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Kwa baka zliya tsasliti
Piyer

Kwəma dza ghwəmməə gha
sənataa dzəkən zliya na

Piyer ntsa ta səɗa Yesəw tsasli na zliya na. Kaa
mbəzliy nəw Yesəw tə hiɗi ghənghən ghənghən
tsasliti na, aa niy tsaslanaghəshi nahwəti kwa
taŋa (nighəm mbə vəh 3:1). Ma ghala vəghwə
tsa tsasli na nana zliyay, aa niy sənay ndal təree
ta mətiw kə (nighəm mbə vəh 1:14). A ɗi na
mbəzli kəsəvə kwəma Hyala ɓananavəshi na va
bekir dəvə, əntaa ghən tsa shi taa zay ti, va
tsəgha tsaslanaghəshi na zliya na ki.

Avanay njasa nəwva kwəma mbə zliya na:
Vəh 1 Piyer gəzanshi kaa mbəzli va njasa nza
dimə tə har tsa harvəshi Hyala, ka canshi
njasa dza ghəshiy məni sa ɓanavə ghəshi
nefer shi kaa Yesəw, ka gəzanshi njasa nza
kwəma Kəristəw va ka sa kataŋ na, ghəci
Piyer dəꞌwə ghən tsa ci na, ndə ndəgha fəti
ta nzəy tsa nzəyəhwə Kəristəw tikə tə hiɗi.

Vəh 2 Piyer gəzanshi a ghəshi ndəghwə ghən
tsa shi wəzə va mbəzliy ɓənipə nəw kwal
Hyala va dzar kwa dzərvə. Ka ɓənipə shi
vay, kwəma jikir na ghənghən ghənghən ka
ghəshiy məni, war ngəɗi mbəzli Kəristəw
ta nəw kwal tsa shi va na na mbəla ghəshi
gwaꞌa tsəgha.
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Vəh 3 A gəzanshi Piyer wəzə wəzə, ma Yesəw
naciy, zhəghəkəvay naa dzəti hiɗi diw. Sa
nzanay, a ndəghə na mbəzli tsati titihwə tsa
shi ka na gha səəkə.

Səkwəpə
1 Yən tsasli na zliya na, yən yən Shimaŋw

Piyer, ndə kwal tsa Yesəw *Kəristəw, zhini ndə
sləni tsa cee diɓa. Kaa ngəŋwəy ghwəy shiy
ɓanavə nefer ghwəy kaa YesəwKəristəw tərəŋw
tərəŋw njasa ɓanavə ghəy ni ghəy va kwərakwə.
Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw, ghəci Hyala
ghwəmmə mənti na tsəgha, sa nzana lə kwal
tsa nzə ghəci məni kwəma. 2 Məntəŋwəy
wəzə hwər tsa nzə Hyala mbaꞌa ndaŋwəy zərkə,
səvəri mbə səni tsa sənata ghwəy Hyala ghəshi
lə Ndə sləkəpə Yesəw.

