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Makurre i ɗerewel nakə
Piyer

a watsa aye
Məfələkwe

Piyer a watsa ɗerewel na, a ndo məpe mədzal
gər neheye ma gəma zlam ka dala i Roma ta diye
i tsakay ada ta diye i bəzay i mbəlom i Azi nakə
tə zalay anəke Turki aye. Nəteye mandza eye mə
ɗəma andza mbəzlew hay hərwi nəteye ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu (1.1; 2.11). Ta zəba fa-
taya 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 kaməndze 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 ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu (2.4-10). Ta sliye məsəmay naha a
wu neheyemawura bo aye (1.3, 13, 21; 3.15).
Mbəlom a lətse ahaya Yesu abəra ma mədahaŋ.

Mədok i ndo məpe mədzal gər hay na, neŋgeye
(4.12-19). Ma məndze mə walaŋ i ndo hay na,
mawuɗe bo, məhəne ha gər nəte ta nəte a bo, faya
ma lakiye tay ha ndo məkalay kame a ndo hay,
gawla hay ada ta hawal i ndo siye hay ka tsəveɗ
ŋgwalak eye (5.1-7; 1.22–2.3). Slala i məndze andza
nakay na, faya ma ɗateye ha a ndo i bəra hay ta
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sliye faya mətseɗe tay a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu bay.

Mətsikeme
1Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Piyer, ndo

i maslaŋ i Yesu Kəriste. Na watsakum naha a
nəkurom ndo i Mbəlom neheye ka ŋgənum gər
kuye kuye, nəkuromanəkemandza eyemadurloŋ
eye hay ka dala i Poŋtus, ka dala i Galat, ka dala
i Kapados, ka dala i Azi ada ka dala i Bitini aye.
2 Kurre ahəl niye ɓa Mbəlom a sər wu nakə ma
giye hərwi kurom aye. A pala kurom na, mata
təre ndo ŋgay hay ta gədaŋ i Məsəfəre ŋgay hərwi
ada kâ rəhumay ha gər a Yesu Kəriste hərwi ada
tâ gwatsaka fakuma bambaz ŋgay. Niye na, ka
tərumeye tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom.
Mbəlom mâ səkah ha məpe fakuma ŋgama hal-

adzay adamâ vəlakum zay kame kame.
Mbəlomma vəlakweye sifa nakəma ndəviye bay

aye
3ZambaɗakwayaMbəlom, Bəba i BəyMaduweŋ

kway Yesu Kəriste hərwi ka gakwaymə 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
Mbəlommavəlakweye anəkwayndoŋgayhay aye
mə mbəlom. Wu niye ma ndziye na, huya. Ma
nasiye bay,makuliye andza guzer bay. 5Nəkurom
neheye ka pum mədzal gər kurom ka Mbəlom
aye na, Mbəlom faya ma tsəpiye kurom ta gədaŋ
ŋgay hərwi ada ndo hay tebiye tâ sər ha parakka,
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ahəl nakəməndzibərama ndəviye na, Mbəlomma
təmiye kurom ha.

6Hərwi niye ŋgwasum haladzay. Kwa taɗə faya
ka sumeye ɗəretsətseh ta tsəveɗ wal wal a həlay
tsekweŋ bəbay na, ŋgwasum haladzay. 7Kwa gura
nakəma nasiye bəbay aye na, ndo hay tə zlawa, tə
pawa na a ako hərwi mədze ha neŋgeye lele ɗaw.
Andza niye dərmakməpe 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 vəlakumeyeməzlaɓ.
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 kurommaraha eye ta məŋgwese
haladzay, ndo ma sliye faya matəkəre bay tebiye.
9 Ka hutum məŋgwese niye na, hərwi Mbəlom ma
təmiyekuromha. Nakayna,magogoy imədzal gər
kurom nakə ka pum ka Yesu aye.

