha niye hərwi məvəlatay gədaŋ a ndo neheye ta dzaliye ha
faya aye ada ta hutiye sifa nakə ma ndəviye bay aye. 17 Ndo hay tâ ɗəslay
gər a Bəy Mbəlom nakə ma ndziye ka tor eye. Neŋgeye Mbəlom nəte ŋgweŋ.
Ndəray a ŋgatay bay. Zambaɗumay ka tor eye. Amen!

Pol a vəlay gədaŋ a Timote
18 Timote, nəkar na, andza wawa ga, na gəraka ha bazlam nakay a həlay

yak andza nakə ndo i maslaŋ hay tə tsik fakaya aye. Bazlam neheye tə tsik
aye tâ təra i yak na, andzawu həlay hərwi ada kâ ge vəramnakə ŋgwalak aye.
19Vəlay ɗərev yak aMbəlom 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. 20Mə walaŋ i ndo niye hay na, Himene ta
Aləgəzandər. Nəteye na, na vəlay tay ha a həlay a Fakalaw* hərwi ada tâ tətik
metsehe lele eye ada tâ tsalay ka gər a Mbəlom sa bay.

2
Maɗuwulayme aMbəlom na, kəkay?

1Makurre 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. 2Ɗuwulumayme a Mbəlom hərwi bəy hay ada hərwi ndo neheye
faya ta ləviye ndo hay aye tebiye hərwi ada kâ ndzakwa zay madzədzere

* 1:20 A sayməgweɗe a ndoməwetse ɗerewel nakay na: «Na həhar tay abəraməwalaŋ i ndo hay.»
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kwa tsekweŋ mâ ge andaya bay, ada kâ rəhakway ha gər a Mbəlom, ada
medekwaymâ təra ŋgwalak eye kameŋgay. 3MaɗuwulaymeaMbəlomhərwi
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 təma ada a say tâ sər deɗek.
5 Bazlam nakay na, hərwi ndo hay tebiye. Hərwi Mbəlom na, nəte ŋgweŋ
ada ndo məwalaŋ 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
ndoneheye Yahudahay bay aye bazlamŋgaynakədeɗek eye ada tâ dzala ha.
Na tsik na, deɗek, na ɗəs parasay bay.

8A seŋna, hasləkahay kwakawaray tâ ɗuwulaymeaMbəlom, tâ ɗuwulay
naha me a Mbəlom tə ɗərev tsəɗaŋŋa eye. Tâ ge mevel ka ndo bay, tâ kəɗ
wuway ka wu bay.

9A seŋ na, ŋgwas hay tâ pa ka bo petekeɗ andza nakə a ye ka bo məpe aye.
Petekeɗnakəndohay ta giye faya ɗəre ayena, tâpakabobay. Tâgaymetsehe
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. 10Məsler nakə lele aye mâ təra
malembeɗe bo tay ɗuh. Ŋgwas neheye tə gwaɗ faya ta rəhay gər a Mbəlom
aye na, tâ ge andza niye. 11 Ahəl nakə faya ta tətikiye mə gay i maɗuwule
me aye na, ŋgwas hay tâ tsik me bay, tâ ndza ɗikɗik. Tâ ɗəslay ha gər a ndo
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, 13hərwi Mbəlom
a lahməge na, Adam təday, adama dəba eye a ge Hawa. 14Sa na, Fakalaw ka
səpat Adam bay. Ane tuk na, a səpat na, ŋgwas. Maa kərah marəhay ha gər a
Mbəlom na, ŋgwas. 15Kwamâ ge andza niye bəbay, ŋgwas ta wiye wawa ada
Mbəlomma təmiye tay ha. Ane tuk na, tâ dzala ha kaMbəlom 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, mede ŋgay mâ ge ŋgwalak eye, hərwi ada ndo hay tâ may ha
mənese ka gər wuray kwa tsekweŋ bay. Ŋgwas ŋgay mâ ge nəte ŋgweŋ. Mâ
kwaya ta guzom bay. Mâ gay metsehe a bo ŋgay, mâ ge wu neheye ŋgwalak
eye, mâ təma mbəlok hay a gay ŋgay ada mâ sər matətikatay wu a ndo hay
dərmak. 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, mâ gəl tay ha wawa ŋgay hay lele,
wawa ŋgay hay tâ rəhay ha gər. 5Taɗə ndoweye kə sər məgay gər a ndo i gay
ŋgay hay bay na, ma səriye məgatay gər a məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu na, ma kəkay?

6Ahəl 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 nakəma gəsiye Fakalaw aye. 7Ndo nakə
ma təriyemadugula i ndo i Kəriste hay aye na,mede ŋgaymâyatay gər a ndo
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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 məwalaŋ i ndo i Kəriste hay na, mâ ge lele.

Ɗərnehmâgeməbazlam tay sulo bay, tâ təra beke i guzombay, tâ gemavaha
i dala bay. 9Tâ təmabazlamnakəMbəloma ɗa ha aye tə ɗərev tay peteh. 10Ka
pumeye tay ha aməsler na, zəbumkamede tay lele təday. Kə gemede tay lele
na, pum tay ha tâ təra ndoməgeməsler hay.

11Mede i ŋgwas tay haymâ ge 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.

12Ndoməge məsler mâ 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 ge məsler lele na, ndo
hay ta ɗəslatay ha gər. Ta sliye faya məɗe ha bazlam i Yesu Kəriste parakka
hərwi ta dzala ha faya lele.

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 neheye na, 15 hərwi kwa taɗə na ye naha bay na, ɗerewel nakay
ma ɗakeye ha ndo i gay i Mbəlom hay ta ndziye kəkay na, ka səriye ha. Ndo i
gay iMbəlomna, ndoneheye tədzalaha fayaaye, neŋgeye tə ɗəreeye. Bazlam
deɗek eyemalətsa eye faya andzamədok i gay. 16Tadeɗek, bazlamnakayna,
bagwar eye haladzay. Maŋgaha eye ahəl niye, ane tuk na,Mbəlomkə ɗakway
ha. Faya ma ɗakway ha kəkay nakə ka ndzakweye ka tsəveɗ i Mbəlom aye.
Ndərayma sliye fayamahəmbər 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 tətikateyemarawme a ndo hay aye

1 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə tsik parakka, a gwaɗ: Aza kame na, ndo
mekeleŋ eye hay ta gəriye ha mədzele ha ka Yesu. Ta rəhatay ha gər a
məsəfəre neheye ŋgwalak eye bay ta rawiye me aye. Ta pay bəzay a matətike
neheye tə yaw abəra ka fakalaw hay aye. 2Ndo neheye faya ta tətikateye wu
neheye a ndo hay aye na, ɗərnehmə bazlam tay sulo, faya ta ɗəsiye parasay.
Mədzal gər tay kənas andzawunakə ako a fəkana aye. 3Ndoneheyena, faya
ta gwaɗateye a ndo hay məzle ŋgwas na, lele bay. Faya ta giye me ka mənde
wu siye hay sa dərmak. Ane tuk na, Mbəlom, neŋgeye a ge wu neheye na,
hərwi ada ndo neheye ta dzala ha ka Kəriste ada tə sər deɗek aye, tâ nda ada
tâ gay sɨsœ. 4 Andza niye, hərwi wu nakə Mbəlom a ge tebiye aye na, lele.
Wu mənday kwa waray ka 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
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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 Mbəlom nakə ka dzalakwa ha aye ada hərwi matətike nakə faya ka
pay bəzay lele aye. 7Wurmbez 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, taɗə mede ŋgay
lele andza nakə a say a Mbəlom aye na, ma geye ŋgama na, haladzay, hərwi
a sər ma dzəniye na anəkema sifa nakə kaməndzibəra aye adama sifa nakə
ma hutiye ka tor eye. 9 Bazlam nakay na, bazlam deɗek eye. Lele na, kwa
waymâ 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. 13Dzaŋga 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 ɗahawunakəMbəloma tsik kanəkar aye adamadugulahay təpa faya
həlay tay aye.*

15Pay gər na, a məsler neheye anaŋ aye. Vəlay ha bo yak tebiye hərwi ada
ndohay tâŋgatay fayakadiyekamekameka tsəveɗ iMbəlom. 16Gaymetsehe
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 zləma bazlam yak aye dərmak.

5
Mede i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu

1 Ahəl nakə nəkurom ka təv manəte eye ta ndo guram aye na, kâ may ha
mənese bay, tsikay ta tsəfetsəfe eye andza neŋgeye na, bəba yak. Tsikatayme
agawlahayandzanəteyemalamaryakhay. 2Tsikataymeamamahayandza
nəteye may yak hay. Ada a dem hay bəbay andza nəteye malamar yak hay.
Ɗərev yakmâ ge kame tay na, tsəɗaŋŋa.

3Gatay gər a madakway i ŋgwas neheye nəteye madakway i ŋgwas hay ta
deɗek, ndoməgatay gər andayabay aye. 4Taɗəmadakway i ŋgwaswawaŋgay
kəgəbaywawa iwawaŋgayandayana, gərhawawahay tâ tətikmarəhatayha
gər ando tayhay təday. Andzaməgweɗe tâ gaygər amay tayandzanakəbəba
tay hay tə gawatay gər ahəl niye aye. Andza niye na, a yay a gər a Mbəlom.
5Madakway i ŋgwas nakə neŋgeyemahəŋgeye, ndəray ŋgay andayaməgay gər
bay ada neŋgeye kə pa mədzal gər ka Mbəlom, faya ma ɗuwulay naha me
a Mbəlom huya ta həpat kwa ta həvaɗ hərwi ada mâ dzəna na. 6 Ane tuk
na, madakway i ŋgwas nakə a gər ha bo ŋgay kwa a way tsa aye na, neŋgeye
mandza eyema sifa, ane tuk na, andza neŋgeyemaməta eye. 7Ɗatayha ando

* 4:14 Məpe həlay ka ndo: Məzle ndo kaməgeməsler məwalaŋ i ndo.
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hay na, tâ gatay gər a bəba tay hay hərwi ada ndəray mâ matay ha mənese
bay.

8 Taɗə ndoweye kə gay gər a ndo ŋgay hay bay, na tsik wene wene eye na,
ka ndo i gay ŋgay hay, kə gər ha tsəveɗ i Yesu Kəriste. Neŋgeye lele bay a ze
ndo nakə kə dzala ha ka Yesu bay aye.

9Watsa a ɗerewel na, məzele i madakway i ŋgwas nakəməve ŋgay kə ndisl
a məve kuro kuro məkwa aye ɗekɗek ada nakə a zla zal nəte aye. 10Ndo hay
tâ sər haməsler ŋgayneheye a gawa aye na, ŋgwalak eye. Kə gatay gər awawa
hay lele ada ka təmambəlok hay a gayŋgay lele. Sa na, kəbaratay na sik i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu* ada ka dzəna ndo neheye mə ɗəretsətseh aye.
Kə geməsler lele huya. Kə ge andza niye na, watsa məzele ŋgay.

11Madakway iŋgwasneheyedahəlay ayena, kâwatsaməzele taya ɗerewel
bay. Hərwi ka watsa məzele tay agəna ma sateye mede a zal sa, ta gəriye ha
məpay bəzay a Yesu Kəriste. 12 Ta ge andza niye na, sariya ma gəsiye tay ha
hərwi ta nas wu nakə tə tsik, tə gwaɗ: Ta ndziyemahəteye aye. 13Kwa taɗə ta
zla zal bay, kawatsaməzele tayna, ta giyeməsler sabay, tahəhaliyekagayka
gay. Ta dzəguriyeme, ta bəbəlateyewuray a ndo hay. Ta tsikiye bazlamnakə
ka zəbatay naha bay aye. 14Hərwi niye a seŋ na, madakway i ŋgwas neheye
dahəlay eye hay aye na, tâ ye a zal sa, tâwawawahay, 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 i madakway i ŋgwas hay ta gər ha
tsəveɗ i Mbəlom, tə pay bəzay a Fakalaw.

16 Taɗə ŋgwas nakə faya ma pay bəzay a Yesu Kəriste, madakway i ŋgwas
andayamə gay na, neŋgeyemâdzəna 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 gərwenewene eye
a ndo neheye faya ta vəliye ha gədaŋ tay ka məɗe ha bazlam i Mbəlom ada
kamatətikatay a ndo hay aye. 18Hərwi mawatsa eyeməƊerewel i Mbəlom, a
gwaɗ: «Ahəl nakə sla ma giye məsler ma guvah aye na, kâ pay wu ka bazlam
bay, gər ha mâ həpəɗwumənday.†». A gwaɗ sa: «Ndoməge 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 zləm bay. Ka ta
pay zləm na, tsəne abəra ka ndo hay sulo kəgəbay ka ndo mamahkar eye
təday ada ka pateye zləm. 20Tsikatay 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 agəna nəteye 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 yak a mezeleme i ndo siye
hay bay. Ndza na tsəɗaŋŋa.§

* 5:10 Məbere sik na, andza məgweɗe: Matəme mbəlok. † 5:18 Bazlam mapala eye masulo eye
25.4. ‡ 5:18 1 Koriŋte hay 9.9; Mata 10.10; Luka 10.7. § 5:22 Zəbama 1 Timote 4.14.
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23Kâ sa yam ɗekɗek bay, sa guzom tsekweŋ hərwi huɗ yak nakə awurawa
fakaya aye hərwi ada huɗmâwur fakaya sa bay.

24Ndo siye hay kwa taɗə ta ye kame i sariya zuk bay na, mezeleme tay a
zəba parakka mə dzaydzay. Ka ndo siye hay, ta səriye ha mezeleme tay na,
ma dəba i sariya. 25Məsler ŋgwalak eye hay na, nəteye mə dzaydzay dərmak.
Taɗə ta ndohwawbəse a dzaydzay zukbayna, ta sliyeməndzehuyamaŋgaha
eye bay.

6
1Ndo neheye nəteye beke aye hay na, tâ rəhatay ha gər a ndo i gay tay hay

hərwi adandohay tâ tsikwunakə lele bayayekaməzele iMbəlombayadaka
wu neheye faya ka tətikakwateye a ndo hay aye bay. 2 Taɗə ndo i gay i beke
hay nəteye ndo məpe mədzal gər hay ka Kəriste, kwa taɗə nəteye malamar
hay ma məpe mədzal gər ka Kəriste bəbay na, tâ kərah marəhatay ha gər a
ndo i gay tay hay bay. Kwa nəteye tebiye tə ləva kame i Mbəlom na, ta giye
məsler tay lele ɗuhma ziye nakə kurre aye hərwi ndo neheye faya ta gateye
məsler aye na, nəteye ndoməpemədzal 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 wu

mekeleŋ eye, ada ka təma bazlam neheye deɗek aye i Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste bay, ada a təma wu nakə faya ka tətikakwateye a ndo hay ka
mede nakə lele eye kame i Mbəlom aye bay sa na, 4neŋgeye ndoməɗəslay ha
gər a bo, a sərwuray bay tebiye. A sər na,məkəɗewuway ɗekɗek tsa,ma giye
magazləga kawuhay. Hərwi niye ndoneheye faya ta pay zləmayena, ta giye
sələk, ta wuɗiye məkəɗe wuway a bo, ta tsaɗiye a bo, ta dzalateye naha wu
neheye lele bay aye a gər a ndo hay. 5 Ta kəɗiye wuway huya hərwi mədzal
gər hay lele bay, ada hərwi tə sər deɗek sa bay. Tə dzalamə 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
yakma ŋgwasiye təwu nakə andaya fakaya aye. 7Ka yakwaw kaməndzibəra
na, ka zlakwawwuray ka həlay bay, ka makweye na, ka zlakweye wuray ka
həlay bay dərmak. 8Taɗəwumənday 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 iMbəlomhərwi a satay suloy ka zal, adahərwi niye ta huta ɗəretsətseh
mə ɗərev.

Mandəve i bazlam
11Ane tukna, nəkarna, ndo iMbəlom,wuneheye tebiye lele bay ayena, kâ

tələka həlay yak a ɗəmabay. Ge gədaŋ, hərwi ada kâ təra lele kame iMbəlom,
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. 12Ge vəram ŋgwalak eye ka
tsəveɗ i Mbəlom. Gəs sifa i Mbəlom nakəma ndəviye bay aye hərwi Mbəlom
a zalaka na, ka neŋgeye ada ka ɗa ha parakka ahəl niye kame i ndo hay
haladzaywunakəŋgwalakeyekadzalahaaye. 13Neŋ fayana tsikakeyekame
i Mbəlom nakə ma vəliye sifa a wu hay tebiye aye ada kame i Yesu Kəriste
nakə a ɗa ha wu ŋgwalak eye parakka kame i Poŋos Pilat aye, 14 neŋ faya na
tsikakeye, rəhay ha gər awu nakə na tsikaka aye, kâ nas ha bay, gaymetsehe
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aməndze yak hərwi ada ndo hay tâ maka hamənese 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. Mbəlomna, gədaŋ tebiyemə
həlay ŋgay, neŋgeyeMbəlom nəte ŋgweŋ, neŋgeyemandza 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 haladzay, ndərayma sliyemahəndzəɗe 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 nakəma vəlakweye wu hay tebiye
hərwi ada kâ ŋgwasakwa aye. 18Gwaɗatay na, tâ ge wu ŋgwalak eye hay, tâ ge
wu ŋgwalak eye hay haladzay. Gwaɗatay na, tâ vəl wu taməŋgwese eye, tâ vəl
wu a siye i ndo hay. 19Taɗə faya ta giye andza niye na, ta hayay gər a wu tay
hay a təv ŋgwalak eye hərwi ada tâ huta sifa deɗek eye. Maga eye na, andza
ndo nakə a pa nahamədok 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 niye hərwi
siye hay ta dzala ha kawu 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 təmaduk i

duk i bazlam neheye Pol a tsikay a Timote aye. Pol neŋgeyema daŋgay (2.9),
ndo hay haladzay ta mbəɗay dəba (1.15; 4.10-16). A sər ha mazlambar ma
mətiye (4.6). A gwaɗay a Timote ndoməleke ha maməsler, a wuɗa na andza
wawa, ka dzameye gər ɗaɗa sa.
Ɗerewel nakay faya ma makweye ahaya a zləmməndze i Pol: Məsler ŋgay,

məsənəkeŋgay, ɗəretsətseh ŋgayhayhərwi LabaraŊgwalak 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
giyewuneheyeŋgwalak eyebayaye,mâpaybəzayna, amede i Pol. Mâhənay
gər adamâ ge na, wu nakə Pol ta ndo siye hay tə sənəkatay a ndo hay aye.
Wu neheye mawatsa eye na, ta dzəniye kway ka matətike wu deɗek eye

(3.16).

Mətsikeme i Pol
1Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Pol, neŋ ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste

andza nakə a say aMbəlom aye. A slər ga ha hərwi ada nâ ɗa ha bazlam i sifa
nakəMbəlom a gwaɗma vəlateye a ndo neheyemadzapa eye tə Yesu Kəriste
aye.

2Nawatsaka naha a nəkar Timote. Nəkar na, nawuɗa 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
3Neŋ faya na gay naha sɨsœ aMbəlom hərwi yak. Neŋ faya na geyeməsler

tə ɗərev tsəɗaŋŋa eye andza i bəba təte ga neheye tə gaway məsler aye. Ahəl
nakə na ɗuwulaway naha me a Mbəlom aye na, na ɗuwulaway naha me
hərwi yakhuya tahəvaɗkwa tahəpat. 4Həlaynakəka tuwaayena, kəmətseŋ
gər bay.* A seŋ haladzay məŋgataka hərwi ada ɗərev ga mâ rah ta məŋgwese.
5Na mətsa ha gər ta məpe mədzal gər yak nakə ka pa peteh ka Yesu Kəriste
aye bay. Təday na, mama yak Lowis nakə a dzala ha ka Yesu Kəriste adamay
yak Enise. Ayaw! Na sər ha ta deɗek ka dzala ha ka Yesu dərmak.

6 Hərwi niye, neŋ faya na gwaɗakeye sa: Kâ gay masəfaya a wu nakə
Mbəlom a vəlaka gədaŋ məge aye bay. A vəlaka na, ahəl nakə na pa fakaya
həlay aye. Vəlay ha ɗərev yak peteh ka məge.† 7 Kâ dzədzar bay hərwi
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakəMbəlom a vəlakway aye na, ma təriye kway ha
ndo i zluwer hay bay. Ɗuhma vəlakweye gədaŋ məge məsler i Mbəlom ada
təmawuɗe siye i ndo hay ada təməgaymetsehe a bo kway.

8Hərwi niye zluwer mâ gaka məɗe ha bazlam i Bəy Maduweŋ kway bay.
Neŋma daŋgay na, hərwi ŋgay, ane tuk na, kâ ge horoy tə neŋ kame i ndo hay
bay. Ɗuh təmaməseɗəretsətsehhərwiməɗehaLabaraŊgwalakeyeandzaneŋ
* 1:4 Timote a tuwa ahəl nakə Pol a ye faya abəra a gər hama Efez aye. Zəbama 1 Timote 1.3. † 1:6
Zəbama 1 Timote 4.14; 5.22.
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dərmak. Ge andza niye ta gədaŋ nakəMbəlomma vəlakeye. 9Mbəlom na, kə
təma kway ha, a zalakway hərwi ada kâ tərakwa ndo ŋgay hay. A zalakway
na, hərwi nakə ka gakwaməsler ŋgwalak eye bay, a təma kway ha hərwi a say
məpe fayaŋgama. Andzaməgweɗena, kwaahəl nakəməndzibəraandayazuk
bay aye ɓa kə ləva ha bo məvəle kway ŋgama tə həlay Yesu Kəriste. 10Anəke
na, ka bəz ha ŋgama nakə a vəlakway aye parakka hərwi Yesu Kəriste ndo
mətəme ha ndo ki yaw. Neŋgeye na, kə zla na gədaŋ i mədahaŋ, a ɗa ha na,
taɗə ka təmakwa LabaraŊgwalak eye na, ka hutakweye sifa nakəmandəviye
bay ka tor eye.

11 I ga na, Mbəlom a pa ga ndo i maslaŋ hərwi ada nâ ɗa ha Labara
Ŋgwalak eye a ndo hay ada nâ tətikatay. 12Hərwi niye nakə neŋ faya na siye
ɗəretsətseh ma daŋgay aye. Ane tuk na, horoy a geŋ bay hərwi na sər Yesu
Kəriste. Na dzala ha ka neŋgeye ada na sər ha ta deɗekma sliye fayamatsəpe
Labara Ŋgwalak eye nakə a vəleŋ aye. Ma tsəpiye na hus a pat bagwar eye
nakəma deyeweye aye.

13 Tsikatay a siye i ndo hay bazlam deɗek eye nakə na tsikaka aye, kwa
tsekweŋ kâ mbəɗay həlay bay. Ka tsikiye na, dzala ha ka Yesu Kəriste ada
wuɗa ndo hay. Ge andza niye ta gədaŋ nakə a yawmə Yesu Kəriste aye. 14Kâ
vəlay tsəveɗ a ndəray mâ mbəɗay həlay a labara ŋgwalak eye nakəMbəlom a
vəlakaayebay, tsəpana ta gədaŋ iMəsəfəreTsəɗaŋŋa eyenakəmə ɗərevkway
aye.

15Nəkar ka sər ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ka dala i Azi
aye nəteye ta gər ga ha ŋgweɗek. Figelas ta Hermogenas nəteye mə walaŋ
tay dərmak.‡ 16Ane tuk na, Onezifor na, a maweŋ naha ɗərev, horoy kə gay
kame i ndo hay hərwi nakə neŋma daŋgay aye bay. Bəy Maduweŋ kwaymâ
gay ŋgwalak a ndo i gay ŋgay hay. 17Ahəl nakə a ndislew kanaŋ a wuzlah gay
i Roma aye na, kə pəla təv nakə neŋmə 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

1Wawa ga, nəkar na, vəlay tsəveɗ a ŋgwalak nakə Yesu Kəriste a vəlaka aye
mâ təra kar ha gədaŋ aye. 2Ahəl niye ka tətik bazlam i Mbəlom na, abəra ka
neŋ. Bazlamnakəna ɗahakame i ndohayhaladzay ayena, zla na tətikatay a
siye i ndo neheye deɗek aye dərmakhərwi ada nəteye tâ sla fayamatətikatay
a ndo siye hay kame sa.

3Taɗə ɗəretsətseh kəndzaka a gər hərwi YesuKəriste na, səmaynahaandza
sidzewnakə lele eye a səmaynaha a ɗəretsətseh aye. 4Taɗəndoweyemadiye
a vəram, taɗə a say neŋgeyemâ yay a gər a bəy ŋgay na, ma kərahiye məsler i
ndo neheye kəriye. I yak na, mâ təra andza niye dərmak. 5 Sər ha dərmak
na, taɗə ndoweye faya ma hwiye mahway i mata ndisle kame na, taɗə ka
hway ta tsəveɗ eye bay na, ta vəleye wu i merəɓe ŋgay bay. 6 Ndo i məfəte
hay bəbay, mata leheməhute hohway eye na, ndo nakə a geməsler haladzay
aye təday. 7Dzala ka wu neheye faya na tsikakeye kanaŋ aye, hərwi taɗə ka

‡ 1:15 Dala nakə Roma hay tə zalay Azi aye na, neŋgeye bəgom ka dala nakə tə zalay Turki aye.
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dzala ha faya na, BəyMaduweŋma vəlakeye gədaŋ kamətsənewunakə faya
na tsikakeye tebiye.

8Yesu Kəriste mâmakaw a gər. Neŋgeye a yaw na, abəra ma gwala i Davit.
Kə lətsewabəramamədahaŋ. AnaŋLabaraŊgwalakeyenakə fayanaɗatayha
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 tuk na, bazlam iMbəlom na, ta pay tsalalaw bay. Fayama diye
kamekamehuya. 10Hərwi niyeneŋ fayana səmaynaha a ɗəretsətseh tebiye.
Neŋ faya na səmay naha hərwi ndo neheye Mbəlom a pala tay ha aye hərwi
ada nəteye tâ huta tsəveɗnakə YesuKəristemambəliye tay ha aye ada tâ ye a
bəy ŋgay nakə a le haladzay aye ada tâ ndzamə ɗəma ka tor eye. 11 Sa tsa na,
kutoŋ kâ səmay naha hərwi bazlam neheye na tsikakeye naha na, bazlam
deɗek eye hay:
Taɗə kamətakwa tə neŋgeye na,*

ka ta ndzakweyema sifa tə neŋgeye dərmak.
12Taɗə ka səmakwa naha a ɗəretsətseh na,

ka ta tərakweye bagwar i bəy tə neŋgeye.
Ane tuk na, taɗə ka gwaɗakwa ka sərakwa na bay na,

ma ta gwaɗiye a sər kway bay dərmak.
13Taɗə ka tərakwa kame ŋgay ndo 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. Ɗuh ma nasiye ha ɗərev i ndo neheye faya ta pay zləm aye.
15Nəkar na, ŋgəla ha bo kaməndze andza nakə a say aMbəlom aye. Təra ndo
məgeməsler nakə a ge horoy taməsler ŋgay bay aye, andzaməgweɗe a ɗa ha
bazlamdeɗek eye andohay ta tsəveɗ eye. 16Bazlamneheye iməkəɗewuway
kəriye a yay a gər aMbəlom 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 deɗek eye, tə gwaɗ na, ɓaMbəlom kə lətsa tay ahaya ndo hay abəra
ma mədahaŋ. Andza niye ndo siye hay ta gər ha tsəveɗ i Mbəlom hərwi tay.
19Ane tuk na, deɗek i Mbəlomma mbəɗiye bay. Neŋgeye andza mədok i gay
nakəmandziye ɓəŋɓəŋaye. Təwatsa kamədokniye, tə gwaɗ: «BəyMaduweŋ
a sər ndo ŋgay hay.†» Tə watsa dərmak, tə gwaɗ: «Kwa way kə gwaɗ neŋgeye
ndo i BəyMaduweŋ na, mâ gemənese sa bay.»

20Ka 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 tsətsaɗ mayako ada siye
hay tə ŋgar ta doɗo i gərwa. Tə ge ha məsler tə wu neheye na, ta tsəveɗ wal
wal. Neheye tə ŋgar ta gura aye kəgəbay ta ɓəre aye na, tə ge ha məsler pat i
magurlom ɗekɗek. Siye hay tə ge ha məsler kwa waray waray pat pat. 21A
tsik nakay na, ka nəkway. Taɗə ndoweye kə gər ha məge mənese tebiye na,
Mbəlomma vəleye məsler ŋgaywal ma təriye andza wu nakə tə ŋgar ta gura

* 2:11 Zəbama Roma hay 6.5, 8. † 2:19 ZəbamaMəpesle 16.5.
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kəgəbay ta ɓəre aye. Ndo i gay ŋgayma piye na wal hərwi a sər məgeməsler i
ndo i gay ŋgay tebiye.

22Bor iwuneheye lelebaya satayagawlahayməgeayena, kâgebay, hway
wu yak abəra mə wu niye hay. Ge wu nakə ŋgwalak eye tə ɗərev yak peteh,
pa mədzal gər yak ɓəŋɓəŋ ka Yesu, wuɗa ndo hay, ndza tə zay ta ndo neheye
ɗərev tay tsəɗaŋŋa eye ada faya ta ɗuwulay naha me a Bəy Maduweŋ aye.
23Taɗə ndo hay faya ta kəɗiye wuway ka wu nakəma giye ŋgama bay ada ka
wu i matərakahaŋ na, kâ tsik a ɗəma təbey hərwi ka sər məkəɗe wuway niye
hay ma ndəviye na, təmatəre. 24Ane tuk na, ndo nakə faya ma giye məsler
i Bəy Maduweŋ aye na, kutoŋ mâ təra ta ndo hay bay. Mâ gatay ŋgwalak a
ndo hay tebiye, mâ sla faya matətike a ndo hay lele, mâ səmay naha a wu
nakə ndo hay ta tsikiye faya aye. 25 Taɗə agəna ndo məne ɗəre yak hay ta
təma wu nakə ŋgwalak eye bay na, ɗatay ha ta ləfeɗeɗe eye. Agəna Mbəlom
mavəlateye tsəveɗkaməgərehamezeleme tayhərwiada tâ sərbazlamdeɗek
eye. 26Kwa taɗə Fakalaw kə gəs tay andza ambəzl tay ha a ɓalay hərwi ada tâ
ge wu nakə a say aye bəbay na, agəna ta maweye ka mədzal gər ŋgwalak eye
hərwi mətəmaw abəra mə həlay ŋgay.

3
Ndo hay ta gəriye haMbəlom kamandəve i məndzibəra

1Sərhawunakə fayana tsikakeyekanaŋaye: Kamaduk iduk iməhənehay
na, ɗəretsətseh ma giye andaya haladzay. 2A həlay niye ndo hay ta wuɗiye
bo tay eye ɗekɗek, ta wuɗiye suloy, ta giye zlapay, ta ɗəslay ha gər a bo tay,
ta tsaɗiyeMbəlom, 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, tawuɗiyewu lele eye bay, 4 ta giye ɗaf ka ndo siye hay,
ta giye wu hay ze mədzele faya, ta ɗəslay ha gər a bo tay haladzay, ta wuɗiye
na, wu nakə a yatay a gər a bo tay aye a ze Mbəlom. 5 Ta ndzəkitiye bo ndo
i Mbəlom hay ane tuk na, ta təmiye gədaŋ i Mbəlom hərwi ada tâ huta mede
ŋgwalak eye na, ta wuɗiye bay. Nəkar na, kâ ndza ka təv tay bay.

6 Siye hay mə walaŋ tay anəke faya ta fələkwiye a gay i ndo hay. Faya ta
fələkwiye ta tsəfetsəfe eye, ta vateye gər a ŋgwas neheye bəle eye hay aye
hərwi ada tâ təma bazlam tay. Ŋgwas neheye ta ge mezeleme haladzay, 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 mətsənewu nakə deɗek eye bay. 8Ndo neheye na, faya
ta kərahiye bazlam deɗek eye andza Zanes ta Zambəres ahəl niye ta kərah
bazlam i Musa* aye. Mədzal gər tay kə nas, tə dzala kaMbəlom ta deɗek bay.
9Ane tuk na, ta diye kame sa bay hərwiməgewu imatərakahaŋ tay niye hay
ma zəbiye mə dzaydzay kame i ndo hay haladzay parakka andza i Zanes ta
Zambəres nakəahəl niyendohay tə sər kamatərakahaŋ taynakə tə gawaaye.

Ndza ɓəŋɓəŋməwu nakə ka tətik aye
10 Nəkar na, ka sər wu nakə na tətikawatay a ndo hay aye lele, mede ga

kəkay na, ka ŋgatay, ka sər wu nakə a seŋ məge ma məsler ga aye, ada ma
kəkay na pa mədzal gər ga ka Mbəlom aye ka sər ha. Ka sər dərmak kəkay
nakə faya na zliye ŋgatay ada ma kəkay na wuɗa ndo hay aye, ada ma kəkay
* 3:8 Zanes ta Zambəres: Mə kule i Yahuda hay tə zalawatay amaharam i Ezipt hay andza niye. Zəba
məMadayaw abəra ma Ezipt 7.11, 22.
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neŋ mandza eye ɓəŋɓəŋ aye, ka sər. 11 Ka sər kəkay nakə ndo hay tə geŋ
ɗəretsətseh ada ma kəkay na sa ɗəretsətseh ma wuzlahgəma i Aŋtiyos, ma
wuzlahgəma i Ikoniyom ada ma wuzlahgəma i Listəre aye. Ayaw! Ndo hay
ta seŋ ɗəretsətseh haladzay, ane tuk na, Bəy Maduweŋ kway kə təma ga ha
abəra məwu neheye tebiye. 12Ta deɗek ndo neheye tebiye a satay mədzepe
tə Yesu Kəriste ada məndze andza nakə a say a Mbəlom aye na, ndo hay 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 ɓəŋɓəŋməwunakə ka tətik aye ada nakə ka təma tə ɗərev
yak peteh aye. Ndza ɓəŋɓəŋ lele hərwi matətikaka way na, ka sər. 15 Sər ha
na, ka sərƊerewel i Mbəlomkwa ahəl nakənəkarwawa eyemba aye. Ɗerewel
i Mbəlom niye na, ma vəlakeye tsəveɗ ka məhute metsehe hərwi ada taɗə ka
dzala ha ka Yesu Kəriste na,Mbəlommambəliye kar ha. 16Wunakə tebiye tə
watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na, a yawmə bazlam iMbəlom. 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
gakwawu lele eye. 17Məsəfəre i Mbəlom a ge andza niye na, hərwi ada ndo i
Mbəlommâ təra neŋgeyemaləva bo eye hərwi ka təma a ɗərev ŋgaywu nakə
tebiye a saymedemata ge haməsler ŋgwalak eye aye.

4
Məɗe ha bazlam iMbəlom

1 Neŋ faya na tsətsahiye fakaya, ɗa ha Labara Ŋgwalak eye. Na tsətsah
fakaya kame i Mbəlom tə Yesu Kəriste. Neŋgeye ma gateye sariya a ndo
neheye ta mət aye ada a ndo neheye nəteye tə ɗəre aye tebiye. Na tsətsah
fakaya andza niye na, hərwi ma maweye ada ma təriye bəy. 2Ɗa ha bazlam
i Mbəlom, rəzlay a gər huya kwa a həlay lele eye ada kwa a həlay nakə lele
bay aye. Taɗə ndo hay faya ta giye mənese na, tsikatay faya, tsikatay tâ gər
hamənese, matay naha ɗərev, tətikatay ta ləfeɗeɗe eye, 3hərwi həlay eyema
ndisleweye ndo hay ta pay zləmando neheye ta tətikateyewuneheye deɗek
eye bay aye. Ɗuh ta wuɗiye na, məge wu neheye lele bay aye ada andza niye
ta pəliye ndo matətike hay haladzay ada ta tsikateye wu nakə a yatay a gər
a zləm tay mətsəne aye. 4 Ta peye zləm a wu nakə deɗek eye sa bay, ta peye
zləm ɗuh na, a ndo imarawmehay. 5Ane tuk na, nəkar na, gaymetsehe 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.

6 Neŋ na, na təra andza wu kəriye nakə ta vəleye a Mbəlom aye. Həlay
nakə ta kəɗiye ga, na gəriye ha məndzibəra aye mazlambar kə ndislew. 7Na
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 nakəMbəlom a vəleŋ a gweɗeŋ ge
aye andza ndonakə a ndəvhamahway aye. Wuneheye ka dzalakwaha faya
na, na gər ha kwa tsekweŋ bay tebiye. 8Anəke na, Mbəlom kə ləva ha bo ta
magogoy ga məmbəlom hərwi neŋ kame ŋgaymənese kwa tsekweŋ andaya
fagaya bay. BəyMaduweŋ kway, neŋgeye nakəma gateye sariya deɗek eye a
ndo hayma ta vəleŋeyemagogoy ga pat nakəma 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
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9Ge gədaŋ hərwi ada kâ yaw ka təv ga bəse, 10 hərwi Demas kə gər ga ha.
A wuɗa wu neheye ka məndzibəra aye, hərwi niye ki ye ŋgway a Tesalonik.
Kəreskenes neŋgeye na, ki ye a Galat ada Titus na, ki ye a Dalmatiya. 11Maa
zəkawka təvgana, Lukamahəŋgeye. Azakadeyeweyena, dumara taMarkus
salamay hərwi ma sliye fayamadzəne ga kaməsler. 12Tisik 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.

14Aləgəzandərndoməvəɗewukə geŋ seweɗhaladzay. BəyMaduweŋkway
ma ta may ha a ɗəma magogoy i məsler ŋgay. 15Nəkar 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. 17Ane tuk na, Bəy Maduweŋ kway, neŋgeye na, kə gər ga ha bay, kə vəleŋ
gədaŋ hərwi ada nâ ɗa ha bazlam ŋgay parakka, nâ həmbər faya abəra kwa
tsekweŋ bay. Ada ndo i gəma hay wal wal haladzay ta tsəne. Bəy Maduweŋ
kə təma ga ahaya abəra mə bazlam i zɨl.* 18Ada na sər na, Bəy Maduweŋma
ta təmiye ga ha abəra mə wu neheye 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 ŋgay hay. 20Erast, neŋgeye na, ma ndziyema gəma i Koriŋte. Tərofime
na, na gər hama gəma iMelet hərwi neŋgeye ɗəvats eye.

21Ge 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 ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye kanaŋ aye ta tsikaka nahame.

22BəyMaduweŋmâ 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 ge məsler ŋgwalak eye
haladzay. Pol a watsay naha ɗerewel nakay na, neŋgeyema Kəret, dala nakə
malawara eye ta yam aye. Mə ɗəma na, a matay bo a ndo məpe mədzal gər
hay kaməndze lele.
Pol a may ha a zləm a Titus ka lele i məndze i ndo məkalay kame a ndo

məpe mədzal gər hay (1.5-16). A tsikay me a zləm ka gər i məndze ta slala
i ndo hay wal wal: Ta ndo neheye guram eye hay, dahəlay hay, gawla hay,
beke hay (2.1-15). Yesu Kəriste a vəl ha sifa ŋgayna, hərwimətəme tay ha ndo
hay abəra ma mənese kwa waray waray (2.14). Mədok i sifa weɗeye i ndo
məpemədzal gər haymapa eye na, ka neŋgeye.

Mətsikeme
1Maa 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. 2Na giye andza niye na, hərwi ada ndo hay tâ sər ha ta
huta sifa nakə ma ndəviye bay aye. Mbəlom neŋgeye na, a raw me təbey. A
gwaɗma vəlakweye na, kwa ahəl nakə kə ge məndzibəra zuk bay aye. 3A ɗa
ha na, ahəl ŋgay nakə a ndisl a ɗəma aye. A ɗakway ha wu nakə a gwaɗ ma
vəlakweye na, təbazlam i ndoneheye 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.»

4Titus, nawatsakanaha ɗerewelnakayna, anəkar. Nəkarna, andzawawa
ga, hərwi mədzal gər may nəte ka Yesu.
Mbəlom Bəba kway, tə Yesu Kəriste, ndomətəme kway, tâ pa fakaya ŋgama

ada tâ vəlaka zay.
Məsler nakə Titus fayama giye ka dala i Kəret aye

5Na 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 təramadugula hay, nəte nəte, tâ dzəna ndomədzal 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 dzala ha ka Yesu. Mede tay mâ ge lele, hərwi ada ndo hay tebiye
tâ zəba fataya na, ta ge mənese bay. Tâ gəsayme a bəba tay lele.