Jihəvam ta mbə nzəy tsa ghwəy nzaa sa wəzə
tsa

3 A Yesəw *Kəristəw ndammə bərci ta mbə
ghwəmməə sənata Hyalaa tsəhavəmmə, nza
ghwəmmə mbəə nzəy li mbə dikə tsa nzə, lə
mbə wəzə tsa nzə. Dza na lə bərci ci dikə ni
kiy, mbaꞌa ndammə ya nimaɓa shiy kama va
ghwəmmə ta mbə ghwəmməə kwəmavə yəwən
piy, lə ta mbə ghwəmməə dza njasa təɓanta
na kaa Hyala. 4 Ava lə kwal tsa tsəgha tsa
ndammə na shi tərəŋw ni va niy gəzəkə na
ɓəmməshi ghala kwataŋata. Shi vay, shiy lə
dimə ti shi tərəŋw na ghəshi va ghwəmmə. Ma
mənti na tsəghay, ta mbəə nza sa ka ghwəy
1:2 1:2 Zhəwdə 2 1:3 1:3 1:16-17; Ef 1:3 1:4 1:4 Rm 5:2;
Zhk 1:14-15
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kwəmavə shi gəzəkəŋwəy na vay, nza ghwəy
mbay mbəliŋwəy va shi gəmgəm ni va zapə tikə
tə hiɗi, ma nza kwəma ghwəy nzaa sa kwətiŋ
na lə Hyala. 5 Va tsəgha nə ya ngəŋwəy kiy,
ləy hwəm sa ɓanavə ghwəy nefer ghwəy kaa
Hyalay, ə pə ghwəy jihəva ta mbə dza ghwəy
təɓə kwa kwal Hyala. Zhini diɓay, nza ghwəy
pəla məniŋwəy ka mbəzliy sənata kwəma. 6 Ləy
hwəm sa ka hwəy sənata kwəmay, nza ghwəy
pəla məniŋwəy ka mbəzliy mbay ndəghwə ghən
tsa shi. Ləy hwəm nava ɓa na, ka mbəzli ka
səꞌwa kwəma. Ləy hwəm səꞌwa kwəma na, ka
pəla məni ka mbəzliy ɗanta fəti kaa Hyala. 7Ləy
hwəm ɗi fəti kaa Hyala ki na, nza ghwəy pəla
məniŋwəy ka mbəzliy ɗiva kwa jipə shi, ka ɗi
nihwəti mbəzli gwanashi. 8 Ma sa ka gəla məni
shi tsəgha ni va təhəshi mbə ghwəy tərəŋw kiy,
ta ɓəŋwəy bərci dza ghəshiy dza, ta mbə ghwəy
dza kwa kwəma kwa kwəma lə mətsəhə sənata
kwəma Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw. 9 Ma
ntsa kama gəla məni kwəma tsəgha na va mbə
nəfə tsa ciy, nja ghwəlfə na. Ka nay pi naw.
Dəŋwəzl zamti na ghən ta kwəma ci jikir na niy
yaɓanamti Hyala.

10 Va tsəgha na kiy ngwarməhiray, jihəvam lə
bərci ghwəy tərəŋw, ta mbə ghwəy kəsəvəməni
kwəma haraŋwəy Hyala va, tsəhavəŋwəy na ta
məni nzə. War mbaꞌa pə ghwəy kəsəvə məni
nzə tsəghay. Ka dza ghwəy tərəŋwəy dzəmbə
məni *kwəma jikir naw. 11 Ghalaɓa kiy, ghəpə

1:5 1:5-6 Tit 2:11-12 1:6 1:6 Gal 5:22-23 1:7 1:7 Gal 6:10
1:11 1:11 2Tim 4:18; Ndə mbəlipə: 2:20; 3:18; Tit 3:6
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tiɓa ya jəwəw, ta ghwənamtəŋwəy kwal dza
Hyala ta dzəti pətsa sləkə Ndə sləkəmmə Yesəw
Kəristəw ghəci ndəmbəlimmə. Ma pətsa va kiy,
paꞌ kwa ndimndim dza ghwəmməə nza ti.

12 Va tsəgha nzana, war mbə zhinee gəzaŋwəy
kwəma va. Ya tsəgha sənata ghwəy gwanata,
mbaꞌa ghwəy garəŋwəy lə bərci tə kwəma kataŋ
na va ɓənivə ghwəy. 13 Ghala vəghwə tsa nzee
tə ghwəməra tikə tə hiɗiy, e sənay, wəzə na yən
zhiniy gəzaŋwəy kwəma va ta mbə ghwəy nza
fərghə fərghə. 14 Sa nzanay, e sənay, dikə tərə
vəghwə tsee tə hiɗiw, tsəgha niy gəzara Ndə
sləkəmmə Yesəw Kəristəw niy nza. 15 Ava va
tsəgha dzee jihəva ta məni ya namaɓa kwəma
mbata bərcee məni nzə nana. Ta mbə ghwəy
zəzə kwəma va taa nza, ya hwəmɓa nzə, ləy
hwəm sa kee mətira.

