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Kayëte mba Pol nte
kerëhnëka Tit

Wade yehëhna hnë iŋi kayëte
Tit, ale wok gena sëwif, arëfëlënta Afaƴik Pol

hnë ɗoku hna yeho. Pol kerëk iŋi kayëte ndampo
fo gë kayëte ndënkwëryënkw mba Timote ŋa,
mpëd hnë bëhn wafëhw imbëɗ g'iryaw̃ g'imbëɗ
(65) hna ga ndëcëk hnagi Yesu ỹa. Mpëd
Masedëwan hna nkeho do Tit hnë tinti mbë
wov le ỹak naỹëk do w̃acik Këret vë Gëres hna,
nkeho. Pol hnam tavëkawo soŋe tëhnahni vëvë
haryënkw fagant vële hwëtahnëk. Had kayëte
ndënkwëryënkw mba Timote hna, Pol ankeya
nte rëfëka soŋe ayehahn avë haryënkw nësëɗ.
Ankaband gante tëfëka ntiyini vëharaŋ wamër
va. Do nësëɗ hak tëfëka karaŋini anceh-wo-nceh
hnë cery sali hna.
Wëlin wanës wakwëhn nafa hn'iŋi kayëte:

toña, tëfëka, ikaraŋ, wanës, ikwëtahn, nkeya,
satah, Afehët, ipërëna.
Wëlin gante nke kayëte ka:
Pol Tit kerëhnëɗ (1.1-4)
Ɗoku Tit hnë Tinti Këret hna (1.5-9)
Vëharaŋ vëw̃ër va (1.10-16)
Ikaraŋ anceh-wo-nceh hnë cery sali (2.1-16)
Ankeya vële hwëtahnëk (3.1-15)

Pol Tit kerëhnëɗ
1 Ami Pol, ayohal W̃ën do afaƴik Yesu Këris

herëɗ aŋi kayëte. W̃ënu ŋa hwëtehnahnëko
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yojëw̃ëhni hnë kwëtahn hna vële tëhnak va
do yëtëndanëw̃ëhni toña le rëfëlëk gë ankeỹa
nte nëŋëɗëha. 2 Toña rac njëtëndanëɗëhëhni
nuỹani uwám usër. W̃ënu ŋa, ale wokmërëɗina,
ntehnëk njëɗaɗëhëfu uw ̃i wám usër koɓëri
wapëgwa hna. 3 W̃ën Afehët alëw̃ fu gë wanës
wadëw̃u ŋa njëtëndanëk, hnë wati le tëfëkawo
hna, hnë wafaƴ wale hwëtehnahniɓuho w ̃a
pëƴahnëɓuho gante ntehnëkow̃o ka.

4 Tit, wëjë herëhnëryiɗëfu, ajë mën paryi hnë
ikwëtahn nte varëlehnëkëfu hna: Araɓi W̃ënu
ŋa Rëm ỹa gë Yesu Këris Afehët fu ỹa ndëwanihi
do njëɗënihi ƴam ỹa.

Ɗoku Tit Tinti Këret hna
5 Tavëmi Këret hna soŋe afadën ɗoku le

wojëk ỹa. Hnë cery sali-wo, kwëtëryihni vicër
had gante ntehnëmino ka. 6 Avë haryënkw
a tëfëka cat do ñëla asëval aryampo fo, vu-
tahu va tëfëkëhni nkeni vële hwëtahnëk, do
tëfëlahna njëtahnini had vële hwëhnak nkeya
meh, ma ŋwëỹëhnëndënihëhni vële hnagëkëhni
va. 7 Kaɓi ale ye ankaf hnë cery sali hna, umë
hwëtehnahnik viỹë W̃ën va, tëfëlahna kwëhna
ile niraɗe, tëfëlahna njafëhni vëỹëntaw̃ va, antë
njanca ntavah, antë nke aryëw̃, antë njap, antë
njëkëlehnënd hnapul gë rumpak. 8 Tëfëka kol
kaca vëhneh ŋa do ñand ile yivëk ỹa, kwëhna
hakili, cat, do pac, njët nkaf ntëw̃u ŋa. 9 Tëfëka
njaw ̃ën ɗus wanës wacatah ikwëtahn ŋa, wante
rëfëlëk gë wante karaŋëɗeni vahnë ŋa. Koyëna
koɗ kamënaỹehnëndëhni vëỹëntaw̃ va gë ikaraŋ
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pacah nte karaŋëɗëhëhni ŋa do tufëhni vële
wajëɗëha va idënt dëw̃ hni ŋa.