7Andzaniyemadugulana, ndohay tâŋgəlay bəzaybay. Hərwiməsler nakə
ma giye na, məsler i Mbəlom. Neŋgeye na,mâ ɗəslay ha gər a bo ŋgay bay. Mâ
gemevel bay, mâ kwaya bay, mâ kəɗ bo ta ndo hay bay, mâ ge bor i dala bay.
8Ɗuhneŋgeyena,mâ təmandohay a gay ŋgay lele,mâwuɗa na,məgewu lele
eye, mâ təra ndo masəra gər eye lele, mâ təra ndo i ŋgwalak,mâ təra ndo mə
pay naha faya aMbəlom,mâ gaymetsehe a bo ŋgay lele. 9Mâpa a ɗərev ŋgay
na, bazlam deɗek eye, andza nakə ka tətikakwatay a ndo hay aye. Taɗə kə ge
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andza niye na, ma sliye fayaməvəlatay gədaŋ a ndo hay tə bazlam nakay. Sa
na,ma sliye fayaməɗatay hamənese i ndoneheye tə gwaɗbazlamnakay lele
bay aye parakka.

10Na tsik andza niye na, hərwi ndo hay andaya haladzay məwalaŋ i ndo
mədzal 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 bo matətike bay
aye. Faya ta giye andza niye na, məhute ha dala tsa.

12Ndo andaya məwalaŋ i Kəret hay, neŋgeye na, kəliŋ tay. A gwaɗ: «Kəret
hayna,marawmeeyehay, seweɗ eyehayandzawu i pesl hay. Nəteye sœeye
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 sa bay. Tâ pay
bəzay abazlam indoneheye ta kərahməpaybəzay adeɗek iMbəlomayebay.

15Taɗəndoweye tsəɗaŋŋaka təv iMbəlomna,wuhay tebiye tsəɗaŋŋahərwi
ŋgay dərmak. Ndo neheye ɗərev tay lelebay ada ta dzala ha ka Mbəlom bay
aye na, wu tebiye ta giye na, lelebay, hərwi mədzal gər tay na, kə nas. Ada
faya ta giye wu nakə lelebay aye na, horoy a gatay bay. 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, tə mba
fayaməge bay.

2
Məpay naha faya aMbəlom na, kəkay?

1Titus, nəkar na, tsikatay deɗek i Mbəlom a ndo hay. 2Gwaɗatay a bagwar
hay na, tâ kwaya bay. Tâ ge na, wu neheye ɗa ndo hay ta rəhay ha gər aye. Tâ
gay metsehe a bo tay lele, tâ dzala ha ka Mbəlom ta deɗek, tâ wuɗa ndo hay
tə ɗərev tay peteh. Ɗəretsətseh kə ndzatay a gər na, tâ zla ŋgatay.

3Tsikatay a ŋgwas bagwar eye hay andza niye dərmak, hərwi ada tâ ge na,
wu neheye a yay a gər a Mbəlom aye. Tâ ŋgəlay bəzay a ndo bay, tâ təra beke
i guzom bay. Gwaɗatay na, tâ tətikatay wu nakə lele aye a ndo hay. 4Taɗə 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 tay ha hərwi ada tâ gay
metsehe a bo tay dərmak, tâ gemadamabay, tâ geməslermə 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 tsikiye wuray ka bazlam i Mbəlom bay.

Gawla hay
6 Tsikatay a gawla hay andza niye dərmak, gwaɗatay tâ gay metsehe a bo

tay. 7Nəkar dərmak na, ge wu neheye lele eye ɗekɗek, hərwi ada gawla hay
tâ tətik mede yak. Ka tətikateye wu na, tətikatay tə ɗərev nəte. Tətikatay na,
wu nakə ada ndo hay ta rəhakeye ha gər aye. 8 Tətikatay na, wu nakə deɗek
aye, ada ndəray ma sliye faya məmaka ha mənese bay. Andza niye, horoy
ma gateye a ndo məne ɗəre yak hay, hərwi ta huta bazlam neheye lelebay
aye bay.

Beke hay
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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, ada wu neheye ta giye na, mâ yatay a
gər a ndo i gay tay hay. 10 Tâ ge mavaha bay dərmak. Ɗuh tâ ge na, wu lele
eye hay, hərwi ada ndo i gay tay hay tâ sər ha na, nəteye deɗek eye. Taɗə tâ
ge andza niye na, bazlam neheye faya ka tətikakweye ka gər i Mbəlom ndo
mətəme kway ha aye na, ndo hay ta zambaɗeye.

Mahəbeməmaw i Yesu
11Ndo hay tâ ge na, wunakəna tsik aye hərwiMbəlomka bəzatay ha a ndo

hay neŋgeye na, a wuɗa ndo hay hərwi ada tâ təma. 12Mbəlom a tətikakway
andza niye na, kâ gərakwa ha mede kway nakə a yay a gər bay aye, ada kâ
pakway bəzay awu iməndzibəra neheye faya ta səpatiye kway aye bay. Ɗuh
ahəl nakə nəkwaymandza eye kaməndzibəramba na, gakwaymetsehe a bo
kway. Gakwa na, wu deɗek eye ada nakə a yay a gər aMbəlom aye. 13Gakwa
andza niye ada təkakway ɗəre a pat lele eye nakə ndo mətəme kway Yesu
Kəristemadeyeweye taməzlaɓ iMbəlomkway. Neŋgeyena,Mbəlombagwar
eye. 14A vəl ha gər ŋgay hərwi ada kâ təmakwaw abəraməmezeleme, ada kâ
tərakwa tsəɗaŋŋa kame ŋgay. Andza niye ka tərakwa ndo ŋgay hay, ada ka
wuɗakwaməge wu neheye ŋgwalak aye pat pat.

15 Anaŋ andza nakay, nəkar na, tətikatay wu nakə na watsa aye. Vəlatay
gədaŋ, tsikatay fayaandoneheye təpayzləmabazlamyakbayaye. Tətikatay
ta məzlaɓ nakəMbəlomma vəlakeye. Ndo hay tâ təra kar ha bay.

3
Mede nakə a yay a gər aMbəlom aye

1Tsikatay a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, tâ rəhatay ha gər a bəy i
dalahay tebiye. Tâgewunakəbəyhay ta tsikateye. Tâwuɗana,məgeŋgwalak
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 ka wu i ndo hay.
Ndo hay tə nawakway ɗəre ada nəkway dərmak ka nawakwatay ɗəre.

4 Kwa ka gawakwa andza niye bəbay na, Mbəlom ndo mətəme kway ha,
ka bəzakway ha neŋgeye ndo məgay ŋgwalak a ndo hay ada a wuɗa tay ha
haladzay. 5 Andza məgweɗe, a təma kway ha na, kəriye. A təma kway
ha na, hərwi ŋgwalak kway hay ɗaw? Aʼay! A təma kway ha na, hərwi ka
gakway mə bo. A barakway na mezeleme kway na, hərwi ada kâ wakwa
bomasusulo eye ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada kâ hutakwaməsəfəre
weɗeye. 6Mbəlom kə rah kway ha ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye tə həlay i Yesu
Kəriste ndoməmbəle kway. 7A ge andza niye na, hərwi ada kâ hutakwa sifa
nakəma ndəviye bay aye, ka sərakwa Mbəlom ma vəlakweye. Kə vəlakway
ha ŋgwalak ŋgay, 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 kaMbəlomaye, tâ geməsler
lele eye hay. Anaŋ wu nakə ŋgwalak aye ada lele ma dzəniye tay ha ndo hay
aye. 9Məkəɗe wuway nakəma 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
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təra ta nəteye bay. Kwa faya ta kəɗiye wuway ka bazlam i Musa mapala eye
na, kâ tsik a ɗəma bay hərwi wu niye hay na, kəriye, ta dzəniye ndo hay bay.
10Ndo 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
ndzaməwalaŋ i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu sa bay. 11Nəkar, ka sər ha,
slala i ndo niye hay na, kə dze a bəra ka tsəveɗ. Nəteye na, ndo i mezeleme
hay. Ada faya ta bəziye ha tə həlay tay eye nəteye ndo i mezeleme hay.

12 Anaŋ na sləriye naha Artemas kəgəbay Tisik ka təv yak mba. Kə ndisl
naha ka ŋgatay na, pəla tsəveɗmadayawmədzəgər tə neŋ a gəma i Nikopolis.
Na dzala na, na ta ndziye mə ɗəma hus a mandəve i həlay i mətasl. 13Dzəna
Zenasndoməge sariya, taApolos. Dzəna tayha, lele. Ahəl nakə ta həndzəɗiye
tadiyekameayena, dzəna tayha,wumâkətsataybay. 14Ndoneheye tədzala
ka Yesu andza nəkway na, tâ tətik məge ŋgwalak dərmak hərwi ada tâ dzəna
ndo neheye wu a kətsatay aye. Taɗə ta ge andza niye na, mede tay ma təriye
kəriye bay.

15Ndo neheye nəmay dziye na, ta tsikaka naha me. Tsikatay me 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 Labara Ŋgwalak eye, a təra ndo məpe
mədzal gər ka Yesu. Filimoŋ neŋgeye zlele eye. Beke hay andayamə gay ŋgay.
Ndonakə tə zalayOnezimaye na, beke i Filimoŋ. Ahwayŋgway abəramə gay
i Filimoŋ. A ndzay a gər a Pol ma daŋgay. Neŋgeye dərmak a təra ndo məpe
mədzal gərkaYesu. Pol amayaahayaOnezimaFilimoŋ,awatsayawɗerewel
a həlay. Filimoŋma təmiye na Onezim na, 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 ɗerewel na, Pol a gwaɗay a Filimoŋ mâ təma na Onezim andza

malamar ŋgay nakə a wuɗa na haladzay aye. Andza niye, ndo neheye beke
hay bay aye, beke hay, nəteye malamar hay mə Kəriste. Ane tuk na, Pol kə
gay kutoŋ a Filimoŋ bay. A say na, Filimoŋ mâ dzala tə gər ka wu nakə ma
giye aye.
Labara imawuɗe bo a geməsler kaməndze i ndonəte ada kaməndze i ndo

hay tebiye.

Mətsikeme
1Maawatsa ɗerewel nakayna, neŋPol. Neŋmadaŋgayhərwiməgeməsler

i YesuKəriste. Maawatsa na, nəmay tamalamar kway Timote. Nəmaawatsa
naha a nəkar dzam may Filimoŋ. Hərwi nəkar na, ka dzapakwa nəte ka
məsler i Bəymaduweŋ kway Yesu Kəriste.

2Tsikatay me a Afiya ta Arsip neŋgeye nakə sidzew i Yesu tə neŋ ka tsəveɗ
i Mbəlom aye. Ada kâ tsikatay ha me a siye i ndo neheye ti yawa naha a gay
yakmata ɗuwulayme aMbəlom aye tebiye dərmak. 3Mbəlom Bəba kway ta
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

4 Ahəl nakə faya na giye amboh a Mbəlom aye na, na gaway naha sɨsœ
a Mbəlom hərwi yak huya. 5Hərwi 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 hawu neheyeMbəlom a vəlakway lele aye hay tebiye.
A vəlakway tə həlay i Yesu Kəriste. 7Malamar ga Filimoŋ! Ɗərev ga kə ŋgwasa
haladzayadakavəleŋgədaŋhaladzaydərmakhərwikawuɗasiye indoməpe
mədzal gər hay ka Yesu ada faya ka vəlateye gədaŋ sa tsa.

Pol a gay amboh a Filimoŋ hərwi Onezim
8Hərwiniye, neŋ fayanagwaɗakeyeambohkaməgewunakəna tsikakeye

anəke aye. Neŋ na, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste. Na sliye faya mətsikaka ta
gədaŋkawunakəkagiye. 9Ane tukna, na tsikakeyeandzaniyebay. Nadzala
ɗuh na, məgaka amboh hərwi ka wuɗa ndo hay. Neŋ Pol na, neŋ guram eye
ada neŋ anəke madərəzla eye ma daŋgay hərwi məsler i Yesu Kəriste nakay
faya na giye aye. 10Neŋ faya na gakeye amboh hərwi Onezim. Neŋgeye na,
kə dzala ka Yesu, ka təra andza wawa ga kanaŋma daŋgay. Neŋ na təra bəba
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ŋgay. 11Ahəl niye na, kə gakaməsler sa bay. Ane tuk na, anəke na, ma gakeye
məsler sa, a nəkar ada a neŋ dərmak.

12Anəke na, na slərakeye naha ka təv sa. Ma diye naha andzamaa ye naha
ka təv yak na, neŋ.

13Haɓe a seŋ na, mâ ndza ka təv ga kanaŋma daŋgay hərwi adamâ dzəna
ga a bəramyak nakə taɗənəkar ka təv ga na, ka dzəniye ga aye. 14Ane tuk na,
na sliye faya məge andza niye ze nəkar məgweɗe faya ayaw bay na, na sliye
faya bay. Na sliye fayaməgaka kutoŋməgwaɗaka geŋ ŋgwalak bay. A seŋ na,
dzəna ga təmədzal gər yak. 15Agəna a say aMbəlom Onezimmâ 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. Neŋgeyemalamarmay nakə deɗek eyemamədzepe tə Yesu Kəriste.
Neŋ na, na wuɗa na haladzay. Nəkar dərmak ka wuɗiye na ma ziye i ga ada
neŋgeyemalamar yak ka tsəveɗ i BəyMaduweŋ andza nəkar.

17 Taɗə ka zəba fagaya neŋ dzam yak deɗek na, təma na Onezim tə həlay
sulo sulo eye a gay yak andza ka təma na, neŋ. 18 Taɗə kə nasaka ha wu
yak ada agəna wu yak andaya faya a saka mâ maka ha na, tsikeŋ, neŋ eye
na hamakeye na. 19Maa 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. 20Ambohmalamar
ga, neŋ faya na gakeye amboh tə məzele i Bəy Maduweŋ. Geŋ wu nakə lele
eye, meŋ ha ɗərev tey hərwi nəmay tebiye may aye ka dzapama ka Yesu
Kəriste. 21Ɗerewel 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 təmana na, ləva ha bo tə gay nakə na ta həniyemə ɗəma aye dərmak
hərwi na dzala na,Mbəlom kə tsəne amboh kuromnakə faya ka gumeye. Ma
vəleŋeye tsəveɗmede naha ka təv kurom sa.

Mandəve i mətsikeme i Pol
23 Epafəras neŋgeye nakə tə neŋ salamay kanaŋ ma daŋgay hərwi məsler

i Yesu Kəriste aye kə tsikaka naha me. 24Markus, Aristark, Demas ta Luka
nəteyeneheye ti yawawka təvgaada fayanəmaagiyeməsler iMbəlomdziye,
ta tsikaka nahame dərmak.

25BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.
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Ɗerewel nakə təwatsatay naha a
Hebrœ hay

aye
Məfələkwe

Ɗerewel nakə təwatsatay naha a Hebrœ hay aye na, məzele i ndoməwetse
andaya faya bay. A tsikatay me a way hay na, kə ɗa ha bay. Ndo məwetse
eye na, ndoGərek, a sər DzamGurameye lele. Awatsatay naha na, a Yahuda
neheye tə dzala ha ka Yesu aye. Nəteye ta ge bəle məpemədzal gər ka Yesu, a
gatay tsəɓtsəɓ sabay. Siyehayasatayməgərehaməpemədzal gər. Hərwiniye,
ndoməwetse ɗerewel nakay a saymasəkahatay hamatətike nakə təhuta ada
məvəlatay gədaŋ.
Tə Kəriste nakə Mbəlom a sləraw aye, ndo hay ta dzapa ta Mbəlom (1.1–

2.18).
Ndo hay ta sliye fayamahəndzəɗe kaMbəlomhərwi ŋgwalak nakəKəriste a

ge aye (3.1–5.10).
Ndo məwetse ɗerewel nakay kə ɗa ha haladzay ma kəkay nakə Yesu

neŋgeye bagwar i ndo məvəlay wu a Mbəlom i ndo məpe mədzal gər hay ka
tor eye andzaMelkisedek.
Məpe mədzal gər i bəba təte hay mavəla eye hərwi məɗe ha a ndo məpe

mədzal gər hay nakay na, ma vəlateye gədaŋ kamətese abəramə 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 tsikatayme a ndo hay tə bəɗiɗay iWawa ŋgay
1 Ahəl niye na, Mbəlom kə tsikatay me a bəba təte kway hay madzəga

haladzay ada ta tsəveɗmekeleŋ 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 geməndzibəra 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. Wu hay tebiye andaya hərwi ŋgay. Kə ta
tsəveɗ nakə Mbəlom ma bariye mezeleme abəra ka ndo hay aye hərwi ada
tâ huta tsəveɗmatəre tsəɗaŋŋa. Ma dəba eye na, a tsal ambəlom, a ye naha a
ndza təhəlay imənday iMbəlomneŋgeyenakə a ləvawuhay tebiye ayehərwi
ada tâ ləva tə neŋgeye.

4 Andza nakay, Mbəlom a ɗa ha Wawa ŋgay na, bagwar eye, a ze gawla i
Mbəlom hay, andza nakəməzele 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.

6Ane tuk na, ahəl nakəMbəlom fayama sləraweyeWawa ŋgay felik eye ka
məndzibəra na, a gwaɗ:
* 1:5 2 Samuyel 7.14.
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«Gawla i Mbəlom hay 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 andzamətasl, nəteye andza ɗərneh i ako.»

8Ane tukna, kagər iWawa iMbəlomna,mawatsa eyeməƊerewel iMbəlom
a gwaɗ:
«Nəkar na, Mbəlom, ka ləviye bəy yak ka tor eye.

Ka ləviye ndo yak hay ta ŋgwalak.
9Wunakə ŋgwalak eye na, ka wuɗa.

Wu nakə ŋgwalak eye bay aye na, a yaka a gər bay tebiye.
Hərwi niye Mbəlom, Bəba yakMbəlom, 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:
«BəyMaduweŋ, kamadazlay i wu tebiye maa geməndzibəra na, nəkar.

Nəkar tə həlay yak eye ka gemagərmbəlom.
11Wuneheye tebiye ka ge aye ta dziye.

Ane tuk na, nəkar na, ka ndziye ka tor eye.
Wu neheye tebiye ta giye guram andza petekeɗ.
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 ndoməne ɗəre yak hay a huɗ i sik yak
aye‡» na,

kə tsikay nəte bay.
14Gawla i Mbəlom hay nəteye na, way hay? Nəteye məsəfəre neheye faya

ta geye məsler a Mbəlom aye, ma sləriye tay ha məmatay bo a ndo neheye
fayama təmiye tay ha aye.

2
Kâ gakwaymasəfaya awu nakəMbəlom a tsik aye bay

1Hərwi niye, gakwaymetsehe a bazlamneheye ka tsənakwa aye lele huya
hərwi ada kâ dzakwa tsəveɗ bay. 2 Bazlam neheye gawla i Mbəlom hay tə
yaw tə tsik aye na, gədaŋ eye haladzay.* Ndo neheye tə nas ha ada ta rəhay
gər bay aye na, Mbəlom kə gatay sariya ɗa ka mənese tay. 3Kə ge Mbəlom kə
gatay sariyana, kagwaɗumna, taɗəkagakwaymasəfayaa tsəveɗŋgwalakeye
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 ha ma kəkay na, Bəy Maduweŋ. Ndo neheye tə tsəne aye na,
maa tsikakway bazlam neheye deɗek na, nəteye. 4 Bo i Mbəlom eye tə gər
ŋgay, kə ɗa ha bazlam neheye na, deɗek ta masuwayaŋ wal wal tebiye ada
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a vəl gədaŋ a ndo hay kaməge wu haywal wal andza
nakə a say aye.

Yesu kə ɗa ha tsəveɗ nakəma təmiye kway ha aye

† 1:12 Dəmes hay 102.26-28. ‡ 1:13 Dəmes hay 110.1. * 2:2 A tsik ka bazlam mapala nakə
Mbəlom a vəlatay a Israyel hayməmahəmba i Sinay aye.
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5Mbəlom a pa hərwi mələve məndzibəra weɗeye nakə ma deyeweye na,
gawla i Mbəlom hay bay. 6Azlakwa bay, mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
na, ndoweye a gwaɗ:
«Ndo neŋgeye na, way teyMbəlom,

nakə ka dzaliye ka neŋgeye aye?
Ndo zezeŋ way nakə ka dzaliye faya, ka geye gər aye?
7Hərwi həlay tsekweŋ, ka pa tay ha ndo zezeŋ hay a huvo i gawla i Mbəlom

hay.
Ma dəba eye na, ka vəlay məzlaɓ ta məɗəslay ha gər.

8Ka pa wu hay tebiye a huɗ i sik ŋgaymâ 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. 9 Ane tuk na,
ka ŋgatakway a Mbəlom kə kəts ha Yesu abəra ka gawla i Mbəlom hay həlay
tsekweŋ. Anəke na, Mbəlom kə vəlay məzlaɓ ada ta məɗəslay ha gər hərwi
nakə kə sa ɗəretsətseh ada kəmət aye. Niye na, ta ŋgwalak iMbəlomnakəYesu
a mət hərwi ndo hay tebiye aye. 10Mbəlom a ge wu hay tebiye. A ge tay ha
na, hərwi ŋgay eye ŋgway. A say məhəle ndo hay haladzay a təv 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 taməməte ŋgay,
hərwi mata de kame taymətəme tay ha na, Yesu.

11Maa təra ha ndo hay ŋgwalak eye kame i Mbəlom na, Yesu ada nəteye
neheye a təra tay ha ŋgwalak eye hay aye na, bəba tay nəte. Hərwi niye horoy
ma geyeməzalataymalamar ga hay bay. 12A gwaɗ:
«Na ɗatay haməzele yak amalamar ga hay

Na zambaɗakeyeməwalaŋ i ndo haymahaya gər eye.‡»
13A gwaɗ sa:

«Neŋ, na dzaliye ha kaMbəlom.»
A gwaɗ sa:

«Neŋ kanaŋ ta wawa neheyeMbəlom a peŋ tay aye.§»
14 Wawa neheye a tsik fataya aye na, nəteye tebiye slo ada bambaz.

Neŋgeyedərmakka tərandozezeŋandzanəteyehərwi adamâmət adaandza
niye ma giye ha bəle ta ndo nakə gədaŋ i məməte mə həlay ŋgay aye, andza
məgweɗe Fakalaw. 15 Yesu a ge andza niye na, hərwi zluwer mâ gəs tay ha
ndo hay hərwiməməte 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 i Mbəlom hay bay, a yaw
məmatay bo na, a wawa i huɗ i Abraham hay. 17Andza niye, kutoŋ ka təra
andzamalamar ŋgay hayməwu hay tebiye. A ge niye na, hərwi adamâ təra
bagwar indoməvəlawaywuaMbəlomnakəmagateyeŋgwalakandohayada
mapaynaha faya aMbəlomaye, hərwi adamâvəl ha gər ŋgayhərwiməheme
mezeleme i ndo hay ada məsəre tay ka bo ndo hay ta Mbəlom. 18Anəke na,
ma sliye məmatay bo a ndo neheye Fakalaw faya ma səpatiye tay aye hərwi
ahəl niye Fakalaw ka səpat na ada kə say ɗəretsətseh.

3
Yesu bagwar eye a ze haMusa

† 2:8 Dəmes hay 8.5-7. ‡ 2:12 Dəmes hay 22.23. § 2:13 Ezay 8.17-18.
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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 fayamədzal gər aye. 2Maapana 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 Mbəlommaməsler nakə a gawa aye hərwi ndo i gay
i Mbəlom hay tebiye.* 3Ŋgwalak 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. 4Gay tebiye maɗəzl na, ndo. Ane tuk na, ndo nakə a ɗəzl wu
hay tebiye na, Mbəlom. 5Aya Musa neŋgeye kə pay naha faya a Mbəlom ma
məsler nakə a ge tebiye mə gay i Mbəlom aye. Ane tuk na, neŋgeye na, ndo i
məsler iMbəlomɗekɗek tsa. Məslerŋgayna,məɗatayhaandohaywuneheye
Mbəlomma tsikiyembakameaye. 6Kəriste na, neŋgeyewawanakəma ləvay
gər a gay i Bəba ŋgayMbəlom aye. Nəkway na, ndo ŋgay hay. Taɗə ka pakwa
faya mədzal gər kway ɓəŋɓəŋ ada ka pakwa mədzal gər kway ka wu 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
fayamədzal gər aye

7Hərwi niye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗ:
«Bəgom taɗə ka tsənummətsike me i Mbəlom na,

8kâ kulum ha gər kurom,
andza i bəba təte kurom neheye ahəl niye tə kula ha gər tay ka Mbəlom
aye bay.

A həlay niye na, nəteye məmakulkwandahməve kuro kuro faɗ,
tə ge vəram kaMbəlom ada ta dza haMbəlom.

9Mbəlom a gwaɗ: “Kwa ta ŋgatay lele a wu neheye na ge aye bəbay na,
ta dza ga haməve kuro kuro faɗ.

10Hərwi niye na gemevel ka nəteye.
Na gwaɗ: Mədzal gər tay ka dzədza,
ta tsəne wu nakə a seŋ aye bay.

11Kə ndeleŋ ada nambaɗa:
Ta fələkwiye ɗaɗaa təvganakəna ləvatayhabo ta zəzukwiyebomə ɗəma
aye bay.†”»

12Malamar ga hay, gum metsehe! Ndo nakə mədzal gər ŋgay ŋgwalak eye
bay aye, a dzala ha ka Yesu bay aye na, mâ ge andaya məwalaŋ kurom bay.
Ndonakə adzala ha kaYesu sa bay ayemagəriye haMbəlomnakə ta sifa aye.
13Ane tuk na, bəgom a say a Mbəlom mətsikakumme sa. Vəlum a bo gədaŋ
patpatməwalaŋkuromhərwiadaFakalawmâsəpatkuromkaməgemənese
bay, ada kâ kulum ha gər kurom bay. 14Taɗə nəkway huya faya ka gakweye
gər a wu neheye ka pakwa faya mədzal gər ka madazlay hus ka mandəve i
məsəfəre kway na, ta deɗek nəkway ndo i Kəriste hay. 15Andza nakə tə gwaɗ:
«Bəgom, taɗə ka tsənummətsike me i Mbəlom na,

kâ kulum ha gər kurom bay
andza ahəl nakə bəba təte kurom hay tə ge vəram kaMbəlom aye bay.»

16Ndo neheye tə tsəne mətsike me i Mbəlom ada tə ge faya vəram aye na,
way hay? Na gwaɗ ndo neheye tə yaw abəra mə Ezipt tə pay bəzay a Musa
aye bəɗaw? 17Mbəlom 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
* 3:2 Məpesle 12.7. † 3:11 Dəmes hay 95.7-11.
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niye tə mət mə makulkwandah. 18Mbəlom a mbaɗa a gwaɗ: «Ta fələkwiye
ɗaɗa a təv ga nakə na ləvatay ha bo ta zəzukwiye bomə ɗəma aye bay.» A tsik
andza niye na, kaway hay? Na gwaɗ ka ndo neheye ta kərahmarəhay ha gər
aye ba?‡ 19Andza niye, nəmaa zəba fayaMbəlom a vəlatay tsəveɗməfələkwe
a ɗəma bay na, hərwi nakə ta dzala ha kaMbəlom bay aye.

4
1 Ɓa Mbəlom kə tsik a gwaɗ ka fələkwakweye a mazəzukw bo ŋgay. Ane

tuk na, dzədzarakwa hərwi ada ndəray mə walaŋ kurom mâ mətsa abəra
ka məfələkwe a ɗəma bay. Wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma giye na, ma giye
huya. 2Nəkway 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. 3Mata fələkwe amazəzukw bo i
Mbəlom niye na, nəkway neheye ka dzalakwa ha aye. Mbəlom a gwaɗ:
«Kə ndeleŋ ada nambaɗa,

ta fələkwiye ɗaɗa a təv ganakəna ləvatay habo ta zəzukwiye bomə ɗəma
aye bay.»

AzlakwabayMbəlomandəvhaməslerŋgaykwaahəlaynakəageməndzibəra
aye. 4Mawatsa 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.»

6Ndoneheye tə tsəne LabaraŊgwalak eye kurre aye tə fələkwa amazəzukw
bo bay na, hərwi ta kərahmarəhay ha gər aMbəlom. Ta deɗek təvmazəzukw
bo andaya anaŋ, ndo mekeleŋ eye hay ta fələkwiye a ɗəma. 7 Hərwi niye
Mbəlom a pa pat mekeleŋ eye, a zalay «bəgom». A tsik ka pat eye nakay na,
məve haladzay tə bazlam i Davit, bazlam neheye ɓa ka watsakwa tsɨy aye, a
gwaɗ:
«Bəgom taɗə ka tsənummətsike me i Mbəlom na,

kâ kulum ha gər kurom bay.»
8 Taɗə Zozowe kə ndisl tay ha bəba təte kway hay a mazəzukw bo nakə

deɗek aye na, haɓe Mbəlom ma tsikiye ka pat mekeleŋ eye bay. 9 Andza
məgweɗe mazəzukw bo mekeleŋ eye andaya hərwi ndo i Mbəlom hay. A
ndzəkit bomazəzukwbo iməhənematasəla eye. 10Mbəlom andəv haməsler
ŋgay na, a zəzukw bo. I kway bəbay andza niye dərmak. Ndo kə huta tsəveɗ
məfələkwe a mazəzukw bo i Mbəlom na, ma giye məsler sa bay, məsler
ŋgay ka ndəv. 11Hərwi niye, ŋgəlakwa ha bo ka məhute tsəveɗ məfələkwe a
mazəzukw bo niye. Kə ge andza niye na, gakwametsehe lele ndəray mâ dəɗ
hərwi a kərahmarəhay ha gər a Mbəlom andza bəba təte kway hay aye bay.

12Bazlam iMbəlom 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 kamaŋgəne ha sifa i məsəfəre ada hus
kamaŋgəne ha təvmazəve ta ɗozoz. Fayama ɗiye hawunakəmamədzal gər
i ndo aye. 13Wuray andayamaŋgaha 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 ndoməvəlay wu aMbəlom

‡ 3:18 ZəbaməMəpesle 14.1-35; Dəmes hay 95.11. * 4:4 Madazlay i wu hay 2.2.
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14 Andza niye, nəkway na, bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom kway
andaya ka gər i wu hay tebiye. Neŋgeye na, Yesu KəristeWawa i Mbəlom. Kə
tsal ka təv i Mbəlom. Hərwi niye ndzakwa tə wu nakə ka dzalakwa ha faya
aye ɓəŋɓəŋ lele. 15Bagwar 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 niye həndzəɗakwa ka
təv i Mbəlom, zluwer mâ gakway bay. Neŋgeyema gateye ŋgwalak a ndo hay.
Həndzəɗakwaka təvŋgayhərwiadakâgakwayməboadamâgakwayŋgwalak
ŋgay. Niye na, mamakweye bo ahəl i ɗəretsətseh.

5
1Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom tebiye Mbəlom a pala tay ha na,

məwalaŋ i ndohay. A pa tay hahərwi ada tâ gayməsler hərwi ndohay ada tâ
vəlay nahawu kəriye ada tâ kəɗay nahawu aMbəlom hərwimezeleme nakə
ndo hay tə ge aye. 2Ndo neheye tə sər tsəveɗ ŋgwalak eye bay aye ada faya
ta giye mezeleme aye na, bagwar i ndo məvəlay wu a Mbəlom tə sər məge
ŋgwalak hərwi tay hərwi bo tay eye bəle eye andza nəteye dərmak. 3Hərwi
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
Mbəlombay. Maa zal na,Mbəlomandza nakə ahəl niye a zalay Aroŋ aye. 5Tə
Yesu Kəriste na, andza niye dərmak. Kə zla bo ŋgay eye kə ɗəslay ha gər a bo
matəre bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom bay. Maa zalay na, Mbəlom,
a gwaɗay:
«Nəkar wawa ga.

Bəgom neŋ na təra Bəba yak.*»
6Ma təvmekeleŋ eye a gwaɗay:

«Ka ndziye ndoməvəlay wu aMbəlom huya andzaMelkisedek.†»
7 Ahəl nakə Yesu ka məndzibəra aye na, a sər ha Mbəlom ma sliye faya

mələtseahayaabəramamədahaŋ. KaɗuwulaynahameaMbəlomtamətuwe
eye ada ta mawude eye ta magala hərwi a say marəhay ha gər dərmak.
Mbəlom kə tsənay na kə 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 nakə ma təmiye tay ha ndo neheye ta rəhay ha gər
aye hərwi ada tâ huta sifa nakəma ndəviye bay ka tor eye aye. 10Mbəlom a
pa na bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom andzaMelkisedek.

Marava iməgər haməpemədzal ka gər Yesu
11 Ka gər i wu nakay na, wu hay andaya haladzay a samay mətsike. Ane

tuk na, awur boməɗakumha hərwi zləmkuromdəreŋmətsəne. 12Nəkurom
i kurom na, həlay eye kə sla ɗa hərwi ada bo kurom eye kâ tətikumatay wu a
siye i ndo hay aye hərwi nəkurom ka tətikumwu hay zla anəke bay. Ane tuk
na, a sakum tâ tətikakum wu neheye ka tətikum kurre ka bazlam i Mbəlom
aye sa. Ka sərum mənde ɗaf andza bagwar hay zuk bay, nəkurom andza
wawa ndəriz neheye a satay məse wah aye. 13Ndo nakə faya ma siye wah
huya aye na, neŋgeyewawandəriz huya. Mbəlom a təra kway ha ŋgwalak eye
kameŋgaymakəkayna, a sər zukbay. 14Ɗafnakədeɗek ayena, i bagwarhay.

* 5:5 Dəmes hay 2.7. † 5:6 Dəmes hay 110.4.
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Nəteye na, ta ŋgəliye ha bo kamatətike hərwimaŋgəne tay ha ka bo abərawu
ŋgwalak eye təwu neheye ŋgwalak eye bay aye.

6
1 Kə ge andza niye na, takwa kame, zakwa ha wu neheye kurre ka gər i

Kəriste aye, pakway bəzay a wu neheye bagwar eye. Ɓa ka pakwa mədok i
gay tsɨy, ka pakwaweɗeye sa bay. Bazlam imatsətseheməpəse hamezeleme
hərwi wu neheye ŋgwalak eye bay ta diye ha ndo a məməte aye, bazlam i
mədzelehakaMbəlom, 2bazlam imadzəhuɓendoayam, bazlamməpehəlay
ka gər i ndo hay,* bazlam imələtsew abəramamədahaŋ ada bazlam i sariya,
wu neheye tebiye na, nəmaa dzaliye fayamatətikakum sa bay. 3Gərakwa ha
wu neheye, takwa kame. Ta gədaŋ i Mbəlom na, ka gakweye.

4 Ndo neheye tə ma ta dəba aye, ta maweye ka matsətsehe məpəse ha
mezeleme na, ma giye bo sa ɗaw? Nəteye na, ta ŋgatay a dzaydzay i Mbəlom,
wunakəMbəlomavəlatay andohayaye, kəvəlataydərmak, tahutaMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a ɗərev tay dərmak. 5Ta ndzakametsəhəne i bazlam iMbəlom,
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
Mbəlomkamayakomazləlmbaɗa eye sa ada tə vəlatay tsəveɗ a siye i ndo hay
mətsaɗay.

7Guvah nakə yam faya ma piye a ɗəma aye taɗə wu mənday kə ge bo lele
hərwi madzəne ndo neheye tə fət aye na, niye na, andza məgweɗe Mbəlom
kə pa ŋgama ka guvah nakay. 8Taɗə ɗuhmaandzohwa ɗəmaguzer ta dak na,
guvah niye ma giye ŋgama bay. Mazlambar Mbəlom ma vəleye mezeleme.
Ma dziye ha abəramə ɗəma ta ako.

9 Dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, kwa taɗə nəmaa tsik
andza niye bəbay na, nəmaa sər ta deɗek nəkurom faya ka pumeye bəzay a
tsəveɗ ŋgwalak eye, tsəveɗ nakəMbəlomma təmiye kuromha 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,
kamawumatay bo andza niye huya. Ka gum niye na, hərwi nakə kawuɗum
Mbəlomaye adamamətsiye ha gər bay. 11A samayna, kwawaymâ ge andza
niye huya hus ka mandəve eye, kâ gərum ha bay hərwi ada kâ hutum wu
nakə ka pum fayamədzal gər aye. 12A samay na, kâ tərum ndo i sœ hay bay.
Ɗuh tərum andza ndo neheye tə pa mədzal gər tay ɓəŋɓəŋ ka Mbəlom aye.
Mata hute wu nakəMbəlom a gwaɗma vəliye na, nəteye.

WunakəMbəlom kə tsik aye na, ma giye bo
13 Ahəl nakə Mbəlom a gwaɗay a Abraham na vəlakeye wu aye na, kə

mbaɗama giye andza nakə a tsik aye. Ndəray andaya nakə a ze Mbəlom aye
nakə ma mbaɗiye kame ŋgay aye bay. A mbaɗa ta məzele ŋgay.† 14 A gwaɗ:
«Ta deɗek, na piye fakaya ŋgama, ta deɗek na vəlakeye wawa hay haladzay.»
15Abrahamkə zlaŋgatay,kahəba, hərwiniyekəhutawunakəMbəlomagwaɗ
ma vəleye aye.

16Ndo hay təmbaɗawa 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.
17Hərwi 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 gwaɗma

* 6:2 Zəbama 1 Timote 4.14. † 6:13 Madazlay i wu hay 22.16-17.
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vəliye aye bay, ma pəliye ha bay. 18 Andza niye, wu hay sulo neheye ma
pəliye bo bay aye. Wu nakəMbəlom a gwaɗma vəliye ada wu nakə ambaɗa
aye, Mbəlom ma sliye maraw me kwa tsekweŋ bay. Nəkway neheye ka
hwayakwaka təv iMbəlomməŋgeheboka təvŋgayayena, kəvəlakwaygədaŋ
haladzay hərwi ada kâ pakwa mədzal gər kway huya ka wu nakəMbəlom a
gwaɗmavəlakweyeaye. 19Wunakəkapakwafayamədzal gərkwayayena, a
gəs kway ɓəŋɓəŋ lele ka dagwarakweye abəra kame iMbəlombay andza ɓəre
nakə tə lətsawa ha kwalalaŋ i yam aye. Hərwi niye, ka deyekweye ta petekeɗ
nakə a tək na təv tsəɗaŋŋa eye aye, ka fələkwakweye a huɗ eye. 20Maa 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
1 Melkisedek nakay, neŋgeye bəy i Salem. Neŋgeye bəbay i ndo məvəlay

wu a Mbəlom bagwar eye. A həlay eye andaya Abraham a ye a vəram. A
sla ka bəy hay haladzay. Ahəl nakə 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 nakə ma giye ŋgwalak
aye. Neŋgeye bəy nakə a wuɗa məndze zay* ta ndo hay aye hərwi neŋgeye
bəy i Salem. Salem na, andza məgweɗe «zay». 3Ndəray a sər wuray ka gər i
bəba ŋgay bay. Kwa may ŋgay hay ta bəba təte ŋgay hay dərmak andza niye.
Madazlay ŋgay eye andaya bay, mandəve ŋgay aye andaya bay. A ndzəkit bo
Wawa i Mbəlom hərwi neŋgeye 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 i ndo hay hərwi ada tâ vəlakumwunəte
məwu tay neheye kuro aye.†» Sərum ha na, ndo neheye tə huta wu neheye
na,məhəlay imalamar tay hay, ada nəteye tebiye na, wawa i huɗ i Abraham.
6Melkisedek neŋgeye na, slala i Levi bay, ane tuk na, ahəl nakə Abraham a
vəlaywunəteməwuhaykuro aye, AbrahamnakəMbəlomagwaɗaymapiye
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 bagwar eye.

8 Ndo neheye ma slala i Levi ta təma wu nəte mə wu hay kuro abəra ka
malamar tayhay, nəteyena, tamətiye. Melkisedekna,mandziyehuyaandza
nakə bazlam i Mbəlom a tsik aye. 9 Ka slakweye faya məgweɗe na, Levi ka
təma abəra ka siye i ndo haywu nəte məwu hay kuro, kə vəlay aMelkisedek
dərmak tə həlay i Abraham. 10Andzaməgweɗe Abraham a vəlay wu nəte mə
wuhaykuroaMelkisedekna, hulfe i Levina, andayaməhuɗŋgay tsɨy. Andza
niye, ka slakweye faya məgweɗe Levi neŋgeye dərmak kə vəlay wu nəte mə
wu hay kuro aMelkisedek.