Mbəzliy nay dikə tsa nza Yesəw li lə mətsə shi
16 Kwataŋay, a ghəy niy gəzaŋwəy njasa niy

səəkəy Ndə sləkəmmə Yesəw *Kəristəw lə bərci
ci dikə ni. Əntaa ghwəy taa bərkə na, kwəma nja
mbəraghwəti ka məndi vaa pəghəvəə slatəŋwəy
ghəy, pə ghwəy ma. Lə mətsə ghəy nay ghəy
dikə tsa Yesəw Kəristəw. 17 Ghala vəghwə tsa
ɓanci Didi Hyala shəndəkə lə dikə kaa Yesəw
Kəristəwəy, tiɓa niy nza ghəy. Mbaꞌa ghəy favə
Hyalaa taŋəti shiy gwanashi tə dikə ghənzəmbə
gəzə, a kəy: «Favə tə ghwəy, ava ghəci na
zəghwee ɗee, tərəŋw yən vəshi ti» kə. 18 Ghala
gəzə na va kwəma vay, tiɓa niy nza ghəy dəꞌwə

1:12 1:12 Zhəwdə 5 1:14 1:14 2Kwər 5:1; 2Tim 4:6; Zhŋ
21:18-19 1:16 1:16-18 Mt 17:1-8
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ghən tsa ghəy kwasəbə Yesəw Kəristəw mə
kəlaŋ tsa ɗewɗew tsa. Mbaꞌa ghəy favə gaka
məli va lə slimim ghəy, ghənzəmbə gəzə kwəma
səəkə mə ghwəmə.

19 Sa nata ghəy kwəma va tsəgha ki na, mbaꞌa
ndaŋəy bərci tərəŋw, ta zləɓa kwəmaa niy
gəzəkə ka gəzəkə kwəma Hyala va niy nza.
Wəzəɓa məni ghwəy məhərliy dzəkən kwəma
va na kwərakwə. Sa nzana, kwəma vay, nja
ghwə kwa gərkəwa vaa tsə ka məni waŋ mbə
kwəsli na. War ə pə ghwəy məni məhərliy
dzəkən paꞌ sa ka pi waliy, fəcava kiy, Yesəw
ghəci sasərkwə kwa kəɗi pi na, ta tsahwəy dza
na ta məniŋwəy waŋ pi mbə nefer ghwəy.

20 Kwa taŋa kwəma ɗee ghwəy sənata wəzə
wəzəy: Kwəmaa niy gəzəkə ka gəzə kwəma
Hyala va niy nza mbaꞌa ghəshi tsaslati tə Zliyay,
səvəri mbə sənata kwəma ndə ngəri niy səəkə
kwəma vaw, ghəshi lə sənata kwəma shi niy
ɓə na kwəma vaa səvəriw. 21 Sa nzanay,
kwəma tiɓa mbə kwəma ghyaghya tsasliti ka
gəzə kwəma Hyala, mbaꞌa ghəshi tsasliti lə
sənata kwəma shiw. *Safə tsa Hyala ɗewɗew
tsa niy səəkəy naa dzəmbəməhərli shi, maa niy
gəzə ghəshi kwəma gəzanshi Hyalaa səvəri.

2
Kwəmaa dzəkən ka ɓənipə nəw kwal Hyala

dza kwa dzərvə
1:19 1:19 Cem 119:105; Rm 1:2; 13:12; 1Pi 1:10-11 1:21 1:21
2Tim 3:15-16
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1Njasa niy tsahwəshi ka gəzə kwəma Hyala ka
dzərvə vambəmbəzli Hyala mbəradzəy. Tsəgha
dza nihwəti ka ɓənipə nəw kwal Hyala dza kwa
dzərvəə tsahwəshi mbə ghwəy nana kwərakwə.
Ta səəkə dza ghəshi ta ɓəniŋwəy kwəma dzərvə.
Saa dzaa zantəpə. Dzəghwa fiyəkə ghəshi
dzaa ndəghamti Ndə ɓənipə kwəma tsaa niy
mbəlantishi mbə kwəma shi jikir na. Mbə
kwəma məni ghəshi va tsəgha nay, kwa kwəma
jəw na, ta səəkə dza Hyalaa zamtishi. 2 Kwal
mbə mbəzliy dzaa nza mbə nəw kwəma shi va
haꞌwə haꞌwə naw. Tə mbərkə kwəma shi va
tsəgha ki na, ka mbəzli dza ka gəzə kwəma
gəmgəm naa dzəkən kwal Hyala tsa kataŋ tsa.
3 Ka ɓənipə kwəma dzərvə vay, tərəŋw ka
ghəshiy maw shi mbəzli. Ka ghəshiy dza na, ka
slasla dzərvə, ka ngəɗiŋwəy ta mbəə kwəmavə
shi ghwəy. Mbəradzəta slanti Hyala ngwəvəə
dzəkən shi, kwa kwəma jəw na kərəp dza naa
səəkəə zamtishi.