10 Ahəl niye na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
ta rəzlay a gər a mapəle ma kəkay nakə Mbəlom
ma təmiye tay ha ndo hay aye. Wu niye lele eye
Mbəlom a gwaɗ ma vəlakumeye na, ta ɗatay ha a
ndo hay kurre. 11Məsəfəre i Kəriste nakəmə ɗərev
tay aye kə ɗatay ha kurre, a gwaɗatay: Kəriste
ma siye ɗəretsətseh, ma dəba eye na, ma hutiye
məɗəslay ha gər nakə ndo hay ta ɗəslay gər aye.
Ndo i maslaŋ i Mbəlom neheye ta pəla hərwi ada
tâ sər ha wu neheye ma giye bo na, ahəl waray
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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 tsikakum wu neheye. Tə tsikakum na,
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə Mbəlom a
sləraw məmbəlom aye. Kwa gawla i Mbəlom hay
bəbay a satayməsəre wu neheye hay dərmak.

Ndo hay ta gewu nakə a yay a gər aMbəlom aye
13Hərwi niye, ləvum ha bo tamədzal gər kurom

na, ka məge məsler i Mbəlom. Gumay metsehe a
bo kurom lele, pummədzal gər kurom ka ŋgwalak
i wu nakə Mbəlom ma vəlakumeye pat nakə Yesu
Kəristemamaweye aye. 14Gəsumayme aMbəlom
huya andzawawa neheye tə gəsawatayme a bəba
tay hay aye. Ahəl niye, ka sərum bazlam iMbəlom
zuk bay na, ka pumay bəzay a wu nakə lele bay
aye. Anəke kâmuma ɗəmasabay. 15Mbəlomnakə
a zalakum kâ tərum ndo ŋgay hay aye na, neŋgeye
tsəɗaŋŋa. Nəkuromdərmak tərumtsəɗaŋŋaməwu
nakə faya ka gumeye tebiye. 16Hərwi təwatsa mə
Ɗerewel iMbəlom, a gwaɗ: «Tərum tsəɗaŋŋa,hərwi
neŋ tsəɗaŋŋa.*»

17 Ahəl nakə faya ka ɗuwulumay me a Mbəlom
aye na, ka zalawumay Bəba. Kə ge andza niye na,
rəhumay ha gər. Mede kurom mâ ge lele a həlay
nakənəkuromkaməndzibəra aye hərwi neŋgeye a
ge sariya a ndo na, ka wu ŋgay nakə a ge aye. 18Ka
sərumhaYesukambəɗakuromahaya tsəlokabəra
mə kule i bəba kurom neheye a ge ŋgama bay ta
tətikakum aye. A mbəɗa kurom ahaya abəra mə

* 1:16 Levitik 19.2.
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kule niye na, tə wu nakə andza suloy ma nasiye
aye bay. 19 Ane tuk na, a təma kurom ahaya na,
tə bambaz i Yesu Kəriste nakə a ze wu hay tebiye
aye. Neŋgeye a ndzəkit bo na, andza voʼar i təɓaŋ
wawa eye nakə tə kəɗay a Mbəlom mənese kwa
tsekweŋ andaya faya bay tebiye. 20 Kurre ahəl
niye Mbəlom kə ge məndzibəra zuk bay aye na, ɓa
kə zla na. Ka mandəve i məndzibəra nakə anəke
ma ndəviye aye na, Mbəlom a ɗakum ha parakka,
hərwi adamâ təma kurom ha. 21Ka dzalum ha ka
Mbəlom na, hərwi ŋgay nakə a təma ahaya abəra
ma mədahaŋ ada a vəlay məzlaɓ aye. Andza niye,
ka pum mədzal gər kurom na, ka Mbəlom ada ka
sərum ha neŋgeyema təmiye kurom ha.