Bagwar i ndoməvəlay wu aMbəlommekeleŋ eye andzaMelkisedek
11Mbəlomavəl bazlammapala eyena, ahəlay ahulfe i Levi, nəteyeneheye

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

* 7:2 Madazlay i wu hay 14.17-20. † 7:5 ZəbaməMəpesle 18.21.
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wu a Mbəlom neŋgeɗ andza Melkisedek ma deyeweye sa bay. Ndo məvəlay
wu a Mbəlom andza Aroŋ haɓe ma sliye. 12TaɗəMbəlom ka mbəɗay həlay a
slala i ndoməvəlay wu aMbəlom, ka sərakwa ha bazlam i Musa mapala eye
mambəɗiyedərmak. 13Azlakwaanəkena, slala indoməvəlaywuaMbəloma
mbəɗa. BəyMaduweŋkwayYesunakə fayaka tsikakweye fayakanaŋayena,
a yawabəramaslalamekeleŋeyewal. Ndəraynətemaslalaŋgayandayando
məvəlay wu a Mbəlom bay. 14 Ka 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. 15Wu nakə a ɗa ha bazlam
nakay parakka aye anaŋ: Ndo məvəlay wu a Mbəlom mekeleŋ eye ki yaw,
neŋgeye na, andza Melkisedek. 16Neŋgeye a təra bagwar i ndoməvəlay wu a
Mbəlomna, hərwi slala nakənəteye ndoneheye tə vəlawaywuaMbəlomaye
bay. Neŋgeye na, bagwar i ndoməvəlay wu aMbəlom ta gədaŋ i sifa nakəma
ndəviye bay aye. 17Andza nakəmawatsa eye məƊerewel i Mbəlom, Mbəlom
a gwaɗ:
«Ka ndziye ndoməvəlay wu aMbəlom huya andzaMelkisedek.‡»

18Mbəlom kəmbata ha bazlam mapala eye nakə ahəl niye aye hərwi bəle
eye, ma dzəniye ndo hay bay. 19Bazlam 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 fayamədzal gər na, ka neŋgeye.

20 Wu mekeleŋ eye na, ahəl nakə Mbəlom ma piye Yesu bagwar i ndo
məvəlay wu a Mbəlom aye na, a mbaɗa təday. Ahəl nakə slala i Levi hay ta
təra ndo məvəlay wu a Mbəlom aye na, təmbaɗa andza niye bay. 21Ane tuk
na, i Yesu na, Mbəlom kəmbaɗa, a gwaɗ:
«NeŋMbəlom nambəɗeye həlay bay,

nambaɗa ka ndziye ndoməvəlay wu aMbəlom huya.§»
22Nakay andza məgweɗe na, dzam nakəMbəlom a ɓar tə nəkway aye na,

lele a ze ha dzam nakə a ɓar ahəl niye aye. Andza niye, maa ɗakway ha ta
deɗekMbəlom kə ɓar dzam tə nəkway na, Yesu.

23Wu mekeleŋ eye andaya wal sa. Ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
ma slala i Levi aye na, nəteye haladzay hərwi təmətawa, tə gərawa haməsler
tay. 24Ane tuk na, i Yesu na, andza niye təbey, neŋgeyema ndziye ka tor eye,
mandziye ndoməvəlaywuaMbəlomhuya ka tor eye. 25Hərwi niye, neŋgeye
na, gədaŋandayamətəmehandoneheye faya ta diye kame iMbəlom təhəlay
ŋgay aye kwa kəɗay hərwi neŋgeyema ndziye ka tor eye. Faya ma ɗuwuleye
nahame aMbəlom huya hərwi tay.

26Neŋgeyena, bagwar indoməvəlawaywuaMbəlomnakə ɗeɗəŋeyegədaŋ
ŋgay andaya madzəne kway aye. Neŋgeye na, tsəɗaŋŋa, mənese andaya mə
neŋgeye bay, kə ge mezeleme təbey. Neŋgeye andza ndoməge mezeleme hay
bay,Mbəlom a pa nawal. Mbəlom a pa naməmbəlom ka gər i wu hay tebiye.
27 Siye i bagwar hay i ndo məvəlaway wu a Mbəlom, nəteye neheye na, ta
kəɗaway wu a Mbəlom pat pat. Tə kəɗaway naha hərwi mezeleme tay eye
təday ada ta kəɗay naha hərwi mezeleme i ndo siye hay. Yesu na, neŋgeye
a ge andza niye təbey. Neŋgeye a vəlay naha wu a Mbəlom hərwi ndo hay
sik nəte tsa tə məvəle ha gər ŋgay. I ŋgay na, ɗa andza niye. 28 Bagwar i ndo
neheye tə vəlawaywu aMbəlom aye neheye bazlam iMusamapala eye a pa
aye, ndo hay tsa, nəteye tə gawamezeleme. Ane tuk na, ahəl nakəMbəlom a
‡ 7:17 Dəmes hay 110.4. § 7:21 Dəmes hay 110.4.
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mbaɗa aye, bazlamnakaykə zla təv i bazlam iMusamapala eye, a pabagwar
i ndo məvəlaway wu a Mbəlom na, Wawa ŋgay. Neŋgeye na, ka təra ŋgwalak
eye peteh ka tor eye.

8
Yesu neŋgeye bagwar i ndoməvəlay wu aMbəlom deɗek eye

1Bazlamnakə tadeɗekbagwareyea sakwaymətsikeayena, 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 BəyMaduweŋ ka gər i wu hay tebiyeməmbəlom. 2Neŋgeye 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 gawaməsler na, məmadzawadzawa i məɗəslay ha gər aMbəlom nakə
ndo a lambaɗ aye. Ane tuk na, təv nakə Yesu faya ma giye məsler mə ɗəma
aye na, məmbəlom, təv nakə ɗeɗəŋ eye. Maa ge na, Bəy Maduweŋ bəna ndo
zezeŋ bay.

3 Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom tebiye, kwa way tə pa na hərwi
məvəlay naha wu kəriye ada məkəɗay 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 ka məndzibəra na, ma təriye ndo
məvəlaywuaMbəlombayhərwi neheye kaməndzibəra aye ɓa faya ta vəleye
wuaMbəlomayenəteye andaya tsɨyandzanakəbazlam iMusamapala eye a
tsik aye. 5Ahəl nakəMusama lambaɗiye madzawadzawa niye aye, Mbəlom
a gwaɗay: «Zəba faya lele, do lambaɗ gay nakə ka lambaɗiye na, andza nakə
nabəzakahaməmahəmbaaye.» NdoməvəlaywuaMbəlomneheyena, ta ge
məsler mə gay eye nakay. Ane tuk na, gay nakay na, mandzəkit bo i bəmalə
nakə 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 neheye. Neŋgeye
ma miye tay ha ka bo ndo hay ta Mbəlom hərwi ada Mbəlom mâ ɓar dzam
nakə a ze dzam nakə ahəl niye hərwi wu nakəMbəlom a gwaɗma vəliye ma
məɓere dzam nakay aye na, a ze wu neheye ahəl niye aye haladzay.

7 Taɗə məɓere dzam† nakə makurre eye mənese andaya faya bay aye na,
Mbəlom ma 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 BəyMaduweŋ.
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 abəramə Ezipt aye na,
bo tay eye tə gər tay ta nas haDzamGurameyenakəna ɓar ta nəteye aye.

Hərwi niye na gər tay ha.
Maa tsik bazlam andza nakay na, neŋ BəyMaduweŋ.
10BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗ:
Dzam nakə na ɓariye ta ndo i Israyel hay aye a həlay niye na, anaŋ:
Na piye bazlam gamapala eye a ɗərev tay,

na watsiye bazlam gamapala eye amədzal gər tay,
na təriye Mbəlom tay
* 8:5 Madayaw abəra ma Ezipt 25.40. † 8:7 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 24.3-8.
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ada nəteye ta təriye ndo ga hay.
11Ndəray andayama diyema tətikateye a ndo siye aye, ma gwaɗiye:

“Dumara, sərum BəyMaduweŋ eye”, andaya bay,
hərwi ndo hay tebiye ta səriye ga,
kwa bagwar hay, kwa neheyemakətsa eye hay aye.

12Na pəsatay hamənese tay,
təmezeleme tay, mameŋaweye a gər sa bay.‡»

13 Mbəlom a tsik ka məɓere Dzam Weɗeye na, andza məgweɗe Dzam
Guram eye gədaŋ ŋgay andaya sa bay. Ka sərakwa hawu nakə ka təra guram
eye adama dzəniye ka wuray sa bay aye na, mazlambarma dziye.

9
Tsəveɗ deɗek eye hərwiməɗəslay ha gər aMbəlom

1Ma dzam nakə kurre aye na, bazlam mapala eye hay andaya, neheye ta
ɗatayhaandohay tsəveɗ iməɗəslayhagəraMbəlomaye. Təvandayadərmak
nakə ndo hay ta lambaɗ hərwimaɗuwulayme aMbəlommə ɗəma aye. 2Gay
niye ta lambaɗ na, tə petekeɗ. Gay kurre eye na, tə zalay təv tsəɗaŋŋa eye. Tə
pa a ɗəma lalam bagwar eye ta hawal eye hay tasəla ta ako eye fataya ada
tabal tə peŋmapa eye faya nakə tə vəlaway faya wu aMbəlom aye. 3Petekeɗ
a ŋgəna ha tsəlak niye ta tsəlak neŋgeɗ nakə kame aye. Tə zalay a tsəlak niye
na, təvnakə a ze siye hay tebiye tə tsəɗaŋŋa aye. 4Təpa a təvniye na,wunakə
tə ŋgar ta gura tə fəkawa fayawu nakə a ze huŋŋa aye. Tə pa a ɗəma zlaŋgatsa
dərmak. Zlaŋgatsa niye na, mambuza eye tebiye ta gura, tə zalay zlaŋgatsa i
məɓeredzam. Mazlaŋgatsaniye səra i guraandayamə ɗəmadərmak. Masəra
eye niye na,makwala nakə tə zalayman* ayemə ɗəma. Sakwal i Aroŋ nakə a
ɗuɗa, a pa slambah ayemə ɗəmadərmak, tə beleler hay sulo neheyeMbəlom
a watsa faya bazlam mapala eye hay ahəl nakə a ɓar dzam ta ndo ŋgay hay
aye. 5Ka gər i zlaŋgatsa niye na, ta lambaɗwu hay sulo, tə pa faya. Tə zalatay
a wu niye hay na, kerubiŋ hay, faya ta ɗatay ha məzlaɓ i Mbəlom a ndo hay.
Ta həndək ha gwezleviyek tay hərwi madərəzle na təv nakə tə vəlaway naha
fayawu aMbəlomhərwi adaMbəlommâpəsatay hamezeleme i ndo neheye
tə ge aye. Ane tuk na, na ɗiye ha wu neheye pendek pendek anəke bay.

6Wuniyehaymalambaɗa eye tsɨyna, ndoneheye təvəlawaywuaMbəlom
aye ti yawa pat pat a gay makurre, tə gawa məsler tay pat pat mə ɗəma.
7 Tsəlak masulo eye maa yawa a ɗəma na, bagwar i ndo 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
Mbəlom mâ pəsay ha mənese nakə a ge aye ada nakə siye i ndo hay tə ge ta
mədzal gər tay bay aye. 8Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma ɗakway ha tə wu
neheye na, kə ge tsəlak makurre andaya huya na, tsəveɗ nakə ndo hay ta
diye ha a təv nakə a ze siye i təv hay tə tsəɗaŋŋa aye na, mahəndəka eye bay.
9Mandzəkit bo iwuneheye a ɗa ha na, wuneheye ti yaw anəke aye. Fayama
ɗakway ha na, wu neheye ta vəleye a Mbəlom 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. 10Wu 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 iməndzibəra ɗekɗek, ma ndziye tsekweŋ tsa hus a pat nakəMbəlomma
mbəɗiye ha wu hay tebiye aye.

‡ 8:12 Zeremi 31.31-34. * 9:4 Man na, makwala nakəMbəlom a vəlatay a Israyelməmakulkwan-
dah aye. ZəbamaMadayaw abəra ma Ezipt 16.13-15; 31.
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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 madzawadzawa 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. 12Kəriste 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 abəraməmezeleme ka tor eye.

13Ahəl niye na, tə kəɗawa voʼar hay, merisla hay, ta gwatsakawa bambaz
eye ka ndo neheye nəteye tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom bay aye. Tə kəɗawa sla
wawa eye dərmak, tə dulawa na, ada bətekwewmaləməts 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, bambaz i Yesu Kəriste a ze ha ta gədaŋ bəɗaw? Kəriste, neŋgeye na,
kə ge mezeleme bay, kə zla bo ŋgay, kə vəlay a Mbəlom ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. Məsəfəre niyema ndziye na, ka tor eye. Bambaz ŋgay a təra ha
ɗərev kway tsəɗaŋŋa hərwi ada wu neheye ŋgwalak eye bay ta diye kway ha
a mədahaŋ 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 taMbəlom
hərwi Mbəlom kə ɓar Dzam Weɗeye ta nəteye. Hərwi niye, ndo neheye
Mbəlom a zalatay aye na, ta hutiye wu neheye ŋgwalak eye Mbəlom a gwaɗ
ma vəlateye aye. Ta hutiye ka tor eye. Ma giye bo na, hərwi Kəriste kə mət
hərwi ndo neheye tebiye ta nas ha Dzam Guram eye tə mezeleme tay aye.
Ahəl nakə amət aye kə təma tay ahaya abəraməmezeleme.

16 Taɗə ndoweye a gwaɗ: «Namət na, ŋgənum ha wu ga hay» na, ndo niye
mâ mət təday ada ta ŋgəniye ha. 17 Ahəl nakə kə mət aye na, bazlam ŋgay
ma hutiye gədaŋ. Taɗə ndoweye andaya tə ɗəre na, wu nakə a gwaɗ aza
ka ŋgənumeye ha aye na, ta ŋgəniye ha zuk bay. 18Hərwi niye, kwa dzam
makurre a ge bo na, ta mbəɗa ha bambaz təday bənama giye bo bay. 19Ahəl
niye na, Musa a ɗatay ha bazlammapala eye nakəMbəlom a vəlay aye a ndo
hay aye təday. Tsa na, a zla bambaz i slawawa 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 bazlammapala eye ada a gwatsaka ka ndo hay tebiye. 20Ahəl nakə
faya ma gwatsakiye na, a gwaɗ: «Nakay na, bambaz nakə Mbəlom a ɓar ha
dzam ta nəkurom aye. A gwaɗakum rəhumay ha gər.†» 21Musa ka gwatsaka
bambaz ka madzawadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye ta lambaɗ tə
petekeɗ aye dərmak ada ka gwatsaka kawu neheye tə gawa haməsler hərwi
məɗəslay ha gər a Mbəlom aye tebiye. 22 Andza 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,Mbəlomma pəsiye hamezeleme bay.

Bambaz i Kəristema bariye hamezeleme i ndo hay
23 Tsəveɗ nakəMusa a tətikawatay a ndo hay ahəl niye na, mandzəkit bo i

wu neheye deɗek eye məmbəlom 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
† 9:20 Madayaw abəra ma Ezipt 24.3-8.
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nakəMbəlommə ɗəma aye ɗekɗek tsa. Ane tuk na, Kəriste, neŋgeye na, ki ye
a təv nakəMbəlommandza eyemə ɗəma aye, neŋgeye kame i Mbəlom hərwi
kway. 25Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a yawa a təv nakə a ze siye
hay tə tsəɗaŋŋa aye na, ka məve, ka məve, a yawa a zlawa bambaz i gənaw
ka həlay bəna bambaz ŋgay eye bay. Kəriste na, a vəl ha bo ŋgay, neŋgeye a vəl
ha bo ŋgay sik nəte bəna ka məve ka məve andza bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom bay. 26 Taɗə mâ ge andza niye, kwa ka gər nakə Mbəlom 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 a Mbəlom hərwi ada mâ
zla mezeleme abəra ka ndo hay ka tor eye. 27Kwa way ma mətiye sik nəte,
ma dəba eye na, Mbəlomma geye sariya. 28Andza niye, Kəriste bəbay a mət
sik nəte. A vəlay ha bo ŋgay a Mbəlom hərwi məzle mezeleme abəra ka ndo
hay. Ma maweye sik nəte. Ma maweye 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 kəɗaway wu a
Mbəlom hərwi mahəndzəɗe tə neŋgeye, tə kəɗawaywu aMbəlom kaməve ka
məve, ane tuk na, a sla faya matəre tay tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom bay. 2 Taɗə
ndohay ta təra tsəɗaŋŋahərwinakə təkəɗawaywuaMbəlom tadeɗekayena,
haɓe ta gəriye ha məkəɗay wu a Mbəlom. Hərwi atay mezeleme tay kə bara
siknəte kandəv,mezeleme tayamatayawagərbay. 3Ane tukna, ɗuhməkəɗe
wu neheye tə kəɗaway a Mbəlom aye na, mezeleme tay a matayaw a gər ka
məve kaməve, 4hərwi bambaz imerisla ta voʼar a slaməberemezeleme bay.

5Hərwi niye, ahəl nakə Kəriste mazlambar ma deyeweye ka məndzibəra
aye na, a gwaɗay aMbəlom:
«A saka tâ kəɗaka gənaw hay bay,

tâ vəlaka wumekeleŋ eye bay.
Ane tuk na, ka vəleŋ bo hərwi ada nâ vəlaka.
6Məkəɗe gənaw hərwi məfəkaka naha

adaməkəɗe wu hərwi məpəse hamezeleme na,
a yaka a gər bay.

7Aya, na gwaɗaka:
NeŋanaŋMbəlom, nayawkaməndzibərana, hərwiadanâgewunakəa saka

aye,
andza nakə mawatsa eye ka gər ga mə ɗerewel i bazlam mapala eye
aye.*»

8Wu nakə Kəriste a lah mətsike aye na, a gwaɗ: «A saka tâ kəɗaka gənaw
hay bay, tâ vəlakawumekeleŋ eye bay. Məkəɗe gənawhərwiməfəkaka naha
ada məkəɗe wu hərwi məpəse ha mezeleme na, a yaka a gər bay.» Kwa wu
neheye a pay bəzay a bazlammapala eye bəbayna, a yay a gər aMbəlombay.
9Kəriste a gwaɗ sa: «Neŋ anaŋna yawkaməndzibəra na, hərwi ada nâ gewu
nakə a saka aye.» Andza niye, a mbata ha Dzam Guram eye, a vəl a ɗəma
tsəveɗweɗeye. 10Ka tərakwa tsəɗaŋŋa kame 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.

11Ndo neheye tə vəlaway wu aMbəlom aye, nəteye tebiye malətsa eye pat
pat ka məge məsler tay pat pat. Tə kəɗaway wu huya a Mbəlom. Ane tuk
na, wu neheye tə kəɗawa aye na, tə sla məmbete hamezeleme i ndo hay bay.
* 10:7 Dəmes hay 40.7-9.
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12Yesu 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. 13Anəke na,
neŋgeye faya ma həbiye Mbəlom mâ pa ndo mane ɗəre ŋgay hay a huɗ i sik
ŋgay. 14Andza niye, a vəl ha bo ŋgay sik nəte ka tor eye, a təra ha ndo ŋgayhay
tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom. A pa tay ha wal hərwi ŋgay. A təra tay ha ŋgwalak
eye hay ka tor eye.

15Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye fayama ɗakweye ha dərmak parakkawuneheye
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 gamapala eye amədzal gər tay.”»
17Tsa na, a gwaɗ sa:

«Nama ahayamezeleme tay amədzal gər ga sa bay,
kwaməsler neheye tə ge ŋgwalak eye bay aye.†»

18Mbəlom kə pəsatay ha mezeleme i ndo hay tsɨy na, məvəlay wu hay a
Mbəlomma dzəniye hərwi məzle mezeleme abəra ka ndo hay sa bay.

Həndzəɗakwa ka təv iMbəlom
19A nəkurommalamar ga hay, ka hutakwa tsəveɗməfələkwe a təv nakə a

ze siye hay tə tsəɗaŋŋa aye na, hərwi bambaz i Yesu nakə a mbəɗa ha aye.
20Yesu 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. 21 Andza niye, i kway
na, bagwar i ndo məvəlay wu a Mbəlom andaya a ləvay gər a gay i Mbəlom.
22 Kə ge andza niye na, həndzəɗakwa ka təv i Mbəlom tə ɗərev deɗek eye,
ta məpe mədzal gər gədaŋ eye ka Mbəlom, hərwi Yesu ka təra kway ha
tsəɗaŋŋa tə bambaz ŋgay ada kə bara kway ta yam tsəɗaŋŋa eye. 23Tsikakwa
parakkahuyanəkwaykapakwamədzal gərkawunakəMbəloma tsikaye, kâ
dzədzakwa hamədzal gər kway bay, hərwiwu nakə a gwaɗma giye na, huya
ma giye andzanakə a tsik aye. 24Pəlakwa tsəveɗnakə ka vəlakweye ha gədaŋ
a bonəte nəteməwalaŋ kway aye hərwi ada kâwuɗakwabo kamekame ada
kâgakwawuneheyeŋgwalakeye. 25Kâgərakwahaməhaygər andzando siye
hay bay. Ɗuh na, vəlakwa a bo gədaŋ nəte nəte mə walaŋ kway, wene wene
eye hərwi ka sərumhapat nakəYesuKəristemamaweye aye na,mazlambar
bəse.

26Ka sərakwadeɗek iMbəlom. Hərwiniye taɗə faya ka gakweyemezeleme
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. 27 Taɗə ndoweye kə ge mənese andza niye na, mâ
dzədzar hərwiMbəlommageye sariya. Sariya niye na, a ge zluwer haladzay,
ako gədaŋ eyema fəkiye ndo neheye ta rəhay ha gər aMbəlom bay aye. 28Ka
sərum ha taɗə ndoweye ka rəhay gər a bazlam i Musa mapala eye bay, taɗə
ndo hay sulo kəgəbay mahkar ta tsik ta deɗek kə ge mənese na, ta kəɗiye na
ta sakay naha bay.‡ 29Taɗə kə ge tə bazlam iMusa andza niye na, ɗəretsətseh
i ndo nakə a zəba ka Wawa i Mbəlom andza wuray kəriye aye na, ma ziye
nakay bəɗaw? Neŋgeye na, kə nas ha bambaz i məɓere dzam nakə a təma
ahayaabəraməmezelemeayedərmak. Fayama tsaɗeyeaMəsəfəreTsəɗaŋŋa

† 10:17 Hebrœ hay 8.8-12. ‡ 10:28 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 19.15.



Hebrœ hay 10:30 436 Hebrœ hay 11:4

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 ɗəmawu tay neheye ŋgwalak eye bay tə ge aye.»
A gwaɗ sa:

«Neŋ, BəyMaduweŋ 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 niyema ziye wu hay tebiye.

32Mum ahaya a gər ma kəkay wu nakə a ge bo tə nəkurom ahəl niye ka
ŋgatumaymakurre eye a dzaydzay i Mbəlom aye. A həlay niye na, ta sakum
ɗəretsətseh haladzay. Ane tuk na, ka səmumay naha a wu hay tebiye. 33 A
həlay siye na, ta tsaɗakumkame i ndo hay, ta sakum ɗəretsətseh. A həlay siye
ka yuma ɗəretsətseh i ndoneheye tə satay ɗəretsətseh aye dərmak. 34Ka sum
ka bo ɗəretsətseh dziye ta ndo neheye tə gəs ha tay a daŋgay aye. Ahəl nakə
ndo hay ta buwa fakuma abəra wu kurom hay aye na, ka səmumay naha ta
məŋgwese eye, hərwi ka sərumhawukuromhayŋgwalak eye andayaa ze siye
i wu hay tebiye, ta ndziye ka tor eye.

35Hərwi niye, kâ gərum haməpemədzal gər kurom abəra kaMbəlom bay,
hərwi taɗə ka rəzlumay a gər huya na, Mbəlom ma vəlakumeye magogoy
haladzay. 36Wunakəayekaboayena, səmumaynahaadakâgumwunakəa
yay a gər aMbəlomaye, hərwi adakâhutumwunakə a gwaɗmavəlakumeye
aye. 37Hərwi niye, Mbəlom a gwaɗ:
«A zəkaw həlay tsekweŋ ndo nakəma deyeweye na,

ma deyeweye, ma gaweyemahonok bay.
38Ndo nakə neŋgeye ŋgwalak eye ka ɗəre ga aye, kə dzala ha ka neŋ na, ma

ndziye ma sifa ka tor eye.
Ane tuk na, taɗə kəma ta dəba na, neŋgeye a yeŋ a gər sa bay.*»

39Nəkwayna, ndoneheye təma tadəba ada tədze ayebay. Ɗuhnəkwayna,
ndo neheye tə pa mədzal gər tay ka Mbəlom aye. Andza niye, ka hutakweye
sifa ka tor eye.

11
Ndo neheye ahəl niye tə pamədzal gər kaMbəlom aye

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
baybəbayna, ka sərakwaha tadeɗekandaya. 2Ndoneheyeahəl niye tadzala
ha kaMbəlom andza niye. Hərwi niye ta yay a gər a Mbəlom.

3 Hərwi məpe mədzal gər kway ka Mbəlom na, ka sərakwa ha kwetseh
kwetseh Mbəlom a ge wu hay tebiye tə bazlam ŋgay nakə a tsik aye. Andza
məgweɗewu neheye tebiye faya ka ŋgatakweye kaməndzibəra aye na, tə yaw
abəraməwu neheye ɗəre i ndo zezeŋ a ŋgatay bay aye.

4Hərwi məpemədzal gər ŋgay kaMbəlom na, Abel a kəɗay wu aMbəlom 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 təmawu nakə a kəɗay
aye. KwaAbel kəmət bəbay, faya ta tsikakweye labara ŋgay huya hərwi nakə
a dzala ha kaMbəlom aye.*

§ 10:30 Bazlam mapala eye masulo eye 32.35-35. * 10:38 Habakuk 2.3-4. * 11:4 Zəba mə
Madazlay i wu hay 4. 3-10.
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5Hərwiməpemədzal gər ŋgay kaMbəlom na, Henok kəmət 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 nakəMbəlom kə zla na Henok zuk bay aye
na, Henok a yay a gər a Mbəlom.†

6ZemədzalhakaMbəlomna, ndəraymasliyemadayayagəraMbəlombay.
Ndo nakə a say mahəndzəɗe ka təv i Mbəlom aye mâ dzala ha faya neŋgeye
andaya. Mâ sər ha na, neŋgeye faya ma vəlateye magogoy a ndo neheye ta
pəliye na aye.

7 Hərwi mədzele ha ka Mbəlom na, Nuhu a rəhay ha a gər a bazlam i
Mbəlom. Mbəlom kə tsikay kurre kawu 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 tsikay aye, a fələkwa a ɗəma ta ndo i gay ŋgay hay tebiye, ta təma
Məpe mədzal gər nakə a pa ka Mbəlom aye a ɗa ha mede i siye i ndo hay na,
ŋgwalak eye bay hərwi ta pamədzal gər kaMbəlom bay.‡

8Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka Mbəlom 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.§ 9Hərwi
məpe mədzal gər ŋgay ka Mbəlom na, a ndza ma gəma nakəMbəlom 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 neheye
Mbəlom a gwaɗma vəlateye gəma niye aye dərmak tə ndzawa mə ɗəma na,
mə gay nakə ta lambaɗ ta gugumaŋ aye dərmak. 10Abraham a ge andza niye
na, a təkay ɗəre a gəmanakəmandziye ɓəŋɓəŋ*ma dəɗiye bay aye. Maa ləva
ha bo ta gəma niye na, bo i Mbəlom eye ŋgway,maa ɗəzl na, neŋgeye.

11Hərwiməpemədzal gər ŋgaykaMbəlomna, Sarakwaneŋgeye gurameye
tsɨy bəbay na, kə huta gədaŋməwewawa. A sər ha ta deɗekwunakəMbəlom
agwaɗmavəleyena,mavəleye.† 12Hərwi niyeAbraham, neŋgeye gurameye
tsɨy kəwa wawa ada wawa i huɗ ŋgay hay ta wa bo haladzay andza wurzla
neheye ka magərmbəlom aye ada andza hewiyeŋ mə magayam a pasla bo
bay.

13Ndoneheye tebiye təmətmaməpemədzal gər kaMbəlomaye, nəteyena,
ta huta wu nakəMbəlom a gwaɗma vəliye bay. Ane tuk na, tə sər wu neheye
Mbəlom a gwaɗma giye aye na, ma giye bo. Hərwi niye ɗərev tay a ŋgwasa.
Tə tsik parakka nəteye na, madurloŋ eye hay, gay tay andaya kaməndzibəra
bay.‡ 14Ndo neheye tə tsik andza niye na, tə ɗa ha nəteye faya ta həbiye gəma
tay a nəteye. 15 Ta dzala ka təv nakə ti yaw abəra mə ɗəma aye bay. Taɗə ta
dzala andza niye na, ta pəliye tsəveɗməme a təv nakə ti yaw abəra mə ɗəma
aye. 16Ane tuk na, andza niye bay, ɗuh ta pəla na, təv nakə a ze ha neŋgeye
nakəma dəba aye, andzaməgweɗe nakəməmbəlom aye. Hərwi niye a yay a
gər a Mbəlom tâ zalayMbəlom tay. Andza niye, kə ləvatay ha bo ta gəma.

17 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka Mbəlom na, Abraham a vəlay Izak a
Mbəlom. A say a Mbəlom mazəbe ka mədzal gər i Abraham. Hərwi niye a
tsətsah fayamâ vəlay Izak. Abrahama təmaməge andza niye. Ane tuk na, ɓa
Mbəlom kə gwaɗaymahutiyewu. 18Mbəlom a gwaɗay: «Hulfe yak deɗek eye
† 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 ada ma
Hebrœ hay 12.22. † 11:11 Zəba məMadazlay i wu hay 18.10. ‡ 11:13 Zəba məMadazlay i wu
hay 23.4.
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madeyeweye na,ma hulfe i wawa yak Izak.§» 19Abrahama dzala: «Mbəlom
na, gədaŋ ŋgay andaya mələtse ahaya Izak abəra ma mədahaŋ.» Ta deɗek a
təra andza Izak kəmət ada kə lətsew abəramamədahaŋ.

20Hərwiməpemədzal gər ŋgay kaMbəlom na, Izak a pa ŋgama ka Zakob ta
Ezayu. A tsik ka wu nakəma giye bo ta nəteye kame aye.*

21Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka Mbəlom na, Zakob ma mətiye na, a pa
ŋgama ka wawa i Yusufa hay, nəte ta nəte. A lətse ta doŋgwar, a ɗəslay naha
gər a Mbəlom.†

22 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka Mbəlom na, Yusufa ma mətiye na, a
tsikatay a Israyel hay, a gwaɗatay kame na: «Ka deyumeye abəra mə Ezipt.»
Ada aza ta giye ha ta mətasl ŋgay hay kəkay na, kə tsikatay.‡

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.§

24Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka Mbəlom na, ahəl nakəMusa a ge gawla
ayena, a say ta gwaɗay: «Musaneŋgeyewawa idem ibəy i Ezipt»na, a saybay.
25A zay ha məse ɗəretsətseh ta ndo i Mbəlom hay tə bəmalə nakəma ndziye
maməŋgwese tsekweŋ ada ka rəhay gər aMbəlom bay aye.* 26A sər ha, a zay
ha ndo hay tâ tsaɗay andza nakə tə tsaɗay a Kəriste aye tə bəmalə nakə ma
hutiye zlele i gəma i Ezipt aye. A dzala andza niye na, hərwi faya ma təkay
ɗəre a wu nakəMbəlom a gwaɗma vəleye aye.

27Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka Mbəlom na, Musa a ye abəra ma Ezipt.
Ka dzədzaray amevel i bəy bay. Kə ndza ɓəŋɓəŋ andzama ŋgateye aMbəlom,
ndo nakə ndəray a ŋgatay ɗaɗa tə ɗəre bay aye.

28Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka Mbəlom 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 Mbəlom ki yawma kəɗiye malkwara i wawa hasləka eye i
ndo i Ezipt hay na, mâ kəɗmalkwara tay hasləka eye hay bay.†

29Hərwi məpe mədzal gər tay ka Mbəlom na, Israyel hay tə tas abəra mə
Bəlay Ndozza eye. Ahəl nakə ndo i Ezipt hay a satay mətese dərmak aye na,
bəlay ama ka bo a həl tay ha tebiye.‡

30Hərwi məpe mədzal gər i Israyel hay ka Mbəlom na, zleɗ i gəma i Zeriko
ambəzl. Ndo i Israyel hay tə tawana gəmaniyeməhəneməkwamatasəla eye
na, zleɗ niye ambəzl.§

31Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka Mbəlom 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 ye mata 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, hərwiməpemədzal gər
tay ka Mbəlom na, tə ge vəram ta gəma siye hay, ada ta sla ka gəma niye hay
§ 11:18 Zəba məMadazlay i wu hay 21.12; 22.1-14. * 11:20 Zəba məMadazlay i wu hay 27.1-40.
† 11:21 ZəbaməMadazlay iwuhay 47.29-31. ‡ 11:22 ZəbaməMadazlay iwuhay 50.24. § 11:23
Zəba mə Madayaw abəra ma Ezipt 2.1-2. * 11:25 Zəba mə Madayaw abəra ma Ezipt 4.19-23.
† 11:28 Zəba mə Madayaw abəra ma Ezipt 12.21. ‡ 11:29 Zəba mə Madayaw 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 Zəba mə Ndo i sariya hay 4.6. § 11:32 Zəba mə Ndo i sariya hay 13.
* 11:32 ZəbaməNdo i sariya hay 11.1.
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aye. Ta ge wu nakə deɗek eye, ta huta wu nakəMbəlom a gwaɗma vəlateye
aye, ta dərəzlaykabazlamazɨl hayhərwi ada tâ gataywuraybay. 34Tambata
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. 35Ŋgwashay ta ŋgatatay a ndo tay neheye təmət 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 mamədahaŋ ada tâ
huta sifa ŋgwalak eye a ze nakay.†

36 Ndo siye hay sa na, tə ŋgwasa fataya, tə ndaɓa tay ha ta mandalaɓa, tə
dzawa tay ha tə tsalalaw, ta dərəzl tay ha a gay i daŋgay. Andza niye, ta səmay
naha ɓəŋɓəŋ. 37 Siye i ndo mekeleŋ eye hay tə kəɗ tay ha tə kwar. Siye hay ta
ɗəs tay ha ka bo abəra morkotsok. Siye hay tə kəɗ tay ha ta maslalam. Siye
hay gay tay andaya bay, ta dzədzawa so, nəteye mətawak eye hay. Tə pawa
ka bo mbal i təɓaŋ hay ta məkwets i wak hay. Ndo hay ta hərawatay ha, tə
gawatay ɗəretsətseh. 38Ta dzədzawa məmakulkwandah, ada məmahəmba
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 ka Mbəlom ada andza niye
nəteye tə yay a gər a Mbəlom. Kwa andza niye bəbay na, ta huta wu nakə
Mbəlom a gwaɗ ma vəlateye a ndo hay aye bay, 40 hərwi Mbəlom kə dzala
ada kə pa hərwi kway wu ŋgwalak eye a ze i siye i ndo neheye tə huta aye. A
say aMbəlom tâ təra ŋgwalak eye ka bo dziye tə nəkway.

12
Melkisedek ndoməvəlawaywu aMbəlom

1Nəkway na, ndo neheye tebiye tə pawa mədzal gər ka Mbəlom ta lawara
kway, faya ta ɗakway ha ma kəkay nakə nəkway bəbay ka pakweye mədzal
gər ka Mbəlom aye. Hərwi niye, kalakwa ha ka bo abəra wu neheye tebiye
faya ta gakweye me ka mede kame aye ada ta mezeleme nakə ma miye
kway ha ta dəba aye, ada hwayakwa mahway 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
kway ha hus ka mandəve eye na, neŋgeye. Ka təma məməte ka mayako
mazləlmbaɗa eye. Horoy kə gay məməte ka mayako mazləlmbaɗa eye bay
hərwi a sərha ɗərevmaŋgwasiye taməŋgwesenakəMbəloma ləvahabohərwi
ŋgay aye. Anəke neŋgeye mandza eye tə həlay i mənday i təv məndze i bəy
i Mbəlom. 3 Dzalum ka neŋgeye lele ma kəkay nakə ndo i mezeleme hay tə
nay ɗəre aye 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
ɗərevmâye fakumaabərabay. 5Kamətsumhagər təbazlamneheyeMbəlom
a tsikakum hərwi məmakum naha ɗərev aye 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,
† 11:35 Zəbama 1 Bəy hay 17.17-24; 2 Bəy hay 4.18-37.
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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.*»
7Andza niye, səmumay naha a ɗəretsətseh ɓəŋɓəŋ hərwi ada kâ sərumwu

nakə Mbəlom a kəta kurom ha aye. Ɗəretsətseh nakay a ɗa ha na, Mbəlom
kə həl kurom hərwi ada kâ tərum wawa ŋgay hay. Wawa andaya nakə bəba
ŋgayma tsikeye ka makəte bay aye na, andaya ɗaw? Andaya bay! 8Mbəlom
faya ma kətiye wawa ŋgay hay tebiye. Taɗə kə tsikakum ka makəte bay
na, nəkurom wawa ŋgay hay bay, nəkurom madazla hay. 9 Bəba hay ka
məndzibəra nakay, ta kəta kway ada ka rəhakwa tay ha gər. Ada sadzək ka
rəhakwayhagəraBəbakwaynakəməmbəlomayebəɗaw? Taɗəkarəhakway
ha gər na, ka hutakweye sifa.

10Bəba kway hay ka məndzibəra, nəteye ta kətiye kway na, həlay tsekweŋ
tsa andza nakə ta zəba faya lele aye. Ane tuk na, Bəba kway nakəməmbəlom
aye, neŋgeye ma kətiye kway hərwi ada mâ dzəna kway ada ka tərakwa
tsəɗaŋŋa andza neŋgeye huya. 11A 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
12Kə 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.

14Gum gədaŋməndze 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
Maduweŋbay. 15Gummetsehe, ndəraymâkərahŋgwalak iMbəlombay. Gum
metsehe, ndərayməwalaŋkurommâtəraandzadərizl i gərɗafnakə təleŋeŋe,
a ndzohw faya ma gəliye, ma kwasateye gər a ndo hay aye bay. Slala i ndo
niye ma nasiye ha siye i ndo hay məwalaŋ kurom. 16Gummetsehe, 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
hamagedze ŋgay aye bay. 17Ka sərum hama dəba eye na, a saymambəɗe ha
mədzal gər i bəba ŋgay adamâ pa faya ŋgama. Ane tuk na, bəba ŋgay a kərah.
Ezayu a pəla tsəveɗ kwa ta mətuwe bəbay na, wewer mekeleŋ eye andaya
hərwi mambəɗe ha wu nakə a ge aye bay.†

18 Sərum ha təv nakə nəkurommalətse faya kame i Mbəlom aye na, andza
mahəmbanakə ahəl niye Israyel hay tə lətse faya tə lamay təhəlay aye bay. Ta
ŋgatay a ako fayama 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
ambohmətsikemeniyemâ tsikatayawsabay, 20hərwiwunakəa tsikatayaye
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

* 12:6 Dzeke hay 3.11-12. † 12:17 ZəbaməMadazlay i wu hay 25.29-34.
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kəɗum na.‡» 21Wu 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, gəmaiMbəlomnakəmavəliye sifa aye, Zerozelemnakəmə
mbəlom aye. Gawla i Mbəlom hay haladzay mahaya gər eye mə ɗəmaməge
magurlom, ma pasliye bo bay. 23Nəkurom ka hayum gər ta siye i malkwara
hay*, Mbəlom kəwatsa məzele tay a ɗerewel məmbəlom. Ka həndzəɗum ka
təv i Mbəlom, neŋgeye ndo məgatay sariya a ndo hay tebiye. Ka həndzəɗum
ta ndo neheye nəteye ŋgwalak eye ka ɗəre i Mbəlom ada Mbəlom a təra tay
ha tsəɗaŋŋa aye. 24 Nəkurom ka həndzəɗum ka Yesu. Neŋgeye ka həndzəɗ
tay ha ka bo ndo hay ta Mbəlom hərwi ada Mbəlom mâ ɓar Dzam Weɗeye
ta nəteye. Ka həndzəɗum ka bambaz i Yesu nakə a gwatsaka fakuma aye.
Bambaz eye niye fayama tsikakweye kawunakə a ze ha bambaz i Abel faya
ma tsikakweye aye.

25Kə ge andza niye na, gummetsehe. Kâ kərahumməpay zləm a bazlam i
ndo nakəma tsikakumeye aye bay. Ahəl niye na, ta kərahməpay zləma ndo
nakə a ɗawatay ha bazlam iMbəlom kaməndzibəra aye. Nəteye niye ta təma
abəra mə ɗəretsətseh bay. Nəkway neheye faya ka pakway zləm a mətsike
me nakə a yawməmbəlom aye, ka kərahakwa na, ka slakweye fayamətəme
abəra mə ɗəretsətseh sa bay. 26Ahəl 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 sabay tamagərmbəlomayedzay.†» 27Bazlamneheyeagwaɗ «siknəte
sa» ayena, a ɗakwayhaparakkawuneheye 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
ŋgaynakəndərayma ɓəliye ha ɗaɗabay aye. Zambaɗakwayandzanakə a yay
a gər aye, ɗəslakway ha gər ada rəhakway ha gər. 29Hərwi ta deɗek Mbəlom
na, neŋgeye andza ako nakəma 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 mə
walaŋ 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. 3Dzalum ka ndo neheye ma daŋgay aye andza
nəkurom ka bo dziye ma daŋgay. Dzalum ka ndo neheye ndo hay faya ta
sateye ɗəretsətseh aye andza nəkurom dərmak faya ka sumeye ɗəretsətseh.