4 Ya ka kwal Hyalaa niy məni *kwəma jikir na
niy nzay, niy zlashi Hyalaw. Aa niy kəəsəvəshi,
mbaꞌa shakambəshi mbə ghwə, mbaꞌa niy zlashi
mbə kwəsli ɗikwəɗikwə na, paꞌ fəca dza Hyalaa
səəkə ta məni ngwəvəə dzəkən mbəzli. 5 Ya
mbəzliy niy məni kwəma jikir na mbəradzə
ghala vəghwə tsa kar *Nəwe kwərakwəy, niy
zlashi Hyalaw. Aa niy ghwənikə yam təhay
pətsa tə hiɗi, mbaꞌa ghəshi zamti mbəzliy
niy məni kwəma jikir na. War Nəwe ghəci

2:1 2:1-22 Zhəwdə 4-13 2:1 2:1 Mt 7:15 2:3 2:3 1Tim 6:5
2:4 2:4 1Pi 3:19-20; Zhəwdə 6 2:5 2:5 3:6; 1Pi 3:20
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saa niy gəzəpə kwəma kataŋ na na saa niy
mbəliti na, mbaꞌa mbəzli ci mbərfəŋ kwasəbə.
6Mbəzli mbəməlmə *Sədəm lə *Gwəmər diɓay,
a Hyala niy slakən ngwəvəə dzəkən shi, bərkiɗə
ndamtishi lə ghwə, lə məlmə shi gwaꞌa. Mbə
kwəma va tsəgha kiy, ə camshi na kaa mbəzliy
yi ma fəti və, ta mananshi ngwəvə dza na tsəgha,
kə. 7 Ghala pətsa va na, mbaꞌa Hyala niy mbəliti
*Ləwtə. Sa nzana, ntsaa məni kwəma ɗi Hyala
ghəci. Dalalay Ləwtə niy nza mbə sa ngəraꞌwə
va nəfə tsa ci sa zhanci na, va kwəma jikir na
məməni mbəzli. 8 Sa nzana, war mbə shi Ləwtə
niy nzəyəy tsəgha ləwəzə tsa ci vay, mətsə ci na,
mbə nata kwəma shi va jikir na məni ghəshi, ka
favə, na gəzə ghəshi gəzə gəzə na lə sləmə ci
vici va vici va. Dzəghwa tərəŋw nəfə tsa ci ka
zhanci, sa ɗi ma na tsəgha ki.

9Ma mbə gəla kwəmaa məmənta va tsəgha lə
mbəzli mbəradzə vay, ə citəmmə na, njasa sənay
Ndə sləkəpə, kwal tsa dza naa mbəli ni ci mbəzli
səvəri mbə kwəma ngəraꞌwə tsa kən shi, lə njasa
sənay na pətsa dza naa fə mbəzliy məni kwəma
jikir na ti, kala ndəghə vici dza naa sla ngwəvə
shi ti ta sanshi ngəraꞌwə. 10 Kwatama dzəkən
mbəzli nja mbəzliy ɓəliti məni va war shi səkwa
hwətəl tsa shi ti, dzəghwambaꞌa ghəshi zhəghəti
dikə tsa Hyala, ka shi kama vəri ti.
Mbəzli ka ɓənipə nəw kwal Hyala va dza