Wuɗum bo
22Ka tərum tsəɗaŋŋana, hərwi nakəka rəhumay

ha gər awu neheye deɗekMbəlom 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,
kawumboweɗeyena, ta gədaŋ i bazlam iMbəlom
nakəma vəliye sifa a ndo hay ada ma nasiye ɗaɗa
bay aye. Ka tərum Wawa i Mbəlom nakə ɗaɗa
neŋgeye ma mətiye bay aye. Neŋgeye na, andza
nəkwayneheyekamətakweyeayebay. 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 iMbəlomna,mandziye
ka tor eye.†»

† 1:25 Ezay 40.6-8.
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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.
2 Tərum na, andza wawa ndəriz. Nəteye na, ta
wuɗa məse wah pat pat. Andza niye, nəkurom
dərmak wuɗum bazlam i Mbəlom pat pat hərwi
ada kâ gəlum ada Mbəlom mâ təma kurom ha
tebiye. 3 Andza niye deɗek, hərwi tə watsa, tə
gwaɗ: «Ka ndzakum Bəy Maduweŋ Mbəlom na,
neŋgeye lele.*»

Ndoməpemədzal gər hay na, nəteye i Mbəlom
4Həndzəɗumka təv iBəyMaduweŋYesuKəriste.

Neŋgeye na, kwar nakə ma vəliye sifa aye. Ndo
hay tə kal ha, tə gwaɗmə gər tay neŋgeyewu nakə
ma giye ŋgama bay aye. Ɗuh neŋgeye na, kwar
lele eye nakəMbəlom 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. 6 Hərwi niye tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ:
* 2:3 Dəmes hay 34.9.
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«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:
«Kwarnakəndomaɗəzle gayhay tə zla, təkalhaaye

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.
Hotokomnakəndo ta dəɗiye hərwi ŋgay aye.‡»

Ta ndəfiye faya sik na, hərwi nakə ta kərah
bazlam i Mbəlom aye. A ge bo andza nakay na,
hərwi kamadazlayna, a say aMbəlomandzaniye.

9 Nəkurom na, slala nakə Mbəlom a zla aye.
Nəkurom ka tərum ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom neheye ta geye məsler a Bəy bagwar aye,
nəkuromna, slalanakəMbəlomapanahərwiŋgay
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
i Mbəlom hay bay. Ane tuk na, anəke nəkurom ka
† 2:6 Ezay 28.16. ‡ 2:8 Zəba mə Dəmes hay 118.22; Ezay
8.14. Ndo hay ta dəɗiye faya hərwi ta kərah mədzal ha ka bazlam
i Mbəlom, adama ta ndzatay a gər nakay.
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tərumndoŋgayhay. Ahəl niye na, ka gumaymə bo
aMbəlombay. Ane tuk na, anəke na, ka gumaymə
bo, ka təmumna tuk.

Tərum ndoməgayməsler aMbəlom
11 Dzam 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
kurom aye na, kâ gum sa bay. Hərwi slala i
wu neheye aye na, ta nasiye ha məsəfəre kurom.
12Anəke nəkuromna,mandza eyeməwalaŋ i ndo
neheye tə sər Mbəlom bay aye. Gumay metsehe
a məndze kurom lele huya hərwi ada kwa taɗə ta
tsik fakuma wu nakə lele bay aye na, ta 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 bəybagwar eyenakə a ləvandohay tebiye
aye. 14 Rəhumatay ha gər a bəy i dala neheye
bəy bagwar eye a pa tay ha aye. A pa tay ha na,
hərwi ada tâ gatay ɗəretsətseh a ndo neheye faya
ta giye wu nakə lele bay aye ada ta zambaɗateye
a ndo neheye faya ta giye ŋgwalak aye. 15 A say
a Mbəlom na, gum wu nakə ŋgwalak aye hərwi
ada ndo i matərakahaŋ hay, nəteye neheye tə
sər wuray bay faya ta ŋgəlakumeye bəzay aye,
tâ dərəzl ka bazlam. 16 Tərum na, andza ndo
neheye nəteye tə ləva gər tay aye. Ane tuk na, ka
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dzalum anəke nəkurom ka ləvum gər kurom, ka
slumeye faya məge mənese na, andza niye bay.
Ndzumməndze i ndoməgayməsler aMbəlomhay.
17Rəhumatay ha gər a ndohay tebiye, wuɗumsiye
imalamar kuromneheye faya ta pay bəzay a Yesu
aye. Ɗəslumay ha gər aMbəlom, rəhumay ha gər a
bəy bagwar eye dərmak.