4Ɗəslumay ha gər aməzle bo i zal ta ŋgwas. Zal ta ŋgwas ŋgay tâ gemadama
bay. Sərum ha na, Mbəlomma gateye sariya a ndo məge madama hay ada a
ndo neheye ta zla ŋgwas zuk bay kwa a ndo neheye ta zla zal zuk bay faya ta
giye madama aye.

5 Kâ gum bor i suloy bay, ɗərev kurom mâ ŋgwasa tə bəmalə nakə andaya
fakuma aye. Hərwi Mbəlom a gwaɗ:
«Na gakeyemasəfaya ɗaɗa bay,

na gəriye kar ha ɗaɗa bay.*»
‡ 12:20 Madayaw abəra ma Ezipt 19.12-13. § 12:21 Zəba mə Madayaw abəra ma Ezipt 19.12;
Bazlam mapala eye masulo eye 9.19. * 12:23 Malkwara hay na, a ɗa ha gawla i Yesu Kəriste hay.
Zəba məMadayaw abəra ma Ezipt 4.22. † 12:26 Aze 2.6. * 13:5 Zəba mə Bazlam mapala eye
masulo eye 31.6, 8; Zozowe 1.5.
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6Hərwi niye, ka slakweye fayamətsike tə ɗərev kway peteh:
«BəyMaduweŋMbəlomma dzəniye ga huya,

na dzədzareye a wuray kwa tsekweŋ bay.
Ndərayma sliye məgeŋ wuray bay.†»

7Dzalum ka bagwar kurom neheye tə ɗakum ha bazlam i Mbəlom kurre
aye. Zəbum kamede tay ada kaməməte tay nakə təmət aye. Pummədzal gər
kurom kaMbəlom andza nəteye tə pamədzal gər kaMbəlom aye dərmak.

8 Yesu Kəriste ka mbəɗa bay. Neŋgeye kurre eye, anəke, ada kame, Yesu a
mbəɗa təbey. 9Kâ təmumndo siye hay tâ səpat kuromabəra ka tsəveɗ i deɗek
ta matətike wuweɗeye hay wal wal bay. Kâ təmumwu nakə ta tsikakumeye
bay hərwi maa vəlay gədaŋ a ɗərev i ndo na, ŋgwalak i Mbəlom bəna wu
məndaymavəleye gədaŋa ɗərev indobay. Ndoneheye təpaybəzayabazlam
mapala eyenakə a tsik kawuməndayayena, bazlameyeneheyemapala eye
ka dzəna tay ha kwa tsekweŋ bay.

10 Ndo məvəlaway wu a Mbəlom neheye tə kəɗaway wu a Mbəlom mə
madzawadzawa iməɗəslay ha gər aMbəlomnakə ta lambaɗ ta gugumaŋ aye
na, ta sliye fayaməndewunakə nəkway ka vəlakway aMbəlomma təv kway
nakəkavəlawakway fayawuaMbəlomayebay. 11Hərwi i tayna, ahəl nakə ta
kəɗaway naha wu aMbəlom aye na, bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom
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
məberemezeleme i ndohay. 13Kə ge andzaniye na, kâ pakwaybəzay a kule i
Yahuda hay bay, takwa abəra məwuzlahgəma, takwa ka təv ŋgay. Təmakwa
ndo hay ta tsaɗakway andza nakə tə tsaɗay aye dərmak. 14 Ka məndzibəra
nakay na, gəma kway andaya ka ndzakweye mə ɗəma ka tor 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, ɗa ha neŋgeye
bagwar eye. Niye na, wu nakə faya ka vəlakweye aye. Andza məgweɗe ka
zambaɗakweye aməzele ŋgay. 16Sa na, kâmətsumha gər taməgatay ŋgwalak
a siye i ndo hay bay, ŋgənum a bo wu kurom hay ta nəteye. Kâ mətsum ha
gər bay hərwi məvəle wu neheye andza wu kəriye na, a yay a gər a Mbəlom.

17 Rəhumatay ha gər a 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.

18Ɗuwulumayme aMbəlom hərwi may huya. Nəmaa sər ha ta deɗek ɗərev
may tsəɗaŋŋa, a samayməge wu ŋgwalak eye huya. 19Neŋ faya na tsətsahiye
naha fakumawenewene eye na, ɗuwulumaymeaMbəlomhərwi adanâma
naha a təv kurom ta bəse.

Mandəve i bazlam
20Maa vəlakway zay a ɗərev na, Mbəlom. Maa lətse ahaya Bəy Maduweŋ

Yesu abəramamədahaŋ na, neŋgeye. Ka təra ha Yesu ndomətsəkure bagwar
eye, kəmət hərwi kway təɓaŋ ŋgayhay. Mbəlomkə zla bambaz ŋgay, kə ɓar ha
dzam ta nəkway ka tor eye. 21Mbəlommâvəlakumgədaŋməwuŋgwalak eye

† 13:6 Dəmes hay 118.6. ‡ 13:11 Zəba Levitik 16.27. § 13:12 Zəba Yuhana 19.17-20.
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hay tebiye hərwi ada kâ gumwu nakə a yay a gər aye. Mâ geməsler ŋgaymə
nəkway tə həlay i Yesu Kəriste hərwi ada kâ gakwa wu nakə a yay a gər aye.
Ndo hay tâ zambaɗay aMbəlom ka tor eye! Mâ ge andza niye!

Mətsikeme
22Malamar 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. Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ti yawma Itali aye ta tsikakum nahame dərmak. 25Mbəlommâ 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 awatsa ɗerewel nakay na, a Yahuda neheye tə pamədzal 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 i məndzibəra (1.2-4),
mawuɗe matəre zlele eye (1.9-11; 5.1-6); mawuɗe məge mənese (1.2-18; 4.1-
9), məɗəslay ha gər a bo (4.13-16). Ɗerewel nakay faya ma gwaɗiye: Məpe
mədzal gər ka Mbəlom na, faya ma diye ha ndo ka məge metsehe (2.14-26),
məgaymetsehe a bo adaməndze ɓəŋɓəŋ kame i mənese (zəbama 3.1-12).
Yakuba a watsa ɗerewel nakay na, a ndo neheye zlele eye bay aye (zəba

ma 2.6). Ɗerewel nakay faya ma gwaɗateye ta kəts ndo i mətawak hay bay
(2.1-13). A gwaɗ zlele na, lele bay hərwi nakə ndo i zlele hay tə ge ha məsler
tə ɗəma bay aye (5.1-6).

Mətsikeme
1Neŋ Yakuba, ndo i məsler i Mbəlom ta BəyMaduweŋ Yesu Kəriste.
Na tsikakum naha me a nəkurom ndo i Mbəlom neheye ka məndzibəra

tebiye aye.
Mbəlomma vəliyemetsehe a ndo neheye tə dzala ha faya aye

2 Malamar 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 sərumha na, taɗə ka pummədzal gər kurom kaMbəlom huya ada faya ka
səmumaynaha amədzenakə ta dziye kuromhaayena, kandzumeye ɓəŋɓəŋ
lele. 4Ndzum ɓəŋɓəŋ hus kamandəve eye hərwi ada ka tərumeyemasəra gər
eye hayməwuhay tebiye adawuraymâ kətsakumbay, wu nakə lele bay aye
mâ ge andayamə ɗərev kurom bay.

5 Taɗə ndoweye mə walaŋ kurom metsehe ŋgay andaya hala bay na, mâ
tsətsah kaMbəlomhərwi adaMbəlommâvəlay. Mbəlomavəlawa kwaaway
tə ɗərev ŋgay peteh, ma kərahiye ha a ndo bay, ta deɗek ma vəliye metsehe a
ndonakəka tsətsah faya aye. 6Ane tukna, taɗəndoweyema tsətsahiyewuka
Mbəlomna,mâsərha tadeɗekMbəlommavəleye,mâdzalagər fayasulo 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 Maduweŋ ma vəleye wu
bay, 8 hərwi mədzal gər ŋgay sulo sulo ka Mbəlom, mədzele gər ŋgay ka wu
nəte bay.

Ndo imətawak hay ta ndo i zlele hay
9Ndo nakə mətawak eye faya ma pay bəzay a Yesu Kəriste aye na, ɗərev

ŋgay mâ ŋgwasa hərwi Mbəlom ka səkah ha. 10Ndo nakə zlele eye faya ma
pay bəzay a YesuKəriste aye na, ɗərev ŋgaymâŋgwasadərmakhərwiMbəlom
kəma ha ka dala. A sər ha na, ma dziye andza məvurze i guzer nakə a ɓəta
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bəse aye. 11Pat kə zla faya abəra ŋgulak na, ma kuliye ha guzer, məvurze hay
ta kutsiye adaməle tay kənas. Andzaniye, ndo i zlelemadziye təməsler ŋgay
hay tebiye andza guzer neheye tə ɓəta kəriye tsa aye.

Mbəlomma dziye ha ndo bay
12Məŋgwesemandziyekandonakəa səmaynahaamədzeneheye tədzaha

aye. Kə səmay a mədze neheye na, Mbəlom ma vəleye magogoy ŋgay, andza
məgweɗe sifa nakə a gwaɗma vəliye a ndo neheye a wuɗa tay ha aye.

13 Taɗəmasəpete kə ndzay a gər a ndoweye na, mâ gwaɗ «Maa səpat ga na
Mbəlom» bay hərwi ndərayma sliyemasəpeteMbəlom kaməgemənese bay,
adaMbəloma səpat ndoamənesebaydərmak. 14Kwawaya gemənesena, ta
bor i bo ŋgay nakə lele bay a səpat na kaməgemənese aye. 15Wuneheye lele
bay a dzalamə gər ŋgay aye,ma dəba iməndze 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. 17Wu
neheye ŋgwalak eye tebiye ti yaw abəra ka təv i Mbəlom, wu neheye lele eye
na, iMbəlomBəbakwaynakəa gepat təwurzlahayaye. Mbəlomna, ambəɗa
bay, a mbəɗa andza pat nakə a mbəɗa ma gəriye kurom ha a ləvoŋ aye bay.
18A vəlakway sifa tə bazlam ŋgay deɗek eye. A ge niye na, tə ɗərev hərwi ada
kâ tərakwa kurre eye hayməwalaŋ i wu neheye a ge aye.

Pumay zləma bazlam iMbəlom ada gumwu nakə a tsik aye
19Malamar ga neheye nawuɗa kuromhaladzay aye, dzalum kawunakay

anaŋ aye: Ndzum tsezlezleŋŋe ka məpay zləm a wu neheye siye i ndo hay
ta tsikiye aye, ane tuk na, kâ tsik me bəse tsa bay, zla həlay eye təday ada
kâ ge mevel bəse bay dərmak, 20 hərwi ndo nakə ma giye mevel aye na, ma
sliye faya məge wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye bay. 21Hərwi niye, zlum
na wu neheye lele bay tebiye abəra mə ɗərev kurom, kâ gum mezeleme sa
bay. Rəhumha gər kuromka dala kame iMbəlom, ada pumay zləmabazlam
nakə a pa a ɗərev kurom aye. Bazlam nakay na, gədaŋ ŋgay andaya mətəme
haməsəfəre kurom.

22Kâ tərumndoməpay zləmawunakəMbəlom a tsik aye ɗekɗek bay, gum
wu nakə a tsik aye dərmak. Ndo nakə a pay zləm ɗekɗek tsa kə ge na faya
məsler eye bay na, a vay gər a bo ŋgay. 23Taɗə 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. 24A 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 tə wu nakə a
tsik aye na, Mbəlom ma piye faya ŋgama. Mâ pay zləm ɗekɗek tsa ada mâ
mətsa ha gər bay. Ane tuk na, ɗuh mâ rəhay ha gər. Mbəlom ma piye faya
ŋgamahərwi bazlamnakaymapala eye ŋgwalak eye, neŋgeye gədaŋ eyehərwi
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 neheye faya ma tsikiye ta təra kəriye. 27Məpay
bəzay a Mbəlom ta lele eye nakə a yay a gər a Mbəlom aye na, məgatay gər a
wur mətawak hay, a madakway i ŋgwas neheye faya ta siye ɗəretsətseh aye.
Mâ gaymetsehe a bo ŋgay hərwi adawu iməndzibəra neheye lele bay aye tâ
ye ha amezeleme bay.
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2
Ndo hay tebiye kame iMbəlom na, nəte

1Malamar ga hay, nəkuromna, ka dzalumha 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. 2Agəna 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 eyepetekeɗŋgayneheye kaboaye lele bay. 3Nəkuromka 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 nakə mətawak eye na, ka
gwaɗumeye: «Lətse mələtse» kəgəbay ka gwaɗumeye «Ndza kanaŋ ka dala.»
4Taɗə ka gumandza niye na, ka ŋgənum tay hay ka bo abəra ndo hay bəɗaw?
Ka gumay sariya a ndo nəte məwalaŋ i ndo niye hay bəɗaw? Wu neheye ka
dzalum aye na, lele bay.

5Malamar ga neheye nawuɗa kuromhaladzay aye, tsənum lele, ka sərum
təbəɗew Mbəlom a pala ndo neheye mətawak eye ka məndzibəra aye na,
hərwi ada tâ pamədzal gər ka YesuKəriste ada tâ huta zlele nakədeɗek eye, a
pala tay hərwi ada tâ fələkwa aBəy iMbəlomnakə a gwaɗmazliye,ma vəliye
a ndo neheye ta wuɗa na aye. 6Ane 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 kaməzele ŋgwalak eye i YesuKəriste nakə tə zalakumha aye
na, ndo i zlele hay.

8Taɗə ka rəhumay ha gər a bazlam iMbəlommapala eye nakə təwatsamə
Ɗerewel i Mbəlom aye na, ka gum lele. Bazlam 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, bazlam
mapala eyema gəsiye kurom hərwi nakə ka rəhumay ha gər bay aye.

10Kwa taɗəndoweyeka rəhayhagər abazlam iMbəlommapala eye tebiye,
ane tuk na, kə nas ha nəte ka rəhay ha gər bay na, niye na, andza məgweɗe
kə nas tebiye. 11HərwiMbəlom nakə a gwaɗ: «Kâ gemadama bay†» aye na, a
gwaɗ, «Kâ kəɗ gər i ndo bay‡» dərmak, ane tuk na, taɗə ka kəɗ ndo na, kwa
ka ge madama bay na, ka nas ha bazlam i Mbəlom mapala eye. 12 Hərwi
niye faya na gwaɗakumeye, sərum ha, məwu neheye ka tsikumeye ada mə
wu neheye ka gumeye na, Mbəlomma gakumeye 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
nakə Mbəlom ma giye sariya aye ma sakay naha bay dərmak. Ane tuk na,
taɗə ka sakay naha a ndo hay na, Mbəlomma gəsiye kar a sariya bay.

Məpemədzal gər ka Yesu taməgeməsler
14Malamar ga hay, taɗə ndoweye kə tsik tə bazlam kə dzala ha kaMbəlom,

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. 15 Agəna siye i ndo
məpay bəzay a Yesu Kəriste hay andaya, petekeɗ andaya fataya bay, may a
wur fataya dərmak. 16 Taɗə ndo mə walaŋ kurom a gwaɗatay: «Dum tə zay.
Mbəlommâ vəlakum petekeɗ ta wumənday», ane tuk na, kə vəlatay wu bay
na, ŋgama eye mey? 17Mədzal ha ka Mbəlom na, andza niye dərmak. Taɗə

* 2:8 Levitik 19.18. † 2:11 Madayaw abəra ma Ezipt 20.14, Bazlammapala eye masulo eye 5.18.
‡ 2:11 Madayaw abərama Ezipt 20.13, Bazlammapala eyemasulo eye 5.17.
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ndoweye kə gwaɗ kə dzala ha ka Mbəlom, ane tuk na, kə ge məsler ŋgwalak
eye bay na, mədzal gər ŋgay kaMbəlom kəmət.

18 Agəla ndoweye ma gwaɗiye «Ndo ŋgeɗ faya ma dzaliye ha ka Mbəlom,
ndoŋgeɗ fayamagiyeməsler ŋgwalak eye.» Nambəɗeye fayana, bəzeŋhama
kəkaynakə faya kadzaliye ha kaMbəlomaye ada faya ka giyeməsler ŋgwalak
eye bay. Ada neŋ na bəzakeye haməsler ga neheye ŋgwalak eye hərwi ada kâ
ŋgatayneŋ fayanadzaliyehakaMbəlom. 19KadzalahaMbəlomandayanəte
ŋgweŋ. Ka ge lele. Kwaməsəfəre neheye lele bay aye ta dzala ha dərmak, ada
hərwi niye faya ta dzədzariye. 20Nəkar ndo imatərakahaŋ! A saka tâ ɗakaha
mədzal gər kaMbəlom zeməgeməsler 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
Mbəlom ada ta məge məsler ŋgwalak eye hay ti ye ka bo salamay. A ge ha
andza niye na, kə vəlay ha ɗərev ŋgay peteh a Mbəlom. 23Wu nakay a ge bo
na, andza nakə tə watsa 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 tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom na,
hərwinakəageməslerŋgwalakeyehayayedərmakbəna tamədzal gərɗekɗek
bay.

25Ta Rahab ŋgwasməgemadama bəbay andza niye. Ndoməsləre i Yahuda
ti ye a gayŋgayna, ka dzəna tayha. Kə ɗatayha tsəveɗmekeleŋ eyehərwi ada
tâ təma. Hərwiməsler ŋgaynakə a ge andza niye aye na, ka təra ndo tsəɗaŋŋa
eye kame i Mbəlom.*

26Andzaniye, taɗəməsəfəre ki yawabəramandona, ndoweyeniye kəmət.
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

1 Malamar ga hay, kâ tərum tebiye kurom eye ndo matətike tay ha ndo
hay bay. Sərumha nəmay neheye nəmaa tətikateye a ndo hay aye ta gameye
sariyama ziye i ndo siye hay.

2Nəkway tebiye faya ka gakweye mənese. Taɗə ndoweye faya ma tsikiye
me ze məge mənese na, neŋgeye ndo i deɗek. Kə sla ɗa məgay metsehe a bo
ŋgay. 3Dzalum ka pəles təday. Ka pakway ɓəre a bazlam a pəles na hərwi ada
mâ rəhakway ha gər ada ma zəŋgaliye tsəveɗ nakə a sakway aye. 4Zəbum ka
kwalalaŋ i yambagwar eye. Kwa taɗə bagwar eye hay bəbay adamətasl faya
ma vəzliye ta gədaŋma diye ha bəbay na, ndo fayama geyemetsehe təwuye
andaya tsekweŋ hərwi ada mâ ye a təv nakə a say aye. 5Ɗərneh i ndo na,
andza niye dərmak. Kwa neŋgeye tsekweŋ bəbay na, ma sliye məɗəslay ha
gər a bo təwu bagwar eye hay.
Zəbum! Ako tsekweŋna,ma təmiyekəsafbagwareye tebiye təlmeɗ təlmeɗ.

6Ɗərneh i ndo bəbay andza ako. Mənese i məndzibəra na, mə ɗəma, mə bo
kway. Fayamanasiyehabo tebiye. Mavatiye akonakəmadziyehaməsəfəre
i ndo tebiye. Ako niye a yaw nama ako nakəmambatiye bay ka tor eye.

7 Ndo hay ta sliye faya məgay metsehe a wu hay tebiye, ta sliye faya ka
wu i pesl hay, ɗiyeŋ hay, dədœ hay ada tə kəlef dərmak. 8 Ane tuk na, ndo
§ 2:23 Madazlay i wu hay 15.6. * 2:25 Zozowe 2.1-21.
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hay ta sliye faya məgay metsehe a ɗərneh bay. Neŋgeye na, wu nakə lele bay
aye. A sla faya məndze səkeffe bay. Neŋgeyemaraha eye ta muwar nakəma
kəɗiye ndo aye. 9 Ta ɗərneh na, ka zambaɗakweye ha a Mbəlom Bəba kway,
ada ka vəlakweye tay hamezeleme a ndo neheye a ge kamandzəkit bo ŋgay
aye dərmak. 10Bazlam i mazambaɗay a Mbəlom ta məvəle mezeleme a ndo
a yaw mə huɗ i bazlam eye nəte. Malamar ga hay, mâ təra andza niye bay.
11 Yam nakə a tsəhən aye ta yam nakə hərwak hərwak aye ta ŋgəzaweye ma
bəɗiyem eye nəte ɗaw? 12Malamar ga hay, sərum gurovma sliye faya məwe
tetəɗœz ɗaw? Werepezl ma sliye faya məwe gurov ɗaw? Yam nakə a tsəhən
aye na, ma ŋgəzaweye yam nakə a tsəhən bay aye bay.

Metsehe nakə a yaw abəra ka təv iMbəlom aye
13 Ndo i metsehe andaya mə walaŋ kurom ɗaw? Ndo i ndaraw andaya

ɗaw? Mâbəzayhametseheŋgay taməgeməsler ŋgwalak eyehay adamâhəna
ha gər ŋgay ka dala. 14Agəna nəkurom sələk eye, ada ɗərev kurom ɗuwekeke,
ada fayakadzalumeyekabokuromeye ɗekɗek tsadərmak. Taɗəkə ge andza
niye na, kâ ŋgalakum bay ada kâ rawumme ka deɗek bay. 15 Slala i metsehe
niye na, a yaw abəra ka təv iMbəlom bay, nakay na, i məndzibəra. Məsəfəre i
Mbəlom andayamə ɗəmabay, wu i ndo zezeŋ hay, a yawmə həlay i Fakalaw.
16Taɗə ndo hay sələk eye hay ada faya ta dzaliye ka bo tay eye ɗekɗek na, wu
hay ta diye ka bo ta tsəveɗ eye sa bay ada slala i wu neheye lele bay aye ta
ndohwaweye dərmak.

17 Ane tuk na, metsehe nakə a yaw abəra ka təv i Mbəlom aye na, wal.
Neŋgeyena, tsəɗaŋŋa, a vəl məndze zayməwalaŋ 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 təmatəre məwalaŋ kurom na, a yaw məŋgay? Na gwaɗ hərwi
nakə bor i bo kurom hay faya ta tsaliye bomə nəkurom aye.

2Asakumwuhay, adakahutumbayna, nəkurommaləvaboeyekaməkəɗe
ndo hay. Ka gumeye ɗəre kawuhay ane tuk na, ka slumeye fayaməhute bay.
Hərwi niye faya ka tərumeye ada faya ka tsalumeye boməwalaŋ kuromaye.
Kahutumeyewunakəa sakumayebayhərwika tsətsahumkaMbəlomhərwi
adamâ vəlakum bay. 3Kwa taɗə ka ɗuwulumayme aMbəlom hərwi adamâ
vəlakum,mavəlakumeyebayhərwi ka ɗuwulumayme ta tsəveɗ lele aye bay,
ka tsətsahumwu neheye ka gum faya ɗəre aye.

4Nəkurom ka tərum andza ŋgwas neheye faya ta giyemadama 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. 5Nəkurom ka dzalum wu nakə təwatsa a Ɗerewel
i Mbəlom aye na, ka təra wu kəriye ɗaw? A gwaɗ: «Məsəfəre nakə Mbəlom
a pa a bo kway aye na, sələk eye.» 6 Sa na, ma vəlakweye ŋgama nakə a ze
wu tebiye aye. Andza nakə təwatsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na, «Mbəlomma
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kərahiye ndo neheye ta ɗəslay ha gər a bo aye, ane tuk na, ma vəliye ŋgama a
ndo neheye tə həna ha gər aye.*»

7 Hərwi niye, rəhumay gər a Mbəlom. Səmumay naha a Fakalaw, ma
hwayakumeye. 8Həndzəɗum ka təv i Mbəlom, ma həndzəɗiye tə nəkurom
dərmak. Nəkurom neheye faya ka gumeye mezeleme aye, barum na həlay
kurom. Nəkuromneheyemədzal gər sulo sulo aye, zlumnamezeleme abəra
mə ɗərev. 9Ndzum tsokoɗokkwa hərwi mezeleme kurom hay, ada tuwum.
Kâ ŋgwasum ɗuh bay, tuwum. Ɗərev kurommâŋgwasa sa bay, ane tuk ndzum
tsokoɗokkwa. 10Hənum ha gər kurom kame i Mbəlom hərwi ada mâ səkah
kurom ha.

Kâ gum sariya ka ndo bay
11Malamar ga hay, kâ tsikum wu nakə lele bay aye ka ndo hay bay. Ndo

faya ma tsikiye wu nakə lele bay ka ndo aye ada faya ma giye faya sariya
aye na, a tsik wu nakə lele bay ka bazlammapala eye ada faya ma giye faya
sariya dərmak. Azlakwa taɗə faya ka giye sariya ka bazlam mapala eye na,
faya ka rəhay ha gər, faya ka giye faya sariya ɗekɗek tsa. 12Maa vəl bazlam
mapala eye a ndo hay na, Mbəlom nəte ŋgweŋ. Ndoməge sariya na, neŋgeye
nəte ŋgweŋ. Maa slamətəme tay ha ndo hay na, neŋgeye nəte. Maa slamədze
tayhana, neŋgeyenəte ŋgweŋ. Anəkar, kadzalanəkarna,waynakəkagateye
sariya a ndo hay aye.

Kâ ɗəslumay gər a bo bay
13Pumay zləmawunakəna tsikiye, nəkuromneheye faya ka gwaɗumeye:

«Bəgom kəgəbay tədœ na, nəmaa diye a wuzlah gay, nəmaa ndziye mə ɗəma
məve nəte hərwi məhute suloy haladzay.» 14 Ane tuk na, nəkurom na,
ka sərum wu nakə ma giye bo tədœ aye bay. Məsəfəre kurom na, andza
makukulek nakəməndze tsekweŋ ka ŋgateye, tsa na, ma dziye sa aye. 15Ka
gwaɗumeye ɗuh na: «Taɗə kə yay a gər a Mbəlom na, nəmaa ndziye tə ɗəre,
nəmaa giyewu nakay kəgəbaywu taɗay.» 16Ane tuk na, faya ka ŋgalakumeye,
ka ŋgalakumeye tə bazlam kuromneheye faya ka tsikumeye aye. Məge andza
niye lele bay.

17Andza niye sərum ha na, ndoweye a sər məge ŋgwalak ada kə ge na bay
na, kə gemənese.

5
Nəkurom ndo i zlele hay, gummetsehe

1Gummetsehenəkuromndo i zlele hay, tuwumbokurom tamagalahərwi
ɗəretsətsehneheye faya tahəbiyekuromaye. 2Zlelekuromhay taze, petekeɗ
kurom hay bəbay mətul hay ta nda. 3 Gura kurom hay ta suloy kurom na,
reŋgez kə nas tay ha, reŋgezmamakumeye hamənese hərwi nəkuromhəzay
eye. Bo kurom ma ta nasiye dərmak, andza ta fəkiye ta ako. Ka hayumay
gər a zlele a həlay nakay anaŋməndzibəra mazlambar ma ndəviye aye. 4Ka
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 BəyMaduweŋMbəlom Gədaŋ eye fayama tsəniye.

5Ka ndayum bəra tə zlele kurom ka məndzibəra, ka pumay bəzay na, wu
neheye tə yakum a gər aye. Ka ndawum wu mənday haladzay, ka gəlawum
* 4:6 Dzeke hay 3.34.



Yakuba 5:6 450 Yakuba 5:20

tetəp tetəp andza sla nakə ta kəɗiye. 6Ka gəsum tay ha ndo neheye ta gakum
wuray bay aye a sariya, ka kəɗum tay ha. Nəteye na, ta ge fakuma gədaŋ bay.

Zlum ŋgatay ada ɗuwulumme
7Malamar ga hay, zlumŋgatayhus a həlay nakəBəyMaduweŋmamaweye

fakwaya aye. Zəbum ka ndoməfəte hay təday. Ndoməfəte na, ma həbiye wu
i guvahŋgayhay taməzle ŋgatay. Mahəbiye na, kamadazlay imakurre 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 guŋguzumwuray a bo bay hərwi adaMbəlommâ gəs
kurom a sariya bay. Tsənum, ndo nakəma giye sariya aye mazlambar faya
ma ndisleweye, neŋgeyemalətsa eye ka həlay məgeɗ.

10Malamar ga hay, dzalum ka ndoməɗe 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. 11Zəbum, ndo neheyeMbəlom
a pa fataya ŋgama hərwi nakə tə səmay naha a ɗəretsətseh aye. Ka tsənum
labara i Zob nakə a səmay naha awu hay ahəl nakə ɗəretsətseh a ndzay a gər
aye.* Ma dəba eye na, ka sərum ha wu nakəMbəlom 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 təwumekeleŋ eye bay. Lele na, ayaw kurommâ ndza ayaw. Aʼay
kurommâ ndza aʼay. Tsikum andza niye hərwi adaMbəlommâ gəs kurom a
sariya bay.

13 Taɗə ndo andaya mə walaŋ kurom faya ma siye ɗəretsətseh na, mâ
ɗuwulay me a Mbəlom. Taɗə ndo andaya mə walaŋ kurom ɗərev ŋgay faya
ma ŋgwasiye na, mâ gay naha dəmes aMbəlom, mâ zambaɗay.

14Taɗəndo andaya ɗəvats eyeməwalaŋ kuromna,mâ zalatay amadugula
i ndoməpemədzal gər ka Yesu hay hərwi ada tâ faɗa fayamal taməzele i Bəy
Maduweŋ Yesu ada tâ ɗuwulayme aMbəlom hərwi ŋgay. 15Taɗə ka ɗuwulay
me a Mbəlom ada kə dzala ha Mbəlom kə tsəne maɗuwule me ŋgay na, ma
dzəniye na. BəyMaduweŋmambəliye ha. Taɗə kə gemezeleme na, Mbəlom
ma pəsay ha dərmak.

16Hərwiwunakay, neŋ fayanagwaɗumeye, ɗumhaabomezelemekurom
hayməwalaŋkuromnəte nəte, ada ɗuwulumaymeaMbəlomhərwindo siye
haydərmakhərwi adaMbəlommâ təmakuromha. Maɗuwuleme i ndonakə
tsəɗaŋŋakame iMbəlomayena, gədaŋeyehaladzay. 17DzalumkaEliyanakə
ahəl niye aye. Neŋgeye na, ndo andza nəkway. Ka ɗuwulay me a Mbəlom tə
ɗərevŋgaypetehhərwi adayammâpabay.‡ Yamkəpakadalaniyebayməve
mahkar takiyeməkwa. 18Madəbaeyena, aɗuwulaymeaMbəlomhərwiada
yammâ pa sa. Mbəlom a paw yam ada wu hay ta ndzohwaw dərmak.§

19Malamar ga hay, taɗə ndoweye məwalaŋ kurom kə dze abəra ka tsəveɗ
i Mbəlom, tsa na, ndo ki ye kəma ahaya ka tsəveɗ na, 20 sərum ha ndoweye
nakə ka dzəna ndo i mezeleme hərwi ada mâ gər ha mezeleme aye na, ma
təmiye hando imezelemeniye abəramamədahaŋ. Kwa taɗəmezelemeŋgay
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 awatsa ɗerewel na, a ndoməpemədzal gər neheyema gəmazlamka
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 andza mbəzlew hay hərwi
nəteye ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu (1.1; 2.11). Ta zəba fataya andza
ndo hay bay, tə ɗəsawa fataya parasay kəriye ada tə gawatay ɗəretsətseh.
Piyer a watsa hərwi məvəlatay gədaŋ ka məpe mədzal gər ada ka wu nakə

tə pa faya mədzal gər aye, a vəlatay gədaŋ ka məndze andza ndo neheye
Mbəlom 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 ndoməpemədzal 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 mamədahaŋ. Mədok i ndoməpemədzal

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, fayama lakiye tay ha ndoməkalay kame
a ndo hay, gawla hay ada ta hawal i ndo siye hay ka tsəveɗ ŋgwalak eye (5.1-7;
1.22–2.3). Slala i məndze andza nakay na, fayama ɗateye ha a ndo i bəra hay
ta sliye fayamətseɗe tay a ndoməpemədzal gər hay ka Yesu bay.

Mətsikeme
1Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Piyer, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste. Na

watsakumnaha a nəkuromndo iMbəlom 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. 2Kurre ahəl
niye ɓa Mbəlom a sər wu nakəma giye hərwi kurom aye. A pala kurom na,
mata təre ndo ŋgay hay ta gədaŋ i Məsəfəre ŋgay hərwi ada kâ rəhumay ha
gər a Yesu Kəriste hərwi ada tâ gwatsaka fakuma bambaz ŋgay. Niye na, ka
tərumeye tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom.
Mbəlom mâ səkah ha məpe fakuma ŋgama haladzay ada mâ vəlakum zay

kame kame.
Mbəlomma vəlakweye sifa nakəmandəviye 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. 4 Ka sərakwa ha
ka hutakweye wu nakə ŋgwalak eye Mbəlom ma vəlakweye a nəkway ndo
ŋgay hay aye məmbəlom. Wu niye ma ndziye na, huya. Ma nasiye bay, ma
kuliye andza guzer bay. 5 Nəkurom neheye ka pum mədzal gər kurom ka
Mbəlom aye na,Mbəlom fayama tsəpiye kurom ta gədaŋ ŋgayhərwi ada ndo
hay tebiye tâ sər ha parakka, ahəl nakəməndzibəra ma ndəviye na, Mbəlom
ma təmiye kurom ha.

6Hərwi niye ŋgwasum haladzay. Kwa taɗə faya ka sumeye ɗəretsətseh ta
tsəveɗwalwal a həlay tsekweŋbəbayna, ŋgwasumhaladzay. 7Kwaguranakə
ma nasiye bəbay aye na, ndo hay tə zlawa, tə pawa na a ako hərwi mədze
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ha neŋgeye lele ɗaw. Andza niye dərmak məpe mədzal gər kurom nakə ka
pum ka Mbəlom aye na, a ze gura ada ta dziye ha dərmak. Mədze niye faya
ta dziye kurom ha aye na, hərwi ada tâ ŋgatay a mədzal gər kurom nakə ka
pum ka Mbəlom aye na, ka dzalum ha tə ɗərev kurom peteh. Hərwi niye,
ahəl nakə Yesu Kəriste ma maweye na, ndo hay ta ɗəslakumeye ha gər, ta
zambaɗakumeye, ta vəlakumeye məzlaɓ. 8 Kwa ka ŋgatumay a Yesu Kəriste
tə ɗəre kurom zuk bay bəbay na, ka wuɗum na tsɨy. Kwa ka ŋgatumay anəke
bay bəbay na, ka dzalum ha faya. Hərwi niye ɗərev kurom maraha eye ta
məŋgwese haladzay, ndo ma sliye faya matəkəre bay tebiye. 9 Ka hutum
məŋgwese niye na, hərwi Mbəlomma 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 gwaɗma vəlakumeye na, ta ɗatay ha a ndo hay kurre. 11Məsəfəre
i Kəriste nakə mə ɗərev tay aye kə ɗatay ha kurre, a gwaɗatay: Kəriste ma
siye ɗəretsətseh, ma dəba eye na, ma hutiyeməɗəslay 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. 12Mbəlom a
ɗatay ha ka bo abəra, mata ŋgatay a wu neheye na, nəteye bay. Ane tuk na,
wu niye hay na, i kurom. Anəke ndo neheye faya ta ɗakumeye ha Labara
Ŋgwalak eye na, ta tsikakumwu neheye. Tə tsikakum na, ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye nakə Mbəlom a sləraw mə mbəlom aye. Kwa gawla i Mbəlom
hay bəbay a satayməsəre wu neheye hay dərmak.

Ndo hay ta gewu nakə a yay a gər aMbəlom aye
13 Hərwi niye, ləvum ha bo ta mədzal gər kurom na, ka məge məsler i

Mbəlom. Gumaymetseheabokurom lele, pummədzal gər kuromkaŋgwalak
i wu nakə Mbəlom ma vəlakumeye pat nakə Yesu Kəriste ma maweye aye.
14Gəsumayme aMbəlom huya andza wawa neheye tə gəsawatayme a bəba
tay hay aye. Ahəl niye, ka sərum bazlam i Mbəlom zuk bay na, ka pumay
bəzay awunakə lele bay aye. Anəke kâmuma ɗəmasabay. 15Mbəlomnakə 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 watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ: «Tərum tsəɗaŋŋa, hərwi neŋ tsəɗaŋŋa.*»

17Ahəl nakə faya ka ɗuwulumaymeaMbəlomayena, ka zalawumayBəba.
Kə ge andza niye na, rəhumay ha gər. Mede kurom mâ ge lele a həlay nakə
nəkurom kaməndzibəra aye hərwi neŋgeye a ge sariya a ndo na, ka wu ŋgay
nakə a ge aye. 18Ka sərum ha Yesu ka mbəɗa kurom ahaya tsəlok abəra mə
kule i bəba kurom neheye a ge ŋgama bay ta tətikakum aye. A mbəɗa kurom
ahaya abəra mə kule niye na, tə wu nakə andza suloy ma nasiye aye bay.
19Ane tuk na, a təma kurom ahaya na, tə bambaz i Yesu Kəriste nakə a zewu
hay tebiye aye. Neŋgeyeandzəkit bona, andzavoʼar i təɓaŋwawaeyenakə tə
kəɗay a Mbəlommənese kwa tsekweŋ andaya faya bay tebiye. 20Kurre ahəl
niye Mbəlom kə ge məndzibəra zuk bay aye na, ɓa kə zla na. Ka mandəve i
məndzibəra nakə anəke ma ndəviye aye na, Mbəlom a ɗakum ha parakka,
hərwi ada mâ təma kurom ha. 21 Ka dzalum ha ka Mbəlom na, hərwi ŋgay
nakə a təma ahaya abəra ma mədahaŋ ada a vəlay məzlaɓ aye. Andza niye,
kapummədzal gərkuromna, kaMbəlomadakasərumhaneŋgeyematəmiye
kurom ha.

* 1:16 Levitik 19.2.
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Wuɗum bo
22Ka tərum tsəɗaŋŋana, hərwi nakə ka rəhumayha gər awuneheye deɗek

Mbəlom a ɗa ha aye ada ka wuɗum siye i ndo neheye faya ta pay bəzay
a Mbəlom aye. Faya na gwaɗakumeye: Wuɗum bo huya tə ɗərev kurom
tsəɗaŋŋa peteh. 23 Sərum ha, ka wum bo weɗeye na, ta gədaŋ i bazlam i
Mbəlomnakəmavəliye sifa a ndo hay adamanasiye 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 məƊerewel 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 i Mbəlom niye na, Labara Ŋgwalak 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. 2Tərum na, andza wawa ndəriz.
Nəteye na, ta wuɗaməse wah pat pat. Andza niye, nəkurom dərmakwuɗum
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.*»

Ndoməpemədzal 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 gwaɗmə gər tay neŋgeyewunakəma
giye ŋgama bay aye. Ɗuh neŋgeye na, kwar lele eye nakə Mbəlom a zla, a ze
kwar hay tebiye. 5Nəkurom 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 Yesu Kəriste. 6Hərwi niye tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom a
gwaɗ:
«Tsənum! Na zla ŋgwalak i kwar nakə ta ɗəzliye ha gay aye,

na piye na a gəma i Siyoŋ.
Na ɗəzliye faya gay ga.

Ndo nakə kə dzala ha aye na,
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, andza niye təbey. Hərwi tə
watsaməƊerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ:
«Kwar nakə ndomaɗəzle gay hay tə zla, tə kal ha aye na,

azlakwa ŋgwalak i kwar nakə ta ɗəzliye ha aye ɗuh.»
8TəwatsaməƊerewel i Mbəlom sa na, tə gwaɗ:

«Kwar niye na, ndo hay ta ndəfiye faya sik.
Hotokom nakə ndo ta dəɗiye hərwi ŋgay aye.‡»

† 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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Ta ndəfiye faya sik na, hərwi nakə ta kərah bazlam i Mbəlom aye. A ge bo
andza nakay na, hərwi kamadazlay na, a say aMbəlom andza niye.

9Nəkuromna, slalanakəMbəlomazla aye. Nəkuromka tərumndoneheye
tə vəlaway wu a Mbəlom neheye ta geye məsler a Bəy bagwar aye, nəkurom
na, slala nakəMbəlom a pa na hərwi ŋgay aye. Nəkurom na, slala i Mbəlom i
ŋgay eye ŋgway. A zalakum, a həla kurom ahaya abəra ma ləvoŋ, a pa kurom
a dzaydzay ŋgay nakə a ze kwa wu hay tebiye aye hərwi ada kâ ɗum ha wu
neheye bagwar eye a ge aye. 10Ahəl niye na, nəkuromndo iMbəlomhay 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 gumay mə bo, ka təmum na
tuk.