kwa dzərvə na shi gəzaŋwəy ya va kwəma
shi. Ma na nashiy, shi gwərsə ghəshi və tiɓa
2:6 2:6 Ghava 19:24-25; Lk 17:29; Zhəwdə 7 2:7 2:7 Ghava
19:1-16 2:9 2:9 Zhəwbə 4:7; 1Kwər 10:13; ShiZhŋ 3:10 2:10
2:10 Zhəwdə 7-8
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ya jəwəw! War kwəmaa kəli ghən tsa shi ka
ghəshiy məni gwaꞌa tsəgha. Dza mbaꞌa ghəshi
fati ndərə tə kwəma mbəzli Hyala dikə dikə
ni mə ghwəmə, ka tsəərəshi. 11 Ya ka kwal
Hyala, ghəshi shiy taŋəti ka ɓənipə nəw kwal
dzərvə va tə dikə lə bərciy, pəla tsəərə mbəzli
Hyala va dikə dikə ni mə ghwəmə ghəshi kwa
kwəma Ndə sləkəpəw. 12 Ka dzərvə vay, war
kwəma kama ghən tiy məni ghəshi. Ka məni
shiy nja shəkwadeshi yakə məndi ta həənishi
gwaꞌa tsəgha. Dza ghəshi tapə dzəmbəshi mbə
tsəərə shi kama kwal tsa shi li shi, shi sənashi ma
ghəshi. Na kwa gwaꞌa nay, ta bakwamtishi dza
Hyala, njasa ka məndi vaa bəkwə shəkwadeshi
kwərakwə. 13 Ta zhananshi ngəraꞌwə tsa shi
dza Hyala, njasa sanamiy ghəshi va kaa nihwəti
mbəzli kwərakwə. War shi gəmgəm ni ɗi
vəgha shi ka ghəshiy məni, ka vəshi tərəŋw
ta mənishi ya havəghwə. Ka ghəshiy dzay, ka
nzəy lə ghwəy, ka zəmə shiy kwa pətsa kwətiŋ
tsa lə ghwəy. Haꞌwə tərəŋw nava kwəma tə
ghwəy tsəgha ki. Ka ghəshiy dzay ka vəshi
ta ngəngəɗiŋwəy. 14 War pala miꞌi mbə ghi
ta ghwərghwər gwaꞌa tsəgha na nashi kwəma
kavə ghəshi. Ka dali vəgha shi va məməni
shi jikir ni tepəw! War ka pəla ngali mbəzli
daw daw bərci ni kwa kwal Hyala, ta shikəshiy
dzəmbə kwəma jikir na va. War gəna ka ghəshiy
ɗiy dzəghwa jəba shi na nashi. Niva mbəzliy,
mbəzli bazlamti Hyala na ghəshi. 15 Na nashiy,
2:11 2:11 Zhəwdə 9 2:12 2:12 Zhəwdə 10 2:13 2:13
Zhəwdə 12 2:14 2:14 Mt 5:28; 2Tim 3:6 2:15 2:15 Ɓəla
22:7, 17; Zhəwdə 11
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a ghəshi səəməshi kwa kwal tsa kataŋ tsa, ka
zləŋərəshiy dzəmbə gamba lə dza shi. Mbaꞌa
ghəshi nəwhwə səəbə tsahwəti ntsa mbəradzə
va, niy nə məndi *Balam, kə məndi slən tsa
ci, zəghwə Bəwsər. Saa niy ɗi vaa məni war
kwəma jikir na, ta mbə ghəciy kwəmavə gəna
ti. 16 Dza mbaꞌa Hyala naɓəti Balam *ndə
gəzə kwəma Hyala tsa va, va jikir tsa mənti na
va. Ghala vəghwə tsa vay, mbaꞌa kwantəmca
gəzanakə kwəma nja ndə ngəri, kwəmaa səəkə
maa mənta. Mbaꞌa makəti ndə gəzə kwəma
Hyala tsa va nəghətaa ghəci məni kwəma dishəti
dishəti na va.