Pumay bəzay amede i Yesu Kəriste
18 Neŋ faya na tsikakumeye a nəkurom ne-

heye 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
rəhumatayha gər na, a ndoneheye faya ta gakum-
eye ŋgwalak aye ɗekɗek tsa bay. Rəhumatay ha gər
kwa a ndo neheye faya ta gakumeye wu nakə lele
bay aye. 19 Hərwi niye taɗə ka səmumay naha a
ɗəretsətseh nakə faya ta gakumeye kəriye hərwi
ka pum mədzal gər kurom ka Mbəlom aye na,
lele. Kwa taɗə ka gum wuray bay na, niye na,
wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye. 20 Taɗə ka
gum mənese, ada tə ndaɓa kurom faya na, kwa
taɗə ka səmumay naha a ɗəretsətseh na, mata
zambaɗakum na, way? Ane tuk na, taɗə tə gakum
ɗəretsətseh hərwi ŋgwalak nakə ka gum aye ada ka
səmumay naha na, ka gum niye na wu nakə lele a
yay a gər a Mbəlom aye.

21Mbəlom a zalakum hərwi məge andza nakay.
Hərwi bo i Yesu Kəriste eye tə gər ŋgay kə sa
ɗəretsətseh hərwi kurom. Neŋgeye a ɗakum ha
tsəveɗ hərwi ada kâ pumay bəzay andza i ŋgay.
22 Neŋgeye na, kə ge mənese ɗaɗa bay tebiye, kə
vay gər a ndəray ɗaɗa bay. 23 Ndo hay ta tsaɗay,
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ane tuk na, neŋgeye kə tsaɗatay a ɗəma bay. Tə
gay ɗəretsətseh na, kə gwaɗ ma gateye a ɗəma
seweɗ a ndo hay bay. Ɗuh a vəlay ha bo ŋgay
a həlay a Mbəlom nakə ma ŋgəniye ha sariya ta
deɗek aye. 24 Yesu Kəriste, bo ŋgay eye kə zla na
mezeleme kway ka gər ŋgay, ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye hərwi ada mezeleme mâ ləva
kway sa bay andza nakə a sla faya mələvay gər
a mədahaŋ hay sa bay aye. A ge andza niye na,
ada kâ ndzakwa ma məndze nakə a yay a gər a
Mbəlom. Mbəlak neheye tə gay aye na, kə təma
kurom ha. 25Ahəl niye nəkurom ka tərum andza
təɓaŋ neheye faya ta dzədziye aye. Ane tuk na,
anəke na, ka mumaw, faya ka pumay bəzay a ndo
nakəma tsəkuriye kuromadama tsəpiyeməsəfəre
kurom aye.

3
Məndze i hasləka hay ta ŋgwas tay hay

1 Andza niye, nəkurom ŋgwas hay dərmak kwa
waymâ rəhayha gər a zal ŋgay. Taɗəka gumandza
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 kuromna, lele tsəɗaŋŋamənese andaya bay
ada faya ka rəhumatay ha gər lele. 3Kâ ndəɗikum
gər ka malembeɗe bo tsa bay: Andza matərɗe gər,
kəgəbaymalembeɗe bo ta zele, ta dasay hayməpe
a həlay, kəgəbay məpe ka bo petekeɗ neheye tə
le haladzay aye. 4 Ɗuh məle kurom mâ zəbaw
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na, abəra mə ɗərev kurom hay. Zlum ŋgatay ada
rəhum ha gər kurom, hərwi slala i məle niye na,
ma nasiye ɗaɗa bay, a yay a gər a Mbəlom hal-
adzay.