Tərum ndoməgayməsler aMbəlom
11Dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, mâ mətsakum gər bay,

nəkurom ka məndzibəra na, mbəlok hay, gay kurom andaya kanaŋ bay.
Hərwi niye neŋ faya na gakumeye amboh, wu neheye lele bay a say a bor i
bo kuromayena, kâ gumsabay. Hərwi slala iwuneheye ayena, ta nasiye ha
məsəfəre kurom. 12Anəke nəkurom na, mandza eye məwalaŋ i ndo neheye
tə sər Mbəlom bay aye. Gumay metsehe a məndze kurom lele huya hərwi
ada kwa taɗə ta tsik fakumawu nakə lele bay aye na, 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. 15A say aMbəlom na,
gumwunakəŋgwalakayehərwi adando imatərakahaŋhay, nəteyeneheye tə
sər wuray bay faya ta ŋgəlakumeye bəzay aye, tâ dərəzl ka bazlam. 16Tərum
na, andzandoneheyenəteye tə ləva gər tay aye. Ane tukna, ka dzalumanəke
nəkurom ka ləvum gər kurom, ka slumeye fayaməgemənese na, andza niye
bay. Ndzumməndze i ndoməgayməsler aMbəlom 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
18Neŋ 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 gakumeyewunakə lele bay aye. 19Hərwi niye taɗə ka səmumaynaha
a ɗəretsətseh nakə faya ta gakumeye kəriye hərwi ka pummədzal gər kurom
ka Mbəlom aye na, lele. Kwa taɗə ka gum wuray bay na, niye na, wu nakə a
yay a gər aMbəlom aye. 20Taɗə ka gummənese, 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. 22Neŋgeye na, kə ge mənese ɗaɗa
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bay tebiye, kə vay gər a ndəray ɗaɗa bay. 23Ndo hay ta tsaɗay, ane tuk na,
neŋgeye kə tsaɗatay a ɗəma bay. Tə gay ɗəretsətseh na, kə gwaɗma 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
mezelemekwaykagərŋgay, tadarnakamayakomazləlmbaɗaeyehərwi ada
mezelememâ ləva kway sa bay andzanakə a sla fayamələvay gər amədahaŋ
hay sa bay aye. A ge andza niye na, ada kâ ndzakwamaməndze nakə a yay
a gər a Mbəlom. Mbəlak neheye tə gay aye na, kə təma kurom ha. 25 Ahəl
niyenəkuromka tərumandza təɓaŋneheye faya tadzədziye aye. Ane tukna,
anəke na, ka mumaw, faya ka pumay bəzay a ndo nakəma tsəkuriye kurom
adama tsəpiyeməsəfəre kurom aye.

3
Məndze i hasləka hay ta ŋgwas tay hay

1Andza niye, nəkurom ŋgwas hay dərmak kwa way mâ rəhay ha gər a zal
ŋgay. Taɗə ka gum andza niye na, zal kurom neheye ta dzala ha ka bazlam
i Mbəlom bay aye na, ta mbəɗiye ha ɗərev tay. Kwa ka 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 kurom na, lele tsəɗaŋŋa
mənese andaya bay ada faya ka rəhumatay ha gər lele. 3Kâ ndəɗikum gər ka
malembeɗe bo tsa bay: Andzamatərɗe gər, kəgəbaymalembeɗe bo ta zele, ta
dasay hay məpe a həlay, kəgəbay məpe ka bo petekeɗ neheye tə le haladzay
aye. 4Ɗuhməle kurommâzəbawna, abəramə ɗərev kuromhay. Zlumŋgatay
ada rəhum ha gər kurom, hərwi slala i məle niye na, ma nasiye ɗaɗa bay, a
yay a gər a Mbəlom haladzay.

5 Ahəl niye ŋgwas məpe mədzal gər hay ka Mbəlom ta lambaɗ bo tay na,
andza niye. Nəteye na, ta rəhawatay ha gər a zal tay hay. 6 Sara a gawa na,
andza niye, a rəhaway ha gər a zal ŋgayAbraham. A zalaway «bəymaduweŋ
ga.» Taɗə faya ka gumeye wu lele, ka dzədzarumeye a wuray kwa tsekweŋ
bay na, anəke nəkurom ka tərum dem ŋgay hay.

7Nəkurom hasləka hay dərmak ndzum ta ŋgwas kurom ta mədzele fataya.
Sərumha, nəteyena, bəle eyehay. Rəhumatayha gər hərwi sifa nakəMbəlom
mavəliye kəriyena,mavəliye anəkurom tanəteyedziye. Ka gumandzaniye
na, ahəl nakə ka ɗuwulumaynahameaMbəlomayena,ma tsənakumeyena.

Ləvum bo hərwi ɗəretsətseh
8 Mandəve i bazlam ga anaŋ na ndəvakumeye naha: Nəkurom tebiye

ndzumna,mədzal gər kuromnəte, sakumaynaha aboməwalaŋ kuromnəte
nəte, wuɗum boməwalaŋ kurom nəte nəte hərwi nəkurom tamalamar hay.
Gumatay ŋgwalak andomekeleŋ eye dərmak, rəhumatay ha gər dərmak. 9Kâ
mum ha seweɗ tə seweɗ bay. Taɗə ndoweye kə tsaɗakum na, kâ tsaɗumay a
ɗəma bay. Ɗuh gwaɗumay: «Mbəlommâ pa fakaya ŋgama.» Hərwi Mbəlom a
zalakumna, kaməge andza niye hərwi ada kâ hutumŋgamaŋgay. 10Təwatsa
məƊerewel i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Taɗə ndoweye a sayməndze nakə lele aye

ada a sayməndzemaməŋgwese na,
kutoŋmâ gər hamətsike wu nakə lele bay aye

adamâ gər haməɗəse parasay ka ndo.
11Mâ gər haməgemənese tebiye, mâ ge ŋgwalak ɗuh,

mâ pəla tsəveɗ nakəma vəliye məndze zay məwalaŋ i ndo mekeleŋ eye
hay aye.
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12Hərwi Mbəlom fayama tsəpiye ndo neheye 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 gumeye na,
Mbəlommapiye fakumaŋgamahərwi niye. Kâdzədzarumatay andoneheye
faya ta gakumeye seweɗ aye bay, ɗərevmâ ye fakuma abəra bay. 15Ɗuh pum
mədzal gər kurom na, ka Kəriste nəte ŋgweŋ, neŋgeye Bəy Maduweŋ kurom.
Ndzum nəkurom maləva bo eye huya məmbəɗatay faya a ndo neheye ta
tsətsah fakuma, ka pum mədzal gər kurom ka Yesu Kəriste hərwi mey aye.
16Ɗumatay ha na, ta ləfeɗeɗe eye, rəhumatay ha gər dərmak. Ɗərev kurom
mâ ndza na, tsəɗaŋŋa huya, hərwi ada, kwa taɗə ndo hay faya ta tsikiye wu
nakə 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 sumeye ɗəretsətseh hərwi
wu neheye ka gumeye lele bay aye.

18 Yesu Kəriste, bo ŋgay eye tə gər kə mət sik nəte hərwi mezeleme kurom
hay. Neŋgeye nakə mənese andaya faya bay aye, kə mət hərwi ndo neheye
faya ta giye mezeleme aye hərwi ada mâ həl kway ka təv i Mbəlom. Ta kəɗ
na, ane tuk na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə mbəl ha. 19 Ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye niye na, a ye a ɗatay ha bazlam i Mbəlom a məsəfəre neheye
nəteye ma daŋgay aye. 20 Məsəfəre niye hay na, neheye ahəl niye ta təma
bazlam iMbəlombay aye. Mbəlomka 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
namezeleme abəramə ɗərev. Madzəhuɓe nakə ta dzəhuɓiye kway a yamma
təmiye kway ha aye na, hərwi Yesu Kəriste nakə a lətsew abəramamədahaŋ
aye. 22 Yesu Kəriste kə tsal ka təv i Mbəlom, neŋgeye mandza eye tə həlay i
mənday i Mbəlom. Neŋgeye bəy ka gər i gawla i Mbəlom hay ada ka gər i wu
neheye ta gədaŋ eye tebiye.

4
Mbəlommâ təra bəy kurom

1 Ka sərakwa ha Yesu Kəriste kə sa ɗəretsətseh haladzay. Hərwi niye
nəkuromdərmak ndzummaləva bo eyeməse ɗəretsətseh, hərwi ndo nakə kə
sa ɗəretsətseh haladzay aye na, ma giye mezeleme sa bay. 2Madazlay anəke
a həlay nakay nəkurommandza eye kaməndzibəra na, mede kurommâ 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
haladzayməndehawumənday, ka sawumguzom, ka ɗəslawumay gər a kule
nakəma nasiye ha bazlam i Mbəlommapala eye.
* 3:12 Dəmes hay 34.13-17.
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4Anəke na, ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye tə gawa wu neheye na, kâ
ndzawum ta nəteye sa bay. Tə ŋgatakum andza niye na, a gatay hərɓaɓəkka,
tə tsaɗakum. 5Ane tuk na, pat mekeleŋMbəlomma lətsiye tay ha kame ŋgay
hərwi ada tâ ɗa ha wu nakə tə ge aye. Hərwi neŋgeyemaləva bo eyeməgatay
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 təmət aye
na, Kəriste kə ye kə ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye hərwi ada tâ ndza andza
Mbəlom.

Məndze i ndoməpemədzal gər hayməwalaŋ tay
7 A zaw hala sa bay məndzibəra ma ndəviye. Hərwi niye ndzum tsezle-

zleŋŋe, 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.
Wuɗumbonəte nəteməwalaŋkuromhuya tə ɗərev kurompeteh, hərwi kwa
taɗə «mezeleme andayaməwalaŋ kuromhaladzay bəbay na, ka pəsumeye ha
a bo.*» 9Ndo hay ta ye naha a gay kurom na, təmum tay ha taməŋgwese lele,
kâ gum fataya magum bay. 10Mbəlom kə gakum ŋgwalak təwu hay wal wal.
Kə vəlay kwa away gədaŋ kaməgewuhaywalwal, kamadzəne ha siye i ndo
hay. Kwa way mâ ge ta tsəveɗ eye lele. 11 Taɗə Mbəlom a vəlay a ndoweye
gədaŋ imətsike bazlamna,mâ tsik bazlamnakə a yawabəra ka təv iMbəlom
aye. TaɗəMbəlom a vəlay a ndoweye gədaŋ imadzəne ndo hay na, mâ dzəna
ndohay ta gədaŋ iMbəlom. Gumandzaniye hərwi ada ndohay 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 hərwiməpemədzal gər ka Yesu
12Dzam 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. 14Taɗə ndo hay faya ta
tsaɗakumeye hərwi nəkurom ndo i Kəriste hay na, Mbəlomma 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
ndoweyeməwalaŋ kurom fayama siye ɗəretsətseh hərwi nakə a gemənese,
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 niyeməwalaŋ kurombay.
16Ane tuk na, taɗə faya ma siye ɗəretsətseh hərwi nakə neŋgeye ndo məpay
bəzay a Yesu Kəriste aye na, horoy mâ gay bay. Mâ gay naha sɨsœ a Mbəlom
ɗuh hərwi ndo hay tə zalay ta məzele i Kəriste aye.

17HəlaynakəMbəlommaŋgəniyeha sariyaandohayayena, kəhusaw. 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 ndoməpemədzal gər ta təmiye təmawura bo eye na,

adamata ndzatay a gər a ndo i mezeleme hay na, mey?†»
* 4:8 Zəbama Dzeke hay 10.12; Yakuba 5.20. † 4:18 Dzeke hay 11.31.
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19Kə ge andza niye na, ndo neheye faya ta siye ɗəretsətseh hərwi a yay a
gər a Mbəlom aye na, tâ ge ŋgwalak huya. Ta gəray ha məsəfəre tay tebiye a
həlay i Mbəlom nakə a ge tay ha aye adama giye wu nakə a tsik aye huya.

5
Məndze i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu

1Anəkena, neŋna tsikataynaha amadugulaneheyeməwalaŋkuromaye.
Neŋdərmakna,madugula eyeandzanəkurom. Naŋgataya ɗəretsətseh iYesu
Kəriste. Neŋ tə nəkurom ka hutakweye mede a təv i məzlaɓ i Kəriste nakə
Mbəlomma bəziye ha aye. Hərwi niye faya na gakumeye amboh: 2Gumatay
gər a ndo iMbəlomneheye a pakumahəlay aye lele. Gumatay gər lele andza
nakə ndo mətsəkure gənawma gatay gər a təɓaŋ ŋgay hay aye. Gumatay gər
tə ɗərev kurom peteh andza nakə a say a Mbəlom aye bəna andza nakə ndo
hay tə gakum faya kutoŋ aye bay. Vəlum ha ɗərev kurom ka məge məsler
nakay tebiye, kâ gumhərwi nakə faya ta vəlakumeye faya suloy aye bay. 3Kâ
ləvum tayhandoneheyeMbəlomapa tayha ahəlay kuromaye ta gədaŋbay.
Ɗuh na, pumay bəzay a mede nakə lele aye ada mâ ɗatay ha tsəveɗ nakə ta
pakumeye bəzay lele aye. 4Taɗə ka gumandza niye na, pat nakə YesuKəriste
ndo məgakway gər tebiye, ma deyeweye na, ma vəlakumeye magogoy nakə
ma ndziye ka tor eye, a ze wu hay tebiye aye.

Mətsikeme a zləmandoməpemədzal gər hay tebiye
5 Nəkurom gawla hay, rəhumatay ha gər a madugula hay. Neŋ faya na

tsikakumeye a nəkurom tebiye, rəhumay ha gər a bo nəte nəte mə walaŋ
kurom. Dzənum bo nəte nəte mə walaŋ kurom hərwi tə watsa mə Ɗerewel
i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Mbəlomma kərahiye ndo neheye ta ɗəslay ha gər a bo aye,

ane tuk na, ma vəliye ŋgama a ndo neheye tə həna ha gər aye.*»
6Hərwi niye rəhumha gər kuromkame iMbəlomhərwi neŋgeye gədaŋ eye

ka gər i wu hay tebiye. Ka gumandza niye na,ma səkahiye kuromha 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 fayamahəhaliye andza zɨl nakəmaŋgərəziye, fayamapəliyewu
məndayaye. 9Kâdzədzarumaybay, ndzum ɓəŋɓəŋmaməpemədzal gərnakə
ka pum ka Mbəlom aye. Sərum ha kwa ka waray ka məndzibəra, malamar
kurom hay faya ta siye slala i ɗəretsətseh nakay. 10Deɗek nəkurom faya ka
sumeye ɗəretsətseh anəke. Məndze tsekweŋ ma dəba eye na, Mbəlom nakə
fayamagakweyeŋgwalakhuyaayema lambaɗiye kuromha,mavəlakumeye
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. 11Neŋgeye na, 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,

neŋgeyemalamardeɗek eye ka tsəveɗ iMbəlom. Nawatsakumnaha 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.
* 5:5 Dzeke hay 3.34.
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13 Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye nəteye kanaŋ ma Babilon,
Mbəlom a pala tay ha andza nəkurom aye, ta tsikakum naha me. Markus
wawa ga, kə tsikakum naha me dərmak.† 14Gəsum 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 neheyemə həlay i Kəriste aye tebiye.

† 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 awatsa ɗerewel nakayna, andoməpemədzal gər haykaYesu tebiye.
Mə ɗəmana, Piyer a tsik andzama gəriye tay ha. A gwaɗ həlay iməməte ŋgay
mazlambar (1.13). Awatsa na, hərwi adandoməpemədzal gər ka Yesu tâma
ahayaməsənəke ŋgay nakə a sənəkatay aye a gər.
Ɗerewel nakay faya ma tsətsahiye fataya, tâ pa na wu ŋgwalak eye nakə a

yawmaməpemədzal gər aye (madədo 1). Fayama giye vəram ta ndo neheye
faya ta sənəkateyemarawme a ndo hay (madədo 2). Fayama tsikiye ka gər i
pat i Yesu nakəmamaweye aye (madədo 3).
Hərwi məvəlatay gədaŋ ma məpe mədzal gər na, ɗerewel i ndo məɗe ha

bazlam iMbəlomhay iDzamGurameyeandayakandoməpemədzal gərhay.
Ta hutaməsənəke i ndoməhəlembal i Yesu Kəriste (3.2). A həlay nakə Piyer a
watsa ɗerewel ŋgaymasulo eye na, ndo hay tə sər siye i ɗerewel i Pol neheye
a watsa aye (3.15). Tâ dazlay mətsəne ada tə məma ahaya wu nakə ta tsəne
mə ɗerewel nakay mahəyak eye tsa bay (1.20) ada tâ dzala faya lele (3.16).
Madzəne i ndoməpemədzal gər ta Məsəfəre 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. YesuKəriste a gewuniyena, i kway tebiyehərwineŋgeyendo i deɗek.
Neŋgeye na, Mbəlom, neŋgeye ndo mətəme kway ha dərmak. 2Mbəlom mâ
pa fakuma ŋgama ada mâ vəlakum zay kame kame andza nakə kâ sərum
Mbəlom ta BəyMaduweŋ kway Yesu kame kame.

Hutum gədaŋ adamede kurommâ ge lele
3Yesuavəlakway tsəveɗkaməsəreMbəlomnakəazalakwayaye, hərwiada

kândzakwa təneŋgeyematəvŋgaynakə ta ɗəslayhagər adakâpakwaybəzay
a mede ŋgay aye. Neŋgeye ta məzlaɓ eye haladzay, kə vəlakway wu neheye a
sakway aye tebiye hərwi ada kâ hutakwa sifa weɗeye ada kâ pakway bəzay
amede nakə a yay a gər aMbəlom aye. 4Andza niye, a vəlakwaywu 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 təwuneheye a gwaɗmavəliye na, kâ təmumabəra ka bor i bo neheye ka
məndzibəra ta dziye ha ndo hay aye, ada kâ ndzum andza neŋgeye tsəɗaŋŋa.

5Hərwi niye neŋ faya na gwaɗumeye: Pəlum tsəveɗ ta gədaŋ,məpemədzal
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 neheye 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 a Mbəlom. 7 Ka
rəhumay ha gər a Mbəlom na, wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom andza
nəkurom ta malamar hay. Ka wuɗum bo mə walaŋ kurom andza malamar
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hay na, wuɗum ndo hay tebiye dərmak. 8 Taɗə faya ka gumeye wu neheye
haladzay na, məsəre kuromnakə ka sərumBəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste
aye na, ma təriye kəriye bay ada məndze kurom nakə ka ndzumeye na, ma
bəziye ha wu lele aye hay. 9Ane 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 ga hay Mbəlom kə pala kurom ada kə zalakum. Gum gədaŋ
hərwi ada kâ pumay bəzay a Yesu lele huya. Taɗə faya ka gumeye andza
niye na, ka dəɗumeye abəra ka tsəveɗ i Mbəlom ɗaɗa bay. 11 Andza niye ta
deɗek, Mbəlom ma həndəkakumeye abəra ma məgeɗ hərwi ada kâ fələkum
a təv mələve i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ndo mətəme kway. Bəy ŋgay
ma ndziye ka tor eye.

12Hərwi niye, kwa wu neheye ka sərum bəbay na, na makum ahaya a gər
pat pat ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ ma deɗek nakə ta tətikakum aye. 13 Ane tuk
na, taɗə neŋ andaya tə ɗəre ka məndzibəra mba na, lele haladzay nakə na
makum ahaya wu neheye a gər hərwi ada kâ ndzum tsezlezleŋŋe. 14Na 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 kaməma ahaya wu neheye a gər.

Mbəlom kə ɗakway ha Yesu na, wawa ŋgay
16 Ahəl niye na, nəmaa ɗakum ha kəkay nakə Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste

a yaw ta gədaŋ aye. Wu neheye nəmaa tsikakum aye na, andza neheye
wurmbez kəriye a yaw abəra ma mədzal gər i ndo zezeŋ aye bay. Ane tuk
na, nəmay ɓa nəmaa ŋgatay a gədaŋ ŋgay tə ɗəre may. 17 Ahəl nakə Mbəlom
a vəlay məzlaɓ nakə a ze wu hay tebiye aye na, nəmay andaya ka təv eye
dərmak. Mbəlom, neŋgeye ndo i gədaŋ, a ze kwa mey tebiye, a gwaɗ: «Nakay
na, wawa ga, nawuɗa na haladzay, a yeŋ a gər haladzay.» 18Mətsikeme niye
a tsənewməmbəlomayena, nəmaa tsəne. Nəmaa tsənena, hərwinəmay tage
BəyMaduweŋ Yesu dziye məmahəmba tsəɗaŋŋa eye.*

19Andza niye, səkahakwa ha mədzal ha ka bazlam i ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom nakə tə tsik aye. Hədzakumay zləm ka mətsəne bazlam tay hərwi
bazlam tay niye na, andza lalam nakə a dəv ma ləvoŋ dzaydzay aye. Pumay
zləmhuya hus a həlay nakə pat eyema sləlaweye aye. Həlay niye na, bamta,
andzaməgweɗeKəristemamaweye. Tsa na, ka ŋgatumeye awuhayparakka.

20 Lele na, sərum ha wu nakay lele. Wu neheye ahəl niye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay tə tsik ada təwatsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na, ndəray
ma sliye faya mətsəne təmetsehe ŋgay bay, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye mâ dzəna
na ka mətsəne. 21Bazlam neheye ndo i maslaŋ hay tə tsikawa aye na, ta tsik
ɗaɗa tə metsehe tay bay. Maa vəlawatay gədaŋ na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
hərwi ada tâ ɗiye ha wu neheye tə tsənew abəra ka təv i Mbəlom aye.

2
Məgemetsehe hərwi ndo i marawme hay

1Ahəl niye na, ndo neheye tə gwaɗ nəteye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
aye nəteye andaya məwalaŋ 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. Təmatətike tay niye hay na, ndo hay ta
* 1:18 ZəbaməMata 17.1-5; Markus 9.2-7; Luka 9.28-35.
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kərahiyeməpemədzal gər ka Yesu Kəriste nakə neŋgeye BəyMaduweŋ kway
nakə ahəl niye a təma tayha abəraməmezeleme tay aye. Taməge andzaniye
na, nəteye faya ta vahaweye ka bo ɗəretsətseh mâ gəs tay ha. Ma bəbazliye
tay ha bəse. 2Ndo 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 ndo məgatay sariya a ndo hay faya ma həbiye tay
ha ta sariya hərwi mədze tay ha. Pat mədze tay ha abəra mə ɗəma helele na,
mazlambar.

4Ahəl niye gawla i Mbəlom neheye tə 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 gawamezeleme aye na, Mbəlom kə gər tay
ha andzaniye bay, kəpa yamnakə a rah kaməndzibəra aye. A dze tay hando
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.*

6 Gəma neheye tə zalay Sodom ta Gomora aye na, Mbəlom kə gəs tay ha
ndo neheye mə 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.† 7Lot neŋgeye na, ndo ŋgwalak eye, Mbəlom kə təma
ahaya abərama Sodom. Wu neheye lele bay ndo neheye tə gawa aye na, Lot
kə sa ɗəretsətseh mə ɗərev ŋgay haladzay hərwi tay. 8 Lot, neŋgeye nakə ndo
ŋgwalak eye a ndzawaməwalaŋ 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 ndalawaymə ɗərev ŋgay hərwi neŋgeye na, ndo ŋgwalak eye.

9Wu neheye ahəl niye, faya ta ɗakway ha na, Mbəlom a sər tsəveɗ nakə
ma təmiye tay ha ndo ŋgay hay hərwi ada tâ təma abəra ka ɗəretsətseh aye.
Faya ma ɗakway ha sa, a sər tsəveɗ nakəma piye tay ha ndo neheye ŋgwalak
eyebayayehərwi adamâgatay ɗəretsətsehpat i sariya. 10Mbəlommagateye
ɗəretsətsehwenewene eyena, a ndoneheye faya tə gawawuneheyeŋgwalak
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. 11 Kwa gawla i
Mbəlom eye neheye ta ze ndo i maraw me neheye ta gədaŋ, ta tsaɗateye a
ndo imarawmehay kame iMbəlombay, ta ŋgwasa fataya bay. 12Ndoneheye
faya ta giye na, wu nakəma giye ŋgama bay aye. Nəteye na, andza wu i pesl
neheye ta gəsiye ada ta kəɗiye tay ha aye. Nəteye faya ta tsaɗateye kəriye
a wu neheye bo tay eye tə sər bay aye. Ta deɗek ta mətiye andza wu i pesl
hay. 13Mbəlommavəlateye ɗəretsətseh hərwi nakə tə satay ɗəretsətseh a siye
i ndo hay aye. A satay na, məge wu neheye ŋgwalak eye bay aye ada tə gawa
na, kwa ta həpat ŋgəray ŋgəray. Ahəl nakə nəkurom mandza eye dziye na,
nəkurom ta nəteye ka ndayawum wu hay dziye, mede tay a gakum horoy.
Faya ta vakumeye gər ada niye na, a yatay a gər. 14Ɗəre tay nduzla maraha
eye taməgemadama,məgemezelemeayatayagərhaladzay, ɗaɗa təyegərka
məgemezelemebay. Taɗə ta ŋgatay a ndoneheye bəle eye ka tsəveɗ iMbəlom
aye na, ta vateye gər hərwi ada tâ ge mezeleme. I tay na, huya məge ɗəre ka

* 2:5 ZəbaməMadazlay i wu hay 6.1–7.24. † 2:6 ZəbaməMadazlay i wu hay 19.24.
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wu hay. Mbəlom ɓa kə vəlatay mezeleme. 15Ta 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 iMbəloma gemezeleme, adaMbəloma tsikayme tə bazlam
i zuŋgo. Zuŋgo na, a tsikawa me bay. A tsik me ta bəɗiɗay i ndo zezeŋ, a gay
me andoməɗe ha bazlam iMbəlomniye ada a ndzay ka tsəveɗhərwi adamâ
ge wu i gər mavuwe ŋgay niye sa bay.‡

17Ndo i marawme neheye faya ta vateye gər a ndo hay aye, nəteye andza
bəɗiyem neheye ta sakwa aye, nəteye andza pazlay neheye mətasl faya ma
həliye tay ha tsekeke a paw yam bay aye. Mbəlom kə ləva ha bo ta təv tayma
ləvoŋ zəŋzəŋ eye ɗəre a zəba mə ɗəma bay. 18 Faya ta giye zlapay təmawude
ha ta magala tə bazlam neheye ta ge ŋgama bay aye, nəteye faya ta dziye bo
ka masəpete ndo neheye ti yaw abəra mə walaŋ i ndo neheye tə sər tsəveɗ i
Mbəlom bay aye, a satay tâ yaw ka təv tay tâ ge andza nəteye neheye faya ta
giye andza nakə a say a bo tay aye. 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. 20Taɗə ndoweye ki
yawkə sər YesuKəriste BəyMaduweŋadandomətəmekwayha ada kə gər ha
wu neheye ŋgwalak eye bay ma nasiye ha ndo hay aye ada məndze tsekweŋ
a ma faya ka məge wu neheye ŋgwalak eye bay aye, wu neheye ta ləvay gər
sa na, i tay a həlay i mandəve məndze ŋgay lele bay ma ziye nakə kurre aye.
21 Ta sər tsəveɗ nakə a ye a deɗek aye. Ane tuk na, ta gər i bazlam i Mbəlom
mapala eye nakə ta tətikatay aye. Haɓemeeneŋ ŋgama tâ sər tsəveɗ niye bay.
22Wunakə a ndzatay a gər a ndo neheye na, andza dzeke kway nakə a tsik, a
gwaɗ: «Kəra a vənahawunakə anda aye, tsa na, ama faya anda sa.» Tə gwaɗ
dərmak: «Tə bara gadaraw ada ndəluɓ mâ ge faya bay, tsa na, a ma məkele
ha bo a ndəluɓ sa.§»

3
Yesu Kəristemamaweye

1Dzam ga hay, nakay na, masulo i ɗerewel nakə na watsakum naha aye.
Na watsakum naha na, hərwi məmakum ahaya a gər wu nakə ka sərum tsɨy
aye, hərwi ada kâ dzalum ka wu neheye ka tsəveɗ ŋgwalak eye. 2 A 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. 4Ta gwaɗiye:
«YesuKəriste a gwaɗmamaweye bəɗaw? Neŋgeyeməŋgay anəke? Bəba kway
hay ta mət, kə maw bay. Wu hay tebiye ka məndzibəra andaya andza ahəl
nakəMbəlom a ge məndzibəra aye. Wuray tsa ka mbəɗa bay.» 5Ndo neheye
faya ta tsikiye andza niye na, a satay mətsəne Mbəlom kə tsik ahəl niye, a
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.* 6 A bəbazl tay ha ndo hay
ahəl niye na, ta yam nakə a rah ka məndzibəra aye.† 7Mbəlom a gwaɗ sa na,
‡ 2:16 ZəbaməMəpesle 31.16. § 2:22 Dzeke hay 26.11. * 3:5 ZəbaməMadazlay i wu hay 1.6-9;
7.11. † 3:6 Madazlay i wu hay 7.11.
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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 nakəma giye sariya a ndo
hay adama dziye tay ha ndo i mezeleme hay aye.

8 Dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay 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 kurom hərwi a say
ndəraymâdze bay. A say ɗuhna, ndo hay tebiye tâmbəɗa hamede tay. 10Pat
i BəyMaduweŋYesuKəristemadeyeweyena, andzaməkal ndərayma səriye
ka bo bay. Pat eye niye na,magərmbəlomma ləviye haladzay ŋguyats ŋguyats
ŋguyats, ma dziye. Ako ma təmiye tay ha wu neheye ka magərmbəlom aye
tebiye hereyew hereyew, dala təwu neheyemə ɗəma aye tebiye ta dziye.

11 Kə ge wu niye hay tebiye ta dziye andza niye na, gumay metsehe a
mede kurom, ndzum tsəɗaŋŋa ada rəhumay gər aMbəlomməwuhay tebiye.
12 Faya ka həbumeye pat nakə Mbəlom ma deyeweye. Gum wu nakə ka
slumeye fayaməge aye hərwi ada pat eye niyemândislew bəse. Pat eye niye
na, magərmbəlomma təmiye ada ma dziye hele hele. Ako ma təmiye tay ha
wuhay tebiye,wuray kwa tsekweŋmazəkaweye bay. 13Ane tukna,Mbəlom
a gwaɗma giyemagərmbəlomweɗeye 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 ka həbumeye
madayaw i Bəy Maduweŋ sa na, gum gədaŋ hərwi ada mede kurom mâ ge
ŋgwalak eye. Andza niye, ki yaw na, ma ŋgatakumeyemənese andaya fakuma
bay ada ka ndzumeye zay tə neŋgeye. 15 Sərum ha na, Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste a maw bəse bay na, hərwi a say ndo hay tâ huta tsəveɗ ka məɗe
ha mənese tay hərwi ada tâ təma. Malamar kway Pol nakə ka wuɗakwa
na aye, mə ɗerewel ŋgay nakə a watsakum naha, ka tətikakum wu neheye
dərmak. Awatsa na təmetsehe nakəMbəlom 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 məƊerewel i Mbəlom aye. Təməge andza
niye na, faya ta vahaweye sariya i Mbəlom ka gər tay.

17 Dzam ga hay, nəkurom na, ka sərum wu neheye tsɨy. Hərwi niye, neŋ
faya na gwaɗakumeye, gummetsehe hərwi ada ndo neheye ta rəhay ha gər
a Mbəlom bay aye na, tâ vakum gər abəra ka təv nakə nəkurommandza eye
faya ɓəŋɓəŋ ayemede kuromha amənese tay bay. 18Səkahumhaməsəre Bəy
Maduweŋ 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 ndoməkalay kame a gay i maɗuwuleme, ndo
hay ta hənay ha gər lele. A watsa ɗerewel nakay na, a nəteye.
Makurre i ɗerewel tə watsay 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
wawahay,Mbəlomazlakaraye»,andzaməgweɗeabəruk indoməpemədzal
gər hay ka Yesu ada ta hawal ŋgay hay. A watsa mamahkar eye a ndo məpe
mədzal gər nakə tə zalay Gayus aye. Neŋgeyema bəruk i ndo neheye bazlam
andaya mə walaŋ tay aye. Ɗerewel neheye mahkar aye tə watsa hərwi ndo
neheye tə sər Labara Ŋgwalak eye nakə Yuhana a watsa aye.

Bazlam nakə a tsik ka ndo nakəma vəliye sifa aye
1 Ndo nakə nəmaa watsakum naha ka gər ŋgay aye na, kwa ahəl niye

məndzibəra andaya zukbay ayena, neŋgeye andaya. Nəmayna, 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. 2Ndoweye niye tə zalay bazlam i Mbəlomma
vəliye sifa a ndo hay aye na, ka bəz ha bo parakka, nəmaa ŋgatay. Nəmaa
tsikakum na, wu nakə nəmay nəmaa ŋgatay aye, ada nəmaa ɗakum ha na,
bazlam niye ma vəliye sifa nakəma ndəviye bay aye. Ahəl niye na, neŋgeye
ka təv i BəbaMbəlom. Anəke na, Mbəlom ka bəzakway ha. 3Wunakə nəmaa
ŋgatay tə ɗəre may ada nəmaa tsəne tə zləm may 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. 4Nəmaawatsakumnahawu neheye
na, hərwi adamâ yay a gər a ɗərev kway kurah kurah lele.

Ndo nakə fayama giyemezeleme 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 andaya mə neŋgeye təbey.
6Taɗə ka gwaɗakwa nəkwaymadzapa eye nəte ta Mbəlom. Ane tuk na, faya
ka gakweye mənese huya na, niye na, andza məgweɗe faya ka rawakweye
me. Sa tsa na, faya ka zəŋgalakweye tsəveɗ nakə lele bay aye. 7 Taɗə ɗuh
nəkwaymə dzaydzay andzaMbəlomnakə neŋgeyemə dzaydzay aye na, niye
na, andza məgweɗe nəkway nəte nəte madzapa eye. Bambaz i Yesu Wawa i
Mbəlom kə barakway namezeleme hərwi ada kâ tərakwa tsəɗaŋŋa.

8 Taɗə ka gwaɗakwa nəkway faya ka gakweye mezeleme təbey na, niye
na, faya ka vakweye gər a bo kway. Kə ge andza niye na, deɗek andaya mə
ɗərev kway bay. 9Ɗuh na, ɗakway ha mezeleme kway a Mbəlom. Neŋgeye
na, Mbəlom nakə deɗek aye. Wu nakə a tsik a gwaɗma giye na, ma giye na.
Andza niye, ma pəsakway ha mezeleme kway, ma təriye kway ha tsəɗaŋŋa
kame ŋgay. 10 Taɗə ka gwaɗakwa ɗaɗa ka gakwa mezeleme bay na, niye na,
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ka tərakwahaMbəlomandzaneŋgeyendo imarawme. Bazlamŋgayna, ɗaɗa
ka pakwa amədzal gər kway bay.

2
1 A nəkurom wawa 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. 2 Neŋgeye na,
a mət andza wu nakə tə vəlawa kəriye hərwi ada Mbəlom mâ pəsakway ha
mezeleme kway aye. Mbəlom ma pəsakway ha na, mezeleme kway ɗekɗek
bay. Ma pəsatay hamezeleme i ndo hay kaməndzibəra tebiye dərmak.

Bazlammapala eye weɗeye
3 Taɗə ka gakwa wu nakə Mbəlom a tsikakway aye na, niye na, faya ma

bəzakway ha, ka sərakwa na ta deɗek. 4 Taɗə ndoweye kə gwaɗ na sər
Mbəlom, ane tuk na, ka rəhay ha gər a bazlam i Mbəlommapala eye bay na,
neŋgeyendo imarawme. Deɗek andayaməneŋgeyebay. 5Ɗuhndonakə faya
ma rəhayha gər a bazlam iMbəlommapala eye na,maawuɗaMbəlompeteh
na, neŋgeye. Andza niye ka sərakweye ha na, nəkway mə həlay ŋgay. 6 Taɗə
ndoweye kə gwaɗ neŋgeyemandza eye mə həlay i Mbəlom na, məndze ŋgay
mâ təra andza i Yesu.

7 Dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, wu nakə na watsakum
naha aye na, wu nakəweɗeye ɗaɗa ka tsənum bay aye bay. Ɗuhwu nakə na
watsakum naha aye na, neŋgeye nəte bəna, wal bay. Ka tsənum na, kurre
ahəl niye ka təmum bazlam i Yesu aye. Ayaw! Wu nakay guram eye na,
bazlam nakə ɓa ka tsənum tsɨy aye. 8Kwa andza niye bəbay na, wu nakə na
watsakumnaha aye na, andza bazlamweɗeye. Maabəzakwayhamedeniye
weɗeye na, Yesu. Nəkurom dərmak mede kurom na, weɗeye. Andza niye
ləvoŋ fayama ndəviye. Dzaydzay nakə deɗek eye ka dazlay amandəve.*

9 Taɗə ndoweye kə gwaɗ neŋgeye mandza eye mə dzaydzay ada neŋgeye
fayamanay ɗəre amalamarŋgayndoməpemədzal gər kaMbəlomna, sərum
ha neŋgeye na, mandza eye ma ləvoŋ huya. 10Ane tuk na, taɗə ndoweye ka
wuɗa malamar ŋgay na, neŋgeye mandza eye mə dzaydzay. Wu nakə ma
dəɗiye ha ndo abəra ka tsəveɗ i Mbəlom aye na, andaya mə ɗərev ŋgay kwa
tsekweŋ bay tebiye. 11Ane tuk na, ndo nakə faya ma nay ɗəre a ndo aye na,
neŋgeye hus anəke ma ləvoŋ. Wu nakə faya ma giye tebiye, faya ma giye na,
ma ləvoŋ. Fayamadiye aŋgayna, a sər bay. Aŋgatay a ɗəre bayhərwi neŋgeye
ma ləvoŋ.

Kâ gum ɗəre kawu iməndzibəra bay
12A nəkuromwawa ga hay, na watsakum naha na, a nəkurom:

Nawatsakumnaha na, hərwiMbəlomkə pəsakumhamezeleme kurom.
A pəsakum ha na, hərwi Yesu Kəriste.

13A nəkurommadugula hay, na watsakum naha na, a nəkurom.
Na watsakum naha na, ndo nakə andaya 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 kwayMbəlom.

A nəkurommadugula hay, na watsakum naha na, a nəkurom.
* 2:8 Zəbama Yuhana 13.34.
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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 Mbəlommə 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. 16Ndo 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 təwu tay niye hay. Wu niye hay məge
andza niye na, Mbəlom ka tətikakway bay. Məgewu niye hay andza niye na,
iməndzibəra. 17Sərumhana,məndzibəra fayamandəviye ada təwuneheye
ndohay tawuɗa aye tebiye ta ndəviye dərmak. Ane tukna, ndonakə fayama
giye wu nakə a say aMbəlom aye na, neŋgeyema ndziye ka tor eye.

Gummetsehe ta ndo neheye ta kərah Yesu Kəriste aye
18 Wawa ga hay, mazlambar məndzibəra ma ndəviye. Nəkurom na, ka

tsənum ndoməne 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 məwalaŋ
kway na, hərwi nakə ta təra ndo kway hay ta deɗek bay aye. Taɗə nəteye ndo
kway hay, ka dzapakwa nəte na, ta gəriye kway ha bay. Ta ndziye məwalaŋ
kway. Wunakayageboandzanakayna, hərwiadamâsərboparakkanəteye
ndo kway hay bay.

20 Nəkurom na, Kəriste kə vəlakum məsəfəre ada nəkurom tebiye na, ka
sərum deɗek i Yesu. 21Na watsakum naha na, hərwi nakə ka sərum deɗek
i Yesu bay aye ɗaw? Na watsakum 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. Ndo məne ɗəre
i Kəriste na, neŋgeye. Neŋgeye nakə a kərah Yesu Wawa i Mbəlom aye na, a
kərah Bəba Mbəlom dərmak. 23Taɗə 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 BəbaMbəlom.

24Nəkurom na, dzalum ka bazlam i Yesu nakə ka tsənum kurre ka mada-
zlay i bazlam i Yesu nakə ka tsənum aye. Gum gədaŋ ɗuh na, ka bazlam
nakə ka tsənum kurre ka madazlay aye, mâ ndza mə ɗərev kurom. Taɗə
bazlam neheye ka tsənum kurre ka madazlay aye andaya mə ɗərev kurom
na, nəkuromdərmakndzumməhəlay i YesuadaməhəlayBəbaŋgayMbəlom.
25Wu nakə Yesu a gwaɗma vəlakweye na, anaŋ: A gwaɗ, ma vəlakweye sifa
nakəma ndəviye bay aye.