17 Ma gəla mbəzli nja shi gəzaŋwəy ya niy,
yəmyəm na kwəma shi, lə pətsa mbasəshi yam
ti. Yəm ghəshi lə kwəleɓi van tsaa sliy va, mbaꞌa
safə pamtishi. A Hyala gwəmanti pətsa dza naa
kəlishi kwa, mbə kwəsli tərkwəsl na. 18 Ka
ghəshiy dzay, ka məni fəgə lə pəꞌwə kwəma
kama ghən ti zlaŋzlaŋ. Ka məməni shi maw
vəgha ndə, ta mbə ghəshiy zhiniy ngəɗəhwə
mbəzliy niy mbəlikəvashi vaa səvərishi mbə
mbəzli mbə kwəsli diɓa. 19 Ma ka mbəzliy
pəꞌwə shi va vaa ni kaa mbəzli ka ghəshi vaa
ngəɗiy: «Ghwəyəy, kwəmaa dzaa sləkəŋwəy
tiɓaw! Ghwəy dza naa gwəra ghən tsa ghwəy»
ka ghəshiy ni. Ya ghəshi dəꞌwə ghən tsa shi,
ghəshi ka gəzə kwəma va na, mevivi kwəma jikir
na va dzaa zamtishi ghəshi diɓa ki. Sa nzana, ya
namaɓa kwəma nza bərci ndə daw vəy, mava
tsa nava kwəma na ndə.
2:16 2:16 Ɓəla 22:28-31 2:17 2:17 Zhəwdə 13 2:19 2:19
Zhŋ 8:34; Rm 6:16
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20 Mbaꞌa kə ndə niy sənay Yesəw *Kəristəw
Ntsaa sləkəmmə, Ndə mbəlimmə, mbaꞌa
mbəlikəvərivay mbə dəvə bərci shi tikə tə
hiɗi dzaa zamtəpə, zhini na, mbaꞌa zhini
zhəghəghəvay ləy hwəm ka zhini ghəshiy məni
mazə dzəkənəy, kwa kərni kwəma mbəzli vay,
gəmgəmta dza naa nza. Wəzəɓa na kwa taŋa
diɓa. 21 Wəzəɓaa niy ghati ma ghəshi sənay
kwal Hyala niy nza na, kən na nzana, mbaꞌa
ghəshi sənamti shi ɗi Hyala, lə ni ɗi ma na
gwaꞌa na, dza mbərəkə, ghəshi zlata məni
kwəma gəzanakəshi Hyala ɓa. 22 Ma kwəma
mənti ghəshi va tsəgha na kiy, war weꞌ kwəma
gəzə məndi va mbə zliya lə fir na. Saa ni va:
«Kiri zhiniy zəhwə vənəhwə tsa ci» kə. Zhini
na, ma kə ɓa na: «Ngərdə tsa yaɓanti məndi
ɗewɗew tsa zhiniy hənambəvay mbə rədiɓə
ɓa» kə.

3
Ta zhəghəva dza Yesəw *Kəristəw zhəkə

1 A madigahira, avanata kwa baka zliya na
sana tsasliŋwəy ya. Ma kwəma pəlee mbə
zliyahi tsasliŋwəy ya va bakə ni gwaꞌay: Ə ɗee
gəzaŋwəy shi sənashi ghwəy mbəradzəshi ta
mbəə fərghə məhərli ghwəy ta təkəə dzəkən
shi wəzə wəzə. 2 Ka ɗee ghwəy zamti ghən
ta kwəmaa niy gəzə ka gəzə kwəma Hyala
ɗewɗew ni mbəradzəw. A Ndə sləkəmmə Yesəw
Kəristəw ghəci ndə mbəlimmə ghwənikəŋwəy