5 Ahəl niye ŋgwas məpe mədzal gər hay ka
Mbəlom ta lambaɗ bo tay na, andza niye. Nəteye
na, ta rəhawatay ha gər a zal tay hay. 6 Sara
a gawa na, andza niye, a rəhaway ha gər a zal
ŋgay Abraham. A zalaway «bəy maduweŋ ga.»
Taɗə faya ka gumeye wu lele, ka dzədzarumeye
a wuray kwa tsekweŋ bay na, anəke nəkurom ka
tərum dem ŋgay hay.

7Nəkurom hasləka hay dərmak ndzum ta ŋgwas
kurom ta mədzele fataya. Sərum ha, nəteye na,
bəle eye hay. Rəhumatay ha gər hərwi sifa nakə
Mbəlomma vəliye kəriye na,ma vəliye a nəkurom
ta nəteye dziye. Ka gum andza niye na, ahəl nakə
ka ɗuwulumay naha me a Mbəlom aye na, ma
tsənakumeye na.

Ləvum bo hərwi ɗəretsətseh
8 Mandəve i bazlam ga anaŋ na ndəvakumeye

naha: Nəkurom tebiye ndzum na, mədzal gər
kurom nəte, sakumay naha a boməwalaŋ kurom
nəte nəte, wuɗum bo mə walaŋ kurom nəte nəte
hərwi nəkurom tamalamar hay. Gumatay ŋgwalak
a ndo mekeleŋ eye dərmak, rəhumatay ha gər
dərmak. 9 Kâ mum ha seweɗ tə seweɗ bay. Taɗə
ndoweye kə tsaɗakum na, kâ tsaɗumay a ɗəma
bay. Ɗuh gwaɗumay: «Mbəlom mâ pa fakaya
ŋgama.» Hərwi Mbəlom a zalakum na, ka məge
andza niye hərwi ada kâ hutum ŋgama ŋgay. 10 Tə
watsaməƊerewel i Mbəlom, tə gwaɗ:
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«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 ha məge mənese tebiye, mâ ge ŋgwalak
ɗuh,

mâ pəla tsəveɗ nakəma vəliyeməndze zaymə
walaŋ i ndomekeleŋ eye hay aye.

12HərwiMbəlom fayama tsəpiye ndo neheye faya
ta giye ŋgwalak aye.

Fayama tsənatay namaɗuwule me tay.
Ndo neheye faya ta giye mənese aye na, a say

məŋgatatay bay.*»
13Taɗənəkurom faya ka pəlumeyeməge ŋgwalak

tə ɗərev kurom peteh na, ndoweye nakə ma
gakumeye seweɗ aye na, way? 14 Kwa taɗə faya
ta gakumeye ɗəretsətsehhərwiwuneheyeŋgwalak
aye faya ka gumeye na, Mbəlom ma piye fakuma
ŋgama hərwi niye. Kâ dzədzarumatay a ndo ne-
heye faya ta gakumeye seweɗ aye bay, ɗərev mâ
ye fakuma abəra bay. 15 Ɗuh pum mədzal gər
kurom na, ka Kəriste nəte ŋgweŋ, neŋgeye Bəy
Maduweŋ kurom. Ndzum nəkurom maləva bo
eyehuyaməmbəɗatay fayaandoneheye ta tsətsah
fakuma, kapummədzal gər kuromkaYesuKəriste
hərwi mey aye. 16Ɗumatay ha na, ta ləfeɗeɗe eye,
rəhumatay ha gər dərmak. Ɗərev kurommâ ndza
na, tsəɗaŋŋa huya, hərwi ada, kwa taɗə ndo hay
faya ta tsikiyewunakə lele bay aye fakuma, horoy
ma gateye hərwi faya ta tsaɗakumeye ka mede
kurom ka tsəveɗ i Kəriste ŋgwalak eye.