Vëharaŋ vëw̃ër
10 Ha, vahnë vëyaɓah vëlënënëɗina, do

dënk hnë wasëwif vëryaw̃ vële hwëtahnëka
Këris va. Tokaɗënihëhni vahnë va gë wanës
wadëw̃ hni wakwëhn nafa këm ŋa. 11 Afo
aryemëhnayehnëhni, kaɓi fop cëvëɗ ikwëtahn
dëw̃ hni hnë watere waɗaw̃. Ile wok caŋëna ỹa
karaŋëɗënihëhni soŋe nuỹahnëni hnapul le wok
pacëna. 12 Aryampo hnë vëhni, kila lëw̃ hni,
lehnëk: «Vëvë Këret va vëw̃ër kwëlëkwël ye,
wulaw̃ wuyapah, vëhëmak vële hnahaɗ roka fo
ye.» 13Do fop ile nësëɗ ỹa toña ye. Soŋe umë ye
niraryihni g'iŋañënahn, kwëhnahnëni ikwëtahn
catah, 14 soŋe antë nko tëfëni wëhnantul
wasëwif wale wok gena toña do gë vakwëɗa
vahnë vële ravëk toña. 15Gewalaw̃ary hni w ̃a gë
vinahan hni va pacëk ile-wo-le ntiɗëni ỹa ifacah
yeɗ; ɓare ñoñ pacëna hnë vële wok vëfacëna
va do wok vëhwëtahnëna va. Wahakili walëw̃
hni w̃a gë vinahan vidëw̃ va ni va përëkak.
16 Ntehnëɗëni njëtëniha W̃ënu ŋa, ɓare gante
ntiɗëni ki gwajëtehnëɗëniha. Vahnë vëweh ye
do vële w̃ëỹëndëha do koɗina ntini iñë fërën.

2
Ikaraŋ anceh-wo-nceh hnë cery sali

1 Ɓare wëjë, karaŋëryind g'ile rëfëlëk gë
ikaraŋ catah ŋa. 2 Dehnëryihni vicër va njëtëni
vankaf vantëw̃ hni va, nkeni vële lënënik, vële
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seryëk, vële yaw ̃ëk hn'ikwëtahn hna, hn'iŋahn
hna do hn'iɗuñëna hna.

3 Vanëm va fëna, dehnëryihni kwëhnani
vankeya vahnë vëfacah. Tëfëlëhnihna
nëw̃ëndëni do antë ɗëcëtandëni uñen
ŋa. Tëfëkëhni njëɗahnëndëni siyab fërën;
4 tëfëkëhni ñaŋëndënihëhni vësëval va
ŋahnënihëhni vësan hni gë vutah hni, 5 nkeni
vële seryëk do facëk, paɓëni watere wadëw̃
hni ŋa; nkeni vële fërënak do maw̃ëhnënihëhni
vësan hni, soŋe antë ahnë kol njew̃ wanës W̃ënu
ŋa.

6 Vëjar va fëna gabëryihni gante nkehandëni
vëseryah. 7 Hnë ile-wo-le, gery wëjë dënk
ale rëfëtalahnëɗe gë viỹë vifërën vile liɗu va.
Afo nke ikaraŋ toña do iceryah, 8 wanës hu
ŋa nke wacatah wante wok koɗena nkwaji,
soŋe cëfëhnahnëhni vëlewajëtehnëɗëhi va kaɓi
vëhnuỹanawëla uw ̃eh ule nësëɗëni soŋe lëw̃ fu.

9 Vëramp va tëfëkëhni maw̃ëhnënihëhni vële
rampëkëhni va hnë ile-wo-le hna, njëkëlehnëni
ntindëni vile hnëŋëɗëhëhni. Tëfëlëhnihna
nkwajëtehnëndënihëhni 10 ma ntehnënihëhni.
Afo tufahnëndëni kwëlëkwël ikahnënda padah,
gante ntënënahnëɗëni fop ikaraŋ W̃ën Afehët fu
ỹa.