26Wu nakay na watsakum naha na, hərwi məgakum ɗaf. Na gakum ɗaf
na, hərwi ndo neheye a satay məvakum gər aye. 27Nəkurom na, Kəriste kə
vəlakum Məsəfəre. Məsəfəre niye na, mandza eye mə ɗərev kurom. Hərwi
niye nəkuromna, ka pəlumeye ndomatətikakumwumekeleŋ eye sa bay. Ɓa
Məsəfəre andayamə ɗərev kurom tsɨy. Məsəfəre na, ma tətikiye kurom ha ka
gər i wu hay tebiye. Ada wu neheye faya ma tətikakumeye na, deɗek bəna,
mənese mə ɗəma təbey. Ndzummə həlay i Yesu Kəriste andza nakəMəsəfəre
a tətikakum aye.
† 2:18 2 Tesalonik hay 2.3-4.
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28Wawa ga hay, ndzum mə həlay i Yesu Kəriste. Ka ndzumeye mə həlay
ŋgay na, hərwi ada pat nakəmamaweye 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 iMbəlom 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 kway
Mbəlom bay. 2 A nəkurom dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay 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. 3Ada kwaway kə pamədzal gər ŋgay kaKəriste
matəre andzaneŋgeyena,mâgemənesebayandzaneŋgeyenakəagemənese
bay aye.

4 Taɗə ndoweye kə ge mezeleme huya na, a ge vəram ka Mbəlom. Hərwi
məge mezeleme huya na, məge vəram ka Mbəlom. 5 Nəkurom ka sərum
ha Yesu Kəriste a yaw ka məndzibəra hərwi məzle na mezeleme i ndo hay.
Neŋgeye na, kə gemezeleme kwa tsekweŋ bay tebiye. 6Ndo nakə neŋgeyemə
həlay i Yesu Kəriste aye na, ma giyemezeleme sa bay. Ndo nakə fayama giye
mezeleme huya na, ɗaɗa kə ŋgatay a Yesu Kəriste bay. A sər na bay dərmak.

7Taɗə kə ge andza niye na, wawa ga hay, kâ vəlumatay tsəveɗ kwa away 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. 8Ane tuk na,
ndo nakə faya ma giye mezeleme huya na, neŋgeye wawa i Fakalaw hərwi
Fakalaw a ge mezeleme na, kwa anəke bay. Hərwi niye Wawa i Mbəlom a
yaw kaməndzibəra na, mədze haməsler i Fakalaw.

9Ndoweye ka təra wawa iMbəlom na, ma giyemezeleme huya sa bay. Ma
giye mezeleme huya sa bay na, hərwi məsəfəre nakəMbəlom a vəlay aye na,
gədaŋ eye. Fayama giyeməslermə ɗərev ŋgay. Ma sliye fayaməgemezeleme
huya bay hərwi neŋgeye ka təra wawa i Mbəlom. 10Ta səriye ha ka bo abəra
wawa iMbəlom hay 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. 12 Nəkway na, kâ tərakwa andza Kayin bay.* Neŋgeye wawa i
Fakalaw. Kə kəɗ malamar ŋgay mədahaŋ eye. A kəɗ na na, hərwi mey? A
kəɗ malamar ŋgay na, hərwi məsler ŋgay nakə a gawa na, lele bay. Ane tuk
na, məsler i malamar ŋgay na, lele.†

13Malamar gahay, taɗəndo iməndzibərahay tanakum ɗərena,mâgakum
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,
* 3:12 Madazlay i wu hay 4.8. † 3:12 Zəbama 1 Yuhana 2.13.
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hərwi ka wuɗakwa malamar kway hay. Taɗə ndoweye ka wuɗa malamar
ŋgayhaybayna, neŋgeyehuya andzandonakəmaməta eye. 15Taɗəndoweye
kə nay ɗəre a malamar ŋgay na, neŋgeye a təra andza ndo məkəɗe ndo hay.
Ka sərum ndo məkəɗe ndo hay na, kə huta sifa nakə ma ndəviye bay aye
bay. 16Ka sərakwamawuɗe 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 sliye məgweɗe «Na wuɗa Mbəlom» ɗaw? Ma sliye
faya mətsike 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 bəzay a tsəveɗ i deɗek. Ada andza niye ɗərev kway ma dzədzariye
bay, ma ndziye zayzay kame i Mbəlom. 20 Kwa taɗə ɗərev kway faya ma
ɗakway ha ka gakwa mezeleme bəbay na, ɗərev kway ma dzədzariye bay,
ma ndziye zayzay kame ŋgay, hərwi Mbəlom na, bagwar eye a sər kway ha a
ze ɗərev kway. 21Andza niye dzam ga neheye nawuɗa kurom haladzay aye,
taɗə ɗərev kway kə ɗa ha nəkway ka gakwa mezeleme bay na, kâ deyekwa
kame i Mbəlom tə madzədzere aye sa bay. 22 Taɗə ka tsətsahakwa faya wu
kwa wuye mey na, ma vəlakweye hərwi nəkway faya ka rəhakweye ha gər
a bazlam ŋgay andza faya ka gakweye wu nakə a yay a gər aye. 23 Bazlam
nakə a gwaɗakway rəhakway ha gər aye na, anaŋ: Dzalakwa ha ka Yesu
Kəriste Wawa i Mbəlom ada wuɗakwa bo nəte nəte mə walaŋ kway andza
nakə Mbəlom a tsikakway aye. 24Ndo nakə ka rəhay ha gər a bazlam ŋgay
aye na, neŋgeye mandza eye mə həlay i Mbəlom. Mbəlom dərmak mandza
eye ka gər ŋgay. Ka sərakwa haMbəlommandza eye tənəkway na, kəkay? Ka
sərakwa ha na, ta Məsəfəre ŋgay nakə a vəlakway aye.

4
Məsəre haMəsəfəre i Mbəlom na, kəkay?

1Dzam ga neheye nawuɗa kurom haladzay aye, kâ pumay zləma 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 taɗəMəsəfəre i Mbəlom andaya
fataya na, gumay metsehe a bazlam tay lele. Na tsikakum andza niye na,
hərwi ndo neheye 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 yawabəra ka təv iMbəlomaye andaya faya. 3Ane tukna,
taɗə ndoweye ka təma Yesu andza niye bay na, Məsəfəre nakəmə ɗərev ŋgay
ayena,Məsəfəre nakə a yawabəra ka təv iMbəlombay aye. Məsəfəre niye na,
məsəfəre i ndoməne ɗəre i Kəriste. Ɓa kambərummətsənena, ndoməne ɗəre
i Kəriste ma deyeweye. Anəke na, ki yaw, neŋgeye andaya kaməndzibəra.*

4Nəkuromna,wawagahay, nəkuromwawa iMbəlomhay. Ka slumkando
maraw me niye hay hərwi Məsəfəre nakə mə ɗərev kurom aye na, neŋgeye
gədaŋ eye a ze na, məsəfəre i ndo i məndzibəra hay. 5Ndo maraw me niye
hay, nəteye na, faya ta tsikiye na, kawunakə a yatay a gər a ndo iməndzibəra
* 4:3 Zəbama 1 Yuhana 1.18.
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hay ada ndo iməndzibəra hay faya ta pateye zləmna, a nəteye. 6Nəkway na,
ka tərakwawawa iMbəlomhay. Ndo nakə a sərMbəlom aye na,ma pay zləm
a bazlammay. Ane tuk na, ndo nakə ka təra wawa i Mbəlom bay aye na, ma
pay zləmabazlammay bay. Taɗəndoweyemə ɗərev ŋgayna,məsəfəre deɗek
eye kəgəbayməsəfəre i marawme na, ka sərakweye ha na, andza niye.

Maa vəl mawuɗe bo na,Mbəlom
7 Dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay 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 tərawawa iMbəlom ada a sərMbəlom dərmak. 8Ndoweye ka
wuɗandohaybayna, a sərMbəlombay. Ka sərakwahana, hərwimawuɗebo
iMbəlom nakə awuɗa kway aye na, huya. 9Mbəlom a bəzakway ha parakka
a wuɗa kway na, kəkay? A bəzakway ha a wuɗa kway na, a sləraw wawa
ŋgayniye felik eye kaməndzibəra hərwi ada kâ ndzakwahuya təneŋgeyema
sifa nakə a vəlakway aye. 10Matəra mawuɗe bo na, mey? Maa lah mawuɗe
Mbəlom na, nəkway ɗaw? Aʼay! Maa lah mawuɗe kway na, Mbəlom. Ada a
sləraw wawa ŋgay na, a mət andza wu nakə tə vəlawa kəriye hərwi ada mâ
pəsakway hamezeleme kway hay.

11 Dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, kə ge Mbəlom a wuɗa
kway andza niye na, nəkway dərmakwuɗakwa bo nəte nəteməwalaŋ kway.
12Mbəlom na, ɗaɗa ndəray kə ŋgatay bay. Ane tuk na, kwa andza niye bəbay
na,wuɗakwabonəte nəteməwalaŋ kway. Niye a bəz hana,Mbəlomneŋgeye
tənəkway. Ada fayamabəziye sa na, kawuɗakwaMbəlompeteh 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 vəlakwayMəsəfəre ŋgay. 14BəbaMbəlom
kə sləraw wawa ŋgay hərwi mətəme ndo i məndzibəra hay. Nəmaa ŋgatay
tə ɗəre may, nəmaa ɗatay ha a ndo hay, bazlam nakay na, deɗek. 15 Taɗə
ndoweye kə gwaɗ Yesu Wawa i Mbəlom na, Mbəlom neŋgeye tə neŋgeye.
Neŋgeye dərmak na, mandza eye mə həlay i Mbəlom. 16 Nəmay na, nəmaa
sər haMbəlom awuɗa kway, ada nəmaa dzala ha dərmak.
Mawuɗe bo i Mbəlom nakə a wuɗa kway aye na, huya. Andza niye ndo

nakə ka wuɗa ndo hay huya aye na, neŋgeyema ndziye mə həlay i Mbəlom.
Mbəlom dərmak neŋgeye tə neŋgeye. 17Ka sərakwa ha ka wuɗakwa Mbəlom
peteh na, kəkay? Ka sərakwahana, pat nakəMbəlommagateye sariya a ndo
hayayena, kadzədzarakweyebay. Kadzədzarakweyebayna, hərwiməndze
kway nakay ka ndzakweye ka məndzibəra aye na, 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 Mbəlomma
giyeməsler mə ɗərev ŋgay andza nakə a say aMbəlom aye bay.

19KawuɗakwaMbəlom ada kawuɗakwa ndo hay na, hərwiMbəlom a lah
mawuɗe kway. 20Taɗə ndoweye kə gwaɗ na wuɗa Mbəlom ada faya ma nay
ɗəre a malamar ŋgay na, neŋgeye ndo i maraw me. Kə ŋgatay a malamar
ŋgay na, a wuɗa na bay. Mbəlom na, a ŋgatay bay ada ma wuɗiye na na,
kəkay? 21Wu nakə Kəriste a gwaɗakway gum aye na, mey? A gwaɗakway
na, ndoweye ka wuɗaMbəlom na, mâwuɗamalamar ŋgay dərmak.
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5
Ŋgwasakwa kawu iməndzibəra

1Kwa 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. 2Ka
sərakwahanəkway kawuɗakwawawa iMbəlomhayna, kəkay? Ka sərakwa
ha na, ka wuɗakwa Mbəlom ada faya ka rəhakway ha gər a bazlam ŋgay
mapala eye nakə a tsik aye. 3 Taɗə ka wuɗakwa Mbəlom ta deɗek na, andza
məgweɗe bazlam ŋgaymapala eye nakə a tsikakway rəhumay ha gər aye na,
ka rəhakweye ha gər. Bazlam ŋgay hay mapala eye na, ma wurakweye bo
haladzayməpay bəzay bay, 4hərwi kwaway neŋgeye ka tərawawa iMbəlom
na, kə sla ka wu i məndzibəra. Ka slakwa faya na, kəkay? Ka slakwa faya
na, hərwi ka dzalakwa ha ka Yesu Kəriste. 5Mata sle ka wu i məndzibəra
na, way? Mata sle faya na, ndo neheye tə dzala ha tə gwaɗ Yesu na, neŋgeye
Wawa i Mbəlom aye.

Wuneheye tə ɗa ha Yesu na,Wawa iMbəlom aye
6 Yesu Kəriste na, ki yaw kə mbəzla 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. 8Wu niye hay
mahkar aye na, Məsəfəre, yam tə bambaz. Wu neheye mahkar aye ta təra
na, nəte. 9 Taɗə ka təmakwa wu nakə ndo hay ta ɗiye ha ka gər i wu neheye
tə ŋgatay aye na, ka təmakweye bazlam iMbəlom dərmak hərwi bazlam ŋgay
nakə a ɗaha ayena, a ze i ndohay. Maa ɗakwayhawuniyehayka gər iwawa
ŋgay na, Mbəlom eye ŋgway. 10Ndoweye kə dzala ha ka Wawa i Mbəlom na,
neŋgeye a sər mə gər ŋgaywu neheyeMbəlom a ɗa ha aye na, deɗek. Ane tuk
na, ndoweye kə dzala ha ka Mbəlom bay na, a təra ha Mbəlom ndo i maraw
me. A təra haMbəlom ndo i marawme na, hərwi a kərahwu nakəMbəlom a
ɗa ha ka gər i wawa ŋgay aye. 11WunakəMbəlom a ɗakway ha aye na, wuye
mey? A ɗakway ha na, kə vəlakway sifa nakəmandəviye bay aye. Sifa niye a
vəlakway aye na, tə həlay i wawa ŋgay. 12Ndo nakə neŋgeyemandza eye nəte
təWawa i Mbəlom aye na, kə huta sifa niye. Ndo nakə neŋgeyemandza eye
nəte taWawa i Mbəlom bay aye na, neŋgeye kə huta sifa niye bay.

Sifa nakəMbəlom a vəl aye
13Wuneheye nawatsakumnaha aye na, a nəkuromneheye ka dzalumha

təməzele i Wawa i Mbəlom aye. Na watsakum naha na, hərwi ada kâ sərum
ha na, ka hutum sifa nakə ma ndəviye bay aye. 14 Ahəl nakə nəkway kame
ŋgay aye na,madzədzere andayamə ɗərev kway bay. Ka sərakwaha ta deɗek
wunakəka tsətsahakweye faya taɗəayayagərna,ma tsənakweyena. 15Taɗə
ka sərakwaha fayama tsənakweyenawunakə faya ka tsətsahakweye tebiye
na, ka sərakwa ha ɓa kə vəlakway wu nakə ka tsətsahakwa aye tsɨy.

16 Taɗə ndoweye kə ŋgatay a malamar ŋgay 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 nakə ma 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
* 5:6 Ndoməwetse ɗerewel nakay a tsik kamadzəhuɓe i Yesu a yam taməməte ŋgay.



1 Yuhana 5:17 472 1 Yuhana 5:21

bay. Hərwimezelemenakəmadiye tay handohay aməməte aye na, andaya.
17Taɗə ndoweye 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 kwa way ka təra wawa i Mbəlom na, ma giye mezeleme
huya sa bay, hərwi YesuWawa iMbəlom fayama tsəpiye na ada Fakalawma
sliye fayaməgay wuray bay.†

19Ka 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 na mədzal gər kway hərwi ada kâ
sərakwa Mbəlom nakə neŋgeye deɗek aye. Nəkway mandza eye mə həlay i
Mbəlom nakə deɗek aye ada nəkwaymandza eyemə 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.

† 5:18 Zəbama 1 Yuhana 2.13.



2 Yuhana 1 473 2 Yuhana 12

Masulo i ɗerewel nakə
Yuhana

a watsa aye

Mətsikeme
1 Neŋ madugula i gay i maɗuwule me, na tsikaka naha me na, a nəkar

məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu nakə ka təra may i wawa hay,
Mbəlomazlakaraye. Na tsikataynahameawawayakhaydərmak. Nawuɗa
tay hana, haladzay. Maawuɗa tay hana, neŋ ɗekɗek bay. Ndoneheye tebiye
tə sər bazlam nakə a tsik ka gər i Mbəlom nakə deɗek aye, ta wuɗa kurom
dərmak. 2Nawuɗa kurom na, hərwi bazlam niye deɗek ayemandza eyemə
ɗərev kway adama ndziye mə ɗərev kway na, ka tor eye.

3Mbəlom Bəba kway ada wawa ŋgay Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama. Ta
sakakweye naha ada ta vəlakweye zay. Nəkway neheye faya ka pakweye
bəzay abazlamnakədeɗek aye ada kawuɗakwabonəte nəteməwalaŋkway
aye na, ka hutakweye wu niye hay.

Deɗek təmawuɗe bo
4Ɗərev ga kəŋgwasahaladzayhərwi na tsənena, siye hayməwalaŋ iwawa

yak hay faya ta pay bəzay a tsəveɗ nakə deɗek aye. Faya ta giye na, wu
neheyeMbəlom Bəba kway a gwaɗ gum aye. 5A nəkarmay ga nakə nawuɗa
kar haladzay aye. Wu nakə a seŋ məgwaɗaka aye na, anaŋ: Wuɗakwa bo
nəte nəte mə walaŋ kway. Bazlam nakay na watsaka naha aye na, bazlam
weɗeye nakə ka tsənum ɗaɗa bay aye bay. Na tsikaka naha na, wu nakə ɓa
ka tsənakwa ahəl niye aye. 6Taɗə ka wuɗakwa Mbəlom na, andza məgweɗe
faya ka gakweye wu nakə Mbəlom a tsikakway aye. Mbəlom a gwaɗakum
na, wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom huya. Nakay na, bazlam nakə ka
tsənum ahəl niye kurre kamadazlay i bazlam iMbəlom nakə ka tsənum aye.

7 Na tsikakum andza niye na, hərwi mey? Na tsikakum andza niye na,
hərwi ndomasəpete ndo hay nəteye andaya ta yawhaladzay kaməndzibəra.
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 ada ka hutumeye wu i madagər kurom nakəMbəlom a gwaɗ
ma vəlakumeye.

9Sərumha 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, neŋgeyena,mandza eye
mə həlay i Mbəlom Bəba kway adamə həlay i wawa ŋgay Kəriste.

10 Hərwi niye faya na tsikakumeye: Taɗə ndoweye ki ye naha a walaŋ
kurom faya ma tətikakumeye bazlam nakə wal abəra ka bazlam i Kəriste
nakə a tətikakum aye na, ka təmumnamâ ye naha a walaŋ kurom bay. Kwa
mətsikayme, kâ tsikumayme bay. 11Ndoweye kə tsikayme a slala i ndo niye
na, neŋgeye dərmak fayama pay bəzay kaməgemənese nakə fayama giye.

Mandəve i bazlam hay
12 A seŋ məwatsakum naha wu hay haladzay haɓe, ane tuk na, a seŋ

məwatsakum naha a ɗerewel bay. Na dzala na, na diye naha ka təv kurom
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ada wu nakə a seŋ mətsikakum aye na, ka tsikakweye tə bazlam hərwi ada
ɗərev kwaymâ ŋgwasa lele kurah kurah.

13Məhay gər i ndo neheye a təra malamar yak nakə Mbəlom a zla na aye
na, wawa ŋgay hay ta tsikaka nahame.
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Mamahkar i ɗerewel nakə
Yuhana

a watsa aye

Mətsikeme
1Neŋ nakəmadugula i gay i maɗuwule me aye, na watsaka naha a nəkar

Gayus dzam ga nakə na wuɗa kar peteh aye.
2A nəkar dzam ga nakə na wuɗa kar haladzay aye, neŋ faya na ɗuwulay

me a Mbəlom na, wu hay tebiye tâ təra lele hərwi ada bo yak ta məsəfəre ta
ndziye kame i Mbəlom zayzay lele.

Yuhana a ɗəslay ha gər a Gayus
3 Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi malamar 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. 4Na tsənewawahay 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 haladzay aye, nəkar na, faya ka
giye wu lele eye. Faya ka dzəniye tay ha malamar kway neheye ka tsəveɗ
i Mbəlom aye. Kwa neheye ti yawa naha mbəlok eye hay bəbay na, faya ka
dzəniye tay hay. 6Ndo neheye ka gatay gər aye na, nəteye ti yaw kanaŋ tə
ɗəslaka ha gər haladzay kame i ndo məpe mədzal gər hay. Tə gwaɗ ka wuɗa
tay ha na, haladzay. Neŋ faya na gakeye amboh, dzəna tay pat pat hərwi ada
təv tay nakə ta diye aye na, tâ ye kame kame. Dzəna tay na, andza nakə a yay
a gər a Mbəlom aye. 7Mede tay nakə faya ta diye na, hərwi ada tâ ge məsler
i Yesu Kəriste. Ane tuk na, ndo neheye tə pay bəzay a Yesu Kəriste bay aye
na, tâ zla fataya abəra wuray bay. 8Hərwi niye nəkway ndo mədzal gər ka
Mbəlomna, dzənakwa tayha slala i ndoniyehayhərwi adanəkway tanəteye
kâ gakwaməsler dziye ta deɗek.

Diyotərif ta Demetəriyos
9Na watsa naha ɗerewel a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu

neheye 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.

10Nayenahana, na ɗiye hamənese ŋgaynakə fayama giye kame i ndohay
andza neŋgeye nakə fayama ɗəsiye fagaya parasay aye. Neŋgeye a ge na, wu
neheye ɗekɗek tsa bay. Ndoməpemədzal gər hay ka Yesu ti yawa a gay ŋgay
na, a wuɗamatəme tay bay. Ndomekeleŋ eye hay a sataymatəme ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu na, a gatay me, faya ma həhariye tay ha ndo neheye
a sataymatəme ndoməpemədzal gər hay ka Yesu aye.

11A 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.
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12Demetəriyos na, kwa way a tsik faya a gwaɗ: Demetəriyos na, faya ma
giyewunakə lele aye. Nəmaydərmaknəmaa gwaɗ faya na, neŋgeye lele. Ada
ka sər ha wu nakə nəmaa tsik aye na, deɗek.

Mandəve i bazlam hay
13 Wu hay andaya haladzay a seŋ mətsikaka naha, ane tuk na, a seŋ

məwatsaka naha ka ɗerewel bay. 14Na dzala na, neŋ eye na diye naha bəse
ka təv yakmazəbaka ɗəre adawu nakə a seŋmətsikaka aye na, ka tsikameye
lele.

15Zaymândza fakaya! Dzamyakneheye kanaŋ tawuɗakarhaladzay aye,
ta tsikaka nahame. Tsikatay hame a dzam kway hay tebiye nəte ta nəte.
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Ɗerewel nakə
Yuda

a watsa aye
Məfələkwe

Ɗerewel i Yudamawatsa eye na, hərwi ndoməpemədzal gər hay tebiye ka
Yesu. Ɗerewel nakay a ndzəkit bo i ɗerewel i Piyer masulo eye. Yuda faya
ma giye gədaŋ ka ndo neheye ta sənəkateye parasay a ndo hay aye adamede
tay lele bay aye. Ka slakweye mələve ha ka bo mede 6 hus ka 13 ta 2 Piyer
madədo 2.
Yuda a ge məsler ta Dzam Guram eye. A həlaw məsənəke hay abəra mə

ɗəmahərwi ndoməpemədzal gər hay ka Yesu a həlay ŋgay aye. A geməsler tə
gər i bazlam neheye mə ɗerewel i Yahuda hay andaya mə Ɗerewel i Mbəlom
bay aye (mede 9, 14 ada 15).
Yuda awatsa tə bazlammandala eyemakəkayMbəlommapərateye a ndo

neheye tə kal ha labara imawuɗe boŋgay aye (mede 3hus ka 13). Ane tukna,
a gwaɗmâ sakatay adamâmamatay bo kamətəmeabəra kamevel iMbəlom
(mede 22-23).

1 Neŋ Yuda, ndo i məsler i Yesu Kəriste ada neŋ malamar i Yakuba. Na
watsakum naha a nəkurom neheye Mbəlom a wuɗa kurom aye. Neŋgeye
a zalakum hərwi ada kâ tərum ndo ŋgay hay, ada Yesu Kəriste ma tsəpiye
kurom. 2Gumay mə bo a Mbəlom huya, mâ vəlakum zay ada mâ bəzakum
hamawuɗe bo ŋgay.

Ndo imarawme hay
3Miyamalamar ga hay, haɓe na dzalaməwatsakumnaha 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, lele məwatsakum naha. Na watsakum eye
naha na, hərwi mə vəlakum gədaŋ ka məge gədaŋ ma deɗek i Mbəlom nakə
ka dzalumha aye. Sərumhana,Mbəlomavəlataywuneheye andoŋgayhay.
Wu neheye na, ta mbəɗiye bay ka tor eye.

4 Na tsik andza niye na, hərwi ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye ta gəɗ
naha a walaŋ kurom ta bəbərek tay. Ndo niye hay na, ŋgwalak i ndo hay bay.
Nəteye faya ta pəliye tsəveɗ kamambəɗay həlay a ŋgwalak i Mbəlomnakə 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 nakəma ləviye kway aye. Ahəl niye kurre ta watsa a Ɗerewel i Mbəlom,
slala i ndo niye hay na, sariya i Mbəlomma 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 bəramə ɗəmaməwalaŋ tay.* 6Sa na, gawla iMbəlom
haydərmak siye hayməwalaŋ tay a satay təvməndzenakəMbəlomavəlatay
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 ayema ta gateye a ndo hay tebiye aye. 7Gəma
neheye tə zalatay Sodom ta Gomora ada ta gəmaneheye təmbatay naha aye
na,mâmətsakumgərbaydərmak. Ndo igəmaniyehayna, təgawamezeleme
andza i gawla iMbəlomniyehay. Tə gawana,wuneheye lelebay ayewalwal
* 1:5 ZəbaməMəpesle 14.
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haladzay, wu neheye a ye ka bo i ndo zeŋzeŋma 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 tawu 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 Fakalaw na: «Mbəlom mâ
gaka 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. Wu niye hay faya ta giye andza
niye na, ma dziye tay ha ɗuh.

11Waawayah! Ɗəretsətseh ka gər tay hərwi ta vəlay tsəveɗ amezelememâ
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 aMbəlom andza Kore nakə a
ge ahəl niye Mbəlom a dze ha aye.* Nəteye na, ta dziye andza niye dərmak.

12Ahəl nakə faya ka ndayumeye wumənday ka təv manəte eye na, nəteye
məwalaŋ kurom na, andza ndəluɓ nakə ka petekeɗ aye. Wumənday nakə tə
ndayawa aye na, ta təra ha magurlom i məse guzom. Tə dzala na, ka bo tay
ɗekɗek, horoy a gatay bay. Nəteye na, andza pazlay nakə tərwenihhe zeŋzeŋ
aye. Mətasl a vəzl na, a həl na tsekek, kə pa yam bay. Nəteye na, andza dərizl
i gərɗaf neheye təwa bay aye. Kwa həlay i məwe hohway kə sla bəbay na, tə
wa bay. Nəteye sa na, andza dərizl i gərɗaf neheye tə ŋgwaɗ tay ha ta zləlay
tay hay dzay aye. Ta mət tsaɗək tsaɗək. 13Nəteye sa na, andza yam nakəmə
magayam fayama viye ta gədaŋ kutokutokuto aye. Mezeleme tay na, a zəba
parakka andzamadərsəsamnakə yama gər ha aye. Nəteye na, andzawurzla
neheye tə ŋgwaɗ ədzɨɗ tə gər ha təv məndze tay aye. Mbəlom ka lambaɗatay
təvma 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 ŋgayhay haladzay gədəbille. 15Madeyeweye na,ma gateye sariya a
ndo iməndzibəra hay tebiye. Ma gəsiye tay ha ndo neheye tə sərMbəlombay
aye ta sariya. Ma gəsiye tay ha na, hərwi wu neheye tə gay lelebay aye, ada
hərwi bazlamneheye 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 ndomədzal gər hay
17 A nəkurom malamar ga hay, wu neheye ndo i maslaŋ i Bəy Maduweŋ

kway Yesu Kəriste tə ɗakum ha ahəl niye tə gwaɗ ma ta giye bo aye na, mâ
makumaw a gər. 18 Tə gwaɗawakum na: «Ahəl nakə mazlambar Yesu ma
deyeweyena, ndohay ta giye andaya taŋgwasiyekandoməpemədzal gər hay
ka Yesu. Nəteye na, tə sər Mbəlom bay. Faya ta giye wu nakə a say a mədzal
gər tay aye.» 19Andzaniye nəteye na, ndoneheye ta ŋgəniye tayhandoməpe

† 1:7 ZəbaməMadazlay i wu hay 19.1-29. ‡ 1:11 ZəbaməMadazlay i wu hay 4.3-8. § 1:11 Zəba
məMəpesle 31.16. * 1:11 ZəbaməMəpesle 16.1-35.
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mədzal gər hay ka Yesu. Tə dzala i tay na, ka wu i məndzibəra, Məsəfəre i
Mbəlom andayamə nəteye bay.

20Nəkuromdzamgahayna, gumgədaŋhərwi adakâdzənumboməwalaŋ
kurom. Pummədzal gər kurom huya ka bazlam neheye ka dzalum ha faya
aye. Bazlam neheye na, ti yaw abəra ka təv i Mbəlom. Ɗuwulum me na, ta
gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 21Mbəlom na, a wuɗa kurom. Ndzum mə
həlay ŋgay. Nəkway na, pakwamədzal gər kway ka BəyMaduweŋ kway Yesu
Kəriste. Ma bəzakweye ha na, ka gakwaymə bo adama vəlakweye sifa nakə
ma ndəviye bay aye. 22Dzənum tay ha ndo neheyemədzal gər taymadzədza
eye.

23Ndomekeleŋeyehayna, faya tavahiyebo taya sariya iMbəlom. Təmum
tay ha hərwi ada sariya iMbəlommâ gəs tay bay. Siye i ndomekeleŋ eye hay
andaya nəteye ta gakummə bo dərmak. Ane tuk na, gum metsehe bəna, ka
ta dəɗumeye amezeleme tay. Kâhəndzəɗumkawu tayhaybay. Kwapetekeɗ
tay niye hay tə gawa ha ka bomezeleme aye na, kâ tətalum faya bay tebiye.

Zambaɗakway aMbəlom
24 Zambaɗakway a Mbəlom hərwi neŋgeye ma sliye faya mahəbe kurom

ada kâ dəɗumabəra ka tsəveɗŋgay bay. Neŋgeyena,ma bariye fakuma abəra
mezelemekuromhay,ma təriyekuromha tsəɗaŋŋa. Madiyekuromhaka təv
ŋgay. Ka ta lətsumeye kame ŋgay ka təv i mələve i bəy ŋgay. Ka ta ŋgwasumeye
haladzay. 25Zambaɗakway aMbəlomna, neŋgeyenəte ŋgweŋ. Adamaa təma
kway ha tə həlay i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste na, neŋgeye. Ndo hay
tebiye tâ zambaɗay, kwawaymâ ɗəslay ha gər a gədaŋ ŋgay. Neŋgeye na, Bəy
Bagwar eyemandziye ka tor eye. Andzaniye zla kamadazlayhus kabəgom,
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 andza mbəlom. 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 mələve ha ka bo wu hay ada

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

eye tasəla.
Ka madədo 4 hus 20 na, tə zla na Yuhana a mbəlom. Ka madədo 4 hus ka

11, a ɗa hama kəkay nakə Yesu a vəl tsəveɗmahəndəke adamətsəne ɗerewel
hay i Dzam Guram eye aye. Madədo 12 hus ka 20 faya ma ɗiye ha ka vəram
bagwar eye ka gədaŋ i mənese.
Madədo 21 ta 22 tə ɗa haməge wuweɗeye nakəMbəlom fayama ləviye ha

bo aye.
1 Ɗerewel nakay a tsik ka wu nakə Mbəlom a ɗay ha a Yesu Kəriste aye.

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

3Mbəlomma 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, Mbəlom
ma piye fataya ŋgama dərmak. Hərwi sər ha na, wu neheyema ta giye bo aye
na, mazlambar kə ndzew.

Yuhana a tsikatay nahame aməhay gər i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu
wal wal tasəla aye

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

andaya kwa ka madazlay, neŋgeye andaya anəke, ada neŋgeye ma maweye
sa. Məsəfəre ŋgayneheye tasəlamalətsa eye hay kame i təvməndze 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 lah mələtsew abəra ma mədahaŋ makurre aye ada
neŋgeye bəy ka gər i bəy i məndzibəra hay tebiye.
YesuKəriste, neŋgeyeawuɗakway, kəmət hərwikway. Kə təmakwayahaya

abəra mə mezeleme tə bambaz ŋgay. 6 Ka deyewekweye tə neŋgeye dziye a
mələve i bəy ŋgay, ka ta ləvakweye tə neŋgeye dziye. Nəkway tə neŋgeye ka
təra kway ha ndoməvəlay wu aMbəlom hərwi məgeməsler i Bəba ŋgay. Ndo
hay tâ zambaɗay a Yesu Kəriste, gədaŋ tebiye a yaw na, mə neŋgeye ka tor
eye. Mâ təra andza niye!
7Zəbum ɗəre: Yesuma deyeweye na, ma pazlay,

Kwaway tebiye ma ŋgateye,
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kwa ndo neheye tə slaka na ta suwal aye, ta ŋgateye.*
Slala hay tebiye kaməndzibəra ta tuwiye hərwi ŋgay.
Ma ta giye na, ta deɗek andza niye. Mâ təra andza niye!

8BəyMaduweŋMbəlomagwaɗ: «Maadazlayawutebiyena, neŋ,maandəv
ha wu 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
9Maa watsakum naha ɗerewel nakay na, neŋ Yuhana malamar kurom.

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

zalayPatmosaye. Təkal gahaa ɗəmana, hərwina ɗawahabazlam iMbəlom.
Na gwaɗawa, maa ɗakway ha tsəveɗ deɗek eye na, Yesu.

10Patwuray, na zəba ɗərena, neŋməhəlay iMəsəfəreTsəɗaŋŋa eye. Pat eye
niye na, pat i luma i sidzew. Tsa na, na tsəne mətsike me ma dəba ga andza
tolom. A tsik me ta magala ŋgəlakəka. 11A gweɗeŋ: «Wu nakə ka ŋgatay aye
na, watsa na ka ɗerewel. Ka watsa na, sləratay naha aməhay gər i ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye təv wal wal tasəla aye. Ma gəma i Efez, ma
Simirne, ma Pergam, ma Tiyatir, ma Sardes, ma Filadelfi adama Lawdise.»

12Na tsəne bazlam niye andza niye na, na mbəɗa ɗəre a dəba, na gwaɗ na
zəbiye naha ka ndo nakə a tsikeŋewme aye. Tsa na, 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 eye malətsa eye, a ndzəkit bo
andzando. Suwal i petekeɗkabokutsɨkadamaɓaraboeyemə ɗərev əŋgəts tə
wunakə tə vəɗ ta gura aye. 14Məkwets ŋgay a dəvherre andza gugumaŋ, ɗəre
ŋgay bəbay na, andza ɗərneh i ako. 15 Sik ŋgay hay na, a dəv andza ɓəre nakə
tə pa ako aye. Bəɗiɗay ŋgay a ləv andza i yam nakə a vaw abəraməmahəmba
aye. 16Mə həlay ŋgay na, wurzla hay tasəla. Maslalam matasla eye hepepe
diye sulo sulo fayama deyeweye abəramə bazlamŋgay. Ɗəre ŋgay andza pat
nakə a wur ta magərhəpat aye.

17 Na ŋgatay na, na dəɗ abəra ka mbəlom kame ŋgay tsaɗək tsaɗək andza
na mət. Ane tuk na, a pa fagaya həlay i mənday ŋgay. Tsa na, a gweɗeŋ: «Kâ
dzədzar bay, maa dazlay a wu hay tebiye na, neŋ ada maa ndəv ha wu hay
tebiye na, neŋ. 18Neŋ na, ndo nakəmandziye ta sifa aye. Namət 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 hawuneheye fayama giye
bo anəke aye tə bəmalə nakəma giye bo kame tebiye aye. 20Wurzla neheye
tasəla ka ŋgataymə həlay ŋgay aye ada lalam hay tasəla mavəɗa eye ta gura,
andza məgweɗe mey na, na ɗakeye ha. Sər ha, wurzla neheye tasəla aye na,
gawla i Mbəlom neheye a pa tay ha ada tâ tsəpa ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu niye hay təv wal wal tasəla aye. Lalam neheye tasəla mavəɗa eye ta
gura aye a ɗahana, ndoməpemədzal gər hay kaYesu eyeneheye təvwalwal
tasəla aye.»

* 1:7 Zakari 12.10; Yuhana 19.37.
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2
Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay

neheyema gəma i Efez aye
1Ndoniyeagweɗeŋsa: «Watsabazlamnakay, sləraynahaagawla iMbəlom

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 sərhaməslerkurom,nasərhakagumməsler tagədaŋ
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 tukna, nazəba fayana,məneseandayaməwalaŋkurom. Kawuɗum
ga andza nakə ahəl niye sa bay. 5Dzalum ka məndze kurom nakə ahəl niye
aye, zəbum ɗəre təday ka dəɗum, ka mum ta dəba. Gərum ha mezeleme
kurom, ndzum andza nakə ka gawum ahəl niye kurre aye. Taɗə ka gərum
ha mezeleme kurom bay na, na diye naha na miye ha fakuma abəra lalam
nakəmavəɗa eye ta gura ako faya aye.

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

7 «Ndo neheye zləm andaya fataya aye na, tâ pay zləm awu nakəMəsəfəre
Tsəɗaŋŋama tsikiye aməhay gər i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu aye. Ndo
neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye na, na vəlateye hohway i
gərɗaf nakəma guvah i Mbəlomma vəlateye sifa a ndo hay aye, ta ndiye.*»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Simirne aye

8Ndoniyeagweɗeŋsa: «Watsabazlamnakay, sləraynahaagawla iMbəlom
nakə faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ma gəma i Simirne aye. Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu. Maa dazlay a
wu hay tebiye na, neŋ ada maa ndəv ha wu hay tebiye na, neŋ. Na mət ada
na lətsew abəra mamədahaŋ.

9 «Na sər ha ɗəretsətseh kurom, na sər ha nəkurommətawak eye hay. Ane
tuk na, nəkurom zlele eye hay ɗuh. Wu neheye lele bay ndo hay faya ta
tsikiye fakuma aye na, na sər ha dərmak. Ndo neheye faya ta tsikiye fakuma
aye na, tə gwaɗ nəteye Yahuda hay. Ane tuk na, nəteye Yahuda hay bay,
nəteye ndo i Fakalaw hay.

10«Mazlambar ka sumeye ɗəretsətseh, ane tukna, kâ dzədzarumbay. Tsəne!
Mazlambar Fakalaw ma gəsiye siye i ndo hay məwalaŋ kuromma piye tay
ha a daŋgay hərwimadzədzam kurom. Ka sumeye ɗəretsətsehməhəne 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
nakəma ndəviye bay aye.

11 «Ndo neheye zləmandaya fataya aye na, tâ pay zləmawu nakəMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye: Ndo neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye na, ta mətiye
məməte masulo eye sa bay.»
* 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
neheyema gəma i Pergam aye

12 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay, sləray naha a gawla i
Mbəlom nakə faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheyema gəma i Pergam aye.
«Maa tsik bazlamnakay na, neŋ Yesu ndo nakəmaslalam fayamatasla eye

hepepe diye sulo sulo aye. 13 Təv nakə nəkurom mandza eye mə ɗəma aye
na, na sər. Nəkurom mandza eye ma təv nakə Fakalaw neŋgeye bəy eye mə
ɗəma aye. Kwa ahəl nakə tə kəɗ Aŋtipas ndo nakə a tsikawa bazlam ga kame
i ndo hay tebiye neŋgeye ndo ga aye na, ka gərum ga ha bay, ka pummədzal
gər kurom ka neŋ huya. Tə kəɗ na məwalaŋ kuromma gəma kuromma 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 andayaməwalaŋ kurom. Ndo
hay andayaməwalaŋ kurom faya ta pay bəzay amatətike i Balam nakə ahəl
niyeaye.† A tətikayaBalakmadzəgəɗiye tayha Israyel hayamənese. Avatay
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 awu
nakə ndo i Nikolas hay‡ faya ta tətikiye.

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

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

ɗaf nakə ɗaɗa ndo hay ta ŋgatay bay aye. Na vəlateye kwar herre eye, məzele
weɗeye mawatsa eye ka kwar eye niye. 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
neheyema gəma i Tiyatir aye

18 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay, sləray naha a gawla i
Mbəlom nakə faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheyema gəma i Tiyatir aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, Wawa i Mbəlom. Ɗəre ŋgay na, andza ɗərneh i

ako. Sik ŋgay hay a dəv andza ɓəre nakə tə pa ako aye.
19 «Na sər ha məsler kurom hay. Na sər ha ka wuɗum ndo hay ada faya ka

pumeyemədzal gər kuromka neŋ huya. Na sər ha faya ka səmumeye naha a
ɗəretsətseh. Na sər ha na, faya ka dzənumeye siye i ndo hay dərmak ada wu
nakə faya ka gumeye anəke aye na, a ze nakə ahəl niye aye.