* 3:12 Dəmes hay 34.13-17.
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17Taɗə a yay a gər aMbəlom 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. 20Məsəfəre niye hay na, neheye ahəl
niye ta təmabazlam iMbəlombay aye. Mbəlomka
həba tay ha haladzay, kə gəs ɗərev ahəl nakəNuhu
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.
21Yamniye a ɗahana,madzəhuɓendohaynakə ta
dzəhuɓiye tay ha a yam aye. Mata təme kurom ha
na, madzəhuɓe niye, ma təmiye kurom ha abəra
mə mezeleme. Ta dzəhuɓiye kurom ha na, andza
nakə ka barawum ka bo abəra ndəluɓ aye bay.
Ka tsətsahakweye ka Mbəlom na, mâ barakway
na mezeleme abəra mə ɗərev. Madzəhuɓe nakə
ta dzəhuɓiye kway a yam ma təmiye kway ha
aye na, hərwi Yesu Kəriste nakə a lətsew abəra
ma mədahaŋ aye. 22 Yesu Kəriste kə tsal ka təv i
Mbəlom, neŋgeye mandza eye tə həlay i mənday i
Mbəlom. Neŋgeye bəy ka gər i gawla i Mbəlom hay
ada ka gər i wu neheye ta gədaŋ eye tebiye.
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4
Mbəlommâ təra bəy kurom

1 Ka sərakwa ha Yesu Kəriste kə sa ɗəretsətseh
haladzay. Hərwi niye nəkurom dərmak ndzum
maləvaboeyeməse ɗəretsətseh, hərwindonakəkə
sa ɗəretsətseh haladzay aye na,ma giyemezeleme
sa bay. 2Madazlay anəke a həlay nakay nəkurom
mandza eye ka məndzibəra na, mede kurom mâ
yay a gər a Mbəlom. Bor i bo mâ ge bəy ka gər
kurom bay. 3 Ka ndzum ahəl niye haladzay ka
məgewuneheye ndo neheye tə sərMbəlombay, ta
wuɗa məge aye. Anəke na, ɗa kâ gum sa bay. Ahəl
niye na, ka gawumay metsehe a bo kurom bay,
nəkurom sələk eye hay, ka kwayum, ka gawum
magurlom haladzay mənde ha wu mənday, ka
sawumguzom, ka ɗəslawumay gər a kule nakəma
nasiye ha bazlam i Mbəlommapala eye.

4Anəke na, ndo neheye tə sərMbəlom bay aye tə
gawawuneheyena, kândzawumtanəteye sabay.
Tə ŋgatakum andza niye na, a gatay hərɓaɓəkka,
tə tsaɗakum. 5 Ane tuk na, pat mekeleŋ Mbəlom
ma lətsiye tay ha kame ŋgay hərwi ada tâ ɗa ha
wu nakə tə ge aye. Hərwi neŋgeye maləva bo eye
məgatay sariya a ndo neheye nəteye tə ɗəre aye
ada a ndo neheye ta mət aye dərmak. 6Hərwi ndo
neheye təmət, ahəl niye nəteye kaməndzibəra 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 andzaMbəlom.