2:20 2:20 1:11; Mt 12:45 2:21 2:21 Lk 12:47-48 2:22 2:22
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ka kwal ci ta ɓəniŋwəy shiy. Kwəmaa niy
gəzaŋwəy na va səvəri kwa miy shi ta məni
ghwəyəy, əntaa ghwəy zamti ghən ti diɓa
ma. 3 Ma kwəma gwərantee ɗi ghwəy sənata
wəzə wəzəy, geꞌi lə kwa kərni vəghwə na,
ta tsahwəshi dza nihwəti mbəzli, ka məməni
shi gəmgəm ni ɗi vəgha shi, mbəzli vay, ta
sawaŋwəy dza ghəshi. 4 Ma dza ghəshiy niy:
«Ya sa nə Yesəw ta zhəghəva dzee zhikə, kə kiy,
kwəma na tsahwə ma na kia? Avanay sanay, a
jijihimmə bəkwəshi, shaŋ ghəci ta zhikəy. War
njasaa niy nza shiy va ghala ghava hiɗiy, tsəgha
tsəghavashi na ghəshi sana nashi» dza ghəshiy
ni. 5 Gəla mbəzli tsəgha ni vay, a ghəshi sənay:
«Lə kwəmaa səvəri mbə miy nzə niy mənti
Hyala hiɗi lə ghwəmə, mbaꞌa ɓəkəvəri hiɗi mbə
yam, mbaꞌa təhəvəri kar hiɗi lə yam» kə ghəshi,
lə ɗi shi zləɓa ma ghəshi kwəma va. 6 Lə yam
ɓəkə naa dzəti hiɗi niy zamti Hyala kwa taŋa
shiy niy nza tikə tə hiɗi diɓa. Sa niy səəkəshi
yaməy, mbaꞌa ghəshi zləghwəhwə pətsa tə hiɗi
gwaꞌa gwaꞌa. 7 Tsəgha na kwəma ghwəmə nata
ghwəmmə na, lə hiɗi ni gwaꞌa sənzənva. A
Hyala gəzəkə: «Lə ghwə dza ghəshiy ndiva»
kə. Sa nashi ghwəmmə tsa sənzənvay, Hyala
zlazlashi na di, ka ndəghə vici dza naa səəkə ta
sla ngwəvəə dzəkən mbəzli jikir ni ɗi ma fəti və,
ma nza zamtishi gwaꞌa ki.

8 A madigahira, a kwəma tiɓa kwətiŋ kala

3:3 3:3 Zhəwdə 18; 2Tim 3:1 3:4 3:4 Zher 17:15; Ezhek 12:22;
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gar za ghən ghwəy ti: Va Ndə sləkəpəy, piya
bələkwə məŋ na, ghala mbə lə vici kwətiŋəw,
vici kwətiŋ na, ghala mbə lə piya bələkwə
bələkwə məŋəw. 9 Ma kə nihwəti mbəzli mbə
təkə kwəma shiy: «Ka məni kwəma nzə kwa
sləkəpə kyaŋwkyaŋwəw, kwəma gəzəkə na, ta
mən dzee kəy, ka məni naw» kə ghəshi. Mbalaa
tsəgha na kiw. A na Kwa sləkəpəy, ta məni
kwəma gəzəkə na va dza na. Ghwəy ndəghə na.
Sa ɗi na mbəzli gwanashiy səəkə ta tsati titihwə
kaa ngəta va kwəma shi jikir na, a ghənzə
pəlashi mbə nəfə tsa nzə. Sa nzana kala ɗi
ghənzə ndəə zay ya kwətiŋ.

10 Ya tsəgha nzə kiy, sa ka vəghwə tsa va
bərkəy na, ta zhəghəva dza Ndə sləkəpə Yesəw
Kəristəw səəkə. Na kataŋ kataŋ na nanzəy, war
vətəghə dza naa səəkə njasa ka ndə ghəli vaa
səəkəə dzakə ndə ta ghəli. Fəcavay tərəŋw dza
mbəzliy favə gaka, ka taŋəti dərazli van səəkə
mə ghwəmə. Ka ghwəmə dza na, mbaꞌa zata.
Mbaꞌa ghwə dzaa səəkəə ndəhwə shiy dzəy tə
ghwəmə gwanashi. Cəkeꞌ dza hiɗi ni, lə shi ti
shi gwanashiy zashi kwərakwə ɓa.