20 «Ane tuk na, na zəba faya na, mənese andaya mə walaŋ kurom. Ŋgwas
niye tə zalay Zizabel aye na, ka vəlumay 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 ha mede ŋgay, ane tuk na, a say bay, neŋgeye faya ma giye madama
huya.

† 2:14 ZəbaməMəpesle 31.16, 22.1–25.9. ‡ 2:15 Məsine i Yuhana 2.6.
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22 «Hərwi niye, na vəleye ɗəretsətseh haladzay, ma siye ɗəretsətseh ka təv
məhəne ŋgay. Ndo neheye tə gawa madama dziye na, ta siye ɗəretsətseh
haladzay dərmak. Taɗə ta gər ha mezeleme tay ada ta gər ha mezeleme tay
bay na, tamətiye. 23Nabəbazliye tay hawawaŋgayhay hərwi adaməhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma gəmawal wal tebiye tâ sər ha na, wu
nakə ndo hay faya ta dzaliye mə gər tay ada wu nakə a yatay a gər aye, neŋ
na sər ha tebiye. Nəkurom tebiye na vəlakumeye magogoy kurom na, ɗa ka
məsler nakə ka gum aye.

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

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

29 «Ndo nakə zləm andaya faya aye na, mâ pay zləm a wu nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye.»

3
Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay

neheyema gəma i Sardes aye
1Ndoniyeagweɗeŋsa: «Watsabazlamnakay, sləraynahaagawla iMbəlom

nakə faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ma gəma i Sardes aye.
«Maa tsik bazlamnakayna, neŋYesundonakəMəsəfəre iMbəlom tasəlamə

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

2 «Pəɗekum, gum gədaŋ bəna ka mətumeye tsaɗək tsaɗək hərwi na zəba
faya məsler kurom ka ɗəre i Mbəlom na, tsəɗaŋŋa zuk bay. 3Dzalum na, ka
wu nakə ka tsənum ahəl niye aye ada ka təmum bazlam i Mbəlom na, ma
kəkay aye ada mbəɗum ha mede kurom. Niye na, pum na a ɗərev kurom.
Taɗə ka pəɗekum bay na, sərum ha na diye naha ka təv kurom. Ane tuk na,
na diye naha a həlay waray na, ka sərumeye ha bay. Na diye naha andza
məkal.

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.

§ 2:28 Bamta a ɗa ha na, Yesu. ZəbamaMəsine i Yuhana 22.16.
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6«Ndonakə zləmandaya fayana,mâpayzləmawunakəMəsəfəreTsəɗaŋŋa
eyema tsikateye aməhay gər i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu aye.»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Filadelfi aye

7Ndoniyeagweɗeŋsa: «Watsabazlamnakay, sləraynahaagawla iMbəlom
nakə faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ma Filadelfi aye.
«Maa tsik bazlamnakayna, neŋYesundonakə a yawabəra ka təv iMbəlom

ada neŋgeye na, a raw me təbey. Kəle i bəy Davit na, mə həlay ŋgay. Taɗə ka
həndək abəra ma məgeɗ na, ndəray andaya ma sliye faya madərəzl na bay.
Taɗə ka dərəzl naməgeɗ na, ndərayma sliye fayamahəndəke na bay.

8«Na sər wu nakə faya ka gumeye aye. Na sər ha gədaŋ kuromna, tsekweŋ
tsa, ada azlakwa ka gum wu nakə a yeŋ a gər aye haɓe bəɗaw? Ka rəhumay
hagər abazlamga, ka gwaɗumnəkuromna, ndo gahay. Nahəndəkabərama
məgeɗ hərwi kurom, ndərayma sliye fayamadərəzle na bay. 9Tsənum, 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 dəkwakumgurmets. Ta səriye
ha na, nawuɗa kurom. 10Nəkuromna, ka səmumaynaha a bazlamga andza
nakə na tsikakum səmumay naha aye. Hərwi niye, neŋ na tsəpiye kurom
hərwi ada kâ yum a ɗəretsətseh bay. Ɗəretsətseh nakayma diye kwa kaway,
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
haagay iməɗəslayhagəraMbəlomgaandzasik i galaknakə tə lawaawuzlah
i gayaye, tandziyeka toreye. Wurayandayanakəmahəharatayahayaabəra
mə ɗəmaaye bay. Nawatsiyeməzele iMbəlom ga ka nəteye, taməzele i gəma
iMbəlomga. Gəmaniye na, Zerozelemweɗeye. Mbəlomma sləraweye abəra
məmbəlom. Na watsiye məzele ga weɗeye ka ndoweye neheye dərmak.

13 «Ndo nakə zləm andaya faya na, mâ pay zləm a wu nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye.»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Lawdise aye

14 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam nakay, sləray naha a gawla i
Mbəlom nakə faya ma tsəpiye tay ha məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheyema Lawdise aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu ndo nakə tə zalay “Mâ təra andza

niye” aye. Faya ma ɗiye ha wu nakə Mbəlom a ge aye, maraw me andaya
mə bazlam ŋgay kwa tsekweŋ bay. Mbəlom a ge wu hay tebiye na, tə həlay
ŋgay.

15«Na sərwunakə fayakagumeye. Nəkuromhiyatsatsabayada 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, nəkurom mandza eye ma wuzlah eye andza niye sa na,
na vənahiye kurom ahaya abəramə bazlam ga.

17 «Ka gwaɗum nəkurom na, zlele eye, ka hutum wu hay tebiye, wuray
a kətsakum bay. Ane tuk na, nəkurom ɗəretsətseh eye hay, ka gum mə bo.
Nəkurommətawak eye hay petekeɗ andaya fakuma bay, nəkurom guluf eye
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hay na, ka sərum bay. 18Hərwi niye, neŋ faya na tsikakumeye wu nakə ka
gumeye. Səkəmum gura nakə ta lambaɗ ta ako, a dəv wuzl wuzl haladzay
aye. Dumara, səkəmummə gay ga hərwi ada kâ tərumzlele 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«Neŋna, ndoneheyenawuɗa tayhaayena, naŋgərəziye fataya, na ɗatay
ha metsehe. Kə ge andza niye na, mbəɗum hamede kurom, pumeŋ bəzay tə
ɗərev kurompeteh. 20Tsənum, na lətsiye ka həlay iməgeɗ ada na zaliye. Ndo
nakə kə tsəne bəɗiɗay ga aye ada ka həndəkeŋ na məgeɗ na, na fələkwiye a
gay ŋgay, nəmaa ndiye ɗaf salamay.

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

22 «Ndo nakə zləm andaya faya na, mâ pay zləm a wu nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye.»

4
Məgeɗmahəndəka eyeməmbəlom

1Ma dəba eye na, na ŋgatay a wumekeleŋ.
Naŋgatay aməgeɗmahəndəka eyeməmbəlom, na tsəne bəɗiɗay i ndo nakə

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

2KwayaŋŋaMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a yaw a zla ga. Tsa na, na ŋgatay a təv
məndze i bəy mə mbəlom. Ndoweye mandza eye faya. 3Ndo niye mandza
eye na, daʼar ŋgay a wuzl ɗəre andza kwar nakə ŋgwalak eye, tə zalay zaspe
ada sardowan aye. Kulay a lawara na təv məndze i bəy niye tuwzik. Kulay
niye na, a wuzl ɗəre andza kwar ŋgwalak eye, tə zalay emerod aye dərmak.

4Təvməndze hay kuro kuro sulo gər eye faɗ dandahtahha tə lawara na təv
məndze i bəyniye. Madugula hay kuro kuro sulo gər eye faɗmandza eye hay
faya. Petekeɗ neheye ka bo tay aye na, kweɗek kweɗek. Kwa way tə dzagwa
i bəy mə gər. Dzagwa niye hay na, tə ŋgar ta gura. 5Mawutseɗe i mbəlom a
wutseɗewabərama təvməndze ibəyniye. Maləve imbəloma ləvawabəramə
ɗəma dərmak. Kame i təv niye na, wuye hay andaya tasəla andza lalam, ako
faya adəvhaladzay. Wuniyehay tasəla andza lalamaye, nəteyena,məsəfəre
neheye tasəlamandzaeyekame iMbəlomaye. 6Kame i təvməndze i bəyniye
na, wuye andaya andza dəlov, a wuzl ɗəre andza malam, 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 adamafaɗ eye a ndzəkit bomatsəv nakə fayama
tsəviye aye. 8Wu 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 ndotsndotstsa. Ta həpat kwa ta həvaɗ faya ta giye dəmes
huya, tə gər ha bay. Ma dəmes tay niye na, tə gwaɗ:
«BəyMaduweŋMbəlom nəkar na, tsəɗaŋŋa
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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.»
9Andza niye, wu neheye faɗ aye na, tə gawa dəmes ada ta zambaɗaway a

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

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

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

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

5
Ta zambaɗay a ndo nakə a təra andzawawa i təɓaŋ iMbəlom aye

1Tsana, naŋgatayaɗerewelməhəlay indonakəmandzaeyeka təvməndze
i bəy aye. Ɗerewel niye na, magəsa eye mə həlay i mənday. Təwatsa faya wu
na, diye sulo sulo. Tə paɗa na ka bo. Tə gəs na təwuməgəse ɗerewel təv tasəla
hərwi adamâ 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 ɗamapəle faya abəra wu
məgəse ɗerewel adama həndəkiye na aye na, way?»

3Ane tukna, ndəraykwanətenakəmasliye fayamahəndəkeadamazəbiye
kawunakəmə ɗəmaayena, andaya bay tebiye. Məmbəlom, ka dala,mabəɗ,
kwa kawaray, ndəray andaya bay. 4Na tuwa haladzay hərwi ndəray andaya
ŋgwalak eye kame iMbəlomnakəmasliyemahəndəke ɗerewel adama zəbiye
a ɗəma ɗəre aye na, andaya kwa nəte bay.

5Ane tuk na, nəte məwalaŋ i madugula neheye kuro kuro sulo gər eye faɗ
aye a gweɗeŋ: «Kâ tuwa bay, zəba ɗəre: Zɨl nakay na, a yaw abərama gwala i
Yahuda, neŋgeyegwala iDavit. Neŋgeyekəŋgwasakawuhay tebiye,mapəliye
ha wuməgəse ɗerewel neheye tasəla aye adama həndəkiye na ɗerewel.»

6Tsana, naŋgatayandoweye, neŋgeyemalətsa eyemawuzlah i təvməndze
i bəy. Madugula neheye kuro kuro sulo gər eye faɗ aye təwu neheye faɗ aye
tə lawara na a wuzlah. A ndzəkit bo na, wawa i təɓaŋ, andza ta kəɗ na ahəl
niye nəte. Dəramka gər ŋgay tasəla ada ɗəre andaya faya tasəla dərmak. Ɗəre
neheye tasəla aye na, məsəfəre neheye kame iMbəlom aye, Mbəlom fayama
sləriye tay ha kaməndzibəra tebiye.

7Wawa i təɓaŋ niye a ye ka təv i ndo nakəmandza eye ka təvməndze 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 gandayah hay
mavəɗa eye ta gura andaya fataya dərmakmaraha eye hay təwueye andaya
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tə pawa faya ako na, a ze huŋŋa. Wuniye a ze huŋŋa eye na, maɗuwuleme i
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheye ta ɗuwulaway nahame aye.

9Tə ge dəmes weɗeye. Maməge dəmes tay nakə faya ta giye na, tə gwaɗ:
«Nəkar na, ka sla ɗamatəme ɗerewel nakay

adamahəndəke na wu nakə tə gəs ha aye deɗek.
Hərwi ta kəɗ kar andza wawa i təɓaŋ nakə tə kəɗaway aMbəlom aye,

ada ka səkəmatay ahaya ndo hay abəra 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 eyema gəmawaray,

nəkar ka həlatay ahaya ka təv i Mbəlom.
10Ka 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 kaməndzibəra 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 ada wu neheye faɗ aye
ta madugula neheye kuro kuro sulo gər eye faɗ aye teleleviw a wuzlah. Na
tsəne dəmes tay. 12Tə gawa dəmes ta magala, Tə gwaɗ:
«Wawa i təɓaŋ nakə tə kəɗ na aye na,

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

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

Zəba faya təday, neŋgeye na, məzlaɓ eye.»
13 Tsa na, na tsəne məge dəmes i wu neheye tebiye Mbəlom a ge aye. Wu

neheye mə mbəlom aye, neheye ka məndzibəra aye, neheye ma bəɗ 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 andza wawa 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 aməpəle hawu neheye tasəla tə ɓar ha ɗerewel aye

1 Ahəl nakə Wawa i təɓaŋ a təma ɗerewel a həlay, a dazlay məpəle ha wu
neheye tasəla tə ɓar ha ɗerewel aye na, na ŋgatay. A pəla ha nəte. Tsa na,
na tsəne mətsike me abəra mə walaŋ i wu neheye faɗ aye, mətsike me ŋgay
niye a ləv andzamaləve i mbəlom, a gwaɗ: «Dara!» 2Tsa na, na ŋgatay a pəles
kuɗekuɗek eye. Ndo mandza eye faya, tə lalaŋ eye mə həlay. Tə pay dzagwa
i bəy a gər. Mata sle ka wu hay tebiye na, neŋgeye. A ye məge vəram ada ma
ŋgwasaweye fataya.
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3Wawa i təɓaŋ niye a pəla ha masulo i wu neheye tə ɓar ha ɗerewel aye.
Na tsəne mətsike me abəra mə walaŋ i wu neheye faɗ aye, masulo eye mə
walaŋ tay, a gwaɗ sa: «Dara!» 4 Tsa na, pəles neŋgeɗ a yaw. Pəles niye na, a
zəba ndozza andza ako. Ndo nakəmandza eye faya aye na, tə vəlay gədaŋ ka
məzle vəram, maye ha ka məndzibəra hərwi ada ndo hay tâ kəɗ bo. Tə vəlay
maslalam bagwar eye a həlay.

5Tsa 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 nakəmandza eye faya aye na, agwada
mə həlay ŋgay. 6Na 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
agwadamahkar.» A gwaɗ sa: «Imal ta guzom na, ka nas ha bay.»

7Wawa i təɓaŋ a pəla ha mafaɗ i wu neheye tə ɓar ha ɗerewel aye. Tsa na,
na tsəne mətsike me a tsənew abəra mə walaŋ i wu neheye faɗ aye, mafaɗ
eyeməwalaŋ tay awuda, a gwaɗ: «Dara!» 8Tsa na, na ŋgatay a pəlesmekeleŋ
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
ŋgənahaməndzibəra faɗ. Tə vəlatay nəte ada tə vəlatay faya gədaŋhərwi ada
tâ bəbazl tay ha ndo hay abəra mə ɗəma. Ta bəbazliye tay ha ta maslalam
ada siye hay ta mətiye təmay, siye hay ta mətiye ta ɗəvats ada wu i pesl hay
ta bəbazliye tay ha.

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

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

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

12 Wawa i təɓaŋ niye a pəla ha maməkwa i wu neheye tasəla tə ɓar ha
ɗerewel aye. Kwayaŋŋa a pəla faya abəra na, məndzibəra a ɓəl haladzay
dzekiɓ dzekiɓ. Pat a mbəɗa andza petekeɗ zeŋzeŋ eye i mətuwe mədahaŋ.
Kiye na, a təra ndozza andza bambaz. 13Wurzla hay tə kutsaw abəra ma
magərmbəlom ɓəramama ka dala andzamandaɓalak i gurov neheyemətasl
a kutsa ahayaabəramə gərɗaf aye. 14Magərmbəlomadze tatəhandza təpaɗa
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. Beke hay ta ndo neheye
nəteye beke hay bay aye, nəteye tebiye ta hway tə ŋgaha bo. Kwa bəy hay ada
bagwar hay, kwa bəy i sidzew hay, kwa ndo i zlele hay ta gədaŋ eye hay aye,
nəteye tebiye ta hway. 16 Tə zalatay ka bo a mahəmba ada a hotokom hay,
tə gwaɗ: «Mbəzlumaw famaya ada kâ ŋgahum may tey, hərwi ada ndo nakə
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mandzaeyeka təvməndze i bəyayemâŋgatamaybay. Sana, hərwi adaWawa
i təɓaŋ mâ gəs may ta sariya bay, 17hərwi həlay i məgəse ndo hay a sariya kə
ndislew. Pat eye niye na, ndəray andayamasəmay naha bay.»

7
Gawla iMbəlom a ge ŋgoɗgor ka ndo iMbəlom hay ka daʼar

1Madəba eye na, na ŋgatatay a gawla iMbəlomhay faɗ, nəteyemalətsa eye
ka kokway iməndzibəra faɗ. Faya ta geyeme amətasl neheye faɗ ka kokway
i məndzibəra hərwi ada tâ vəzl ka məndzibəra bay ada tâ lamay a dala bay,
kwa a dəlov, kwa a gərɗaf hay, tâ lamay bay.

2Na ŋgatay a gawla i Mbəlom neŋgeɗ, a yaw mə bəzay. Mə həlay ŋgay na,
wuməge ha ŋgoɗgor ka ndo iMbəlomhay, iMbəlomnakəneŋgeyemandziye
ka tor eye. A zalatay a siye i gawla i Mbəlom neheye faɗ aye hərwiMbəlom a
vəlatay gədaŋ ka mənese ha dala ta yam. A zalatay ta magala, 3 a gwaɗatay:
«Kâ nasum ha dala, yam ada ta dərizl i gərɗaf hay zuk bay. Həbum, nəmaa
giye ŋgoɗgor i Mbəlom ka ndo i məsler i Mbəlom hay təday.»

4 Tsa na, ndo neheye tə ge fataya ŋgoɗgor aye nəteye nday na, tə tsikeŋ.
Nəteye gwezem temerre tə kuro kuro faɗ gər eye faɗ. Ndo neheye na, ti yaw
ma gwala i Israyel hay tebiye. 5Gwala 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
iManase 12 000, 7gwala i Simeyoŋ 12 000, gwala i Levi 12 000, gwala i Isakar
12 000, 8 gwala i Zabulon 12 000, gwala i Yusufa 12 000, gwala i Bendzameŋ
12 000. Ndo neheye tebiye ta ge fataya ŋgoɗgor i Mbəlom aye.

Ndo neheye haladzay ti yawma slala haywal wal aye
9Ma dəba eye na, na ŋgatay a ndo hay haladzay mbərzəzza, ma pasliye bo

bay. Ti yaw abəra ma gəma neheye ka məndzibəra aye tebiye. Ti yaw na,
kwa abəra ma gəma waray, kwa ma gwala waray, kwa ma slala waray, kwa
neheye tə tsikme i gəmawaraywaray aye. Nəteye tebiye kame i təvməndze i
Bəy kame iWawa i təɓaŋ. Nəteye tebiye tə petekeɗ kweɗek kweɗek eye ka bo
ada nəteye tebiye ta hawal i gərɗaf nakə tə zalay təɓah ayeməhəlay tay hərwi
mazambaɗay aMbəlom. 10Ta wuda ta magala, tə gwaɗ:
«Mandza eye ka təvməndzay i bəy na, Mbəlom kway adaWawa i təɓaŋ,

maambəl may ha na, nəteye.»
11Gawla iMbəlomhay tebiye, tə lawara na təvməndze i bəy adamadugula

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

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

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

13 Nəte mə walaŋ i madugula 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?»

14Na mbəɗay faya, na gwaɗay: «Ŋgalaka, neŋ na sər bay. Maa sər ɗuh na,
nəkar bəɗaw?»
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A mbəɗeŋ faya, a gweɗeŋ: «Neheye na, ndo neheye tə səmay naha a
ɗəretsətseh bagwar eye. Nəteye na, ta bara na petekeɗ tay hay hərwi adamâ
təra kweɗek kweɗek tə bambaz iWawa i təɓaŋ.
15Hərwi niye nakənəteyemandza eye kame i təvməndze i bəyMbəlomhuya

aye.
Faya ta zambaɗeyemə gay ŋgay pat pat, ta həpat kwa ta həvaɗ.

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

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

Pat mawuriye fataya sa bay,
wuray kwa tsekweŋma fəkiye tay ha andza pat sa bay,
kwawuwaraymawuriye fataya sa bay,

17hərwiWawa i təɓaŋ niyemawuzlah i təvməndze i bəy niye
ma təriye ndomətsəkure tay.

Ma diye tay ha ka yam nakəma vəliye sifa aye.
Mbəlomma 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
1Ma dəba eye na, Wawa i təɓaŋ a zla ɗerewel niye sa, a pəla ha faya abəra

maduk i duk iwunakəmatasəla eye a zəkawaye. A pəla hana,wuhay tebiye
məmbəlom tə ndza ɗeɗik hus amənit kuro kuromahkar.

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

3Gawla 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 aMbəlom. Neŋgeye na, a yaw a lətse ka tsakay i təv nakə
tə fəkawaynaha fayawuaMbəlomaye. Ta pay a ɗəmawunakə tə fəkawaaye
haladzay,mâ fəkahərwi ada geŋgis eye adamaɗuwuleme indoməpemədzal
gər hay ka Yesu tâ tsal, tâ husa ka təv iMbəlom. A fəkawu niye ka təvməfəke
wu nakə tə fəkaway naha faya wu a Mbəlom kame i təv məndze i Mbəlom.
4Geŋgis 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 ndo məpe mədzal 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 kaməndzibəra. A kala ahaya na,maləve imbəlom 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.
7Tsa na, makurre a fa tolom ŋgay. A fa na, ndzalala, ako, bambaz, tə dzapa

ka bo. Tə kutsaw kaməndzibəra. Kwayaŋŋaməndzibəra a ŋgəna ka bo abəra
təvmahkar, nəte ŋgay eye a təma təlmeɗ təlmeɗ. Dərizl i gərɗaf hay, ada guzer
ŋgəɗiz eye, ta təma tebiye heriyew heriyew.

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

10Gawla i Mbəlommamahkar eye a fa tolom ŋgay. A fa na, wurzla bagwar
eyeaŋgwaɗ əduɗ, akalawabərakamagərmbəlom. A təmazləkəɗzləkəɗandza
ɗərneh i ako. A dəɗ ka dəlov neheye ta ŋgəna mahkar aye ada ka bəɗiyem
hay, a nas tay ha. 11Wurzla niye na, məzele ŋgay Ɗuwekeke. Neŋgeɗ na, a
təra ɗuwekeke. Ndo neheye ta sa yam niye na, ta mət haladzay hərwi a ge
ɗuwekeke.

12 Gawla i Mbəlom mafaɗ eye a fa tolom ŋgay. A fa tolom ŋgay niye na, a
kəɗ tay ha pat ta kiye ada təwurzla hay. Nəteye na, andzamaɗəsa eye hay təv
mahkar. Təv nakə tə kəɗ a ɗəma aye na, a zəba zəŋzəŋ. Andza niye nəteye ta
dəv lele sa bay. Həpat ta həvaɗ ta ŋgəna təv mahkar. Diye i pat neŋgeɗ nəte
na, a dəv ta həpat sa bay ada diye i kiye neŋgeɗ nəte bəbay na, a dəv ta həvaɗ
sa bay.

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

9
1Gawla i Mbəlommazlam eye a fa tolom ŋgay. A fa tolom ŋgay niye na, na

ŋgatayawurzla adəɗawabəramamagərmbəlomkadala. Tsana, təvəlaykəle
i mahəndəke abəra ka bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye fakalaw hay mandza eye
mə ɗəma aye. 2Wurzla niye a həndək abəra mə ɗəma na, geŋgis a ndohwaw
abəramə ɗəma andza zler i ako. Geŋgis niye a dərəzl ka pat tekəɗəgəm, ɗəre a
zəba bay tebiye zəŋzəŋ.

3 Tsa na, dzaray a bətsakwaw abəra ma geŋgis niye ka dala. Tə vəlatay
gədaŋ i mədze ndo andza hərdəde hay. 4 Tə gwaɗatay: «Kâ həpəɗum guzer
bay, kâ nasum ha dərizl i gərɗaf bay, wu neheye tə ndzohwaw aye tebiye kâ
nasum tay ha bay. Gumatay ɗəretsətseh na, a ndo neheye ŋgoɗgor i Mbəlom
ka daʼar tay bay aye.» 5 Ta vəlatay tsəveɗ ka məkəɗe ndo hay mədahaŋ eye
bay. Tə gwaɗatay: «Gumatay ɗəretsətseh.» Ta gateye ɗəretsətsehna, kiye zlam.
Ɗəretsətseh niye na, andza məwure i hərdəde. 6A həlay niye na, ndo hay ta
pəliyeməməte ada tâmət hərwi ada ɗəretsətsehmâ gatay sa bay. Ane tuk na,
ta hutiye məməte bay. Məməte ma deyeteye a gər haladzay, ane tuk na, ta
hutiye məməte baymədahaŋma 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. 8Məkwets 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 zləm huwwa
andzamuta i pəles neheye nəteye haladzay faya ta diye a vəramaye. 10Hutel
fataya andza hutel i hərdəde hay ada ta dzatay ha a ndo hay ta hutel niye
hay dərmak. Mata vəlatay gədaŋ ka mədzatay a ndo hay kiye zlam na, hutel
tay niye hay. 11Bəy tay na, gawla nakə a ləvay gər a bəɗ nakə kutsɨk bagwar
eye Fakalaw mandza eye mə ɗəma aye. Tə zalay tə bazlam i Yahuda hay
na, Abaddoŋ. Tə bazlam i Gərek bəbay tə zalay Apoliyoŋ. Andza məgweɗe:
Neŋgeye ndomabəbezle wu hay.

12Ɗəretsətsehmakurre eye ki ye abəramə ɗəma. Siye ɗəretsətseh hay sulo
ta deyeweye sa.
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13Gawla i Mbəlom maməkwa eye a fa tolom ŋgay. Na tsəne mətsike me a
tsənewabəra ka dəram i təv nakə tə fəkaway naha fayawu aMbəlom ayewal
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.» 15Gawla neheye faɗ tə tsik fataya aye na, Mbəlom a
patay məpesle həlay hərwi ada tâ ge məsler ma məve eye niye, ma kiye eye
niye, ma məhəne 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.

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

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

10
Gawla iMbəlom tə ɗerewel wawa eye

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

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

5Gawla i Mbəlom niye a pa na sik ŋgay nəte ka gər i bəlay, neŋgeɗ ka dala
aye na, a zla həlay i mənday ambəlom, 6 ambaɗa ta məzele i Mbəlom, hərwi
Mbəlomna,mandziye ka tor eye, kə gemagərmbəlom təwuneheyemə ɗəma
aye tebiye, kə geməndzibəra təwuneheyemə 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, Mbəlom ma ndəviye ha wu ŋgay neheye
maŋgaha eye, ma giye andza nakə a tsikatay a ndo i məsler neheye ta ɗa ha
bazlam ŋgay aye.»

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

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

andza wum. Ane tuk na, ka səɗaka na a huɗ na, ma təriye sərekeke.»
10 Tsa na, na zla ɗerewel niye mə həlay i gawla i Mbəlom aye, na həpəɗ.

A tsəhən mə bazlam ga andza wum. Na səɗaka na a huɗ na, a təra ŋgway
sərekeke.

11 Tsa na, tə gweɗeŋ sa: «Ka ɗiye ha bazlam i Mbəlom nakə ma tsikiye ka
slalawalwal aye, ka gəmahay, kabəy tayhayaye. Kwaneheye 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 wu mələve wu nakə tə ləvawa ha
aye. Tsa na, tə gweɗeŋ: «Lətse, do ta ləva na gay iməvəlaywu aMbəlom ta təv
məvəlaywu aMbəlom. Pasla tay ha ndo neheye tə ɗəslaway ha gər aMbəlom
mə ɗəma aye. 2 Ane tuk na, kâ ləva na dalabəra eye nakə ma bəra aye bay,
gər ha andza niye hərwi Mbəlom ka mbərəmməvəlatay ha a ndo neheye tə
sər na bay aye. Ta mbəzliye ha gəma niye tsəɗaŋŋa, gay i Mbəlom mə ɗəma
aye ma kiye kuro kuro faɗ gər eye sulo. 3Na sləriye tay ha ndo neheye sulo
ta tsikiye ka neŋ aye. Ta piye ka bo petekeɗ i mətuwe mədahaŋ, ta diye ta
ɗiye ha bazlam a həlay niye. Andzaməgweɗe na, ta ɗiye haməhəne gwezem
temerre sulo tə kuro kuroməkwa.»

4Nəteye na, dərizl i gərɗaf ha sulo, tə zalatay olive, lalam hay sulo dərmak.
Nəteye kame i Bəy Maduweŋ nakə faya ma ləviye məndzibəra aye.* 5 Taɗə
ndo məne ɗəre tay hay a satay məgatay wu ŋgwalak eye bay aye na, ako ma
ndohwaweye abəra mə bazlam tay, ma bəbazliye tay ha ndo məne ɗəre tay
niyehay. Ndoməneɗəre tayhay tamət na, andzaniye, tsəveɗandayamətəme
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 bambaz. Ta sliye faya məvəlatay ɗəretsətseh a ndo i
məndzibəra hay wal 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

* 11:4 Zəbamə Zakari 4.1-14.
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na, ndəray ma liye bay. Ta ndziye ka dala barbarra eye, ma wuzlahgəma
bagwar eye nakə tə kəɗmə ɗəma Bəy Maduweŋ tay aye. Məzele i gəma niye
hay na, Sodom ta Ezipt. 9Mədahaŋ tay na, ndo hay kaməndzibərama gwala
haywalwal ta deyeweye, kwa slala kawaray kawaray aye, kwandoneheye
tə tsik bazlam i gəmawaraywaray aye, kwa gəmahay, ta zəbiye kamədahaŋ
tay məhəne mahkar tə məzaw. Ta kərahiye ndo hay tâ la tay ha bay. 10Ma
deyeteye a gər a ndo i məndzibəra hay haladzay hərwi ta kəɗ tay ha ndo
neheye sulo aye. Ta giye magurlom, ta vəliye a bo wu kəriye. Ta ŋgwasiye
hərwi ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye sulo aye ta gatay ɗəretsətseh a
ndo iməndzibəra hay haladzay tə bazlam iMbəlom nakə faya ta ɗiye ha aye.

11Ahəl nakəməhəne 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 ayena, ta dzədzar haladzay. 12Tsa na, ndoneheye sulo aye tə tsənew
mətsike me bagwar eye məmbəlom, a gwaɗatay: «Tsalumaw kanaŋ a gəma.»
Tsa na, pazlay a ŋgaha tay ha, tə tsal a mbəlom, ndo məne ɗəre tay hay faya
ta zəbiye fataya. 13Kwayaŋŋa a həlay niye dala a ɓəl haladzay dzekiɓ dzekiɓ.
Gəma a ŋgəna kuro, nəte ŋgay eye ambəzl hele hele. Ndo hay gwezem tasəla
ta mət hərwi dala nakə a ɓəl aye. Siye i ndo neheye nəteye ta mət təbey aye
na, ta dzədzar haladzay, ta zambaɗay aMbəlom nakəməmbəlom aye.

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

Tolommatasəla eye
15Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom matasəla eye a fa tolom ŋgay. Mətsike

me bagwar eye hay ta ləvawməmbəlom, tə gwaɗ:
«BəyMaduweŋ kwayMbəlom ta Kəriste ŋgay

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

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

nəkar andaya anəke ada nəkar andaya ahəl niye.
Nəmaa gaka sɨsœ hərwi gədaŋ yak,

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

18 Siye i slala i ndo neheye ta təra ndo yak hay bay aye na,
ta ge mevel ka nəkar haladzay.

Anəke na, həlay eye kə slaw nəkar ka giye fatayamevel.
Həlay i məge sariya kamədahaŋ 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 haməndzibəra aye na,

ka bəbazliye tay ha hele hele.»
19 A ndəv ha mətsike na, gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom a həndək mə

mbəlom tuwaŋ. Zlaŋgatsa nakə ɗerewel i məɓere dzam mə ɗəma aye na,
andaya mə gay eye niye. Anəke na, kwa way kə ŋgatay. Mawutseɗe hay ta
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wutseɗe wutsiɗwutsiɗ. Maləve i mbəlom ka ŋgərəz, dala kə ɓəl ada ndzalala
hay ta kutsaw haladzay.

12
Ŋgwas ta gədam bagwar eye

1Madəbaeyena,wuyeambəzlawməmbəlom, a gemasuwayaŋ. Naŋgatay
a ŋgwas eye andaya, petekeɗ ŋgay nakə ka bo aye na, pat. Kiye mə huɗ i sik
ŋgay. Petekeɗ nakə a ɓar a gər aye na, wurzla hay kuro gər eye sulo, petekeɗ
ŋgayniye a ɓar a gər ayena, andza dzagwa i bəy. 2Ŋgwas eyeniye na, tawawa
mə huɗ, faya ma wiye ada neŋgeye faya ma ndalamiye ha. Neŋgeye faya ma
wudiye ka bo hərwi a wur faya.

3Wumekeleŋ eye a gemasuwayaŋhaladzay, ambəzlawabəraməmbəlom
sa. Wu niye na, bagwar eye a zəba ndozza andza ako, a ndzəkit bo gədam.
Gər ŋgay hay tasəla, hərikke hərikke tə dzagwa i bəy hay tasəla. Dəram hay
andaya faya kuro. 4Wurzla 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 ŋgwas niye faya ma wiye wawa aye, kəwa na, ma zliye
wawa niyema həpəɗiye.

5 Ŋgwas niye a wa wawa hasləka eye. Ma təriye bəy nakə ta gədaŋ eye
ma ləviye gəma hay wal wal aye tebiye. A wa na wawa niye na, tə zla na
kwayaŋŋa tə hway ha ka təv i Mbəlom ada kame i təv məndze i bəy ŋgay.
6Ane tuk na, ŋgwas niye a hway a kəsaf a təv nakəMbəlom 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. 8Ane tukna,Misel ta gawlaŋgayhay tə sla fataya, tahəhar tayha. Ta
vəlatay tsəveɗməndzeməmbəlomsabay. 9Təkalaahayagədamniyebagwar
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 abəra mə mbəlom ka dala ta
gawla ŋgay hay tebiye.

10Ma dəba eye na, na tsənewmətsike 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 fatayame ka təv i Mbəlom ta həvaɗ ta həpat, pat pat.
11Ane tuk na, nəteye na, ta sla faya.

Tə sla faya na, hərwiWawa i təɓaŋ ambəɗa tay ahaya tə bambaz ŋgay.
Tə sla faya sa na, hərwi bazlam i Mbəlom nakə tə ɗatay ha a ndo hay aye.

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

ada ta nəkurom neheye haymə ɗəma aye, ŋgwasum tuk.
Nəkurom dala ta bəlay mata hute ɗəretsətseh na, nəkurom

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

Hərwi a sər haməndze ŋgay na, a zəkayaw tsekweŋ.»
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13Gədam niye bagwar eye a zəba ɗəre ta kala ahaya mə mbəlom na, a pa
bo ka mahəhere ŋgwas niye a wa wawa hasləka eye. 14 Ane tuk na, tə pay
gwezleviyek sulo andza i matsəv hərwi ada mâ tsəv ha a kəsaf a təv nakə
Mbəlom a ləvay ha bo aye. Mbəlom ma geye gər, ma ndziye mə ɗəma məve
mahkar təməzaw. Ma ndziye na, ma təv nakə gədamma sliyeməgəse na bay
aye.

15Gədam niye a vənahaw yam abəra mə huɗ haladzay andza dəlov, hərwi
ada yam mâ pay bəzay a ŋgwas niye ada mâ zla na. 16 Ane tuk na, dala ka
dzəna na ŋgwas niye. A ta ka bo bəra tsəɗək. Tsa na, a sa dəlov niye faya ma
ndohwaweye abəramə bazlam i gədam aye.

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

1Tsa 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, təwatsa fatayaməzele
nakə lele bay aye, i mətsalay ka gər a Mbəlom. 2Wu i pesl niye na, a ndzəkit
bo dəvar. Sik ŋgay hay andza sik dərleŋge. Bazlam ŋgay andza bazlam i zɨl.
Gədam a vəlay gədaŋ ŋgay haladzay a wu i pesl niye. Tsa na, a vəlay tsəveɗ
mâ ye, mâ ndza ka 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 gədam dərmak hərwi nakə a vəlay gədaŋ a
wu i pesl niye aye. Tə ɗəslay ha gər a wu i pesl dərmak, tə gwaɗ: «Gədaŋ eye
andza wu i pesl nakay na, way? Mata 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 kaməge andza niye na, kiye kuro
kuro faɗ gər eye sulo. 6A dazlay a mətsalay ka gər a Mbəlom. A tsalay ka gər
a məzele i Mbəlom ada a təv nakə Mbəlom mandza eye mə ɗəma aye. Ada
a neheye mandza eye mə mbəlom aye dərmak. 7 Ta vəlay tsəveɗ ka məge
vəram ka ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu dərmak ada mâ ŋgwasa fataya.
Ta vəlay gədaŋ ka mələve kwa gwala waray waray, mələve kwa slala waray
waray, kwa ndo neheye tə tsik bazlam i gəmawaray waray aye ada ka gəma
hay tebiye. 8Ndo i məndzibəra hay tebiye ta ɗəslay ha gər. Maa zəkaw na,
ndo neheye təwatsaməzele tay a ɗerewel nakə təwatsa a ɗəmaməzele i ndo
neheye ta huta sifa aye. Nəteye tə watsa məzele tay na, kwa ahəl nakə ta ge
məndzibəra zukbay aye. Ɗerewelnakayna, iWawa i təɓaŋnakə təkəɗnaahəl
niye aye.

9Ndo nakə zləmandaya faya hərwimətsəne na, mâ pay zləmawu nakə na
tsikiye lele. 10Mbəlom a gwaɗ: «Ndo nakə təwa na hərwi ada ndoməne ɗəre
ŋgay tâ gəs na na, ta gəsiye na deɗek.» Taɗə Mbəlom kə gwaɗ: «Tâ kəɗ na ta
maslalam» na, ta kəɗiye ta maslalam deɗek. Kə ge andza niye na, ndo məpe
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mədzal gər hay ka Yesu tâ səmay naha, tâ gər ha tsəveɗ i Mbəlom bay. Andza
niye, ta ndziye ɓəŋɓəŋ.

11Madəba eye na, na ŋgatay awu i peslmekeleŋ eye a ndohwaw abərama
bəɗ. Dəram ka gər ŋgay sulo andzawawa i təɓaŋ. Ane tuk na, a tsikme andza
i gədam. 12Gədaŋ ŋgay andaya andza i wu i pesl nakə kurre aye. A gawa wu
neheye a ge masuwayaŋ aye kame i wu i pesl nakə a tsalawma bəlay aye. A
gatay kutoŋ a ndo i məndzibəra hay ada a wu siye hay tebiye, a gwaɗatay:
«Ɗəslumay ha gər a wu i pesl nakə mbəlak ŋgay a paha aye.» 13 Kə ge wu
neheye a ge masuwayaŋ aye haladzay. Kə ge wu nakə ada ako mâ mbəzlaw
abəra mə mbəlom aye. A yaw ka məndzibəra, ndo hay tebiye ta ŋgatay 14 a
vatay gər a ndo i məndzibəra hay hərwi ta vəlay tsəveɗ kaməge wu neheye a
ge masuwayaŋ aye kame i wu i pesl nakə kurre aye. A gwaɗatay: «Gum kule
hərwiməɗəslay ha gər awu i pesl nakə kurre tə gaymbəlak tamaslalam, ane
tuk na, kəmət bay aye.» 15Wu i pesl niye masulo eye a huta gədaŋ mavəzle
məsəfəre a kule niye a ndzəkit bo andza wu i pesl aye hərwi ada mâ tsik me,
adama sliye fayaməkəɗendoneheye ta kərahməɗəslayha gər aye. 16Agatay
kutoŋ a ndo hay tebiye, wawa hay, bagwar hay, kwa ndo i zlele hay, kwa
a ndo i mətawak, kwa beke hay, kwa a ndo neheye beke eye hay bay aye,
a gatay kutoŋ ka matəme ŋgoɗgor ka həlay i mənday kəgəbay ka daʼar aye.
17Ndo nakə ŋgoɗgor niye andaya faya bay aye na, ma sliye faya masəkəme
wu kəgəbay masəməke ha wu bay. Ŋgoɗgor niye na, məzele i wu i pesl niye
adaməpesle wu i məzele ŋgay.

18Ane 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 eye
məkwa.