Məndze i ndoməpemədzal gər hayməwalaŋ tay
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7 A zaw hala sa bay məndzibəra ma ndəviye.
Hərwi niye ndzum tsezlezleŋŋe, gumay metsehe
a bo kurom hərwi ada kâ slum faya maɗuwulay
me a Mbəlom. 8 Wu nakə bagwar eye a ze wu
hay tebiye aye na, mawuɗe bo. Wuɗum bo nəte
nəte mə walaŋ kurom huya tə ɗərev kurom pe-
teh, hərwi kwa taɗə «mezeleme andaya mə walaŋ
kuromhaladzaybəbayna, kapəsumeyehaabo.*»
9Ndo hay ta ye naha a gay kurom na, təmum tay
ha ta məŋgwese lele, kâ gum fataya magum bay.
10Mbəlomkə gakumŋgwalak təwuhaywalwal. Kə
vəlay kwa a way gədaŋ ka məge wu hay wal wal,
ka madzəne ha siye i ndo hay. Kwa way mâ ge ta
tsəveɗ eye lele. 11TaɗəMbəlom a vəlay a ndoweye
gədaŋ i mətsike bazlam na, mâ tsik bazlam nakə
a yaw abəra ka təv i Mbəlom aye. Taɗə Mbəlom
a vəlay a ndoweye gədaŋ i madzəne ndo hay na,
mâ dzəna ndo hay ta gədaŋ i Mbəlom. Gum andza
niye hərwi ada ndo hay tâ zambaɗay aMbəlom ka
gər iwuhay tebiyehərwiYesuKəriste. Neŋgeyena,
məzlaɓ eye ada gədaŋ eye ka tor eye. Amen!

Məse ɗəretsətseh hərwiməpemədzal gər ka Yesu
12 Dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay

aye, ɗəretsətseh neheye faya ka sumeye na, mâ
gakumwadəŋwadəŋbay. Wuneheye təndzakum
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

* 4:8 Zəbama Dzeke hay 10.12; Yakuba 5.20.
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ada pat nakə ka ŋgatumay a məzlaɓ ŋgay tə ɗəre
kurom aye na, ka hutumeye məŋgwese bagwar
eye a ze wu hay tebiye. 14 Taɗə ndo hay faya
ta tsaɗakumeye hərwi nəkurom ndo i Kəriste hay
na, Mbəlom ma piye fakuma ŋgama. Taɗə faya
ka sumeye ɗəretsətseh andza niye na, Məsəfəre i
Mbəlom nakə gədaŋ eye a ze wu hay tebiye aye
mandziye tənəkurom. 15Taɗəndoweyeməwalaŋ
kurom faya ma siye ɗəretsətseh hərwi nakə a ge
mənese, agəna a kəɗ ndo, agəna a kəla, agəna a
pa tay ha ka bo ndo hay na, slala i ɗəretsətseh
niye na, lele bay. Mâ ge andaya andza niye mə
walaŋ kurom bay. 16Ane tuk na, taɗə fayama siye
ɗəretsətseh hərwi nakə neŋgeye ndo məpay bəzay
a Yesu Kəriste aye na, horoy mâ gay bay. Mâ gay
naha sɨsœ aMbəlom ɗuh hərwi ndo hay tə zalay ta
məzele i Kəriste aye.

17 Həlay nakə Mbəlom ma ŋgəniye ha sariya a
ndo hay aye na, kə husaw. Ma lahiye məgatay
sariya na, a ndo ŋgay hay təday. Kə ge ma lahiye
məgakway sariya anəkwayndoŋgayhay tədayna,
ada i ndo neheye ta dzala ha ka Labara Ŋgwalak
eye bay aye na, kəkay? 18 Tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom, tə gwaɗ:
«Taɗəndoməpemədzal gər ta təmiye təmawurabo

eye na,
adamata ndzatay a gər a ndo i mezeleme hay
na, mey?†»

19Kə ge andza niye na, ndo neheye faya ta siye
ɗəretsətseh hərwi a yay a gər a Mbəlom aye na, tâ
ge ŋgwalak huya. Ta gəray haməsəfəre tay tebiye a
† 4:18 Dzeke hay 11.31.
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həlay i Mbəlom nakə a ge tay ha aye ada ma giye
wu nakə a tsik aye huya.