11 Njana nzana tsəgha shi va dzaa zamtəvashi
kiy, ə pə ghwəy məni məhərliy dzəkən nzəy tsa
ghwəy. Ɗewɗew kə nəfə tsa ghwəy kwa kwəma
Hyala, ka ɗi fəti və mbə kwəma gwanata. 12 Ə
pə ghwəy ndəghə vici dza Hyalaa səəkə ti.
Ɗikəvaŋwəyəm ta məni kwəma wəzə na, a
vəghwə tsa va mbəə mbatsəvaa səəkə. Fəca
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vici va dza ghwəməə ndita, ka zata kwəɗəp.
Shi mə ghwəmə gwaꞌa gwaꞌa na, mbaꞌa ghəshi
ndishi kala tərə shiy ya jəw. 13 Ma kə Hyala
kaa ngəmmə kiy, ghalaɓa na ta zhini dzee
ngatəŋwəy nahwəti ghwəmə ꞌwarꞌwar na, lə
hiɗi ꞌwarꞌwar ni, kə. Pətsa vay, ka dza mbəzliy
məni *kwəma jikir naa nza tiɓaw. War mbəzliy
məni kwəma ɗi Hyala na shiy dzaa nza tiɓa. Ava
ghənzə na kwəma ndəghə ghwəmmə sana.

14 A madigahira, va tsəgha ɗee gəzaŋwəy ki,
njana nzana mbə ndəghə vici va ghwəyəy, ə
pə ghwəy jihəva ta məni kwəma wəzə na. Ta
mbəə nza, sa ka na səəkəy na, nza kəsaŋwəy
ɗewɗew kala kwəma rəɗa rəɗa na mbə nzəy
tsa ghwəy. Nza ghwəy mbəə kwəmavə zərkə
kwa jipə ghwəy li. 15 Sənay tə ghwəy, sa
nay ghwəy tsa Ndə sləkəmmə Yesəw Kəristəw
kala səəkə kyaŋwkyaŋwəy, ə ɗi na mbəzliy
kwəmavə kwal, ta tsati titihwə tsa shi ta mbə
ghəshiy mbəlishi. A Pəl zəməmmə tsa mbə nəw
Yesəw va ɗi ghwəmmə tərəŋw tsasləghəŋwəy
kwəma va tsəgha ɓa. Hyala ɓanavə na sənata
kwəma, ta mbə ghəciy tsasliŋwəy kwəma va
tsəgha. 16 Tsəgha ka Pəl gəzə kwəmaa dzəkən
kwəma va kaa mbəzli mbə nihwəti zliyahi ci
tsasliti na ɗaŋ ni gwaꞌa. Mbə nihwəti zliyahi Pəl
tsasliti nay, a kwəma mbə shi caslakəta dalala ta
favə ndə. Ka nihwəti mbəzliy sənata ma kwəma
va kama bərci kwəma Hyala mbə nefer shiy dza
na, mbaꞌa ghəshi ghavəə zhəghanti kwəma va.
Ka laɗamti kwəma ɗi kwəma vaa gəzə. Tsəgha
sənaɓəshi ghəshi mbə zhəzhəghə nihwəti kwe-
3:15 3:15 3:9; Rm 2:4
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mer dzar mbə Zliya Hyala dzar kwa kwal tsa
gəmgəm tsa. Mbə kwəma məni ghəshi va
tsəghay, ngwəvə Hyalaa mbahə ghəshiy dzəkən
ghən tsa shi.

17 Na na ghwəy kiy madigahiray, ava ghəy
gəzaŋwəy kwəma va, mbaꞌa ghwəy favə gwaꞌa
gwaꞌa, va tsəgha gəzaŋwəy ya. Mənim məhərli
tərəŋw vantaa mbəzliy yiɗi kwəma Hyala va
ghavəə ngəɗəhwəŋwəy dzəmbə kwəma shi va,
mbaꞌa ghwəy taa shikəŋwəy gəm. Ka zləɓa
ghwəy ghəshiy ngaɗantəŋwəy tə kwəma Hyala
kəsəvə ghwəy va bekir dəvə ma. 18 Ma pə
ghwəy məntiy, mətsəhə pə ghwəy mətsəhə
kəli ka dza kwa kwəma, lə nəw kwəma Ndə
sləkəmmə Yesəw Kəristəw Ntsaa mbəlimmə, a
ghəci mbəə mətsəhə məniŋwəy wəzə hwər tsa
ci ka mətsəhə ghwəy sənay kwa kwəma kwa
kwəma.
Fal slən tsa ci mbəzli tə hiɗi gwanashi, ghala

ndatsə ka dzar paꞌ kwa ndimndim. *Amin. Ava
tiɓa kərayee ki, nza ghwəy nza.
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