11 Ha, W̃ënu ŋa tufahnëk ipërëna dëw̃u,
hn'ile matik ufeh soŋe vahnë fop. 12 Iŋi
përëna karaŋëɗëhëfu tavin ile wok dënënëɗina
W̃ën do iña viỹë vëw̃eh ɗuniỹa, më hoɗen
njasënden, hnë wati vë gaki ỹi, uwám hwëhn
toña, g'usatah, do hahnëndak haryënkw W̃ën
hna, 13 napatënden g'itama fac le ryëwayik, do
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cahnahnifu icëmb W̃ën sankaf fu, Afehët fu, Yesu
Këris. 14 Njëɗahnëk ntaw̃ary dëw̃u ŋa soŋe fu,
pehëtahnëfu hnë fop wameh hna. Ñaɗëho ntifu
ɓulunda facah, ɓulunda le kwëhnëk umë, le
hahnëndaɗ kwëlëkwël soŋe idi viỹë vifërën.

15 Watac ye wante rëfëka aharaŋëhni vahnë
va, soŋe ayabëhni ma ahnirahni g'untënah hu
ŋa fop. Wëla aryampo antë njafaŋi.

3
Ankeya vële hwëtahnëk

1 Ɗënkwëtehnëryihni vahnë vële hwëtahnëk
va fop tëfëkëhni maw ̃ëhnënihëhni vëvë
haryënkw va do gë vësankaf nkal va. Tëfëkëhni
maw ̃ëhnënihëhni do këbënani ntindëni fop vile
ye vifërën va. 2 Antë njew̃ëndëni do kehani antë
conkëndëni, ɓare përënani do tufahnëndëni
kwëlëkwël sakahn hagukah gë cape vëỹënta hni
fop.

3 Fuhnë fëna, koɓëri ŋa wadëhn yeyinëko,
maw ̃ëhnëɗelënaw̃ohna W̃ënu ŋa, hn'idënt hna
nkeyinëko do vëramp iña meh ŋa fop. Nkey-
inëko hn'ankeya meh do hnë uñew̃ary. Vahnë va
ñew̃ënihëfu do ñew̃ëlinëko fuhnë dënk. 4 Ɓare,
ante tufëhnako ipërëna g'iŋahn W̃ën Afehët fu
ỹa, 5 pehëtëkëfuno, gena soŋe vifërën visatah
vile liyinëko va, ɓare soŋe kaỹëhnahn dëw̃u ŋa
ye. Pehëtëkëfu gë yarya hnagi hasëk ỹa do g'Iƴir
Ipacah nte yëɗakëfu ankeya kasëk ŋa. 6 W̃ënu
ŋa, gë uhwëhna nëf lëw̃u w ̃a, njëɗëkëfuna iŋi
Ƴir Pacah gë fere Yesu Këris Afehët fu ỹa;
7 koyëna, catënëkëfuno gë ipërëna dëw̃u ŋa
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ɗanko nuỹayin uwám usër ule hnapëɗen w̃a had
idëw̃. 8 Waŋi wanës toña ye do ñaɗëfu ayaw̃ën
ɗus më kahnëndaɗëni fop vële hwëtahnëka
W̃ën va hnë vantiyehn vapërën hna. Umë ye ile
fërënak do hwëhnak nafa ỹa soŋe vahnë fop.

9 Ɓare kehary vankwajëla vanënkwah gë
iɗëkw vacërakëlo gë wasonko do gë vankwajëla
soŋe sariya, kaɓi watac wanësar fo ye do
kwëhnana nafa. 10 Ale fitëndëlehnëɗëhëhni
vahnë ỹa, ƴëɗaryehna uhnira ryënkwëryënkw,
ge maw ̃ëna, niraryehna higëna, ge ŋwëỹëk,
daryehna. 11 Njëtëru, iỹi sifa ahnë arumpak ye
do ge nkok menënd, tufand umë dënk w ̃enaɗ.

12 Wati nte paƴendiɗëmina Arëtemas ma
Tisik, ƴij ñap arëkato Nikopolis hna, kaɓi hnam
pëhnaɓu liwu aryaf a. 13 Pëhwëtanëhnëryihni
ɗus uyas w̃a vëhni Senas ahitiŋ a gë Apolos,
soŋe antë nkojëhni iñë. 14 Tëfëka vëlëw̃ fu
va fëna kahnëndani hnë uli fërën w ̃a, soŋe
paɓëni wëɓal wante nëfahnëɗëhëhni vahnë va
do koyëna vëyoɗina uwám uheyah.

15 Fop vële yeɓun g'ami va nkaỹëryiɗënihi.
Gaỹëhëhni vële ỹaɗëhëfu hn'ikwëtahn hna.
Araɓi ipërëna W̃ënu ŋa nke hnë w̃uhnë fop.
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