5
Məndze i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu

1 Anəke na, neŋ na tsikatay naha a madugula
neheye mə walaŋ kurom aye. Neŋ dərmak na,
madugula eye andza nəkurom. Na ŋgatay a
ɗəretsətseh i Yesu Kəriste. Neŋ tə nəkurom ka
hutakweye mede a təv i məzlaɓ i Kəriste nakə
Mbəlom ma bəziye ha aye. Hərwi niye faya na
gakumeye amboh: 2Gumatay gər a ndo i Mbəlom
neheye a pakumahəlay aye lele. Gumatay gər lele
andza nakə ndo mətsəkure gənaw ma gatay gər a
təɓaŋ ŋgay hay aye. Gumatay gər tə ɗərev kurom
peteh andza nakə a say a Mbəlom aye bəna andza
nakə ndo hay tə gakum faya kutoŋ aye bay. Vəlum
ha ɗərev kurom ka məge məsler nakay tebiye, kâ
gum hərwi nakə faya ta vəlakumeye faya suloy
aye bay. 3 Kâ ləvum tay ha ndo neheye Mbəlom
a pa tay ha a həlay kurom aye ta gədaŋ bay. Ɗuh
na, pumay bəzay a mede nakə lele aye ada mâ
ɗatay ha tsəveɗ nakə ta pakumeye bəzay lele aye.
4Taɗə ka gumandzaniye na, pat nakəYesuKəriste
ndo məgakway gər tebiye, ma deyeweye na, ma
vəlakumeye magogoy nakə ma ndziye ka tor eye,
a ze wu hay tebiye aye.

Mətsike me a zləm a ndo məpe mədzal gər hay
tebiye

5 Nəkurom gawla hay, rəhumatay ha gər a
madugula hay. Neŋ faya na tsikakumeye a
nəkurom tebiye, rəhumay ha gər a bo nəte nəte
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məwalaŋ kurom. Dzənum bo nəte nəte məwalaŋ
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.*»

6 Hərwi niye rəhum ha gər kurom kame i
Mbəlom hərwi neŋgeye gədaŋ eye ka gər i wu hay
tebiye. Ka gumandzaniyena,ma səkahiyekurom
ha a həlay nakə a say aye. 7 Gərumay ha mədzal
gər kurom tebiye a həlay ŋgay hərwi neŋgeye ma
gakumeye gər lele.

8 Tsəpum bo kurom, ndzum tsezlezleŋŋe lele.
Hərwi Fakalaw ndo məne ɗəre kurom faya ma
həhaliye andza zɨl nakə ma ŋgərəziye, faya ma
pəliye wu mənday aye. 9 Kâ dzədzarumay bay,
ndzum ɓəŋɓəŋ ma məpe mədzal gər nakə ka pum
ka Mbəlom aye. Sərum ha kwa ka waray ka
məndzibəra, malamar kurom hay faya ta siye
slala i ɗəretsətseh nakay. 10 Deɗek nəkurom faya
ka sumeye ɗəretsətseh anəke. Məndze tsekweŋ
ma dəba eye na, Mbəlom nakə faya ma gakweye
ŋgwalak huya aye ma lambaɗiye kurom ha, ma
vəlakumeye gədaŋ. Ma vəlakumeye gədaŋ ka
məndze ɓəŋɓəŋ ka gər i wu hay tebiye. A za-
lakum na, hərwi ada kâ yummata ndze tə Kəriste
ma məɗəslay gər ŋgay nakə ta ɗəslay ka tor eye.
11Neŋgeyena, gədaŋŋgaymandziyeka toreye. Mâ
təra andza niye!

Mandəve i bazlam
* 5:5 Dzeke hay 3.34.
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12 Madzəna ga ka məwatsakum naha ɗerewel
nakay na, Silas. I ga na, neŋgeye malamar deɗek
eye ka tsəveɗ i Mbəlom. Na watsakum naha
ɗerewel nakay na, məvəlakum gədaŋ ada hərwi
məgwaɗakum na, ta deɗek Mbəlom kə gakway
ŋgwalak andza nakəna tsikakumaye. Kâ gərumha
ŋgwalak i Mbəlom niye bay.

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 məwalaŋ 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
məgweɗeMarkus gawla i Piyer, a wuɗa na andza wawa ŋgay.
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