14
Dəmes nakə ndo iMbəlom hay ta giye aye

1Na zəba ɗəre sa na, na ŋgatay a Wawa i təɓaŋ malətsa eye ka mahəmba
nakə tə zalaymahəmba i Siyoŋ aye. Neŋgeye ta nəteye, məzele ŋgay taməzele
i Mbəlom Bəba ŋgaymawatsa eye ka daʼar. Ndo niye hay na, nəteye gwezem
temerre tə kuro kuro faɗ gər eye faɗ (144 000). 2Tsa na, na tsənemətsike me
a tsənew məmbəlom. A ləv andza yam nakə a vaw məmahəmba aye. A ləv
andza maləve i mbəlom. Mətsike me nakə na tsəne aye a ləv lele andza faya
ta fiye gandzaval. 3Maa ge dəmes niye na, ndo neheye gwezem temerre tə
kuro kuro faɗ gər eye faɗ (144 000) na ŋgatatay aye. Nəteyemalətsa 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
ambəɗatay ahaya abəra kaməndzibəra aye ɗekɗek tsa. 4Nəteye 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. Faya ma deyeweye məɗe ha Labara Ŋgwalak eye nakə ma
ndziye ka tor eye. Ma diyema ɗatay ha a ndo i gəma hay tebiye, a gwala hay
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tebiye, a ndo neheye tə tsik me i gəmawaray waray aye tebiye ada slala hay
tebiye. 7Gawla iMbəlomniyea tsikatay tamagala, a gwaɗatay: «Rəhumayha
gər a Mbəlom, zambaɗumay, hərwi həlay məgatay sariya a ndo hay kə slaw.
Ɗəslumay ha gər. Maa gemagərmbəlom ta dala ada ta yamhay na, neŋgeye.»

8 Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom masulo eye a yaw ma dəba i gawla i
Mbəlom nakə kurre aye sa, a gwaɗ: «Ka ndəv tsɨy! Babilon gəma bagwar eye
mambəzliye, 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.»

9Gawla i Mbəlommamahkar eye a yaw sa. A tsik ta magala, a gwaɗ: «Ndo
neheye faya ta ɗəslay ha gər awu i pesl niye a tsalawmabəlay aye ada faya ta
ɗəslay ha gər a kule i wu i pesl niye, neheye ta təmaŋgoɗgor i wu pesl niye ka
daʼar tay ada ka həlay tay aye na, 10Mbəlomma gateye ɗəretsətseh. Gəse tay
na,Mbəlommarahateyeha tə ɗəretsətseh. Ndoneheye tadiyena, a akoadaa
wuye a təmawafafa andza asana. Ta siye ɗəretsətseh kame i gawla iMbəlom
hay ada kame iWawa i təɓaŋ. 11Geŋgis i ako nakə fayama gateye ɗəretsətseh
huya aye ma ndəviye ɗaɗa bay. Nəteye tə ɗəslay ha gər na, a wu i pesl ada a
kule iwu i pesl. Ta təmaŋgoɗgor ŋgay ka bo tay. Ta hutiyemazəzukwbo ɗaɗa
bay. Ta həpat, ta həvaɗ, ta siye ɗəretsətseh.»

12 Nəkurom 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.

13Na tsənemətsike me a tsənewməmbəlom, 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,
Mbəlomma ta piye fataya ŋgama.»
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ambəɗa faya, a gwaɗ: «Ayaw, andzaniye. Məsler tay

na, ka ndəv, tâ zəzukw bo hərwi hohway iməsler tay a ɗa ha na, nəteye lele.»
Wunakəma ta ndzatay a gər a ndo hay ahəl nakəməndzibərama ndəviye

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

15 Gawla i Mbəlom mekeleŋ eye a yaw abəra mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Awuda tamagala, a gwaɗay a ndoniyemandza eyemapazlay aye:
«Zla bembek yak ada dza ha daw, hərwi wu kə nah ka dala, kə sla mədze.»

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

Mbəlomma ta gateye ɗəretsətseh a ndo i seweɗ hay
17Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom neŋgeɗməmbəlom. A yaw abəra mə

gay i Mbəlom. Bembekmə həlay, matasla eye hepepe dərmak.
18 Gawla i Mbəlom neŋgeɗ a yaw abəra ka təv nakə tə fəkaway naha faya

wu a Mbəlom aye. Neŋgeye na, a ləvay gər a ako. A yaw a zalay a gawla i
Mbəlom nakə bembek matasla eye hepepe mə həlay ŋgay aye ta magala, a
gwaɗay: «Zəba ka hohway i dərizl i gərɗaf neheye kaməndzibəra aye, ta nah.
Zla bembek yak, do ta ɗəs.»

19Andzaniye, gawla iMbəlomniye a kal habembekŋgaykadala, a ye a ɗəs
hohway i wu neheye abəra ka dala. A həl hohway niye hay, a ye a kwats ha
ka təv nakə bagwar eye ta sləratawa a ɗəma hohway hay hərwi maɗɨtse yam
eye nakəmə ɗəma aye. Təv niye a ɗa ha na, mevel i Mbəlom. 20 Təv nakə ta
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sləratawa a ɗəma hohway hay aye na, dəreŋ ta wuzlahgəma. Ahəl nakə faya
ta ɗɨtsiye na,maaŋgəzawabəramə ɗəmana, bambaz ɗuh. A va tuwwaandza
yamnakə fayamaviyeməmagayamaye. Avana, kilomiter temerremahkar.
Taɗə pəlesmâ lətse a ɗəmana,ma zəbaweye abəramə ɗəmabay. Mata zəbaw
na, gər eye ɗekɗek.

15
Gawla iMbəlom hay tasəla tə ɗəretsətseh hay tasəla

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a wu mekeleŋ eye a ge masuwayaŋ mə
mbəlom. A geŋ hərɓaɓəkka. Na ŋgatay a gawla i Mbəlom hay tasəla, kwaway
ɗəretsətseh nəte nəte mə həlay tay. Neheye na, maduk i duk i ɗəretsətseh hay
hərwi ta ndəviye ha na, mevel i Mbəlom.

2 Tsa na, na ŋgatay a wu eye andza bəlay a wuzl ɗəre andza malam, ako
mə ɗəma dərmak. Na ŋgatatay a ndo neheye tə sla ka wu i pesl niye aye ada
nəteye ta ɗəslayha gər a kuleŋgay təbeyaye. Nəteye ta kərahmatəmeŋgoɗgor
iməpeslewu iməzele ŋgay nakə tə zalayməpeslewu aye. Nəteyemalətsa eye
ka me i bəlay niye a dəv andza malam aye. Nəteye na, ta gandzaval neheye
Mbəlom a vəlatay aye mə həlay. 3 Nəteye faya ta giye dəmes andza i Musa
ndo iməsler i Mbəlom nakə a gawa ahəl niye aye ta dəmes iWawa i təɓaŋ. Tə
gwaɗawa:
«BəyMaduweŋMbəlom, nəkar gədaŋ eye ka gər i wu hay tebiye,

məsler yak na, bagwar eye ada lele haladzay.
Nəkar Bəy i gəma hay tebiye,

wu neheye faya ka giye na, mənese kwa tsekweŋ andayamə ɗəma bay
ada nəkar na, ndo i deɗek.

4Ndo hay tebiye ta dzədzaraka, BəyMaduweŋ.
Ndərayma kərahiyemazambaɗaka bay.
Ndo nakə tsəɗaŋŋa eye na, nəkar nəte ŋgweŋ.

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

hərwi ndo hay tebiye ta ŋgatay a wu nakə faya ka giye na,
mənese kwa tsekweŋmə ɗəma bay.»

5Madəbaeye, na zəba ɗərena, naŋgataynahaamadzawadzawa iməɗəslay
ha gər a Mbəlomməmbəlommahəndəka eye tuwaŋŋa, gay nakə ta kərew tə
petekeɗ, ndo hay ta Mbəlom tə dzawa gər a ɗəma aye andaya mə ɗəma. 6Na
ŋgatatay naha a gawla i Mbəlom hay tasəla kwa way tə ɗəretsətseh nəte nəte
mə həlay tay tə ndohwaw abəra mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Ka bo
tay na, petekeɗ lele eye a dəv herre niye. Nəteye na, maɓara bo eyemə 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 gawla i Mbəlom neheye tasəla aye,
kwa way 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. Ndəraykwanəte kə sla fayaməfələkweagaybayhusɗəretsətsehneheye
tasəla mə həlay i gawla i Mbəlom hay aye ta ndəviye təday.

16
Ɗəretsətseh hay tasəlama gəse

1Ma dəba eye na, na tsəne mətsike me a tsənew abəra mə gay i məɗəslay
ha gər aMbəlomniye ŋgəlakəka tamagala, a gwaɗatay a gawla iMbəlomhay
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tasəla: «Dum naha kutsum ha mevel i Mbəlom neheye maraha eye ma gəse
kaməndzibəra aye. Kutsum ha na, tasəla tebiye.»

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

3Gawla i 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 neheye ma yam niye
aye təmət tebiye.

4Gawla iMbəlommamahkar eye a ye a kuts hawunakəmagəse ŋgay aye a
dəlov ada abəɗiyemhay. Ta təra bambazdərmak. 5Na tsəne, gawla iMbəlom
nakə a tsəpawa yam aye, a zambaɗay aMbəlom, a gwaɗ:
«Tsəɗaŋŋa na, nəkar nəte ŋgweŋ.

Nəkar andaya anəke ada ahəl niye nəkar andaya huya.
Ka ge na sariya nakay na, ta tsəveɗ eye.

6Ndo neheye ta kəɗ ndoməɗe ha bazlam yak hay
ada ta ndo yak hay.

Ka vəlatay bambaz hərwi ada tâ sa
andza nakə a ye ka bo aye.»

7Tsa na, na tsənemətsike me a tsənew abəra ma təv nakə tə fəkaway naha
faya wu aMbəlom aye, a gwaɗ:
«Ayaw deɗek BəyMaduweŋ,

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

Ka giye sariya a ndo hay na,
huya ta tsəveɗ eye.»

8Mafaɗ i gawla iMbəlomakutshawunakəmagəseŋgayayekapat. Tsana,
a vəlay gədaŋ a pat ka məwure haladzay andza ako hərwi ada mâ fəka ndo
hay. 9Ane tuk na, ahəl nakə pat niye a fəka tay aye na, ta gər hamezeleme tay
bay. Ta kəma mazambaɗay a Mbəlom bay. Tə tsalay ka gər ɗuh hərwi maa
sləraw fataya ɗəretsətseh niye hay na, neŋgeye.

10 Gawla i Mbəlom mazlam eye a kuts ha wu nakə ma gəse ŋgay ka təv i
bəy i wu i pesl niye. Ləvoŋ tekəɗəgəm a ge ma təv mələve bəy ŋgay. Ndo hay
faya ta həpəɗiye zler haladzay hərwi faya ta siye ɗəretsətseh. 11Ane tuk na,
ta gər ha mezeleme tay bay. Wu tay neheye lele bay tə gawa aye na, ta gər
ha mezeleme bay. Nəteye faya ta tsaleye ka gər a Mbəlom nakə neŋgeyemə
mbəlomayehərwimbəlak tayadahərwi ɗəretsətseh taynakə faya ta siye aye.

12Ma dəba eye gawla i Mbəlom maməkwa eye a ye a kuts ha wu nakəma
gəseŋgayayeamagayambagwareyenakə tə zalayEfrat aye. Yam imagayam
niye a sakwa hərwi ada bəy neheye ta deyeweye abəra mə bəzay ta hutiye
tsəveɗmətese mata ge vəram. 13Tsa na, na ŋgatay aməsəfəre neheye ŋgwalak
eye bay hay aye mahkar. Nəteye na, andza makomboɗok hay. Neŋgeɗ na, a
ndohwaw abəra mə bazlam i gədam, neŋgeɗ a ndohwaw abəra mə bazlam i
wu i pesl, neŋgeɗ a ndohwaw abəra 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 Mbəlom gədaŋ eye ka gər i wu hay
tebiye pat nakəma bəziye ha gədaŋ ŋgay aye.

15 Yesu a gwaɗ: «Gum metsehe bəna, na diye naha na, andza məkal, ka
sərumeyekabobay. Məŋgwesemandziyekandonakəmandzaeye təpetekeɗ



Məsine i Yuhana 16:16 502 Məsine i Yuhana 17:8

ŋgaykaboaye. Neŋgeyemandzaeye tsezlezleŋŋehərwiadaahəl nakənadiye
naha neŋgeye ze petekeɗ bay ada horoymâ gay kame i ndo hay bay.»

16 Məsəfəre neheye mahkar aye, tə hayatay 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 amayaw 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. 21Ndzalala bagwar
eye hay haɓəlagəmgəm, tə mba haladzay tə kutsaw mə mbəlom ka ndo hay.
Ndo hay tə tsalay ka gər a Mbəlom hərwi faya ta siye ɗəretsətseh ta ndzalala.
Ɗəretsətseh niye na, lele bay wene wene aye, a ze ha siye tebiye.

17
Bazlam i ŋgwas nakə a gawamadama aye

1Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom nəteməwalaŋ 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 gawamadamama siye ɗəretsətseh.
Ŋgwasməgemadamaniye a ɗa hana, gəmanakə ta ɗəzl bəse tamagayamhay
walwal haladzay aye. 2Bəy iməndzibəra hay ta gemezeleme ta neŋgeye ada
ndo i məndzibəra hay ta sa guzom ŋgay. Ta kwaya, ta gemezeleme dərmak.»

3Tsa na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a yaw ka təv ga, a zla ga a ye ga ha a kəsaf.
Ahəl nakə neŋ mə kəsaf aye na, na ŋgatay a ŋgwas mandza eye ka wu i pesl
ndozza. Gər ŋgay hay tasəla, dəram ka gər niye hay kuro. Ka bo ŋgay na,
məzelehaymawatsa eye fayahaladzay. Məzeleneheyehay lele bayaye, 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 təmezeleme nakə a gawa
aye. 5Ta watsa məzele ka daʼar ŋgay. Məzele ŋgay niye a ɗa wumaŋgaha eye,
andza məgweɗe: «Babilon bagwar i gəma, neŋgeye maya i ŋgwas neheye tə
gawamadama aye ada təwu ŋgwalak eye bay kaməndzibəra aye.»

6 Na zəba faya na, ŋgwas niye kə sa bambaz i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu. Tə kəɗ tay ha na, hərwi tə gwaɗawa parakka Yesu neŋgeye Bəy
Maduweŋ, 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 nakəmaŋgaha eye ka ŋgwas nakay aye ada ka wu i pesl nakəmandza eye
faya aye. Wu i pesl niye na, gər hay faya tasəla ada dəram hay kuro. 8Wu
i pesl niye ka ŋgatay kurre na, neŋgeye andaya tə ɗəre. Ane tuk na, anəke
na, neŋgeye andaya sa bay. Ma tsalaweye abəra ma bəɗ nakə kutsɨk bagwar
eye aye. Ahəl nakə kə tsalaw aye na, Mbəlom ma dziye ha abəra mə ɗəma.
Kwa ahəl nakəMbəlom kə ge məndzibəra zuk bay aye na, Mbəlom kəwatsa
məzele a ɗerewel nakə təwatsa a ɗəmaməzele i ndo neheye ta huta sifa aye.
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Siye i ndo hay andaya neheye kə watsa məzele tay a ɗerewel bay aye. Ndo
neheyeməzele taymə ɗerewelbayaye taŋgatayawu ipeslniyena,magateye
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 ha mahəmba hay tasəla nakə ŋgwas niye
mandza eye faya aye dərmak. A ɗa ha bəy hay tasəla. 10Məwalaŋ tay na, bəy
hay zlammələve 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, neŋgeye na,
matsamahkar i bəy. Neŋgeyeməwalaŋ i bəy neheye tasəla aye dərmak. Ahəl
nakə aza kə ndohwaw aye na, Mbəlomma kəɗiye na hele hele.

12«Dəramneheye kuro ka ŋgatay aye na, a ɗa ha bəy hay kuro ta deyeweye.
Ta yaw zuk bay. Mbəlom ma vəlateye gədaŋ hərwi ada nəteye ta wu i pesl
niye ta ləviyemələve bəy ɓəre nəte. 13Bəy neheye kuro ayemədzal gər tay na,
nəte. Tageyeməsler awu ipesl ta gədaŋ taypetehhərwi adamâ ləvabəyŋgay.
14Ta giye vəram taWawa i təɓaŋ. Wawa i təɓaŋma sliye fatayahərwi neŋgeye
na, BəyMaduweŋkagər i bəyMaduweŋhay. NeŋgeyeBəya zebəyhay 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.»

15Gawla 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. 16Dəramneheye kuro ka ŋgatay aye tawu i pesl niye
dərmak, ta neye ɗəre a ŋgwas niye. Ta buwiyewu hay tebiye abəramə həlay i
ŋgwasniyehərwiadamândzabokəriye. Tagəsiyenaada tahəpəɗiyena. Siye
nakə ka zəkaw aye na, ta kaliye ha a ako, ta fəkiye na abəramə ɗəmahurɗœk
hurɗœk. 17Bəy neheye kuromədzal gər tay nəte aye ada tə gayməsler a wu i
pesl niye hərwi ada mâ ləva bəy ŋgay na, maa ge ha andza niye na, Mbəlom.
Mbəlom a ge andza niye hərwi ada tâ ge wu nakə a say aye. Wu i pesl ma
ləviye bəy ŋgay hus ka wu nakə Mbəlom a tsik ahəl niye mâ ge bo. 18Ŋgwas
nakə ka ŋgatay aye na, bagwar i gəma nakə ma ləviye bəy i məndzibəra hay
tebiye.»

18
Gəma i Babilon kambəzl

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom neŋgeɗ sa, faya ma
mbəzlaweye abəra mə mbəlom. Gədaŋ ŋgay na, bagwar eye haladzay. Ada
madəve ŋgay nakə a dəv aye na, a dəv dzaydzay ka məndzibəra. 2A wuda ta
magala, a gwaɗ: «Babilon gəma bagwar eye ka mbəzl, Babilon ka mbəzl hele
hele. Ka təra təvməndze iməsəfəreneheye 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 nəteyemə ɗəma.* 3Babilon kambəzl hərwi kə
vəlay ha bo ka məge mezeleme. Ndo i gəma hay wal wal tebiye ta sa guzom
ŋgay ada bəy hay ka məndzibəra ta ge mezeleme ta neŋgeye. Ndo i tsakala
hay kaməndzibəra ta təra zlele eye hay tawu neheye a yatay a gər a ndo hay
ka zal aye.»
* 18:2 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 14.3-21.
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4Na tsənemətsike memekeleŋ eye a tsənewməmbəlom sa, a gwaɗ:
«Nəkurom ndo ga hay, dumara abəraməwalaŋ tay

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

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

6Gumatay ɗəretsətseh andza nakə nəteye tə gatay a ndo hay aye.
Wu nakə tə gatay a ndo hay aye na, gumataymâ ze niye.

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

7Gumatay 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.
8Hərwi niye, ɗəretsətsehma deyeweye fataya na, ka nəte eye.

Ɗəvats, mədahaŋ adamandərzlaŋ ta deyeweye a gəma tay pat eye nəte
hərwi BəyMaduweŋMbəlom neŋgeyeMbəlom bagwar eye.

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

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

kambəzl hele hele ɓəre nəte na, kəkay?”
11«Ndo i tsakala hay kaməndzibəra ta tuwiye ada ta giye dəmes imədahaŋ

dərmak hərwi gəma nakə a təma aye, ndəray kwa nəte andaya mə ɗəma sa
bay. Ndəray andayamasəkəmewu i tsakala tay bay? 12Wuniye hay na, gura
ta ɓəre, kwar lele eye hay wal wal, ada petekeɗ ndozza eye, petekeɗ ŋgwalak
eye haywal 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 adamal, bəle ada gufa, sla hay,
təɓaŋhay, pəleshay,muta i pəleshayadabekehayandzaməgweɗendozezeŋ
hay. Ane tuk na, ndəray andayamasəkəme fataya abəra wu niye hay sa bay.

14 «Tə tuwa, tə gwaɗatay a ndo i gəma niye hay: “Wu neheye a yawakum
a gər aye ta təma ta ako. Zlele kurom tə wu kurom lele eye hay andaya sa
bay, ka hutumeye sa bay.” 15 Ndo i tsakala neheye ta təra zlele eye hay tə
masəkəmehawuma gəmaniye aye na, ta lətsiye dəreŋ ta gəmaniye. Zluwer
a gatay tə ɗəretsətseh bagwar eye. Ta tuwiye haladzay ada ta giye dəmes
i mədahaŋ. 16 Ta gwaɗiye: “Waawayah, waawayah, gəma bagwar eye ka
mbəzl. Neŋgeye a ndzawa na, andza ŋgwas nakə a pa ka bo petekeɗ ndozza
aye ada tə petekeɗneheye zler imətul zler imətul ada tə siye petekeɗ lele eye
haladzay aye. A pawa ka bo wu i maslawa, tə ge ta gura, tə kwar neheye lele
aye. 17Wuhay 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 yamada ta ndo neheye tebiye
nəteye mə kwalalaŋ i yam aye, ti ye tə lətse dəreŋ. 18Ta zəba ɗəre, tə ŋgatay a
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geŋgis i ako nakə faya ma təmiye gəma niye na, ta wuda ta magala, tə gwaɗ:
“Gəma andaya andza gəma nakay bagwar eye bay.” 19Tə tuwa, tə ge dəmes i
mədahaŋ, təkutsbətekwewagərdəslisdəslis. Tawuda, təgwaɗ: “Waawayah,
waawayah, gəma bagwar eye ka mbəzl. Anaŋ gəma nakə ndo neheye ta
kwalalaŋ i yam aye ta huta zlele na, mə həlay ŋgay. Ɓəre nəte tsa na, a mbəzl
na, kəkay?”

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

21 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom gədaŋ eye, a ye a zla kwar bagwar
eye andza ber i maləgəre, a kal ha a bəlay. Tsa na, a gwaɗ: «Ta kaliye ha
Babilon gəma bagwar eye andza niye, ɗaɗa ta ŋgateye sa bay. 22Ndo hay ta
tsəniye ɗaɗa mədze gandzaval ma Babilon, məge dəmes, məfe fagam, məfe
tolom sa bay. Wuray kwa tsekweŋ ma giye andaya ma Babilon sa bay. Ndo
malembeɗe wu hay ta giye andaya sa bay, maləgəre nakə a ləvawa abərama
təv kurom aye na, ndo hay ta tsəniye sa bay. 23 Lalam kurom hay ta dəviye
dzaydzay ka niye sa bay. Ta tsəniye mabəbəle wuray huwwa i ndo məzle
dahəlay hay mə 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 kwa
məŋgay ta madaŋ kurom. Hərwi niye nəkurom ka nasumeye andza niye.
24Mbəlom 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
1Madəba eye na, na tsənemətsikeme a tsənewməmbəlom andza ndo hay

haladzay 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 namaya i ŋgwas neheye tə gawamadama aye.

Ŋgwas niye na, kə nas tay ha ndo hay kaməndzibəra tebiye təwuneheye
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 abərama gəma niye aye na,

ma ndəviye bay, ma tsalaweye huya andza niye.»
4Tsa 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 tsənemətsike me a tsənew abərama 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.»
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6 Na tsəne mətsike me neŋgeɗ a tsənew sa andza ndo hay haladzay
mbərzəzza faya ta tsikiye me. A tsənew sa na, andza mazaw bagwar eye
nakə a vaw ka mahəmba aye. A tsənew andza maləve i mbəlom bagwar eye
dərmak. Neŋ faya na piye faya zləmna, mətsike me niye a gwaɗ:
«Nəkar Mbəlom bagwar eye

hərwi BəyMaduweŋMbəlom kway na, gədaŋ eye.
Maa ləva wu hay tebiye na, neŋgeye.
7Ŋgwasakwa, ɗərev kwaymâ ge laŋlaŋ lele.

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

Dahəlay maləva bo eye tsɨy, fayama həbiye.
8Ta vəlay tsəveɗməpe 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 ndoməpemədzal gər hay ka Yesu tə ge aye.»

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

10Na tsəne andza niye na, na dəkw gurmets kame ŋgay hərwi məɗəslay ha
gər, ane tukna, agweɗeŋ: «Kâgeandzaniyebay. Neŋdərmakna, ndo iməsler
i Mbəlom andza nəkar ada andza malamar yak neheye tə pa mədzal gər tay
ka bazlam i Yesu nakə a ɗa ha aye. Ɗəslay ha gər ɗuh na, a Mbəlom.»
Maa vəlatay gədaŋ a ndo i maslaŋ i Mbəlom na, bazlam nakay.

Vəram bagwar eye
11Madəba eyena, naŋgataymagərmbəlommahəndəka eye tuwaŋŋa. Pəles

herre eyemalətsa eyemə ɗəmaadandoweyeandayamandzaeye faya tuŋŋa,
tə zalayna, ndo ideɗekadandonakəagewu ta tsəveɗaye. Magiye sariyaada
ma giye vəram ta deɗek. 12Ɗəre 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 aye na, bambaz faya
haladzay. Məzele ŋgay na, bazlam i Mbəlom. 14 Slala i sidzew hay wal wal
məmbəlom tə pay bəzay. Nəteyemandza eye ka pəles herre eye hay. Petekeɗ
tay hay ka bo na, herre kwa tsekweŋ ndəluɓ faya bay dərmak. 15Maslalam
matasla eye hepepe, a yaw abəra mə bazlam ŋgay. Ta maslalam niye na, ma
həhariye tay ha ndo neheye ta təma bazlam ŋgay bay aye. Ma təriye bəy ta
gədaŋ eye ka gər tay. Ma mbərasliye tay ha mbərasl mbərasl andza hohway
neheye ta mbəraslawa tay ha hərwi maɗɨtsaw abəra mə ɗəma yam aye. A ɗa
ha niye na, mevel i Mbəlom bagwar eye. 16Ta watsa məzele ŋgay ka petekeɗ
ŋgay ada ka gwas ŋgay. Təwatsa na, tə gwaɗ: «Neŋgeyena, bəy ka gər i bəy hay
tebiye. BəyMaduweŋ ka gər i bəymaduweŋ hay tebiye.»

17 Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom neŋgeɗmalətsa eye ka pat. A wuda
ta magala, 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. Həpəɗum slo i pəles hay tə slo i ndo neheye
tə tsalawa faya aye ada tə slo i ndo hay tebiye, kwa slo i beke hay, kwa i ndo
neheye nəteye beke hay bay aye, kwa i bagwar hay, kwa i wawa hay.»
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19Tsana, na ŋgatay awu i pesl niye ada ta bəy iməndzibəra hay. Sidzew tay
hay tə haya gər hərwi məge vəram ta ndo nakə a tsal ka pəles herre eye ada
ta sidzew ŋgay hay. 20Ahəl 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 ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom, azlakwa neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom bay aye. Maa ge
masuwayaŋ kame i wu i pesl na, neŋgeye. Andza niye, a vatay gər a ndo hay
ka matəme ka bo tay ŋgoɗgor i wu i pesl ada ka məɗəslay ha gər a kule nakə
a ge aye. Ahəl nakə tə gəs wu i pesl ta ndo niye a gwaɗ neŋgeye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom aye na, tə kuts tay ha a dəlov i ako tə ɗəre. Ako niye a təma
na, andza dəlov a təma andza gufa i wur i kuɗamasara. 21 Sidzew i wu i pesl
hay na, ndo niye tə pəles aye a kəɗ tay ha ta maslalam nakə a yawaw abəra
mə bazlam ŋgay aye. Ɗiyeŋ hay tebiye, tə yaw tə ndamədahaŋ tay, tə rah.

20
Bazlam nakə a tsik kaməve gwezem aye

1Ma dəba eye na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom faya ma mbəzlaweye abəra
məmbəlom, kəle mahəndəke abərama bəɗ nakə kutsɨk bagwar eyemə 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 ka məgatay sariya a ndo hay. Na ŋgatay a
məsəfəre i siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu dərmak. Ndo hay tə ɗəs
fataya abəra gər ahəl niye ɗeɗeɗe hərwi nakə tə pa mədzal gər tay ka Yesu
aye ada hərwi nakə tə ɗawa ha bazlam i Mbəlom aye. Nəteye na, ta ɗəslay
ha gər a wu i pesl niye bay, ta ɗəslay ha gər a kule ŋgay bay, ŋgoɗgor ŋgay
andaya fataya ka daʼar təbey kwa ka həlay andaya bay. Na ŋgatay na, nəteye
tə ɗəre. Nəteye tə Yesu Kəriste ta ndziye ma bəy məve gwezem. 5Niye na, tə
lahmələtsewabəramamədahaŋ aye. Siye i ndohayna, ta lətseweye zuk bay.
Ta lətseweye na, məve gwezemma ndəviye abəramə ɗəma təday.

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

Mbəlom a sla ka Fakalaw
7 Fakalaw kə ndza madzawa eye məve gwezem na, ta gəriye ahaya abəra

ma bəɗ. 8Kə ndohwaw abəra ma bəɗ na, ma diye mata vatay gər a ndo hay
ma gəma hay wal wal sa. Tə zalatay a gəma niye hay na, Gog ta Magog.* Ma
hayatay gər ka təv manəte eye hərwi ada tâ ge vəram ta Mbəlom. Nəteye na,
haladzaywurkenkeneandzahewiyeŋnakəməmagayamaye. 9Naŋgatayna,
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 məmbəlom, a təma tay ha təlmeɗ təlmeɗ.

* 20:8 Zəbamə Ezekiyel 38-39.
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10 Fakalaw niye a vatay gər na, tə gəs na tə kal ha a dəlov i ako. Mə ɗəma na,
gufa i kuɗamasarawafafafa fayama təmiye. Tə kal ha na, a təv nakə ɓa tə lah
məkal ha a ɗəmawu i pesl ta ndo nakə a gwaɗ neŋgeye ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom aye. Andza niye, ta siye ɗəretsətseh həpat ta həvaɗ ka tor eye mə
ɗəma.

Maduk i duk i sariya
11Ma dəba eye na, na ŋgatay a təv məndze i bəy a zəba herre. Ndo andaya

mandza eye faya. Məndzibəra ta magərmbəlom tə dze abəra kame ŋgay, ta
ŋgatateye sa bay. 12 Tsa na, na ŋgatay a ndo neheye tə mət aye tebiye, kwa
bagwar hay, kwawawahay. Nəteyemalətsa eye kame i təvməndze i bəy. Tsa
na, ndoweye a həndək ɗerewel hay. Ta həndək ɗerewelmekeleŋ eye dərmak.
Neŋgeyena, 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 abəra ma bəlay. Mədahaŋ neheye ma bəɗma təv məndze i
mədahaŋ hay aye tə ndohwawabəramə ɗəma tebiye. Mbəlom a gatay sariya
tebiye təɗe təɗe ka məsler tay. 14 Tsa na, tə kal ha məməte ta təv məndze i
mədahaŋ hay a dəlov i ako. Dəlov i ako niye na, təv nakə ndo hay ta mətiye
mə ɗəmamasulo aye. 15Taɗə ndoweyeməzele ŋgay andayamə ɗerewel i ndo
neheye ta huta sifa aye bay na, ta kal ha a dəlov i ako niye dərmak.

21
Magərmbəlomweɗeye taməndzibəraweɗeye

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

5Tsa na, ndo nakəmandza eye ka təv məndze i bəy aye, a gwaɗ: «Zəba, na
giye wu hay tebiye weɗeye hay.» Tsa na, a gweɗeŋ: «Watsa wu nakay hərwi
bazlam neheye na, deɗek, makərawme kwa tsekweŋ andayamə ɗəma bay.»

6 A gweɗeŋ sa: «Ka ndəv. Maa dazlay a wu tebiye na, neŋ, maa ndəv ha
wu hay tebiye na, neŋ gwa. Neŋmakurre i wu hay tebiye ada neŋmandəve
i wu hay tebiye. Ndo nakə 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. 8 Ane tuk na,
ndo i takazay hay, ndo neheye ta dzala ha ka Yesu bay aye, ndo neheye ɗərev
tay lele bay aye, ndo məkəɗe 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 təmawafafafa ayemə ɗəma. Tamətiye
məməte masulo aye na, mə ɗəma.»

Zerozelemweɗeye
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9Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom a yaw ka təv ga. Neŋgeye nəte məwalaŋ
i gawla i Mbəlom neheye tasəla ta gəsemə həlay tay aye neheyemaduk 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 yaw ka 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 ma mbəzlaweye abəra ma magərmbəlom, a mbəzlaw abəra ka təv
i Mbəlom. 11Gəma niye na, a dəv dzaydzay andza kwar lele eye, a wuzl ɗəre
andzamalam. Maawuzl ɗəreniyena,məzlaɓ iMbəlom. 12Tə lawaranagəma
niyena, ta zleɗ. Zleɗniyemaɗəzla eye dabasəmeye ada zəbol eye dərmak. Tə
ge fayaməgeɗ 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. 13 Gəma niye
na, hawal faɗ. Ka hawal niye hay faɗ aye na, məgeɗ faya mahkar mahkar.
Mahkar ta diye i bəzay, mahkar ta diye i pat mədəɗe 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 təwatsa faya
məzele i ndo i maslaŋ iWawa i təɓaŋ kuro gər eye sulo.

15 Gawla i Mbəlom nakə faya ma tsikeŋeye me aye na, sakwal i gura mə
həlay. Sakwal niye na, hərwi mələve ha wu hay. A ye, a ləva ha gəma, məgeɗ
eye hay ada zleɗ i gəmaeye. 16Hawal i gəmaniye faɗna, tə ləva ta ze a bo bay.
Gawla i Mbəlom a ləva na gəma eye ta sakwal ŋgay niye. Zəbol ŋgay eye na,
gwezemkuro gər eye sulo. Zlabatamŋgay eye tə solololo ŋgay eye andza niye
dərmak. 17Ma dəba eye, gawla i Mbəlom a ləva zleɗ niye. Solololo ŋgay eye
temerre tə kuro kuro faɗ gər eye faɗ. A ləva na, andza nakəndohay tə ləvawa
wuaye. 18Ta ɗəzl zleɗniye na, tə kwar nakə tə zalay zaspe aye. Gəmaniye na,
ta ɗəzl ta gura lele ɗəre a tsara ha andza malam. 19 Tə wurkatsa na mədok i
zleɗniyena, təkwarneheyewalwal a lehaladzayaye. Kwareyeniyehayna,
tə zalatay zaspe. Masulo eye na, tə zalay safir, mamahkar eye tə zalay apate,
mafaɗ eye tə zalay emerod, 20mazlam eye tə zalay sardowan, maməkwa eye
tə zalay kornalin, matasəla eye tə zalay kərisolite, 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 iməgeɗ
niye kuro gər eye sulo eye i kwar, tə zalay perəl, a le haladzay. Təvməhay gər
i gəma niye na, ta ndərat faya na, gura lele ɗəre a tsara ha aye.

22 Na ŋgatay a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ma gəma niye bay hərwi
Bəy Maduweŋ Mbəlom bagwar eye ada Wawa i təɓaŋ nəteye wu tay ma
təv maɗuwule me. 23Na zəba ɗəre na, pat ta kiye ta təriye kəriye ma gəma
niye hərwi dzaydzay i Mbəlom a dəv mə ɗəma. Wawa i təɓaŋ neŋgeye a vəl
dzaydzay ma gəma niye. 24 Slala hay wal wal ka məndzibəra ta həhaliye ma
təv dzaydzay ŋgayma gəma niye. Bəy i məndzibəra hay ta fələkwiye a ɗəma
tə zlele tay hərwi məvəlay wu a Mbəlom. 25Məgeɗ i gəma niye ma ndziye
na, tuwaŋŋa hwapat ta dərəzliye na bay. Ta dərəzliye na ɗaɗa bay hərwi
həvaɗ andaya sa bay. 26 Ta zliye zlele tə wu neheye lele aye ka məndzibəra,
ta fələkwiye ha a gəma niye hərwi məvəlay aMbəlom. 27Wuneheye lele bay
aye ta sliye faya mede a ɗəma bay. Ndo neheye ɗərev tay manasa eye ada
ndo i parasay ta fələkwiye a ɗəma bay dərmak. Mata fələkwe a ɗəma na, ndo
neheye təwatsaməzele taya ɗerewel iWawa i təɓaŋaye. Maahuta sifadeɗek
eye na, nəteye.
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22
1Ma dəba aye na, gawla i Mbəlom niye a ɗeŋ ka magayamwuray yammə

ɗəma. Yam eye niye na, ma vəliye sifa a ndo hay. A wuzl ɗəre andza malam
ada a yaw na, abəra ka təvməndze i bəy iMbəlom taWawa i təɓaŋ. 2A vama
wuzlah i tsəveɗ i gəma niye. Ka tsakay i yam niye na, dərizl i gərɗaf nakəma
vəliye sifa a ndo hay aye kə ndzohwaw. A ndzohwaw na, diye sulo sulo. Ka
məve nəte na, a wa sik kuro gər eye sulo. Ka kiye na, a wa sik nəte. Slambah
eye hay na, sidem. Mambəliye tay ha slala i ndo hay wal wal tebiye.

3Wu neheye Mbəlom a vəlawatay mezeleme aye na, ma giye andaya ma
gəma niye bay. Mata ge andayama gəma niye na, təvməndze i bəy i Mbəlom
ta Wawa i təɓaŋ. Ndo ŋgay hay ta ɗəsleye ha gər. 4 Nəteye na, ta ŋgateye a
ɗəre ŋgay, tawatsiyeməzele ŋgay ka daʼar tay. 5Həvaɗmagiye andaya sa bay,
lalamhay tə pat ta təriye kəriye hərwi BəyMaduweŋMbəlombo ŋgay eyema
dəvateye dzaydzay. Ada nəteye na, ta ndziye ma bəy ka tor eye.

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

Yesumamaweye
7Yesu a gwaɗ: «Tsənum, mazlambar na miye naha bəse. Mbəlomma piye

ŋgama ka ndo neheye faya ta rəhay ha gər a wu nakəmə ɗerewel nakay aye
hərwi a yaw na, abəramaMəsəfəre i Mbəlom.»

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

10A gweɗeŋ sa: «Mbəlom kə ɗa ha wu nakə ka watsa a ɗerewel nakay aye.
Ka ŋgaha na bazlamneheye bay, ɗatay ha a ndo hay hərwi wu neheye ta giye
bona, bəse. 11Neŋ fayana gwaɗateye andoneheye tawuɗawunakə lele bay
aye. Taɗə a sakumməgemənese na, dum ha kame kame andza niye huya. A
nəkurom neheye ɗərev kurommanasa eye, taɗə a sakummatəre andza niye
na, dum ha kame kame andza niye huya. Ndo nakə faya ma giye wu nakə a
say aMbəlomayena,mâge lele huya. Ndonakə fayamapaybəzay aMbəlom
aye na, mâ pay bəzay aMbəlom andza niye huya.»

12Ma dəba aye na, Yesu a gweɗeŋ sa: «Tsəne, namiye naha bəse. Na həliye
naha wu hay ka həlay hərwi ada nâ vəl kwa a way merəɓe i məsler ŋgay.
13Maa dazlay a wu tebiye na, neŋ,maa ndəv ha wu hay tebiye na, neŋ gwa.
Neŋmakurre 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 i dərizl i gərɗaf nakə ma vəliye sifa a ndo hay aye.
15Ndo neheye ta təra andza kəra aye ada madaŋ hay ta ndo neheye tə gawa
mezeleme aye, nəteye na, ta ndziye ma bəra. Ndo məkəɗe gər i ndo hay
dərmak ada ta ndo neheye tə ɗəslaway ha gər a kule aye, ndo neheye tə
vəlaway ha bo tay a maraw me aye, nəteye tebiye ta ndziye ma bəra, ta
fələkwiye ɗaɗa a gəma niye bay.
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16 «Neŋ Yesu, na slər naha gawla i Mbəlom ga na, hərwi ada mâ ye, mâ
ɗakumhawuneheye aməhay gər i ndoməpemədzal 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.»

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

a ndo hay aye. Ta vəliye kəriye a ndo neheye a satayməse aye.
Mandəve i bazlam

18Neŋ Yuhana faya na gateye ɗaf a ndo neheye faya ta tsəniye wu neheye
mə ɗerewel nakay aye. Taɗə ndoweye ka səkah ha wu ka bazlam neheyemə
ɗerewel nakay aye na,Mbəlomma səkaheye ha ɗəretsətseh nakə ka dzaŋgum
mə ɗerewel nakay aye. 19Taɗəndoweye kə zlawuabəraməbazlam iMbəlom
na, Mbəlomma həliye hohway i dərizl i gərɗaf nakəma vəliye sifa a ndo hay
aye abəra ka bəmalə ŋgay. Ma hutiye təv ma gəma i Mbəlom bay. Ɓa ɗerewel
nakay kə tsik ka hohway ta gəma niye tsɨy.

20Yesu a gwaɗ ka wu neheye tebiye na, deɗek aye, ma gwaɗiye: «Ayaw, na
miye naha bəse.»
Ayaw BəyMaduweŋ ga Yesu, dara.
21Yesu BəyMaduweŋ kwaymâ pa fakuma ŋgama tebiye.
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